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LUNI-SOLAR AND HORARV TABLES

*)

Ibland s ed nare tiders bidrag till Navigations-Vetenskapens fullkomnande förtjenar visserligen att nämnas ett i
London år 1833 kungjord! verk Jped titel: "Luni-Solar and
Horary Tables with their application in Nautical Astronomy ;" märkvärdigt icke allenast för sitt vetenskapliga värde,
utan än mera derigenom, att man för detsamma har att
tacka - ej någon velenskaps-man, utan Miss Jane t Taylor.
Det är ej blott att tillegna sig hvad andre redan uttänkt, och att dermed gagna, som utgjort målet för Författarinnans sällsamma bemödanden j det är äfven att tillvägabringa vigtiga reformer vid tillämpningen af den theoretiska kunskapen. - Man finner henne, ulan ringaste
undseende, · till och med mera allmänt berömde författare 1
såsom Ly on 1 Wilchell m. fl., utpeka åtskilige misstag, samt
genom argumenter styrka rättvisan af sin stränga dom vid
tillkännagifvandet af: "the necessity !here exists for new
modelling some of our most highly esteemed works on
Navigation."
Om och Miss Taylors öfvertygelse beträffande nödvändigheten af att, vid de i Nautical-Astronomien förekommande kalkyler, göra afseende på jordens afplattning mot
polerne, ej af alla delas , så torde det dock icke kunna
frånkännas hennes arbete en hög grad af förtjenst, som
.sätter det framför de flesta, om ej ~Ila l hittills utkomna ,
*J Ur IU Ö. M. S. Arkiv.
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med samma omfång som dett11. Uti detsamma l'inner man
upplösnings-mellwder, som alla äro 1:>trängt noggranna och
dock lika enkla som de flesta andra; bland hvilka methoder i synnerhet må nämnas den, enligt hvilken Apparenta
Lunar-Distanser reduceras till sanna; Denna är fullkomligt ny och uppfunnen af Miss Taylor sjelf, som genom
den lycldiga ideen, att med en i äldre formler begagnad
faktor multiplicera det lilla talet 2, samt, emot vissa argumenter, uträkna en Tabell öfver produkten *), bered t den
enklaste af alla hittills kända direkta methoder att upplösa
nämnde problem.
*)
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Om Z är zentth, H R horizonten, Z H månens och Z R solens vertikal , m och s månens och solens apparenta, samt M och S
deras sanna ställen; och man vidare med m,
s . betecknar solens och månens ap paren ta
s hojder: m H och s R, med M, S deras
_ _ __.S sanna höjde( M H ocl1 S R, med d appaR ren ta Distansen: m s, och med D sanna Distansen: M S; så finnes den sistnämnde enligt följande formel :
)
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problemers uppl.ösning, förtjensten af grundlighet; delta inträffar ej med de flesta, särdeles. Engelska, NavigationsBöcker, vid hvilkas. begagnande den praktiska Navigatorn
är nödsakad att blindvis förtro sig till biotia regi or, utan
att äga någon borgen för deras tillförlillighet. eller att sjelf
kunna upptäcka, om de möjligen genom tryckfet eller annan uraktlåtenhet blifv.it förvrängde, med mindre han äg.er
no.g underbyggnad för att utleta de formler på hvilka de
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För att bevisa denna formel har man uti triangeln Z m s, då
rarlien sättes = 1,
kos m s- kos Z s kos Z m
kos Z=------.,---sin Z s sin i m
kos d - sin s sin m
kos s kos m
samt

Framställningssättet är kort och enkelt. Arbetet äger
i allmänhet, genom meddelandet af formlerna för de flesta
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L, samt S11mman af de
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apparenta böjderna och apparenta Distansen, eller d+ s+ m= S,
~å linnes log. L nti Luni-Solar-Tahell erna, nemligen emot Månens
apparenta höjd och dess Honzontal-Parallax ; hvarigennm den sanna Distansen erhålles enligt följande form el
kos p = kos (S-M)- L. Sin (i S- m) Sin (~ S- s);
h vilken i .e'nlielhct ej öfverträffas af någon , den af Mendoza y Hi os
törhända undantagen, men hvai'till dock fordrils serskilda vidlyrtiga
och kostsamma Tabeller.
och om vidare sättes

=
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grunda sig. - Dock kan denna grundlighet säga~ vara
blolt half, så vida ej arbetet skall betraktas såsom ett appendix till andra, emedan dervid saknas åtskilliga definitione~ och förklaringar, förutan hvilka en ' nyb'egyn·nare eJ
skall . förstå det hela. Beträffande Tabellerna, så äro de så
fullständiga som de i praktiken kunna behöfvas, ehuru
det vaMl möjligt att göra en del af dem ännu vigare, utan
att särdeles öka deras vidd. Logarithmerna för Nummertal samt Sinus, Tangenter ~c. äro uträknade till 6 decimal-siffror , med vidfogade differenser.
Hvad som med skäl måste beklagas är, att då Bokens författande säkerligen kostat Miss Taylor ganska
mycken möda, hon ej vid tryckningen deraf, med mera
omsorg vinlagt sig om korrekturen; man linner nemligen
en mängd oanmärkta tryckfel, äfven uti vigtiga formler
och citationer, hvarigenom innehållet till vissa delar är
lika obegripligt för en nybegynnare, som det hela af en
värd författares i Sverige Astronomiska arbete, genom en
dylik uraktlåtenhet, blifvit.
Afsigten med denna lilla uppsats har förnämligast varit, att underrätta, det ett arbete existerar, som, om ock blott
för dess sällsamhets skull, är värd t att äga. De härvid
fälda omdömen utgifvas ingalunda för ofelbara eller fullständiga, utan öfverlemnas det åt dem, hvilka med en mera
vidsträckt förmåga äga en mindre begränsad tillgång på
tid, att öfver innehållet af nämnde bok anställa grundligare och mera noggranna betraktelser.
Cadskrona den 15 November 1835.
E. G..L IL

RAPPORT

TILL

MARIN-~IINISTEllN RÖRANDE 1-lVALFISK-

FÅNGSTEN I STILLA HAFVET.

(Forts. från sid. 120, 2 Häft. 1840.)

Om bemanningen af fartyg, ltvillws destination är
hvalfiske.

Den störta svårighet, som uppstått, sedan hvalfisket
å ny o börjats, har varit i anseende till lämpligaste sättet
att bemanna dessa fartyg.
· Då Frankrike i första början saknade både Kaptener och
Matroser med en, t. o. m. ytlig, kännedom om denna näringsgren, var det räl t, att vi tog o vår tillflykt till utlänningarne, som excellerade i det praktiska af yrket. Af
dem lånad" vi J{aptener och Matroser, och för att icke
kränka våra navigations-lagar, voro vi tvungne att sammansätta en blandad bemanning, kommenderad af två Kaptener; den ene att föra fartyget, och den andre att leda
fisket j de voro oberoende af hvarandra, och sämjan emellan dem var likaså sällsynt eller snart sagd t omöjlig,
som den var nödvändig för expeditionens framgång.
Detta rivalskap, der blott en bestämd vilja bör råda,
har orsakat bedrötliga misshälligheter, och oanständiga uppträden; de slagsmål, som stundom blifvit resultatet dera f,
hafva slutat med upphörandel af all ordning, och varit anledning till rymning, någon gång t. o. m. fartygets förlust.
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Ii' ör det närvarande kunna vi, med erfareuheten till
vägvisare, uppkomma ur detta diupa spår, samt handla
på ett sätt, som med säkerhet leder till lycldigare resnitater, utan att taga vår tillflyg t till fremmande hjelp, eller
undantagsförfattningar, h vilka alltid äro menliga i något
hänseende, eller hvilka det åtminstone är förmånligt att ej
behöfva anlita.

Då hela materielen af en utrustning är förskaffad med
afseende på en säker utsi-gt om framgång, beror dess vinnande dock hufvudsakligast af bemanningen . Detta bestrides säkerligen af ingen.

Derföre är det af fuga vigt, om Kaptenen sjelf är fiskare eller ej: men en sak som är ett condilla sine qua
non för hans framgång, är att han är Herre på sin
köl, att högsta makten icke är honom bestridd, och att
han är Befälharvare öfver alla, och af alla åtlydd.
Engelsmännen och Amerikanerne hafva så fullkomligt
insett nödvändigheten härar, att de befullmäktiga sina Kaptener att ombyta och sätta i land dem af fartygets Officerare, som genom oduglighet, olydnad, ovilja eller andra orsaker skulle kunna vara skadliga för expeditionens framgång.
ero
Ytterligare har blifvit anmärkt och fullkomlirren
en
'land
i
sätta
att
ktigare
kändt', att det är mycket fördela
m.
o.
t.
annan
dålig Officer, och ersätta honom med en
förmedelst befordran ombord, än att af fördragsamhet bibehålla honom.
.

Det är icke oeftergifligt, såsom man i början trodde,
att Kaptenen skall vara harpunerare; tvertom är det af
föga nytta, att han sjelf förföljer hvalarne. Amerikanare ·
män äro nu för tiden allmänneligen af den tanoch Enrrels
o
kan, att det är förmånligast, då Kaptenen förblifver ombord för att sköta. fartyget och manövrera det på lämpligaste vis, för att följa sina båtar och underlätta deras återvändande ombord.
Denna opinion skall kanske synas oriktig hos oss,
hvarest stridiga åsigter synas hafva varit rådande; så föreföll den mig; men sanningen af den har blifvit mig till
den grad fördelaktigt bevisad af flera Förenta Staternas
Konsuler, som hafva talrika exempel till stöd derföre, äfvensom af H valfiskare-Kaptener, så att jag är helt och
hållet derom öfvertygad. Jag påminner mig ock, att då
jag var på Chiii-stationen, ~jord e jag bekantskap med
Kapten Guerin från S:t l\'I'cilo, hvilken visserligen icke
ägde någon kännedom i detta yrke, när han egnade sig
åt llvalftsket, men sor9 sedermera gjort flera resor till
denna kust, och alllid erhållit de förmånligaste resultater.

En enda oskicklig och ovillig Officer; i synnerhet om
han är Sekond, ·är nog till förfelande af hela expeditionen. Också hafva Förenta staternas Konsuler i alla dylika fall, order att debarkera hvar och en af manskapet
eller Officerarne, som kan betraktas såsom skadlig för
expeditionen. Detta beroende af Kaptenen, gör Officerarne och manskapet mera subordinerande, och är dem sj eIfve till större fromma, än hvad som före dessa åtgärders
vidtagande ägde rum.
Det är oeftergifligt, att Officerare och harpunerare äro
skicklige och unge män; men då dessa platser äro upptagne, blir det af mindre vigt, hurudana de öfrige bestånds-delarne af besättningen äro beskaJ!'ade.
Man har äfven anm?rkt, att de Amerikanska hvalJlsk,rarne , hvars besättningar bestå af ungt folk från det inre
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af landet hvilka göra deras första sjöresa, äro de som få
de bästa' resultater, ha fva mi usta vidrigheten och minsta
antalet rymmare; hvaremot gamla Matroser äro de lastful...,
Jaste, mera storkärtige och mindre lydige.
Amerikanerne, ehuru utmärkt skicklige fiskare , lyckas icke alltid på sma resor så fullkomligt , som man
skulle hafva anledning att förmoda, då man besinnar deras duglighet och tilltagsenhel; fylleri och uppror lwmma
företaget ofta att stranda. Några fördertliga bruk hos dem
bidraga i synnerhet dertill, och det är mera för att förekomma deras innätslande hos oss , än för att tadla dem
som jag nu skall orda derom .
Många Amerikanske sjömän göra skulder innan de gå
ombord och deras redare underlätta detta betydligt ge,
'
nom alt ansvara för betalningen, med vexlar af sex manadrrs dato från fartygets afresa. På detta sätt blifva de
kreditorer åt sitt sjöfolk, hvaraf de ta2a ett intresse af 40
a 50 procent, ända till dess vinsten af expeditionen utfaller samt tillskansa sig på detta skarnliga sätt nästan
all d;ras behållning. Dessa skulder äro sällan mindre än
tOO Piaster, och understundom uppgå de ända till 200 för
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mannade med så. sk.uM~at't f;olk, ~oro blotlstälde för mångfaldigt flera svårigheter än andra, samt högst sällan gj'atde
lyckliga resor.
På en del fartyg äger en icke mindre förderflig praxis rum genom Kaptenernas låga vinningslystnad; de lerona nemligen åt sina Matroser elfel~:ter till öfverddfna priser, hvilka de serlinare sälja i Iand föF i' och t. o. m. iaf hvad de sj;elfve gifvit; gen:om detta oNärdi<ga handlingssätt lyckas det Kap~enerne att eå sitt manskap· att rymma,
alldenstund det icke har någon fördel af att åteF.vän'cl:a.
tomhändt till fäderneslandet. Man har försäkrat mig, att
Kaptener på d·etta sätt, fö11medelst någ:Ila piastets verkliga
värde, hafva åtkommit i af Matroserrres· andel af fångsten.
Det är endast genom goda Reglementen o&h• lagar,
som detta skändliga handlingssätt kan föirelt:ommas.

hvarje Matros.

Jag tror icke, att dessa ovärdiga företag äro allmänna hos· oss; men jag har haft anledning, att frukta, det de
börjat insm.~~ga sig. void våra utrustningar; Jag har nemli.gen af: besättningen på ett: Fransyskt. hvalfån·gst~fa'rt•yg hört
klagas på Redaren, emedan han: tog 40 a 50 procents in~
tvesse på det förskott, som han lemnat. vid, fartygets afsegl.ing.

Dessutom händer ej sällan, att desse Matroser af
Kaptenerne erhålla elfekter till ganska höga priser, och fä
på. summan betala 50 procents intresse 1 hva.~i!l;enom ~e
endast se framför sig en resa förenad med modor och ltdanden; då öfverlemna de sig åt lättjan, öfvergifva subordinationen samt rymma vid första lägliga llllfälle 1 någon gäng
till största skaria för expeditionen, medtagande deras båtar.

Jag inser alltför väl ; att något höga intressen böra
finnas i anseende till den ovilkorliga risken; men det synes mig, som de endast borde räknas på den summa, som
uppbäres i utrustningshamnen 1 och blott förhöjas med assurans-procent'erne på förskoilet, samt att, ifrån den dag
då för.sta fångsten blifvit gjord , endast dessa sist omnämnde procenter borde ifrågakomma.

!<'lera af Förenta Staternes Konsuler hafvll försäkra t
mi er al.t de hafva anmärkt, hum hvalfångstfartyg, beman-

Jag tror , att förhållandet. härmed borde utredas och
noga bestämmas , o.ch au, detta skulle blifva till mycken
18
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et-lit hv.ad d~m lyster, och den sednare med absolut samjlälls-jemnhkhet.
2:o. Från den allmänna vederviljan mot alla slags
]\roppsstraff; härigenom äro Kaptenerna afväpnade, samt
urståndsatte att behörigen straffa sådan e Matroser, som
gjort sig skyldige till myteri eller andra grofva fel, hvilka kompromettera Kaptenens myndighet, blottställa farty gets säkerhet och skada hela företaget.
Arrest med eller utan bojor, samt innehållning till
viss del af portionen, äro ej annat än illusoriska siralf
otillämpliga ombord på handelsfartyg, hvarest hela besältningens medverkan alltid är nödvändig, och t. o. m. oundviklig vid manövrering och andra tillfällen.
Ehuru dessa orsakers verkningar äfven förnimmas ombord på vanliga handelsfartyg, äro de likväl derstädes
mindre menliga för det allmänna intresset, samt af mindre svår natur; ty Kaplenerue, hvilka blott segla från en
plats till en annan, underlåta icke att, så snart de anländ t
till destinations-orten, antingen genom öfverenskommelse
eller ock efter formliga klagomål hos Konsulerne, göra
sig af med den eller dem af besättningen, som äro farliga för ordningen ombord.
De ra f följer att, ehuru det onda finnes, har det mindre svåra följder än ombord på hvalfångst-fartygen; och
det är, i min tanka, detta som är orsaken, att klagomål
öfver subordinations-brott mindre sällan förekomma under
nu omnäm~da expeditioner, än under dem för hvalfiske.
Just denna omständighet gör, att förseelser, begångna omb~rd på ett hvalfångst-fartyg , böra anses såsom af svärare
art, samt aJ lagen beläggas med ett, i lämpligt förhiHIande, större ausvar,
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Ytterligare har man funnit, att ju längre bort fartygen äro, ju mer misshushållas med tid, desto mera tilltager böjelsen för lättja, oordningar, subordinations-brott
och myteri, hvilket blifver allt svårare och svårare att
hämma i den mån expeditionen längre fortfar.
Detta är följden af de mödor och långvariga försakelser , som åtfölja detta hårda yrke, samt af saknaden af
underrättelser från hemort och familj, hvilket småningom
leder till håglöshet och lättja; och om, under dessa ofördelaktiga omständigheter, förhoppningarne om framgång
aldrig så litet svika, eller några, till utseendet oskyldiga,
yttranden fällas af någon bland de mest förderfvade, så
uppnår oordningen snart sin höjd; Kaptenens makt erkännes ej mera, emedan han, långt från fäderneslandet, är
utan stöd och hjelp; och en blifvande bestraffning betraktas snart sagd t utom möjlighetens gräns. Under sådana
för fartyg och besättning vådliga omständigheter, är att
befara olyckor och Rederiets ruin. Det är derföre i synnerhet vid dylika tillfällen af vigt, att Kaptenen är försedd med tillräcklig makt, så att han genast från början
kan hejda det onda genom hastigt påföljande och eftertryckliga bestraffningar; ty hvarje hotelse med sralf vid
hemkornsten anses, som sagd t är, med åtlöje, eller åtminstone med likgiltighet, och förblifver uta a verkan.
Det nu omnämnda onda är ej sällsynt; dess orsaker
äro tillräckligt bestämda, för alt behöfva uppräknas, men
utan ett serskildt lagstadgande, föranled! af sakens natur,
äro andra botemedel svåra att utfinna eller uppgifva.
Det finnes ett visst stadgande i Fransyska lagen, som
ålägger l{aptenerne att bestyrka, d'et de hal'va skicklighet att föra det fartyg, som dem anförlro·s, och att
de personers l if l som staten lemnar i deras händer ,
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icke löpa någon annan fara än sjöfartens vanliga tillfälligheter.
Vid delta tillfälle tager jag mig friheten yttra min
orubbliga öfvertygelse, nemligen alt det är i I\aptenernes
moralitet 1 och de lagar, som de sjelfve äro underkastade,
som man skall finna grundvalen för ett menskligt och
rättvist handlingssätt emot besättningen; men ock att de ,
såsom ett oeftergiftigt viikor, böra af lagen vara försedde
med tillräcklig makt att kunna göra sig åtlydde, hvarförutan man hvarken kan ansvara för, eller uträtta något. ·
Det onda är af djup allvarsam natur, och om man
icke tager sig till vara derföre, vore det bättre att öfvergifva den handel och sjöfart, vi idka.
Våra sjölagar harmoniera icke längre med närvarande samhällsförhållanden, deroro äro alla öfverens; ämnet
är visserligen ytterst ömtåligt, men bättre är att skärskåda hindret, än att gå åt sidan för att undvika det, eller
tillsluta ögonen för att icke se det; h varje dröjsmål i detta
fall kan ej vara annorlunda än högst menligt för Marinens framtid, och det är nödvändigt att påskynda afskaffandet af allt, som kan hejda framgången, och i stället,
det snaraste som möjligt, vidtaga åtgärder, som kunna
underlätta dess utveckling och förkofran.
Våra militärlagar innefatta allt, hvad som_ behöfves
för hibehållandet af disciplinen vid armeen; sjölagen deremot behöfver öfverses och lämpas efter vllra nuvarande
fur hållan den samt sjöfartens fordringar .
. Dock är det med den militära sjölagen, som detta
stora verk bör begynna; ty det är Konsnierue och Befälbafvarne för de särskilda Örlogs-esl\adrerne, som böra
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hafva sig uppdraget att i fremmande hamnar , i första instansen åtala de felaktigheter, som blifvit begångne ombord på handelsfartyge n.
På samma sätt som Koll'erd i-Kaptenerne hafva befäl
öfver l\1atroseme i enlighet med deras rang i Örlogs-flottan *), borde äfven författningarne för fiskeri- och handelsfartygen vara ett bihang t1ll militära sjölagen, hvilket
hvarje Kapten vore skyldig att tillämpa vid fel mot disciplinen, då intet annat forum funnes, och detta till följd
af salwns vigt och den del i lagskipningen, som bör tillkomma honom, för att befordra rättvisan, handels-intresset
och samhälls-ordningen.
Så länge man icke påfunnit något sätt alt göra rättvisan gällande på alla från Domstolarne aflägsna ställen,
är man nödsakad att at Eskader-Cheferne, och till och
med åt ensamme Fartygs-bel'älhafvare , ö Iverlåta en makt,
som måhända förefaller öfYerdrifven, men som dock är
långt ifrån så vidsträckt som domrarnes vid de vanliga
domstolarne. Detta är oundvikligt i anseende till förseelsernas natur och den isolerade belägenhet, hvari fartygen
tidt och ofta sig beilnna.
De t kan väl ej ]) estridas, att dessa pnnctper ingå i
begreppet om allmän rätt ; men må det vara mig tillåtet
alt exempelvis anföra , att en handlande eller iudust.ri-idkare icke är öfverlåten åt sina arbetares nyck, och att
hans egendom är skyddad af lagarne.
Om de personer, han antager på dag eller vecka i
stället för på månad, icke ville arbeta, ulan skulle utbyta
''J Hva1je Ha pten au lonq cours , tillhör l' inscription maritime , och lår plats såso m Offi ce r auxi!iaire , orn han i Juigstid slulll e behöfvas i S t ~ Len s lj enst.
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verkstäderne mot krogarn e, erhåller han rättvisa genom
deras afskedande, och hans kapitaler bliJva icke tiJrl spitlo gifne.

och det är endast genom att på lämpligaste sätt afse det
allmänna intresset 1 som man kan komma till det st.ora
målet: största fördelar och minsta olägenheter.

Om nu desse samme arbetare gjorde uppror emot
honom eller mot hans verkmästare, skulle beväpnad styrka genast komma till bans hjelp, och domstolen gifva
honom skyndsam upprättelse, genom att tilldöma honom
fullkomlig skade-ersättning.

Låtom oss antaga, att lagames och domstolames makt
upphörde; - den villervalla .som i samhället då skulle
uppkomma inses lätteligen; just detta inträffar ombord på
fartygen ifrån den dag 1 som lagen beröfvar - eller icke
tillerkänner - Kaplenerue utöfvandet af samma myndighet som domstolame hafva i det borgerliga lifvet.

En handlande, som utrustar fartyg, och som är icke
mindre nyttig för Staten, emedan han , genom att äfventyra sina kapitaler, gynnar icke al'lenast näringarue utan
äfvcn åkerbruket genom att på utländska handelsvågen nedlägga deras alster, livarigenom han bereder ägaren vinst,
på samma gång som han är nyttig f.öF· landet., åt hvilket
han danar en i krigets stund dyrbar manskapsklass ; hvaFföre skulle icke han vara lika berättigad till beskydd för
sina kapitaler, eller vara omfattad med samm~ värma?
l

I afseende på det rättsenliga, tyckes det mig vara
detsamma; det speciela i användandet af hans kapitaler är visserligen högst skiljal~:tigt; men ehuru beskyd.det hvarken kan vara så omedelbarligt eller af samma natur, bör det dock icke vara mindre kraftigt; och det är
just detta 1 som icke kan ~iga rum utan en specie! lagstiftning, som är tillämplig i detta serskilda fall.
Månne den röst 1 som allmänneJigen höjes emot öfverlåtandel af makt åt Sjö-Kaptener, ej leder sitt ursprung
ifrån den allmänna andan, som kallar till vapen emot
hvad makt som helst?
Huru än härmed må förhf1lla sig l är saken en af de
oundvikliga följderna af menniskors förening i samhälle ,

Det gifves obestridligen för denna myndighet en griins
som ej får öfverskridas, men på några gansl~:a få undanr
tag nära, är det farligare alt icke berätti 0oa till tillräcklicO!
än att öfverlåta för mycken makt.
Då besättniogame icke äro underkastade ansvar 1 blifva de stojande, pockande 1 lala och icke subordinerande;
men om, i motsatt fall 1 de äro öfvertygade, att deras fel
blifva bestraffade, uppföra de sig ordentligt.
Hvad missbruken af makt beträfi'ar, kunna dessa både förutses och förekommas af goda lagar. En man ur
den samhällsklass som 1\aptenerne äro, skall alltid mera
frukta att se sitt namn stämpladt med vanära genom en
grundad anklagelse, än de obildade lUatroserne frukta för
ett straff 1 som endast kan gå i verkställighet vid hemkomslen; och hvilket 1 oberoende af den föga verkan det kan
hafva att förekomma förseelserne 1 skulle hafva den olägenheten, att manskapet rymde för att undvika fö'ljderna,
om det fruktade, att straffen skulle tima vid resans slut.

Det är i min tanka nog att hafva fästat Herr Amiralens nppmärksamhet på ett ämne, som jag har ansett mig
ej höra förbigå , ehuru alla dessa fakta visserligen äro
19
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l\ända och anmärkningarne allmänna bland alla de MarinOflicer' are, hvilka varit vittne till de oordningar, som förefinnas, oc~ hvill\a äfven kunna bedöma, hvad som vore
att vidlaga till dessas hämmande.
Åtgärde r att vidtaga för att aterstäl la discipline11.

Under afvaktan, att en ny sjölag måtte befordra ordning ombord i de handelsfartyg, som utrustas för hvalfislw, tror jag, att ändamåle t skulle, i sakernas närvarande sk i el\, kunna vinnas, medelst efterföljande åtgärder,
nemligen:
Att icke bemanna hvalfångst-fartyg annorlunda, än
som öfligt är med alla handelsfartyg; d. v. s. icke förse
dem med mera än en Kaplen, enligt lagens föreskrift,
samt låta honom deltaga i valet af Officerare, fiskare och
hela den ö fri ga besättningen, som skall blifva under hans
befäl.
Berättiga honom att, så väl hos Konsulerne som de
Stations-befälhafYare han träffar, begära förafskedandet af
den Ofllcer, Under-Officer eller Matros, som han anser
slwdlig för expeditionens framgång i dock med förbindelse
att till denna begäran bifoga en motiverad rapport om de
fakta, som nödgat honom till delta steg, samt ett förslag
öfver de ombord befintlige produkterne af fångsten den
dag, då afskedandet äskades, för alt såmedelst bef.rygga
den felal\tiges ä~ande andel i hvad fartyget dittills förtjenat.
Gifva Kaptenerne makt:
1:o Att med 5 francs böter för Jwarje dag sirarra
hvarje frisk man ombord, som skulle vtigra att deltaga
uti der förefallande ar b eten .

2:o. Att ådöma en plikt af 40 till 50 francs för hvarje
man, som i besättningens, eller en del deraf, närvaro,
positift vägrar att lyda befallningar i tjensten.
Dessa hötesmedel böra i den stämplade Journalen antecknas den dag förseelsen begicks, och bestraffningen ådömdes, samt alla tillfalla peusions-lwssan.
3:o. Till samma plikt af 40 å 50 francs skall hvar
och en Officer eller Matros kunna dömas, som, då han
har val\ t ombord på redder eller i hamn, utan tillstånd
går i land, eller tager en af fartygets båtar för at.t begifva sig dit i äfven denna dom skall införas i den stämplade Journalen.
Såsom något å andra sidan motsYa ran de, skulle Regeringen vid fartygs återkomst från en fiskeri-expedition
af 2 å 3 år, samt på en Kaptens - t.illika utaf 3:ne af
fartygets Officerare undertecknade - skrifllibo-a becrärau
'
b
bevilja avancements-premier åt utmärkte skicklige)\latroser.
Denna slags befordran borde likväl icke utsträckas
längre än t. o. m. Matros-graden s 1:a klass.
Om emedlertid en sålunda befordrad sjöman fortfar
att tjenstgöra som Matros, så skulle hYarje ytterligare fisknings-expedition berättiga honom till ett distinktions-te cken (chevron), hvarmed vore förenad samma aflöningsförhöjning, som då han tjenstgör på statens fartyg.
Då vi en gång i Frankrike hunnit alt få ett tillräckligt antal skicklige fisliare, vore det ic!< e åt besättningarne, som premierna borde anslåss, men fast heldre åt Redarne? Likväl, så länge fisket är gifvande, blif'yer troligen ingen brist på de sistnämnde.

148
Om man anser, att de böter, hvarom hiir ofvan ii r
talad t, icke kunna åläggas utan en specie! lag, vore det
dock möjligt att innefatta dem i kontraktet emellan l\'latroserne och Redaren; de skulle då komma i samma kathegori som vanliga kontrakter, d. v. s. blifva lagliga och
förbindande.
En af de förnämsta orsakerna till den modstulenhet.
som yppar sig hos hvalfångst-fartygens besättningar, är
den vid minsta hafveri eller motgång rådande fruktan att
göra en expedition utan fångst, följaktligen ock utan ersättning för deras mödor. Denna fruktan bemäktigar sig
besättningen till den grad, att ett hvalfångst-fartyg, hvars
första försök icke slår väl ut, sällan gör en god tur.
Folket blir missnöjdt, olydigt, och rymmer vid första
lägliga tillfälle, hvarigenom det med sitt eget handlingssätt åstadlwmmer just hvad det fruktar.
Vore det icke möjligt att hämma denna olägenhet genom att förhyra endast Raptenen, Officerare och Harpunare, emot andel i vinsten, men Matroserue emot besttimd
månadshyra, samt premier i förhållande till fångsten? Detta är blott en fråga.
Fislwri-nfdelningar.

Hvalfisket fördelas i ganska åtskilda utgreningar; den
första är den vigtigaste, så väl i anseende till de faror
idkaodet medför, som till värdet af dess produkter.
Detta fiske har till föremål den hval, som kallas J(aslwlot, eller som Engelsmän och Amerikanare benäm·na : "Sperme-Whale" eller "White-Whale." Det är af denna
man erhåller Spermaceti eller Wallrat. Fisket bedrifves
på rymden, och i allmänhet i de tral\ter der man ej fin-

ner någon botten, serdeles emellan Tropikerne eller i niirheten derutom, allt efter årstiden.
Den andra afdelningen innefattar fisket af den af oss
så kallade "Frank-Hvalen." Af Amerikanare och Engelsmän benämnes den "Right Whale" eller "Black-Whale.''
Af detta slag begagnas gälarue, allmänneJigen benämnde
hvalliskben. Della fiske idkas förnämligast i bugtema på
kusterne, samt vissa farvatten, h vilka här skola uppgifvas,
och bör endast beclrifvas under den gynnande årstiden.
D essutom fångas en tredje sorls hval, hvilken, med
anledning af en utväxt i stället för fena på ryggen, kallas
11
Puckel-Hvalen. 11 (Af Engelsmän och Amerikanare 11 StumpBack11).
Puckelhvalen fångas endast i vikarue, hvarest den i
allmänhet finnes i stor mängd; vanligast dyl\ er den och
visar sig ej åter förr än efter 24, 36 och t. o. m. 48 timmar,
hvilket gör, att då man trälrar den till sjöss, man icl\e
bryr sig om densamma. På redder ankrar man en boj
eller ock en båt 1 samt passar på till dess Iis ken åter visar sig.
Det finnes 7 serskilda species af hvalar med bestämd
olikhet sins emellan. De trenne första, hvarom nu varit
fråga, äro _de enda, som äro föremål för handels-intresset; de 4 Ofriga kallas "Finbacli'\ "Sulpher-bottom'', (sällsynt), "!(iller" och ''Blacli-fisli". Några fiskare öka detta antal meu ett åttonde species, som de benämna "Grampus".
Dessa sednare slagen fttngas blott tillfälligtvis, och
så tillsägandes för tidsfördrif, emedan produkterne af en
del bland dem äro af föga värde 1 och de öfriga äro så
Yilua, att deras [ångande medför stora furor.
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Alla h vallisk-sorterna kunna, äfven på afstånd, igenkännas, dels i anseende .till deras utseende öfver vattnet,
deras volym, och rigtningen af den kosa de taga, dels
ock på formen af, och tiden emellan, hvarje vattenblåsning,
äfvensom huru ofta de visa sig öfver vattnet, och tiden
emellan dylmingame, samt slutligen af sättet h varpå de
dyka, och de olika delar af kroppen, som då blifva
synlige.
Trakterna för Ifvalfislw.

Dc tvenne slagen af hvalfiske nemligen J(aslwloten
och Franli-Jlvalen, äro icke mindre olika till deras bedrifvande än till deras produkter.
Kaskelot-fisket är det, som mest idkas af Amerikanare; de förfölja ej den svarta hvalen vid andra tillfällen,
än då de icke ha f va full last, d. v. s. emot slutet af expeditionen; och först då, för att ej återvända utan full
last, nöja de sig med den sednare sorten, hvilken de hittills tyckas hafva försmått.
Det verkliga skälet till detta handlingssätt ligger
skillnaden emellan det pekuniära värdet af produkterna.
En full laddning af Kaskelotfängst kan vid god lwnjunktur uppgå i Förenta Slaterne till en million a 1,200,000
francs; samma qvantitet af den svarta hvalen skulle blott
belöpa sig till 2 a 300,000 francs .
Engelsmännen fånga likaledes företrädesvis Kaskelolen, men underlåta icke i samma grad att förfölja den
svm:ta hvalen. Det största antalet af deras hvalfångstfart yg egnar sig åt Kaskeloten, det minsta åt den svarta
hvalen.

Den sednare sorten fiskas ifrigt med små fartyg på
kusterna af Nya Zeland, Nya Holland och Van Diemens
land; dessa fartyg sälja sina lasler i Sydney, Nya Holland, Ho bart Town och Lau nceston.
Hittills hafva Fransmännen nästan uteslutande sysselsatt sina fartyg med svarta hvalcn; ibland det stora antalet hafva dock många fångat Kaskeloter, dem do tillfälligtvis påträffat, hvilket händer temligen ofta, då man fiskar emellan 35 ° och 45 ° sommartiden i den hemisphcr,
hvari man sig befinner.
Vare sig att Kaskeloterne blifvit mera sällsyn.t.a, eller
att deras produkter fallit i värde, alltnog , nu på några få
år hafva llere Amerikanska fartyg icl\e uteslutande fiskat
det ena eller andra slaget, och deras försöl\ hafva gifvit
gansl\a goda resultater.
Kasl\elolerne uppehålla sig nästan stiindigt emellan
Tropikerna i emecllertid anträffas stora flockar deraf, ifrån
slutet af September till början af April, emellan Eqvatorn
och 40° 'syd!. Latitud, i synnerhet vestvart om Amerika,
och ostvart om Nya Zelancl, samt ifrån April till September emellan Eqvatorn och 40 ° Norell. Lat., ifrån Japanska kusten ända till nordvestliga kusten af Amerika.
Det är i de högsta af clessa uppgifne latituder, man
finner båda slagen hvalar tillsammans, serdeles emellan
30j0 och 3G 0 • Emedlertid vislas Kaskeloterne alltid ute
på rymden, och der. man ej finner botten. De anträifas
alla årstider, så inom som utom Tropikerna. I mänga år
hafva de vanl\ats ymnigt vid Gallopagos-öarne, i synnerhet i lä om dem , nära Klippön Rondondo i likväl hafva
de nyligen synts ö!'rcrgifva denna trakt. Under en må-
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nads tid, som vi uppehållit oss midt ibland dessa öar ,
hafva vi ganska sällan sett några Kaskeloter.
Farvatlnen vid Sandwichs- och 1\'Iarquis-ö urne äro
alltid ansedde såsom goda Hskningsställen. Så förliållcr
det sig äfven med kusterna af Japan, de södra Komilerna, Bo nia Sima och Kings-1\iills-Group-öarne. På sträckan emellan 5° och 10° Sydl. Latitud samt 90 ° och 120 °
Long. V. om Paris 1 är lisket ymnigt hela året om, men
synnerligast frän November till Februari. Detta flack kallas af Hvalfiskrame ''The sch ore ground" vid Peru.
I norra hemispheren emellan 30 ° och 35 ° Lat. samt
150 ° och 160 ° V. Long. finner man hvalar i temlig myckenhet från Jlini till Oktober.
Svarta hvalen finner man öfverallt, men i synnerhet
nåra land vid östra kusten af Patagonien, emellan 35 °
och 45 ° S. Lat. under den hemispherens sommar, och i
hamnarne på samma kust under vintermånaderne; på vestra kusten af Amerika, vid Ch iii, emellan 35 ° och 45 °,
från September till April ; ''id Californien, från April till
September, emellan 30 ° och 40 ° N. Lat. ; på östra kusten
af Nya Zeland från Oktober till Mars, emellan 35 ° och
40 o Lat. ; och på samma kust hela året om, då man öfvervintrar i de östra hamnarne 1 hvarest man alllid är mindre blottstäld för hårdt väder 1 och der lisket ständigt kan
idkas med fördel. Dessutom finner man Svarta hvalar i
mängd vid östra kusterna af Japan , synnerligast somrnartiden från i'I'Ia j till slutet af Augusti, på kusten af Nya
0
Holland och Van Diemens land, emellan 35 ° och 4.) ,
Lat. (så viii pi\ den östra som vestra sidan) ifrån Oktober
älllra till Februari.
1

I Atlantiska oceanen trälfas ·den svar la hvalen från
April till Oktober, i bugterna. vestvart om Goda Hoppsudden, längs kusten ända till Alexanders-hamn ,· från Oktober till April i, närhetert ar öarne Tristan, d'Acunha, samt
slutligen 1 under nyssnämde årstid, . emellan 35 ° och 45 °
S. Lat ända till kusten af Patagonien, om man styr vestvart, och t.U Nya Holland 1 då man går ostvart.
I denna zon finnes ett flack emellan 40 ° och 50 o
Vest!. Long,, hvm·est vattnet, med en gulaktig färg 1 alldeles som om der skulle finnas uppgående grund 1 har
samma utseende som på bankar. Detta flack kallas af fiskare Brasilianska banken, och anses i allmänhet för en
fiskgirvande trakt. År 1825 tillbringade öfver ZOO fartyg
tiden der ifrån September till Februari; sedermera har
likväl fisket derstädes varit mindre ymnigt 1 och stället icke
så talrikt besökt.
l

Tj~nlig tlrstid {ör afseglingen fi·dtt Europa.

Valet af årstid i detta afseende är ej likgiltigt för de
fartyg, som hafva Kaskelot-fisket till föremål. Skall man
passera Cap Horn, bör man afsegla från hemorten i April
eller Maj 1 för att redan i September kunna vara i Chili.
Ämnar man sig · till Nya Zeland, så är det förmånligast
att afsegla något sednare 1 ty den vackra årstiden, äfven
vid norra . delen af Ikanamawi, börjar sällan förr än slutet
af Oktober. Nämnde tidpunkter äro derföre de lämpligaste, emedan i ena eller andra fallet det är förmånligt att
gå i hamn under några dagar, antingen i Chili eller i öbugten vid Nya Zeland, för att derefter kunna företaga en
6 å 8 månaders kryssning hvarunder man blott en gång
behöfver gå . in. någonstädes för att anskaffa frukter ·och
grönsaker.
1
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När den svåra årstiden begynner, i Maj månad ; begifva sig· de fartyg, som fiska vid Chilenska kusterna ·~
f-örst till ön Juan }:l'ernandez, och sedan till kusten af Peru;· de. gå in till Paijta, styra derefter in ot Galopagos,
och uppehålla sig, så länge de kunna, emellan ·5 ° och
10o Sydl. Lat:, ända ut till 120° V. Long.; derifrån begifva de sig ånyo till kusten af · Chi! i,. för att der börja
fisket på nytt, i fall de ej erhållit full last.
stundom gå hvalfångst-fartygen till Markis-öarne , h vii.:
Iw de passera nära och vesteroro; hvarefler de gå att ta
ga förfriskning vid Otabiti. eller någon annan af Sällskaps-.
öarne , eller ock till Navigators-öarne 1 h vilka sednare för
O.et närvarande äro mycket besökte.
....l

De fartyg, ~om hlifva uppehållit sig vid Nya Zeland.j
begifva sig, vid den svåra årstidens annalkande, ner einot
Tropiken och O.tahiti, livarifrån de gå under Linien till
Kings-Milis-Group, oeh upp emot norden. ända till kusten
af Ja·pan. Stundom ·passera de ej Kings-Miils'-(iroup, på
det de måtte kunna återvända till Ö-bugten i Oktober.
De 1 som navigera på nu; nämda sätt, gå aldrig. vest~
vart om Kings-Milis-Group 1 emedan de derigenom skulle
blifva hindrade .af den stånka strömmen~ . att i lämplig tid
återkomma. I alla , fall erfordras, att. de äro goda seglare.
.Äfvenledes bruka några af dem 1 som fisktiden hafva uppehållit sig vid Nya Zeland, att begifva sig nordvart, och
söka. till att vinna ostligt emellan 23 ° och 26 ° Sydl. Lat.,
hvarest fisk vankas från l\'Iars till Jun~; derefter gå de att
hemta förfriskningar {l å Otahiti; ellei· någon annan af
Sällskaps-ö arne. Det är sällan som en dy lik kryss, väl
använd icke .gifver ganska tillfredsställande. resuttater bå-,
'
de vid Chili och Nya Zeland.

De fartyg 1 som från öarne vid Nya Zeland begifvit
sig till Otahiti och kuslerne af Japan J gå vanligtvis derifrån vidare emellan 30 ° och 35 ° N. Lat., oG h fiska under seglingen ostvart, ända till kusten af Hög-Californien,
der de gå i hamn i. Oktober eller November J antingen i
Monterons eller Fransisco J hvarifrån de, efter detta nödvändiga uppehåll, gå ned långs kusten af Californien, ända till mynningen af Californiska viken, der de fiska i
December och Januari nära Cap S:t Lucas. - Om dessa
fartygs fiske icke nu är slutad!, återvända de till Galopagos eller till Sandwichs-öarue J för att draga fördel af den
iler börJade fisktiden . Någon gång gå dessa fartyg direkte
-från · Japanska kristen · till Såndwichs-öarne alt förfriska
sig. Icke alltid följa de fartyg, som lemna Chiii-kusten,
för Paijta och Galopagos J den ofvan uppgifne marcherouten; några styra kurs på Sand.wichs-öarne och kusten
af Japan, i stället för att gå till Markis-·öarne, och från
'Japanska kusten gå de antingen till Californien eller Sand-wicbs-öarne l livarifrån de begifva sig hem, om -de er'hållit full last. Från Otahili 1 dit hvalfångst-fartyg aniända
alla årstider 1 afsegla de likaledes när och hvarthän som
,helst.
De, som anlända i Mars, April eller Maj månader,
-styra NV.-vart; passera nära Navigators-öarne och deri.från till Linien, ända till Kings-Milis-Group·, vidare gå
de nordvarf ända till kusten af Japan. De, som afsegla i
Juni och Juli, taga samma väg, men bjuda till att hålla
sig under Linien och att icke komma vesler om I\ingsMills-Group, på det de, i Oktober eller November, må
kunna återvända till Nya Zeland.
Ifrån Augusti till September, gå många sydvart för
att kunna vinna ostligt och nå Chilenska kusten, eller ock
120° Vestl. Long. emellan 5° uch 10° S. Lat.; men YiJ
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all den nu omnämnda navigeringen erfordras · goda fartyg,
som segla starkt, för att kunna hälla sig uppe emot strömsättningarne.
·

mot Söder, .för att draga fördel af den goda årstiden under Cap Horn.
Fislwri-traliter , som föga besökas.

Om sddane fartyg, som a{seglat (ör sent.

De fartyg, som lemna Europa sednate än ofvan blifvit uppgifvet, äro blottstäide för att ej anlända ti.ll Söderbafvet, förr än fiskningstiden är tilländalupen, så väl vid
Chili som Nya Zeland. I så fall böra de genast styra
nordligt, och gå åt samma trakter som de, hvilka fö.re dem
hafva besökt nämnde farvalten, och nu förfölja Kaskeloten mot Tropikerna; helst det vore Iil•a fruktlöst som oför"'sigtigt att der qvarblifva under den svåra årstiden. '
De hvalfiskare, som anlända till Chili sednast i Maj,
böra således styra långs Peruanska kusten till Paijta; ' och
de, som anlända till Nya Zeland, böra begifva sig till
Otahiti; ty efter en så långvarig segling behöfva de förfriska sig, innan någon ny kryssning företages ,
Om dessa fartygs destination vore Japanska kusten,
borde de genast gå till Sandwichs-öarue för nyssnämnda
ändamål; men alla nu nämnde fartyg, som försent begifvit sig från Europa, skola arbeta under nedslående utsigter, ty de i första kathegorien, få tillbringa 6, och de i
den andra 8 månader, innan de få börja sin egentliga
kryssning.
Beträffande de fartyg, som fiska den svarta hvalen,
så är för dem nära nog alla årstider passande till afsegIing, emedan detta lisl\slag påträffas så väl på rymden
som långs kusterna. Skulle emedlertid de anlända sommartiden till Patagoniska kusten, · göra de bäst uti att genast begynna fisket der, och fortsätta under det de styra

Hittills har jag endast fästat mig vid de farvallen
som vanligen besökas. Emedlertid anträffas den svarta
hvalen ytterligare i höga latituder under hemispherens
-sommar. Dessa hvalar äro de största 1 och följaktligen
-de mest vinstgirvande; man erhåller af dem 150 t. o. m.
200 fat tran, · hvaremot de, som finnas vid kusten af Chili,
icke lemna per medium mera än . 70 a 80 fat; de vid Tri-'stan d'Acunha 80 a 90 1 och de vid Nya Zeland 90 a 110
fat tran.
Kaskeloterna lerona sällan de varma hafven; jag tror
icke, att de anträffas öfver 40° Lat. på hvardera sidan af
Eqvatorn. Vanliga af-kastningen af en Kaskelot är från
60 till 120 fat tran och wallrat.
Hvalfångst-fartyg kryssa i allmänhet sällan i höga tatituder; de stormar, den höga sjön, och den mist, som
så ofta råder i dessa farvatten, äro mäktiga hinder för ett
-lyckligt fiske.
Under hög SJO kunna JJå!arne icke utsättas; misten
betager utsigten och blottställer dem för att förloras, äfven då det är möjligt att höra hvalens vattenblåsning;
och stormarue göra att man glömmer hvalarne vid åtankan på fruktande hafverier. stundom företager dock elt
nch annat fartyg dessa vågsamma kryssningar.
Vi hafva anträffat ett stort antal hvalfislwre 1 så väl i
närheten af Kourilerna, som vid kusten af Kamschall~a,
under Aleutiska öarne, samt vid kusterna af Californien.
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Under Oktober, November , December och Januari månader, trälfas de äfven i farvattnen vid Cap Horn.
Slutsats.

Sedan jag nu antydt de af Hvalfiskrarne mest värderade farvatten, borde jag meddela uppgift på alla fartyg,
som seglat i Stilla Hafvet , under de sista 5 åren., ärvensom på de farvatten i hvilka de uppehållit sig, qvantite.terna af tran och wallrat de erhållit under sina kryssningar, namnet på hamnar der de varit inne, och huru lång
tid de der tillbragt , samt slutligen på tiden för hela deras expedition.
Genom jemförelse af dessa resuttater , skulle man kunna göra sig ett tydligare begrepp om dc beseglade farvattnens relativa rikedom , likväl med förutsättande att alla
Kaptener ägde samma skicl\Jighet, samma verksamhet och,
man torde äfven härtill få ytterligare lägga, samma
lycka.
I brist på dessa så nyttiga dokumenter, hvilka man
utan Konsuler, icke kan erhålla tillförlitliga,, har jag samlat det största möjliga förråd af uppgifter, hvilka jag bifogar i Tabellform. Deras studerande bör sprida ljus öfver detta vigtiga ämne.
Efter allt hvad man kunnat iakttaga, idllas fisket hufvudsakligast omkring Nya Zeland, Otahili och Sandwichs~arne, till följe af dessa öars centrala läge, relatift l.ill
de bästa liskeri-trakterne; det är äfven helt naturligt, att
de af hvalfiskrarne mest besökta hamnar, äro de, som
finnas i Ö-bugten, på Nya Zeland, Papiili på Otahili, och
Honorourou på en af Sandwichs-öarne.

Dessa hamnar hafva en ganska lycklig belägenhet,
äro lätta att göra an, harva god och säker ankarsättning,
samt erbjuda i ymnighet färsk proviant, vegetabilier och
frukter , till ganska modererade priser.
I hvar och en af de nu nämnde hamnar, anträffar
man alltid några hvalfångsHartyg till ankars; dock är. det
för hvarje plats en viss epok, under hvilken de sammanträffande fartygens antal är större än vanligt.
Vid Sandwichs-öarue har man någon gång funnit 50
å 60 fartyg till ankars i Honorourou hamn. I Ö-bugten .
vid Nya Zeland, dit hvalfiskrarne först sedan några få år
börjat begifva sig, har man räkna~ 30 å 40, och si ulligen vid Otahiti blott 15 å 20, hvilket kommer sicro deraf '
att en del gå till Sällskaps-öarue, hvarest de. snart antaga dervarande seder och bruk.
Under dessa sammanträffanden, framställa alla nu
nämnde hamnar en tatla af den mest tygellösa oordning
och sjelfsvåld ;. ~lagsmålen äro talrika och deras ledsamma följder utvis.a, huru beklagligt det är, att i dessa länder saknas en. god, beslutsam . och rättrådig styrelse, som
borde bibehålla ordningen ibland d.e olika nationernes Matroser; hvilka, ehuru varande i sämja ovh godt förstånd med
byarandra ,, då de äro nyktra, likväl alltid äro färdiga att.
slåss , äfven sins emellan, då de äro druckne. Förbudet
att sälja starka drycker på Sandwichs-öarue och Otahiti
har väl åstadkommit någon förbättring i detta afseende:
men ännu återstår mycket. I Ö-bugten vid Nya Zeland,,
h~arest ännu icke finnes någon regering, hafva de förn~~ste innevånarne från Kororareka, nästan alla Engels~an:, bildat en förening till bibehållande af ordning och
f~rhmdrande af rymning bland besättniogarn e; ända hittlUs hafva de lyckats_ att moderera det onda, men det är

1GO
föga sannolikt, att . de länge kunna vidmakthålla de nyll.iga reglementen, . de uppgjort.
Engelsmännen hafva Konsuler i Honoronron på Sandwichs-öarue, samt i Papiiti på Otahiti. I Ö-buglen vid
Nya Zeland ha fva de en, af dem sjelfve så !\alla d, Hesident. Jag känner iclw riktigt dennes åliggande, men han
bandiar såsom Konsul i alla sådana fall, då Kaptenerne af
bans nation hafva några reklamationer att göra; de vädja
till honom såsom skiljedomare; han är på sätt och vis en
Co·nstable and police ma-gistrale. Ehuru hans makt icke är
riktigt erkänd. eller bestämd, och han saknar beväpnad
styrka till utförandet af sina domar, gör han emedlertid
sin nation stora tjenster.
.Amerikaharne hafva Konsuler i Honoronron och Papiiti, och deras besättningar äro icke sinekurer då Kaptenerne ligga till ankars derstädes.
Engelska och Förenta Staternas Regeringar låta årligen 3 a 4 Örlogsfartyg besöka alla dessa sLällen.

Hl1
plantat hos alla öboer, llVilka de uppligga emot alla katoliker, och särdeles emot Fransmiinnen, de beskrifva oss
såsom hedningar, för att göra oss förhatliga i dessa folkslags ögon.
beskydd kan utöfvas, antingen af Konsuler, eller af Or logsfartyg, som utskickas för detta ändamål; min
öfverfygelse är, att detta icke längre kan uppskjutas, utan
att deraf skulle följa många olägenheter eller ledsamma
händelser, hvaröfver vi skulle få alt beklaga oss·J och •1·3 o0'
upprepar det ytterligare, det är nödvändigt i anseende till
dessa folkslags närvarande moraliska ståndpunkt, samt de
falska underr·ättelser man bemödat sig att gifva dem om
Fransmän .
De.~ta

Jag anser det ganska nyttigt, art båda medlen be()'agnas tillsammans, åtminstone några år, ända !iii des;
.vår makt och vår regerings välvilja mot mensklio-beten
to
må blifva mera känd och rätt viirderad.

;!t

Tillsältandet af Konsuler, är oundvikligt i Honorourou
på Sandwichs-öarne, och i Papiiti på Orahili.

De Fransyska hvalfångst-fartygen hafva icke hittills
så mycJ{et synts i dessa fiskeri-trakter; emedlertid bafva
de börjat på ett lika vinstgirvande som märkvärdigt sätt
omkring Nya Zeland; o·ch de stora framsteg vi gjort på
några år, försäkra oss om ännu större, samt påkallar
följaktligen vår Regerings bevågenhet och om tanka, beträffande ordning: och beskydd på alla de platser jag
omnämnt.

I anseende till dessa Hinders föga framskridna civilisation, är det al' vigt, att ingen ofördelaktig slutsats må
kunna dragas af den titel, dess e erhålla; och på denna
grund tror jag, att beniimningen af Frasnsysl> Jionsul är
den enda lämpliga , ehvad raug och anseende man för
öfrigt anser nödigt att tillägga dem.

Regeringens beskydd är ett af Söderhafs-fiskets förnämsta beho f, särdeles i Polynesien i anseende till de fiendtliga tänkesätt, som den reformerta lärans Missionärer,
af fanatism och hat till- den katobka Religionen, hafva in-

I Ö-bugten vid nya Zeland, der det endast finnes
hamnar , som äro fria och oberoende af hvarandra 1 och
utan allt politiskt samband, är ej bestämbart, till hvilkendera man borde skicka en Konsul; men man kunde, i likhet med Engelsmännerne, på denna plats anstiilla en ue.:.
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sident, eller kommerciel och politisk Agent, åt hvilken
man skulle uppdraga lagskipningen bland hvalfiskrarne ,
som i stor myckenhet begifva sig till dessa öar.

Amerikanske_Hvall!§kar.e . som hafva ankrat i Paij la pi\
kusten af Peru, för att herni a förfriski1ingar åren i 835 ,
36 och 37.
>
t>:l
>

"'
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Denna åtgärd är så mycket nödvändigare, som våra
l1Valfån gsHarlyg innan kort skola blifva tvungne betala
hamn-um gälder, om man iclw förekommer det. I alla fall
är ett Örlogs fartyg derstädes mera af nöden än i någon
annan af de omnämnde hamnarne.

Nati on.

År.

<f>

"'

<n

;,..s

"'
--<·
,,

~

"'

'""
;;;"'

~~
c;'

o

~ ~

:;·

"'=
l

".;l

2,200 29,715 69,730

Amerikanske 1835 88
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33, t15 fat.

Jag håller före , att den slörsta tjenst och det kraftigaste besl\y dd , regeringen l\ an gifva åt hvalfiskrame , är
afsändancl et af Örlogsfartyg till alla de hamnar , jag uppgifvit såso m förmånliga ankarplatser, men i synnerhel, och
ofta , till Honorouran, under tiden för fisluarnes vistande
der efler hryssningen vid Japanska kusten , nemligen under September, Oktober och November månader ; till Otahili all a årslicler, dock helst under April, Maj, Juni och
Juli ; till Ö-bnglen hela året om , men synnerligast i Januari , Februari, Mars och April, då seglare dit anlända
för alt hernia förfri skningar ; samt till Monlerey i Oktober
och November, när fartygen återkomma från kryssningen
vid Jap anska kusten.
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1836 57

1,413 19,066136,615 '
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1837 43

1,052 14,501 32,328

.

f144. 565fartygTon361s manoc!1,
4;287 fat.

1

An m.

Blott 16 Engelska fart yg , af Lillsamrn ans 6,53li Tons ,
l1afva under dessa 3 åren här infunnit sig.

2.
Ungefärlig qvanlitet Wallrat som erhållits vid Ja pa nska
kusten af Amerikanare, under .de 4 fisknings-månad erne
följande år.
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Etl Örlogsfartygs 11ärvaro, när som helst, kommer
alltid alt hafva samma moraliska och politiska inflytelse ,
men vid de omn ämnda tidpunlitern e, blcf nyttan deraf så
mycket större , som dessa fartyg då komrno alt ofelbart
sammanträffa med ett större ant al Fransyska hvalfån gs tfartyg.
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555 Ja pan."
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3.
Hvalfångstfartyg som ha fva ankrat i Honorourou på
Sandwichs-öarne år 1837.
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Amerikanske 1837 49
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4.
Hvalfångstfartyg som hafva ankrat vid Otahiti år
1837.
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Hvalfångstfartyg som hafva ankrat i Ö-bugten år
1838.

Alla dessa fartyg
hat'va er!Jållit färslit
kött, grönsaker och
frukter i ymnighet,

, , .. ' ' ' l
måttliga priser.

:>

...,
"'
~

"'
;;;:E

o

"'

;--~

Anmärliningar.

"'J

"'

Amerikanske 1838 29

-

-

47,910

Franslie

1838 12

-

-

11 ,400

Engelske

1838 22

-

-

22,020

De resullater af fisket, som äro anförde i förestående tabeller 1 äro blott uppgifter, af hvilka ingen bestämd
slutsals kan dragas, ty 1 med undantag af 1:a och 3:e tabellen 1 angifva de öfrige blott den qvanlitet tran , som fanns
ombord 1 då fartyget var till ankars. Då nu dessa fartyg icke
hafva någon' bestämd tid 1 vid hvilken de söka hamn 1 och
de följaktligen äro mer eller mindre lastade 1 lmn man icke
göra någon slutsats af jemförelsen; ty den skulle kunna
utfalla helt annorlunda vid slutet af expeditionen, till följe
af de mer eller mindre lyckliga chancer de haft, sedan de
ytterligare gått till sjöss. Emedlertid kan man htirigenom
göra sig ett begrepp om den tanka, som hvalfiskrame
hysa om fisknings-lrakternes godhet, då man ser 1 lmru
fartygens antal tilltagit på ett ställe, och hvalames försvinnande på ett annat; äfvensom då man betänker, hum
fartygens antal förminskats i Paijta j man finner dera f tytlligt, att Galopagos-öarne icke mera besökas 1 helst Paijla

.1613
är den närmaste och beqvämaste hamn för dem! som kryssa i de farvattnen.
Af tabellen öfver fislwt vid Japanska kusten kan man
döma, att fisket på den tral\ten är, nära nog, stationärt;
och Ivertom kan man af det stora antal fartyg, man linner i tabellen öfver Ö- bugten, hvarest för några få år sedan icke fanns ett enda, sluta till, huru fiskrame dragit
sig åt dessa farvatten .
Dess e äro de fakta, jag varit i tillfälle att se och
samla, de iakttagelser jag lmnnat göra sjelf öfver idkandet af detta fiske, samt de anmärkningar som uppstått hos
mig, till följe af de olika tankar jag hört yttras öfver alla
grenar af denna nyttiga och vigtiga näring.
Jag har äran &c.

~ 11 .

A.

DUPETIT THOUARS.

RYSKA FLOTTANS FORDNA OCH NÄRVARAl'iDE TILLSTÅND.

*)

(Utdrag af Colonial Magazine , Tidning för handel och Sjöväsende, ulgifren i London 1 Maj 1840.)

Ryssland ägde ej ett enda krigsfartyg långt efter den
tid, då redan Englands och Frankrikes, Spaniens och Hollands flottor slridt om herraväldet på hafvet. Det var knappt
förr än i slutet af 17:de århundradet, som Petter den Store, hvars snille gjorde så mycket för att lyfta sitt fädernesland på en högre ståndpunkt bland nationerna, vände
sin uppmärksamhet åt sjöväsendet
Den hastighet, med hvilken Czaren skapade en flotta,
är förvånande, :och historien om denna skapelse är af tillräckligt intresse för att :i korthet böra omtalas.
Under de sista åren af Alexey Michaelowi!chs, Petter
den Stores far, regering, hade en Holländsk skeppsbyggmästare, vid namn Brant, af Ryska hofvet b.Jifvit kallad
till 1\'Ioskau, hvarest han bygd e en modell till en Slup med.
dess tackling. År 1691 , då den :unge Czaren var omkring
*) Denna arlilwl lord e, i närvarande stund , icke vara alldeles
uLan inlressr. för Srensl1a läsare, då Ryssland nu mera intager
ett ulrnärkl rum bland maritima maliler , och framför alla an-

dra torde p~kalla t'år uppmiirksarnhet, så väl för dess läge
såsom grannslat , som för den ansenliga floua det i fredslid
underhåller.
Öf'v .

169

tG8
20 år, fils te denna modell hans uppmärksamhel; och dtt
han fråga1le sin Gnvernör, hvarlill denna slup, så olik alla
dc bålar han förut sett, var bestämd, underrättades han,
alt man med den kunde segla mot vinden, hvilket man
med landels tunga och plalla fartyg aldrig hade försökt.
Czaren, hvars nyfikenhet härigenom uppväckles, lät genast
kalla Brant till sig, och ville se honom manövrera med
sin Slup på Yanza. Han blef så intagen af försöl<et, alt
han genast gick ombord, lärde sig snart att styra och
manövrera Slupen, samt befalde Brant att skyndsamt bygga honom en Jakt, h vilken ock samma är gick af stapeln,
och med hvilken Prinsen seglade från Moskan till Columna. Sedan lät han bygga flera små fartyg af olika storlek, antog skicklige Sjömän i sin tjenst, och roade sig
med alt låta sin lilla flotta evoluera på sjön Perislaf. Men
snart blef en insjö olillräcklig för hans växande vettgirighet, hvarföre han år 1601 reste till Arehangel, och företog under sommaren flera kryssningar på Hvita hafYet.
:Följande året tll erviinde han till dessa farvalten, och fiirvtirfvade sålunda en fullkomlig kilunedom i sjömannayrket.
Den erfarenhet, han genom dessa ungdoms-nöjen förvärfvade sig, hjelp!e honom innan kort att öfvervinna stora
svårigheter , och alt utföra elt af sina ärorikaste företag.
Kr 1605, da Turkiska fils lningen Azof beliigrades, insåg
han omöjligheten att utan sjö1.1akt bem~iktiga sig densamma, hvarföre han genast liil bygga flera krigsfartyg, med
hvilkas biträde han följande året äter började belägringen,
och utgäende med sin lilla Division från Don in i Svarta
hafvet, besegrade Turkiska Galererne, hvarorter Azof intogs. Till firande af denna framgan g, gjorde Petter elt
triumf-intåg uti Moskan, och Iii t prägla en medalj med
denna Hyska clcYis : "Segrare genom Blixten och Vågorna."
Si'it!ant var ursprunget till Hyska sjiimaklen.

Petter blef så öfvertygad -tlm vigten af en flotta att
han in~allade ~kicklige Engelske och Holländske Ske~ps
byggmastare, afvensom Lärare i Sjömanna-vetenskaper *)
och som han sjelf styrde arbetena , fullbordades de med
en sådan hastighet, att tre år efter det första planen blifvit uppgjord, bestod Hyska flottan i Svarta hafvet af de
fartyg som Tab. 1 upptager.
Vi hafva ansett nödigt utsätta fartygens namn och
storlek, hvarförutan det knappt skulle synas troliO"t att
en nation, utgående från barbariet, kunnat på så k~r~ tid
göra så stora framsteg. Dessutom skall denna tabell , tagen ur ett verk, ulgifvet af M. A. J. G. Kor l, f. d. österrikisk Ambassadör i Moskau, under titel Diarium, bevisa,
h vad Ryssland kan åstadkomma, då dess krafter styras af
en öfverlägsen förmåga.
*) Då Petter den St.ore besökte Venedig, begärde han af Rege-

ringen tillstånd för några unga Ryssar af adliga familjer att
der få studera sjö-vetenskapen, och smickrad af Kejsarens
begäran utnämnde Regeringen Martinovich, en namnkunnig Venetiansk Uommendör, till ynglingarnes ledare. Sedan han hade lärt dem alla vetenskaper, som hllhöra navigation, åtföljde han dem t11l S:t Peuersburg, och blef rikligen belönad så
väl af J(ejsaren som Senaten i Venedig"". Han dog kort derefter omkrmg ar 1716.
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Tabellen N:o 1.

Föl'teclining öfver Rysfra flottan
lwfvet år i 69/J.

l

Svltrla

Fartygens Namn.

o
o

""
;;

~~:

«:::;
....,
~

"'
Sol-Hegalis .
Duo-Fratre-Hegii ...
Princeps-Alexius-Petrowilz . . . .
J\fagnus-lVIonarcha ..
Invictus . . . . . ...
Triumphans , . . . . .
Victoria . .
Desperalns
Horos-Huuniades ...
Herenies .. .. , ...
lVIars . . . . . . . , . .
Jupiter. , . .. . ..
1\lercurius ..
..
Luna ..
Phosphoros . . . . . .
Neptunus
..
Jason . . .. . . ..
Magnus-Alexander .
Magnus-Tarnerian cs
Julius-Cmsar
DeFensio . . . . . . . .
Spes . . . . . . . . . .
Fides . ..
Charilas ...
Fortuna .
Pro-Patria. ..
..
Justitia ...
Azowiu m ... ..
Astracanum .
.....
Casanum
Novogrodium . . ..
AqviJa ... .. . .
o

••

o

o

•

•••

o

••

•

o

o

o

o

••

•

o

o

o

•

o

••

••

o

o

o

•

•

o

o

•••••

••

o

•••

{'O~

Längd. Bredd.

60
60
GO
60
60
60
60
50
50
48
4S
48
4S
48
4S
48
4S
48
4S
50
50
50
50
50
50
50
50

42
42
40

~"'

~(Jq

;:>:>o

l

fot tum fot tum fot tum

500 139
500 136
500 135
500 135
500 13.S
500 13.S
500 13.S
360 136
360 13f)
350 133
350 133
3.50 123
350 123
350 123
350 123
3.50 123
350 123
350 123
350 123
360 123
360 123
360 124
360 124
360 124
360 123
360 123
360 128
250 139
250 136
240 126

o 33
o 36
o 37
o 37
o 37
o 37
o 37
o 3.S
o 35
o 29
o 29
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 34
o 29
o 2S
o 27

o

Fartygens Namn.

::i
P>

o

01.1
011
011
011
011
o 11
o 11
o 11
o 11
6 9
6 9
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13
o 13

o 11

o 10

6 10

Falco
Accipitcr .. . ...
Avis-Coronata .. . .
. . ..
Elephans
Tygris ...
Leo ..
....
Ursus .. . .... . .
Lupus . . . . . . . .
Vulpes .. . . . . ..
Vertagus ... ... .
Under byggnad . ...
Ide m
Ide m
Ide m . . . ... . .
Ide m ..
l dem
Ide m
....
Ide m
ldem ..
Ide m
Ide m
l dem
Ide m
Saturnus *) . . . . . .
Tonitru *) .
Fulgen *)
Grundo *) . ......
rotestas ..
Formidandus *) . . . .
Torripeta
Vulcanus
..
Mons-Mtna .
Mons-Vesuvius . . . .
salamandra . . . . . .
o

;:;;::::

l

60 500 133
60 500 150

::i

E

-

,, :::s
t:o
:::s
""o (~·
(/)?);

;:<i
P>

o

o
o
o
o
o
o
o
o
6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6
6

6
6

6
6
6
6
6

3
6

o

••

•

••

•••

•

o

o

•

o

•

o

o

•

•

••

•

•

•••••

o

•••••

o

•

•

•

o

o

••••••

•

•

•

•

o

o

•

o

o

•

o

••

o

o

o

•

•

•

•

o

o

•••••••
o

•

o

••

o

•

••

o

••••

o

•

o

•

o

••••

••

o

••

o

o

••••

•

o

••••

o

•

••

o

•

•

o

•

o

•

::i

jJ'~:r:
«:~

"'

l~\

.s!

;:;;::::

P,."'

~aq

"""
l

;i-'

240
240
180
180
180
180
180
1SO
180
1SO
160
160
150
150
150
1SO
1SO
1SO
1SO
1SO
1SO
120
120
60
60
60
60
50
50
50
26
s 26
26
26

40
40
34
34
34
34
34
34
34
34
32
32
30
30
30
34
34
34
34
34
34
20
24
1S
1S
18
1S
14
14
14
8

{'O

"'""'
~~: Längd. Bredd.

l

fot tum l rot tum fot tum
o 27 6 to o

126
126
125
125
125
125
125
125
125
12.5
125
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
125
125
125
125
91
95
101
101
101
101
101

so
so
so
so

o 27
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26

o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26
o 26

o 26
o 26
o 26
o 28
o 26
o 20
o 2()
o 29
o 29
o 30
o 30

o 30
o 24
o 24
o 24
o 24

o

6 10
6 10
6 10

6

o

6 9

G 10
6 10
6 10
6 10
6 10
6 9
6 9

o
o

9
g

9

6

o

o
o
o

6
6

o
o
o

o 9
o 9 6
o 9 6
o g 6
o g 6
o 9 6
o 10 o
o 9 o
6 11 o
011 o
o 11 o
o 11 o
o 12 o
o 12 o
o 12 o
o 10 G
o 10 6
010 G
o 10 G
0/10

-

6

*) Bombfartyg, förande 1 it 2 mörsare utom kanoner .
~
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Utom de fartyg, som äro upptagne i förestående tabell, hade Ryssland 18 Galerer, 100 Brigantiner och 300
mindre bevärade fartyg på Dnieperfloden.
Läsaren bör påminna sig , att dessa fartyg, hvilka
synas små , jemförde med nuvarande , hade den vanliga
storleken af den tidens fartyg, och i synnerhet voro de
lika stora som Turkiska flottans, mot hvilka de borde strida. Det är icke förr än i sednare åren, som sjömakterna hafva byggt Skepp och Fregatter af större dimensioner , ty vid slutet af sista kriget hade ännu Enge·lska flottan Linieskepp om 64 kanoner, och många dylika Skepp
funnos äfven uti Hollands , Rysslands, Dannemarl\s och
Sveriges flottor.
Efter Cronstadts eröfring och grundläggningen af S:t
Pettersburg , Rysslands blifvande hufvudstad, bildades en
flotta i Östersjön nästan lika hastigt, som förut skedt i
Svarta hafvet. Slupen , som kunde anses föreställa Ryska flottans upphof, kallades Flottans Farfar ; den blef ett
förem ål för vördnad och framstäides vid högtidliga fester. Sedermera blef den förd till Moskau. År 1723 begagnade Petter den Store denna Slup , som för tillfället
styrdes och roddes af 3 Amiraler tillika med Furst Menzikoif, till mönstring af sin flotta , hvilken bestod af 27
Skepp, som voro förlagde i en halfcirkel, och som saluterade vid Kejsarens förbifart.
Tabellen N:o 2 är den sednas te uppgift vi kunnat erhålla öfver Ryska flolian i Östersjön.

Tabellen N:o 2.

Rys/m flottan i ÖstersJön, Olttobcr 1778.

l

~

Fartygens Namn.

~

::

Tiden då de gått
af stapeln.

stationer.

~

Linieslrepp :

ltzekiel . .. . .
Isidor . .. .. .
S:t Andreu .• .
Ch\ment. .. ~ .
Tchesme . .. .
Utan namn . . .
Idem . . .. .
ldem ... . J
Wlademir . . . .
Wekeslaf . .. .
De Neiss . . . .
Amerika . . . .
Perislaf . . . . .
Vserolod . . . .
Demitri-Douski.
Pam et Eustatia
Victor . . . .. .
Europa .. .. .
Sarator . .. ., .
Pobeda . . . . .
Batislof .. .. .
Miranositz . . .
Pobidnarovilz ..
Grefve Orlof . .
Alexander . ..
Boris et Gleb
Ingermanland ..
Asia . . . . . . .
Namnet okändt.
Idem . ... .
ldem . . . . .
ldem . . .. .
ld<Jm .. . . .
Utan namn . . .

j
lso
74
74
74
74
74
74
74
66
6G
GG
G6
6G
66
66
66
66
66
6G
66

66

Cronstadt.
d:o
d:o
d:o
S:t Pel!ersburg
d:o
färdigtaltgå afstapeln
d:o
d:o
Cronsladt
under byggnad
d:o
1771
d:o
1771
d:o
1772
d:o
1773
d:o
1772
d:o
1769
d:o
1771
d:o
1770
d:o
1771
d:o
1768
d:o
1765
d:o
1770
d:o
1769
d:o
1771
Hevel
under förbyggnad
1773
1772
1770
1770
1770

66
6G
d:o
1770
66
d:o
1772
66
d:o
1773
66
d:o
1773
66
d:o
1773
66
Cronstadt
1777
66
d:o
1777
66
d:o
1777
66
l
d:o
1777
66
d:o
l
1777
6G
66 färdigt att gå af stapeln lS:t Pcllersburg

l
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.,::;;::i
Fartygens namn .

c

.,

;::..

Tiden då de gått
af stapeln .

stationer.

under byggnad
d:o
d:o
d:o

S:t Pellersburg
d:o
d:o
d:o

E.

Liniesliepp :

Utan namn .
Idem ..
Idem . . .
Idem . . .

66
66

66
66

Fregatter :

S:t Michael .
Kaslev oi
Leeskoi .
Pospeskoi .
..
Bo hernia
Htlllgaria .
NorderkoL ..
Eustalia . .
Pornosk110i .
Utan namn.
S:t March.
Utan namn .
Jdem .. .
ldem . . '
ldcm .. .

Cronsladt
1774
32
d:o
1'774
32
1773
d:o
32
1774
d:o
32
1774
d:o
32
1774
d:o
32
17()9
d:o
32
1768
d:o
32
d:o
32 färdigt att gå af stapeln
d:.o
S:t Pettersburg
28
d:o
d:o
20
d:o
d:o
20
under byggnad
Arehangel
20
d:o
d:o
20
d:o
d:o
20
l

Siw tt-Pråmar :

l

l!:lefanten •. . . 36
l
Namnet okändt.
1361
18
Leopold .
l
1181
Barsa ..
l
' .
·er 3 1 Cronsladt och 5 1
Gale1
'
e1... 101 1 S.t Petteisbtu"',
Revel ; hela flottan 38linieskepp , 15 Fregatter , 4 Skott-1
pråmar och 100 Galerer.

l

Denna Tabell N:o 2 ~ir tagen ur Erl\e-Diaconus Cox'
resor , hvarest i anledning dera f göres dessa anmärkningar :
"lHand dessa fartyg äro 28 Linieskepp och 10 Fregatter fänliga alt gå till sjöss. I bchofvets eller farans stund

skulle Ryssland kunna hastigt föröka sin flotia, emedan
det äger alla materialier, som äro nödvändiga till byggande och utrustande af en flotta. l\'Ien ehuru Hyssland
redan vid början af detta århundrade gjort förundransvärda ansträngni nga r för sin Il olla , och hastigt lyckats alt
taga första mm met bland de Nordisl\a Sjömakterne, så
kan dess Marin ej betraktas annorlunda än som i sin linda, emedan den mås te tillila England i och för konstruktion, manöver och disciplln . Dessutom bidraga l!eru omständigheter att fördröja utvecklingen af dess l\'Iarin; i: o
bris t på hanmar vid oceanera; 2:o dess korta kuststräcka,
som dessutom stänges af is ; 3:o brist på Matroser.
''l afseende på hamnar , så äger Ryssland ej en enda
vid oceanen, undantagande Arehan gel. D-enna hamn är,
dels genom sitt afiägsna läge från de andra Europeiska
hafven, dels derigenom att seglingen förbi Nord Cap, beläget på 72 ° Latitud , enelast kan företagas under sommaren, af intet värde annat än för handeln .
"l afseende på dess korta kuststräcka, har det varit
ganska riktigt anmärkt , att få exempel finnas , det nationer hunnit något stort anseende som sjömakter , utan att
äga vidsträckta kuster. Ryssland äger endast kuslen frå'n
Riga till Wiborg, om man unelantager dess sista eröfringar i Svarta hafvet, lshafvet.s obebodda stnincler, och
Kamtchatkas ödsliga farvatten. Denna, för ett vi;dsträckt
rike så korta kust, har ännu mindre värde, såsom omgifven af Östersjön och Finska ''ik:en , haf , som ej hafva tidvatten, och som , jemförda med oceanen, endast kuranaanses som insjöar , otillgängliga 5 månader om i'tret.
"Fö r det tredje, eller angående brist på en öfvad Personal, så ehuruv3l Regeringen underMil er 18,000 Matroser, måste det meclgifvas , alt större delen, aldrig tjent Ull
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sjöss. I fredstid utskickas en del på kryssning i Östersjön, och någon gång ända till Kanalen, under det några
om sommaren användas på handelsfartyg emellan Cronstadt och Pettersburg. Dessa plan!slwlor !\unna ej allemna
stort antal Matroser, osh Hyssland har dessutom ej tillgång att under krigstid bemanna sin flotta med Kofferdisjömän. Det har endast få handelsfartyg, hvilket härleder sig från lifegenskapen och de stränga lagar, som hindra innevånarne att Ieruna Iandet utan serskildt tillstånd.
En Handlande, som skall utrusta ett fartyg, måste först
hos Amiralitetet begära tillåtelse att förhyra ett visst antal Matroser, och då detta blifvit beviljad!, skall tillståndsbrer för hvarje nwn inlemnas till Amiralitetet, och en burgen af 30 Pund Sterling för hvar och en ansvara för dess
återvändande till fäderneslandet. Sålunda kan icke Hyssland, utan att ändra landets lagar och mildra lifegenskapen, förskaffa sig ett tillräckligt antal Matroser för att
hastigt kunna utrusta en stor Il olla. Med ett ord, en Stat,
som icke äger allägsna kolonier, ansenliga fiskerier och
vidsträckta kuster, tyckes aldrig kunna bilda en Il otta,
som kan blifva fruktansvärd för de stora Sjömakterne i
Europa.
0aktadt dessa orsaker till underHigsenhet, ii ger Hyssland en Il otta, som är tillräcklig att skydda dess kuster
och konvojera dess handelsfartyg; det bibehåller sig på
vördnadsbjudande fot i Östersjön, och skall, i händelse
af ett krig, till och' med kunna sända en flotta till Archipelagen. Det ligger i dess intresse att slå i godt l'örhi\1lande till de stora Sjömakterne, som det förser med förnödenheter, och som å deras sida äro lika angelägna att
söka dess allians. Gränsorna för dess omätliga välde
sträclm sig till Sverige 1 Polen, Turkiet, Persien, China,
och dess säkerhet beror lika mycket af dess flotta som af
dess arme. 11
11

Vi ha fva återgifvit Herr Cox' betraktelser i dess helhet,
ty ehuru de äro skrifna för ett halft århundrade tillbaka,
kunna de ännu fullkomligt tillämpas på Hysslands tillstånd
och på de svårigheter som hindra det., såsom ej ägande
de dertill nödvändiga elementer så i naturligt som politiskt
hänseende, att bilda en Il otta, som kan tälJa med Englands
Frankrikes och Förenta staternas. Fastän dess gränsor äro
mycket utvidgade, sedan Herr Cox's skref, så hafra dess
kuster blifvit nästan desamma, och dess handelsflotta har
icke tillväxt., emedan lifegenskapen fortfar att äga rum.
Man skulle till och med lmnna säga, att Sjelfherrskarens
enväldiga och sku~grädda makt har tillväxt i förMilande
till de närgränsande nationernas emancipation.
Det är en sanning, att Hyska Marinen har gjort stora
framsteg under Kejsarens uppmärksamma tillsyn; fartygen
äro större och starkare bestyckade, besättniogame bättre
disciplinerade; men dessa fartyg äro ännu ganska underlägsna Engelska och Franska, ehuru man kan uppgifva
några, som under befäl af Officerare, bildade i England,
bli fvit skickade på kryssning i Östersjön, hvilka så väl till
hållning som manöver likna de bästa krigsskepp. Dock
höra dessa till undantagen från allmänna regeln. Uoderhålls-kostnaden för en flotta, aflägsnad ifrån ett land, der
lifsmedel jemförelsevis äro till låga priser, bör ännu lång
tid tundra Hysslands Kejsare att bilda en lika god flotta,
som hans rivaler, med mindre än alt han uppmuntrar
handel och fiske, uppfordrar sina undersåter att idka frakthandel, hviuuli de dock i sjelfva verket skola deltaga med
mindre fördel, dels derföre att det felas hamn vid oceanen, dels för skyldigheten att till fäderneslandet återföra
de sjömän, som äro förhyrde för resan.
Allt sedan Petter den Stores död tyckes Hyska sjömaktens storlek endast bero af l\ ej sarens godtycke l eller
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af politikens och tidens fordringar . Sl,eppen skickas lillntlligtvis frflll Östersjön till Archipelagen ; och under Kejsarinnan Calharinas re ge ring blef Turiiiska fiolfan förstörd
vid Tchesme af en Rysk eskader, som kom från norden.
De Läla fredsbrotten med Sverige hafva nödgat Ryss land
alt i fredstid uuderhål!a en slark floila i Östersjön. Det
vill synas, som det allt! d varit h1'uket i Ryssland, att iifven i fredslid unclerll itl la marin-etablissementerna på en
stark fot, och all llvarje år exercera en Division eller ock
hela llollan. i\lan har of!a sett Hyska eskadrar uti Nordsjön och lill oc!t metl i Kanalen. Utom de örlogsfartyg ,
som uuc!erh;"dlas i S\arta haf\cf.1 har alltid flolian i Öslersj(in uppgillt till 20 it 30, och n;lgon gång till 40 Linieskcpp.
E fler att hafva afhandlat det förflutna, låtom oss öfvergå till det niirvarande.
Hyska flo Uun delas i fem Divisioner 1 h vara f två ha fva sin station i Svarta hafvet och tre i Östersjön. Flotlan i Östersjöu best;_'\r af :Blå, lhita och Höda DivisionerHvardcra af c~essa lJiYisioner är sammansatt af ett
liC.
Trediicksslwpp om 110 kanoner, två LinicsiH'PP om 84 ,
sex om 74, sex Fregatter, en Korrett och fyra mindre
fa rtyg. Östersjö-rli\isionerne ii ro helt och hållet, och
Sva rta hafvets till större delen, fulltalige.

Tabellen Ko 3.

Upp[ji~/Z .på- Rys/w fl~ttan ~ ÖslcJ·sjiin
åJ• 1859.
liartygens Namn.

Linieskepp:

Fartygens Namn.

Fregatter:

54
110 Alexander Newski.
54
110 Pallas.
Petter den Store .
44
110 Elizabeth
Kejsar Alexander
44 ,
84 Melpomena
S:t Georg .
4.1
84 Prinsen of Oranien.
Nestoon-Maria .
44
84 Olza.
44
84 Alexander.
W lademir.
44
84 Diana
~~ejsarinnan Alexandra
44
84 firania.
Omheten
44
74 Ye.rnwnt
Pullawa.
44
74 Poslrayanz
Lafere Champenoise .
44
74 Nadjenda . .
Prokoov
44
74 Otwasjnoyc.
Vill y.
44
74 Venus.
Smolenski.
44
74 Newa
Ostrolenka
44
74 niaria
Leipzig
Bellona
'14
M
Brieune .
-.l-l
74 Aurora
. ,.
Ezekiah.
"'
74 Proserpina
Minne af Azov.
74
storfursten J\1ichael
74 [( orveller:
Conlon
Katzbae.
~i Warsarsid.
Avecs .
Lev Levilza.
74
Beresina.
74 Na varino
Krasnoi .
74
Borodino
Briggar :
l
74
Narva.
förande Jtyard era 120
Tolf
74
Les noi.
1
~------------------Vi hafva ej kunnat förskaffa oss en lillförlilli~ uwgift å namnen på de fartyg 1 hvara f Ry ska fl ottans tY CIIiiC
Divisioner i Svarta hafv et b es t ~. Dc ut göras af 2 shcpp
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om 110 kanoner, 8om 84, 12 om 74; tillsammans 18
Linieskepp, 11 Fregatter, och 18 Briggar om 20 kanoner.
Dessutom ett stort antal Transportfartyg och Kanonslupar.
Sådan är den styrka Ryska Kejsaren underhåller. Som
skeppen äro bygde af ett mindre god t virke, så är det
nödvändigt att bygga tre nya hvarje år, för att ersätta
dem som förfalla, hvara f vi draga den slutsats, att nio år
utgör tiden för ett Ryskt skepps varaktighet.
Ett nytt skepp af första rangen aflöpte sistlidne sommar från den bädd, som är vester om det s. k. Amiralitetet i Peltersburg. Uppburet af Kameler *), passerade det
Newas mynning och fördes till Cronstadt, för att ersätta
en af de dervarande gamla Tredäckare. Detta skepp är
207 fot långt, 57 fot bred t, förer 128 kanoner, och af
den fullkomligaste konstruktion. Om man jemför dess
dimensioner med Engelska skepp, så kan man göra sig
en föreställning om dess storlek.
Två Divisioner af Östersjöflottan, det vill säga 18
skepp, med ett motsvarande antal lätta fartyg'· äro hvarje
år rustade och exercerade; de öfriga med de till dem hörande förnödenheter hållas färdiga. livart tredje år är
hela flottan rustad, och vid detta tillfälle firas festen för
Petter den Stores Slup.
Vanligtvis åt.följer 1\ejsaren flottan och öfvervarar cvolutionerne, som man påstår äro temligen väl utförda , i
förhållande till besättningarnes ringa befarenhet, hvilka
*) Stora I' on toner, som sänkas och fastgöras på sidorne af fartyget Va linet pumpas sedan u1· pontonerne, hvilka derigenom

lätta sig och upplyfta fartyget 10 till 12 fot.
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under tio månader om året äro använde till garnisonstjenst och andra militäriska skyldigheter.
Faslän alla fartygen äro bestämde genom sin rang,
så föra de dock flera kanoner, än rangen ulvisar, ty alla,
så väl Linieskepp som Fregatter, hafva l{anoner på gångborden. Ett skepp om 110 kanoner, förer i sjelfva verket 120 till 126, ett om 84 förer 90 till 94, ett om 74
förer 84 till 86, och }i'regatter om 44, föra 50 till 60.
Skeppen af första rangen äro bestyckade med 36-'it:ge
kanoner på undra batteriet, 24-'it:ge på medlersta och 12'ff:ge på öfversta, samt med 24-'it:ge karronader och 12'it:ge långa kanoner på Back , Skans och Gångbord.
Skeppen om 84 kanoner harva 36 och 24-'U:ge pjeser
på de olika däcken, men två af dem hafva 36-'it:ge kaliber öfver allt.
Skeppen om 74 kanoner hafva 3G och 24-7t':ge pjeser. Fregatterne, med undantag af de två om 54 kanoner, hvilka harva 36-'lb:ge uti batteriet, föra 24-'it:ge.
Korvetterue föra 24-'it:ge, och Briggarne 18-'U:ge karronader, med två långa 12-'lb:ge kanoner uti de främsta portame. Linieskeppen af Östersjöflottan föra fyra bombkanoner på däck, hvilka skjuta 40 'it:s bomber.
Wladimir har en malmrnörsare , som l1.astar en laddning af 120$.
Skepp af lika klasser uti Svarta harvet äro bestyckade efter samma grunder. Ehuru fartygen äro bygde efter
olika ritningar , uppgjorde efter Franska och Engelska
skepp, är det likväl här tillräckligt att Ul)pgifva storleken
för hvarje klass.
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Ryssarne äga flere armerade Ångfartyg både i Östersjön och Svarta hafvet, hvilkas bestyckning utgöres af
två svåra kanoner 1 en för och en akter 1 samt några lätta
pjeser, som likna de Engelska. De hafva dessutom några Skonerter och Kuttrar 1 samt ett stort antal Transportfartyg och Kanonslupar på Svarta hafvet och på de floder,
som flyta ut i detta haf.
Ryska besättningarne, hvilka endast äro ombord under sommaren, äro mera Soldater än Matroser. De äro
fördelte i Brigader, som kallas Equipager, hvilka bestå af
1,100 man hvardera. En af dessa Brigader är tillräcklig
aH bemanna en Tredäckare och en Korvett, eller · ett 84kanonsl\epp och två Briggar, eller ett 74-kanonskepp och
en l<'regatt. Öfverstar hafva befäl på Linicskepp , ooh Of-

ncerare af lägre grader hafva befiil på Fregall.er och mindre fartyg, eller ock göra de Löjtnants, Masters och Untler-Officers-tjenst, lika som uti Engelska flottan . De fem
Divisionernos hela styrka består af 45 Eqnipager el1er Regemenler, utgörande 42,.500 man, oberälmadt Gardes-Equipaget, som är bestäm dl att gå ombord på Ångfartyg, och
en liten Division, som Kejsaren underhåller på l'\ ew a till
Kadellernes undervisning och öfning. Tre femtedelar af
denna styrka är uti Östersjön, och reslen i Svarta hafvet
Årliga utgiften för dessa stora rustningar·. under fredstid )
är 30 millioner Hubel.
Flottan i Östersjön har ofta varit besökt af utmi:irkle
Engelske Officerare. Desse hafva utan svårighet erhållit
tillstånd att bese Skeppen och Dockorna, och de <1tskilliga
anläggningarne för flottan, hvilka alla tiro uti en mycket
stor skala, o(jh underhållne med den största omsorg, under Kejsarens tillsyn, som med nöje emotlager besök af
främlingar under dc årliga evo!ulionerne.
Kadett-skolorne fortira sersl\ild uppmärksamhet.. De
äro inriittac!e och sa mm ansa Ila pä elt sätt, att el e simile
vara tillriicklige för en tio gånger så stor flotta som den
Hyska. SkeppslJyggerier, Dockor och Magasin er m. m. äro
mycket vidstriickta och bevittna urundlärraarens
iireairi"he•·
~
~to
e
o
''·
Det linnes en slwla uli nya Amiralitetet i S:t Petlerslnng, uudcr styrelse af Amiral Krusenstern, en för!j~nsl
full Officer, som iir uppfostrail u!ril\es. Denna skola har
öfver GOO elever 1 h vilka undervisas uli alla både theoretislia och praktiska clclarne af sjuvetenskapen , så Yiil Wr
konstmklioncn som manövern ar ett sl•epp. En Angfartygs-modell iir alltid för dem tillgänglig. Om sommarett
skickas de ut ]Hl en instruktions-eskader, och deras fram steg följas uppmärksamt af Kejsaren 1 h vars JJiick sträcker
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sig till allt. Skolan är rikligen försedd med alla filosofiska verk och nödiga instrumenter; och de l(adelter 1 som
utgå derifrån 1 böra uppnå de högsta graderne inom flottan. De fä ingå i tjenst med Officeroi rang vid 17 års ålder 1 så fram t de kunna undergå en fullständig examen.
Uti Cronstadt är en Elementar-skola, der 300 ynglingar uppfostras till Under-Officerare.
Cronstadt är starkt befäst. Ryssarne anse det för ointagligt, men de Engelske Officerare, som besökt stället,
ii ro af olika tanka. Det är säkert, att ganska få ställen kunna motstå en koncentrerad och uthållande eld
af en eskader, om det lyckas skeppen alt komma tillräckligt nära.
Ehuru Ryska flottan ej kan anses lika med Engelska ,
Franska och Förenta staternas , eller i sl~nd att tälJa med
skepp, manövrerade af erfarne sjömän, bör likväl utvecklingen af en sådan styrka molses med fruklan af dem,
hvilka med afundsjuka ögon följa Autokratens ständiga
inkräktningar. Vår afsigt är icke att öfverlemna oss åt
politiska afhandlingar, vi vilja endast framställa rätta förhållandet för våra läsare, ty ingenting är nyttigare för dem
som intressera sig för bibehållandel af vår öfverlägsenhel.,
än att känna sanningen. Ehuru aktningsbjudande Hyska
flottan än må vara, så tillstå vi, att den ingifver oss ingen fruktan. Vi äro ö!\ertygade, alt om den någonsin
skulle försöka ett anfall på våra lmster, skulle den måhända i början lmnna tillfoga oss någon skada, men Kejsaren skulle då kunna göra oppoffring af denna flolta, ty
det är ej troli~rt a~L något skepp kom tillbaka. Tilläggom
all hans hamnar, lenmade ulan försvar, simile undergå
förskräckliga repressalier, hvilka han utan lvifvel borde
viinia sig.

Enligt vår öfvertygelse 1 ii r flyska floltan nu unrlerhällen endast för att tillfredsställa Kejsarens högmod och fttfäilga, lika som hans store företrädare roade si oo- all underhålla en liten flotta, innan han började sina stora företag. Denna flotta försäkrar äfven Kejsaren, all hans städer iclw skola blifva oroade och förorättade af fiendtlirra
c
cgafs
som
batalj,
den
under
att
berättar,
Man
kanoner.
sprängt,
Cronslacl
nära
flottorne
Ryska
och
mellan Svenska
des fönsterrutorne uti Kejserliga l'alalset af kanondundret
'
och att Kejsarinnan Catharina var till den grad oroad för
sin hufvudstad, att hennes vagnar stod o fiirdiga att föra
henne till J\·loskau, i fall det lyckats Svenskarne att forcera inloppet till Newa.
Kejsar Nicolaus visar sig förutseende, i det han söker hindra en dylik händelse alt åter inträlfa. Svenska
flottan är nu uti ett underordnad t tillstånd; men det är säkert, att vid tillfälle af krig skulle en Engelsk flotta taga
sin station i Finska viken, såsom 1808, då Hyska flottan
i Cronstadt var lika talrik som den nu är, och en eskader af nio Skepp tog flykten för tvenne Engelska Skepp,
Centaurus , och lmplacable, lemnande ett af deras, Setwlod,
i våra händer.
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emellan 30 till och med 40 d :o . . . . . .
emellan 40 till och med 50 d:o . . . . . .
utöfver 50 hästars kraft. . . . . . . . . .
Till och ifrån från utrikes ort hälften
0FFTCIEL A

ST..\DGANDEN.

. . . . . 8: . . . . . 9:. . . . 10:mer.

Iakttag else!'
a) Kronans {al'tyg passera slussen och lianalen utan
a{gift.

(Fots . fr . sid. 126, 2 Häft. 1840.)

124:o Enligt af Kong!. Maj:t under den 4 Maj faststäld
förnyad Taxa för Södertelje kanal och slussfart, skall afgiften för genomfarten erläggas i ett för allt , och beräknas för hvarje svår läst af fartygets dräglighet, efter mätarebref, sålunda.

Däckad e fartyg :
Inrikes farten;
Svenska och Nol'ska {m· tyg :

För fartyget, ehvad det är lastad t eller ballastad t, då
Bko Rdr sk.
hela kanalen passeras ,
från och med 2 till och med 10 läster, för hvarje läst - 10
8
från och med 11 till och med 20 dito . . . . . . . 6
läst.
varje
h
för
r,
derutöfve
från och med 21 samt
för lasten sersldldt från och med 2 läster samt der8
utöfver för hvarje läst .. , ... . . . . . . . . . Utrikes farten:
fartyg, som afgå till utNorska
Svenska eller
rikes ort, eller från utrikes ort anlända, erlägga :
16
för fartyget, för hvarje liist . . . . . . . . .
16
för lasten särskild!, dito . . . . . . . . . . . . . . .
Ång fartygs afgift:
Svenska och Nol'slra:

För inrikes fart:
af 20 hästars kraft och derunder . . . .
emellan 20 till och med 30 hästars kraft . . .

6: _
7: _

Lastade fartyg till blott -!:del af fartygets dräglighet 1 anses såsom ballastade; der öfver såsom fullastade.
c) Last af ohuggen gråsten, gatsten, sand, jord, grus,
lera 1 mengel och gödsel, anses som ballast.
d) De fartyg 1 som endast passera nedra kanalen, men
ej slussen 1 erlägga endast half afgift.
e) Skepparen åligger, för Slussverkets Uppbördsman
uppvisa fartygets mätarebrer och konnassement på innebarvande last. Afgifterne erläggas genast i Svenskt Bankomynt efter debetssedel och qvittens l som kostnadsfritt
erhållas.
f) Öfver förment för hög påförd afgift l göres anmälan hos Sluss-Inspektoren.
b)

g) Vid slussens och bryggorn as öppnande bör den lranalfamnd e med dess fall> vam behjelplig. De äro till all-

mänhetens betjening tillgänglige, så länge vattnet är fritt
från is, alla säcknedagar från kl 5 om mornarue till solens nedgång, samt Sön- och Helgedagar från kl. 4 eftermiddagen till solens nedgång, emellan den 1 April och 1
Oktober ; öfriga delen. af året, då fu!H dagsljus är.
h) Skeppare skola ansvara för l att deras farkoster ej
gå djupare eller äro bredare l än att de obehindrad t kunna passera kanalen och slussen, vid 10 Rdr vite, samt
skadeersättning. seglande fartyg, som föra br3nnbara varor,
få, under vistand et i kanalen och slussen, ej hafva eld ombord .
i) Skeppare, som dristar framsegla, då han genom sigpå annat tjenligt sätt u nderrättas, att annat fareller
nal
tyg är till mötes, bötc 10 Hdr och fylle skarJarL
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Skeppare eller dess folk må ej utan Slussbeljeningens tillstädjelse sjelfve. öppna sluss eller brygga, icke eller i slussen, kanalen ellen .inloppen kasta sten, grus, eller annat, vid 25 Rdr vite. Icke må, vid 1 Rdr vite, uti
portame och murarne stötas med båtshakar, eller annat
h vasst, eller man, genom stakande, fortskaffa sig i kanalen. Sker det, och blifver märke deraf, pliktas 2 Rdr ,
men är skadan så stor, att den bör förbättras, ersättes
kostnaden och bötes 10 Rdr. Direktionens öfver Södertelje kanal- och slussverk Kungörelse den 16 1\'laJ 1840.
k)

125:o Under-Officers-Vakanser vid Flottan få, tills vidare, icke tillsättas. Chefens för Sjöförsvars-Departementets skrifvelse den 1 Juni 1840.
126:o Hampspinnarne vid Flottan få beräkna ·32 sk.
Banko för hvarje skeppund hampa, häcklad t till ' gröfre
klenvirke, 3 Rdr 16 sk Banko för hvarje skeppund till
finare, samt för hvarje skeppunds häckling till segelgarn
5 Hdr 16 sk. Banko. Kong!. Brefvet den 15 April 1840.

go Vest, Hernökase i Nord 37° vest, Dalundskase i Nord
no Vest; samt Hemö-klubbs sjömärke i Nord 27° Vest,
allt på kompassen. Förvaltningens af Sjöärenderna Kungörelse den 2 Oktober 1840.
129:o Nytt formulär till hufvud-redogörelse för Flottan , till efterleft1ad faslstäldt. Kong!. Brervet den 1O lVIars
1840.
130:o Om prejningar ar örlogs- och handelsfartyg har
nådig föreskrift blifvit meddelad. I fredstid prejas ej handelsfartyg, farlwster och båtar på annat sätt än genom
anrop från fästningen, mer! undantag för Karlskrona, der
fortfarande prejning med utsänd båt skall äga rum. Kong!.
Kungörelsen den 3 Juli 1840.
· 131:o Konsulad-afgifterne för Svenska fartyg, som
besöka Ryska hamnar vid Östersjökusten och Finska viken samt Hvita hafvet och Ishafven, äfvensom Finska hamnar, skola erläggas i Silfver-Rubel nemligen:
Sill'ver- J(oppar-

127:o Flottans Reglemente för styrelsen och ekonomien, § 200 mo m. 1 förändras sålunda, att orden: "eller
ock a{resa från stationen för alt bevista Riffsmöte, utan att
dertill vara beord;-_d ;" helt och hållet ul gå, och således

hvarje Officer som bevistar Ril\smöte, under samma tid bibehåller sina tjenstgöringspenningar. Kong!. Brefvet deit
3 Juli 1840.
128:o Ett upptäckt grund i stora segelleden 2 t Tysk
mil utanför Hörnö-klubb i Norrbotten, har fått namnet :
"Wtinta litets grunt.f'. Det har på grundaste stället endast
16 fot vatten; är beläget i Nord!. Latitud 62 ° 29' 45"
samt i Lougitud 36 ° 25' 28" ost om Ferrö; derifrån pejlas Hvalhufvuds kase i Nord 1° Vest, Hemsö Galt i Nord

Hubel. Rubel.

För fartyg och båtar, däckade eller odäckade, på kravel eller klink:
under 25 läslers dräglighet . . . . . . . . . .
från och med 25 till 80 läster. . . . . . . . .
,
" 80 " 120 ,.
. . . . . . . .
120 läster och derutöfver. . . . . . . . .
Kong!. Kungörelsen den 27 Juli 1840.

1
2
5
11

71
86
71
43

132:o Alla fiskarefartyg i Riket, som i grannskapet
äro , ulan afseende der på, om
de äro såsom handelsfartyg rläclwde och bemastade, befriade från skyldigheten alt sig af Lots begagna. (Fartygen
synas dock böra, enligt Kong!. Förklaringen den 6 April
1838 uppå Fiskare-Societetens i Gefle underdåniga ansök-

ar Svenska kusten idka fiske,
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ning, såsom kännetecken, i ett af sina segel föra en röd duk.)
Förvaltningens af Sjöärenderna Kungörelse d. 28 Juni 1840.
" 133:o Den 1 som aftjent begrafningshjelp å lön, tillagd
sasom arfvode, berätligas att återterfå så beskaffad innehållning, när förordnandet, genom hvilket arfvodet tilldelats, upphört, och den tillförordnade sedan icke blifvit till
den bestridda tjensten utnämd. Kongl. stats-Kontorets
Kungörelse den 5 Augusti 1340.
134:o Nytt Reglemente angående hvad iakttagas bör i
afseende på mätning af till handel bygde fartyg och båtar,
äfvensom Tabell utvisande mängden af vissa varor, som ·beräknas på en svår läst; utfärda. dt den 20 Augusti 1840.
135:o Genom Handelstraktat emellan Konungarikena Sverige och Norrige samt den Ottomaniska Porten, är stadgad!, att ingen afgift skall uppbäras för Svenska eller Norska handelsvaror eller främmande länders, inlaslade på
Svenska och Norska fartyg, då de passera sundet vid Dardanellerne, vid Bosphoren eller vid Svarta hafvet; samt att
Firmaner, som erfordras för Svenska och Norska handelsfartyg, vid passerandet i Dardanellerne och Bosphoren,
skola lemoas med minsta möjliga dröjsmåL Handelstraktaten den 31 Januari 1840.
136:o De som i Rikels Stapelstäder, med undantag af
Stockholm, Götheborg och Karlskrona, antagas till skeppsmätare och undergått Landtmäteri-examen, böra, för att
vara kompetente till skeppsmätning, styrka deras skicklighet deri, hvarföre den i Stockholm tillförordnade Konstruktions-Oflker 1 bör lemna Landtmäteri-eleverne kostnadsfri
undervisning i ämnet, hvarefter de böra undergå Skeppsmätare-examen. Kongl. Brefvet den 20 Augusti 1840.

FöR.:iNDRINGAR INOM 1\0NGL. 1\fAJ:TS FLOTTA.

a) Befordrade :
m Premier-Löjtnanter vid Flottan : Sekond-Löjlnanterne C. N. Rudin d. 20 Juli, och C. B. Liljehök d, 20 Aug.
Till Löjtnants rang och dislinkli on vid d:o: SekondLöjtnanterne A. J. Ung er d. 20 Juli 1 och K. L. Natt och
Dag d. 20 Augusti.
Till Sekond-Löjtnanter vid d:o : Ynglingarne Carl Kleman d. 20 Juli, och Carl Anton Pettersson d. 20 Aug.
Till Öfverste vid Flottans Mekaniska korps : ÖfversteLöjtnanten F. Blom d. 27 Juli.
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b) Förordnade :
Till Befälharvare vid 6:te Handtverl>s-Kompaniet: sekond-Löjtnant A. Jegersköld d. 17 Juni.
Till Tyg-Officer på Sjökastellet Drotlningsl•är: sekondLöjtnant G. Ågren d. 1 Maj.
Till Chef för Mekaniska Departementet i J(arlskrona:
I\'Iajor Mekanikus C. E. Wallenstrand d. 27 Juli.
Till Chef för '2:dra Skcpps-Gosse-Kompaniet i Karlskrona: !\ap tenen H. F. Frick d. 11 Sept.
Till Chef för 1:sta Gottlands Kompani: Premier-Löjtnant J. C. Osterman d. 14 Juli.
Till Chef för 1:sta Södermö·re Kompani: Premier-Löjtnant C. G. NJ'Ström d. 14 Juli.
Till Chef för Norra Hallands Kompani: Premier-Löjtnant P. V. Pihlgard d. 7 Aug.
Till Kammarförvandt i Sjömiliti<e-Kontoret: Revisorn
A. A. Tilosius d. 4 Aug.
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Till Revisor derstädes: Kammarsluifvaren D. C. ·Forsman d. 4 Aug.
Till 1\ammarskrifvare: E. O. Kammarskriharen C. A.
F. Bruun d. 4 Aug.
Till Kanslist vid Varfs-Chefs-Expedilionen: E. O. Kammarskrifvaren C. Quiding den 20 Aug.
Till Bataljons-Lälwe: Medico J.1'ilos. Kandidaten J. G.
Brovall d. 2 Oktober. ·
c) Afsked:
Löjtnanten vid Flottans Mekanisli:a korps, L. F. Svanberg, d. 26 Maj.
Premier-Löjtnanten vid Flottan, Friherre A. von ](norring, d. 4 Aug. med pension.
d)

Döde:

Löjtnanten på Flottans Expektans-stat. P. A. Svensson,
d. 16 Juni.
Rontre Amiralen och Kommendören af Kongl. SvärdsOrden med Stora Korset, C. af I\lint, d. 19 Juli.
Premier-Löjtnanten vid Flottan, C. Tornqvist, den 18
Augusti.
Sekond-Löjtnanten vid Konstruklions-korpsen, F. E.
Braune, d. 30 Juni.
Kanslisten vid Varrs-Chefs-Expeditionen, Z. A. Pettersson, d. 3 September.
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