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i Kong!. Örlor:sman na-Siillskapel <l en l 'i Nov. 1öi) vi<l 
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Ftirvaltuing e ns nf S1iii.irendena undenLluiea Beriil'telsc om 

dP. vid. Kong!. lVJ;,j:ls Fiollas särskilta" st:d.ion er, under 
iir 1816 mrriillade sjliexperli ti oner 

L,t;.lircktlirens uud cnl!i niga berätt.el, e den 8 Februari il:i4i 
om fö reg:'iende lirets s. jömiitnin gar 

L otstli rcktiircn s uttdcn l:1 tti~a Lerältebe dat. i Fc bmnri 1:'17 
rörande de 1•id lot ,pla.tserna iuri\tlade skolor . 

l'iirl"allt~in:zens af Sji\ii rendena upp~ift på <le fiir Lots- oclr 
Fynnrättningen under loppet af ~ r tS.~G ··erkstiillde 
1lj'byggnadcr od 1 rep:1ration er 

1. 

t l. 
"2~ . 

]"l. 

4G. 

50 . 

63. 
'i~ . 

119. 

In. 
129. 

141. 

!GO 

16l. 

Hi7. 



Kapt~_neu M . Thulstrup• de 11 30 J?ece•.~llJct· 1846 afgifn" be· 
raltelsc om sjökorteverkets fortgang under loppet af 

... ; amma å r . . . . · · · · · · . · : . . . . . s id . 173. 
h>rvallll!ngen , Jf Sjöärende~a underdålllga l3erlittelsc den 

W Januari 1847 o.'n fr;~mmaude lli uders uppfinningar 
oc l1 f•·amsleg 1 de 1111 Sjuvelenskaperna hörande delar ;J 175. 

l'ersonai -Stat för Kon;;l. Sjöfi'>rsvars-Departcmenlet F"._ 
valtuingeu- af Sjölirendcna, Flottans Stalion:r 

0
°;[, 

Lotsyerkct. med he>lådrla lönino sförm:lner . . ,
1 

194. 
Fc;r ~;dtmnf(ens . ~·f Sjölircnrlcna unrl~rd:lni~a berättcl~e ;le~ 

~o_Juli 18-l , om frcilllm:lllde liinde•·s framsteg· i de till 

N
. :;Ju-velensL;p~rne hörande limnen ... , .... JJ :<14. 
,) q Abraham Lrnncrona :!".'J . Regi •ter i'•fve r rl 10 C" . ; ' . • •. • . n·· . : . . . . . .. . . . J) -"-
. · e '" ' ' · ·' At g. al ltrhknft , Sj<.;v.,scndet " ~:l 1 , 

'6iJ.fh'llfJl. l.i'iiH''I'ltUI'Di'I~!Je'lltJ 11( s_j;j/i,-;•t;''l'i• 
ellt~tul 'lt'luierNU'nrdgtt BeriUiel.~e t.ielt 
'1..$ Jtnuun·i 1.§.:16 tJ'Ilil ,.,,.;;,,,-uJunu.le ,-·<·.< 
Uieule'l~.fJ fi'"tna-,.deg i de till Sj;;.,,eteJa-.,;:<·' · 
."'JIUtJJe'l"'lillfl 11-.YJrtuuDe deltu·. ':1) ,J. ' ;_, ~ 

··.,· 

Till följd af föreskriften i 6 § 9 momentet af · •: 
den för Förvaltningen af Sjöarendena utfiird;lde Ni\diga 
lnstructionen af den !8 Januari 1841, !il r Förvalt-
ningen bärmed afgifva uoclerd5nig Beraltelse om de 
unde1· scdnaste l•nlmr i främmande Under gjorde upp-
täckter och framsteg, som tillhiira Sjöväsendet och 
nH'cl det stå i uännare samband. 

Bland dessa förekommer en uppfinning af Engels
m<tnnen Robert Foulerlon, som benämnt densamma 
"Skep psmanöv rrraren", och under clt-tta namn uttagit 
patent . å dess tillverkning. 

Med tillhj!;lp af dt·nna maehin kan ett filrtyg vän
das omkring på stället, ntau bitf'ädc af roder, segel 
eller ånglu·aft. 

Uppfinningen ntgöres af cu vattt·nskruf, ej olik 
d··n så kallade Sllliths skru f'-pru pe llor, men Foulertons 
har axeln liggande tvär~k<·pps, gt·nom ett rundt bål i 
akterskarpet under \illtnt't, och siittcs i rörelse medelst 
ett pf1 axeln nnbragt utvPxlings-hjul i beröring med 
t'tt lwrizoutdt stiildt kuggl•jul, livars axel går upp 
•geuorn däcket och der medelst andra utvexliugshjul 
siilles i rörelse genom gl\ngspel('t. 

Fördelarue af denna uppfinning uppgif'v<Js vara 
enkelbet och alllllän anv:1nclbarbet; skyndsambeten, 

*) Ilcfcrenl R. W. n~ckborg. 

Tidsl,qft i Sjli.uiisendct . t o:rle J ,·g. 1:s ta hi~(t . 1 



lil'ili' lll ed den kan IJ, .,,.,,, Il'lS s1 ·'r"l . , r Il 
t:>'"' ' . . ' ' ' VH an a som fijr·-

s~a • ·, dess oå rkomlighet nf' flendrli<>a skott ' 
larthet' Ii vanned d<' Il lwn tillämJJ "' .. f ' och den 

.• . as a ven att sty tt unucr fart l'a•·nnde larty·" ra t ' 
b ' 

Foulerton · If ... 
. ' SJC SJOill<lll fl llSCt' f'"J' f 

saklio-a för·mi\ner k . ' ' 0 Janr e hufvud-
o unn a vrnuas creno m b 

hans upJAinnina om sk b J 0 t•gagnandct af 
::> epps or . 

l:o Att då ske .. 'Il 1. fan em t ' ppet ar str a •ggande i eller utan 
o vattnet, och rodret ~l d 

skeppet likväl kan .. . s,J e es utan verkan' 

2 
' svangas r lt vad dir·ektion som helst 

:o Att vid vä l · · 
dclse skeJ'!pet ' "o·. , ' knc nrngar. genom vind och i häu-

vabrar, unna hjelfXl l . 
nnd"ft den ol'ta " 11 . ' s <ep pet •genom och 

b < V(t( JO'::l Il .. 
vinden. b" •anov<•r·n a tt vä nda undan 

3:o Au, då fartyget 
:lf l komma för högt upp i 
llf, eller att ligga tl"ärs uti 
sjöar. 

]io-rrrr bi l .. l . l . n ::'b , llnu1·a c et Iran 
~rndt'n d!t·r falla för mycke t 
ford.J!r pnrngcn mellan svi'u·a 

4:o Art' vid h-~~··l,·r l -
l u " Jynr eller d;'~ 1 . Jack, och t' 1 · 1 • se" en sl<r 

U en rc<e llledO"jfve· j) n b ' 
hindrar båts utsätta l "l l -'' e er s va•· sjög?tng 

. . , ncc, mecest m·tchin l l IVII1!!a fnrt, ·o·e t att 1- 11 , ' ens legagna ut e ,.... .. b (l d. 

. S:o Art' nnde,· tätt ondJ ' tl'a . . 
farf)ro-et i drn d .. k . .. ) 1oa vrndkast bnno·a 

o 11 e Ir on man onsk· 1• l · l 0 

ständi" t r" 11 f. " _ . " ' mer Vlnc en be-o Jiln ~amma d r· 
dy lika tillfäll' ·/· s_r a, or att undvika den vid 

en c JPSI l'anlro-a be .. j' b 
• af råerna. 0 ' svar 1ga om rassningen 

6:o Att 
s rn sräfvnde 
Flotran. 

i stiltje l<uuna bibehålla shppet 
kurs och således på srn rälta 

vid 
post i 

7:o Att brincra rund si "f' 
ma d . f 11 " <eppers sta och förekom-
då ess a ~nde oklart med andra fart o- och art' 

skeppet lrorrer· i ridvatt f" ... 1 Yt>• 
sv·r·<l . no en ortO.)C t, tl'inga det ntt 
c··<J< om .. ' den "Jcd, som gifver Öppna klys, Ulan alt 
or clessa ant!amnl hehöfva båtar , va rp m. m. 

3 

8:o Att vid tillsegdsg~rende bringa skeppet att 
falla rätter väg. 

9:o Att, under· k•·yssning, vid vändningar genom 
vind vara säker att deri lyckas och derjemt.e skjuta 
upp och vinna under vändningarne. 

Engelska Am iralitetet bar· inbemtat åtskilliga skick
liga Sjöofficerares utlåtande öfver· denna uppfinning, 
och de försök, sorn med densamma blifvit verkställde 
å privata f::m yg; och derefter låtit insätta denna sort 
skruf å 46-kanon Fregatten S:t Laurence, liggande vid 
Sheerness , med h vilken anställts försök, som utfallit 
ganska tillfredsställande , i t hy att , sed J n den erhållit 
förr omnämnd e skruf och af ett ångfartyg boxerals ut 
i floden samt boxerråget lossats och manöver-machinen 
satts i rör·elsP. medelst gftngspelet , Fregatten, som låg 
tvärs för en stark Ebb-tid, svängdes rund med andra 
sidan tvärs e mot sa nana tidvattens ström. 

Nftgot ytte rligat·e försök att på fartyg, tillhörige 
Engelska Flottan, begagna ifrågavarande manöver
maebin, afböres ännu icke. 

Ifrån Portsmouth afseglade den 15 Juli 1845, 
under· befäl af Rear Adrniral Sir Hyd e Parker, 8 Linie
skepp , för a tt med hvarnnclra jemföras till derasegen
skaper; fyra af dessa skepp äro byggde enligt nuva
rande Öfver-Skeppshygga ren (Surveijer of the Navy) 
Sit· W. Symons planer, de öfriga fyt·a af lika många 
särskilda Byggmästare. Nämnde skepps namn, antal 
kanoner m. rn . innefartas i efrerföljilnde tabell. 
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Efter Arnirai Parker, :,om för sjuklit;hct tll ~1st e lenilla detta befäl, emottogs detsamma af 1\car Admiral Sir S. Pym, hvars Happort till Amiri.llitetet, daterad 10 October 18+5 om bord p& Skeppet S:t Vincent , ~tl'öljd af fullständiga ritningar öfvc1' seglingsförsöken , innehålltT ang~cnde dem hufvuds<~kligcn följande, nemIigen : att, under pressning ll!ed segel, uti hihd blå~t och svår motsjö, hade skeppet Rodney sPglat bäst , deremot syntes båda skeppen Qveen och Alhion att vara de mnkligaste uti sina rörelser, men hela ('Skadern, med undantag af S:t Vincent, visade sig bestå al' så god:-~ fartyg, r~ t t tic icke kunde ko nuna i läg•·rv~ll 
gPnom hrist~nde styfhet, och anser Amiral Pym, ;~tt al' alla Escndern tillhörande f~rtyg är Qveen det hasta skeppet , dernäst korn m n Al hi on och B. o d ney, derefter Canopus ocb Vnngtwrd, som äro likn goda; Trnfalgnt' håller sig häst upp uti lofvart, men är trögt; S:t 
Vincent sackar mest åt lä och är rankt. 

Förtroendet till fartyg, hyggde af jern, är i ständigt t.illtag:1nde så väl i Englnnd, som i Frnnkrike. Det jern~lllg f a r t y g, som reda n ä r 1820 byggdes i England och öfverföt·des till Havre dc Grace, Aron Mauby, och sed;;n den tiden v:1rit i hestJ.ndi!-( fart på Seinerlodeu, har till repar:1tioncr å skr:Hvet under dessa 25 år erfurdrnt endnst 50 € Steding och fartyget är fortfarande i godt stftnd. Ett annat mindre ångfnrtyg aF Jern, som varit i gång på O oden Shnnnon i Irland sedan år 1825, befinnes likalerl es i fullgodt stånd. Scdan h 1830 äro i England tillverkade öfvcr 150 ångfartyg af jem. Engelska Ostindislw Compagnil'ls ångf<Jrtyg äro de fleste byggrle af jPrn, och 25 sådane 
nu i bruk. 

England larer den plan varn å hane att till 
kustförsvar förändrn ?1tskillige äldre Linicshpp, h vilka för sådant andamål skoh f'iirse s hvardcra lllf'd t•tl i1ngtllachineri af 300 hästars krnft , drit'vaudc t'll va tten -
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shuf eller propellor . l l · . n • kl ' 
• • 0 • ' - OC 1 ( Cl'j<'IIJte fil Sin ta C mg 
1 betydl1g m[ln rn111skad 5 ?1 ~tt I · · k . r· 8U 
k 

. .. ' ' • . ett ~ 1n1cs epp d 
anoner 1ckc erholle större tackli 11 o- .. 4(J k s-

Fregatt. 
b' an en - <Jnon 

. I Octoher- n1ånad 1845 ankom från Amerika till 
L1verpool ett fartvo·, som väckt mycken uppn1a" ·k -,.,ö 1 sanJ-
het i och för de om bor~ å dets<Jmma använde mfuwa 
nya inräuningar, öfver hvilka en kort beskrifnin" h~r 
torde förtjena att intagas. b 

Detta f a r tyg, kallad t ''Massachuset", och ämnad t 
all bli~ va ett ständigt paketfartyg mellan New-York 
och L1 ve r pool, är 161 fot långt på diicket, 31 fot 5 
tum bredt och i rummet dJ'upt 20 fot· hela läniTden 

• 1'1 ' b 
Iran och med stormastens förkant akterut, innehåller 
beqväma ulryn~men för 35 passagerare. 

Bogen under hvardera kranbalken är försedd med 
en infattad. gl.~slins, som, __ då mörkret int•·äder, upp
lyses_ af en 1 forrumm<'l mHJt föt· linsen antänd lnmpa, 
hv[lrJgenom ett klart sken på hvardera boue 11 blifver 
synligt för seglare förut på en dist[lnce j tJart väder 
<~f 3 E?gPlska mil och förrummet i skeppet tillika 
l u Il kom l t gen upplyst. Emellan stor- och nH·sa n-masten 
ät· likaleJ~s infa_tt<~cl en ginslins i hvardera skeppssidan 
med . :n 111nantd~ och midt för _linsen antänd lampa, 
som pa samma gang upplyser kajutan ocl1 åt IH'<JrdPr~ 
sidan utom fartyget sprider ett kl<~rt sken, så <lit intet 
annat fartyg kan nalkas delta, ulan att blifva det 
~a r·se, H lom möjligtvis då det kom mer räll a k terifritu. 
Denna förträilliga inrätlning torde snart, som den fiir
tjenar, allmännare antagas , sf1snm förenande en be
t.ydligt ökad säkerhet för om bord lägg n i ng med a n d ra 
fartyg, rnPd öknd beqvämlighet, nytta samt miuskad 
utgift för lysningen ombord. 

Skansen och Backen äro förenade medelst 4-fots 
breda gångbord. Rummel nndcr dessa upptages af 
valleucisterner. 
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Storblllcu eller 13arbssen är lagd köll'n upp, 
ungefär 4 fot iifver dä cket, och hvilar på 2:ne tvär
balkar, uppburne .flf stal'ka stöttor, som gå genom däcket 
och äro förbult:1de till däcksbalkarne. Längs båtens 
sidor äro rum för läseo·el m. m., och under båten äro 

b 

lårar fö1· höns, får m. m. 
De tta fartyg ä1· väl bygdt och vackert, med en mycket 

skarp bO<T; uti sidorna Ullder skarndäcket finnas 8-1, 
ventilator:r. Skeppspumparne äro tillika luftpumpar·, 
och m!'delst dem, i förening med särskilda inrättningar, 
kan all den nere vid kölen varande osunda luften ni 

pumpas. 
Utom den förut omnämnda storbåten, som är 

försPdd med master och sPgel, finnas 2:ne förträilliga 
låringsbåtar och 2:ne lifbergningsbrttar. Hvarje stol 
och ~offa om bord ha•- en särskilrl lufttät låda, så att, 
i händelse n~gon m<~ n faller öfver bord, utgör en så
dan stol, utkastad i sjön, en fullständig lifrädd
ningsboy. 

Fartyget, försedt med auxiliai1· ångkr<~ft, har lika 
stor segel-a•·ca, som om dt't vore blott s('glande, men 
tacklingen är alldcle~ egen deri, att alla stängerna löpa 
upp och ned akter om masterne; toppen å dessa är 
mycket längre än vanligtvis brukns, och på den löper 
den undre märsråen; hvar·je mast hn•· fyra f[lsta, mycket 
rrrunda råseo-cl hvardcr·a försedt med endast ett t·ef, 
() b ' 
och dessutom ett flygande öfverhramsegel. 

Ofvanom tvärsalningarne äro masterne försedda 
med svåra jernband, med ögon för fästandel af så väl 
vant som stila stäno-ernas tackling den vanli(!a, [3ram-' n' b ~ ......., 
stången bu lång topp för öfverbr<~mseglet. Water-
och 13og-stag, Märse-skot och fall, puttingsvant, under
•·åhänga•·e och märse-rackar m. m. äro af jt~rn. Alla 
block hafva jcrnstropp och dcnrw betäckt af block
husel, så att endast bilkcn och stroppens öga blir syn
li<>t eller kan åst<1dkomrna ska mfllnin!!. b . v 
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Med ganskil uli'•ng!l fonfelar förrnar denna tack

ling äfven ni\;;r:1 oliigeniJcler, si'tsom flera der med 

dessas tackling, hv!lrilf större tyngd i vädn·t och större 

kostnnd vid första u.! rustningen, än för den vanliga 

tacldmg-en; men, enhrt Uf1IJfinnal·ens R B l', b ' 
~ u , , • • or es , 

förmenande, äro fördelarue vida öfvervä<r~ 11 d . 1·· 
o" e o arrcu

heterna, h vilket förmenande äfven synes i flc 1·e
0 af-

scencleu väl grundadt. 

Betraktad! i egenskap af &ngfartyg, så består dess 
drifkraf't uti en co d · ' 1 

n cnsenngs-ilngm<Jc 1in med 2:ne cy-
lindrar, ställde ·· ·· · J J 

1 nara 1·ar v1n (C emot hva1·andra; 
l!varder;J 1· l f 2"' 

c·y lnt e m a o tums diameter och 3 fors 
lc'ing·a sf·J<r q n l 

~ •<::>; -<:ne angpanno1·, 1vnrdP1'a 14 fot 13na, 7 
fo~ bn~:l orh 9 fot hög; för att h!lsfigt kunnil r;~lll
brlllga anga, finnes en särskild h!?1snwchin med upp

hettar: efter samn:a grunder, som den på An1eriknnska 

~n.g-Frcgatten Pnnccton. Ångkraften utvexlar till en 

l:..r1cbsons propell_or, hv~1rs diameter är 9:} for; pro

~elloms ax1:l hvdar utr en hylsa, inhuggPn ur i och 

f<Jst.bnflad tJ!) af<tt'I'Sfäfvpns b~nhorrfs ··ich p p Il 
r smidd l ' 't> ' '• ro c Ol'll 

a 'oppar och mctnll, l<an lyftas ur ' '<lltnct 
då den t'J. bclröfver hc"'lo·nas ' 

b f. b (.' ~ 

Machincriet ä r, enligr Capirnine Erici,
50115 

pin n, 

som derigenom lunnat el~ nytt bevis pft si 11 il utn1ä
rl<

ta mechaniska insi rr tcr. 
o 

Styrbn af bilda maehinrrnn är bcr~iknad till om

kring ~!() hästkrafter·, l!vnrrned i lugut väder dcr:;
1 

fartyg formoc~as lw.nna bring<Js till '7,8 Engelska sjömils 

(9 Statnte mrlcs) l<Jrt i timm en, mt·d en beräl\n;~J år

gång af 8 Tons Anthracitl\01 i dygn<'t, motsvarnnd 1~ 
4,7 ~ pet· .hästkraft. ~>Ch timme. Machinen upprngc 1· 

en langJ af 4'7 fot Iran aktcrstäl'ven i understa l'llm -
rnct. Kostnaden f(·;,. d crs,~lllr 11 ,- 1 a··,. r·· ) ' 2 f 

" ungc1ar 1gcn .., n 

farrygt•fs, od1 den samrnanl:1gda kostnJclssurnman f(i,UOil 
~ Sterling. 

l 
j 

l<'arfyaet "J·ordc rl'SJII fr?1n New-York till Liver-
~ t! 

pool på i7t dygn, h vilk et nnses ' 'ar·n. '7 ~lygn mind. r~' , 
an bv,,cJ som t•rfordrats, om f111gmnchrner1et 1ckc bldvrt 

n~gra gånger begagnadr. 

Att enJOt hi\ rd vind försöka machint•ns kraft var 

icke tillfälle under resnn, rnpn nwn förmodar iilt 

Massacbuset, med dess S\~lra tackling, emot frisk vind 

ej skall kornmn fort meJ cl.ess sv.aga machinkraft, be

J'äknad all an väneleJs endast 1 st d t je elit• r labenJncl med 

smul sjö. 

Uti Ocraber 1845 anst iilldes försök med ett fmg

fartyg, kalladt Cee, om 10 loästars kraf:t, och inrätladt 

at t kunna drifvas så väl af skofvclhjtd, som skruf; 

försöken verkställdes på Jet sättet, att bi\ de skofvel

hjulen och skrufven samtidigt sattes i g~ng, hjulen alt 

drifva fnrryget fram och skrufven att drifva det rill

hab. Vid della försök gjorde fartyget god fnrt öfver 

stäf; i anledning hvaraf i~vändes, alt, emedan skrufvPn 

verkade i skof'velhjuh•ns bakvat!f·n (hjuhilltnet), kunde 

den icke utöfva sin fulla verkan. Maehinens g~ng 

omkastades dcrföre, sf1 art hjulen backade, nndcr det 

skmfvcn dl't·f fram flf; mcn äfven vid Jetta försök seg

rade hjul,~ n, i t hy alt fartyget d re f tillbak<J. 

Ocrefter fästades fnrtyget vid en dynamometer, 

o('h di'1 hjul och skruf på en gfn~g sattes i rörelse med 

siridig vcrk<~n, befanns hjulens öfvcrs tign skrufvens 

med 317 U. Verbn ensamt af hjulen utan skruf ur

gjorde, enligt dyn<Jmomctern, 62'7 U. och af skrufvcn 

ensamt 583 'tt.. 
Dessa försök hcvis<J dock, enligt Förv<~ltningcns 

af Sjöärendena tanke, intet för eller emot skrufven, 

cnu'd,<Jn nud<>r den tid si\ v~il hjul, som skruf samti

digt drcfvos <Jf machin~n, dl'nna gjorde end:.~st 14 sle~g 
i mintilen, IIY<Iremot , d f1 dl'n vcrknde på <·nsnnlt hju

len el!l'1· skruf'"en, lllilchinr·u giorde 28 slag i Ininu

ten; förra Ldlcr gjord<· ~krufven 56 ondopp odt 1 
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seJ 11 'li'C h l l t 11 'J J- · · · 
. ' ' .e - 0111 opp ' ll!lnutcn; när nu skrufvcns 

v1ngnr, enl1gt llVad mau kan förmocl ·r 1 ~f 1 1· 
• L l ' )u va en s {e -

n1ng beräknad för hastigheten nf 112 1 1 
. ' om opp, men 1 en 

verkande hast1gbeten motsvarar enda 1 56 1 
• 1 . s ou1 o p p, 

maste en de af den använda lunft, 1 f 1 
. . . . ' ' en 1a va ver<at 

stnd1gt, d. v. s. tdl 111111sknin0' i elJ."St "·"k 1 f 
. . o .~ pa1a 11n1. ram-
lart; hvdken nmständi"lwt icke kan ega l' tl · r· 

n b C . L . m J a seen-
de•. pa skofvelbjulen, hvilkas verkan alltid blifver att 

drdva ftu~ty~et fra?1 frt det h~ll hjulen gå. 

Cap1!Cl1nen v1d Engelska Flottan Sir James Ross 

utsänd t.i.ll Södra Polar-Hegionerne med de unde 1• des: 

bcfal stalide Fart)•rren Erebus och T J • 
d , . . O • err'OI', 1a1·, .Jemte 

an la \:lgt•ga upplysn~nga1·, lemnat den att vid hafs-

ytan ut1 höga sydliga latituder, qvick~ilfrets stånd i 

Barometern är mycket lägre, ellc1· mer än en balf 

~ngelsk tum mindre högt, än vid samma värmegrad 
v1d hafsytan mellan trooikerne. 

Sedan förenämnde' tvenne fa1· tya hvardera bl ' f' 't 
f" d O ' l VI 

orsc t med ett mindre auxiliairt åno-machineri lnf'va 
d r " .,, o , • 

e ~ g.att !1 Norra Polar-Hegioneme, under befäl af 

Cap1~:lln.~ Sir John Franklin , fr·iln b vilken man har 

att forvanta nya observatione1· om Barorneter- ståndet i 

de mycket nordliga latituderne. 

Jl 

2. 

;111/'iil•tuule af" x•olltei··-AJuil~tllen li't·i
lwt~l~e c. .n. N~Jrtlell.d\jijld i x•~JIIIJl. 

Ö•··tog.~llunuu•-Siill.du•pet tlen 1& NtJ
velnber 184&, vitl 'ltetltiiggtutde tl/" 
presiditnn. 

Kong!. Örlogsmanna-Sällskapets Stadga r ålägga 

afg~tende embetsmän, att nedlägga sine e m beten med 

ett tal i nf1got till Sällsk a pets omfallning börande äm

ne, och jag ha r förd en skull ämnat tala Om vigtenför 

Sverige att äga ett Sjuväsende. 
Folkslagens stigande bildning, konstflit och behof, 

deras varors fortskaffantle kring ve riden, !JVarigenom 

förbindelsen alla Irakter emellan mer och mer tillra

ger, tillika med mångfaldiga och för deras utveckling 

ingripande uppfinningar äro tilldragelser, som visser

ligen icke undgå !lit pg, närmaste framtid, utöfva det 

n1äkrigaste inflytamlc '). 

De Statcr, hvilk;, , i denna storartade Ul\·ecldings

tid, äro belägna utmed hafvet och omgränsas :~f vid

sträckta och gagnbara kuster, åtnjuta derföre stora 

naturliga företräden. Deras läge bör anses, som nvc

kcln till välstånd och politiskt oberoende. 

1) Till bvacl förv!lnancle grad u ppfinningsgåfvan, med afseende på 
skyndsam och vidsträckt förhinrlclse (ett af v:ir tids största syf
temå l) upphunnit , -synes af Elektriska Telef!rafens påfinnin g. 
Genom dc una indittuin~ i l'orl.smoutb , bar sistlinne Januari 
månad d. å., i närvaro af fle re af Kronans c mbetsrnlin, Drott
ningens af Engfan ,! trontal hlifvit mcrldeladt på tlen korla tid 
af ungefiir två timmar. Talet bestod af omkring ~6,000 ho k
~ tiifver , rlå så ledes 300 hokstiifver öfverfördes i minuten på el! 
afstiind af 88 Engelska mi L 
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Vid IH'Ir<tktandl'! ltiio·af f<ttl;lr man det betydelse

fulla af' vårt lands bciJgenhct, och huru vigt igt det 

ä r för oss all upparbeta sjö,·äscndct, såso 111 det rc·J 

baraste verktyget, för all lwfrämja landt·ls hö"re ut 

vec kling och fastaJ·e ställning. Dt•n höga och Jo·afti"n 

nnda hvillien råder i Norden; de lysnnde bisloriska 

no inne n, som finnas der från aflägsnaste fornt id; den 

fr:ijdade vikingasfilm hv<trifran vi härled<t vårt ursprun.r: 

a llt förena•· sig ;'III m:ilnigt undnstödj<t och föra 0~~ 
till ett sZ1dant mfol. 

Men onktaclt delfa ll<tlndiga förhfdlandc synes 

vcr·kli!!en lig-!!il oss så nära , och läno·e haft ett vi~ ti "t 
• o.J ~-~J " • • t> b ;:, 

mflytande p<t vara OlnständJglwter, höres dock ofta dPn 

nedsl~cnde mening yttras, <lit Sverige hv:1rken är i 

behof af sjöv~ist·•nde, eller kan utrriira nå.ron e"enrlio-
, b ~ b u 

SJOnwgt. Och det iir i anledning af ell s~d~nt tänke-

sätt, som en undersökning f'or·dr:ls, innan det slår f'Ci 1· 

djupa rötter, och undergriifve1· den tillfärsigt hvilrmcd 

Svenskarne äro Vilna, att anlita sin<t krafter och be
mödnnden. 

Det är de ollevista satserna, som fat. ta t tidens 

styn•, ehurn den ]Jo!itiska verldens förhilllanden linu-a 
"' ' Ob 

fästade vid erfarcnlwtens ankare. 

Fö1· utvecklingen af dennil pröfning blir an~e
lägct, att ick e glömma sednaste historiska fakta: pg 
menar h~ind(··lsernil åren 1813 och 14, Silntt Sverirres 

:::> 
deraf fö, -;:~ ,J!cdde politiska inflytande. Intet heller bör 

det förgätas, att vi äfven i framtiden torde finna öf

vcrensstämmilnde tänkesGli i vcster; och att staterna i 

det Europeisk... fiirhnndet , orubblig" som !lxstjerrlOJ', 

nlla Hinn ljus oc h tillvaro från samn1a lys;'lnde urspmng : 

bildningens oeh det Ömses idiga · hehofvets. 

Historiens vittnesbörd visar ock, hurn i sin hör

jan mindre stater förrnflit uppstig-H till makt oeh rikc

dom, genom att äga l~afvct till rn natnrlig hunds

förvandt, och alt befordra sjö väsendet. Eugland och 

., 

Förc 11 ta Stalcrna Anwrikil lemna kirpft bt·grnnd 

ningsvå1 da efterdomen; och för 3: nr sl'k!Pr sedan ägde 

det f'ill'stnåmncle rik1·1 f,in c lu i••sfartyg tin Sver ige 2
) . 

D~ sftled ('S sjCiväsl'ndet t~t ve el; 1:, t s hos all <t k ~lst.
folk, i förhåll ande till dl'ltagandct ll\'armed det biJ~vrt 
omfattad t; sf1 är det af vi;;t att utforska, huruVJda 

~ ·f 1~ 11 • bel ''1rrc11bet '1emte dess öfriga förhållanden, 
Vd l u (IS c n , , · . .. . 

äro af sådan sjöbcskaffcn lwt, att de verkl1gen furlJerw 

Svenska folkets uppmärks<tmhet; och om icke naturen 

till och med företrådesvis gynne1t oss i detta afseende 

111"1st värn företag på sjön, och den för det mesta oaf

brutna lycka som åtfoljt dem, endast kan bärledas 

ifr~n c•genskapPr, som tillhöra ett sjöfolie 

l första rummPt, synes vidsträckta och befollwde 

kustl'r samt ans('nlig inrikes sjöfart, vara den natnrli

gnste an,·isningen på ett mäktigt sjö"åsende. l detta 

afseende har Sverige fördräde for Sllla grannar; och 

Liflar, hvad kustens längd beträffa•·, med det
6

hal'

omgränsnde England. Den Svenslot kusten, jemte land 

och Gottland, olwräkn:nlt må ngfa Id iga smärre bebodda 

ö::u· och segelbara nodPr, utgör säkerligen 550 Sv. mil 

med alb bugter; och kuststräckningen ornl:ring de"4 

största insjöarne, hvilka innehålla t:\1 qv. n11l, uppgat· 

till 140 mil, bv:1remot Stora llrittanniens kustlängd 

blifvit beräknad till 633 mil 3
). 

2) År 1546 1igde Sverige 35 'ko·igsskepp och Fngland 13. De __ bgar 
sorn elen store Gustaf I stadrracle för va•· handel oc l• SJufart, 
Llcfvo mönster fi'>r England~ författuingar . Sveriges folk
m1ingrl, styrka och tillgångar pa g. 75 . 

3) s,•erioes ku slstr1icli' '' "'' blifvil. herliknad efter landkartan, 
tnen ?ir i vcrkligl1eten liiugre. Den utgö1· otukring .. t-b- af <le_n, 
på samma scilt af'mcilta :Nordiska lwlfön s_ heb ~ust}angd '. hvd
ken, med alla krökningar oclo Norges d)lopt ma~ gaenclc fJ?rrlar 
sa mt Loffodsöarne , ej lir minrh·c ~n 1500 Sv. om!; hvaraf o_m
kring :200 mil utgör kustens böj111ngar norr om Geflc, och tOO 
nol'l' om Bergen. .. . , 

Alla Svcri"es florler och vattendrag, heraknas 1 C. af For
se ils statistik iifver Sverige lill 499 s, .. qv. miL 

Uti Sir William Petty's arbete pag. 259 uppska ttas Sto•::• 
llriltanniens ku siEin gd till 10,000 Eng. mil , hvaraf G bllfvJt 
r:ikuatle pil 1 Svensk. 
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Svenska k nsterna hafva ä f ven blifvit gynnade, 
med mrlllga naturliga och bre!'' ä ma hamnar; och vårt 
land äge1· i Jetta för en sjömakt vigtio·a af~eende, så 
mycket större företräde, som denna sk~nk af naturen 
icke kan uppvägas igenom de största bemödanden, 
elle~· de ofantligaste summor. Franhike ä1· bärpå ett 
bev1s. Detta land, utan vidsträckt kust och i allmän
het utan naturliga hamnar, förmår blott ersätta till 
en del den sednare bristen, oaktadt fortsatta ans trän<r-

. d o 
nmgar, u~ erstödde af millioner R:d1·s uppoffring. 

Sver1ges hamnae äro icke heller långt åtskiljda 
fri\ n hvar·andra, eller skiljda genom främmande mak
ters länder, hvarigenorn sådane örlogshamnar undvikas 
som äro belägna i aflägsna trakter utan inbö.·des nnd
sättni ng. Krigsflotta n o c !J a n d ra försvarsmedel, k u 11 n a 
hos oss derföre sammandragas på ganska ko1·t tid, för
enade verka med största eftertryck, samt ineättas med 
ofantligt lllf'ra besparing. Våra nnturliga hamna1· be
sitta härjcmte den v:~sendtliga fördelen, att deras djup 
förblifv<'r oförändrat; hvilket icke allestädes är för
hallnndet p~ rnotsatta sidan af Östersjön, der vestliga 
stormar sätta i rörelse stora sandmasso1· på l1 afsbott en, 
hvilka förändra djupet. Dessutom bör ej förglömmas, 
att sjöfarten på vår sida beaynner mycket ticlicrare 

. b b( ' 

emedan isen bastigare försvinner; alt knsten erbjuder, 
oberäknad! hamnar, fle1·e aoda läo·enheter· för ankrina 

b b b' 
hvilka passa till både tillflyktsorter och operations-
punkter; samt att alla slag-s undervattens byarrnader af 

u . 00 

träd, och följaktligen äfven skeppskroppen, bibehålla 
sig i vi'1rt luftstreck mycket längre, än på flera andra 
ställen. 

Det läge, som Sverige innehar i Europa, har 
derföre i alla tidu varit ansedt föe e n sjömakts. Det 
har icke allenast förorsakat oss fördelaktirra handels-för-. o 
bllldelseJ', utan mången för oss sjelfva och för Europas 
sak, maktpitliggande krigsplan, har blifvit byg·d på detta 

15 

säkra od1 stLll' kn förhållande, hvilket genom föreningen 

med Norge, vunnit i anseende oeh följdrr. " 
Ibland ländernn i Norra Europa, har vart lands 

belägenhet ett utmärkt företräde i flere bänsee.~Hien. 
Amerikas och Europas oumbärliga och ansen l iga Oster
sjö-handel, nödgas, till större delen, passera utmed 
v2l ra k u st er; emot vcddshafvens rikedomar st räckes v å r· 
ena sida, och på aflägsne farvatten segla våra skepp •). 

Jhland de största utvägar, som naturen lemnat 
s?Hhwe folkslarr i Europa, b vilka omgifvas med hafs
kust, är en lö~1ande fiskfångst. Härigenom bildas icke 
allenast en nyttig och härdad k lass sjö f ulk, tillgäng l i g 
för statens tjt•nst, utan hafsfisken utgör en förträiHig 
vara för så väl innevånarnes rnskilta bebof, som för 
deras handrl. Efter nppgift finnes i Sverige omkring 
2100 fisken, men antal(•! torde vara !flngt större, helst 
de flesta hemmnn och lägenheter i skärgården samt 
pr1 kusten, sysscbätta sig härmed'). Dc,nna handtering 
fö rtjenar således, uncle e alla om stä ndighe!f~1·, både hägn 
och omta n k e, såsom led~' m\ e t iii sjöväsendets gagn och 
landets fö•·kofran. 

Den inländska kustfarten är ett annat vigtigt 
hjelpmedel, med hänseende till makten på sjön. Den 
utgör skolan, för den utmärkta klass sjömän, hvilken 
företrädesvis blil'ver förtrolig med Nordens stormar och 
hårda luftstreck, samt våra kusters egenheter. Af brist 
pft t illförlitliga uppgifter, kan antalet af sådant folk, 
som begagnas till inrikes sjöfart i vårt land, ej riktigt 
bestämmas; men efter all anledning l'örökes årligen 
deras antal, alltsom förbindelsen kustorterna emellan 
tilltager, och dessa behöfva undsättning af llVarandra. 

•) .h 1817 passera<lc Hetsingborg 8817 fartyg, men 1825, 13160 
st.; och pli sednare år tin flere. Af fårstn;tmnda !lrets belopp, 
utgjorde de Svenska fartygens antal 2042 st. Crouological Re
cords, L> y Ccsa r Mo rea u. 

5) Statistik. öfver Sverige. 



Det är her<iknadt ~r 18·1-:2 , att omkring 140J fnrtyg 

om 31,100 List('r IH·gilgnades till d<·n inrikes sjöfarten, 

samt art rörelsen pf1 b nf Sveriges större kanaler be
streds med 8980. mindre och större fartyg 6). 

l alla länder beror belw!'vet ilf inhemska handels

fartyg, som göra Ii\ ugn 'resor, på handclsv;u·ornns myc

kenhet, deras utskeppning och intagande i landet. I 
Sverige är förhållandet enahanda' och man S;lknar 

icke a u led n in g .till ett driftigt sjöväsende, e b u r u anta let 

af inländske fartyg ät• mindre än h vad varorons orit- · 

sättning synes fordra, hvilket förh~llande, med hän

seende till sjöfart<-'ns utbildning, dock förtjenar upp
märksnmhet. År 1842 utgjo1·de värdPI af alla inkomne 

och utförde varor i landet, omkring 37-:} millioner 

R:dr, och n n talet . af alla handelsfartyg, hvilka ankom

mit ifrån eller· afg~tt till utrikes ort, uppgick till 

10,300 stycken, om . något mer än 370,'100 läster, IJVar

nf' 6,514 fartyg om 197, 'HO läster räknades för in

lwmsk egendom 7
). 

Med h~ins('endc till skeppsbyggnad, och dernf härOy

tancle uatimwla fördelar, är Sverige i besittning af flere 

väseudtliga slu·ppsämnen, samt för öfrigt icke långt ;lf'

lägset ifr~n sådane hcbof, som torde felas oss för den 

större skeppsbyggnaden. Det bör likväl anmärbs, att. 

den ifrågasatte bristen, hvilken egentl igen besti\r 

hampa och större virkespieccr, och sorn hos oss varit 

fiiremfd för fl<.>rfaldigc äldre och nynre författningnr, 

synes mera föranledd af ofullkomliga anstnlter, ~in af 

vrtrt klimats och vår jordmåns sträfvare beskaffenhet; 

å tminston e tyckc•s nyare planteringsrön bevisa ett så
daut förhållande. · Så ledcs !JVarföre icke rnecl il livar 

för-

6) Trollhätte, Götha, Södertelje, Strömsholm, Hjelmare och 
Wciddö Kana ler. Statistik öfvcr Sverige. 

1) Sr atistik öfver Sverige. 
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fi.irsöka, att. gi.ira d<·ssa nat. 11 r-a ls1<'1' liLt inl1<·mska, ~om 
alla andra, l; vilka äro oun1biirlirre för r1kets olwro<·nde n 
och förkofring? Sverige inne hil ll er ju t' n jord ytn af 

mer än 3,80e> q v. mil, samt fttnjuter för öf1 igt ett 

luftstreck och en växt-f'ör·m?1ga, lnillw icke allt•nast 

fördraga flere af söderns växtl'l', urnn sonr mildhet 
öfvergä iltHlra nordiska vcr·ldstrnkt._,,. 8

). 

Hvad skogsplnntcring särskild! hos oss beträffar, 
är nn mer utan allt tvifvel, att dt·n icke allenast 

l_v<'kas, utan medför nllmän och enski lt vi nst, lrvarpå 

efterdiime finnes hos b~de enskille persomT, och i den 

p~ K ronans bekostnad ;,n lagda plantering<·n ri'• Wi
s in~sö, IHilken består al' 6fJU tunnl<~rHI. f)pt är nlltså 

f• tf oefrergiOigt viikor fiir .. vfll' lyckliga fran1t1d, vår f'ör

ko fran, nationni-förmögenhet och ett fortfarand e obe
srgr<ldt frilwrs-tillstånd, SPill nödgar oss till en vis 

skog-shushållning och skogsplauter ing, samt arr ;d' andra 
häru ti taga ex.cmpel. 

lb laud trädslag, lrvilka i sedrwre rid hlifvit med 

fördel lwgagnade till skeppsbyggnad, oeb son1 trifvas 
ett nordiskt luftstreck och äfven i vii r jordrnån, 

Pn li gt flere försök, äro Larkträdet och Af'c<Jsia-triidet. 

Det förra, h vilket för n n got öf'ver HJO år sed n n f'ör

flytta des till Skottland, har vunnit dt!t instl'g, att 

millioner plantor sällas årligen i Storn Brita11niens 

bergs-distriktl'r, och att deraf stora skognr und•·r tiden 
ti llkommit "). 

8
) l stoti~til;rn öfv~·r Sverige nppgifves, att 2200 qv. mil ä 1 0 rjen

hge 1111 skogsfallgst, och alt kronoparkc11Ja utgöra 14.~,224 
tunnia u d. 

9
) fö•· 20 år sedan bacle eu egednmsct!(are i Montaomeryshire i 

VVales, unrler loppet af """ra år riauterat 60 .,,. · ~- (1 . - , f . l :-.· ' u-lt.~:"J ncle-nr 
a · ett" 1111111 and) med 904,000 triid. I Aijresbire i Skortland 
voro ~la !·cd:m 2J?OOO acres planteracle till det mesta af leirkträr!' 
och 1 ~· orcsarslnre 33,000 a c re >. l A bcrrle,·nshire, ha f va d; 
l11111st "~u~·,~wgna c.gendo•u~ägarue planlera t 100,000-tals trän på 
Sina gaJdat, och VHlden af p lanterad skog utgjorde på blott ett 

Tidskrift i SjO"väsenrlet to:de A"rg. 1:sta /,äft. 2 
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Efter denna lftnga erfarenbet sfllecles, hnr !1Hl l1 i 
Engla nd hal't ti llfä lle t illerkänna Lärkträdet följand e 
goda egcnskape •· 

De~ är af nära så fast och varaktig beskniTenhet 
som eken, sallit har derj cmte en viixtförmåga, b vilken, 
Jikn~nde de lösare trädslngcns, är 3 gånger skydsn m
marc :.in den vilnl iga tallen; det äger i hög•·c g•·<~d 
än nndra triid, förm åga <III emotstå ömsom luflf•ns 
och vnttnrts ~t verkan; det h<11' mindre benägenhet att 
slå s icr vindt, och bar för öfri(!t sttitTe v.1rai<Li ghct vid t) u ..... 

30 ilr, om uppväxt i passande jordm ~111, än HJO Zm1 
gamla tallar, IHilket träds öfrige egenskaper det äfven 
a n ses ö f verträffa. 

Hvad den skyndsamma viix tl ighetcn ang;tr, har 
man funnit, att stammen vid 6 fo~ fr ft n roten, fuli 
gen 1 medelt:1l till 20 ~r tilltager i omkrets H tnm 
clf1 trädet får vii x:~ på lågländta ställen, men endast -l
tum ]'f' högre trakter; att tjockleken ökes än mera 
ifrZtn 20 till 50 f11·, om träden gallras och till il tas att 
,.;ixa mern ~tskiljda; samt slutligen, att det hvarje ?11· 
skjuter i höjd omhing 2 fot '0). 

s!iille 33 Eng_ qv. mil. I Pertshi1·e, d~n sy•llii~slc pro vins i 
Skottlands minnesviirda Il t'>gtiinc! e r, linnas plan,t.erarle stora I:u·k
trädsskoga •·, genom Hertigen al Athols samt <.1-~·eiv"rne Ka nncs 
oc h Breda l banes j] , ;ircli ghet. På en egendom 1 de t ta lan<lskap 
fanns för 20 år sedan ett Eirktreid, som i oml<rets hijiJ f 3 fot. 
] Argy les hi re har planler ingen. af Lir k tr<id pj_ort ~mder~erk ~ 
och hvad densamma, st:ind1gt 1 tdltag antle, lurmtll' utralta 1 
hijgihndern3 på ännu ett hatfl århundra rle, kan ej för11~se s . sr. ofantliga planteringsföretag forrh·a ock motsvarande .. anl agg
ningar :~f treidskolor för allehanria slags triid. De n märkvard1guste 
linr;es i Midd elsex, <ler för reclan 100 R r Sc<l:tn plantornas antul 
i en tr:tdsk o la uppgick till u.r millioner. l Sl:n t.~la n•l rciknas 
att treidskotorna upptaga 700 acres rymd; och 1fran fl ere der
va rande inr<iltningar, a fs:irulas årligen 10. :\ 12 millioner tel
ningar för att utplante .. as . Dcsse,. s3mt öfnge upply."n!,ngar an
g!ie nde Lärkträrlot och Accas ia-lrädet, äro hcmt<~de 111· Lomlo!,lS 
Encyc lo pcclia of Garrlenin g", ,~d:o of_ Agricullnre", s~unt fra~1. 
''CornllltJI11Calions to the Boa rrl of Agncul tu re Vol. VI & VII. 

' 0 l Ma n har till och med sett sn hs gamla. l>irkträrl up~hinna 
120 fo>h hi'•j•l och 78 tnm.< omkrets, samt > l'crtsbJre pa Her-
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Accasla-frådet, hvilkct i dess vild<I til ls tåml i För
e n!<~ Stnterna, ernår 15 till 18 fot i omkrets, har äf
ve n inom dN sedn~m: årlwudradet, blif'vit Uyttadt till 
Englands luftstreck. Det ger ett bårdt och v<~ra ktigt 
vi rke, som icke keymper, h vilket nyttjas med fördel 
t ill skeppsbyggnad, förnämligast såsom raktimmct· ocl1 
nagelvirke, för hvillw äncbm fd det äfvcn anses äga 
fi.i ret räd e. 

Amerika har 
som fortfarit 40 ~r i 
larne bl ifvit odugliga 
före millioner deraf 
sk e p ps va t .f. 

s~dane naglar nyttjats i skepp , 
st ändig verksamhet, utan att nag
el ler undergått förändring; hvae
urskeppas ttrligen till Englands 

Detta trädslag är äfven storväxt. Det vtixet· och 
mogn<I I', un de1· gynnande omstä ndighe ter, på uära så 
kol't tid, som de lös:1re trädart erna, samt frocbs unde1· 
högst olika luftstreck; ofra ptl en allmän eller cifdig 
jordmån, och anses i öfrigt för ett a f dc mest härdade 
träd tnan känne r. I Newhampshire i Amerika under 
44 graders Lat itud, höjet' Accasia n sin krona lika ståt
ligt, som vid Mississippi st ränder eller i G eorgien u n
der 33 gr<~ der; och för 20 å r sed :l n f:lll n s i E ngl and 
flere exempla t· af dett11 t rädsla~, h vilka voro 28 år 
ga mla , med 30 a 40 fots raka stammar. 

Genom det all männn framskr ida ndeL i vetenska
per och tillämpningat·, har lws oss, som annorstädes, 
Lebof nf trädvirke och hampa till sjöhrtrns bestridan
de blifvit till n~gon del förminskadt, derigeno m att • 
jc mct, de nn a våra h<If-omgjutn<I klippors outtömliga 
t illgfwg, på ett snillrikt och tillfredsställande sä tt , 
b lifvit stället an vä nrit mer än tillförene, och b vilk en 

tigen af Atholds egendom Dunkcld, det· detta trä<lslao· först 
i nf'ijrdes, har 80. års gan~ la lr~äcl :'f samma slag, blifvi~ upp
matte, samt Ledomde att lllnelwlla 300 k11bi k fot ypperlio-t virke 
ti ll Mdc skepps- och l111shyg-gnad. n ' 



f'öränclrino redan ilstadlwmmit de vigtigasie utslag, och 
b . "d ") lofv:1 t' än stön·e 1 fram t r . en . 

Dessnrom veta vi till hvad fullkomlighet i styrka, 
större skeppsstycken kunna sammansättas af mindre 
virke, till exempel linieskepps spant, költr~id och bal

kar, derns master och undtrråer, nwd ett on!, <1lla 

dc•ssa nppfinning:1r, skoL1 troligen npphinnil den högsta 

fllllkomlighet, och hafvil till pfd"öljd, ell allt mer obe

roende och utbildadt sjöväsrnde. 
Rt'dan för något mer än 45 år srdan förekom 

en afhJndling i Engelska Landlbruks-Abdemiens tid

skrift, rörande fördefarne i.ltt i skeppshyggnild lwgag
na smärre virl,e i stället fiir stör-re, ell er alt sbpa 

stora pjPsrr, gc•nom samm<Jnsättning af mindre. Man 

förord<1de då denna plan, som nwra ekonomisk och 
oheroPnde för det allmänna, äfvensom mr ra vinstgif

''ande för det cnskilta, genom tillfället att få begagna 

") Man kan l1lit'om ~iira sig et.t. någorlunrla b egrepp, vid enelast 
en llykl.i f! hlick p!i Englands stiirsta, oc h i anseende till bygl(nads
änllll" n och inrcil.t11ingar, mest anmiirkningsvtirdo iineskepp "Great 
Brita·in." Delta skepp ii r bygd t af jern med propellor, eller skt·uf
lojnl under vattnet, och är lnn~t 322 fot, bredt 51 fot, h ~ger 
16 fot djupt. , la stadt, och är af 3440 tons drcigtighet. Det lir 
indeldt i f> v:~ttent:it.a afdelningar, och rymmer 1.200 tons kol. 
.~nem acl •inen är af 1000 lo iislkraf'ter och vii ge 1· 3!10 tom, samt 
pannorn~1 innehålla 200 tons vattt·n och v~iga 200 lons. Skrufv~n 
heslår af 6 armar, 15 fot 6 tmn i diameter. He la sk rufparl1ct 
mer! skaftet cir i 3:ne cklar, och deras hela liin (! rl är no fot, 
samt vigten 36 tons. De :l:nc öfversla diicken iiro af träd, men 
de tvenne undre för last iiro af jern. Bottenpl!itarne iiro fr[ln 
t till i tum tjoda. Skeppet har 6 master tacklade med jcrll
tackling, h vilket furminskar luf"len s nlf>l st!inrl mcrl j mol harupa. 
Seglen iunehiilla 494:~ yard sc?elduk, hvilk ct är uOira del~am
ma" som för en 5~-kanon crs Fre~alts. G reat Britain, har 7 
s l u par, h va ra f 4 lifb~q1,nin!( sbå t a r U ro a f je r u : l i lisa nlfn:uJ k unna 
rle rymma 400 personer. Genoru de st01:mar detta skepp ut: 
hänlade på sin för sta rr·sa fri\u Bri stol ttll London 1 Jannan 
n1åu::td cl e ltn Hr, då Arniralitetet ~ifven mcdsLiul pt~rsnncr för 
att oh>ervera fartygels e~·ensl<apcr, Hircr skruf"vcus ftirrlcl f,·anJ
n ·,r vanli~a hjul p3 sidan hlil'vit fullkomli~t. Rcbgala~_d, _och 
hvilkd liirer ha fL till pRrrdj rl Regc·ringeus beslut, alt 111ratt.a 
l!"mla mindre skepp och fre ~a lter med sk rufhjul til l ku st
l<irsvar . ]\fan tror atl Great Britain skall npploinna en farl af 
17 Engel ska sjiirnil i timmen . 

l ,; 
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smärre timme•·, och således anvtinda yngre skog·ar. 

Man trodde derjemte, alt om el! Sl'glande fartyg. efter 

denna rnethod, kunde byggas, skulle mera styrlw \'innas, 

bftde lång- och tv3rskcpps, hvarigenorn skeppet borde 

sPgla bättre, vara mindre utsatt för farliga hänclt·lser 

under v~lclsamma rörelser i hög sjö, samt äf"vc·n låtl<t rc 

komma oskadad t a f grnnd. 
Svstcnwts tillämplighet, som blifvit föridarad ge

nom e.n fullständig modell, hvilar p~ den föruts:itl 

ning, J!! ett ldid, SOlll är 100 ftr gantm<llt, kan ft~mna 

18 ttrms virke i fyrkant; att ett annat med tredjedelen 

af den ?rld e rn eller 33 nr, kan lemna 9 tums, samt alt 

3:ne af de mindre tr:iden växa på lika ryrnrl, sotn cell 

större. Om nu tre stora träd, cftl'r vnnliga sättet er

fordras till en 18 tnrns balk i ett krigsskepp, s~ si(Ulle 

ett dylikt stycke efter fi.irsl;~get, utan sv~righet kunna 

sammansättas af 6 smiirre eller yngre trcid (f"iirddadc 

i 4 H111ga och 4 korta bitar), lrvilb enelast upptogo } 

af de stora trädens jordrymd, och som derjernt c icke 

kostade mera än hälften; ty enligt K ronans fastsUlleJa 

pris, stod det yngre eller mindre virket, med samman
sättningen, till 2~ schilling 1)1'1' kubik-fot, h varPmot 

det större eller äldre, med !i'tngt meri'l nffall som ide 

räknades, nppgick till 5 schilling. S?tsnm Pit ytterligare 

bevis på detta syst•~ll J S ofelbarhet, åberopar uppfinna 
ren, Hr C. Willsen, ä f ven 2:ne 74-Kanonsk<'pps stor

master, hvilka på Regcringpns bekostnad blifvit byggde 

på Deptford vnrf, den enn efter gamla sättet, som 

kostade 600 .€ Sterling, och den andra efter hans 
method, sammans11tt af mindre virkesstyck en, hvnrs 
kostnad uppgick till omkring H n f den förra, eller 

222 .€, bftda efter nogra nnaste beräl;ningar "). 
Ibland de verksanHililste mP.del, som befordrat ett 

sjiifolks fiirkofran, cl i'r det dragit fiirdc·l af sin bel ~gen-

12 ) Commn nicatious lo t.he Bu:tn1 nf c\ gr icodllln· Vol. VI, Pa1 Ll 
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het, hat· vJrit kännedom skeppshyggnnds-ko nstcn, 
med hvilken Here gTeniH' af allmänna lwnstUiten sti\r 
i näril förbindelse. Den stora utvecklin"' och fulliind-

- b 
nrng, som Chnpmans snille gifvit [lt denna vetenskap 
och dess användbarhet, har icke illlt·Iwst gagn<~t hans 
fädernesland, utan Europa och Amerika l1a!'va äfvcn 
skördat frukten deraf. 

Arbetsskicldighct och känneuom häri, har derföre 
spridt sig, icke allenast till våra kustprovinser, utan 
allmo0<>en i vissa norra orter aör ett lwndtverk af det 

:J ' som under den store mannens oafbrutn<J bemödanden 
mognade till vetenskap. Svenska krigs- och handels
fartyg baf1·a, i följd af ett sf1 gynnsamt förhållande, 
ofta öfvertrtiffat andra folkslilgs, icl1e allen:1st i srcrlings-

" b • 
hasti 0o·IJet, utan i flere amha egenskarJer. De se.rln 

'·' b 9 

stolta af fremllHlndrs be und ra n, från ve ridsd el till ve rids-
del, med erkänd fönnftga, att deltag<J i S~l väl den 
allm~inna handeln som allmännn tilldrngclser. Grnotll 
detta företräde, bar äfvcn Sv1'nsk11 Koffardi-fartvo blif-

J b 
vit en fön11?onlig handelsvara utom lands, och med 
uppmät·ks<~mhet p~t detta, fi>r vftrt sjöväsendes u! veck
ling- goda förh[tllande skulle mrthända skeppsbvo·crnacl ~ . J~~ 

komma att i fr;Jmtiden ut;>·öra en vigtig del af landets 
Iwnstfärdi!;het, hrllrtill dess läge och tillo·i\ncrar för-.. , v t') b 

delaktigt synas Limpa sig 13
). 

V å ra a nsp rå k pit ett olwroende sjöväsende, be
fordras och försttirkas äfven derigenom, att vårt land, 
med hänseende till ku st folkets tarfliga vanor och enkla 
kost, fr11rnbrin gnr tillräcklighet en sund och god 
skeppsprovision, !:varigenom icke allenast land t brukers 
fördela r sa mm a n bindas med sj öra r t ens, n ta n skepps-

13) l Förenta St:otema hygges med fördel !io· li ~ren farty!( på spc
lnlation, oakta~lt de myået hii ga priscrne p R alla mrnöden
hetcr, och de !,ögsta arbetsiiiner i verlrlen. Det vaclu·a arbe
tet tillika med ett fördelaktigt hyggn:~dsseitt cir vcrldsbebnt 
ocl1 skalfar afucimarc, iinsköut Ameril<ansla fadyg iiro sva~t 
sanonoausallr, och hafva fö~a varakli~IJet . 

'>l 

bcsiitlninuarrws licisa och kt·artcr hcf'dmjas. Att denti ll o 
s!'dnarc onbliindighet verl,ligcn öf~crcnsställllllt'l' llH'd 

furbilllnndet, beslyrk es af den erf'<~renlJ!'t, att sj\1fo!k 
fr?lll Norden utkird<:~ förändringar af' luftstreck, med 
större lätthet än sydLinningen, niir dcLllll~ i'öl'flyttas 
fr5n sitt mildat·c klitnnt. 

Biijclse ftit' sjölefuad ~ir l'lt utmtirbnde dra;;· hos 
den not·diska lwstbon, ocl: sedan bcdeuhi)s har ryktet 
om hans hr<1gdn på sjön fortlcf,·at. Att brottas med 
norden s storn:ar och oroliga vi1gor, har st:irlse ut g jort 
bans fröjd, nwn äfv<'ll i mild<~ re lui'lstreck och pi't 
mindre v?1gsamrna haf, har man erfarit och erkiint 
hans ofl'nl<igsenhet. Genom sitt läge är han in!'i irlif
vad nwd hal.l'cls n1iidor och äfn?tllyr, och vi skoh 
hop pas och ön,ka, all delta SlliiW dwll fortf'aran de 
öhergft på dtnkommande. 

Sftd.m är den 8t<llll hvnrifr:in det Svrnsb sjö
manslynnet tar sill ur sp rung, och ,fHianl är ltul'vud
dra gct i vårt sjö,·iisendc. Den oförskräckta ihärdi ,;he!, 
ordning i upp förande , och förtrocude till egen kraft i 
f<Jrorua, som utmärker ,.fnl sjöfolk, är sftlnlcs ett vnk , 
icke cudast af Sl'f<righcternn, som beldtnpas p[t egna 
haf, i stormiga och hi'trda årstider, utan af ådlund ra
dcns vanor. Det är ock dessa <>gcnskapcr, son1 f'iir
skaffat \'J ra sjiirnän ilktning och företräde utom land et, 
och d er gjort clem eftersökte, fhilken skillnad är 
lik,·ä l ickP, emellan sjöfartens svftrigheter i norden och 
ett mildate luftstreck? oeh huru väl förtj<'tlill' icke vårt 
r;1ska och oförtrutna sjiifolli, lagstiftande maktens ltpp
märksamhet och onn~rdnad. 

Den nästan ö-l'onuiga hd iigcnh et, !l\·;Haf S<·an d!
navien lit· i bcsiltnins, f'rjranlcder vissedigPil till ~ lora 
företr;ideu nwd ilf'se<~ndP. på landet i allmänhet, 1ncn 
iir ;d'ven af ett stort inflytande p5 behof'vet af sjii1t1akt, 
och nft dctlllil'i utbildnitl'', En pränslittt:il af ,·Jii11 :ir 

l .., ~J ' 

af alla d<"n s:i!<r;lslt', si'tsn:11 umiijl ig- art bortflytta ; och 
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j dl'nna Otllst iindigltcl ligger ltttl'vudorsakcn till Sveriges 
fram fil rtlil pol i t i ska bel y den het oel1 obcroen,le. 

Sjihiisendet synes alltså utgöt' <l dPI enkltste sätt, 
att fortfarande bevat'a vår sl:illning j Europa; oc h all·
mänheiPn kan derföre icke nog upplysas, om vi.rlen 
af landets kringflutna beLigenhel, san1t dess uppnt~rk
sam lwt icke nog fästas, på föroclen <~f det vidsträckta 
samband VI derigPnom h::~fva med and ra ländPr, för 
att komma till visshet, all naturen häri nedlaat ett 

:"J 

mäkt igt hist~nd, till det Svenska folkets förkofran och 
försvar. All rPgcl för styrka är dock allrid, <11! söka 
vara stark och fu ll komlig i en sak, men icke i mf111ga : 
det förra stegt·ar :J]Imänlla uppm:irksamheten till det 
högsta möjl iga, dl't S<'dnare sönderdelar den . 

Huf'vudstadens lwliigenhet vid kusten, jemte d<~ss 

förbindelse med många rika och \'ål befolkade land
skap in uti landet, g<'nom ~tnra farba ra vallendrag, 
bör icke allrnnst befordra verksamhet i rikets handels
rörelse 1 allmänhet, utan äf'ven hafva ett fördelaktigt 
inOytande p?• utvecklingen ar vf1r sjöfut och sjömakt, 
samt pr, grundvalen för Starens öf'riga förkofring och 
ti ll växt. 

D<'öSutorn syn<ls Sn•nslwrn•'S ni miirbnde egensb
per: tid,•! mod och sto1·si n t het, der <t s fii r dighet att lära 
ntlänning<' ns spr~k och vinna lwns fiirfro<'nde, höjd
sen för· sto r;• handl ingnr och br,1gdt•r, hvilka nf dem 
beundras och v:i,·deras, Ön!l?dighet 0111 frihl'tPn, snmt i 
öfr igt upplvsning, lrärd ig·ltel och styrka, var·a egenskapn, 
som ;iro afpa .,snrle för sjhll'fnadans oftrt invPcldadc onJ 
vt·xlin~ar. Förflutna iirhundr<tdPII hafvn ock vis"t, 111t 

cle s ,·enskt' i n t<~git e!f ärofullt rnlll ibland nord iske 
S.JOmiin. Men dl'l et·farna och kinlade sjöf'olkt·t, er
biil!t'S icke ig<'nom \'f'Stanfläktar6 tnilda lek; dd utgf11' 
ifrån storm<Jr och hånla ~~~·stider. llur trolio·t är icke 

:"J 

cled'ijre, att den, SOill ä1· van <tlt strida <'Jnot vindars 
våldsamhet och hafvl'ls faror, sbll i den fiirvirring, 

,) 
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SOlll r1ti'iiljer Ja ktningar på sjön, för!Jfifva den lugne 

och rådige llläSiilr<'ll iifver sig sjelf. 
l brist pi\ bes tiimde uppgift,r, rörande det rnan

h<~ra knstfolkch nntal i SvPrige, torde mnn kunna taga 
för al'g_jordt, att förh rdlandet emellan desse samt lan
dds hela folkmäno-d är enah~nd<~ med det som äger 

t> ' 
rum i Nor<re ") 

Hvarf'~re, d& i sistn3mnde rike, det tjcnstskyldiga 
folkets antal eller det längs kusten inskrifna m~nskap 
från 18 till 35 år, utgör omkring 7~-r af brla folk
mängden, Svl•rige, efter dess närvarande folknummee 
3,23-t,nuO följ<~ktligcn sl\lllle kunna pf1räkna omkring 
83,000 man sjöfolk af dylik beskilffcnhet; ett förhållande 
hvilket under alla omständigheter utgör det Yigtigaste 
stöd fö1· landets bftde handel och sjöförsvar 15

). 

I flpre länder har den mening gjort sig gällande, 
att k u st befolkningen företrädesvis bör på r ä k n as vid pla
IH'ns uppgör<1nde för sjöförsvaret. Frankrike, Danmark 
och Norge bafva länge haft exempelvärda förPskrifter 
1 detta fall, oc:b äFven i Ellgl<1nd har vid flere till
fällen, en sfHlan inrättning \' il rit påtänkt, för att er
hålla nftgon bestämd tillgång af örlogssjiifolk, och 

" ) Efter O. J . Hagel stams s tatistiska kartn öfver Sverige och 
Noroe år 1820, var 1815 folkm;in gdcn i Nor~e 886,470 perso
ner," och år 1819 heslool det enrollerade verklilla ulskrifuings
manskapet af 3.),0()!) man. För u;irvar:lllde hor folkrnängden i 
Norg·e hll1111it t i ll 1,.ll0,000 personer, och det tjenstskyldiga 
sjö-,{wnskapets antal har äfven blifvit ökadt.. 

") Fiir att viuua upplysning i denna ruaklp!il iggande sak, kan 
en annan beriikn i ug iifven göras. Af Sveriges 24DO soclnar, 
räknas efter brtan, nil~ot mer ;;n ~ eller 323 landskyrlwt· 
Iii(~" vi•l kusten. Enti~t uredclförlrålbud ct af sncknarnes folk
m:ingd inom hv:rrje hin scirskildt, skulle d essa kustförsam li ngar 
äg• 421,000 per so ucr; men med sjöslädernas 220,000 invånare, 
uppnår folkmcin~den vi<l kusten till 6~1,000 personer. Antages 
nu,~ att i af detta antal lef~er· af sjöfart, fiske eller af något 
har11ltverk i ornedel bar berör mg med sjöväsendet, så sku lle 
480,750 sådan e personee finnas på våea kuster; och om Jr af dessa 
anses vara i en Rider från 18 till 35 år, samt man s l utligen 
från denna summa afdrager t för qvinnor, så qvarst!ir något 
mer än C'O,OOO man, som ~len ifrågavarande tillgången . 
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und!.!';, det nan·arnnde bruket af' tvi'tn"' Likaledes hilr ~) v· 
Sverige i det fast st:i lldn Bi\tsrnansl:ft!lct l< ring kustt:n, 
ägt Cll inrättning under nere hUtlfft·acJc år, för flotl:lllS 
lwstiga bemanning och C~rlwtet på Stationernc, hvilken 
till grundväsende och syfterni'tl är befunnen rrod och 
oumbärlig, men som vid allmäu rusininer icl<l' varit 
tillräcklig; hvarl'örc ock denna trupp, end~st kan <III

ses för en J isciplinerad stam, ellrr hastigt åtkomlig· 
styrlia för örlogstjl•nsten. 

Den be g i f venhet på la n d t h i g, so m i for d n a tider 
beredde märkvärdiga förhållandc·n i Europa, hade tillika 
mPd iinniJ outbildade handelsförhållanden och inskränkta 
besittningar på andra sidan om ltnfvet länoe "].ort v ' b n. 
sjLiyrht mindre behöfligt och fördröjt dess ut \·cclding, 
äfven hos si'tdane folkslag, h vilka lefv11 omgifne af sjön. 
Det är endast en sednare titl förbehållet, alltsom fol
lwn, efter fll'lwndradens födopp, framlwrnmit på bilJ
uingens haua, och eftt::l' frärnnwnde länders upptäckan
de, v~ildiga utflyttningar, många strider, vetenskapernas 
framsteg samt stora uppoffringar, att hafva bearbetat 
sjöväsendet till ett älsklingsyrl<e, hvilket nu utgör ~erl
dens egentliga sil m band, oeb som d Pssutom blifvil en 
oundl'iklig vigt i vår tids politiska vf1gsld'd. 

Man vPt huru länge det fordrades, för d('l. haf
(ltnslingrade England, att utbyta förkärleken för lnndt
krig, emot d•·u makt och rikedom, som Oceancu er
bjuder. l början af 1500-talet instiftades der en sty
relse för sjö-angelägenheteruo, nten det behöl'des nära 
ett f1rh nndrade innan nntionen, uncle•· Drottning Elisa
beths regering, kunde öfvertygas om, att den endast 
på sjöväsendets väg sk ull e öfveninna sina tnedtä[lnre, 
Spanien, Holland och FrankrikP, och träffa rätta här
tyget till ;; in närvnrande storhet. Likl'äl vnr Englauds 
örlogsflotta i denna Drottnings tid, pi:t intet sätt an
märkni ngsvii r d. Den bestod vid hen n e s re gen ngs bör-

27 

pn af 20 fartyg och vid dess död af 42 '"), men v1 
kännil dock tiil 11\';!kcn haf-behcrrskande n1C1kt detta 
land hunnit på 240 i1r, genom dess uppmärksamh et 
på sjö disend et. 

Vid betraktande af dessa förbållanden, och huru 
NatUt'P-llS HetT!~ hos alla skapelser likasom hos alla folk
sia()', ncdln<'t mrrllen för det·as tillvaro och försv<lr, så 
fra~11 står de~ !dart, att Sverige i dess vidsträckta kuster, 
goda hanHHlr, sl<eppsbyggnads-~mncn,, kustbefol.kning, 
ypperliga sjöfolk, rika kustprov tnser, loltdynne, farbara 
inomlands vattendt·ag, hufvudstadcns läge, löuande kust
Jiskc, in- och utrikes sjöfart, Prhållit säkra utvägnr, 

- hvilkfl kraftfull t böt·a \'ändas till landets fördel. Det 
är s~1ledcs ur denna synpunkt, som det Svensl<a fol
ket bör fortfarande betrakta sitt läge ibland Europas 
stater, och Mven finna en uppmuntring i ntt icke öf
veroifv;-t dcr[[S nnturli<ra och uenom förfäd e rs lll'drifter h ' n '-' 
ärfda, anspr5k p?t ett it~flytclserikt sjöväsende, hvilket 
ock ticlen med sina utbredda tecken företrädesvis synes 
gynna 11

). 

_Åf,'en en framfaren lysande historia, hnr fästat: 
sjöväsendet vid det Svensk; folkl'ls lycka; och d1•ras 
krig och fiirb~dlande till Europa under 3:ne 5rhun
drnden, upplysil alla fördomsfri fl !Järorn, ocl1 af!wsta 
derjrmt e alla brtänkligheter. Vid ingPn polit isk hän
delse <d' vigt, ltvilken Sverige dels ledt, dels nlldm
p:lt, bar Flottan kunnat undvarfis i krigsplan en, eller 
dess nytlina itHerl;an pft tim nde händelser l<unnat mot-

" . l sägas. Den hat' varit ett kraftigt stöd i Svenska lo-
hts anfallskr·ig, och i försvarets stund har den ick e 
varit mindre maktpilliggnnde. 

tO) Cronological Records by Cesar 1\Ioreau. 
") l\'lan bet,öfver cnrlast ana en Scandinavisk framtid, och ett 

Scandinaviskt hehof af sjövcisendc för både kri g och fred, fö•' 
a tt bemärka ett sådant tecl<en ibbntl rlc mån!(a audra. 
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Sveriges store regentn hafva ock beskyddat flottan 
samt beböf't den, och det är de1·före vi skola hoppas 
att d.-t töden, som möjligen h vilar öfver denna gren 
af rikets angelägenheter, skall förskingras; och att 
folket' höjdt, som vanligt' öf'ver smrt betänkligheter, 
skall inse värdet af den ställning, som naturen genom 
bafvet förlänat det, samt fåsta en rättvis och upp
märksam blick på flottan och landets sjöväsende i all
mänhet. 

I detta ögonblick befinna sig Europas folkslag, 
liksom i ett upprördt haf <1f gränslösa handels-speku
lationer, som framkalla de förunderligaste verkningar, 
och de fördelar som Sverige deraf kan skörda, synas 
otvifvelaktiga; men utan ett verksamt sjöväsende, skall 
detta tidsförhållande hos oss blifva utan nytta och 
märkbarhet. 

Låt om oss emedlertid, i den gladaste förhopp
n i ng härpå, förena v å ra bemöda n de n, a t t upprätthfd la 
vår flaggas ära och anseende, samt att, i alla tidet• 
och af alla kraftet·, bistå Konung och Rike! 

Mine Herrar! 

Dessa unc!Prsökningar och framställningar, som 
haft till föremål att visa vigten för Sverige att äga 
ett sjöväsende, lwfva blifvit uttalade inom ett sällskap, 
hvilket helgat sine bemödanden åt rikets örlog; jng 
vet att de äro alltför flyktiga och långt ifrron full
komliga, mPn ibland så många upplyste och förtjenst
fulle sjö-office ra re, ha f va de endast va r i t ä mn11de, silsom 
en väckelse till bätrre. Ämnet är icke allenast rikt: 
det är vigtigt för framtiden, och för vårt Fädernesland. 
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3. 

Annales Maritimes för Dc·cember 1845 innehf11let· 
följande, af H. M. Fransmännens Konung, gill.t~le för
shg till bestämmande af ångf;1rtygens antal ut1 Fran-

syska flottan. 

Paris d. 10 November 1845. 

Genom Kong!. Ordonnance af den 1 Februari 
1837 bestämdes att antalet af ångf<~rtyg om 150 hästars 
kraft och derutöfver, skulle utgöra 40. 

Dåv<~rancle Marin-MinistPrn Amiral Duperrc; före
slog att antalet af dessa fartyg skulle ök<~s till '70 och 
att fördela_ dem i följande klasser. 

5 Ängfregatter af 540 hästars kraft 
15 d:o af 450 , , 
20 Åna-Corvetter af 320 a 220 , , 

o n . 
30 Angfartyg a( 160 " " 

och der-

under. 
Detta förslag gillades af K 1\1. 
Pil samma gilng frnmställdes att den fön•slagna 

föröknin<>pn skullf~ medföra en extraordinarie utgift af 
:14,450,000 fr., hvilken Amiral Dupet·re förPslog alt föt·
dl'la på 10 i'1r ml'd 3,445,000 fr. om ~tre~." Kamrarne 
gil1<1dc c!Pnn<l iikade utgift, hvarigcnor~ (ra n och med 
t843 en summa, lika nwd nämnde ilrl1ga anslag, upp
fördo~ s å budgeten för M<~rinen och Colonierna. 

De OtlJ;phörliga och märkvärdiga fromsteg som 
ånrrk raftens användande p3 fartyg under dt· Sf'dnare 
år;n gjort, äro orsaker att det förslag som af !~· M. 
näcligst gillades dPn 4 Mars 1842, numera l'j kan 
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a nses i förh2I!l ande till vigten af de fdigganden E. M. 
flotia har att uppfyJla. 

Den Kom i te för ångf'artyg, som varit samlad i 
Paris und er dc första mi1naclerna af dL·ttil år oc! 1 11Vars 
arbrten t ill en del bafva f'o ·t," !t 1 1 · ' s a n n r P. t' cd n i n o· a f 
H. K. H. Prinsen af Joinville, l1ar lllcd utmiirk~ nit 
syssl'lsau sig med beslämmandc af de medel, som vo

1
·e 

tjenligast att använda, p?t dt>t Kong!. marinen skulle 
kunna draga nytta af dc f'örbartringar, som nvliaen 
ägt r um vid tillverkning <~f ångmachin~r, äfvenso;~1 buri 
inred ningen och beväringssysrem för de li1rtyg, ['1 kvilka 
de skulle an br ingas. Denn<~ Kom il e har föresianit 
att följande kbsscr ångfa1 ·tyg sk ul le int;fl anlil~t 
Flottans fartyg. 

FiJI'sla klassen. 

. U pptngande egentli~a krigs .. 
fartyg, byggde "f triid, fi'>rsedde 
me<l skruf oc h med deras ma
chiner under vallenytan. 

Andr·a klassen. 

.. Upptagande Hittare fartyg , 
<llnnade tJI! haslti'are kommu
nikationer, föga dfupg!ienrle för 
att ].;;:unna ni:irn1a sig k usfeJ'na, 
h,Ygdc a f je r n och mc el vall en
h jul intill dess skrufvarne afer
fareubetcn hlifvit mera Liude. 

1:a Ra n gell. Fregatter med 380 
n1ans besiittning, b ('Vä r:Jde både 
pil sidor sa m t a k te r o el t fii ,. 
n1ed svårt nr.l i:!erj, och fö 1·

sedrle med 'macJ,iner af minst 
600 h iislars krafl. 

!l:a Rangen. Con'el.ter med ar
tille~·i af 6 it 10 ka non er och 
rnachi ne ri af 400 ltcistars kraft 
samt 180 mans bes:iltning. 

1:a Rangen. 1\fac h inericr af 300 
hU st::1 r, 120 mans bcsättninO" 

2:a Ra ngen. Niachiner af 180 
i1 200 hästar, SO mans bcsiitt
ning. 

3:e Rang en. M ;tchincr af 90 :l 
100 h'islrtr, 40 mans besiitt
rnng. 

Jag har nnt ngit dcu af komitecn föreslngna klassi
fi kiltion ociJ efter att nog<~ lw fva undersökt nu va ra nde 
tillståndet af vrtr ?mgflott n' den nylt a som staten kan draga 
d c ra!' och öf'vervägt nijdvi:indigheten för Frankrike att 
l1fdlrl den i jemnbredd med d en utveckling som fmg
krafrens användande på fartyg erhå ll it i andra l än d~r, 
hnr jag äran bos E. M. föreslå att denna sft vigtiga 
del af flotran må komma alt besti't ;d' fijJjande. 

{
t:a R.aagen af600 heislars ·kra ft och <l <Tu liifver 10} 

hrig ~ farlyg ;.>.:aHangennf400 ,, , " " 2. 0 

R f 300 20 100. 

{

1:a angen a . , 

Liit tarc farl.. ~:a Rangen af 180:1200 , 30 

3:e Rangen af 90 1>100 20 

Dessa beslämmelser böra likvist Pj anst•s annat än 
provisorisl1<1. det tillstånd af framskridnnclc hvaruti 
konslen :1tt tillve•·ka ångmachiner befinner sig, v~rc 
det ej rätt :1tt vilja allrföt· bestärnclt utslaka grund er
na fö r flngfarrygcns storlek eller re~ng , ej he ller hvilka 
slag·s framdrifningsverkryg som böra användns, utan 
hör rer<eritwen fast hellre förbe!J~lla sig all rätt att 

b b 

följa de rön som görns af erfarenheten till förbättrin-

gar i det system den följt. 
Om E. M. skänker sitt bifall till dctla försing 

pg nu hnft äran framlägga, så komma de flllgfartyg 
som flottan redan äger, både i sjön och på stapeln 
att räknas till de klasser och den rang, som dc när
m<~st likna, så väl genom dimensioner som genom styr
kan af deras m::lCbiner. De nya fartygen komma att 
b)•rrn-as i enliahet med of van anförda S)'Stem, h varige-

. tlb ::-> • 
nom i'1ngfloltiH1 inom få år, skall l1afva erhållit en tdl-
fredsställande sammansältning. 

Gillad t 
LUDVIG PHIUP. 

B . de 1Vlaclwu. 
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4. 

N.Y ttppfbuting fiir en krttft.t~~ tt1tviil~
tltt'!'de, s otit, tlldt•ig UU sl'Uut ii•ultt
''u'l ~egttgll~tls: 'l'letnligen fih· tdt gir
Vtt rt~J·el.l§le t!t 'llutcle,iJi,e'l·, 'll!ed ltvillatt 
et~ (tn~t'f!_g litu• r~~tnDidl~ifvtus U'ltde,~ 
stlltte; t•fvensotn fiir tdt tillviigtt
brillgtt ttrbeten, tler "''-1.JCit,e'lt lsrttft 
er(tbt•tll~tts; JJUblicertttlt i JLo;;doJl 
1;'30. 

De gamle Greker och Romare åtnÖJ·de sio-, enli"t 
l

. . b b 
11stonen, att med rodd framdrifva deras fartya i hwnt 
••J o b b 

va er, pa ett sätt som liknade det nu bruldio-a j)å ar~-
1 

n b( - :J( 

e re r. A tsk iii i ge försök b a f va u n de r v å ra 11 vmod,io·a 
tider b~ifvit gjorde för· att navigera ett skepp und~~r 
stiltie pa ett lättare ocb mindre mödosamt sätt än ge
nom brul>et af vanliga åror; men alla desse för~ök 
haf.va hittills. varit fruktlösa; emedan uppfinningarne, 
enlrgt h vad }l~ kunn!lt uppfatta, varit grundade på 
ett .slags maehrner, _använde utom skeppet, h vilka er
hål!tt deras rörelse inombords, sitsom från spelet elle.
något dylikt, och derigenom till principt>n liknande 
~ro.-,. skoflar (paddles) eller hjul, h vilka slutligen be
funntts obeqväma och följaktligen oanvändbara. 

Det sätt, som jag föreslår, för att gifva framfart 
åt ett skl,f.lP• är ilf olika natur, och mycket skiljakrigt 
från hvad man p~ cleuna viig försöl-;t, emedan incren 
d l . ' b e , af det tdl den ändan föresla!.!na tnachitll'riet kom-
mer u!omborrls. Med ett ord:" min princip, {·ör att 
gif,a rörelse f11 elt skf·pp, grundnr sig pi\ att forcera 
vatten, eller nftgot an nu t flytande ämne, gr nom aktern 

eller 

( 

f 
t 
r 
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eller bakdelen uti sjön, medelst en eller flere, för iin
damålet liimplige maschiner, som äro anbragte inom
hords. 

Detta är en naturlig operation, lik den Skaparen 
visat oss i fiskarnes simmande, hvilka icke, till vinnan
de af framfart, bruka fenoma som åror, utan i stäl
let åstadkom ma den med stjertens röt·else. På sam ma 
sätt simma ankor och andra vattenfoglar, genom att 
med fötterna paddla bakom deras kropp. Icke beller 
strider denna opet'ation emot principen för åtskilliga 
konstalster: såsom ra k etens uppstigande, föranled t ge
nom den ström af antändt krut, som utrusar från dess 
nedre ända; eller kanonens recule då den afskjutes. 

J<1g anskaffade ncmligen en bleckmasebin, eller en 
slags båt, med 11 tums längd, 5 tums lwedd och 6 
tums djuplek; ställde den i ett kärl fyldt med vatten 
och lastade den så att den sjönk presis 3-;} tum, b vari
genom uppkom en motståndsplan för framfart af 18,75 
qvadrattum, b vilken var lika med 300 nånge1' hå-o . 
lct i ett röe af {- tums storlek, som fri!mcleles skall 
omtalas. - Uti denna bleck-båt ställdes ett cylindriskt 
kärl a f 6 tums böjd och nära 3 tums diameter, fy ldt 
med vatten, i hva1--s botten låg, med borisontelt läge, 
ett litet rör af ~ tums tjocklek, som gick rakt igenom 
aktern af båten, vid pass q. tum under vattenytan, 
med en öppning i ändan af ~ tum. Sedan desse för
beredelser voro gjorde, tilltiippte jag med fingret rö
rets öppning und e e vattuet, och då båten erhållit ett 
stilla läge och vattenytan bli f vit jemn, drog jag det 
sakta bort och lemnade båten i frihet; vattnet, som 
nu rann ur t·öret, gaf den en rörelse h vilken, enligt 
h vad jag gen. om den noggrannaste observation kunde 
utröna, var 3 fot under en tid af 10 till 11 sekunder, 
bvilket är 'detsamma som 1056 fot, eller· -t mil i tim
men. Vattenkolonnen, som var 6. tum hög, kan man 

Tidskrift i Sjö"väsendet . t o:de j rg. t :sta ltäj't . 3 
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antaga ägde ett medeltryck föt· 3 tums höjd. Båtens 
rörelse, i början mycket långsam, ökades progressivt, 
och kunde elen fortgått längre än som nu var händel
sen, hade farten otvifvelaktigt blifvit större. 

Låt oss efter detta försök antaga motståndsplanen 
till 500 qvadratfot, h vilket är vida mer än tvärsektio
nen vid största bredden af ett 70 Kanonsskepp; pro
portionsvis blir då rörets öppning omkring. 20 qvadrat
tum · under sådane omständigheter är tydligt att tryck
nina:n af en vattenkolonn, med 20 qv. tums vidd och 

b 

3 tums höjd, skall drifva ett skepp med en hastighet 
af 1056 fot, eller t mil i timmen. 

å. 

.llt.tplel't- löjtnatllen Carl von Die
d•·icl,tl t•eltllion om idlitJd ~öfart 
:IS41-:IS4.i. 

Under tiden från December 1841 till Juli månad 
1845 som jag haft Kongl. permission till idkande af 
sjöfart som befälbafvare på briggen Cbris~ian böra~de 
till bandelshuset Reinb. Egge & Comp. 1 W esterv1k, 
hm· jag besökt följande ställen: . . 

Bremen, Rotterdam, Antwerpen, L1sabun, Gibral
tar, Malaga, Alicante, Palma på Mallorca, Cette, Al
gier, Phtta-floden (3:ne gånger), Havanha och St. Cruz 
på ön Cuba, New Orleans, Falmouth, Portsmouth, 
London, New-Castle och Liverpool. 

Under mina resor öfver oceanen, bar jag följt Ami
ralen, B;ll'on Roussins föreskrift och passerat emellan 
fasta landet af Africa och Cap Verds öa rne, och all
tid funnit del' en frisk och stadig passadvind; - vid 
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passerandet af ecrvatorn har jag sökt hålla mig uti 18" 
a 19" longitud från Greenvich meridian, och derunder 
;:cldrig för 4 timmar varit u tan vind; från Lisa
bon till Mo ntevid eo, fullbordade j;tg resan på 33 da
gu och från Gibraltar till Buenos A yres, 2:nc gfwger 
på 38 och 40 dagm. 

Till P la t<c-floden, h varest forst under dc sednare 
åren, Svensk a flaggan blifvit mera synl ig och bvars 
platsar således hos oss äro mindre allmä11t kiinda, bar 

l· a o· "'J· ort f)Ta resor , - (en, under loppet af 1840 
• " b 
under F ranska blokadcn) samt derunder - så mye-
ket som tiden för en bcfiillwfvare å handdsC.utyg- till~t

tit, sökt att förskafra mig alla möjliga underrättelser. 
Från dc antcekningar jag fört, tager jag mig ft·ihcten 
a flemna ett ut d r ;J g: 

Plata-floden, elle r den vik af Atlantiska oceanen, 
som emottager vattnet frrm floderna Uruguay, Para
na al Paraguay, inbegripes emellan uddarne S:t Maria 
i Lat. 34° 40' och St. Antonio i Lat. 3ti0 2()' åt öster, 
samt Colonia och Buenos Ay res åt vester. Landet 
på norra siclan ända till Montev ideo är n[tgot hög re , 
annars ät' kusten på båda sidor af Plata - flode n liig , 
så att mycket sällan mots;:ttta bndct från Duc nos Ay
res syne~, der floelens minsta bredd är cira '2 5 sjö
mil. Denna flod är uppfylld af sandbankar, som 
ärligen föriinclras, äfvensom åtskilliga klippgrund · fin
nas der, som ännu ej äro nogare best ii mda, och h vad 
som oör navio·ationen hiir ännu farligare, äe starka b t) v 

st röm de;:tg, som under loppet ;:t[ någea tim ma r flera 
gånger ändra sitt lopp, samt de så kallade Pamperos 
(vindal' frän S. V.), som komma på en gl\ng, o fta med 
orkanlik häftighet, men för hvilka den uppmärksamme 
sjömannen dock alltid kan bafva tid att taga sina för
sigtighetsmätt. I händelse sådan skull e uppkomma 
och Montevideo ankarplats ej kunna hinnas, så finnes 
en tillflygt i Maldonado, hvilket anka rställe är skyddadt 
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genom ön Govitti, på hvat·s bftda sidor man kan l~as
sem och ankra med N. V. udden af ön i S. V. pa 4 
a 5 fr. god hållbotten. Bäst ät· att g{t vestvart om 
ön med ial,ttagande fot' några klippor, som liggn t mil 
N. V. från den, och h varpå endast skall vara 2 f: r vat
ten; emellan dessa kli p por och ön är 6 a 7 f: r och 
straxt vester om desamma och inåt landet 7, 8 a 9 
famnar. 

Vid angörandet af Plata-Floden, böe man hålla 
sig på ett afstånd af 2:ne grader från land, - syn
nerligast emellan April och Octoher månnder, då syd
liga vindar mest herrska och blåsa stundom med häf
tighet för 3:ne veckor, - till dess mnn befinner sig i la
titud 34° a 34° 30', då man styr för angörandet af Ca
bo S:t Maria i Iong. 53°-54', som ej från d~1ck kan 
synns längre än på sex minuters afst~tnd. Landet 
norr om ön iii' äfven lågt och mycket långgrundt samt 
lodskotten mycket olika och fönillande, så att, ehuru der 
ej är ni'lgon bestämd fara, en feämling göt· bäst att ej 
angöra landet notT om denna udde. 

Uti Lat. 34° 20' ligga 2:ne små klippor helt nä
ra kusten som kallas Castillos 1 den största har utseen
de af ett fartyg undee segel, - vestee om dessa är 
en nödfalls anbrplats. 

Vid kustens annalkande fåt· man i god tid lod
ning. I parallelen 33° utsträcka grunden nära 2 
grader från land, och vattnet har en olika färg; 
i 34° och J.} grad från land, aft!lget• djupet hastigt till 
25 f:r. Uti parallelen af Castillos är 64 f:r mud
derbotten 1.j. gr!ld ost om dessa kl i p por, emellan 
dessa och S:t Maria, gruncbr det hastigt från 61) till 
25 f:r och botten förändrar sig till sand i parallelen 
af S:t lHari!l, och blifver grofvare närmare landet. 

N. O. vindar herrska mest på kusten; utom vid 
månskiften, då emellan November och Mars dc förr 
nämde Pamperos infinna sig, och emellan April och 
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Octobcr månader, S, O. b låset·, stundom äfven mycket 
hård t. 

Med vindarn e emellan S. O. och V est sättet• ström
men med otrolig fart nordvart längs kusten, likasom 
med vindame emellan Nord och Ost den sätter sydvart. 

Eftet· att b af va igenkänt Ca bo S:t Maria, styres f'öe ön 
Lobos, som äfvcn är låg, h vilken len1!laS 2 a 3 minu
ter till nord i 18 f:rs vatten och lös mörkblå mudder
botten, och styres för ön Flores, och på S. V. de
len ii r ett fyrtorn; emellan denna ö och den så kal
lade Engelska banken håller man sig uti 7 f:rs vatten 
med samma slags botten. Norra kanten af Engelska 
banken, hvars läge ej iir riktigt utlagdt i sjökorten (de 
Spanska äro bäst), ligget· i Lat. 35°,8' och har det· en
dast 12 fots vatten, samt 4 minuter sydligare bryter 
det med lågt vatten. - Bliinkfyren på Flores är 95 
fot öfver vattnet och underhålles väl. Från 2 a 3 
minuter syd om Flores styres väl sydligt för passeran
de af Brabas udde, som är något högre än den öfri
ga kusten. Man böt• ej komma denna udde närmare 
ii n i 5 a 4 h' emedan derifrån ut sk jute r ett farligt 
re f; - efter passerandet af detlila udde, styres föt· 
Montevideo, som är ett högt berg, bclägit vester om 
hamnen, som den formerar med staden af samma namn. 
Bästa ankarplatsen föt· en Fregatt är med detta berg 
i N. V. och Cathedralkyrkan, som hm· 2:ne torn, i 
N. O., då man har 3 a 4 f: r lös mudderbotten och 
ligger på 3 minutees afstånd från staden. - På Mon-: 
tevideo har unelerhållits en stadigt brinnande fyr, 450 
fot öfver vattnet, som blifvit förstörd uneler sednaste 
årens krig. 

Vid seglingen från Montevideo till Buenos Ayres 
bör all uppmärksamhet gifvas åt lodet och gl'Undlog
gen; - bästa ledningen ii r dock i ldart väder, Mon
tevideo, som bör bållas i N. O. t. N. och nät• detta 
går u tut· sigte från toppen, upptäckes landet omkring 
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Punto deL lndio i lat. 35", tö' och lo ng. 56°,59', -
på sammn gång blifve1' iifven lots-gallioten synlig, 
som ligger deri från N. V. 10 minuter, och ombord på 
den hissas vid solnedgången en l:Jntemcfyr. Om ej 
lots medtr1gits från Montevideo, fås den här, för att 
lotsa till Bnenos Ayres, bvartill 2:ne kanaler föra , 
emellan Ort i z och Chico-bankarne, samt emellan den 
sednare och fasta landet; den fö rsta, som är bredast och 
djupast, begagnas mest; den hm· emellan 4 a 6 f:rs 
djup och mudderbotten. 

Från Montevideo gfu· äfven en farled norr om 
Ortei-banken, Lings efte1' kusten till Calonia, som ej 
har mera än högst 3 f:rs vatten, och i denna kanal 
finnes ännu grund, som ej äro bestämde; - på ett 
sådant förlorades Engelska kutter-briggen Phantom 1843. 

Vid uppgåendet till Buenos Ayres kan man äfven 

Prlssera söder om Enbaelska banken, h vilket alltid <"Ö-
' b 

res vid af gåendet derifrån, - men som denna farled 
är upp fylld <lf sandbankar med olika djup och kusten 
mycket låg och långgrund, så föredrages vid upp
seglandet den norra farled en, der man allt id har rät
telse af lodet och bottens besk;.~ffenhet, emedan från 
norra kanten af Engelsk:J banken åt landet, b0tten äe 
löst mudder, så att i hä11llclse vid angörandeL af Pla
ta-floden man ej fått sigte af Cabo S:t Ma ria, och 
styrande v estvart skulle finna lodskotten visa sand, då nwn 
gen:Jst bör styra nordvart till dess mudderbotten erhålles, 
då nHlll är viss att vara i rätta farleden. L-;k visst, om 
vid landets angörande, vin den skulle hålla sig på vest
lwnte n, bör ej tiden förloras med :Jtt kryssa upp den 
norra fadeden emot en st:1rk ström, som med dessa 
vi nda r alltid löper utåt norr om Engelska banken, men 
sälter in elle1· vestvart, söder om elensamme ; utan i 
detta fall styra Syd vart till Lat. 36°, då man sedan 
försöke r att komma V est va r t om A re h i medes-hanken t: iii 
i\Jonte video, eller direkte angö ra Punto del Indio. -
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Archimedes bank li "rrer Vest om Engelska banken oeh 
bb o 

S. 22° O. 20 minuter från Montevieleo, och har pa 
det grundaste 27 f:r samt rundt omkring 5 a 4 f:r 

vatten. 
Kompassens variation har jag fnnnit vara vid an

görandet a f Plata-floclen 10" a 11 o, öka n de sig till 13° 
i Montevideo, 12° p~t yttre redelen af lluenos Ayres 
samt 14° södel' om Engelska banken, allt N. O. 

Uncle!' stadigt god t v ädel' har vattnet ett någor
lunda reo·uliert stio·ancle och fallande i Plata-floden. 

b b 
S. V. vind gifvet' bögsta vattnet i Montevideo och S. 
O. vind är den värsta i lluenos Ayres. Jag öfver
var den 28 Maj 1843, en S. O. storm (den hårdaste 
som, så vid t 111:1n kunde påminna sig, hade rasat) på yt
tre redden derstädes, och ibland 100 fartyg som der !å
go, voro vi endast omkring 10 som ej hade fått någon 
skada - öfvet' 30 större fartyg v oro clrifna i land, flera 
som, ej kunde ligga fast, hade stuckit ifrån sig kettingar
ne och seglat uppföre floden och der satt i land, 2:ne sjön
ko, sedan de drifvit tillsammans och arbetat sig i qvaf. 
Jag hade redan om aftonen förut, då det begynte fri
ska, tagit ned bramstängerua och gjort klart till de 
s våm stängernas stryk n i ng, h vilket äfven under loppet 
af natten verkställdes, s~t väl som rårnas nedtagande , 
så att jag, fri från andra fartyg, med krttingarne p fl 
ända red upp mycket väl på 18 fots vatten, som är 

vanliga d ju pet på yttre redden. 
Buenos Ayt·es och Montevideo äro egentligen de 

ställen, h varifrån skeppningar verkställas; Calonia och 
Maldonado äro små ställen, mest beroende af Monte
video. Under de sednat'e årens blokad af denna 

P
lats, bar Ar<Yentinska Regeringen öppnat en liten hamn, 

b ·r" något öster om Montevieleo, kallad Buceo, h van ra n 
under samma tid, skep pningar äfven bafva skett. 

Som, i anseende till beständiga krigsoroligheter, 
jag under mina 3:ne sista resor alltid kon11nit att los-
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sa och lasta i lluenos AJI'es, ii1· det om denna plats 
handelsförhållande jag kunnat förskaffa mia no•mranna-

lk 
. t> Ob 

re upplysningJr, h vi a Jag nu skall ta o-a mi a friheten 
anföra, äfvensom nödiga iakttagelse1· fö1? befiilhafvare å 
handelsfartyg, som besöka denna plats. 

Plata-flodens exportartiklar bestå af: hudar, så 
väl hiist- som bomboskaps, N ut ria, Chinchilla, svan, 
get- och fårskinn, fåmll, torkadt kott, tagel, horn, 
talg, mirg, ben och strutstjäJrar; - de bästa och 
tyngsta hudarne skeppas för England och Norra Euro
pa, den andra klassen för Frankrike och Genua samt 
de liittaste till Spanien och Förenta Staterna i Nord
Amerika. 

De förnämsta importartiklarne äro: manufaktur
varor af alla slag, sockel', kaffe, ris, tobak, viner, 
olja, salt, trädvaror och något jern. 

Engelsmän och Fransoser föra hit manufakturer, 
tillverkade särskilt för stället i öfverensstämmelse med 
innebyggames smak och bruk. 

Trädvaror införas mest från Nord-Amerika, och 
bestå till största delen af bräder, ju bredare desto 
bättre, emedan allt måste tagas i hetraktande att min
ska arbetet, ·för de höga dagslönemas skull; dessa pm
dukter lemoas äfven för sådana pris, att vi ej kunna 
täfla med Amerikanerna om denna handel. 

Svenskt jern, ehuru erkändt för bäst, nyttjas li
tet, utan im porteras Engelskt, som fås för billiga
re pns. 

Salt, är en artikel som alltid här kan afsättas, 
ofta med hetydlig förtjenst, efter som tillgång finnes 
på stället, - det hvitaste och finaste är begärligast. 

Fartyg, som lastade, icke draga öfver 11 fots vat
ten, hafva hiir företrädet, emedan de genast kunna in
komma på inre redden och der fullasta; - utgifter
na för last-bördingame ä1·o hälften mera till yttre 
redden. 

Hvarje fart ygs bcl'iilhafvarc, tiå suart han ankom
mit till yttre redden, skall genast, utan kommunika
tion med andra fartyg, afga i land och anmäla sig 
uti tullvakt-huset, beläget midtför landgå:•Jgsst ~Jlet, och 
der inlemna ett manifest öfver lasten, så väl som öf
ver ombord vara n de skeppsförnödenheter, och deref
ter anmäla sig bos Hamn-kaptenen, då om fartyget 
kan ingå på inre redden, lots erhålles, som införer 
och förtöjee detsam ma. Ofvannämde manifest skall 
1.1pptaga hvarjc packe med märke och nummer samt 
namnet på emottagaren, och detta manifest skall öf
vcrensstäm ma med konnoissementerna vid vite af 1000 
hårda pjaster och konfiskation af det ej manifesterade 
crodset; - alla smärre artiklar, tillbörande besättnin
~·en skola ovilkorligen äfven uppgifvas,. antingc~ som 
last eller skeppsförnödenheter, och en tid af 24 tunmar 
efter manifestets aflemnande är tillåten fot• ti!Liggande 
af n~won artikel, som möjligtvis k und e bli fv i t uteglömd, 
hvilke~1 dock ej får öfverstiga värdet af 400 hårda pja
ster. Tusende hårda pjasters plikt är för kaptenen, 
om han tillåter någon artikel tagas ifrån fartyget ut
om skriftlig tillåtelse från tullen. 

Härefter skall hefålhafvaren jemte sin kommissio
när eller dess ombud, anmäla sig hos Kollektören vid 
tullen för att jemnföra det aflemnade manifestet med 
konnoissementerna. 

I hiinclelse något gods skulle blifvit manifesteradt, 
som ej finnes ombord, erlägges dock införseltull för 
detsamma. 

Ett fartyg kan qvarhlifva 8 dagar i hamnen 
utan att öppna luckorna och afgå till annan plats, och 
har i sådant fall inga afgifter att erlägga för lasten, 
utan endast hälften af de vanliga bestämda hamnutgif
terna; men skulle någon del af lasten lossas, bli f v er 
återstoden underkastad transitotulL Tjugofem dagar 
äro tillåtna att behålla gods ombord, -med undanta~; 
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för salt, som kan blif'va 40 dagar ombor"d; efter den
na tids förlopp måste det ovilkorligen lossas. 

För gods, som vill utskeppas, utan att förut ta
gas i land, måste tillåtelse från tullen erhållas, förr 
än den ofvannämde tiden af 25 och 40 dagar ät· till
ändalupen. l sådant fall erlägges tull med t:del af 
hvad som skulle blifvit erlagdt om godset hade lan
dats; - allt gods kan åter utskeppas inom sex må
nader efter dess ankomst, emot tulls erläggande af två 
procent utaf dess värde på stället, då den för samma 
gods redan erlagde införseltullen återfås, så snart be
vis framlemnas från tullen på det· ställe, till hvilket 
det blifvit utfördt, som bestyrker godsets lossning samt 
upptager dess märken, nummer och inneh~tll. Dessa 
bevis erfordras ej för gods, utskeppadt till någon af 
provinserna uti den Argentinska republiken. 

Införseltullen beräknas sålunda: 

Oberedda pälsverk och skinn, tagel, ull, struts
fjädra e, rå talg, horn, torkad t kött, guld och silfver
mynt ii w befriade f rå n tull. 

F ö e qvicksilfvee, <:~Ila slags maschinerier och verk
tyg, böcker, gravyrer, målningar, byster, tryckpräs
sar, silkemanufakturer broder<:~de med guld, silfvee 
eller juveler, ur, guld- och silfvemrbeten, kol, salt
petter, krita, byggn<:~dssten, triidprodukter, messing, 
stål, koppar och tenn uti plåtat· och tackor samt 
jern i stänger eller plåtar och bandjern betala fem 
procent af viirdeL 

Föe v<:~pen, flinto1·, kmt, tjär<:~, 
'ke, n s, silke och silkesmanuf<:~kturer 
procent. 

beck, tågvir
erlägges tolf 

Möbler, spegla e, åkdon, färdiggjo1·da kläde e, _ 
sko<:~ r beten, <:~Ila slags viner och lik öret·, cider, to
hak, olja, koffertae och klädsäckar, sporrar och stig
hög la r, pläterade eller försilfra de piskor, filtar, pu-
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star, alla artiklar af tenn, gnit<ll'l'el', linfrö, postelin, 
russ i n, fikon, ost, bläck och blanksmörja d raga 39 
procent. 

Dricka, macca ron i, sadlar, stola r ocb potiite1· 
54 procent. 

För alla slags hattar betalas 13 papperspjaster 
stycket, och för salt l papperspjastcr pe1· fancgo. 

För artiklar, tillåtna till införsel, men ej här 
uppräknade, erliigges 19 procent; -- och dessutom 
för allt gods utan undantag, fyra pjastet· för hvarje 
t u sen de af artikelns värde. 

Följande artikl<:~t' äro ej tillåtna till införsel: korn, 
bröd, maijs, smör od1 senap; - · hvete och mjöl äro 
äfven förbjudna utom särskilt tillåtelse från regerin
gen. - Mjöl är dock tillåtet att uppläggas på neder
l<:~g för obestämd tid, och att åter utföras utan erliig
g<:~nde af någon tull. 

Afd i' ag föt· läcbge göres som följet·, nem l.: från 
hamnar, norr om eqvatorn 10 procent; från sådane 
helägna söder om eqvatorn sex procent, och frän dem, 
belägna inom uddarne, som bilda inloppet till P lata
floden 3 procent. Al l t gods, kom m ande från sistnäm
de hamnar erlägger :}:del större tull. 

Tullen är öppen för förrättningar, från en tim
me efter soluppgången till kl. 3 e. m. 

Utförseltull beräknas: 

För alla slags hudar, betalas 1 pjaster i pappet· 
för stycket; guld och silfvel' i mynt eller oarbc
tadt, är ej tillåtit att utföras, men infördt får åter ut
skeppas inom sex månader, fritt från tull. 

För <:~Ila landets produktet·, som ej blifva specifi
cerade, erlägges 4 procent af dess värde på stället. 

Korn, hrö_d, mjöl, fårull och skinn, beredda 
skinn och alla slag af landets manufakturer äro fria 
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tyg, ä e äfven fritt från tull. 

Skcppningar tillåtas från en timme efter dager 
tills mörkret intriider. 

Personer, som ankomma i land, få medföra e <Y n a 
klädespersedlar, men för landande af alla andra shtgs 
effekter fordras tillåtelse från tullen. 

Hamnafgifter för lastade fartyo- af främmande na-
. b 

twner, beräknas: vid ankomsten en pjaster för h varje 

registrerad ton, tolf pjaster- för sundhets-visiten och 

en pjaster för hamnrcglementet; vid afgåendet en pja
stcr för hvarje registrerad ton och tolf pjaster för 
sundhetspasset -- allt beräknadt i papper. 

Barlastade fartyg, erlägga på in- eller utgåendet, 
hälften af den vid ena eller andra tillfället för lastade 
fartyg, bestäm da tona fgi ft. 

Lotspenningar till och ifrån inre redden, utan 
afseende på djupgåendet, äro 150 p jaster, och bruket 

har dessutom stadgat en gratifikation åt lotsen, vanli
gen 50 pjastet·, allt i p a p per. 

Sjö-lotsen, som_ på uppgåendet, emotta<Yer fat·ty
get vid Punto del lndio, erhåller betaini n~ i hårda 

. l o 
p Jaster, som f ö je r: För 10 fot Burgos 40 p jaster; 11 

fot - 50; 12 fot - 60; 13 fot - 70; 14 fot - 90; 
15 fot - 110; 16 fot - 130; 17 fot 150; och 
för 18 fot 180 pjaster. 

Ilurgosfoten ät· nio procent mindre än den En
gelska. 

Fartyg, dragande 10 fots vatten och derutöfver, 

som icke vilja begagna lots, då sådan erbjuder sig, 
betala icke destomindre halfva lotspenningar. De 

som drnga mindre än 10 fot, hafva fribet att gå utan 
lots. 

Vigten af Buenos Ayres U. är 1+ procent mera 
än det Engelska avoir dupois. Ett Quintal innehåller 

fyra arrobas, en nrroba har ~5 skålpund och 1 skål-
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pund håller 16 ounces. Duenos Ayres alnen eller vara 
håller 34 Engelska tum. En fcmega innehåller fyra 

qvartillas och en qvartilla är 2;} procent mindre än 

det Engelska DusbeL En pesada af torra hudar a 35 
U. och af salta 60 U.. 

Köp afslutns vanligen med kredit på 60 a 90 
dagar. 

Kommissions-arvoden beräknas som följer: försälj

ningat· , af fartyg· och gods - 5 procent; af mynt 
eller arbetadt guld och silfver - -t procent; ansv::-trig

het vid försäljningar - 2 procent; vid clrnganclet och 

enclosset·ande af vexlar - 2-4- procent; för emottagan

de och betalande af penningar, hvaraf ej annan kom

mission erhållits - 1 procent; för skeppsom kostnader 

i vanliga fall - 2-4- procent; och om förskott begä

res - 5 procent; för fordringars uppgörnnde - 5 
procent; frakters afslu tand e - 5 procent, och för 

frakters inkasserande - 21- procent; en procent af 
tullvårdet beräknas för emottagandet och afsändandet 

utaf gods. 
En procent af tullvärdet beräknas för magasme

ring af torra varor under 6 månader och för tunga 
uti trenne månader. 

Om Supercargo medföljer fartyget, blifver halfva 

kommissionsarvodet för försäljning utaf skepp och gods 
lemnadt tillbaka. 

Spanska pjnstern har under dessa sednnre aren 

hnft ett varierande värde emellan 13 och 16 pappers

pjaster. 
Intresse för kontanta penningm· beräknas vanligen 

efter två procent i månaden. 
Kursen på England har ' under dessa åren varie

rat em ellan 3t och 3t pences för papperspjastern. 
Frakterna kunna i allmänhet beräknas vara: 

Till Norra Europa; för torra hudat• 5 f pr ton 

af 2240 Engelska U.; för salta hudar 21- .€ p t· ton 
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och föt· mätgods 3 ;€ pr ton af 40 kubikfot, samt 
fem procent avarie. 

Tzll England; föt· lon, af torra hudar 4 ;.\ 5 
;;f. - af salta d:o 2 a 2± .;€ och af miitgods 2 a 2,} 
g med 5°fo avarie. 

Frankrike; för torra budar, 80 a 90 francs för 
800 kilogrammer samt 10 procent avarre. 

Sädra Europa; för tor ra huda r, 18 a 20 p jaster 
med 10°fo a va rie för ton af 2000 Engelskil U.. 

Förenta Staterna; för torra hudar t a 1 cent. 
pr U.; för salta i cent. pr U. och för miitgods 12 pja
ster föt· ton samt 5 procent avarie. 

Havan/w; för kött, 1 Spansk pjaster med 5 pro
cent för hvarje quintal. 

Allt Gods tages ifrfm och föres till fartygets sida 
på godsägarens bekostnad. 

6. 

Piii'"Vtlltningelts tl( s_jiiiil"e;ulentl ,,,_ 
derdillliga beriittelt;e tn»'l tie vid 
li.ongl. lflaj:t.'l IJ'lotttls .ttJiil'*.ddlttl sttl
tio'l'te'l'"'luuler tir 1fj4l-5 fiJrriiUtule .~jii
eXJJeditiOBie'l~; dtlt:. tie'" ~;; Feb'l'tuu·i 
1S46. 

Carlskrona Station. 

Fregatten Joseplzine, under befäl af Kommendör
Kapitenen, Kommendören och Riddaren C. I-1. Ulner, 
he111 kom den 8:de Augusti från Medel hafs-expeditionen, 
sedan fregatt en förut i Stockholm aflemnat de i Livor
no intagne marmorpiecer. - Afmönstrade d. 16 Au
gusti. 

Rorvetten Carlsf,rona, under befäl af Kapitencn 
och Riddaren Friherre E. Ruuth, hemkom d. 18 Juli 
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ifrån öfnings-expedition med unge Sjö-officerare åt 
Medelbafvet, och afmönstrade d. 23 Juli. - Korvet
ten afgick åter d. 9 Augusti under befäl af Kapitenen 
och Riddaren E. G. af Klint på en lika beskaffad ex
pedition, h vilken ännu fortfar. 

Korvetten Jarramas, undet· befäl af Kapitenen och 
Riddaren C. .Malmbm·g, afseglade d. 2 Juni till exer
cise-expedition i Östersjön och hemkom d. 29 Augu
sti. Afmönstrade d. 30:de s. m. 

Korvetten Najaden, under befäl af Kapitenen och 
Riddaren A. F. Palander, afseglade d. 2 Juni till exer
cise-expedition i Nordsjön med Kadetter från Kongl. 
Krigs-Acaclemien. - Armönstrade d. 1 September. 

Exercis-briggen Snappopp, under befäl af Kom
mendör-Kapitenen och Riddaren H. F. Frick, bar va
rit använd under trenne månader till öfning för skepps
gossarne, på Ca riskrona redd. 

Krono-ångfartyget Titor, under bef~il af Kapi
tenen och Itiddaren J. F. Ehrenstam, bar gjort 10 
dagars expedition, till försöks anställande med dels 
fartygets maschineri, dels artilleri. 

f{ongl. Post-ångfartyget Svenska Lejonet, Efter 
vinterlag i Norrköping, der fyllnad i besättning ifrån 
Carlskrona erhållits, afgick fartyget d. 1 Maj, under 
befäl af Kapiten-Löjtnant Ramsten till Y stad, för att in
taga postföri,ngs-stationen emellan Sverige och Pomern; 
återkom till Carlsk rona, der det upplades och afmön
strade elen 1 November. 

Postjakten Postillonen bar under befäl af Se
kuncl-Löjtenant Sundevall, bestridt postföringen emel
lan Ystad och Stralsund, från och med Februari till 
och med April månad; h varefter densamme under be
fiil af Premicr-Löjtenant Haverman, varit utrustad i 
lika ändamål, från November månad, hvilken expedi
tion ännu fortfar. 
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Last-briggen /farmonien, under befäl af Kapiten
Löjtnanten Ahlgeen, har gjort en resa till Cron
stadt och deeifrån till Stockholm öfverfört en mjöl
last; återkom till Carlskrona d. 13 och afmönst rade d. 
17 December. 

Last-briggen Två bröder, under befäl af Kapilen
Löjtnanten och Riddaren Lagerstråle har gjort en 
resa till Cronstadt och der intagit en mjöl-last de
stinerad till Stockholm, men måst för storm inlöpa till 
Svcaborg, der fartyget öfvervintrar. 

Last-galeasen Pojken, under befäl af Kapilen
Löjtnanten och Riddaren Ågren, har gjort en resa 
till Stockholm för att afbämta åtskillige, för stationen 
upphandlade effekter. 

Samma fartyg, under befäl af Premier-Löjt
nanten Tilosius har gjort en resa till C.arlsbamn med 
230 Centner krut till kastellet derstädes, och vidare 
afaått till Påskallavik efter 1500 Centner Krut från t> 
Fliseryds Bruk. 

Sanuna fartyg, under befäl af Premier-Löjt
nanten V. Kleman, har gjort en resa till Cronstadt, 
der en mjöl-last intagits och transporterats till Stock
bolm; återkom d. 12 och afmönstrade den 17 De
cember. 

Last-galeasen Kronan har transporterat sten och 
sand från skärgården för fästningsbyggnadens behof. 

Last-jakten Svan har hämtat sten och sand från 
skäraården för varfvets behof, samt sedermera gjort t> 
en resa till Köpenhamn och vidare till Kallundborg, 
der Spanmål bli fvit inlastad och förd till, Stockh~ l ~1, 
hvarest fartyget för vintern upplagts, och hvanfran 
befäl och besättning landvägen återkommit till Carls
krona d. 19 December. 

Stock-
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Stockholms Station. 

A~tgslupen Nordstjernan , begagnad för tillfälliga 
resor vid stationen. 

Chefs-fartyge t Hilda ; till sjömätnings-expedi
t ion från d. 8 Maj till d. 30 Septembet·. 

Kongl. A;1gfartyget Gyife gjort tl·ansportre
sot· med båtsmän, en bogseringsresa från Norrköping 
till Ca riskrona, samt åtskilJ i ge bogseringsresor i Stock
holms skärgård. 

Kongl. 
bataljonerna 
skärgård. 

Jakten Esplendian åtföljt 
under exersis-expedition 

k a non-jolls
Stockholms 

Siwnerten Erperirnent använd till exersts uti 
Östersjön med kanonierer, från d. 9 Juli till d. 27 
September. 

Chefs-fartygen Tycho och B1ynolf samt tvenne ba
taljoner bestående af 24 st. kanon-jollar, till exersis
expedition i Stockbolms skärgård med kanonierer, 
båtsmän och sjö-beväring. - Inmönstrade den 25 Ju
ni och afmönstrade den 8 Juli. 

Skeppsgosse-briggen af Wirsen använd till ex
ersis med skeppsgossar uti Stockholms skärgård från 
den 3:dje Jul i till d. 5 September. 

Chefs-fartyget Tycho : expedition till Tullgam 
från dep 18 Juli till den 14 Augusti. 

Augslupen Nordstjernan: bogseringsresor å sjön 
Boren. 

Last-galeasen Tärnan transporterat ekevirke samt 
gjort en resa till Cronstadt efter Spanmål. 

Lastdragaren Siri transporterat ekevirke och saud. 

A;1gslupen Neptun gjort tillfälliga resor vid sta
tionen, samt dereftet' afgången till Göthe borg. 

Tidsl.,·i(t i Sjöväsendel. ro:rle ,l,.g. T:sta häft. 4 
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GiJtltcborgs S t o t w n. 

Siwnerlen l>Aiglc , å tc1·kom mcn fri'111 r"- pc.l ilt<•H 
[1t }llcdelbal'vet d. 6 Jnl r, afmönstradc d. 10 s. m. 

Ett Clzifs-farty g samt En Bataljon kanon-jollar: 
t ill exercis-expedition i 2:ne afdclninga r ml'd Gi.illlc
borgs och Bohns Iii n s sjö-bev[iri ngsrna n s k <l p , fo·?n l n d• 
med den 16 Juni till och med d , 5 Juli. 

1. 
Flh·tvaltninqetrs 11( Slii- iit•efuleiul 

l'tl'IIUnat'"•llt..ol'tiO'I•s 'llPl'~Yift tt t-le fii'l"' 
~.Aot.~- tJclt Fy11·i•trätlJdltget~"' i w·il•et 
verhstiilltltl 'ltybyggluule'l" ocl1 'I'"CJJ~t
i"'tllio'lte'l· "'· JJt. u1uler lib1Jpet tt.f tir 
.IS4.$; tltlt. tl. 14 Febt'Utlri :1.§46. 

~:o. Fyrbåkar. 
a) Inom Nm·ra Lots-Dist1·iktd. 

Yttre panelen af bröstmuren på Holmö-Gaddars 
fyrbåk har blifvit målad med hvit oljefärg; fyrmä
stare-boställs-husen vid Örskärs och Karsö fyrbåkar 
ha fva reparerats; lanterninen till Djurstens fyr hat· 
försedts med innanfenster; papperstaken i\ boslälls- och 
uthusen v id Svartklubbens och Griinskiirs fy rhZtlwt· 
hafva bli h i t öf'verstruknc med tjär01, bartz och rödfiirg-, 
äfvensom den förra hå k en, je m te boställsh usct clerstii
tlcs, iståndsalt; boställshuset vid söderarms fyr har 
hc;idpauelnls snmt bestrukits med tjär:1, hvarförutan hu
:,Cls eldstiider bli f vit reparerade; en fyrspegel ha r 
i~l f,n dsalts för Land sorts båk samt dervarande honin gs
oeh uthus hafva blifvit öfverstrukna med tjii1·a, sa mt 
ond>yggnlldcn och förändringen af Grönskiirs fyr fr?m 
st enkols till leutillc-fy 1· af 3:dje ordningen har fö r-
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Sl i''i.!iltt, sa alt denna fyr ku nn at med föl'it ndt•adt )y ~-~v ~ -

ningssiitt tändas den 1 Augusti sistlidet åe. 

h) Inom Södt·a LotswDistriktd. 
Taket å Östergarns fyrbåk bae bli fvit repareraclt, 

samt utklippans fyr försedd med inna nfenster i lan~ 
terninen. Vid Falsterbo fyrbåk har ett spjcl plank upp
förts emellan fyren och dertill hörande byggnader , 
boningshusen blifvit brädpanelade samt pappe rstaket å 
fy rmästare-boställs-huset ö fvers tmkits. - L i kaled es 
hafva papperstaken å fyrmiistarc- och ly t·vaktarebo
ställshusen vid Kullens fyr bftk bli fvit ö f verstrukne, 
hvarfömtan anbringats en krnge af koppar kring ka~ 
min-röret till förh indrande af vattnets nedträngning i 
lanterninen; 3:ne dörd åsar till fyren hafva reparerats; 
innanfcnster blifvit dels upphandlade, dels iståndsatte 
för lanterninens be h of, samt 8 st. hörnstenat· anskaf
fade för att utmärka fyrens tomtområde. De år 18•14: 
påbörjade fyrbyggnadsarbetena Yid Ölands norra och 
södra uddar ha f va sistlidet år fulländats, så att fy
rarne å dessa begge ställen kunde tändas, den förra 
den 31 Octobet' och den sedna re den 1 September sist
nämde år, - under loppet af hvilkct äfvcn fartyget 
Cyclop blifvit iordningstäldt, utlagdt samt äter intaget. 

c) lno11t Yesfra Lots- Disfl·iktet. 
Morups Tånges fyrtom hat' blifvit hvitlin11nadt ; 

jernräckena målade med h vit oljefiirg; Altan-betäck
nings-stcname rundtom hela tornet försedda med ny 
cement-fogstrykning samt början gjord med inbägnan
de af kronans jord och med planeri ng omkring tor
nets och fy rens andra byggnader. Carlstens fyrtorn 
har målats ut- och inviind igt 2:n c gånger samt fyren 
bekommit 3:ne nya cistc mer af' koppnr till fön•aran
dc af olja. Dc bcggc fyrtomen på Nidi ngen hal\·a å 
flere ställen bli fvit försedda med ny rappning samt 
tornets trädluckor iståndsatte ocb oljefärgmlllade. Fyr-

A. 
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m iist<Jrehost iillslmset å Winga har f'ö rsedts med ny tt tak 

af briidc r rneJ pappet·sbetiickning , hvilken 2 g~nge r 

o fvct·stl'Ukits samt hafva boningsrUtlllllCH IJJifvit till till. 

och fenster reparerade. 

9t:o K ä n n i ngs-Båk a r och Sjö-mu J' k c n. 

a) l 11om Norra Lots-Disl1·iktet. 

St01·~Hebhcns och Enskä1·s kiinningsbftkar sam t 

Bok ö m~irkes-st?tng h af va hlifvit ö f verstru knc med tjä

ra och rödfärg, äfvensom nämde stång reparerad ; 

Rönnskärs kapell och Trädgårdsskärs märkesstäng kalk

färgade samt Kattvikens sjömärke ånyo upprest. 

b) Inom Sudra Lots-Distriktet. 

Prcstö, Grimskärs och G~tsö ld.nningsb?tlwr samt 

Gjökalfs utkiks-stång och Faluddens sjömärke hafva 

blifvit öfverstrukne med tj:ira och rödfärg samt det 

sednare dessutom måladt. Sandhamns, Eldstens och 

M<1gö inseglingsmärken samt stenfoten till L<~ndskrona 

lotsmärke å vallen N:o 1 hafva underg·ått reparation 

och en ny flagg anskaffats för Magö miirke. Sten

kumlet vid Lilla Ekö har blifvit afrappadt. Utkiks

stången på kyrkaberget har flyttals till Hiirviks lots

plats. Nya lotsmärken hafva blifvit uppreste å Grun

det Esten, på Fårösuncl och å Bungör i Fårösunds 

söJra Gatt, hvarförutan, i stället för Hasselö gamla 

känningsbåk, en ny bl if vit derstiides uppförd. Klip

pan Dämman har ITttt en ny märkesstång af jeru. 

c) Inom JTesf1·a Lots-Distriktet. 

Appelvikshögs sjömärke har blifvit rödfirgadt; 

Hållsunds känningsbåk reparerad och hvilmenad ~lt 

sjö-, men rödfärgad åt landsidan; 2:ne Sten k u m m el 

med trädkors uppförda vid Alberts och Lilla Sillesund; 

ett nytt sjömärke upprest på Ulsholme Kalf samt 

grundena Kopparn<Jrrlarne och SliiiT<re-<n·undet försedde 
• . o bb b . 

rued 2:ne ko rek prickar med tillhörande jemkettinga r. 
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:1: o. L o L :>- S t u g o r. 
a) Ittom Norra Lots-Distt·iktet. 

Takcu å lots-UJJ[)<lSsninrrs-sturrorne vid Landsort 
. .. . n b 

Ot··h .SalvcsunJ sa mt på lotsames uthus vid .Mem 

l tafva ö fvcest ruk its med tjära och n:idfiirg. Lots-u pp::~ss

uings-stugau vid Bredskiit· hae målats med hvit kalk

Lit·g och Jen vid Jerniisudde blifvit repar·erad. Brem

ö us lots-u ppassuings-stuga har utvändigt h räd panelats 

samt bestrukits med tjäm och rödfärg samt har ett nytt 

s pjcll blifvit insatt uti spisen i lots-uppassnings-stugan 

vid Hufvud-skär. 

b) I11om Södm Lots-Distriktet. 

Lots-uppassnings-slugorne i Calm,u·, vid Skäggenäs , 

på Yttnön och i Sölfvitsborg hafva blifvit öfverstruk

ne med tjiit·a och t·ödfärg, samt, af dessa stugor, de 

~~ sistnämde tre ställena befintliga, b räd panelade, och 

Ytteröns stuga dessutom !ill t<~ket reparerad!. På lots

uppassnings-stugome i Alms och Malmö bafva taken 

ö fverstrukits samt å den på sednare stället uppförts en 

skorsten af tegel, - emedan den gamla var af endast 

jcrnbleck. 

c) Inom Yesfra Lots-Distriktet. 

H ~t!lsunds lots-uppassnings-stuga har blifvit rcpa

rci·ad och Mönsters rörsedd med ny skorsten sa mt 

den andra rappaJ, !t varförutan sistbcrörde stugas briid

h ekLidnad undergått reparation och rödnirgats. 

4-: o. L o t s -llå t a r . 
a ) lttom Nm·~·a Lots-Distriktet. 

K rono-lots-hl'ttarne vid 13rcdskiirs, Sandhamns , 

Landsorts och Dalarö lotsplatser hafva Llilvit istånd

satte. 
b) l1101ll Södm Lots- Distriktet. 

En ny Krono-lots-btlt har blifviL anskaffad fö1· 

Slitö lot splats. 
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c) f.nom Yesh·a Lots~Distr i ktc t, 

K rono-lots-bå ten 
n pphala t s p i't land tre 
str uken i botten med 

vid Marstrands lotsplats 
gånger och blil'vit skr;1pacl 
koltjiira . 

sa tu t 

5:o. Bergrin gilf och Säke rheis a n sta lt cr m. m. 

a) l nom Norra Lots-Distriktet. 

En bergt·ing har blifvi l åter fastsatt vid Hu sarö 
lotsplats samt 5 st. sädane ringar anskafiåde och ned
satte, dels vid Rflgö-Gaddar, och dels vid tullplatsen 
Beten, hvnrje mte en sto r del af distriktets hergringn1' 
b l ifvit utmärkte m ed kalkfläckar. Å gi·umlet Saltsiic
ken vid Dalarö ba r utlagts en ny jernhoj, och de 2:ne 
t räd bojame a Pampus i Bråviken hafva undergått re
paration samt maJats. F ö rtöjni ngs-anlwrct vid Sand
hamn har hlifvit omlagdt. 

b) ltwm Södt•u Lots-Distt·iktet. 

Ett nytt mm·ings-anka re har blifvit utbgch vid 
Sandhnmns lotsplats. 

c) l11otn Yestt·a Lots-Dislt·iktci. 

Till hojen på Mellanrefvet vid Rosengård hm· en 
ny jernketting anskaffats. 

Anm. De inom samtligc lots-distrikten befintli
ge äldre bojar och flaggpri c kar hafva under ·loppet af 
sistlidet år, såsom vanligt, blifvit I'eparerade samt på 
för r nppgifnc ställ en utlagde och derifri'm å behörigm 
ti der intll gne. 
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8. 
B,~r~tstli'l·e.~/Jdih•t!l!t.<#J tJeJ•iillelt;e ona uniler 

ltll.IJJCI ttJ tb~ 1S.:I5 td{;irtltl ltytl'I'"Ogt'"a
/islut t!J/Ii·betelt; tlat. tlen ~o .FeiJ'I'"lUI
~,.i .6.§1!:6. 

U u der för l idet ih utfördes dc hydrogr;-tfiska mät
nin<rarnc och undcrsökningarne, likasom, föregåend e 
å re~, pLt tvenne siirskilte ställen, ncmligcn å )'ttrc 
kttsten af Östergöthlan,ls och Nyköpings Län samt 1 

\Vcncrn. Ilesultatcn af .dessa arbeten äm följande : 

l : o. Sjöm Hn i ng arnc i Östcrgöthlands oc h 
Sö derma n lands Skärgf1rdar. 

Det 11 lj-mätni ngen börjades vid Aspö och Oro.m
hall, sydvart från Arkö och fortsattes yttet' om sJs t
niimde Ö, Griinsö, Björnen och Yxnö, öfvet' Bråvi
ken till Näfve qvarn, samt vidare till Långbolmen , 
Ili'dda n11nen, G r~isskiiret och I-läfringe; upptagande sam
ma miitniug jcmväl und ersökningen och upplodningen 
a f hela ytt;·c sliiirgi'trdsb;.mdet, så långt till sjöss, som 
nf1gon anledning varit för banden till undervattens oc h 
för ~;j\i!'artcn hu·liga grund. 

För crb[tllaudc af nöJ i ge stödje- och riittelscpunkc 
ter vid konnckteringcn af det::~lj-m~itningen, m~ste en 
g rali sk triangel-mätning utföras under samma . t td, s.~.m 
{letalj-ttJätuiugcn. Denna verkstiilldes af Kaptten-Lojt
uant Olivec rona och tog sin början vid Mesjö i grann
skapet af F innöarne och fortsattes vestvar.t in r1t !~ rå
viken till Norrköping och vidm·e till lliifnt~ge, hvange
nom en nödig konncktion med äldre mätnmgnrne kun
uat ske. Till fi)rcnämde detalj-miitning, som uppta
c:Cer en striicka af 11 geogralisk a mil, haf'va trenne Of
ftcerarc, under Kapten-Löjtnant Olivccronas befäl, 
va rit .<m ;iudc oc h chefsfartyge t IIi! da frfm h~irvarrmde 
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Stntion med en Under-Office•· och 24 man l'arit be
gngnadt. Början skedde den 8 Maj och expediti onen 
slutade den 30 September niistlidet ar. 

2 :o. Sjömätning en i Wenern. . 
Den detalj-mätn ing, som under sistlidet å r fort-

sa ttes i W enern, tog si n början vid föregående årets 
slutpunkter och omfattar, till hela sin vidd, den sto
ra Lurö skärgården samt Djurö skärgårds grupp, jem
te en mils sträcka på Wermlaodsniiset, vidare fd'tn 
13jörkekullshol men å \Venerns södra strand, förbi Lid
köping, nordhän till Kollandsö, utgörande sammanlagdt 
en striicka af omkring nio geogrnfiska mil; af hvilket 
sednare arbete dock åte rstår en mindre del lodninga•· 
och mätning. 

Den geodetisb t•·iangelmätningen, som begynte år 
1844, blef under sistlidet ål' fortsatt af Sekund-Löjt
nanten Skogman ifrån Lurö och Djurö skä•·gård uppåt 
Carlstad, så att allenast en mindre del observationer 
återstå fö1· vinnande af en fullständig konnektian emel
lan båda årens triangel-nät. - I anseende till svårig
heten att utfinna tjenliga observationspunkter, fordras 
ännu närmare undersökning, äfvensom, för arbetets full
ständighet, en is bas utläggande i t rakten af Ca ristad. 

Till desse miitningar i Wenern hafva trenne Of
ficerm·e, en Under-Officer och 17 båtsmän varit an
vände, äfvensom chefsfartyget Makrillen och en större 
segelbåt dervid begagnats. Expeditionen tog sin början 
den 17 Maj och slutade den 22 Octoher sistlidne år. 

J Sjökarte-arkivet forts iiites dels renritandet och 
konnckteringen af sommarens detalj-mätningar, dels 
oc k transporterandet i half skala af redan fiirdi ge de
ta lj-rniitni ng<n·. 
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9. 
Nya docl,ebygg•u•den i Ctn•lslu•ont~. 

Enliot den af Förvaltningen af sjöärendena under 
den 27 l~ebruari 1846 afgifna und erd ~wiga berättelse 
hafva vid nya do(:kehyggnaden i ~ar_lskro~~a följand e 
arbeten under loppet af år 1845, bhfvtt utforda, nem-
ligen: 

Sten, huggen . 
Jordgräfning 

qvadratfot 18,083: 36. 
kubikfamnar 300: 

Bergsprängning . . . , 
Murning ... " · 

!J va r till an vändes dagsverken af: 
Smeder ... 
Timmermän 
Matroser .. 
Båtsmän . . 

406: 
427: 

1495 : 
2105: 
297: 

25,267: 
Kronaarbetskarlar 40,148: 
Med de af Rikets Ständcr anslagna 133,333 R:dt· 

16 sk. 13anko äro under de förflutna 4 åren den fast
ställda arbetsplanen fullgjord, samt derutöfver en be
tydlig exkavering af femte docka~s tomt, ~els medelst 
sprängning, dels genom jorclgräfnmg verkstalld. 




