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illl(iit•tuule Il( Föt•edJ•ttflttntlen föt• 
'..l'tt/Uislut .ilftleltlintJen, ttJ:~pUist i 
li..ottgl. Öt·logsnulluta-Siillshllpet ti 
tless ltiigliclstltt!J tletl :lt; Novetnber 
:IStiS. 

Af K ongl. Örlogsmanna-Sällskapet vald att vara 
föreLh·agandc för Taktiska At'dclningen undet· nu för 
flutne arbetsår, går jag att fullgöra delta uppdrag; men 
som - h vilket jag nu far anmäla, icke någon skrift 
eller afhandling rörande de iimncn jag äget· behandla, 
blifvit mig meddelad, har jag endast att hålla mig vid 
egna åsigtcr, och fåt· nu vördsamt underställa Kongl. 
Örlogsmanna-Sällskapet följande reflexioner röt· a n de : 

1:mo Taktiken för Linie-Flottor. 

Dit jag för sex år sedan bad e enabanda uppdrag, 
trodde jag mig hafva anledning att, med åsidosättande 
af theorierna, fästa uppmärksamheten vid någt·a hufvud
omstiind ighcter, h vilka, ch n m de icke ingå uti Takti
kens rcglor, lik väl verka till ett mer eller mindre lyck
ligt resultat: den praktiska tillämpningen, h varvid det 
synts mig, att man icke allcstädc$ fistat nödig upp
märksam het. 

Efter att ur krigshistorien hafva hiirntat och an
fört nftgra väl kända fall, der resultaterna af sjöslag 
kunnat och bordt blifva annorlunda, och deruti häm
tat stöd l'öt• mina framställningar samt motiverat dem,, 
hade jag lcdt mig till följande slutsatser neml, : 

a) att der taktiska rörelser i en flotta, allmänna 
eller i afdclningar, icke kunna utföras med samma sä~ 
kcrhct som- manöve•· uti ett enkelt skepp, del' är flot
tan svag; 

u) all villkoret härföre å t' g ruudadt pit de t förtro
ende fl ollani' chef han hafva till sina skP ppsbefälbafv a rc 
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och säkerhet, att af dcnt blil'va först f1dd och kraftfullt 

understödd uti alla föt·ekommande händelser; 
t:) att ett sndant förhållande icke kan påräknas med 

mindre skicklighet och hugsambet för tjensten, lemnas 

företräde framför anciennitet och andra konsideratio

ner; och 
c{) att lika oeftergiflige som föreniimnde vilkor äro 

'för en Amiral att - sft till sägancle -· vid alla till

fällen knnna hftlla skeppen uti flottan i sin hand, lika 

oeftcr"'iflio·e äro villkoren för ett kraftfullt skepp hvi-
tl ;:> 

!ande på förh fd landet mellan chefen och dess närma-

ste man. 
Såsom slutföljd häraf, n n såg jag uötl viindigt, att 

då flottan utrustas till fäderneslandets försvar, borde 

det •·ara den flaggmans rätti3·hct som anförtros detta 

ansvarsfulla befäl, att, utan afseende på platsen å rul

lan, u;tse befiilbafvare under sig, och desse att välja 

sine niirmaste miin. 
Med oförändrad öfvcrtygelse, och på redan an·· 

förda skäl ;;;) bar jag ingen anledning att nu ingå i he

traktelset· öfver sjö.-taktikPn ; men då ångkraftens he

gflgnande till fartygs frambringande genom sjön, dc 

sednare åren gjort snart sagd t förvånande framsteg, 

har jag trodt det tillhöra mig i följd af mitt uppdrag, 
att undersöka, i hvad mån s[Jdant kqn hafva inflytande 

på krig å hafven och inverka på taktiken i linieflottor, 

eller föranleda hufvudsakliga förändrin gar uti regloma 

föt· anfall och försvar. 
Beträffande sådana ångfartyg som drifvas med hjul 

på sidorna, och den hufvudsakligaste bestyckningen för 
och akter , hvaraf de flesta mariner försed t sig med 

icke obetydliga antal, så, ehum de påräknades att göra 

efFekt uti kriget, så insåg deu verklige sjömilitären 

nogsamt, att sådant egentligen bestod uti, att fram-

•) I Tidskrift i Sjöväsendet, 3:dje årgången, sid 53 t. o, m, 71. 

bringa andra fartyg, odt att si\som bo111bskepp använ
das emot fasta pun l(ter på land. 

För båda dessa iindarnål, hafva de redan gjort 

skäl l'ör sig och sist förlidne år uti Fransyska Contre

Amiralen H. K. H. Prinsen af Joinvilles operationet· 

emot Tanger och Mogador. Men emot linieflottot· på 
hafvet ät· det icke rådligt, att anviinda dem, i afseende 
på den våda de ömtåliga fartygen löpa, om de, vore 
de än dnbbelt till antal - vågade sig inom skotthåll 
af linieskeppens kraftfulla batteriet·. Uti stiltje kunde 
de viil blifva besvärlige, men då man numera kan an

taga för alldeles afgjordt, att ingen makt som till sä

kerhet för sitt land och dess intressen, anser sig be

höfva ett sjöförsvar, underlåter att je m väl förskaffa sig 

nöd i ge ångfartyg, att åtfölja liniellottan, hvilken således 

alltid är i tillfälle att vara så samlad och rörlig att 

skeppen, hvars kulor böra lika l;ll1gt som ångfartygens 

kunna agera med gemensam efFekt, är det knappast 
troligt att en linieflotta eller eskader kan förvänta an
fall af en ängflotta med hjul på sidorna. Men om 

en så olika strid skulle förekomma, så insåg nog linie

f artygeos chef en säker utväg att göra processen kort, 
och nf1gra reglor derföre torde hvarken vara hehöflige, 
eller kunna systematiskt upprättas. 

Mekanismen med hjul på sicloma kan också nu
mera anses såsom förkastad, sedan man hörjat använda 

skrufven. Och denna sinnrika utväg till ångkraftens 

begagnande , är af större inflytande. Huru vida och i 

hvad mån den kan inverka på tidens stridssiitt och 

reglorna för en linieflottas taktiska rörelsCt·, hör jem

vil undersökas. Och ehuru jag här är i saknad af 

all annan ledning, ii.n h vad det praktiska sjömanskapet 
lem n a r, v t! l jag dock v?tga försöket att utreda denna 
vigtiga fråg-a. 

Tiden - om den någonsin inträffar!- synes mig 
ännu aflägs<:n, rlå denna kraft (skrufvcn') såsom ensamt 
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J'urt~kaO'ningsmcdel, undcrstiidd af' en taclding uoolsva
randc hvad ?t äldre ångfartyg nylljas, hunnit så utbil .., 
das, alt den med en effekt som förtjcnar afseende kan 
anbringas å fartyg· af sådan konstruktion och betyden
!Jct, att dc kunna föra ett artilleri, motsvarande linie 
skq?pcns, föt· att kunna mäta sig med dem, och såsom 
dcssc, u t h id la n de trotsa l'lcrncntcrn<l. J ntilldess propel
lernc uppnfrtt en sådan fullkomlighet, och derest man 

utan ;ttt påträffa andr<:t olägenheter, kan ernå en annan 

skottfri utviig för rökens och ångans afledning än skor
stenen, h vilken af en enda kub kan förstöras, och , 
om icke sätta eld i skeppet ':' ) , dock dentonlera hela 

--- -~Wan har visserligen insedt de vradliga följdet·na afskott 
uti sk(wstPnen, men ansett att sttdana med i beredskap 
loiillande tveune jernplåtar, hastigt kunna hjelpas; men 
då dPtta måste ske ögonblickligen, isynnerhet om skott. 
frtilfar 111ellan batterierne undet· en strid, el ler särdeles 
r.11ellan eldstaden och undra batteriets däck, då en häf
tig eldström måste utnma, så synes mig som vet·klig 
fara de rvi d nppstiir. Dessutom är det icke otänkbart 
alt en knia. kan frälfa nära däck ocb med den genom 
-;keppssida n s genomtrtingnnde modereraqe f<ll'ten, sön 
derb ryta mera än en plåt, och böja fler<.J, sil Rtt till
läppning af öppningen hlifve1· svii o· och fordrar längre 
lid. Ejdens hastiga dämpande uti e ldstaden, ät· då den 
enda utviigen att vi dtagn , men äfven detta är en icke 
sta lä! t oporation med den betydliga eldmassa som for
d:·as till e tt mnchineri af flera tusende hästkrafteo·, och 
clt·tta torde behöfvas för fartyg af den betydenhet, att 
~l e sku ll e föranleda linieskepps uteslnt:onde i sjöförsvaret. 

Jag hm· mig väl bekant det försök blifvit gjorda 
<l H ::tfleda rök och ånga genonr jernrör som långs däc
ket ledes ut genom sidorna, men mycken svårighet 
har visat sig alt hålla dessa rör öppna för samlingar 
nf sot, som äfven med raffinerade kol fastnar uti höj
ningarne. Och föt· denna operation måste machinen 
alltid stadna. Dessutom är faran för skott lika stor 
som merl skorsten, ehuru chansema att träffa ii ro färr e. 
Här r.tersti11· så ledes sviio·igheter alt besegra, men äf
'' (~n om m<Jn lyckas öfvervinna dem, ~11 rp•<1rstår dock 
<1l lti d den, alt medför<t e rfordrrli~ !J"flntitet kol fii r 
flottan, nli et! n t hållande kri~. 
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macbinerict, !t varigenom fartyget, föga understöd t af 

s t n otillräddiga talding, snart sngdt bli1' ctl viimlöst 
vrak för det öfriga af en strid; intilldess lärcr man 
icke vilja bortskänka den miigtiga kraft mnn har för 

intet, nem!. vinden, hvaclan linieskepp, efter all sanno
likhet, fortfarande komma att agera m ästare på hafvcn. 

Då det likväl med fördel blifvit försökt, att an
bringa skt-ufvcn å seglande fartyg af vanlig konstruk 
tion och talding, llVarvicl man åtnöjt sig meJ att af 
ångkraften begagna så mycket som utrymmet i farty
get, och de omständigheter, h varvid afseende måste 

Listas, mcdgifva, och l1Varvid ingen annan uppoffring 
af fördelen <1lt begagna vinden blir nödvändig, än, att 
dlseglen på aktra masten bortgå, hvilket i allmänhet 
är alt anse som en ringa förlust, som kan ersättas med 

en obetydlig ökning i den öfriga segel-arean och mas
temns fall, srt kan det nästan tagas för afgjordt, att en 
sådan ut vag för ån g k raftens bcgngnandc sftsom sekund är 
drifkl'aft, blifver använd å linieskcpp; och torde detta 
vara enda siittet att deraf göra bruk med fördel uti 
sjöförsvaret pft hafven. Oekså veta ,. j att de större 
sjömakterna, nu som bäst anställa försök i detta hän
seende och att verldcn med spänd uppmärksamhet föl
jer fortskridandel, som säkert måste föranleda ett sy
stem som verlden nödgas antaga. 

Men iif'ven sedan omnämdc tillökning i krigs
materielen blifvit allmän, kan jag icke förmotb, att så
dant särdeles i n verkar på sjötak tikens reglor; ty, e h vad 
flottor evoluera för segel, eller segel ocb ångkraft ge
mensamt, (hvartill man under en strid alltid må vara 
beredd) eller ensamt med ångkraft, så måste dock äl
dre iakttagelser göra sig gällande, till vinnanile af ord
ning och koncentrerad styrka. För sednare fallet, eller 
då Jinicflottor i stiltje begagna f1ngkraften CJ1S<l ll1t fÖl' 
s ina rörelser, så gäll<~ väl icke mera de rrglor som 
måste följas rl~ man manövrerar fö r segel och ~i r hc-
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rö f vad förmf1gan att kom ma vinden närma re än sex 
kompass-streck på hvard era bogen, men äfven då har 
man att evoluera efter de grunder, thearierna och er
farenheten gifva vid handen i strid för öppen vind. 
Följaktligen -- åtminstone synes mig så - komma de 
förändringar i krigsmaterielen man ännu har anledning 
motse, föga att rubba sättet att kriga på hafven och 
kan s~1ledes icke föranleda hufvudsakliga förändringar 
uti linieflottors taktiska ledning. 

Men stor makt bvilar dervicl, att personalen uti 
hvad man kallar Orlogs-sjöman.rl.:ap är fullt tjenstbar ;;') 
och hvad befälet beträffar, clistribueradt enligt de grun
der jag antydt. 

Denna framställning leder till betraktelser öfver 
hvacl med tjenstbarhet egentligen må vara att förstå 
och huru den må kunna tillvägabringas. 

Enär det uti arbetsordningen i de vid Kongl. 6r
logsmanna-Sällskapets första stiftelse antagne och af 
Kong!. Maj:t stadfästade Stadg!lr är föreskrifvct att Kong!. 
Sällskapet skall "öfverviiga 

"1:o Huru sjöofficers-tjenstgöringen under fredlig 
" tid och i land, kunde genom Siillskapets gemensamma 
"bemödande bringas till bögsta fullkomlighet." 

"2:o Huru samma ändamål rörande tjensten till sjös 
"skulle vinnas, och 

"3:o Befordrande af enahanda än.damål i anseende 
"till elen egentliga tjensten under krig," så !tar jag 
trodt det tillhöra mig, i följd af mitt uppdr;~g, att, till 
det afseende Kong L Örlogsmanna-Sällskapet anser sig 
dervid böra fästa, efter förmåga skildra, hvad med 
tjenstbarhet, enligt tidens fordringar, är att förstå, och 
huru den må kunna bibringas flottans hela personal. 

*) A.fven om hufvudgrunderna för ångmachiner, böra flot
tans officerare äga kännedom, och N ileliga Order äro 
gifna, att sådan t hädanefter tillhöt· officers-examen , 
till samma grad som deruti är föreskr ifvet för skepps
byggeriet. 

> 
J 
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Då det allrnii.hligen erkännes, att kriO"et i fort
sättningen i så fall är beroende af tilldragelserna i dess 
början, att medgångar uppmuntra, men motgängar, 
oberäknadt förlusternn, äro nedslående, så måtte det af 
så mycket större skäl, icke vara likgilltigt, hurudan öf
ning personalen mr tmcler freden, som det derpå be
ror, ''lmru'' man med elen, både skall kunna bO'rja 
och fortsätta kri get. Det gö1· icke tillfyllest att en
dast skicka den till sjös. Alla krigets händelser böra 
betraktas och all amtanka anviindas, för att sf1 vidt möj
ligt är, göra personalen hemmastadd dermed, i synner
het befälet, på hvnrs ståndpunkt i rådighet och för
måga att bedömma egna och en motståndares krafter, 
all framgång beror. 

Landt-armeens personal tillgodonjuter i detta af
seende all uppmärksamhet. De ärliga mötena och ofta 
sam 111<1 n dragne större armee-korpser samt derunder fö
rekommande fiiltma növ ret' och simulackrer, viclmakt~ 

hålla tjenstbarhet och fam iliarisera personalen med 
alla krigets händelser. Resultaterna biiraf iiro kände 
af verlden; och med hvilket lands annee som helst, 
uthärdar den Svenska jemförelsen. 

Ty värr iir förhållandet annorlunda med flottans 
personal. Men om man öfverviiget' hvad som blifvit 
gjord t för att bringa den till tjenstbarhet, så vill det 
synas naturligt, att derrned icke kan vara annorlunda. 

Jag lwr alltid trodt och tror, att, för att vinna 
samma tjenstbarhet inom flottan som inom armeen, må
ste ett system för årlig öfning upprättas och följas, 
svarande emot hvad af ålder ägt rum för fäderneslan
dets öfriga vapen, och att t jensten dervid ·organiseras 
så, att den kan ordningsfullt utföras, samt alt en llVar 
blifver använd i sin tur och alltid såsom unde1· krig, 
om än uti mindre skala. Men icke kan sådant äga rum 
å den 10 a 12 dagars expedition som årligen anstillles ' 
en uti östra och en uti vestr<~ skiirgårclen, eller å kor·' 
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vetler med 16 o1liccrarc och dcröfvcr. Hvilka tillf~\1-

lcn att handtigga tjcnsten beredes härigenom bcC\let ? 

ty dess bildning s~itter jag alltid i första rummet. Huru 

hiirmed uti en stor korps vinna rätta principen l'öt• 

tliscipl in och subord i nation? H vilka krigets . händ~lset• 
ITt här ses, läras och öfvas ? Likväl ä t' det ICke r t ng a 

en sjöofficer har att inhämta och p~ honom bör vara 

inympadt till en mekanisk vana. Sannerligen jag kan 

inse, alt man hiir vinner e tt ändamål som svarar emot 

kostnaderna. De nna anmärkning må icke anses såsom 

ett Idander emot styrelsen, ty livad skärgårds-exercisen 

vidkommer, sft hat· den stntsmakt, som disponerar öf

vcr medlen, vid riksdagarnc, blifvit missledd att l'örc.

skrifva ett sådnnt villkor, för det ringa belopp den af

sedt till årlicr öfning och hvad angår korvett-expedi

tionerna, så har det varit bätire, att å dem, som för 

andra landets intressen, böra visa flaggan ntt· ikes, låta 

unga officerare åtfölja, än att göra .intet, eller ~illgripa 
utviigar af ringare nytta för dem SJelfva och lJensten. 

Lyckliotvis hafva andra förhållanden inträdt. An-
t> f . 

slaget har blifvit fördubbladt, och ständerna ha va m-

sett oliimplio·hetcn uti, att föreskri f va Konungen, hut·u 
o 1 r· 1 · och i hvad ordning enn eller andrn de en a· u·•gs-

mnktcn böt· behandlas. Och då vi hafvn anledning 

boppas, ntl en af bebofvet högt påk~llad och or?nings

hrinoandc föränclrinrr uti ndministratwnen, och mdrag-
~ o l . 

ningar a nndrn bål!, som gifva bectydl~gn Jespa~··n-
gat· i medel, icke äro långt borta, sa bltfver det 1cke 

liinoTe brist på tillgångar, som förhindrnt' autagandc af 

ett 
0

system för årlig öfning uti <~lla sjökrigstjcnstens d~
lar, som bcsth genom tiderna, och kan sträcka s•g 

turvis, till alla män af vnpnct, den högre med den 

läcrre, och hvaraf alla äro i be h of, föt· ntt unelerhålla 

tj~nstbarhet clle t· lära tjcnst en samt följa rnr.tien i dess 

framskridand e, och d crigcu om gifva Svenska fl o ttall 

lika förtroend e_ inom , och 11!11 ni ng n l o m lande t , iifvr n 
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tal-tiskt eller ;,Lrntegitikl hiLn Se <'tHle , son1 S venska 

:ll'llleen, af ålder varit i å tnjutanek aL 

2:o Taktiken för Rodd-J?lollor. 

fbri h n dc jag, då jng sist l' ar föredrngnndc, den 

i'tsio·t J· no· in(l'cn anlednin C)' hnft att förändrn, neml. atl 
~ o t> ') 

gemenska pens meknn i ska befattning ntt bancitera å ror , 

o el! l ystra till några få från te ck n i ska termer nästan 

helt och bållit bef't·iadc kommandoord, är af en så 

underord n n d beskaffe n het och så Lit t, att på annat sätt 

bibringa en trupp, d ft den i öfrigt iir vanLl vid mili

tärisk disciplin och hållning, ntt den med sbl kan sä

gns hafl'a en ringa <.lel uti vapnets handterande med 

mer eller mindre ordning. Det är ingalundn konsten 

att ro som här utgör hufvudsnk , ty deruti knn färdig

het nog vinnns. Det är ihärdighet och i synnerhet vana 

vid sjön och ordningnma der, jemte militärisk takt, 

som är mest bi J ragan dc till rodd va pncts begagnnncle 

med fördel, så vidt d e t rörer <.len del af gemenskapen 

som utg.ör rörelsekraften, och som sådan är l'tr af an

talet anv~ind. Jng ITu derföre hemställa, om icke full 

anledning ät' lika som jag fömt antydt rörnndc de 

10 a 12 dagarnes exercis i skärgr~t·darne för befälet ' 

att detta icke leder till n~1got iindam ~tl som motsvnt·ar 

kostnaden, förhållandet iit· ennbanda för gemenskapen. 

Ty icke hibring<~s den ibiirdigbet, vana vid sjön och 

militäriska ordningar, som här utgör hnfvmlvillkor, på 
10 a 12 dngar '::) Skä rgårds-cxerc isen är likväl dyr, 

*) Då såsom gemenskap till sednare <trc: n-; s.ki:irgi\rds~c:xerci s 
endast begagnats bevärings-ungdom, vdl det v.al ~yna s 
som dylika expeditioner blifva nödvändtga, enar 1ngen 
nnnnn utv3" finnes till öfninn- j)å s1'ön för de af kon-

t> t> M . 
scriptionen som angifva sig till sjötjenst. en mm 
tanka i detta fall är , all som de llcs te af denna ung~ 
dom tillhöra kusten så bar den ock vnna att var·a pa 
s jön och hancitera iJ:ltaL Ager den icke detl a fiirut , 
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och i allmänhet kan för samma medel, dubbelt längre 
tid, öfning anställas med lika antal personal ~1 seglande 
krigsfartyg. Icke dess mindre vore det ett påtagligt :el 
att åsidosätta skårgårels-exercis, om denna del af S.JÖ

krigstjensten vore förknippad med sådana egenlzeter, 
hvars behöt·iga behandling encla,st kunde läras genom 
tjenstens sålunda utförande. Och om detta ii.r förhål
landet, förtjenar att undersökas, sit·skilt för befälet och 

särskilt för gemenskapen. 
För Befälet måtte vill al d r i~ k unna ifrågasättas, 

isynnerhet med ;:1fseende på den noggrannhet man der
vid numera fäster, att artilleriets efl'ekt rätt bedömmes, 
och att dess hela kraft kan uttagas, ut;Jn föregående 
studium ;J[ sättet, eller pr;Jktisk h;Jndläggning å rodd
fartyg. Taktiska rörelser och evolutioner, fordra i.n.ga
luncla kanonslupar eller jollar, för att läras och ofv;Js 
enligt fastställda och af erfaren hete n godkiincla gru n
der, enär· sådant med erforderlig noggrannhet, kan be
sörjas med hvad sorts roddfartyg som helst. Men om 
man ändtligen skulle anse skärg~trds~exerci sen med be
styckade roddfartyg nödv~indig, så gifves dertill en sä
ker utväg utan annan kostnad, ii.n rodclf;Jrtygens kla r-

så inhämtas det icke på den korta tidt'n. Men den tid 
som åtgåt· för fartygens manierande, går förlorad för 
ändamål af hög vigt, nem!. ungdomens meddelc111.de. af 
militärisk noggrannhet, pli och takt. Ty undervtsmng 
uti handvapens handterand~ skal~ .. ock wktt~?a~; och 
då det med skäl anses att t1den for landets ofl'lga be
värinr' är för kort att lära sköta geväret uti infanteri
exercis måtte den vara så mycket mera otillräcklig 

' d . att derjemte lära sjötjet~sten. Dessu~om ät: e.t d:~ .mm-
sta delen af den beviinng som ang1fvet· stg tdl SJOIJenst, 
som sålunda blifvit använd. Och jag anset·, att den 
undervisning som ungdomen erhåller genom exercis af 
1·e"ementernas befäl, är af mera nytta för sjötjensten, 
än::> det de nu hafva å skiirgårdsfartyg, hvarföre ock 
kostnad de1· _användes utan motsvarande nylln, som 
kan vinnas å annat hålL 
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göring och afrustning, uti det systent för· årlia öfnino·, 
jag hoppas vi snart tTt se faststäldt, neml. et~ eskad~r 
under en flaggmans befäl. Ty intet hinder möter att 
å bestämd dag låta amiralen med folk från sin eskader 
bemanna en eller ann:m bataljon, samt dermed utro, 
eller af än8'bflta t' utsläp;Js, i skärgården, del' eskadern 
vore ankrad, och derrned cbgligen evoluera, under det 
eskadem försåg sina taldingar &c. eller så länge man 
ansåg n öl! vänd igt; h vad:m alla kostn;Jder för särskilt 
anskaffning af provi;Jnt-utredni ngar, medicinalier och 
öfrig;J behof - kostnaden för ett läg·er samt kök, pro
vi;Jnt och sjukfartyg m. m., allt uppgåcode till icke 
obetydligt belopp, undvekos, enär alla dessa behof äro 
att tillgå beqvämligare å esbclern, än vanliga anstalter 
medgifva. Jag är ock innerligen öfvertygad, att, om 
denna utviig till en börjm1 ansågs nödvändig, skulle 
man snart finna att äfven tlen (skärgårds-exercisen) är 
en öfverflöclig omtanka, ocb kostnaden derföre frukt
löst förspilcl. Denna slutsats draget' jag af det väl 
kända förhållande - hvarpå vi dessutom hafva oveder
sägliga bevis - att de officerare som haft tillfälle och 
vinnlagt sig·, att vinnga erfarenbet och takt uti tjenstens 
ord ni ngsfu Ila utföra n de ä seglande krigsskepp, genast 
med skieklig·het kunnat fullaöra sin tJ.enst å roddfartva, 

u b of b 7 

utan föregången lärdom eller öfning. Dessutom kan 
man tag-a för afg-J"ordt, att om skaro·årdskri()'et verkliaen 

~ ~ - " tJ tJ 
vore förknippadt med några egenlzeter som fordrades 
att särskilt läras och öfvas, så förb isåO' säkerlig-en icke o 'J 

alla andra nationer denna angelägenhet. Ryssland t. ex. 
rår nu thy vätT om den skärgård som gaf anledning 
till elt särskilt vapen för dess försvar. Denna skär
gård ftltn Cronstads- ellet' Wihorgsviken till Haparm1da 
jemte Aland, är fullt ut lika vidsträckt som vår. Vi 
veta ock att skill·gårds-materielen bi behålles, och att 
den blifver anlitad om krig med oss uppstår, licler 
intet tvifvel. Men icke bekostas ut en kopek för öf-
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ning dcnned. Deremot se vi Ryska linic-cskadrat· alla 

åt· i vårt haf; och vi få nog erfara, deriisl krig med 

oss uppstår, om den tjcnstba rh et, som derunder i n l w m

tas, icke sträcker sig till de egen/teters besegrande, för 

hvilka vi uppoffrat summor pi't bekostnad af verkligt 

sjömanskap, IHaruti vftt' granne söker crn~t den högsta 

fullkomlighet. 

Måhända torde man ä n nu i st ratcgiskt hänseende 

a nse det nödvändigt för befälet att kiinna skärgrmlcn, 

för att, såsom en af sk:irgårdsflottans män, HetT Öl'vct·

s tcn och Riddaren Hagelstam yrkat "oberoende af Lot.

"sar, (hv ilka vid invecklade skiirgårcls-krigsopcrationer 

''ofta mera förvilla än gagna) kunna med tillbjelp af 

"special-kartor, fort och skyndsamt u ppgöt'a förmflllliga 

"anfalls- och försv<:~rsplaner med a[seencle på olika Lo

''kalers (således öfver<:~IIt i hela Svenska skiirgf1rden) 

" fördelaktigaste användande vid alla tillfcillen;' (följ

aktligen alla årstider, natt som dag). Men den som 

niirmare vill göra sig redo för IHad som här är· i fråg<:~, 

bör kasta en blick på sjökartan, och den striicka <:~f 

mera än 200 mil hvaraf vår kust består, lllCd tusende

tals bugter och gt'tmd, och det vill blifva nlldclcs tyd

ligt, att en till fy llestgör<:~nde bekantskri p allestädes, ~i t' 

omöjlig att påräkna; ty uti ett verkligt krig, gör det 

icke tillfyllest, att, såsotn Lotsame,· känna de vanlig<:~ 

segellederna, utan alb skärgårdars så väl farvatten -

tillåtne och forbjudne - som <:~Il<:~ fjärdat' och sund 

med deruti belägne grund, äfvensom stränderncs be

skaffenhet i afseende på tillgänglighet för landstignin

gar m. m. Jag skulle knappast tro, att en sådan kän

nedom af <:~Ila punkter i skärgårdarnc kan förv~irfvas 

under en nwns tjenstetid, så att ltan oberoende af Lot

sen, lwn begagn<:~ stratagcmer, turnera, förvilla och in

sni1 rja sin fiende, h v<:~t·vitl man har <:~n dra föremål för 

uppmi·i rksam h eten, ii n att uppehålla sig vid kompassc11 
och 

1 

1 

~J 
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och . Specinl-kartan. .lag far ock Prinrn, att de enda 

Sp<·<·tnl-kartOI·, som vo1·c nog ty dlig-n, iiro sådnne som 

upj~görns vid skä rgårdars a~lll<itningat· a 1000 alnar på 

dcctmal - tummcn, och clernf utgiit· ett stiill öfver ku

sten nära nog en båtlast. Och dft det icke o-ör till

fyllest att oberoende <:~l' lotseu kunm uppgör·: planer 

till anfall och föt·sv<:~r (ty dervid liirer ingen befälhaf

varc hafva belwf af ann<Jt hitriide än kartor), ut<:~n ock 

ntt oflicerat·e skola fatlilla utJiira planerna, så cr fordr:1s 

föt· l'Odd vapnet sådant det uu är - dtl kartot' måste 

lemnas om icke å hvarj e fartyg, dock å hv<Jrje plu

ton, om man ej skall lwgagna lotsen - någr<:~ hun

draclc b[ttlastcr kartor. Ehuru fög<:~ bekant med skiir

g~trdskrigct, tror jag mig dock kuuna <:~nse hela för

slaget angåe'ldc k a rior, lindrigt sagt, Ii) r en t <J nk villa. 

Hv?rn kiinner icke, att alla, åtminstone d e flesta ope
rattoner e mot en licode uti sk;'irgi'trdslu·igct, f'örctag<Js 

cllet· beredas nattetid, samt för att icke misslyckas så 

ohemil'i;.t som möjligt? Och om man om striclsl'iiltct 

och dess omgifningar ingen <:~nnan kännedom hunnit 

förvi:irfv<:~ iin den, som kan in he mtas af l(artor, m~tunc 

vii! dessa kunna ersättn ht·istcn af lotsar? Hv<:~d blcf'vc 

v~il följden, om brinnande l<:~nternor på minst hv::trt 

anu<Jt fartyg i stiillet behöfde använd<Js, för att, vid de 

11ppgjorda planernas utför<:~nde, i brt::tn finna vägen för 

dem, som icke had e ledsngn re? Säkedigen ledde detta 

till villervalla och l'öret<:~gcts förtidig<:~ upptäckande 11f 

fienden. 

Det bör anmärbs, att special-kart<:~ns beg<:~gnantle 

såsom hnfvudsaldig ledning vid krigsoperationer i skär

gi'trden, icke kan ifrågakomm<:~, enär sådm1e som ifråga

var<:~nde icke m tryckas ellet' lithografleras, hvilket i 

min tanke icke heller iii' nödviindiot· l)' då tillo·i'uJO' 
t:>' ' b " t:> 

ii r på ritmle exemplar, att medo-ifva åtminstone hvarje 

eskader, så kan deraf tngas aftr;ck för dc loknlel' man 

'Fidskri(l i Sjiiväsendel , 9 rirg. 4 !ti({l, 13 
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behöf'ver kiinna; icke för all begagnas under krigs före
tag, utan för att nyttjas vid en undersökning af loka
len, _som alltid och skyndsamt bör anställas å h varje 
ställe en skärgårdsstyrka uppehåller sig. Denna utviig 
är sik er: och det är icke tänkbart, att en fiende kan 
vara så i hamn ocb häl efter, att icke officerare, som 
vunnit erfarenbet å seglande krigsskepp - hvilka vi 
veta numera intränga hvilkcn skärgård som helst, 
der nog djup finnes skall hinna att förskaffa sig 
nog kiinnedom om stället, för alt detsamma försvara 
>Jutan att förvillas af lotsar", om sådaue behöfvas. 
Det vore dessutom bra nedslående, om man icke skulle 
.tilltro sig att nyttja rodelvapnet uti andra sl<iirgårdar 
än dem, hvaröfver man har special-kartor; men lyck
ligt vore om d~t så förböll sig, ty dZt hade vi intet 
att befarrt <J f en fiende; jag gör m i g dock ett annat 
beg-repp om vapnet, inhemtadt a f krigshistorien och 
egen kännedom om skärgården. 

Betri:iffa n de möjliga ''egenheter» uti skii rgårdsk r i
get, som lwnna bero på gemenskapen, så måtte väl icke 
bchöfva sättas i fr?1grt brtndterandet af åror, master, spri 
och segel, ej heller ovant folks disciplinerande och 
vänjande vid sjön samt militäriska ordningar och tukt, 
hvarföre allt bättre utvägar äro å en seglande eskadee 
än å en roddflotta och uti dess läge!'· Uti handlerandet 
af handvapen torde icke heller vara bättre utvägar å 
rodd- än seglande krigs-fartyg. Återstår endast skiljak
tigheten uti artilleriets skötande. Men en llVar, som 
är· bekant med dessa skiljaktigileter - ltvillw dock en
dast röra /rr af styrkrtn - måste inse och kan icke 
nudgå .att crkiinna, rttt den kanonservis, som vunnit 
färdighet uti att under alla omständigheter' p~t ett upp
rördt ha r sköta en kanon å ett seglande skepps batteri , 
jemviil genrtst och fermt ka.n ladda samt ut- och in
!Jala en förut skottställd kanon i en kanonslups låda, 
ä fvensom alt Jadda en jolls stillaligg!lnde kanon, ty 
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med rigtning och aO'yring hafva serviscrne ingen be
fi!llning: h vadan e.fter .. 1~1in ?fvertygelse. *) äf~cn j~·,. 
gemenskapen en vzda d J vervagande ersattning vinnes, 
fiir allt lwad som ti/llzör tjensten å roddfartyg, uti 
dc öjizingar, som dagligen för~jinnas uti en seglande 
cs!.adcr, ntan alt några 'J egenheter" finnas, vare sig 
jijr »brfäl" eller "gemenskap" rif sådan egenskap, att 
siirskilta skärgärdsexpeditioner äro behöjliga för in
ltcuztandc deraj: ]lien som de dubbelt kostsammare 
skärgårdsexpeditionerna icke dra af någon nytta JO"r 
b1jä"l oc!t lflanskap JO"r tjenstens utöfvandc å seglande 
krigsskepp, lwarlfen i afseende på takti/f, manöver, 
artilleri, navigering, takting ociz andra "egenheter", 
lwarmcd "dcmw tjenst'' dr förlwippad, oclz bifcilet, 
utan el'farcnlzet i alla dessa särskitta delar, vunnen 
genom prakt is!> hand!Ciggning af tjensten, icke rdtt kan 
bedöma den !>raft matericflen innebdr, eller lwad der
med kan - eller icke kan .L utrdttas, oclz försvaret 
af en skdrgård, i saknad af ];dnncdom om anfalls
medlen från sjön, icke med full säkerlzet kan beredas, 
oelt ndr skärgård dessutom är j ör vidstrrickt, fur att 
på alla 1~unkter kunna betäclws, så fordrar landets 
viirnandc jemuäl ett seglande sjöförsvar, huadan åf
vcn j()r den del det beror på roddvapnct, ett blifvande 
system .flir personalens bringande till tjcnstbarhet oclz 
underhäLlande dervid, bör omfatta i ett sanunanhan,g 
"allt lzvad som tillhör sjökrigstjenstcn/' . . 

Och vi göra illa, om vi icke hiiruti följa andra 
nationers eftcrdöme. Sannedigen fortfara vi icke att 
blifva efter, om vi förspilla våra knappa medel på an
dra utviigar än dem som alla tiders erfarenhet vitsor
elrit leda till det mål som åsyftas. 

*) Odt månne man rättvisligen kan fordra att jag skall 
frångå den, innan andra och bättre skäl framhafvas än 
mrtn hittills erfarit, och hvaraf ett hi:it· ofvan blifvit 
granskad t och, som jag förmod:-H, undanröjd t. 
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Då pg ansett det tillhöra mig, i följd af mitt 
uppdr:Jg, att undersöka om och i hv:Jd mfm framstegen 
uti ångkraftens begagnande k:Jn hafva inflytande i 
krig på haf\'en och linieskeppens taktiska led'ning, vill 
det vi-ll syn:Js som borde j:Jg i [l kttag:J enahanda utred
ning ~f ångkraftens inverkan på skärgfndskrig och tak
tiken der. Men då min tanke är, [ltt krig på b[lfven, 
i afseende på tillökning i rörligheten i m[lteriellen, föga 
blifva förändrade, b varemot det iildre systemet för skiir
gårdskrig icke i något fall torde k unna bibehållas, så 
fruktar j [l g, att om jag skulle i n låta m i g uti detaljerna 
af det förkindrade skicket, torde vanmakten hos det va
pen, för h vilket sympatierna ännu, i afseende på ford
na förh ållanden, äro nog varma, blifva alltfÖt' mycket 
i ögonen fallande, utan att jag kunde förekomma ett 
tillmäle af ensidighet, hvarmed alla försök att undan
rödja de skefva begr.epp man haa· om det vapen, vid 
h vilket jag äe anställd, hittills blifvit emottagne. Då 
vi dessutom nyligen erfarit, att en flaggman af stort 
inflytande*), hvilken Listat särdeles uppmäeksamhet vid 
fmgkraften, och deruti utgifvit förtjenstfulla afhandlin
gar, inför publiken börjat meddela en skrift, som tvif
velsutan sakrikt kornmer att utreda frågnn: ''På hvad 
sätt~ skiirgåedsflottan sannolikt komme!' att användas un
der ett blifvande 1\rig'', llVarvid nat"trligtvis dess takti
ska ledning intagel' ett vigtigt rum, så har j;1g ansett 
riittast vara, att föt' närvarande icke vidröra detta öm
tåliga <'im n e. 

3:o Skcppsmanövcr. 

Ehuru jag snat·t 14 å!' icke varit begagnad i activ 
sjötjenst, tror jag mig dock utan misstag kunna bedömma 

*) Chefen i Förvaltningen af Sjöärendena Hen Contre
Amiralen och Gommendeuren Kreuger nti 11 kiftet af 
K rigsve!cnskJlps-Akad.-!tandlingnr, å a· 1845. 

!j 
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allmänna födaållandet för det niirvarande i denna vi<Ttio·a 
d l f • Do "f b b e a · tjensten. a man o verväger, att korpsen icke 
sedan 1808 elle~ 37 fte haft tillfälle att fullständigt öfva 
manövee, och tjensten sedan dess otroli"'en framskridit 

b ' så skall man finna, att det icke kan stå riitt viil till 
bland oss i detta hänseende. Jag sättet' icke i fråga sf1dane 
enkla sakel', som förefalla dagligen undee sådnna tillfäl
len vi haft att tjenstgöra på sjön. Jag menat' den sorts 
si1kerhet i manövet', som uti kriget utgÖI' villkor föt' 
ordningsfullt samband i en flotta. Det är dee af vigt, 
att skeppet föres med vand stadig band; der är det 
af ett mäktigt inflytande, att till ex. vid rörelser icke 
taga för sig en hal f kabellängd, de e en tt·edjedcl göe 
tillfyllest: att icke börja föe bittida eller för sent, t. o. 
m. på sekunden, andra händelset' att förtiga. Vi be
höfva blott slå upp bladen i de journaler vi hafva 
från :Jndra mariner, och taga kännedom om resulta
terna af en flaggmans inspection å skeppen i sin flotta, 
föl' att erfara h vad med tjenstbaebet är att förstå nu 
föe tiden. Tänkaren kan icke misstag::~ sig uti omdö
me af hvad som föranledt den högre ståndpunkten uti 
andra maeinel', nem l. till fiille till öfning och tillfäLle 
till täflr:m. Det förra [llltid ofullständ igt utan att l i f
vas af det sednare. 

För min uppfattning är enda och vcrksammn med
let för beredande och undel'hållande af tjenstbarhet en
ligt tidens fot·dringa r föe vål' personal, att vi antaga 
samma utviig, som ledt till den högre fullkomligbeten 
hos andra. Äncbmålet med vapnet är· ju att "A-unna" 
mäta sig vid dem, och huru vinna detta syftemål på 
andra viigat' än dem, som måste betriidas, då vapnet 
påkallas vid ett utbrytande krig, men då är· det föe 
sent att börjn, och omöjligt att godtgöra hvad som 
förut blifvit förs u m mad t. 

Det kan ju antag:1s såsom ett axiom, att om den 
Fla()'gman, som med flottan skall v:irna Liderneshmdet • b •. 
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icke kan med s.iikcrl1et - för art uyttja sjöspr~d,ct -

taga skeppen uti flottan i siu hand, så är denna skydds

mul' för yttre vålJ "svag oclz osåAer." Och huru 

skulle han väl med full t.i!lförsigt känna sig ega detta 

moraliska välde, och ];unna bedömma lwad lzan lzar, med 

mindre honom beredes tillfälle under freden alt sjcll' 

handleda sina bitr<iclen uti de delar, som krigets tjenst 

forcl1'ar, och derigenom erhålla en siiker bekantska p 

med hvars och ens tjensteförmftga, lwilket s::wucdigeu 

detta förutan aldrig vinnes, i synnerhet som stön·e de

len af k01·pscns officerare icke en gi'ing till sina per
sonei' äro l\ända af våra flaggmiin. Detta sednare f'ör

hallande ä1· menligt för tjensten och espriten i korpsen, 

och det skall alltid fortfara, så Linge permanente fuuk
tioner få ega rum uti flottan, od1 [)lnnlösa öfnincrar 

. D 
få fortfara, främmande för rätta tjensteu och krigets 

händelser. 
Det torde derföre vara på goda skiil jag antydt 

nöd vändighete n af en escader för årliga öfn i n gen, h var

uti korpsens alla officerare och flaggmän ovillkorligen 

skulle deltaga i sin tour. Men det är angeläget för

klara det jag ingalunda anser det nödviindigt - och 

dessuto_m omöjligt i afseende pft bristande medel och 

gemeuskap - att dertill anviinda linieskcpp, ehuru 

andra mariner öfva sin per~onal dcl'mcd. Två af våra 

mindre fregattel' och fyra korvetter i fören i ng n. cd 

Norrska exercisfartygen nnde1· fem månaders expedition, 
utan annan kommunikation med land än medelst två 

tcndcrt-skoncrtar, och hamn-löpande för roddfat·tygs

exercisen (om man anser den, ehuru efterlåten af an

dt:a, nödvändig fö1· oss), skulle på få år alstra oyb 

sprida Ii f och belåtenhet i korpsen, och bereda en 

tjenstbarhet, som uti intet <tfseende gaf de öfrige Sven

ska vapnen efter. Och sft väl dertill , som till kor

vetternas utlöpande efter slutad exercisexpedition till de 

södra kli matemil öfver vintren, hafva vi fullt ut me-

') 
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del, förutsatt, alt v 1 .röra inL'•t··1o· · J • l 
D 't>llln"ai·, cer sataua 

kunna äga rum, och att korvetternas"' resor [\t friim

mande haf bekostas af handels- och sjöfarts -fonden, si't
som förctagn~ för handelns .intresse och till dess beskydd. 

Det är 1~ke utan <ltt pg hört verkande personer, 

ehuru med mtg ense om en eskadet· fö1· årli"a öfnin-
"' gen, dock missbelåtne, om vi icke fi\ något liuicsk('pp 

i rö!'else. Min tanke i detta hänseende ä1·, att det väl 

vore hugneligt, om vi t. ex. hvart 4:de år kunde ut

skicka fyra liuieskepp och fyra fregattet', hvaraf två 

No!'rslw af de sednare. Jag hyser ock den förhoppning, 

att om nationen fick er fa !'a, det vi med all var vi lja an

taga ordning och borttaga allt som upptager medel 

utan motsvarande uytta ;;'), så torJe hvad som fattas 

beviljas af besparinga rnc, och be hofvet, intill(.iess och i 
den . mån dessa blifva disponible, fyllas af afgifter för 

sUindigt vakante 892 man stads-bfttsmi{n, utgörande om
kring 45,000 R:dr årl igen;;,;;'). Men ingalunda kan jag 

anse det hmpligt eller ledande till god ordning, <ttl 

inblanda linieskepp uti en korvett-eskader, emedan in-

*) Jag anser mig böra erinra del jag offentligen afgil'vit 
förslag i detta hänseende, h vartill gnmderna blifvit hem
Lade i aflidne General-Amiralen Grefve Aug. Ehren
svärds me moirer, som vill gifva en fn·lig besparing af 
omkring 70,000 R:dr. 

*') Närvarande anslag för årliga öfningen 
utgör . . H.:dr 90,000. 
Af besparinga me, t" !ler, h vilket redan 

tir ifi'ågasatt, afgift för vakante stads-
båtsmän 45,000, 

Tillsammans H.:dr 135,000. 

En eskade1· af .1 40-kanons, .1 36-kanons 
fregatter och 4 korvet ter, bemannade 
med 1000 man, kostar . 93,000. 

öfvcrskotl R:dr 4'.!,0UO, 
>.Olll för 3 år giir 126,000 lt:dr och jemlc 

del 4:d~:: årets 135,000 2öl ,OOO, 
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gen jemförelse, eller tiiflau kau iiga t'U tll uti lll<HJÖver· eller· 
någ<;>n sorts exo:::rcis, emellan fartyg af så skiljaktig storlek ; 

En eskader af 4 lini,·s1.epp och 2:ne 4U
ka nons frega ttcr, bemannad med 2,650 
man , kostar :.>41,000. 

ufverskott R:dr 20,000, 
e ll er 5000 R:dr årligcu för ar tilleri-skolan å ett 

Jinieskepp. 
Då beftilels ljenstbarlH't är de t väsf'nd l ligas te vi 

hafva att efterslräfva, så synes mig, att så s l or del 
det· af, som kan erbMla fnl T sysselsätt ni ng, hör an vätt
das; rnen icke kan jag tro det va ra fi)rmrwligt för 
tjcnsten att kommendera fl<:ra [in 10 officerare å bvarie 
linieskepp, fregatt och korvett samt 4 å skonert. Be
stämmes d etta an la 1, så blifva, u lom staben, 68 ofli
cerare gemensamt nnder en chef använde, hvilkct be
löpet· hvart 6:te år för de ä ldre oeh hvart 3:dje för 
de lägre gradema. Och då vi kunna hoppas, att de 
genom freden rn~d ~VJarocco besp:wacle medlen, ·jemte 
hvad som nu är anslag it at' Handels- och Sjöfal'ls-fonden, 
nem!. 45,000 R:dt·, m användas att visa Svenska flag
gen å främmande ha f, så re, korvetterna årsexpedi tio
ner, och då blifver officerskorpsens öfning visst icke 
obetydl ig. För gemenskapen lemnat· eskadern viss(']'!i
gen icke nog tillfälle till eXPrcis för alla, men f(:i r d e 
bet·äknade medlen knnna icke flera fartyg <lnviinclas, 
ej heller större antal genwnskap än det bet·äknade, h vil
ket dock gör till fy Il est att örlogsrndssig t bancitera far
tygen och ordningsfullt utföra tjcnsten. DeL dr neml. 
upptagit for linieskl'pp 530 man, för 40-ka nons fregatt 
300, för 36-kanons dito 230, för korvett 100ochsko
nert-tendert 30 man, l'ifver- och unclerbeftil in ber~ k nadt. 

Man skulle· visserligen kunna minska på tiden och 
an tingen an vända flera fartys, ell er gifva större hesätt'
ningar å dc ifråga varande, men cl<'1 fem månader re
dan är kort tid för inl'ifvancle af en så ovan personal 
som v[u·, s& är det förmånligare att exercera det min
dre antalet med mera omsorg, än att ofullständigt 
handhafva det större; i synnerhet som dc tre fot·sta 
månadema väl åtgå innan folket är skeppsvandt; hva
dan man icke kan hafva e~nspråk på full noggrannhet 

-
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t~ medan P~' skeppet icke kan användas Hera ollicerare, 
ii n på en fregatt, c h ur u det kost m· dubbelt mera, och 
emedan det så viisemitli ga syftemålet - manöver i 
taktiska rörelsct· - iir lika omöjlig att med ordning 
utföra som - för att hegngna en fullt nnv:indbar lik
nelse - det vore f'ör en dvärg att hftlla steg med en 
jiitte. Man må icke förbise föreslniftcn i den af 
Konungen stadfästade nya Evolutions-boken, det· vissa 
allmänna rörelset· med linicslrcpp skola utföras med. en 
half kabella-ngel mellan skeppen, i följd hvaraf jag skulle 
anse, att för en eskader fregatter och korvetter borde 
detta inskriinkns till ;\- om icke till 1-: och huru då för
hålla sig om ett linieskepp vore med uti linien eller 
kolonnen ? Och med h vad siikerhet skulle Yiil eska
derns chef hiit' kunna siigas hålla skeppen i sin hand 
för utförar;det af regelbundna evolutioner inom det min-

. sta möjliga utrymme. 
Jag l.1yser den öfvertygclse, i synnerbet sedan vi 

nu hiir pi't redden hafva en praktisk arti lleri-skola på 
ett linieskepp, alt en man, som uti sin verkningskrets 
hunnit lära och väl inö!'va allt hvad som kan inhäm
tas å en sftclan eskade•· som den föreslagne, elen är ock 
genast hem mastad d på linieskeppet. Be v i set härföre 
hafva vi icke långt borta, då vi kunna eri nra oss, huru
som för få år sedan en officer<:'), som högst obetyd
ligt varit anstiillcl ä linteskepp i unga år, eftet' att un
der mera än 30 år icke hafva beträdt ett armcradt 
linieskepps diick, med säker han d, tager ett alldeles 

i tjensteutöfningarne, förrän S:te månaden inträdt, och 
den behöfver rätt väl att b egagnas, för alt vinna sä
kerhet i gl'iromålen. Men derefter hör ock en hvar 
n l't~zorluncla vara be k an t med sina åligganden, om det 
all~ar från början till slut blifver iakttaget, som än
dam!\lets vigt kt·äfver och förtjenar. 

*) Nu varande Kommendl'iren och l-tid d aren Metander , 
med linieskeppet Prins Oscar. 
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nytt sådant och rned vi'rrt ovan<~ folk sli'rr sig· ut till 

sjös dermed emot vinden. Den dervid åda~alagdc s:i

kerhetcn var dock ingalunda förvärfvad å linieskepp. 

4:o Krigsfartygs ta/ding. 

Sedan· sista reglementet för flottans takling hlifvit 

upprättadt, hat• jag ingen anledning förmoda, att nii

gra bufvudsakliga förändringar förekommit uti vår el
ler andra mariner. Väl har jag märkt ett och annat 

som nu ät• olika, men d etta torde snarare kunna hän

föras till kommande och gående moder, än väsencltlig- , 

heter påkallade af behofvet. 

C. Lagerberg. 

20. 
JJI..tn·occtJ ueetl tl(see'lule 1.1t'i Colo'l'tie'lt 

Algie'l'". 
Be"äret efter vidsträckta gränsat· och, förökad 

t> ' 
materiel makt, var i förra tider oftast orsaken till 

Kon u n games strider; nu deremot tyckas ut vidgade 

handelsförhållanden hufvudsakligen . vara det mål re

geringarne e ftersträfva oclr det problem deras politik 

har att lösa; fordom var sällan fråga om mindre än 

den ena eller andra statens sjclfstäncl ighet, nu ha f va 

vi sett Egypten, Marocco, några af Söderhafvets öar 

och sist Oregon-gebitct, Linder i och för sig sjclfve 

allt för obetydlige att på någondera sidan kunna ned

ty ng a vågskålen, blott genom sitt läge och som n a tu r

liga vägar till vidsträckta handelsföretag, vara de 

punkter omkring hvilka dc stora makternas politik rört 

sig och nära nog orsaker till allrnänua krig·. Anlcd 

nmgarne härtill igenfinnas i fredens och uppfinningar-
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nes i u verkan pi't l ra n del, jord or nk och när·i ngar·. Ha u

deln som gl'uom NtlJ>Oicons krig ocl1 politik legat fjcttrad 
eller tvingats att på onaturliga vägar ' tuingg~l de hin

der som lades derför, återgick efter bans fall och se

dan jemnvig·ten blifvit återställd i sina naturlirra banot· 
. v o 

och erböll genom en fortsatt fred ett förut okändt lif 

och förökad verks<Jmbet. Få åt· voro uneler detta lugn 

tillräcklige att äterupplyfta det försummade jor·dbruket 
till den grad att de fleste statet·, i vanliga år, kunde 

undvara sina grannars biträde, hvarigenom de länder, 

som förut gjort jordbruket till sin hufvudnärlng, tvin

gades att i brist på afnämare söka ytterligare syssel

s::ittning för sina arbetande klasser. Fabrik5viisendet, 

fömt nästan monopoliseradt af England, låg härvid niir

mast till . hands och infördes i de fleste statet· samt 

11ppdrcfs till stö rre eller minclt·e !röjd af de siirskilta 

·nationenHt. Med inclustciens alster inträff~cle tloek snart 

samma förh?t!lande som rcdau förefans med jordbru

kets. Productian ökade sig i stÖrTe fiirhällandc än con

sumtion. Häraf uppkom en täflan att förskaffa sig nya 

afsfittningsplatser ; man har sökt att göra industriens 

alster till behof hos folkslag som hittills knappast vom 

kände och att hos dem uppdrifva begiirct derefter. 

Men hos de folksl ag, der colonier ej kunnat bildas, 

har företr~idet i ,,fs iittni ng endast berott på öfvcrvä

gande inflytande i de länder som, genom dc,·as läge, 

med dessa utgöra de Littaste commun icationerna. ln

våname uti Ost-Indien, Australien och China ii ro re

dan afnämar·e af Europas productcr, men närmare oss 

hafve vi ett land, enligt alla uppgifter folkrikt, som 

hittills varit tillslutit derför, ncmligen Central-Afrika. 

Likasom Ost-Indiska och Chinesiska handeln knn göras 

cluhbelt fmktbärancle genom vägen öfver Egypten, så 

är Maracco elen nyckel som kan öppna det inre af 

A f rika; man kan nästa n säo·a den ende, sedan alla för-o 
sök al t dit intränga fr of111 Guinea-kusten varit fruktlösa . 
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,E11 gruud l i g käuueduu1 u m .Ma rue c u , sorn ii!\-en i 
rent politiskt hänseende, under nuvarande förhållanden 
ii r af, stor betydelse, tir således af högt intresse i en
dast m resande hafva haft lycka och ihärdigbet nog 
att öfvervinna de otaliga hinder som ett föga kändt 
språk och Mohrcrnes misstänksamhet lagt i deras väg. 
Nedanstående är ett sammandrag i öfversättning dels 
af en uppsats angående Marocco af en M:r Rey, som 
bebott åtskilliga delar af detta land och genom resor 
förskaffat sig så tillförlitliga uppgifter som möjligt, 
dels af ''Le Maroc en 1844" af Xavier Durrieu, en med
arbetare i Revue des Deux Mondes. Den förstnåmde 
af clesse uppsal er, af hvilken nedanstående hufvud
sakligen är tngit, utgafs redan 1840, men förhållan
derna hafva sedan dess föga förändrats. Spanska un
derhandlingarne 1844 nngående mordet å en af denna 
nations Consuler och om det neutrnla området vid 
Ceuta var blott ett vnnmäktigt försök af en sjunken 
nation att genom stora ord förskaffa sig upprättelse, 
och slutades med förödmjukande concessioner af Span
jorerne. Frnnsyska expeditionen samma år, hvars ly
sande segrar vid Tanger, Mogador och Isly gåfvo , rätt 
att hoppas stora resultate1·, ä t· nu nästan glömd, till 
och med af Mohrerne, då den frea, som deraf blef en 
följd, ej förskallade en enda fördel. åt Frankrike ellet· 
Europa. 

Den enda föriindring af vigt man således kan 
uppgifva har uppkommit genom Sultans underbnndling 
med Sverige och NotTige samt Danmnrk åren 1844 och 
18.'15. I början af Konung OscARs regering deltogs från 
de förenade Konungarikenas sida i den förklaring sum 
Danmark redan aflåtit till Sultan, som innehöll att den 
årliga tribut, som dittills blifvit betald, lbdanefter kom
me att upphöra och inbjöd honom att ingå en förnyad 
och vänskaplig tl'actat. Sultnn åberopade de ingångne 
tractnterne och nekade helt och hållet att börja någon 
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UJH.lcrhandling hiirom. Drl likviii a lln de förhålland en, 
som legat till grund för de gamla tracrntcrne, föriiu
drats, och dessa till och med kunde anses brutne sednn 
Sultan beviljat andra nationer större bandclsförmånet· 
än vi åtnjutit, så h n de man fullt skäl att fortgå på 
den väg man börjnt. En Svens[,- Norrsk och Dnnsk 
escnder utskickades för ntt understödJ'n unclcrhandlino·cn 

o ' men Plenipotentiairernc hade redan vid dess ankomst 
lemnnt Tanger och begifvit sig till Gibraltar. Get10m 
Engelsk och Frnnsk bemedling öppnndcs und erlwnd
lingarne derifrån, hvnrvid Mnroccanska regeringen upp
dref sina anspråk på skadeersättning till orimlighet. 
Vid denna tid förstärktes den nord i ska escnd ren på 
Gibrnltnrs redd af en Fregatt, hvnrs Chef vnr förord
nad att var?l en af Plenipoteutinirerna för de Förenade 
Rikenn. En underbnudl ing, deri mnn fordrnr ntt en 
makt sknll godvilligt afstå från de fördelar den åtnju
tit, utan ntt mnn erbjudee andra i dessas ställe, är i 
allmänbet förknippad med många svårigheter. I be
tydlig mobn förökns dessa svårigherer, då man har att 
görn med en eegcring sådan som den Mabriska, för 
hvilken hvarken löften eller försäkringar äro heliga, 
hvilken den ena dngen göe en förklaring, som den 
nndrn helt och hållet föm ekas, och hvilken genom den 
utsträcktn betydelsen af Aeabiska språket nllticl bn finna 
ursiigter då man vill bevisa dess "mauvaise foi". Myc
ken tidsutch·ägt uppstod också: till och med sed n n 
Mohriska undcrhancllaren medgifvit prineipen och de 
Norelisiw Rikenas Sändebud återvändt till Tanger, upp
kommo nyn svår·igheter, nya uppskof. Först sedan de 
sistniimde sändebuden afr·est till Larache för att till
tvinga sig cnthegoriska svnt·, gnf han efter och i April 
1845 undertecknades de conventioner, som befria Sverige 
och NotTige samt Danmark från skyldigheten att hiicbn
efter betal<1 någon årlig tribut. 
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Visserligen voru Englands ocl1 1-'ranhikes agenter 
ltänid hclJjclpligc, J11en blott såsoru gifvandc sina rc
gcring<trs ~'bona ojficia", det är silledes ii fvc~ till andra 
orsaker man uJåste hiinföra den lycklrga utgangen. Den 
obetydliga escadcr som låg på Tangers redd var ej 
nog att inj<J ga ufrgon förskräckelse. hos Mohrerne, der
till fordrades att de blefvo pånundc om tdlvaron af 
vår<J och Danmarks lrnicskcpp, och om möjligbeten af 
der<Js ankomst i hiindel~e allt för m~lllga svitrighcter föt· 
e rnåendet af ett önskadt resultat uppstodo. Genom dc 
Frnnsyska k u lorna had e dc nyss haft bevis på _hvad 
skepp nf de tta slag kunnn uträtta, bvarl'öre de ej nn
sågo sig börn drifva saken för lå ngt. 

Utom sknmmen att vara skattskyldige till en bar-
barisk stat, be-sparades härigenom för dc förenade konunga-
1·ikena en sunrnw af 2Cl,000 piaster ?trligcn eller ett ka
pital af omkring 1,300,000 Riksdaler, en bespa;·iug _s~m 
törbända varit svår nog <Jtt åst<ldkomma om vara IIIllC

skepp, som vi så ofta hört blifvit byggde endast för att 
ruttna vid brobänken, ej funnits till. 

§ 1. Allmänna betraktelser. 

Al•rerianska frånan kan e.J· inskränkas 1110111 griin-o . b 

sorna (1[. Frankrikes besittningar i Afrika. I dess(ls gran-
skap slr~icker sig ett land, und er Islams_ öfvcrl~crrskap, 
ifr(111 Gibr(lltar·s sund till öknen, med ofver b,OOO,OOO 
innevånare. Det iir l\1;:rracco, hvars fruktbara jordmf111, 
ehuru ofullständiot odlad, lemnar de rikaste skördat' 
och bvars kust sköljd af två haf, besådd med uri:t ldriga 
ocll handlande städer, ännu bär den historiska stäntpeln 
:-tf H.omare, Chartagincnser, Morer, T'ortugiset· och 
Sp~wjorer. Der finnes den i medeltiden så miirkvär
din-a staden ' 'Fez", som den resande Clenard kallar 
A l~·ikas Luletia och hvarom Jean Lcon har gifvit en 
underhar heskrifning. En helgael mötesplats för Mus-
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sc lmiinncn, vid den tid då pilgrimsfiird, ·rrw till Mccca 
v oro afbrutnc och derigenom Is b nr ismens a n d ra st: t d 
s<Jmt .. den _Arabiska civil isationens sista till!lyktsort, iir 
den :lnrtu 1 c~ag ghns:-tnde, folkrik, upplyst oclr idog. 
Den ar en af de hufvudsakligaste liinkarnc för h:-tndeln 
emell:-tn Europa och Central-Afrika. 

Sultan Mnrocco, eftertriiclarc till Spanil'ns öf-
verhen·nr, en hlancl dc Prophetens afkomlino-ar, som 
göra anspråk på titeln f(halif, iir en af de s~ora Ma
hom etanska sekterncs öfverhufvud. Ett sådant · rike kan 
ej ann<Jt iin spela rn stor ro] uti den dram för hvil
ken Afrilws Norra kust iir ski'tdeplatsen. Men af bvil
ken natur blir det onndvikliga oc h nära förcståcnrle 
inflytandet af denna stat, granne till Fr<tnkrikcs coloni? 
Huru skall dPn komma att b<Jndb ? Huru skall Frankrike 
undvika fa;·orna och skörda fördelam e af dess gran

.skap? Dessa problemer kunna endast lösas genom en 
grundlig känn edom om landet, dess seder ocl~ ,.,!gering 
samt ful kets nationalka rak ter, oundvikliga uppgi !"ter som 
helt och hiUlct felas. "Det ät· ut(ln tvifvel (siiger M. 
Lesage i sin Atlas historic;ue) att vi hafva både met· 
grundlig och vidsträcktare kiinnedom om Guine<t, Congo 
och Goda floppsudden än vi hafva om denna del af 
Afr~ika som är invid våra portar. 

De resande, som hafva velat forska i det medler
stil Afrika, hafva aldrig tag·it denna väg. Engelsm:mnen 
Davidsson har nyligen velilt intränga genom Marocco, 
och bans försök blef olyckligt. Dc munkar som for
dom vistades i Fez, i Mequinez och på and ra ställen 
för att å terköpa f[mgar, bafva dragit sig tillbaka se
dan sjöröfvcrierna upphört. De l\'Iaroccanske uuderså
tarne företaga nu handelsresor utom landet, och främ
lingar, som numera ej <tf något lockas till denna kust, 
blifva alltmer sällsynta. Vi tala ej om detta fanfarro
twrande slii.gtc, de engelska tu riste mc, som ett nytt 
mode skicknr till knstcrnr af Rarb:uiet, och som hinna 
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·;·ill T:-~n~·c r, höo·:;t till Tetuan, denn<~ sf:1ls lv i'l minst 
v ':? n • n •. 

virrtin·a städer. "T:11Jgcr (s:1de en gang 1 var narv:1ro 
" " ~ ·· l Cl . l" nuvarande Minister BenDriz) det ar c e 1r1stnas stac . 

Dessa två stiid ·r, bclcigna pft griinsen, ~efolkade n f' 
Morer, Judar och Christna eller fastmer al en urartad 
biandning af alla dessa sLigten, Leherrskade af Con
snleruas inflytande och af hand eln med G1braltar, ut~ 
göra öfvergftngen fr~\n Afrika. till Europa. Det iir eJ 
mera Maracco, det iir ännu ej Sp<H11Cll. 

Diplomaten eller den handhnde, som.numcra blir 
beviljad en audiens hos Sultan kommet' t1ll Fez, Me
C[uincz el! et· Maro~co, beledsaga~ ~f . en tal r! k es kort 
och omo·ifven af misstänksa mma forstgt1ghetsmatt; .h :-~ ns ~ 
väg är t> utst<:!kad; man har gjort allt for . alt b~.bri~tga 
honom oriktiga· begrepp om landets verkl1ga sta~ln1ng. 
Instån "'d i ett hus utan fönster (som alla husen 1 Ma
rocco )

0
, tillåtes han knappast att hastigt besöka v1.ssa 

delat· af stiiderna. Att besöka Moskeerna, bese fast
ningarne och undersöka hatte~·ierna är ~.wnom all~elc:5 
förbjudet. Ma n behandlar, pa sam rna satt ~le Ch t 1stna 
renerraterna, bvaraf finnes ett stort antal, 1 synnerhet 
dem

0 
hvars förstånd och upplysning man fruktar. Det 

ät· således, enligt vår tanke, ej så mycket den Mo
riska fanatismen, som utestänger de christne, utan fast
mer regeringens och den större handel~1s misstiinksam
ma afundsjuka. Man försäkrar att Dav1clsson: morda:l 
1') a 15 daO'St'esor fr~\11 Tombouctou, för hvdken keJ
s:rens lejdebref borde hafva varit tillräckligt att~ n ~t si~1 
bestämmelse, uppofft·~1des för de handlandes 1• ez al-

undsjuka. . 
Sftdane ät·o de murar, som uppresa s1g emellan 

det märkvärdiga folk, h varmed j-ag nu SjSselsätte1· mig, 
och den resandes nvfikenhet. 

Ovanliga förhå.llanden hafva tillåtit mig<:'), <'j att 
kullkasta, men att någon g~ ng öfverstiga dem. Uneler 

f e111 

•) M. Rey. 
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fe rn års vistande i 1\fnrocro bnl' jag flere gånger ge
nomrest kustländerna och Hera provinser i det inre, 
fortsatt varit i gemenskap med Kejsaren, hans familj, 
bans oHlcerare och den lägste af hans undersåtare. -
Sällskapat med herren od1 med slafven, i dag gäst i 
en stad, i morgon i en duuar, hnfva m i n a observationer, 
genom att offra några koppar the, äfven kunnat striicka 
sig till de grym ma bergsboerue på Atlas, de vildaste 
mcnniskor på hela jorden. Jag hembjudet· nu till 
filosofen och statsmannen resultatet af dessc ihär
diga undersökningar, dessa mångfaldiga uppgiftet·, ltvilka 
kunna bidraga att lösa en af de Sl'år<tsle frågor som 
sätra vår politik i förLigenhet - den 0111 Algicr. 

§ 2. Maroccos geographisl.:a läS'e och bcfollwing. 

Kejsa1·edömet Marocco, henåmdt n f Ara be rna 
Mogh'reb-oul-Akssa eller "Det Vestligaste, måte1· 220 
lieues i längd och 150 i bredd. Stört'e ii n Spanien, 
innchålle1· det 24,379 qvadrat lieues. Det har en kust 
of 3()0 lieues, bvaraf 200 vid Atlantiska oeb 100 vid 
Medellwfvet. Den förn ii msta kedjan af Atlas löper från 
Sydost till N01·dvest ifrf111 provinsen Blad-Noun, vid 
griinsen af öknen, der den sträcker sig ut till Oceanen, 
till provinsen Garet, liVars kust badas af Medelhaf
vet. Emellan dessa två gränser, hafvet och Atlas, 
bildar sig den stråeka af omkring 220 lieues, som ut
göra längelen af Maroceanska staten. Ifrftn Cap-Blanc 
till det gamla Ma mora, bildar kusten en stor inf1t höjd 
båge. Vid den punkt som motsvarar midten af denna 
båge, utvidgar sig Atlas och bildar sålunda en instängd 
rymd. Här, på en utstriickning af om k ring 8 lieues äro 
Ma moras skogar och tvenne floder, Buregreg och Se
hou: den sistnämda, segelbar om vintem, sträcker 
sig till Fez. Atlasbergen med dess dalar hebos på 

1'idskrift i Sjiit' iisendet, 9 j,.g. 4 häfl. 14 
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de-tta st ~ille af 13erbet·erna, bndets vildasie inv?tnare, som 
O'Öra- passaO'C\1 öfver hereren omöj'lig- till och med t'öt· tl (. b o ..., . 
kejsarens kurirer. Armcer och regerlllgens sa mt han-

, 'dclns ;wenter kunna ej komma frå n norra till sydliga 
o f' delen af landet utom på den mödosamma viig som m-

nes å den trimga, med hinder uppfylhla kusten. 

Det är pil denna sträcka som städerna Rabat och 
Sale äro beläg na, på Inar sin sid a om Bu regregs m;yn
I1incr. När konun garikena Fez och Marocco voro sktlda 
stat~r, voro dessa gränsstädcr. De begagnade sitt läge, 
de oupphörliga krigen emellan de båda suveränerna, 
och den öfvcrvigt de kumle gifva åt ena eller andra 
sidan, för att förskaffa sig oberoende och ·privilegier 
fram för det öfriga Afrika. Sed nare, d r1 deras egen 
missiimja hade framkallat sultanernas intervention, un
dcrhöllo dessa dc inbördes oroligheterna och lade dem 

, slutligen und er ett ·och samma ok. 

De folksLw, som bebo Marocco, bestå af 3 olika o 
racer eller rättare tre olika kaster, Berbererne, Stam-
marne på landtbygden och Stadsbocrne. 

H vilket som än är ursprunget .;If Berbererna, Norra 
Afrikas urinvånare, nu tillbakaträngda till Atlasbergen, 
så skilja de sig dock ifrån slättlandets inbyggare så
väl i utseende och seder, som spr-åk och religionsöf
ningar. Ehuru bi1da dessa racer erkänn a Mabomet, 
bilda de dock aldrig föreningar sins emellan, tvertom 
åro de nästan alltid i krig. sultans hela välde öfver 
Berhererna hestår i det inflytande han äget· hos de af 
dem vördade heliga 111än. De bebo ointabliga trakter, 
hvilka de någongång lemna för att ocHa de närgrän
sande delarne af slätten, men draga sig efter skörden 
åter till bergen. Ofta begagna «le ögonblieket då Sul
tan ej är nära, för att röfva douarernes skördar; så 
snart Sultans arme nnlkas, draga de sig tillbaka och 
medföra sitt hvtc. 

Chell usct'lHI, so m nu bebo grii nscl'lla af ö knen 
eller den del af Atlas som är higst, n~irmast k u sten och 
mest tillgänglig, ii ro ursprunglige 13erbercr, bvilke t be
visas af likhet i sp råk och) physisk karaktl'l'. G 1·anska
pet med slättlandet har mildrat deras seder i jemförclse 
med de öfriga hergsboenws. 

Starmuarne på landtbygrlen äm ett mdl!lnting 
emellan bergs- och stadsboel'!le. Il varje stam är upp
kallad efter dess grundliiggar'e. E lrnru mindre gry nrm a 
och odisciplinerade samt mera idoga och kunnige äu 
Berbererne äro de dock vild ar. Liksom Berbcrema, 
lwfva de ej <mnan beld iidnad ~in en stor mantel af 
ylle som de fästa of\'an midjan om dagen och i lr vil
ken de insvepa sig om natten. De bo i tält af kamel
hår, och lefva af hjonlames afkastuing, af åkerbruk, 
trädgårdsskötsel eller fiske. 

Q vinnOi'na iiro der betungade med alla de svå r·a
ste arbeten. Männerna, unga och gamla, !'esa, besöka 
m;1rknacle!' och krig-a. De tillb1·ino·a ofta hela cla<>·ar· 

u o b 
sittande eller liggande, och beskåda und et· tystn ad hjor-
dame som beta och qvinno!'na som arbeta. Med ett 
barn hängande vid bröstet eller· på ryggen, gå dessa 
sednare ofta , nndet· den b:·ännande solen, flera li eues 
från douaren ntt hämta vatten, plocka ved, d raga plo
gen i st?.llet för åsnan, som är borta, mjöl k a korna och 
drifva dem på Lete: de äro uppe tre timmar före 
gryningen för att tillaga kouskous föl' aftonen. Dessa 
olyckliga varelser förlösas ofta miclt under arhetct, 
hvilket aldrig- afbrvtes af denna föo·a vio·ticra händelse. u .l O tlO 

De ligga på marken och äro klädda i ett stort stycke 
ylletyg, som de kasta omkring sig och fä sta med "små 
häkten af tl'äd ellet· jern. Olika stammar ingå sällan 
någon fören i ng. En betesmar k, en häst, ett obetyd
ligt gräl äro oftast krigsorsaker. De dela sig i grup
pe!', so m lägra sig 11Var för sig. Tälten bilda en cil'
kel, i synne rh et i krigstid: hiiri från ordet dourzr ( r11nd ). 



204 

. Mot - nftonert drifvas l1jordarne i nti(lten <if · d ~l!Hll'en, 

llv ·1rs ino·?111rr beHistes med ris och buskar samt beva-
' .., b 

kas af en beviipnad post. Lägerplats ombytes ofta, 

säviii i nnsecmle till insekternes bastiga förokande som 

betets för111inskning, men en viss griins, utstakad för 

'stammens territorium, öfverskrides nld1·ig. Lägret för

läo·o·es närn en brunn, en SJ.Ö eller flod med drickbnrt 
'::>o . , 

vatten. H varje douar lwr en Kaid, som står under stam-

mens Kaid, och denna sednnre står under provinsens. 

Donarens moske, ett tiilt som liknnr de öfriga, bevnkas 

af en M u phti, som på en gång är P rest, Notarie och 

Slwlmästare. Man finnet' i clouarerna män, som anses 
fö 1• vetenslwpsidkare. Desse lärde, som bvarken kunna 

)äsa ellei' skrif'va, tala en rotvälska som hvarken liknar 

Korans Arabiska; · hvaraf de ej förstå ett ord, oaktadt 

de upprepa några verser derur, eller den Mohriska 

dialekten, som talas i städen~<~. Så lefva bEtde BPrberen 

och landtbocn i fullkomlig sysslulöshet, i den djupaste 

okunnigbet och själsdvala, tiden förflyter utan att dc ens 

känna dess indelning·; lättrogne och vidskeplige, äro de 

lekbollar för händelsen och verktyg för slughet och 

äregirighet. 
Alla Nfaroccos städer ät·o belägna på kusten, med 

unelantag af tl'e, nemligen Fez, Mequcnez och Harocco, 

och man kunde äfven tillägga Al-Kassar-Kebir; alla 

de öfri(l'a äro endast stora byar det' starnm:~me fri'tn 
:::> • 

bndet srnnlat sig. Fez har bibehållit mångfaldiga lem-
nino·ar af den fordna Mohriska civilisationen. Endast 

o 
j kuststädema finnas ännu spär, ehuru ganska svaga, 

af europeiskt öfverherskap. Traditionerna äro utgi'wgna, -

eröfringen af Spanien är blott ett dunkelt minne, till 

och med för de mest upplysta klasser. Stadsboernes 

företräde framför landets visar sig i en vekare kropps
byggnad, mildare seder, rikare och mera ändamålsen-

Ii o· dri-irrt, beqvämare och ren ligare boningar, billtre 
t'> o l l k'l' föda, i ett språk som ii r renare, O<l k t at t c et s 1 Je r 
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sig betydligt fr~111 den rena Ara hi ska n, och slut l igen 

genom den inre och yttre handel som dc bcdrifva. 

LiingTe har civilisationen ej hunnit bland detta snåla 

och lata folk, hos hvilket v<tnan af en oiirlig handel till 

en förvZtnande grnd utvcckl<tt girighet och bedrägeri. 

För att vinna ett öre nedtystas all känsl<t, alla skrup

ler. Fö1· Mohrema är vinniug enda syftemlllet, utsväf
ning enda njutningen. 

Hika och fattiga skicka s1na barn till skolorna, 

som tillhöra hvarje moske. Der begagnas en sbgs 

ve x el undervisning, under inseende af en p rest, som, 

medelst skrik oeh käppslag, slutligen lyckas iroplant<t uti 

sina liirjungars minne ett litet antal verser ut' koran, 

~;extio eller högst hundra, som dc upprepa utan att 

sta p la, men också utan att förstå dem. De som äro 

bestämde till domare, skrifvare eller prcster, fortsiitta 

sina studic1· i det dc liirn att skrifva. Alla officiella band

lingat· iiro författade på ren Arabiska. l de stora stä

dcrna, vid hofvet och bland embctsmiiunen, finner 

man några lärda, kända und et· namnet fcUs, h vilka 

kunna skrifva och förstå urspråket S(lmt koran. Dessa 

siitta form e ma i sprfd<et öfver allt annat, hitila sig der

före blott till grammatibns bokstaf och bekymra sig 

föga 0111 meningen. Emellan dc ottomaniska Ulcmas 
och dessa mohriska To/bas iir eu himmelsvid skillnad. 

Vi vilja ej ens nämn<~ musik<"~nterne och poeterne, 

dessa d~indiga landtstrykare, som al' folket åtnjuta stot· 

vördnad, den de u nderbålla genom u rsi nnigc å tbördee 

och lågande tal. Stadsboerne, stolte öfver denna slags 
civilisatiou, som tillförs iikrar dem öfvervirrten öfver Ber-

t> 
bet·crne och jordbrukarne, bilda en kast nogräknad i 
dc förcninD:~tr den ino·år, och höo{änli(J' öfver sin höl.!a 

~ t> o :::> ~ 

ställ ni ng; den kallar sig Poujaret ( h;ll1delsklassen ). 

Utom dessa trenne klasser Musselmiin finnas iifven 

Judar, flyktade till Afrika undan de Chris~na och 

synnerhet de Spanska Furstames förföljelser. Långt 
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föru~ ku· man· funnit Israelitiska familjer i det inr·e, 
~om bodde i t~ilt, voro kLitide lika med Mohrerna, 
talade samma språk utan att ldnna n~1got annat och 
som ,ej, i lcfnaclssiitt och vilda seder, skilde sig från 
dem i annat iin In-ad som orsakades af de olika reli
gionerna. Man vet dessutom att Hebreiskan har långt 
sförre likhet med Barbaresk-dialdtcn än tlled den re
na Arabiskan. Niir och bvarf'örc hafva dessa familjer· 
utflyttat? Ingen kan siiga det. Nii.st~Hl lika oberoende 
som dc jordbrukande stammarnc, ~1tnjuta de en frihet 
långt mera • utst räckt än deras trosförv;:tndter i städerna. 

Libist böt· man ing~•lunda tro att Jurlarnes triil
elom är lika så verklig som skenbar. Visserligen lwn 
hvilken Musselma.n som helst skym(;, och slå en 
Jude, ut;m att denne bar rätt :1tt deröfvet· beklaga 
srg; · gå rrt hans hus och siitta sig Yid halls 
b rd utan att kunna bortjagas: Ju<Lrma få lll'ar
k~n passera förbi en Moske eller· kejserliga p~datset; 
de afrngn toillorna för att ingå i ett Mohriskt hus, 
det är dem förbjudit att bestiga en hiist, de kunna 
endast till fots passera in i en stad; de tilltala sina 
tyranner på knii och kyssa fållen af deras mantel, .;e 
krypa, de gömmn sig, dc utestänga solens strålar från 
sina hus, och dock äro de herr a r. Deras out t rött l i g
het, girigbet, snålhet och si u g het ba.fva vunnit en full
komlig seger. De äro rika, man behöfver dem. 

Dessutom har det skydd, som nu regerande Sultau 
M uley Ahderraman lem n at handel n, iifven kom m i t de 
handlande Judarne till godo, Deras handelsgeni, mera 
djupt, verksamt och upplyst iin lVlohrernas, har stiilt hela 
utländska handeln i deras händer. Dem tillhör ocker, 
J synnerhet på landet, courtage, expedition af varor, 
kontroll öfver penningar och räkningar, tolkningen af 
alla spritk och alln trnnsaktioner med Europeerna. Be
bänd i g het, list, slughet och i n ställsam het i k a rakteren, 
smicker, yn1nighet och outtröttlig·het i ord samt byeklandet 

20'/ 
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at' ell vördnadsfull undcrgifvenhct, har fuJJiimJat denna 
slafvens miirkviinliga 111<1kt öfver henen och tillintet
gjort Musselmiinnens välde. Srt måste . råht'ten gifva 
vika föt· listen, högfiinlen för fördelen ocb tyranniet i 
trasor för slafvens guld. 

§ 3. Historisk öfvcrsigt äfvcr grundläggningen aj 

Kejsaredämet Marocco och dess diplomatis/w jär

hällande!l till Europa. 

Ht·~n Chartagas och Roms fall till XIV:de seklet 
hade invånamc på Afrikas Norra kust ej någon ge
meuskap med -Europn. Den lifliga handel som drif
vits af Chartaginenserne på kusten af de båda hafven, 
flyttade sig först till Orienten och concentrerade sig 
slutligen i Egypten. Navigationens framsteg i XIII:de 
och X l V:de seklerna i't terbragte den till Söd ra de
len af kusten, på andra sidan Cap 131anc. Gt·ekiska 
kejsardömets kamp emot de barbariska invasionerna, 
öfverllyttad till Afr·ika, hade fijre denna tid endast förts 
på Medelhafskusten. 

Det var en annan strid, den Christna religionens 
emot mohametismen, som första gången bragte .Moh
rerna i contact med Europa. När· Araberne, mästat·e 
af Spanien, funno sig nödsakade att bönfc.lla om hjelp 
från sina trosförvandter på andra sidan hafvet, passe
rade Konung·arne af Fez och Marocco sundet, delade 
S!lle bröders öden och bragte segt·en på Islams sida . 
Den vigt, som dessa Konungars svärd lade i vågskälen, 
gaf dem en lång tid öfvet·herrskapet öfver det rnaho
mcdanska Spanien, ett öfverherrska p, som af dessa 
konungarikens inbördes tvedrägt gjordes om intet. Vid 
Jacob Almanzors, Afrikas Charlemagne, död, söndrade 
si"· alla de stater som hans mäktig-a hand hnde hållit 

b u 

tillsammans, och viipnndc sig emot h varandrn. 
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De Christuc äter, scdau de förjagat ~LtiJOmctancl'lle, 
g i n go öfver ha f vet odt föt-l'öljdc dem till foten af Atlas. 
Ifrån kusten af Biad-NoLm till sränsen af öknen sträckte 
dc ett nåt a!' militäriska och hatidlande städer som ho
tade att underkufva alla dessa folkslag och förena dem 
med den civiliserade verldcn. Portugal och Spanien 
tycktes emellan sig hafva delat utförandet af detta fö
retag. Portugiserne byggde på klippan Saint-Croix och 
vid mynningarne af Tamzif, .Morbeya samt af Sebou, 
fiistningar, hvaraf ett par blefvo upphof till stora och 
folkrika städet·. Dc föt·stor<tde och befilstade Safii, upp
byggde Maz<~gan, plundrade och föt·störde Anfa och 
befiistaclc Azamor, A rzilla, Cc u ta och Ta n ger. Spanjo
rerne stormade Ptahat och Sale, togo och åter togo 
Lar<~chc, innehade Meltille, Alhucema och Penn_on de 
Gomera, som de sedan ej öfvcrgåfvo. De framträngde 
slutligen till Oran. Längre fram i XVII:de seklet gaf 
Portugal en andel i detta byte till England i det de 
öfvcrlemnade Tanger till Carl U som hemgift åt Catbarina. 

Konungarne af Fez och JVbrocco, sysselsalta med 
att kriga sins emellan och emot upproriska folkslae· , 
fingo tåla den utlii n d ska blokaden. Ernedlertid, seelan 
den Sheriffiska dyunstiert , som ännu regerar, hade ef
ter stora anstr:1ngningar och otroliga grymheter, lyc
kats att uncledägga sig de närgräusande stamma me • 
vände den hela sin styrka mot inkräktarne. Den Afri
kanska makten, srtlunda samlad, segrade öfver de christne, 
som söndrade sig odt förlorade den ena besittningen 
efter den an_dra . England öfvergnf år 1684 Tanger, 
hvc:raf den kunnat göra en mera fördelaktig position 
än af Gibraltar. Spanien lyckades att, oaktadt Sulta
nernes förnyade n n fall, bibehålla Ceuta, Meltille, Al~ 

cuhema och Pennon de Gomera, på Medclhafskusten, 
.År 1788 tvingades det att öfvergifva Oran. 

livad kunde de Christne, söndrade och afundsjuka, 
sättn emot en sådan sultanernas förökade makt ? För~ 
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söka eu bloknd på e u kust af 200 lieucs, af ett land, 
som egcr tillräckliga resurser inom sig, och som f'öt• 
sin bandel kan taga vi1gen genotn det inre af landet ? 
Frankrik e, Holland och sed n n re Engl:111d sa m t Öster
rike hafva förgiifves försokt det. Den Engelska blo
kaden af Nlarocco skadade Gibraltat· mer iln Tancret· 

t> ' 
och en allvarsam ruptut· med Marocco hade satt det 
ur stånd att proviantera sig. 

Borde man hafva försökt att förstora den Maroc
eanska marinen? I dess mest ärofulla tider räknade 
denn;t ett ganska litet antal större fartyg, som ''anligen 
ej förde met· än 18 sexpundiga kanoner, voro af un
gefär 200 tons storlek och hade aldrig· mer än 150 
mans besiittning; dess största fartyg hafva aldrig kun
nat mäta sig med de Europeiska. Smärre båtar, fe
lukkcr, galioter och mistickcr, försedda med åror och 
en mängd folk, med stenar i stället för vapen och af
p<~ssade efter kustemas natur och beLlgenhet, utgjorde 
denna marins sanna styrka. Under det de utan svå
righet undgingo seglande fartyg, öfverrumplnde de tit
tare priser och segrade utan fara för sig sjelfva. Så 
uppkom Sultans fräcka oberoende. Europeernes egoism 
och rivalitet om handeln förstärkte hans position, som 
a ns~gs oantastlig, och alla nationerna tmdd c sig tvungna 
att ingå på de skamliga villkot· han fästade vid sina 
förbund. 

Under 17:de och 18:de iu·hundraclernes sjökrig var 
det fria tillträdet, som neutraliteten af Maroceos ham
nar erhjödo, i synnerhet hvad Tanger och Tetuan be
träffar, af största nytta för de krigförande m<tkterna. 
Vid sammn tid blef handeln med det inre, åt b vilken 
genom de liitta kommunikationerna från kusten kunde 
gifvas stor utsträckning, ett efterlängtadt monopolium 
för de neutrala makterna. Portucral, Holland, Dan-

" mark och Sverige hade · hoppats att hem ii !<tiga sig denna 
del af Atlantiska I-l:1fvets kust , likasom de Italienska 
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republikerne ilade tagit i besittning medelhafskuslcu, 

och förskaffa sig hos Marocc<lllska hofvet snmma pri

vilegier som Genua och Venedig badc åtnjutit i Con

stantinopel. För några nwkter, i. ex. Spaniell, var ett 

förbund med Marocco oundvikligt. -- Spanjorerna må

ste vara betiinkte på att ficndtlighetcr från Sultan hvar

ken undergräfde deras handel med siid eller beröl'vade 

deln deras besittningat· i Afrika. England ville bibe

h~lla G i bralt<ll', som, utrtn för bu n d med Marocco, en

dast kan bestå genom Spaniens god tycke. De smärre 

staterna slutligen, h vars flaggat· passera sundet, voro 

nöJsakade att antingen hafva alla sina fartyg hevii.rade 
eller ock betala en assurancc-premie till Sultan emot 

sjöröfveriet. 
Ma1·occos handels ocb n1ilitäriska tyranni på Eu

ropas sjöfart blef sålunda en vana. N~tgra betala ännu 

en tribut, andra gifva på bestämda tider de priiktig<:~ste 

skänker. De Europeiska nationerne hafva tålt denna 

gemensamma skymf hellre iin att mcdgifva det en <:~f dem 

herrsl(ade på A fri kas Norra kust. O p p muntrad h ä ra f 
h ar Maroceanska hofvet vågat allt. Tullafgifterna hafva 

till belopp och betalningssätt liksom hamnumgälder och 

lwnJelslagat· blifvit obestämda och godtyckliga. Utan 

att synas våldföra sina obestämda traktater, bar d~tta 

hof underlåtit alt gifva några bestämda gTunder, mo

difier<:~t, ökat eller minsbt sina fordringar, upph iifvit 

g~mla lagar och stiftat nya de1· aldrig några fnnnits. 
Historien om Europas diplomatiska förhå!lan!lcu 

med Marocco iir således ej annat iin beriittelser om 

förödmjubndc koncess ioner å~ denna Mabometanska 

makt af de Christna hofven. At· 1777, då Sultan såg 

att Portugal, Danmark, Holland och Frankrike ej i hans 

stater funno elementerna till den framgång de hade 

påräknat och började att öfvcrgifva dess hamnar, öpp

nade han genom ~n kung-örelse dem alla för Europei

ska handeln. Denna kungörelse hade endast en af'sigt, 
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ntl ditlucka handlande oeh diplomatiska ao·entcr för att 
ing~\. i uuderhauJiingar, åtföljda af ford 1·i~o·ar o~b pre
je1·1er. Ingen besvarade denna kallelse och Sultan, miss

tagen i sin beräkning, förklarade, att hvilken som ej 

blefvc bans v~in skulle behandlas som ftende: det vill 

säga, att h<:~n skulle utskicka sina korsarer emot h varje 

fl<:~gga, som ej sv a jade p~t ett konsulathus i Tano·cr. 

Europa var i krig och denna hotelse kund~ der
före ej sältas i verket; Korsarerne skulle hafva fatt att 

göra med fartyg, med hvilka de ej kunde måta sig. 

Hrfm i\r 1800 till 1815 voro alla Europeiska nationer 

representerade af Frankrikes Charge d 'affa ires. Scdnare 

ifrrm 1822 till 1828 hade Kejsaren nog att göra med 

att befiista en thron, som skakades af hans liftrupper. 

Men så snart han satt fast derpå och ban såg alla na

tioners hanclelsDottor passera sundet, fortsatte han den 

plan hans företrädare börjat, Kölen sträcktes till en 

korvett p;, varfvet i Rabat: en annan korvett och två 

briggar köptes i Gen&a, i Portugal och i Amerika. 

Purtugiska konsuln aflät en vacke r skonert, som låg 

ankrad vid kusten. Man reorganiserade matros- och 

artilleri-korpserne ocli man Lit i hela Europa sprida 

ryk t et om dessa rus t n inga r, som ej v oro annat ii n l ist 
och skriickmedel. 

Korsarema gingo emedlertid till sjös år 1828 och 

öfverföllo först 2:ne Engelska f<1 r tyg, som blefvo tagna 

medau man ej fann deras clokumenter i tillbörlig ordning. 

Vicl samma tid togs laddningen af ett 6sterrikiskt t'<tr

tyg, beniimdt V cloce, som visat sig vid Ra b at; be

sättningen blef bel:1gd med kedjat'. 6sterrike, h vars 

fredstraktat med Marocco blifvil fömyad 1805, hade 

underlåtit att der underballa en Charge d'affaires. Sul

tan p~miude sig också att Venedig en läng tid hade 

betalt honom en ärlig tribut af 100,000 livres och i 

stället f'ör att hämnas, när Venetianska konsul11 år 1780 
hade hlifvit förjagad af Sultan, hade det med tålamod 
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emottagit derlira skymf: l.an päminde sig iifven att Na
poleon, vid Venedigs införlifvancle med Frankrike, hade 
upphii.fvit detta ska m liga och kosts a m ma förbund : Ma
roccos skattkammare hade blifvit bedragen tvenne grlll
ger, af kabinettet i Wien och n f regeringen i Venedig. 

Vid mHlerr:ittelsen om denna skymf och scdau 
Sultan envist nekat, såviil att återstiilla besättningen som 
lasten, hl e f en ÖsterT i kis k eskader under K a p ten Ban
diera, nu nmiral, afsiind till kusten n f Marocco. Un
der flera månader uppehöll den sig utanför Tctuan, 
Tanger, Arzila och Larache. Det fartyg, hvarpå com
modorens standert blåste, fick, då det lem n a de Te
tunn, en kula genom nkterspegcln, från fästningen: 
Artillcr·istcn, som hade sigtat, blef hjeltcn af en triumf, 
som iinnu ej iir glömd. Ett försök gjordes vid La
rache att med båtar in triinga i Lyxosfloden, för att 
uppbriinna Maroceanska flottan, som låg till ;:mkars der; 
försöket m i ss l ycbdcs; de sjöm:in, som föll o i lled u i ner
n as händer·, nedhöggas och deras hufvnden, burna i 
triumf till Fez och till Marocco, upptiinde hos llarha
rcskernc en enthusiasm, som ännu varar. llefälhafvaren 
, •ille vid Rabat och Arzilla görn landstigningar, men 
det krigiska utseendet af kavalleriet, uppstiildt pi1 ku
sten, afhöll honom från försöket. 

Slutligen uppträdde Danska Charge d'affairen som 
me<llat·e. Fredstraktaten afslutadcs i Gibraltar emellan 
1\hr·occanska konsuln Benolicl å ena sidan ocb l\1. Pflii
gel samt Kaplen Bandiera å den andra. Man afsände 
ifriln Wien en beskickning med lysande presenter, som 
1830 framlemnades till Paclwn i Tanger af underhand
lame, h vilka sjelfva presenterades af Danska ko~.lsuln. 
Vcloces laddning och besättning åtedcmnades till Oster
rike, som till sin representant utniimdc Danske kon
suln, hvilken utniimning· var att anse som en onyttig 
lek, då Österrikes förbidiande till Marocco ii r, som förut, 

intet. 
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Efter h 1830, eller, för ntt vara mer· noggrann, . 
efter Algiers intagande, hafva dP. Maroccnnska ströftå
gen upphört. Fartyg· under· Rysk och Belgisk flagga 
hafva handlat med Marocco und er skydd af ni1gon af 
de i Tanger bos:1tte diplomatiske agcnternc - dylika 
hi<nclelser hafva viil v<Jrit sällsynte och skulle, om de 
förnyades, föranleda förklaringar· emellan Marocco och 
dessa regeringar, men de bevisa att Algiers eröi'1·ing 
och Frankrikes framsteg i Afrika bafva gjort djupt in
tryck hos detta folk. 

De Christna nationerna hafva på intet siitt dragit 
nytta dcraf, hvilket bevisas af följande öfversigt af de 
förhandlingar de nyligen haft med Marocco. Vi skola 
börja med Neapolitanska regeringen. Förnyandet af 
dess traktat m ed ]\<Iarocco år· 1834 blcf en förev:ind
ning för Sultan att föreskrifva dem nya och betun
ganLle villkor. Undcrlwndlingarnc ' 'arade länge odr 
konsuln föregaf alltid, att han, i ])l'ist af ministeriella 
befallningar, s~1g sig Ul' stånd att afgöra frågan. Föt· 
att sälta en gräns för detta dröjs(ni\1, skickade Sultan 
honom sitt pass: konsuln afreste till Gibraltar·. Några 
månader dercfte1· hlef den nya traktaten undertecknad 
genom M. Benolicl och Neapel underkastade sig att 
gifva Kejsaren en passande present och dertill bifoga 
ett gifvet CfVantum svafvel. Svatlet emottog·s i rått tillstånd, 
men snart påstods att det var odugligt ocb att frågan 
varit om ren<Jdt svafvel. Man lydde; ett Neapolitanskt 
krigsfartyg visade sig för· Tangers redd och medförde 
det slags svafvel man for·drat, men det som man först 
nekat emottaga bl e f aldrig återlemnadt. 

Vid samma tid nekade Sultan excquatur åt och 
emottagande af M. Remmeneli, den nya Spanska konsuln, 
tills hans företriida re M. B ria re, hade bo·odtbo'jort alla 

' 6 sina enskilte skulder·. Åt· 1829, under den stenikiska 
hl okaden, exercerade garnisonen å Ceuta med kanone1·. 
Det afstängda lefnadssiitt den måste föra gör denna exercis 
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siirdclcs liOig. Den väckte f;u·bitga hos Mat·occanskrt 
reget·ingen, som anmiilde sin missbelåtenhet hos hofvet 
i Madrid, la vilket visade sig lika fredligt som det Nea
politanska, och ogaf befallning att garnisonen skulle söka 
andra nöjen. Ar 18;)5, då missiimja uppstått emellan 
Maroceanska unclersåtct· och besättningen på ett Ge
nuesiskt fartyg, på hvilket de v oro cm barkera de, åter~ 
kall::lde hofvet i Turin sin Charge d'affaires, som hade 

i allt uppfyllt sin pligt. Danmark och Sverige visade 

sig ej mindre eftergifvande för 13at·bareskernes nycker. 
Danska kabinettet trodde sig, efter att hafva öppnat 
unclerhandlingnr, bvnrtill en oskicklig Jude begagnades, 
kunna äga riittighet att skicka en eskndet· med inge
nieuret· , handtverkare och material i er till S:t C ro ix, föt• 

att det• uppresa en fästning till skydd för sin h;mdel. 
S~indebudet, som varit ombord å cltcfsskeppet, blef ta
get till fan g a, material i e rna blefvo tagna och man for
drade, innan n~gon underhandling börjades, lösen för 
den tillnlngatagne. Traktaten af år 1757 beviljade ett 
Danskt bolag (uudet· namn af Afrikanska Kompagniet) 
monopolium för tio år å handeln från Sale och Safli, 
emot en årlig al'gift af 50,00() Spanska piastrar. l\'Ien 
som denna traktat ej förcskref att Sultan skulle stänga 
Maroccos öfriga hamnar för Europeiska handeln, så 
uppmuntrade Abden:arnan alla hnndlancle att besöka de 

öfriga handelsplatserile, i synuerbet Mog<Jdor, nära Saffi, 
och Maz01gan sarnt Casablanca, i grannskapet af Sale. 
Han förminskade utförseltullen till deras fördel och be
viljade dem åtskilliga privilegier, som nekats Danska 

nybygget. Nedsättningen i tullen förorsakade föt·böjda 
varupriser på alla marknader, så att den inre handeln 

öfvergaf de två ställen, som monopoliserades af D<cmska 

kom pagniet. Detta gick härigenom öfverända, och, 
tvunrret att betala afg-iften hela den utsatta tiden af tio 

b v o • 

år, b le f det ruinerad t. Ar 1'767 förnyade Danmark sin 
tt·aktat och underkastade sig att betala eu tribut af 

) 
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25,fl00 Sp;mska pia~'lr<~r, som iitrmt lwt<1lns. - En för

siikring emot ett sjöröf'veri, som har upphört, för en 
hand e!, som ej linnes. 

Ar 1763 köpte sig Sverige Sultans bev~genhet 
J~edelst eu betydlig present, som det utfiiste sig att 
fömya hvarje fll·, och som i hörjan bestod <Jf virke, 

krigsförnödenheter och andra produkte r fr i.1n Sverige. 
Sednare fordrades den i penningar·. llruten af Gustaf HI, 
förnyades slutligen denna löjlig·a traktat och kostade 
Sverige 20,000 pi<lstet· ärligen, som iifven måste betalas 
retroactift. - Sverige har ej det mimta intresse att 
bevaka i Maroeco. 

Åt· 1839 försökte Belgien, under Lord Pillmerstons 
protektion, att ingi1 i handelsförhållanden med Marocco, 
som troddes blifva en vigtig afnämare af dc Förenade 
Provinsemes pi'Odukter. Eugelske konsuln, till h vii k en 
Belgiska agenten va r anbefillld, shcf depecher, slösil de 
med råd, hyrde ett bus och anskaffade bctjening för 
agenten. Denne kom dock aldrig hingre än till Gi
braltar. Efter långt vistande pr1 denna klippa, förlo
rade ban tålamodet och begaf sig till Anclalusien. Ne
gociationen har ännu ej framgått ett steg. Det var en 
märkviirdig godtrogenhet att inbilla sig att Lord Pal
merston skulle föt· Belgiska handeln öppna viigen att 
tiifla med den Engelska. - Holland har afslutat flera 
traktater med Marocco; förbundet med detta rike var 

af stor nytta i kriget år 1755. En gång hlcf freden 
bruten, emed<Jn K.cjsaren ej fann konsulns present till
riickligt rik. Efter en fiendtlig demonstration, som ej 

hade stor fmmgång, hegiirde Holländska regeringen fred, 
som afslutades 1'778. Holländska hanCleln va1· länge 
blomstrande i Marocco; ifrån medlet af 18:de århun
dradet funno detta konungarikes proc! uktet· , utförda till 
Marseille, en ganska fördelaktig af.~iittning; men seelan 
Gibraltar kommit i Engelsmännens våld, gjorde de deraf 
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ett ncdcrbg af sina manufakturet· och Lemiiktigade sig 
hela införselbandeln. 

Som Portugiserne Linge varit bosatte på Aft·ikan~ 
ska kusten, hade de vant Mobrerna vid sin industri och 
sin karaktcr. År 1769, sedan de tvungits att utrymma 
Mazagan, deras sista besittning, upprättade de bandeJs .. 
hus i stället för militärposter och ingingo med Sultan 
en ganska fördelaktig traktat, som tillat dem att fort• 
sätta sin handel på vestra kusten. Lissabon var då föL' 
Mohrerna hvad Gibraltar nu är. Judar och Mobrer, 
som vagade sig utom Barbariet, begafvo sig dit ombord 
å PMtug·isiska f<trtyg. De f01·o dit för att göt·a upp
köp, afyttra sina varor och göra bekantskap med Eu
ropeiska civilisationen. Portugisiska sjöfartens förfall och 
konkurrensen med Gibraltar bafva förstört dessa för• 
hållanden. Nu visar sig knappt Portugisiska flaggan 
utom på mindre fartyg, som komma för att söka frakt 
pft Gibraltar, eller på fiskarebittar, som under den 
vackra i'trstiden balla sig uti sundet. 

Sardinianska flaggan synes ofta i i\tledelbafvet och 
Atlantiska Oceanen. Största tielen af de Genuesiska far
tygen komma till Barbareskkusten föt· att söka frakt. 
De elitföra varoe från Gibraltar och lasta på Gibraltar 
eller Marseille. Föt·enta Statema i Norra Amerika hafva 
genom förändeingen i införseltullen· för ull viimit upp
miirksambetcn mot vestl·a kusten af Barbariet, hvilken 
nu besökes af en stor mängd Amerikanska handlande 
och faetyg. Under 3 års tid har en ansenlig qvantitet 
ull bli f v i t utförd från Mogador, Saffi, Mazagan, Ca
sablanca och Tanger; men det oregelbundna och skad
liga handelssystem, som följes i båda Linderna, innebär 
orsaken att inga fortsatta företag kunna underhållas. 
Då ullpriserna i Marocco hastigt stegrades, uppstod för
vitTing i handeln, tullen följde priserna i stegring, och 
alla spekulationer öfverändakastades. Man upptäckte 

bedrä-

:tl i 

bed rägcrier af A mcrikanska ha n diande och följden hl e f, 
då de sednaste laddniugame anlände, peocess, beslacr 
och bankrutt. Tulltaxan uneleegick betydli,ra för·än~ 
dringar och slulli gen upphörde den Ame~·i ka~1ska han
deln helt och hållet. 

Förenta Sraterna efterstriifvade besittnineren af en 
. " 

liten ö, belägen i sundet, på ringa afstånd fran ku-
sten. Genom att förena denna med fasta landet kunde 
man bafva skapat en siiker t·edd, och genom att be
f:ista den harle Förenta Staterna erhållit llVad de liinge 
sökt, en fast punkt i Medelbafvet, som k uncle tiifla 
med Tanger, Ceuta och Gibraltar. 1786 års traktat, 
den första som republiken ingi'ttt med Sultatl, hade 
tilländalupit, då man försökte Fttt dcri inforf! detta för
sl ag. Den Amerikanske agenten, skickad till Tanger, 
afvaktade fruldltist i 2 a 3 månader en awlicns. sul
tan, som ö f verlem n a r till sin agent i G i lm1ltat·, lVL 
Benoliel, en viiu af E ngland, att negociera 6ina trakta
ter, Lit Amerikanska ;:~genten underhandla med denne, 
en slags undersåte a f England. M. Benoliel, styrd af 
guvernören i Gibraltar, upptog den Amerikanska fr·a
gan så som man k u n de v:inta. Försöket miss! y ck a des 
oc!t Förenta Staterna förnyade sin traktat, men utan 
den önskade klausulen, samt skickade Sult<ltl ett betyd
lig present, som emottogs år 1339 i l\ lazagan. Denna 
present p~tstods bestå af en k a non, va pen och krigs
ammunition -en besynnerlig present från en Frankri
kes bundsförv;mdt. 

Spanien iir, genom sitt gt·annskap, sin ltanclels na
tur, sitt jordbt·uk och de besittningar slet <in nu iige t• i 
Afrika, den nation, som nu har det största intresse i 
Marocco. Emellan de båda staterna iir fr~1gan nu en
dast om verkligt krig eller verkl ig fred. De kunna ej 
undvika hvr~randra. På båda kuster11:1 linner man sam
mr~ natur, samma karaktär, samma sed('r oeh sarnm<t 
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behof. - Del iir ej blott dt minne, det är en ten-

1lens. Att Spanjorerne kunnat bibehålla sina besittnin

gnr i Afrika, bevisar att de äro föga hotande o~.b föga 

far! io·a för Marocco; dessutom äro de genom H ris s !ii t
ter ~ch Atlas skyddade för öfverraskningar från Sultans 

sida. Fredstrakt~Herne hafva alltid förnyats kort tid ef

ter det de hlifvit brutne och båda partema hafva vun

nit derpit. 
Under missväxtår, h vars antal ökas af Sp:miens nu

varande ställning, taga Andalusien och Canariske Öarnc 

sin tillflyot till J\brocco, utan hvilket dc hade haft svårt 
b 

att hjelpa sig. Ofta hade iifven Maroccos befolkning 

utan Sp<~niens bjelp förstörts af hungersnöd, som ii r· 

förskräcklig i detta land genom frånvaron af allt för

utseende och jordbrukets låga ståndpunkt. Siideshandeln 

är nu nästa u den enda, som bedrifves emellan Spanien 

och Marocco, om 111<111 e.i vill n:imna några sidenvaror 

från Barcelona och galJoner fr?tn Sevilla, som im por

teras, och något hudar och ekebark, som utföres. 

Engelsruiinnen hafva öfvergifvit Tanger. 

Om Gibraltilr iir starkare, si'! är den dock s:iker

ligcn livarken föt·delaktigare eller mindre dyr. Gilmd-

tar liksom Tano·er, m~'lste tabo·a sina förnödenheter fdm 
' b 

Marocco. Gibraltars l'örn~imsta ressurs bar alltid varit 

smyghandeln. Man berii kn:w till 40,<)()!) menniskor, 

som lefva d l' raf, och Gibraltar ej allenilst uppmuntrat· 

och underhållet' denna handel, utan lemn:u denna ti ll 

och med fiistningens och krigsfartygens obeslöjade be
skydd. · För kort tid sedan räddade smyghandlare, tagna 

på bar genting och förföljda af Drottningens Guarda 
Costas, sig UtHlet· Eugelska kanonernas beskydd och trot

sade si n a motståndnre. Det ridderl iga Spi! n i en tfd sky m

fen, kysser den hand, som risat·, och ropar "Död lit 

Fransoserna.'' 
Engelwtiinncn b:~fva 

relationer med M::rocco. 

velat skaffa sig fordelar i O(:h 

Dc hafva ingått en trakt;~t 
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med Sultan, som ger dc:n r iitti <d t<'l att årlin·cu utföra 
,, ' o v 

tva a tre tusen oxar emot en liigre tull än den van-
l . D t r· n '[' l •_ga .... c aga ra n anger töns, iigg, grönsaker och 

sac! lor Gtbraltars behof. De 1>kulle iifveu der· kun

na erhålla ypperligt ntjöl, onr tillförseln f,·åu Genua 

och Marseille upphörde. Grannsk:tpet af Tawret· ät· 

ej allenast nyttig föt• Gibraltars förnödenheter~ utan 

iifven for den fördel, som Engelska handeln har ve

tat dt·aga deraC Den Mai'Occanske agenten, som resi

derar i Gibraltar, bo·yunadc Eurrelska handelsföreta <Te n . o o 
O('h hans formliga garanti siitter Eugelsmiinuen i stånd 

att lemna Mohrerna kredit, ltvarigenom en m:ingd 

smiirre handlande viinda sig uteslutande till Gibraltat·. 

Dd vore svårt att be räkna den qvantitet al' Engelska 

varor, som hvarje vecka p::tsscrat· sundet. 

Ml'n dessa fördelar iiro köpte medelst en föröd

mjttkande eftergifvenhct. Vi bafva r·edan nämtH att 

tvi\ Engelska fartyg uppbringades åt· 18:2~ uti sundet. 

Sedan Engelsmiitlltetl hade fatt besättni ngen frigifvcn 

och laslen åtel'lemnad, fordrade Je skadcersiittning. 

Sul t:m viigrade och n itgTa krigsfartyg afsändes att bloc

kera Tanger. De Moltriska autoriterne förklarade att, 

o•n en enda kula af~köts mot staden, så skulle alla 

Engelsmiin, som funnos i landet, Charge d'affairen deri 

inbegripen, olordröjligen stt·ypas. Blockaden fortsattes, 

men alla farty·bo·, som kom no från och n·in"'O till Gi-
b t> 

braltar, släpptes igenom. Den Engelska Charge d'affairen 

!Vb· Douglas, skymfad af Sultan, svar;tde i vredesmod 

och blef kastad i fängelse. l3efiilhafvaren på cskadt•ett for

drade hans fr igifvandc under det villkor att M:r Douglas 

('j skulle lemna Maroceo utan Kejsarens tillstånd. Slut

lig~n förklarade Sultan att han aldrio· trott si•' vara i krig 
t> o 

med sina goda vänner, och att det var olyckligt för dem 

att rept·esenteras af en galning; att han med nöje skulle 

ftterlemna dem denna person; art ban hoppades m:m 

skulle göra ett bättre val samt att det goda förståndet 



hiidauefter t•j sknlle stö ras. England emottog en så till

fyllestgörande explication och blockaden upphörd e som 

genom förtrollning. 
Nät· missbällig·het emellan Frankrike och Sultan 

af Marocco började yppa sig, spelade England en n y 

role. Gouverneurerne på Gibraltar, som nyss förut hade 

fnrsett Abd-el-Kader med vapen, skickade nu sådana 

till Muley-Ahderraman, satte ingenieurer till Pachans 

1 Tanget' disposition för att reparera fästningsverken, 

lofvade att (lväfva i sin lind a hvarje försök till fieudt

lighet tl Frankrikes sida och lemnade Paschan af Tan

ger del af alla dc underrättelse•· som kunde vant ho

nom nyttiga. En Drigg, stationer<1d i Gibraltar, är <III

nu till bands för· denna brefvexling. 

De första egentliga underbandlingame cm elLm 

Frankrike och Maroeco iigde rum under Muley-lsntaels 

regering. Under hans efterträdare Sidi Mohamed fram

skredo de något. Preliminiirema öppnades af en i 

Saffi boende Fransk Köpman Hr J. J. Salva; Comte dc 

Breugnon begaf sig dit för att afsluta traktaten. Ra

tifikationerna Utvexlacles ej förT iin 2 a :) år sednare. 

M. de Momay, som för några år serlan förnyade denna 

traktat, tycktes hafva tillagt flera gynnande villkor, men 

olyckligtvis förstöra tillägg och exceptionella artiklar, 

verkan af den ursprungliga traktaten: l sjclfva verket 

har den ej kunnat försäkra Fransyska handeln mot 

god tycke, förtry c k och prejeri, h vilka i fören i ng med 

konkurrens och åtskilliga agenters ofön11åga eller då

liga vilja, hal'va varit orsaker till dess fullkomliga upp

hörande. p~·~ en kust af 20il lieues, hvars produktet' 

passa för Fransyska industrie n, och der denna industri 

skulle finna mångfaldige afniin1are, finna s endast 2 

Fransyska etablissementer. I stället för att förskaffa 

sig den skicklighet som Engelska handeln har att tac

ka för sin öfverl ~igseultet, hafva Marscilies handlande 

låtit Engelska prodttktcrna få förctriidet, oaktadt de ofta 

!ä1 

~iro ar Silrlli'C beskaffenhet lllcn O'i ltt• > t t l b .. ' e u s )'l'( a, att re 
bcat·bct. ade och mera omsoro-sfullt bcb· 11· 1 "Il 1 

n .• " b dnC 3l C ll (et 
yttre. Vara Idaden, vi.ltt socker vårt s1'de 11 1 ·•1 l 

' oc l tt. oc l 

med våra quinc<Jillerie-arbeten skull e täfla tllcd dc En-

gelska om ej deras fö ga behagliga yttre s<1 mt de be

~lräg~criet· son:. ofta anlitas af girigheten, gaf öf'vervigten 
at vara medtafbt·e. · 

Undet· Napoleon förde Fransyska Konsuln i Tau

gt•r ett lysa nde bo f, h va r i från Engelska agenten ensa m 

var ut:slute n. Dcuua ståt och grannlåt, som göt· så 

stort m tryck hos orientens nationer, uppväck te hos 

Mohrerue en liflig beundran blandad med vördnad, for· 

Frankrike och dess bch.errskare. Restaurationen låt 

dcnn:1 upphöjd:1 st iillning gå sig ur händerna: de andra 

111akternes agenter, lemnnde elen sekundiira role man 

an~isat den•. och byggde palatset· som kastade Fransyska 

resH~cnsct 1 skugg·a. Detta oaktadt har Fransyska öl:. 

verv,gten t\ter höjt sig n~tgot sedan beslutet att bibe

!Jålla Algeriet och den vapenstyrka hvanncd denna för

Idaring understoddes hafva förm å tt Sultan att vis01 akt

uing och eftergifvcnhet. Nuvarande General-Konsuln, 

e•; man af hestä md och oberoende karakter, uppriitt

hallcr denna öfvervigt. 

Sädanc hafva Europas d i plomatiska förh Ztlla n

den varit mccl Kejsaren af Marocco, blott och bart 

komrnerciela. lnt<tgen af högmod beskådat' han på 

a Istånd händelsernas gång i Emopa, utan att del

taga deri: han bemödar sig blott att på sina griinser 

hiimma ryktet deraf. Konsulerna residera ej vid hof

vet: största delen af dem lemna landet utan att hafva 

sett Sultan. Deras resid e ns, so111 först var Ha !Jat, flyt

tades derefter till Larach e. Ar I'/8U förLöd s dc Ch ristna 

ntt vistas i Larache, lrv01rföre Konsulerna tni'.ste begifva 

sig till Tanger·. MatTO('canska diplomatien, som be

segrar de c hristna oakUtdt deras snille O('lt llt('Oricr, 

g:tf fiirg ih denna g-odtvc kliua lt<IIHIIitw, Q·eltr>lll den 
• • o o b " 



förklaring att 111<111 sökte göra Koustllcl'llas ' ' istelseort 

111inJre oangeniim för den1 d~ man niirmaJe de1,n till 

Europa och satte dem i tillUille att hafva dagliga kom

m unikationer meJ deras fädcrucsla n d . H vad Sulta n ön

skilde v:w <1tl ;d·li:igsnil konsulerna ifrån administrationens 

medel p u n k t, att und il n hålla för dem dennes sätt att gå 

till viiga, alt låta sin marin blifva stationerad i Haha t 

och Larache, och slutligen ntt dölja för utl~indning-ame 

statens sårbara sidor samt de oupphörliga upproren i 

grannskapet af Habat och Sale, som ofta oroa regeringen 

och IIåller deu i schack. Nu, när Snltan är i Fez, 

kan man ej erhålla svar på mindre iin 1+ dagar, iifven 

på dc mest angelägna sl(l·ifvelser: om han i1r i Ma

roeco, behöfvas dertill 40 dagilr. 

Vi hafva mt gifvit eu öf'vcrsigt af Europas diplo

matiska förhållanden med Marocco: grunddragen deri 

är en frivillig ödmjukhet af de christue, alltid färdige 

att tillfredsstilla den .M oh riska girigbeten, till och med 

utan <1tt draga någon 11)' tta deraf; en fin och förutse

ende slughet hos Engclsntännen, som uppoffra nationens 

värdigliet för h<11Hlelns intressen och af Snltanel'lla ett 

skickligt lwg<1gnnnde af en gynnsam och egt'n ställning. 

Littom oss vidare undersöka de yttre och tnre föriin

d ringar som Algiers intagande och dess hi Ilehitilande 

hafva orsakat eller kunna bereda. 

§ -J.. Om Maroccu mer! ltå"nsecndc till Kolonien A!gier 

oclz om Abd-cl-f{adcrs ställning. 

Provinserne Algicl' och Marocco bebos af siir

skdta sekter. Koran medgifver ej mer iiu en sann 

Hcn·skare, kyrkans öf\'crhufvud. Sullan i Maroceo är 

. således af sina anhängare ansedd såsom Prophetens 

ende af'komling och I<Jglige f'ltertriidare. Det gemen

samnia ursprunget är ej för .Mu sscllllännen hvad man 

skulle tro, en verksa111 driffjedcr till viinskap och synt-

pathi. Mamccauai'Cll afsky1· 'fud\en och foraktar 
Algerianareu. 

De hafva således ej n tagit lll_YCke.n ' del i den olycka 

som drabb<Jt deras motstandare 1 I'eltgiOn, Arabema i 

Algeriet. Dcyerna i Afg·ier och Tittery, blandade ofta 

de an.g•·~nsande p.rovius~rna i sina stridigheter eller togo 

en larhg del 1 oroligheterna emellan konuug:1rikena 

Fez och Nlat·occo. Algiers Corsarer, mera fruktansvärda 

~in grannens, li:it betala sig dyrare af Europa, och 

denna fördel kunde ej förlåtas af Sultanemes afund. 

Or:I, som Engelsmännen utsprida, fransyska väldet i 

Algier sintlie upphöra, så kan Sultan hoppas göra 

denna händelse fördelaktig för sin kyrka, sitt välde och 

sin stat. Låugt ifri\n att missl\•cka intaanndet af Aln·ier 
J t> t> ' 

gLiddes tvertorn hofvet i i\larocco derå t i hemlighet, 

då Frankrike tilliutetgjoi·de dess förhoppnino·ar '"~nom 
att förkl<1ra sig· vilja bibehålla sin eröf'ring. t' Då :::>fram

stod för Arnberua den man som crJ'orde sicr till tolk föt· 
t> t> 

deras önskningar; i politiskt afseende eu befriare, i 

religiöst, en öfversteprest - A bd-el-Kader. 

Denne märkvänlig-e höfdin•,. beuacrnilde siu af' tvenne 
v u b ;:, b 

J, rafter, re! igione n och patriotism. Det h;~de lyckats 

IIonom bev isa sig vara en afkomling af prophcten. 

Korans mest vördi1de tolka•· välsignade i h:ms bänder 

AraiJci·nes omviindelsemedel, svärdet, och öppuade för 

liOnOIIl viigen till thronen öfve1· slagtfältet. Med dessa 

medel i händerna gi c k han att kasta sig för Sultans 

fött u. Man förund rar sig hiiröf'ver, men man l w r oriitt. 

Han kunde l11•nrken viinra hjelp friiii Stamhoul eller 

h·fu1 Beyel'llil i Tunis och Tripolis, all11 f'<ir mycket 

sysselsatta med iiii 'C oroligheter och strider. Antingen 

rn~tst e han erkiiuna Sultans i Maroceo öfved:crrskap 

eller l'örklarn sig sjelf' som Kllillif och hans Incdtänare • 

Om hau iiu af' EngelsntiitiiH'II försågs med v:ljH~II och 

aminunitiou, till och 111ed ingcnieurcr, s[l kundt• cle 

dock ej sknfl'a honom hii~;t<~r, mul:\snor och iwnieler, 



bröd och säd. tiilt och sad <~ue va pen som ii ro beböfli.ge 

föt· alt utrusta en At·ab. Traktaten vid Tafna försiik

raclc honom vissedigen 0111 förråd af vapen, ammuni

tion och lifsnwdel, men ett allvarligt förhund med 

Fr<tnk r i k e skulle förstöra Abd-el-Kaders "prestige" och 

derigenom hans styrk a. 
Men lHuley Abderrnm::ms stiillning vnr ej mindre 

invecklad. Om ha n emottog Abd-el-K<tders h y !In in g, 

så satte han sig i fiendtligt förhållande till Frankrike 

och kastade sio· i ett farli o· t krig-. Om de två <tllierade 
n o v 

hade segrat enwt oss, så kunde den tilltagsne och 

itregtt'tge undersilten vända sina vapen mot sin he rre • 

. Muley Abderratnan mottog derföre kallt Emirens hy ll 

ning och Öfverste Dela rue' s beskickning, h vars sprftk 

var på det högsta kraftfullt, be fästade hans fredliga 

afsigtPr. Det påsti'ts att han omedelbart gynnat· vår 

iieude. Det iir sannt att Abd-el-Kader öfvet· Tctuau 

och gränsen nf Tlemecen bar ITttt håstar, lastdjur, lifs

medel och ammunition; f!et·a Maroceanska provinser 

hafva förenat sig om at t fö1·se honom med tiilt: ka

meler från Fez ltnfvn blil'vit ta:,;·na l'iir transporten häraf; 

men .Mulcy Ahdcrrarnan har l'öl'id<1rat att dessa forlti\1-

landen ej kunnat IJindt ·as. Vi tro att han hnr l'<itt. 

Fanatismen skapar en o~.:gennytta som leder till dessa 

föregifna handelsföt•etag, SOill iiro Vel'kliga gerning<lr af 

fromhet. Munkar, fanatiker, dcrviche1·, marabouter 

med den ärftliga titeln a f !telt;on, öf'versvä m ma Afrikas 

kuster. Ej Pn st<trll, ej en stad som icke rilk nar hun

dradPt<lls sådane Dc förra gnlna ellet· svagsinta, hvnrs 

fattigdom vördas som en uppenbarelse af Allah, och 

dc sednare iircgirige, sluge, beräknande 111ell klokhet 

och takt, förmå allt pi\ dessa Littrogna sinnen . Sultan 

drager nytta af deras makt och förök:JI ' den sedan ban 

underkastat sia den: det i1r euda 111edlel till mvlldi u-
t) • o 

het öfver 1.1crberel'lla oeh dem sont bebo Atlas. Helgo-

nen stilla upproren uLan <~tt lossa ett skott: anstiftare 

, · 

af alla revolutiottel' i Marocco, af alla föriiudrino·ar 

dynastien, hafvn de sjelt've grundlngt d en nu rege 1~ande 
Sheri f-stamm en, h vartill ett helgon, fr å n Ja m bo, Pro

phetens afkomli ng , va r u pphofvct. F a r l i ge som fiender 

och svåra att beherrska, kan man doc k Litt siitt<t fol

kets si n n en i jiisning just genom den fanatism som de 

utbreda. 
Hos dessa munkar bar Abd-el-Kadet' funnit med

let till sin styrka. I-l<1n talar till dessa vildar med för

bannelser om de cl1ristna, ingjuter hat i deras inbill

ning, smickrar alla deras passioner och har så låtit 

dem ban,\ vägen för sin äregirighet. Det är dessa som 

skaffat honom anhängare, i synnerhet i Fez, bvars be

folkning är den mest homogena, rika, upplysta samt 

den största i M<troceo. 

Fez är ej mer den underbara stad som bcskrifvcs 

af Lf!on, Afrikanat·en; dock gifvcr den dess upplysuing, 

rikedom och industri första mrnmet bland Afrikas stii

der. Dess folkmängd, som uppgifves till öfver 10 l,noo, 
tyckes oss ej vara fullt så stor. Men man bör hiirtill 

lägga de 40 a 50,fJOO menniskor som bebo 1\Iequincz, 

beli.iget endast 8 lieues derifrån och h vars politiska .öde 

år oskiljaktigt från dess grannes. Uinge en hufvudstad 

i ett siirskilt rike, fiendtligt mot 1\laroceo och öfver

vii.gamle genom b:ittre lagar och seder, kan Fez ej 

glömma sin fordua öfverliigsenhet. Den nu regerande 

dynastien höre r ej till konungariket Fez. Grundläggaren 

deraf kom från Arabien och hans afkomlingar natura

liserades uti eu provins :11' stakn JVIamcco, TaJJllet, 

beliigen på audra sidan Atl<lS. Dessa minnen äro ej 

utan bitterhet för Fez's invånare 13cliiget 4 dags

resor från Tletlleeen, i en dal som dominerns a f till

gängliga höjder, är Fez ej omöjligt alt inhäkta. 

Abd-ei-Kadcr, som beriilmnt dessa fördelar, hörjade 

all t.bfTa sig anhiingare i fpz. Hedan uuderstödd af 

en exalterad skam, proklatlll'rade han det heliga kriget 



och tvingade nton<n·ken att antingen förklara sig till 

ha n s fördel el le t· att undand raga sig kal ibtets belir"a 

pligter. Abderraman, tvingad att afskaka sin overksan~
het, att undvika denna snara, vaknade iindtligen. 

detta ögonblick berättat· nwn att Maroeeo bev[ipnar 

sig, reser sig i massa: städcl'lles vallar förbättras, ka

nonerne, glömde i sanden, återuppstiga på sina lavet

ter, kompaniet· af artilleri och matroser or"'<:lniseras oelt 

öfvas dagligen. Åtta tusen gevär hafva t>blifvit upp

köt)le och förses med anslao· cnliot Mohriska modeller b . ::> • 

Men Sult:1n, skall han förena si o· med A bd-el-Kader 
t> 

och kämpa mot Fr<1nkrike? Vi tro det ej. Han är för 
klok dertilL Frankrike är mycket mindre hotnnde för 

Abderraman än den skicklige och sluge partigängaren. 

Muley Abden·aman har ej alleuast flet·a gånger 

föruyat sina försiikringar om vänskap mot Frnnkrikc, 

hau bar iif'ven på Frans)rska Ministerens anmanino· att 
. t> 

förklara stg för krig eller fred, alltid önslwt det sed-

nare oclt till och med, då dessa förl)lariugat· blifvit 

satte p?t prof, visat dem vara uppriktign. Ett Ft·ansyskt 

hus i Tanger begärde tillåtelse att utföra oxar oeh siicl 

för Algiers be h of. Tillåtelsen medga f s: utförseln skedde 

undct· Sultans ögon. Aldrig har en Afrikansk Sultan 

kort före ett krig lem n at lorrader och va pen till sin 
fiende. 

För alt med visshet kunna best~.imma om Muley 

Abderramans förberedelser gälla Frankrike, måste man 

kärma hans förmftga och hans lynne, undersöka stiill

ningen af hans rike, huru stor styrka han kan dispo

nera, om han ät· stark nog att kämpa med Frankrike 

och om det krig som man tror honom bafva för - af

sigt att börja, ej vot·c tnest farligt för bot,um sjelf. 
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§ 5. Abdcrralllans puLitis!.:a och eiiSirifdta !~j'; Kcjsarc

dömct Maroccos politislra och commcrciella stäl!ning. 

Vi hafva redan omniimt af huru olikartade ele

menter befolknitwen i detta storn och märkvärdiga t·ike 
o . l d . 

best~tr. Det ~ir svårt att l!ppgtfva anta et eraf, som 

regeringen sjelf ej känner. Det finn:s knappt. en mo
der i Mat·occo som bestämt känner alclt·en pa stna bam. 

Folkets okunnigbet iir så stor att deras beräkningat• 

aldrig git utom den löpande miinaden och att hal'va in

gen annan ri:ikning öfver dagarue än på fingrarne. 

Muley Abderrahman tros hafva uppnått 50 år. 

Hans regering började år 1822. Han iir en man af 

rnedeltuåttig kroppsstorlek, hvat·s becksvarta skägg gör 

starkt afbrott ruot den brunaktiga hyn, h vars stora och 

uttrycksfulla ögon äro o! ika oeb skelande. All vad i g 

utan alt vara stolt, f[ttet' han påskina detta yttre lugn 

oeh allvar som bos l\lusselmannen betecknar en öfver

liigsen uppfostran, rangens "iirclighet och karakterens 

iidelbet. Enkel i sitt sätt och i sina vanor, föraktar 

han allt prål och iit· ibland svår att skilja från sina 

Kaider och från sina Tol!JC~s. Pat·asolen, deu monar

kiska sinnebilden, medför han alltid; det ii r det enda 

tecknet af hans nwkt. 

De tre slott han ömsom bebor i Fez, Mcquinez 

oeh Marocco, i:iro stora och likna små städer inneslutna 

i de större: åsynen af dessa byggnader hat· ingenting· 

i m ponerande. Nycker a f Mo h riska ' byggnadskonsten i 

dess förfall, utarbetade och utsin:tdt-: hvalfbågat· , fri

ser af mångfargadt gips, golf af stora marmorstyc ken 

eller af glascradt tegel, en enkel pelarrad omkring de 

iure n·~trdnrne och i midten af hvarje sal en UHII'mor-
t> l . 

bassin med vattenkonst, är allt h vad man Gnuer c el'l. 

All lyx iir förbehållen åt försköningen af de stora träd

"'årdarnc i det inre af l)alatsct. Speglar, porcdainet·, 
::> d l . 
bonbt11dsat·e och möbl e r, allt presenter från c c ll'lstna 
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hofven, äro hopträng-da i ett litet autal mm, verkliga 
expositioner af de tv~t verldsdelarnes industrialster. sul
tans kök som, liksom alla .Muhrers, består af en flytt
bnr ugn af bränd lera, begagnas blott i Muley Abd
erramans närvaro. Det iir vanligen en Judinna som 
har uppsigten deröl'ver. Hvarje morgon siitter bon för 
s1n herres fötter en korg med matvm·or och frukter, 
bland hvilka han utviiljer bvad som bör användas till 
de tre mftl han alltid intager ensam. Uti åtskilliga 
delat· af palatset äro stora r~nriittni ngar, bctjenade af 
en mängd manliga eller qvinliga slafvar, 5t de förn iim
sta Kaids, bare m, Sultans giistet·, kurirerna, betjening 
och de stora Moskeernas fattige. 

l början af sin regering bevistade ~Muley Abd
enaman ej ll'lechouar, eller Statsrådet, som hölls tre 
eller fyra gånger i veckan • . Hans Sekreterare elle•· 
förste Minister, Sidi .Moctar, en man, bebst, skicklig 
och af ovanlig arbetsförmåga, hade hela hans förti'Oende. 
Men denne Ministers hastiga död förskaffade monarken 
Sidi Mocta!'s hemliga brefvexling, och de u pplysningal' 
han deri erhöll, bestiimde honom att hiidanel'tet· sjelf 
hålla regel'ingstömmarne. För formens skuld tillsatte 
han en efterträdare åt Sidi .Moctar. Titeln Sahab, som 
gafs åt denna värdighet, hat· ej samma betydelse som 
Yisir, och är ej heller detsamma som Minister. En 
Sa!tab är Sultans sällskitp och förtrogne; han ä1· den 
förste af Kafiberne eller sekreterarne, hvars antal van
ligen uppgår till to a 1:!. JHuley Abderraman besö
kee nu vanligen Mechouar två a tre timmar alla d::t
gnr utom Fredagen. Kaidernc, vakthafv:tnde offif·era rne 
och stadens auctoritetet· äro församlade här, fiirdige 
att besvara Herrska rens frågor. Soldfl ter ii ro färd i ge 
att föra befallningar till :~flägsna ställen och kurirer 
afvaktil sva1· å ditförde depeclter. fbr gifver Sultan 
audiens åt hvilken som helst af sina undersåtcr, en 
skenbar tillgiinglighct, som palatsets V<icktai'C lttta betala 

s tg. De emott:1ga betalning såviil af den fattige som af 
den rike, och ofta kosta1· en audiens en korg ägg, 
ett hrt!ft dussin höns och en kruka smör. 

De Europeiska baudelsmän n en, IHa rs penni nga1· 
född Abderramans tullar, äro i hans syunerliga gunst. 
lian emottager dem gerna, vänskapligt och till och 
med i det inre af sitt palats; men de Europeiska mak
tPrnes beskickning finna i honom endast monarken. 
Han emottager dem endast en gång, i full gala, på 
Mechouarens stora g1'11·d, omgifvcn af arnH~en uppshilld 
i slao-ordnino-. Ducler det Amb:1ssadören inträder på n ;:, 
ena sidan, synes Sultan till biist på den andra, åtföljd 
af S:thab, u~tgra K.aidet' som h~tlla tygeln och sbfvat· 
som hålla pnrnsolen eller ruska på toffsar framför och 
b:1korn honon1. Han stannar, afhörer det tal som den 
ju d i ske to! k en ltZtller på kuä, och s va rar med nftgra 
allmiinna fraser som ej förändrats under tre seklet·. 
Detta varar högst i tio minuter. Sultan fortsätter sin 
färd och ambassadören får börja att underhandla med 
den titulerade Ministern eller med nilgon annan person, 
dertill utsedd af Sultan. Lemnnd åt personer af föga 
upplysning och som kunna mutas, har cliplomalien fal
lit i nästan fullkomlig ''itnmakt. 

Snlt:tn ät· törhända i hela sitt rike den man, hvars 
omdöme är bäst såväl i administr:1tion som handel och 
politik Han frågar, han skafl'at· sig upplysningar, han 
förstår, han bnner, han gissar. Girig · af böjelse och 
med passion, har han slutat med att förvandla ' statens 
administration till ett stort Lilt för industriella oclt 
kommerciella spekulationer. 

Vanorna i hans uno·dont ' bafva utvecklat denna b 
hC>jelse. Brorson af M ulcy-Solei man var A belerram an 
ej bestiimd till högsta makten. Slägtskapen med mon
arken har i l\1ohametanska stater, och i synnerhet i 
Ma ro cc o, der kejserliga familje n ensam befolkar nästa n 
hela provinsen Tafllet, ganska litet inflytande. Muley 



Ali, dynnstiens grundLiggnre, cfterlemnnde 88 manliga 
och iiunu flera q vinliga barn: man beräknat· lVluley

Ismacls barn till atta hundrade. Muley-AhdetTillllan 

h:1de, i!rliigsnad från hofvct, fört ett ganska indraget lif 

som tullf'öt·valtare i Ra hat och derefter i Mogador, nät· 

Mult·y-Solillliln, med utestängande af ;tlla sina bam och 

efterkommande, va Ide honom till si n efterträda re; i 

sjelf'va verket var han också den ende, som kunde föt·a 

töm ma rnr. De närmaste a rfvi ngarne underkastade sig 

detta och den äldste, thronfoljaren, är nu anstiilld hos 

Mulc~'-Mohammed, Sultnns iildste son, s~1som viin och 

rådgif'vare. 
N~gra försök till uppror gjordes vid denna tid. 

Ett h land dem, styrd t af Oudazj'alzs, l i fva k ten, som 

i Marocco spelnde samma roll som Janitscharema i 

Konstantinopcl, tycktes blifva farligt för den nya Sultan. 
Upphofvet af denna lifvakt förklarar dess mr~ k t: 

MulPy-Ismael hade medfört fr~ n öknen, der han fört 

krig emot konungen af Tombouctou, ett stort ant;:~l 

Negrer, hvaraf han upprält<~de ett regemente. Denna 
korps, isolerad mi d t ibland en befolkning, som hatade 

dem, hade intet annat intresse iin sin herres. Det 

lyckades honom genom dem att besegra sina söner och 

iherställa fred. Muley-lsmael betalade dessa tjenster 

med m~uga privilegier och emottog- de rekryter, som 

st~indiot ankom mo från öknen så väl, alt lif'vakten in-
o 

om ra år öfvct·steg 11)0,00;) man' hvilka ej hade svårt 

att sätta regeringen under· sitt förtnynd<'rskap och göra 
sin vilja till lag. Mulcy-Abdallah, sex gftuget· afs<1tt nf 

dessa Negrer, fann oket odriigligt och föt·esatle s[g alt 

afskudda sig det, kosta lJVad som helst. Det säkraste 

medlet tycktes honom vara att bringa lifvakten i dFlo 

med de infödde. Denna plan lyckades. LifvaJ,ten, 

splittrad, instiingd i bergpr~ssen O(;h i dc sv.lraste po

stttoncr, utrotades. Af hundra tusen man återstod 

knappt sex tnscn. 
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J\luley-Ahdallah emådde dock ej g·enom dt•ssa våld

samhctet· det mål, som han hoppats: han hade endast 

O>lllbytt tyl'anncr, Oudaijahs, som hufvudsakligen hade 

med verkat till utrotande! af lifvakten, iirfde dess öf

vervigt och följde i dess spår. Muley-AbderTaman hade 

vid sin thronhcstigning dessil emot sig. Dc ville sätta 

Sidi-Bcndriz, Mulcy-Solcimans siste minister, på tlH·o

nen; ett stort antal af invånarne i Fez gynnade detta 
förslag. Den u ya staden, der palatset, h vari Mulcy-Solei
man dödt, år beläget, stiingde sina portnr 11rot Abderrarnan, 

som tvingades att taga deu med vapen i hand. Stam

men lkni liassen ocb Berberuna fr~1n grannskapet af Fez 
och Mequinez, alltid fänlin·e till l)lnndrin;,., o·ino·o nwt 

::J o o o 
Fez tillika med St;lllllltame fr~ n södern; några fält-

stycken, erhållne från Habat och S;de, förstärkte Snl

t:ms arme, och Fez, med ramlade murar, va t· öppet 

för segraren. Muley Abderraman inträ11gde den förste 
genom brechen och marscherade t·akt mot palatset, un
der det armen plundrade staden. Oudaijahs, instängde 

i de trånga g;1tornc, blefvo t<~gne och fängslade; sed
nare fick Abclenaman tillfredssti:ilb sin böjelse för mild

bet. De förnämsta I!Of'dillgame förvisades till nndra 
sidan af Atlas och till fästningarue i södra delen af 

Lmdet; hela stamtn!'ll hlef skingt·;lll och delrtd i små 
hopar. Några af dessa Iinna-; iinnu och lefva under 
t:llt liings de stora vi;gnrne. 

Antalet af dc rcguliera truppl'rna förminskades nu 

betydligt och armen ombildades. Det ät· ej mcrn till 

en enda stam, som försvaret af Sult<:~ns person och re

geringen iir anf'örtrorlt. Alla provinserna bidr;:~ga till 

bildandet af li!hu ppema, i proportion efter deras folk
nliingd. Stående armeen hc:;tar vanligen endast af tre 

till fyra tusen man. Detta antal kan ökas, men en
dast i l~1rans stund. När soldaten är i fält, har han 

sold; niir han är i overksamhet, hat· han intet. Ab
derram<ln är ekonom. 



Före hono111 hade 54 års hviilf'nincrar ocb kricr 
.. k k b b 

uttomt s ·att ·am maren. I stället för 1()0 millioner dn-

kater (ungefär 3-tO millioner francs) , som Muley Ismael 

lemnat, var skatten vid Sidi Mohamrned~ dÖd sarn

mansmält till 2 millioner, och man vet ej med säker

het huru ~1ycket som var qvat· vid Muley Abclerra

mans uppstigande på thronen. Plundring, gynnad af 

uppror och anarki, hade sannolikt fullhordat hvad han

delns förfa Il ocb ministr<1 rnes g l u pskl1et börj<Jt. Att u p p

fylla skattkammaren h<Jt' alltid v<Jrit Abderram<Jns stÖ!'

sta omsorg och lifligaste önskan. 

Handeln, som hans f'öt·ett·iid:ll'e hade f'ö 1·s ummat 

eller förtryckt, å d ro g sig hans hela u ppmii rksa m het. 

Han cluderade, för att ernå sitt mål, Korans föreskrif

ter gen.om de mest vågade uttydningar. Lngen, som 

nttrycld1gen förbjuder all handel med vildt och ull 
' säger ej att man icke får emottaga en sbnk i utbyte 

mot en annan: att således, emot ull, erhåll::~ [tf de 

Christua en produkt, som begagnad emot dessa är dem 

mera s.kadlig än. ullhandelu kan vara dem nyttig, iir 

JU en from gerntng. Krut, hvaraf tillverkningen i l\Ia

rocco är· ofullkomlig, kostsam ocb otillräcklig, aflem

nades af de Christna till Kejserliga tullen. En metrisk 

qvintal ull g·afs först i utbyte mot ett skålpund, sedermera 

mot. 2 skålpund krut; sedan mat'! så uppehållit skenet, 

blef det dessutom öfverenskoFumit att, utom krutet, en 

viss tull skulle erläggas, som i början bestämdes till 3 

piaster, men som sedermera oupphörligt blifvit ökad. 

Tv~ittad ull betalar nu nio piaster för en metrisk 

qvintal, hvilket iit· detsamma som att förbjuda dess ut

försel, men då deuna handel började, stod va ra n fritt 

ombord uti 35 a 40 fr., ett p··is, som rraf betvdli<>' 

vinst på Europeiska marknaden. Också ko 1~111w utLind~ 
ningar hoptills till Maroeennska kusten. Muley-Abdcr

raman gynnade denna ifver genom det siirskilta beskydd 

han 

ha n lofvade åt handeln. Han tillät tullförvaltarne att 

öppna en r~ikning med hvarje handlande oeh gaf dem 

1\redit för ediiggandc af tullen. Ett En~elskt hus i 

Maroeeo är nu skyldigt mer än 100,000 piaster, De 

hafva således orätt, som påstå alt de tillåtclsebref, som 

sultan lemnat itt utländningar' ä m svåra att erhålla 

och böra förnyas hvarje år. Han visar sig klok och 

försigtig, då ha n g i fver k red i t [t t okiinda personer, öf

ver hvilka han ej äger någon mnkt och som skulle 

kunna, då de hegifva sig ur landet, undandraga sig 

betalningen af sina skuldet': och han har rätt. Landets 

Judiska och Mo h riska handlande, h vars l if och gods 

äro i sultans händer, och hvilka således lemna stÖI're 

siikcrhet , ii ro också mest gynnade. Föt' dem äro bc
tnlningsterminemn oeh krediten niistan utan gräns. Mu* 
ley-Abdcrraman har till och med bevi!j<Jt lån till så

dane som saknat k<1pital och som förlorat på olyckliga 

spekulat i o ner. I de städer, der ad ministrationen är 

mest upplyst och strängast, hae man tt·ot.t sig kunna 

hindra missbruken af en obegriinsad kredit genom att 

anbefalla en månatlig afbetalning af 2 a 2~ procent på 
skuldens belopp. Denna slags afbetalning, som ej liig
get• hinder i vågen föl' nya spekubtionee, gör att de 

handlande öka en skuld, som de tyckas amortet·a, och 

skadar således mer än den gagnar. På bankrutt göm 

de föga afseende, och der lins kanske ej tio handelshus 

i hela landet, som ej befinna sig i st:indigt cessions

tillstånd. L:1gen dömmer eJ en bankruttör till döden. 

Också iir hans lugn i alla svårigheter fönmdransvärdt; 

han siiljer med förlust, köper till h vad pris som helst, 

han uppbjelper en d ft lig affär med en sämre, och 

ti ll slut är det Sultan, som får sitta emellan. 

Denna sakernas stillininer medförde naturligtvis olyck-
b 

liga följel er för Europeiska handeln. Sultan, som såg 

med hvilken ifver man utförde ull, och hörde med 
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h vilken vinst den såldes i En ropa, ville tillegna sig 

del deri. Han höjde småningom tullen pEt alla bc

giirliga varor. Köpmiinncn ft sin sida höjde pnserua 

öfverallt. Den Europeiska handeln upphörde. 

Sultnn trodde sig hafva funnit ett botemedel mot 

denna fara; lwn utsträckte till alla handelsplatserna den 

förminskning i tull umgälder, som uppkommit föe att rui 

neea Danska kom pagniet, till fördel för alla lwnd !ande , 

som betalde kontant. Sk illnaden i de två tariffcma ii r 

1:!.} procent i någTa, och 25 procent i andra hamnrtr , 

hvilkct dock kommer på ett ut genom den skilnad i 
lokabfgifter, som i mottialt proportion upphåt·as å de 
särskilta platscrua . Men detta palliativ kunde ej ltal'va 

Önskad verkan, om landets handlande ej v oro i nskriin k ta 

i sina operationer och i sin kredit. I detta fall ftter 

simlie ltela handeln k::tstas i Europeiska orh i de Moh

riska knpitalisternes hi i n der : ett monopol i u 111, b vars 

följder Sultan fruktnde. Alla de mindre handlamlt~ 

skulle gft öl'verända samma dag Sultan skulle indrifva 

sina fordringar för tullen; som han tuest af <•lla fntktnr 

en sr,dan händelse, furcdrnr han att se dc EuropeisJ,n 

etablissementcrna försvinna. 
Utföt·scln af ull lwr i dc sednare iu·en betydligen 

förminskats, sh viii genom elen födtöjd a tullen som ge

nom den förökade inrikes förbrukningen. - Medel

exporlen, som förut var 80,000 quintnux Etrligen, ii r 

nu ungefär 40,000. lblnnd ullen är den gröfsta fr~n 

Rif och ifrån gränsprovinserna; den biittrc sorten, isyn

nerhet kiind för dess lällhct, ii r från Tamcsna, Ducaln 

och Beni I-lassen, och slutligen den finaste, jemtwod 
- ::> 

med (len Spanska, frrm Tndln och Orden·a. 

Den siid, som skördas i några Maroceanska pt·o

vinscr, är af ypperlig beskaffenhet, t. ex. den ifr(Ht 

Tamesna; siiden skiljer sig fr?m Svarta Hafvets endast 

derigenom att den ät' blandad med nrtgra få ft·iimmande 

äm nen . Man lwr ex porterat till och med 5 a 600,000 
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fa negas (Spanskt mätt lika med 55 .J- lit•·cs) på e tt ru ·. 
F11 negan kosta r om bord ej fullt en Spansk piastct·. 

Oljeskörden, som vanligen äe mycket gifvandc 

l\'larocco, ät• icke desto mindre mycket obestämd. En sort 

mandel, benämd argan, gifver en olja af ganska god 

lukt när den är färsk. Infödingarne föredraga den framföt· 

oliv~ljan. Ifrån 1768 till 1769 utfördes från S:t Croix 

och Mocrador 40,000 metriska qnintaux af den sednaee, 

och föeJidet å r erhölls en af landets q u i n tal, som ä e 

1121 kilurrrammel' på procluktionsorten, för 36 a 45 fr. 
~ Utnn° att skada åkerbruket kan man årligen utföra 

6 a 800 oxar ocb kor, vägande 2 a 300 kil. Detta 

land skulle äfven kunna utfora ett stort antal bä

star och mulåsnoe. Mulåsnorne, stora och små, äeo 

starka, gå säkert och bära med lättbet 15U a 200 kilogr. 

Engelsmiinnen utförde ifrån 1765 till 1775 många så
dana djur till Amerika. Derefter hnr utförseln upp

hört. En god mulåsna kostar minst 160 och mest 

:~50 fr. De goda hästrncet', som funnos i Marocco, äro 

utgångne; de, som äga hästar, äro okunnige om sättet 

att uppföda dem, lemnn blandningen af race åt slum

pen, och förstöra deras natur och skönhet för att ej 

uppväcka Sultans girighet. De bränna dem på sidan, 

på låret och ofta på alla fyrn fötterna, och h~stame, 

som för tidigt och utan skötsel begagnas till den häf

tiga l• rutrid tJing en'}), ii ro utnötta vid sju års ålder. Det 

ii r genom bränning på fötterna, som man söket' föt·-

hindra svullnad i benen. Nästan alla vackra hästar 

Marocco befinna sirr i Sultans stall, och dessa äro ej en 
o 

gång af utmärkt skönbet, om man dömmet• efter dem, 

som han ibland ger amhassadörerne, i utbyte mot de 

presenter b a n fått. 
Mat·occo kan förse med förträffiigt mjöl, isynner

het från Fe~. . Det frnmbring<w ii f ven korn, ma is, hö-

*) St< pag. 240, 
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uor O<"h sesam, h vilka ::Illa ii ro handelsartiklar med 

Can:niska i.iarnc och med Spanien, och dessntom ut

föres ffu·- O!'h getskinn, oxhudar, vax, talg , lin, ham 

pa, flcrr1 slags gummi, ypperligt b lystuJf, elfenben , 

slrntsfjädrar, guldsand, koraller, bomull, kummin, tYttl

jord Cgassaul), ullmössor (tarboux), br1bouches <:;) och 

törnrosblad. 
Förhöjningen i priscma, hvn1·s orsaker vi bnfva 

nngifvit, borde anses lwfvn gagnat åkerbruket och nä

ringarne, men det är ej srt. Utom några mindre pro

dncentel·, som sjelfvn komma till städerna föl' att föl·
sälja si n a v.1 rot· , fin n as ITt, som sälja direkte. I brist 
af penningnr att bet<1la nfgiftcrna eller hycklande en 

fattigdom, som ej är verklig, go ra de lån, för h vilka 

de bypoticcm sin viixa n de gröda, eller ullen på fåren, 

till ganska lågn priser. Skillnaclen i dessa pris och 

de som gifvns efter skörelen är den vinst, som specu~ 

lnnten c1·hftller; en högst liten del dernf tillfaller åker

bruknren, och äfven denna beröfvas dc snart af upp

bördsmän oeh guvernörer. 
Åkerbruket ~ir ocksft sedan sekler stntionärt. Två 

tredjedelar af jorden är obrukad. Den ofrige tredje

delen är visserligen odlad, men med en plog, hvnrs 

bill oftast är af träd. Man ki111ner ej annat gödämne 

än askan som uppkommer då jorden svedjas kort före 

plöjningen, IHarmed gödseln från hjordarne blandar 

sig. N a tu r k rnfterna ii ro de enda som uppehålla r.ker

bi'Uket. Om dessa fela, så komma alla slags olyckor 

öfver de sorglöse invånarne. Utom torka och hun

gersnöd kommer då boskapssjuka, skadl iga insekter, fe

brar och pest. De Christna, som Mohrerna afsky, 

blifva då derns räddare. Få år sedan har man sett 

Europeiska besättningat· landsätta lifsmedcl på en strand, 

beströdd med lik, der gubbnr, qvinnor och barn an-

•) Toffior. 
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strilugde sina sista krafter föt· att ii n nu, döende, 1 ·ycke~ 
från hvarandra en handfull s:id. 

Den olycld;ga utgången af denna tiiflan !tar bc

stiimt Abdennman att fttergä till monopolsystemet. 
Utfö rseln af oxnr, höns, hloditilr1•· , ulJpar·bctandct ar 

saltgrufvor, upprcnsn in g a f flod et· jcntle mi'tnga a 11d ra 

spckulntioner i den inre handeln, iiro nu lika mång•• 
monopolier, som, nii1· de iiro tilländalupne, utbjudas 
åt den !Jöo-st bjudande och sökas lifligt, Phuru rege

ringen sjeH? oftast gö1· intrång deri genom siirski lta. pri

vileg-ier. Den mest vinstgifvande af alb spekulattoner 

iir det monopolium, som regeringen beh~Hlit lur inför

seln nf cocbcnille och svafvel. Tal'l)ouch- fabrikerna i 

Fez kunna lika litet undvarn cochenillc som Afrika lwu 

undvara fabrikerna. Mohrerna äro förbjudna att be-

g·ao-na annat krut iin det de sjelfve till verka n f salpc-
o . l 

ter och svafvel, som säljes af Sultan: hvilket för t enne 
är både vinstgifvande och verksamt säkerhetsmedeL 

Straffen för öfverträdnndet af detta monopolium äro 
lika O'rvmnta som sultans vinst är stor. En quintnl 

o J 

renadt svafvel, köpt fö1· 1'2. fr. eller erhållet i present, 

säljas för 90 fr. 
Sultan vinner också betydligt pfl myntet. Duknlen 

ii•· statens myntenhet och har ett nominelt värde af 

3-} fr. Det verkliga myntet är: uns, tiondedelen a f 
en dukat; och af silfver: jlous, tolftedelen af ett 

uns, kopparmynt: bantqui, guldmynt, lika med 31uns 

C ung. 10-} fr.). Spanska quadruplm· C 4 piasterstycke~1) 
och piastra1· finnas i miingd i Mnrocco; man kan t1Il 

och med säga att Spanska piastem ii r det mest sökta 

myntet, ä f ven af bero-sbocrne, dels emedan dc vetn att 
• t> d' 

den är fullbaltig och dels emedan den är ett me 1um 

emellan guldmyntet, som ii•· föt• högt, och koppnr

myntet, som är fö r obcqvämt, hvnrigenom den lånar 

stg bättre till trnnsnktioncr man och man emellan, hos 

ett folk , som behöfver synas fattige~ om dc än ej äro 
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det. Mohrerna, som bruka nedgräfva sina skallet·, vilja 
återfinna liVad de gömt. Landets mynt, underhaltiot 
och fallande i värde hvarje år, passar dem ej. Sult;n 
låter genom sina embetsmiin samla Pelar-piastrarne 
och har äfven föt·bjudit utförseln deraf. Dessa piastrar, 

köpte för den vanliga kursen af 16 uns, gifva vid 
myntningen åtminstone 24. BanllJui'n ä1· vanliO'en under
haltig med 5 a 6 milliemer. Flaus är änd~ falskare. 

Till alla dessa förfalskningar måste man iifven lägO'a 

dem som göras utifrån. Den tionde som Koran b~
stämmet· på landets pmduktion och den peesonela skal
ten af Judarne, uppgående till 20 a 30 millioner francs 
årl igen, utgöt• resten af Sultans budget. De utomor

dentliga inkomsterna öf'verstiga dock dc bestiimda. Hit 
höra de vanliga presenterna från Kaiderua i städerna 
och på landet, vid högt idliga tillLille n. Om dessa 
presenter ej befinnas stora nog i jemförelse med hvad 
man väntat, så konfiskeras genast all Kaidcns egendom: 
det betryckta folket klagar högljudt öfver tyrannen som 
röfvat dem - och man skickar dem en annan ändå 
grymmare, hans företriidare får i ett fängelse försona 
sin ephemeriska storhet. 

Kuststädernas Guvcmörer, bepröfvade och skick

lige män, beh~r~dlas med mera skonsn m het. Mulcy 
A.bderramans gmghet har ej fm1nit någea met·a till
grfne och ädelmodige tjenare än den nuvarande Pachan 
i Tetuan och Pachan i Tanget·. Den förres presenter 
komma oftare, den sednares äro mer lysamle. Den 
sednare har följt sin faders exempel, som en dag er
bjöd Sultan 1000 kameler, 1000 oxar, 1000 hästar, 1000 
mulåsnOI' och 1000 åsnor: hästame v oro sadlade och 
betslade, lastdjuren lastade med säd och kouskous, det 

hela .åtföljdt af 1000 slafvar, som sjelfvc utgjorde en 
del af presenten. Om man värderar en kamel till 85 
fr., en oxe till 70, en hiist till t25, en åsna till 3{-, 
en mulåsna till 150 och slafven till 250 fr. , så !rat· 
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man, oberiiknadt lifstllcdlcn och sadlar etc., ett , iirde 
al' ungcfiir 7UO,nO.l fran(·s . Den siste Pacltan i 'fan~ 

ger blef, Lillik<~ n:ed '~Il<~ sin;l b<~ m kaslad i LingdsP, 
emedan han ej pa tva ar hade gifvit mer iin 30,0()0 
francs. Oupphörligt komma nya Guvernörer, giriga, 
njutningslystnn och förtärda af lust till plundring, så 
mycket il'rigare, som dc siilbn l'i:t tid att mätla den. 
Stiidernes och landets invitnare triingas, höljda i lra-
1101·, u l i eländiga hyddor. En förs k räck<~nde död) ighet, 
barn fulle af lyten, qvinnor, dömda alt m·bela som 
djur - se der en förskönad tafla af tillstillidet bland 

dessn mcnniskor. 
Likväl hafva de en herrskare h vilken de älska; 

bans för·eträdares grymhet ii r förvandlad till girighet, 
dödsstraffen till plundring, krigen till fredlig<~ yrken. 
Maroceanska Sultanemas historia är en kedja af <le oer
hördaste rrrymheter: men aldrin· var ifvern att rikta 

b o 
skattkam ma ren d ri f ven sft långt som under närvarande 
reO'erinO'cn. Muley Abderraman, som afskyr att utgjuta 

b o • 
blod, vill endast samla guld utan att blottställa freden 
eller uppväcka dc oroliga stammarne. Han gftr till 
viiga utan buller, begagnar till sin fördel sina under
såters laster, hrolt och n p p ror, undanrödjer eller vän
der alla hinder, i stället för att motsätta sig dem, för

kastar alla nya uppfinningar och bcgr~gnar endast så
dane 50111 passa pft den v~1g hvarpå man gått i sekler, 
sparar aldrig p~t försäkringar, eder och v:inliga ord, 
hållet• ej ett enda ],)fte när hans intresse lider deraf, 

men undviker att synas hafva begått en mened. 
Den man som han valt till sin medhjelparc, Sidi 

llendriz, Muley Solimans förre Minister,-som blott med 
rädsla hade lå~utt sirr åt Oudaijahs förslrtg att tii.fla med 
Abdcrraman om tl~ronen, passar fullkomligt för sin 
het-res planer. ÄdelmodiO' mot honom likasom mot 

b l '' l . _, 
alla andr·a, åtnöjde sig Abderraman att ata wnom rrua 
pft en tts na , hakliin g·cs ocb afldiidd genom gatorna i ' 
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Fez. Kaiden Souessi, fader och toretriida re åt nuvat·am!e 

guvernören .i Rabat, en vörJnadsviird och kunnig 

man, som gJort Sultan stora tjenster, föt·skaffitde honout 
nåd och nytt tillträde vid hofvet i egenskap af Kalib. 

Vid Sidi Moctars död, tvekade Sultan några månader 

valet af hans efterträdare. Han hade först utsett Sidi

Bias, nuv<~rande guvernören i Fez, som hade under

bandl<:~t med Ofverste Delarue: när underhancllingarne 

voro sh-1tade afstod dock denne platsen till Sidi-Bendriz, 

Hans fordua händelser hafva gjort honom rädd och om

tänksam. Han drager sig undan och synes ej, men 
lwns inflytande genom hemliga vägar, iir icke tuindre 
verkligt. 

Sultans administr<~tion , bufvudsaklio·en v~indt åt 

industriella grenar, h<lt' försummat kriga~·eyrket. Som 

alla Maroceanare, med unelantag af judar· och slafvar, 

äro födde krigare, så iir en uppbådnin " i massa af 

föga svårighet. Krigskonsten och beh<~ncllingen af Vii

pen i:it· ·ej ett eget yrke och fordrar ej siirskilt under

v isning. Att ladda och afskjuta geviirct, <1tt draga sa

b~ln och d~lkeu är nog: tiden och sättet ät· af föga 
VJgt. Ordnmgen är till för paraden, ej för taktiken. 

~el~ exercisen hestår i att sätta hästen i galopp, lyfta 
st g 1 stigbög-lome, allyra musköten, svänga den öfvc r 

hufvudet och stadna hiistcn föt· att åter ladda':'). H varje 

Mohr, med undantag af Tolbas, hvars enda sysselsätt
ät· skrifning, lwt· gjort ridniug till siu ungdoms nöje 
och tidsfördriC 

Dessa tidiga och fortsalta öfningar· utgöra i före 

nmg med en konstitution, härdad af enkelt lefnaclssiitt , 

den Mohriska ryttat·cns styrka. De tunga sponame, 

de mångtaliga knutarne af lader och t ~l"' som öfver

hölja deras ben metl sårnader, de korta s~iubö"·elsrern -
t> b 

Ulame, som göra deras knän styfva, förrnioska dock ej 

•) Kallas Krutridning. 
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ledigheten eller silkeriteten af deras r(i rdser. De sitta 

till häst dagar, veckor, ja månader, förblifva 15 a 2U 

timmar ut<m att i1ta eller dricka och ligga under Lat' 

himmel på marken. Lifva denna kropp af jern med 

enthusiasm och fanatism och ni skall erhålla en Y p

perlig soldat, men en ?sterlänclsk so:clat,. ?kunnig ot:t. 
all t<~ktik, och som dn f ves blott af reltgwnens ellct 

politikens inflytelse. . 
Den Mat·occanska ;nmecn bcslfH· a f keJsarens trup-

er benämnde _4lmagascn och i guvernörernes, lJVars 

~enst är irrcgulier. Dc förstnämde betalas di~·ek~e af 

Kejsaren, de sed nare af städerna oclt der.as cltstnkter, 

som nästan alltid tilldela dem jordlotter, ltkasom Sy lla 

gjorde till sina veteraner. Almagascn, som 178?., un

der Sidi-:Mobamed, utojonle 32,000 man, utgora nu 

knappast 16,000, h varaf
0 

hälften till fot~ och resten till 
häst. Utom Pachans trupper har bvarJC stad ett slags 
uationalo·anle, bestående af nästan alla vapenföre män 
med un~lautag af judar och slal'var. Detta garde gör 
ej tjenst utom sitt distrikt. Soldalerne af Almngasen 

erhålla hvarje år 2 skjortor, 2 turbaner, 2 par skor 

och cu kappa af rödt kläde. Dessutom äw de be

väpnade och få hästar på. Sultans bekostnad samt er
lt~dla en daglig aflöniug af en q vart piaster. S ultan, 

IJVars s<~nna styrka de utgöra, skaffar dem ock an
dra fördelar i det de ra befallning <ltt eskortera siin

debud, konsuler, resande och rika köpmän. Ofta niir 

lwn ä t· nöjd med dem, skickar han skänker till deras 

hustrur, och, för att göra artigheten ~in dä större, skic

kar han dessa på dc dagar då de lå ta omskära sin~ S~J.å 
gossar. Också kan Sultan räkna pEt allmagasens ttllgtl
velthet: i mannaminne har ino·en af dem v~indt sina 

tl 

vapen mol honom. 
Så v~il till häst som till fots afskjutcr Marocean

ska soldate n sitt gev~ir på samma siill som Numidel'lla 

forclotn a fsl1jöto sina pilar, med en o trolig skicklighet 
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och säkerhet: det i1r iinnu Jubas och Massinissas ryt
tare. l slagordning delar sig kavalleriet i 2:nc delar 
och ut göt· flyglame: dc beskrifva då en stor halfmrllle 
i hvars center infanteriet uppställes. Ögonblicket före 
anfallet upprepar hvarjc man en vers ur Koran och 
under upphiifvande af krigsropet La ilah, alla/z ila/z! 
kasta de sig på fienclcu. Om denne motsdir första 
chocken, är han säker om segern: befälet söker för
gäfves alt åter formera lcdema föt· att föra dcUJ till 
anfall: i ngeuting kan ålerliålla dessa fatal ister, som i 
den minsta motgång finna clt bevis att Allah ej be
sliimt dem segern. l alla deras slag • med Europeiska 
trupper är det alltid brist på artilleri som orsakat· 
deras nederlag. Det finns dock i Marocco ungef<it• 
2000 a rtilleristcr, nästan alla renegater och spridda i 
fiistning;11·ne - vid kusteme af båda b<JI'ven. Sjöfästnin
gal'lle äro minst förstörde och bäst forsedde med kano
net·, men kunna dock ej motstå ett väl orclnaclt anfall. 
De Maroceanska h<ltlerierna äro illa bestyckade och illa 
konstruerade. Kanonerna variera från 3 till 2-t: U. 
Tanger har några få mörsare, men begagnamlct af 
brandtrör ät· iinnu okändt i Marocco. 

Kanongjuteriema, som Muley-lsmail låtit inrätta i 
Tetuan, finnas ej mer. Gevärs- och sabelfaktorierna i 
Fez, Mequenez, Mameco, Rnbat, begagna ett så litet 
antal arbetare, att IJVad de producera ej ~ir tillräckligt 
för fredstid, och detta är af den d[tligaste beskaffenhet. 
Sablarne iim alldeles oduglige. På Engelska dussin
klingoma sättas Mollriska handtag och baljor. Muskött
piporna ii.m goda, men de orin1liga lrtsarne diHig:1 och 
anslagen svaga. Alla öfriga krigsförnödenhetel' och 
krut komma utifrån. Det krut som tillverkas i lan
det iit' en blandning af svafvel, r~t salpeter och dåligt 
kol, som man göe till stora kantiga korn utan styrka 
och sv?trL alt gömma, samt lemnar så mycket smuls 
all ef'ler dc forsta skotten iir geväret obrukbart. 
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För fyra ~tr sedan hade Abdct'l'alllilll for pl01n <tlt 

upparbeta en svafvclgrufva som finnes i bcro·cn vid 
Fez. Han tänkte ~ifven p~t alt anlägga kruttFarna~· , llVal·
lill han äger tillriickliga salpcterverk. Som. en srtdan 
plans framgång kunde skada Frausyska kolonien, gjorde 
Fransyska :.~genterne allt for att få honom att öfvcrgi l' va 
den, och lyckades dcri. 

De presenter man foedrat af de Christna makterna 
lwfva ofta bestått i vapen och krigsförnödenheter. Denna 
materiel i förenino· med den som Portugiser oclt Span
jorer ha f va lem n~tt i alla städerna, och llVad som i 
äldre tider medtogs från Spanien, böra utgöra en icke 
obetydliO' arsenal. l sjelfva verket finnes ocks?t i Ma-

tl l('" .. f " k rocco en miiugd kanoner, JVam · nagra aro a svar a-
l i ber, samt va ckra bronzpiecer, haubitzer och mörsare: 
men några ii ro nedsjunkna i sanden och i vattnet, an
dra bevuxna med griis, ligga öfvergifna vid stadspor
tarne: andra åter upplagda vid foten af mm·amc, äro 
uppfrätta af rost. Bland dem som finnils på vallame 
iiro några utan och andra upplagcle på maksstungna 
lavetter, som man då och då tjärar för att dölja dere~s 
skröplighet. Bredvid dessa föga fruktansvärda piecet· 
äro några kulstaplar, hvilkas rostiga och kantiga innehåll 
p~\ långt n:ir ej äe tillräckligt för s~1 ntånga piecer af 
jcrn och af bronz. 

Artilleriet är i förhållande till vallarue som det 
försvarar. Under det man med tjiira uppfyller dc bål 
som maskarue göra i lavettema, igenstoppar man med 
lwlk de springor som råttorne, vallarnes orii.kncliga 
o·äster, orsaka deri. NåoTa fästnin!!ar, deribland R<tbat, 
h tl ~ 

Sale och Mogacbt· samt några slott, Larachc och Ra-
hat äro ännu i nåo·orlunda o-odt strll1d: men dessa 

' . tl tl 
byggnader, frukten af dc cbristn a fångarnes slafvcri, 
hafva oftast blifvit uppbyggda, med afsigt och hopp 
ont deras snara ruin. l l~aba t randad e dc·t hela niislan 
111nan det va c färdigt: en mängd J\·lohre r lwg rafdcs 
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un_tler ruinerna, oclt geuom alla de cltristna arbetames 
· afhfvande hämnades deras död Dess~ c01,t'f'k t . _ • • .... • u l' 1 t a 1oner, 
ofta Js~andsatta, skulle ej uthålla några timmars bom
bardermg·. 
. De gamla skeppsvarfven, isynnerhet Ha hats, der 

ttll och med 36 kanoners korvetter hafva hlifvit byO'o·dc, 
begagnas nu mera eJ· utom till bycrO'atJdet f ·t , ::>bl .. bo a s 01 a s u-
par. for tullen och föt' kanvanerna då J r·· d " 
fl l 

, .. L L e a r as p a 
oc et t~ e. Detta ar en enskilt spekulation af Sultan, 

~JVaraf ban drager en vinst af 100 a 200 procent om 
aret. Siwgame emellan L<lrache och Al-kassar, Mamo
ras präktiga urskogar, och de vid Schaouia och Ta
mesna, som frambringar s. k. 13arhnriskt o·uu 1mi ut-

'd . l o b ' 
VI ga stg oc l pakalla yxan och industriens verkninn·nt·. 
l\l~lley _Abderran~an glömtHer ej sin girighet. A~nu 
1837, nar ban forklarade sig fiende till alla de natio
ner som ej hade representanter i Mar~cco, ville han 
~tt bans marin skulle äga . åtminstone ett fartyg bygd t 
L hans stater. Hans Armral Drittel fick uppdrao· att 
bygga en kor~ett: åtta år erfordrades till detta Jette
~tora verk: htg och umlerbandlingnr med alla jordens 
folk kunde hafva slutats före korvetten. De fttta åren 
hade förflutit: _korvett~n var ändå ej i vattnet - Kej
saren blef ot~dtg. Amtralen och byggm~istaren darrade. 
Efter ett halft uppror, i h vilket hela staden torr del 

d 
() u . ' 

se an man pa gatorne i Rabat uch Sale sammanralsnt 
flera tusende <Jrbetare, h v il b alla drogo, skrcko och 
tjöto, ~edan m~nga tåg_ hlifvit sprängda~och m[lnga stöt
~or ~rackte; c her otrol1ga anstriingnint_;-<'1 r lyckades det 
an.?tltgcu a~t, med tillbjelp af alla de Europeiska sjö
man och b a ta l' med deras förnödenheter, SOI11 då f Ull

nos i Duregrcg, sbpa korvetten i vattnet. Att få den 
m· floden var nästan lika svårt som att få den af sta
peln, emedan barren hade knappt nog vatten för far
tyget utan master och alldeles tomt. Derefter kom 1110 

svårigheternit att G den till Lar,aelte och itt ,· J >yxos. 
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Ni\ r denna m:irkv<irlliga Ody see iindtligen var slut, 
blcf korvetten f<Jsttjndrad vid stran(len och af flere ankare 
som sedan qvarhf1llit henne, och ibland tyckes hon 
vilja liigga sig ned p~t sanelen liksom föt' att sofva. 
Som kamrater i olyckan har hon en <Jnnan korvett, en 
brigg och två skonare, alla nf Europeisk byggnad och 
köpte eller erhållne i present. Skonerterne äro små 
vackra fartvn· som. förruttna i overksamhet i stället föl' 
att hoppa .. p~ vågor·na, del' de med sina vaclu·a formet' 
och snabbhet iiro mer hernmastadde. 

Tid efter annnn o·ör Amiralitetet ett flygande be-
sök i Larache för at~ inspektera denna ömkliga flotta 
och dess förrådshus, låta förnya målningen, försöka 
pum parne, döda råttorne och i~tfwdsiitta_ de förs~ör~lser 
de ~1 stadkommit. Derefter besttger Amtralen sm asna 
o~h ?tterv~inder till hemmets lugn, som endast afbrytes 

af en eller annnn värdering å haveri. 
Hela Maroceanska kusten är svår att nalkas. Den 

har ej mer än två hamnar, tillr~ickligt stora och säl~~'a 
för större fartyg, och det är just dessa som man of
verrrifvit. Den ena ~i r vid S:t Croix, der Portugiseme 

b f . l 
hade anh1gt ett nybygge och byggt en ästn111g, Hars 
hela befolkning ~n' 17'73 förflyttades till Mogndor. Den 
andra är det gamla Mamora, emellan Larache och 1\~
bat. en stor, djup och skyddad hamn, hvaraf en CI

viliserad recrering kunde bafva gjort en af de bästa 
hamnar vid b Oceanen. Mohrerna hafva låtit den npp
grundns och mynningen är stängd af sandb~nka_r: den 
är nu enelast en insjö, som ej bar kommumkatwn med 
bafvet, utom vid högt vatten. Valedias hamn vore god 
om ej klippgrunden gjorde inloppet så svårt att den 

måst öfvergifvas. 
Med unelantag af dessa tre hnmnnr finnes långs 

hela kusten intet annat är öppna redder, mer och 
mind re farlige samt flodm ynningar, h vars sandbankar 
endast tillåta mindre fartyg all deri söka tillOygt. Vtd 
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Tanger iir den L:ista redden oaktadt äfven den vid 
Ostliga och sydostliga vindar iit• farlig. Tetu:1ns redd, der 
Sultaus flotta fordom vintrade i skygd af en stor klippa 
vid Boul'egas mynning, kan ej beg·agn<ls med Ostlig 
vind. Saffis och Casablancas redder hafva samma olä
genheter och dessutom den af en dålig hållbotten. Vid 
Masagan och Mogador kunna större fartyg endast ligga 
långt från landet. Barren vid Sebou iit' för grund äf
vcn för fartyg af medelstorlek - vid Morbeya är samma 
förhålhmde, Floderna Lyxos vid Larache och Bure
greg vid Ilahat äm de enda som nu besökas af Han
dclsfnrtyg. Inga fartyg af met' än 100 Tons drägtighet 
kunna löpa in der. Jordbäfningen år 1775 gjorda Bu
regregs mynning 30 fot d ju p vid högt vatten. Det va t' 
då man der byggde korvetter af 36 kanoner. Efter 
denna tid har sanden allt met' och mer förökat sig, 
och det är alt frukta att snart enelast små båtat' kunna 
flyta der. 

Från hafssidan hat' Mnrocco endast 3 punkter som 
. l 

kunna såra.s: Larache, . Ny-Mamora och Rabat. Af dessa 
tre är Rabat den vigtigaste. Det skulle ej tjena till 
n~tgonting att blockera eller occupera något annat ställe. 
Tanger och Tetuan skulle vara fördelaktiga besittningar 
för en sjömakt : men i Maroccos nuvarande ställning 
äro de ej mera än Mogador och Saffi. integrerande de
lar af staten. Historien visar att <len bestått i tre sekel 
oaktadt alla dessa punkter innehades af Portugal och 
Spanien. Långt ifrån att skadas af blockaden har den 
besegrat och brutit den. 

Ny-Mamora, en liten fästning som försvarar in
loppet af Sebou, numera i ruiner men utmärkt väl be
lägen och Larnche, en folkrik och temligen stark stad 
belägen vid Lyxos mynning, tyckas oss vara af mer 
betydenhet, emedan de ej äro långt ifrån Fez. 

Sådane äro detta lands verkliga och naturliga för
svar. År 1765 försökte Frankrike en demonstration emot 
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Rabat oeh Sale. Ett linicsk epp, 8 ft·egattcr, :~ cl te
heckcr, 1 bark och 2 Mörsnrefartyg kryssade ut:lllför 
men ut;m rcsultnt. Escadrcn kunde liitt hafva beskjntit 
staden , 0111 den placerat sig utanför Rnbat, p~t någ;ra 
kabelläno·ders nfsti't nd, på 15 fnmnars vatten. Nu sk u.! ~ 
l 

0 1 t al· :>. 110·f·u·tvo· o·öra ett d)'likt föt ·si.i k iinda lcn·:-.o·nan( e c.. c:., 0 ( .; n n 
bt~n~e och skulle skydda en affallande escadcr emot 

l l
. . l ,, ,~. tllt'~on g:öt·a ankat·sättningen sv~u· 

lCI SVIIH <JI'Ile SOill '·' ~~ ~ 

och l'adig. 1· r.. tL 
Vi lwfva nu ftamlagt alb nö~ige d~ta JCl' ot' a 

·r ' -en klar öfversigt öfvct' Ke]saredomet l\1Liroccos 
" 1 \a . . n iifvensom för 
"'l.ot'dnil förhållanden och. dess mvanare, 

l herrskar deri, 
att hilda ett omdöme öfvcr t en som nu 

l k I) ~ 1.: ·1 1,na hans karakter och 
1le ressurser ~an an . ... ' ' ' 

ktns l ynnc. 




