
Häfte N:r 12, 1850

13:de Årgången

Carlskrona



f{ONGL. M.u:TS PROPOSITION OM STATSVERKETS 'I'ILL

STÅND OCH BEHOF. 

Femte Hufvud-titeln . 

( Sj öförsvnrs-Dcpartemen te t.) 

Bills -staten upptager för niirvarande å denna Hufvud
titel: 

I penningai'. . • . . . • . • . . . . . • . tl?&. 1 ,326, 769: 
Indelta räntor, beräknade eftet· marke-

gång på förslag till • • . • • . . • . . , 45,95 11: - -
Oindeldt Spanmål 9,420 tunnor efter 

förslags-värde å 6 ffi&. tunnan . . . . , 56,520: - -
Tillsammans ffi&. 1,429,240: --

Af skäl, som Stats-Råds-protolio\let ane-ående Sjöför-
svars-ärenden för den 13 November · iiro upptagne, finner 
K. l\1. sig böra å denna Hufvud-titels anslag föreslå de för
ändringar, som här efteråt omförmälas : 

1 :o Departementets J(ansli-Expedition. 

I följd af den förändring . med ljus-penningarne inom 
Embets-verlien, hvarom framställning blifvit gjord, sl1ulle ifrån 
anslaget till sl< rif-materialier, ved och ljus för niimnde Ex
pedition, öfverflyttas beloppet af de för Expeditionens perso
nal utgående ljus-penningar med 260 if?&. 

2:o Till anslar;et för Departementets Kommando-Expedition 
skulle lillaledes af samma anledninr; ifrån anslar;et till sl!rif
materialier och expenser samt ved och lju s för Förvaltnins-en 
af Sjö-Ärendena och nyssnämnde Expedition öfverföras de 
för samrna Expedition erforderliga ljus-penningar med 80 if?&. 
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3:o Förvaltningen af Sjö-Ärendena samt Aflönings-Sta

terna vid Flottans Station. 

På enahanda sätt, som i föregående punkter omförmäles, 

borde ifrån det uti 2:a punkten nämnda expens-anslag till 

• nu· ifrågavarande aflönings-anslag öfverflyttas beloppet af ljus

penningame för Förvaltn. af Sjö-.Ä.rendena med 932 1/1},. 39 .ti. 

Vidare anser K. l\'1. , att, af de uti ofvannämnda proto

koll upptagne skiil, åtskilliga uti samma protokoll specificerade,, 

för närvarande ä anslaget till Flottans nybyggnad och under

håll upptagne poster böra, såsom rätteligen tillhörande Allö

nings-staterne, till det föt' dem anvisade anslar; öfverföras 

med ett belopp ~f 73,364 if'lfD. •12 .ti. 

Derjemte finner IL M. Sig , under åberopande af den 

närmare utrediJin{i, nyssberörde protokoll innehåller, böra å 

nämnde anslag till Flottans aflöning föreslå följande tillöknin

gar, nerutigen : 

Löner för 4 Kommendörer a 2,680: ..•.. 10,7.20: -- -

" " 
Kapten ...••••..... 

" " 

, 12 Kapten-Löjtnanter a 840: . 

5 Premier-Löjtnanter a ~30: 
2ti sekund-Löjtnanter a 2ti0:. " " Förhöjd aflöning åt 70 man 1 :a IIIass Matroser 

vid eartskrona station a 8 .ti. per man om 

dagen och åt 30 man d:o a 4 .ti., då deri

från afrälmas den nu å Stat utgående för-

höjning a 4 .JJ. åt 4 6 Matrose t' på denna 

1,250:--

10,080:--

2,1ti0:--

6,2ti0: - -,.. 

(Stocldwlms) Station . . . . . . . . . . . . . 3,771: 32.- . 

Arfvode till 1,216 man Artilleri-Båtsmän och 

vice Korporaler 1t 6 ffi$;. 32 .ti. . . . . . . . 8,106: 32.-

Förhöjdt arfvode till : 

227 Båtsmans-Korporaler 

9 Matros- d:o 

8 Kanonier- d:o 

a 7 m&. 1,ti89:-

a 9: 38. 88: 6.-

40 :------ 1,717: 6.-

Rese-penningar till 64 Under-Offteerare lid 

Båtsmans-Kompanierna, förslags-anslag . 

Arfvode till en Musik-Direktör ....•.. 

ft. Hau-tboister med lön a 2ti0 if'lfD . ••••• 

utom tillsammans 12 tunnor Spanmiil, hfart.ill 

lillgång finnes. 

7 stabs-signalister med lön a 62: 44. 

beklädnad 46: - •l 08: 44. 

utom 21 tunnor Spanmål, med lilla anmärk

ning som föregående. 

Arfvode till 4-0 Båtsmans-sig-nalister a ·12 11&. 

D:o till 6 D:o- Korporaler a 2ö 1/IJ,. 

Reserv-stat för Flottans Befäl 

och Underbefäl . . . . . . . 33,333: 16. - 

hvaraf likväl, med beräkning 

att nuvarande Extra- &. Expek-

tans-stat fortfarande kommer 

att utgå med . . . . . . . . . . 9,393: - -

endast en tillökning i anslag för detta ändamål 

329 

3,200;--

333: 16.-

1,000: - -

762: 20.-

480: - --

150:--

erfordras af .••...•...•.•.....•. ~3,940: 16.-

4 Ordinerade Slwllärare, mot afsägande af dub

bel tjenst-års-beräkning • . .•.. 

Till förändrad organisation af Flottans Medici-

666: 32.-

nal-stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2,37ti: - -

eller tillsammans if'lfD. 76,953: 1 O.-

4:o Flottans underhåll och nybyggnad. 

Utom den här föreslagna öfverflyttning ifrån 

detta anslag till aOönings-anslaget af 73,364 ffi&. 

12 .ti., anser K. M. ifrån förstnämnde anslag 

jemväl böra af gå och, under hufvud-rubriken 

"diverse anslag", särskildt å Riks-staten upp
föras : 



330 

För sjukvård . , ........ 26,100: - -

" 

·" 

sl<rif-materialier, ved och 

ljus för Flottans stationer . 18,000: - -

diverse beliofver ..... 11 ,il 50: - -

elier tillhopa 55,450: - -

Genom dessa ö f ve rflyttningar simlie å nu

varande anslaeet för Flottans nybygg-nad och un

derhåJ.] Merstå 4 77,683 !1/f,;. 16 .!J. ; men då 

vissa be h of, för hvilka detta anslag är afsedt, 

såsom mbyggmd och förråds-förstärkninP" iiro 
• O) 

af d0n beskaffen{let,, att de, såsom icke va rand e 

af permanent errenslwp, kunna utgöra föremål 

för tillfälliga eller extra anslag, så anser K. M., 

att, pft sätt uti orvan-åberopade protokoll när

mare utredes, samma anslag-, iifven med beräk

ning af derå erfordcrlig·a nya anvisningar till 

förhöjd aflöning (ör Handtverlwre oeh Tlmmer

Win af 2,933 ffi&. och tillölming uli uppfordrade 

' Båtsmans-styrlwns portionspris med 12,105 !1/f,;. 

40 ./J., l;an bestämmas till endast 384,249 

!JI&. 40 .!J., ltvilket anslag torde hiidanefter få 

upptagas under benämning : Flottans under

håll; och slutlie således å !Jvad som återstå•· . ) 

efter förestaena öfverfll:ttningat' till andra titla•·, 

uppkomma en nedsättning i anslaget af fM. 

93,433: 24. Dock begär IL M. tillika rättighet 

att, vid de tillfällen, då stegradt pris på pro

viant-artiklar gör den nu föreslag-na förhöjda 

portions-sl;illingen o till räcldig-, få af det på 

4 :e Hufv.ud-titeln uppförda anslag till durch

marsch-kostnader disponera det belopp , som 

erfordras till fyllnad i !:delar af den portion, 

som för sjökommenderadt mansl1ap är fast

stiildt, och hvartill det varit afsedt att, genom' 

den nu äslwde tillölmingen i anslaget, höja 

portion s-sid !!inge n. 

5:o Det siirsldlda anslaget af 9000 !1/f,;. till 

Båtsmännens förseende med lwjer och täcken 

slwlle, då medel f?r dylika utgifter äro undet' 

rubriken "förråds-förstärlming'1 inberäknade uti 

det till Flottans materiel äslwde extra anslag·, 

icl1e vidare erfordras, livadan det borde ifrån 

staten uteslutas. 

6·o Uti anslar;et till Exercis för Flottans 

331 

bemanning anseP' I(. l\J. en l.illölming erfordras af 49,4.75: - -

7:o Likaså har J(. l\1. funnit Sig böt·a uti för-

slag-s-anslaget till Blltsmännernes beklädnad be-

räkna en tillölining- af . . . . . • . . . • . . . 14,000: - -

8:o l följd af de liiir förut föreslagne om

flyttninr;ur af de till ljus-penningm· utgångna 

belopp , skulle anslaget till skrif-matet'ialier 

och expenser samt ved och ljus föt' Förvalt

ningen af Sjö-Arendena och Departementets 

1\ommando-Expedition lwmma att minskas till 

1,487 IJI&. 9 .!J., likaledes borde förslag·s-an

slaffet till enahanda behof för Departementets 

Kansli-Expedition nedsättas till845 IJI&. ·12 .!J.; 

men för vinnande af jemn slut-summa på 

Hufvud-titeln, torde detta anslarr få bestäm

mas till 84.0 fftfJ;. 26 .!J., hvarig-enom uppkom

mer en minskning på det hela af 4 IJI&. 34 .!J. 

9:o i\led anledning af den här förut före

slagna förhöjning uti beräkningen af inflytande 

Lots- och Båk-medlen, samt under förutsätt

ning, at.t. hela beloppet af denna inkomst fort

farande får för Lotseri- och Fyrings-staterne 

användas, uppföres motsvarande ti!lökni.ng- uti 

dessa staler med . . . . • . . . . . . . . . . . 1 0,000: - -
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1 O:o I likhet n1otl hvatl i fråv,a om /~:e Huf
vud-titeln blifvit framstäldt, föreslår K. M., 
att 5:e Ilufvud-titelns anslag till oförutsedda 
utgifter måtte upptag·as under rubriken: Ex
tra utgifter: 

Då ifr'ån de föreslagna tillölmingarne å 
vissa titlar af tillhopa ............•. 150,428: t O.-
drages de uti 3:e, 4:e, 5:e och 8:e pnnl;terne 
omförmälda netlsättning·ar uti andra anslags-
titlar med, ..•....•...•......•• 102,438: 1 O.-
hlifver den återstående tillökningen. • . • • • 4 7,990: - -
hvaraf likviii 10,000 if/&. uppkommit endast 
genom förhöjd berälming af re'dan till sitt hela 
belopp för bestämda behof anslag·na medel, 
så att verldiga utgifts-tillökning·en endast ut-
gör 37,990 iJ/e,. 

Då till ofvannämnda tillölmings-summa liig-
ges llufvud-titelns nuvarande anslar; •••.. 1,429,240:- -
kommer anslar,s-summan att nigöra ..... 1,477,230:-
hvaraf förs'tg s-anslag: 49,374.: -1..2. 

Den plan, som IL M. låtit uppgöra för de till krigs
fartygens nybygc-nad och lwmpletlering samt förrådens för
stärliande erforderliga arbeten och liOstnader, är uti det 
åberopade protoliOIIet fullständigare utvecldad. Det finnes 
deraf, att dessa arbeten, förnämlirrast afseende fullbordandet 
af under byc-gnad varande krigsfartyg, för lindring af 3 Linie
sliepp till Frer;atter, anskaffande af 12 Ånr;bog·serings-fartyr; 
samt G Bombkanon-slupar, jemte diverse andra mindre ny
byggnader och komplettcrinr;ar, uppr;å till en 
kos tnad af ..•............... fllfs 2,308,407:-
samt att ·fiirseenclet af dessa och de lirigs-
fartyr;, som fortfarande skola bibehållas, med 
full ständig!a lu'igs fönäder &c. ytterlir;are liriilva 
en summa al . . .•...... 1,53G,730: 6. -

eller tillsammans ffi&. 3,84 0,137: 6. -

t 

333 

J{. ~J. har ansett, att dessa, under närvarande förhållan
den för krigs-materielens iståndsättande i främsta nrum~et 
oun~gängliga arbeten och kostnader böra fördelas pa 15 ar, 

l k 
~ att fartvoen och når;on del af förräderna redan un-coc sa, '" . der de första 1 o åren blifva lwmpletterade, i öfverensstai~-

melse hvarmecl iifven förutnämnde plan är uppr;jord, utVI
sande be hofvet af en summa per år' att genom extra anslag 

· of mo_ 0~"~1~ 640. och äskar IL M. derföre af Hikets anv1sas " "''-'' "" "'' ' 
St ,. ler ·

1
tt för detta ändamål måtte, utöfver det anslag, som anc ' ' . 7 000 på ordinarie stat beviljas, anv1sas ett belopp af :fl&. 2 2, . 

årligen, att i trenne år utgå, eller tillsammans för denna tid 
816,000 $(',. 



ANFÖRANDE lF FöREDRAGANDEN FÖR 6:TE VETENSKAPS
KLASSEN I KONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKAPET DEN 15 

NOVEMBER 1850. 

Svenska handeln , bedrifven medelst export af de pro
dukter, hufvudsald~ast jern, stål och dess fabriliater, tjära, 
trä af alla dimensioner, från mastspiren till stafven, på hvilka 
vårt land, under ett så oblidt klimat, ensamt har att bjuda, 
jemle import af de många varor, som .e tt genom den lilltagan'de 
lyxen uppjagad t behof pål;allar, förnämligast bestående af 
kolonial-varor, en massa diverse fabrilwter af mode-artiklar, 
viner, salt m. m., äfveusom af den direli!a fral;tfarten, har 
undet· loppet af året gått sin jemna gång, utan att denna 
dock gynnats af någon serdeles god lwnjunl;tur, utan tvertom, 
b vad den sednare beträffar, denna, genom de låga frak
terna på alla hl\ 11' flrrorsalwde dels af den osäl;ra ställnin
gen i Europa, jemte gula febern i Brasilien, hvilken sju~dom 
ensamt i IIi o Janeiro bortrycl.t 30,000 personer, dels ocli af 
andra orsal;er varit på intet vis vinsteifvande. 

Dessa frailler hafva under innevarande år varit sålunda 
noteralle till En gelslut hamnar: från platser i Ostindien, så
som Balavia 3 L. 1 O per ton soclier , Bombay 3 L. per ton 
bomull, Gateutta 4 L. per ton socl1er &c., Manilla 3 L. 
1 O per ton socl;er &c. , Cochin China 4 L. 1 O per ton di
'' erse, Hanton 4 L. lO per ton diverse. 

Från platse r i Södra Am eril;a, silsom Rio Janeiro, Ba
hia och Pernafl}bttcco l L. l O a 2 L. ij per ton socker och 
l; a!fe ; från Rio Grande och en del af' Plata-Staterna samma 
!J ~ a pris, hvaremot i A'Ionte- Video inca fraliter !;unnat erhål-

t 

\~ . 
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las, eniir, gl·num fredsslut et emellau England och l3u~r~us-
A,Tes li\lfälle åter öppnats för Hosas att helt och halJet J l 

n d hämma all handel dcrstädes. Nöden har ocli , pa grun 
härar inom denna olyckliga stad stieit till det yttersta, och , . ensamt brist på medel och tillfälle har hindrat dess wne-
vånare att fly från detta bcdrölliga ställe, der fordom, innan 
krigets utbrott, rådde så mycl;et välstånd , så mycl;en tref
nad. Af den der ännu stationerade Fransl;a esk<.~dern med 
1500 mans bes[1ttning, under Amiral Le PredoUI'S befäl, vän
tade man någon lindring om ej räddning, oal;tadt man ej 
sä noga l;:inde Fransila Regeringens afsigt med närvaron, nu
mera, af denna sjöstyrlw på Plata-floden. 

Från Vest/rusten af' Södra Amerika 3 L. l O per ton 
saltpete 1• och lwpparmalm ; från Öarne 3 L. I O p~r ton 
guano ; från Norra Amerikas olilw stilder l L. 1 O a "l L. 
15 per load af limmer; från släderue i Medelhafvet, sasom 
Livorno 1 L. 13 per ton diverse, JJlarseille l L. 5 per ton 
af oljekal;or och diverse, Diessina och Palermo l L. 5 per 
ton al svafvel och frul1t, Smyrna 2 L. a 2 L. 2 per ton af 
fitwn ; från ConManlinopel 6 .tf. per qvarter af h vete, och 
från O dessa 2 L. 7 a 2 L. l O per to u af talg. 

Då man jemför alla dessa olil;a frakter med de före
gående årens, ser man , huru ovanligt 15r;a de under detta 
år varit, äfvensom man dcraf lian Unna den ofördelal;tir:a 
konjunl1turen i detta afseende, och med nöje öfveq;år· jag 
till för vår hJndel gladare utsigter. 

GetlOm tillämpning, med df:'lta års början, af de förän
drade Engelslia Navigalions-laeurne, h variGenom alla natio
ners fartyg nu tillfilas all från h vilken ulltindsl• hamn som helst 
till befraktninc införa dess prodnl1ter till Eneland, har man 
stor au ledning att Pmotse en iil;ad lillighel i Svensiw sjöfarten, 
då våra handel ssl1epp numera r:enom en si1 eynnsam lag kun
na sluta fral;ter på denna för alla jordklotets olika varu
ar liklar· stora netleda~:splats , ifrån In il k et la ud man behagar, 
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ehnru olycldiatvis, just i år, då man siwlie begagna sig af 

dessa nya fördelar, frakterna, euligt hvad redan blifvit anfördt, 

visat sie så låga. 

Näst efter England bar äfven Norra Amerilla, för att 

följa detta lands exempel, genom liberalare tull- och han

dels-författninear, öppnat sina hamnat' för våra skepp, och 

förslag till förändring ocl;sä i de !lolländslw Sjöfarts-lagame 

ejordes genast, när agitationen emot den gamla Engelslw na

viaalions-aliten röjde bestii,md framgång, ehuru helt nyligen 

detta fiirslae gått igenom, med beslut att förändringen slilllle 

taga sia början för Holland med den 15 sistlidne September, 

samt för dess lwlonier först med d~t lwmmande året, ge

nom hvill1en förändring alla nationers fartyg, hvillw med

gifva reciprocitet, numera m c- d några få undantog ii(la lika 

rätt i Holländska hamnar, som landets ~· gna fartyg, då förut 

lllll(lälderne för friimmande SIH•pp var ] 0 procent högre än 

för de inhemslia. Detta En.elands , Amerikas och Hollands 

trefaldiga föredöme, från så ldoka och företrädesvis handels

kunniga styrelser och foll< fhn icl;e länge blifva overilsamt 

i andra länder, och redan har I\onungal'iket Sardinien, gen01n 

ömsesidiea tralitater - med de förenade rikena, under loppet 

af detta år öppnat sina hamnar äfven för, Sveosl;a och Nor

siw handels-skepp, under samma förhållanden uti tull-bestäm

melser och skepps-afgifter som egna , och ehuruväl Sardi

nien, jemförelsevis med nämnde trenne stora malller, ej har 

myclwt att bjuda till vår handels eller våra fartygs syssel

sättning , besökas dEt oaktadt flera af dess hamnar af vår 

fyl'lwntica Oagea, och för dessa är, genom denna traktat, 

alllid en förd el vunne n. 

Till stor - lättnad för handeln och sjöfarten har [{ongl. 

~laj:t i sammansatt Svenskt och Norskt Stats-l'tåd också u 

der innevarande år afgifvit. nådig resolution, beträffande hu -

vudcrundeme fö~ en ny Konsulat-t·eglering och Konsniemes 
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tjenstförbållunde, livarieeuom ej allenast uti alla de platser, 

hvillw besökas af sjöfarande, Svensiw och Norslia Konsulater 

kon11na att uppriittas för att tillhandagå våra handels-fartm, 

utan äfven de tillsatte Konsulerne iiro förplietade, alt så v~l 

brefvexla med Kommers-Kollegiet jemte Norska Inrilies-De

partementet om alla för de förenade rilienas handel och 

sjöfart vigtiga tilldragelser inom deras distr·il•ter, som ock 

årligen till niimnde Kollegium och Departement afgifva fullsHm

diga berättelser om Svenstia och Norska handeln , om de 

·främmuude ländemes handels- och sjöfarts-förhällanden i all

mänhet, jemte slutligen om alla märldieare tilldragelser, upp

tinningar och inrätlninear på de ställeo, der de äro anstålde, 

hvill;a lmnua vara af intresse för de förenade ril•enas han

del , sjöfart och industri. På grund af denua nyttiga och 

lofvande nådiga reglering lwmma ibland andra att uppriittas: 

i Calcutta ett General-l{onsulat med ornedelhart distrilit af 

Engelsl;a ril•et i Ostiodien ; i Hanton ett General-Ronsulat; 

i Sincapare ett Konsulat för denna frihamn ; i jJJanilla ett 

1\onsulat för Philipinslw öarne; i Balavia, sedan Holländska 

Heg erinuen dertill lernnat sitt samtycke, Pit ordinarie Ronsu

lat för Nederländsila besittninearoe uti Indisl;a Arliipilagrn ; i 

Vera Cruz et l Konsulat för· hamnarue i lVJexicanska lwnfedera

tiouen vid Atlantisl;a hafvet; i San- Francisco ett Konsulat för 

Kalifornien; i Lagueira ett Konsulat för hamnarne pft Södra 

Amerilias kust vid Antillisl;a hufvet emellan Panama-näset och 

Orinoco-Oodens utlopp; i Panama ett Konsulat för de till 

M<·xicanska, Centrai-Amel'ika ocll Nya Granada hörande, vid 

Stilla hafvet belftgna hamnar; i Guaija guiel ett Konsulat för· 

Republiken Equador och Peru, samt i Vrt!paraiso ett Konsulat 

för Republillerna Boiivia och Chi!i . 

Likaird es h nr till vilr baudels förkofran, B~'llOlll de upp

tiiclita guldlagren i Kalifornien, förhoppninuar väckts, att lit 

det bililet gö'l' a förmänliea expeditioner, och fartyg lärer un

der loppet af ddla år hafva af:;~tt till San-Francisco, dels 
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med laster af rör detta land och dess befolkning bebiiOiga 
effeliter, _dels ock för att öfverföra passagerare, hvill<a då ge
nom guldslu')rden ämna söka en lycka, på hvill<en ej fäder
neslandet har att bjuda. Emellertid äro de olil<a ryktena 
från detta Eldorado hvarandra motsagande, ehuru det vis
sa är, att guld der hämtats med lätthet och till stora qvan
titeter; men uumera, då så sto~a massor af foll< ditströmma, 
och de kända guldrikare ställena snart voro uttömda, är det 
blott genom Oitigaste och tr~gnaste arbete, den största ihär
dighet och uti en ständig strid med Indianerne man lycl<as 
vinna sig byte. Städerna San-Frai)Cisco vid SacramentOo
elens utlopp ' fordom befolkad hufvudsakligast ar kringströf
vande lnJi3nstammar. Humbola med den bästa och rymliga
ste hamn, anlar;d vid det ställe der de guldril;a strömmarne 
Rogue och Tiamoth sammanlöpa 1 Plumas i midten af guld
bergslagren hafva rest sig som genom ett trollslag, uti detta 
nya land och uti San-Francisco Tidning Sacramento Trans
script, läser man redan beskrifoingen öfver en derstädes -gifven lysande bal, hvarmed man firade öppnandet af ett nytt 
Theaterhus, der lyxen i kostymer och läckerheter, damernas 
skönhet och hela tillställnineens pralit skildras såsom oöfver
träfOie. Till ett bevis på den !litiga utvandringen till Kali
fornien innehålla uppgifterna, att under den korta tiden ar 
6 vcclwr frän den 15. April till den 2~ Maj detta är, 7087 
nykomlingar dit anlände, af h vilka nära 2000 icl!e voro Ame
rilianare, äfvensom att under samma tid, de till San-Franci
sco ankomne sl;eppens sammanlagde dräglighet uppgick till 
58,000 ton, eller . om man antager ett medium af 300 ton 
för h varje fartre 1 200 stycken under dessa 6 veckor, alla 
lastade med förnödenheter till dPn nya l{olonien; och redan 
denna vår afsånde de Förenade Staterne en expedition till 
undersölwnde- af sina linster vid stilla hufvet, hvillwn, efter 
att nät'a · hafva fulländat uppdraget nu återkommit till San
Francisco för att öfvervintra. Kaliforniens lwster Norr oru 
Sun-Francisco jemte Oregan-kustcn till Förenade staternas 
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gt·iins vid 49:de latituds paralelen hade blifvit fullstflncligt 
undersökte, afmätte, pliktade och derefter lwrtor upprättade, 
så att man nu mera med sälierhet der kau navigera. Bland 
geologiska märlivärdieheter förelwmmo omf1tliga stenlwlslaget· 
om11ring Beaver-harboury vid Nordöstra udden af Vanconvers
ön. Unionsstyrelsen hade äfven vicltagil förberedande åtgflrder till 
desse kusters befästande, äfven som till anläggande ar skepps
Varr derstädes för dess fla(!ga. 

Beträffande den direlda Iwndeln på Ostindien, så har ~. 
un1ler årets lopp, särdeles från Götheborg, en oc.h annan last 
ar Svenska produkter med passande val för distinationsorten 
dit, afsändts, och enlir,t med h vad Herr Lilljevall< upp(lifver, 
bör dessa finna afsättning äfven på China, uti de ställen, 
hvilka enligt traktaten emellan Sverir.e och det himmelsita ri-
ket nu mera äro öppnade för Svensl<a skepp, synnerligast i 
Kanton och Shanghai, samt iifven några returlasler sammau
sättas, utan att behöfva taga mera ar de stora artildar-
ne the och sill• e ån 1t vad ungefär motsvarar den in
sl<ränkta consurntion hos oss ; men några stora direkta 
utbyten af varor aro ej att pårälma emellan Nationer, 
h vilka bafva så litet behof af h varandras produl1ter, helst Chi
nas betydligaste import af fogelbo, opium, hajfenor, flskma
gar, hemfisl<, betelnötter m. m. ibland våra stapelartildar äro 
fullkomligt obekante varor. Emellertid är en annan bredåre 
väg öppnad för SveriGes deltagande i handeln på Indo-Chi
nesislla orter, nemligen fralitfarten, ej allenast emellan China 
och Amerikas Ves t ra lwst, emellan China och Förenta sta
terna, utan äfven emellan de fem för utrikes handeln öpp
nade Chinesisl;a hamnar, det vill säga kustfarten inom China, 
det enda land, der en sådan är för utländsl<a fartyg til
låten. 

Till de många n n uppräknade platser, h vilka på grund 
af förändrade förhållanden synas lofva n.ågon sysselsättning 
för våra Svenstia handelsfartyg torde få tilläggas en del ar 
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Mexico, hvill<et land nu mera under de förenade staternas 

styrelse otvifvelal;tigt liOmmer att utveclda en vidsiradit han

del, äfvcnsom Sandoichs-öarne, hvill<a under de sist förflutna 

åren erbilllit ett ordnadt samhrlllss ldcll, jemle en ga nska bPty

dande rörelse, då de besöl<as af omlu·ing 500 hvalfisl;-skepp 

årlieen, som der, efter lång l<ryssninr, i s tilla hafv et, uppe

hålla sir,, för alt iståndsälta oeh proviantera sl<eppen ocl1 t'iir

frisl<a besältningarne; till följe hvaraf nu mera flera fartm 

befral;tas från Chi na, för att föra laster till dessa öar, der nfven 

fralit er !; unna erhilllas med produliter af fl sliet till New -BtJd

ford och andra i Förenta staterna varand e orter. 

Som en motsats af dessa för vår hand el och sjöfart 

Jjn snade utsigter, häncer sedan sekler tillba!;a, blytungt öfver 

densamma, den Sundsita tullen. Huru man än vid dess upp

liOmst fann denna sl1att till grannril<et riiltvis och billie, 8tår· 

den nu mera för oss som en trycl<ande pålaga, och då man 

tiink PI' pii, alt r, en om denna tullrörfattninr,, Svensl1a farln.: , 

förande Svenska produllter, emellan Svensl<a hamnar, derige

nom att de med deras kurs sll[tra paralelien af denna hela 

verldrns tullbom, Helsinsör, slwla drygt betala för att få 

navigera långs ege n lmst, linner man snart det onaturlica i 

delta besl;attnings-systern. Å en annan sida tagit, på från 

utrikes orter inliOmrnande laster, då konsumenten af varan 

genom ett högre pris de rå, sj<:lf får betala tullen, lider ej 

spelmlanten särdeles deraf, men på utgående laster, h vilka 

på andra ställen uti lår,a priser sliOia konlmrrera med lika 

varor fr ån and ra länder, h vars värden ej blil'vit förhöjda med 

Sundsiw tull en, sliall denna spek ul an t ovilkorligen lida. In

seende allt detta, har ock Flerr schva n inom Stockholms Cross

hand lare-Societet viielit frågan om en petition till !{ongl. 

l\'Iaj:t anp,-ående uppsägninr, af den i Augns ti år 1840 på 10 

år med Dansl;a regeringen arslutade l; onvenlion, rörande er

läggandet af Sundsl1a tull-afgifterna, samt vidlagande åtgärder 

antinr,en alt f1stadlwmma upphörande af dt•ssa afgifter helt 
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och hållet, eller att åtminstone tillvägabringa förändringar 

gmnden och sättet för dess utgörand e. Besultatet af denna 

petition ät' ännu ej känd, men troligt är att sal;en tills vi

dare h vilar, och för nänarande, då Danmark lid er af ett in

bördes krig, hvillwt detta lilla men lirartlu lla tand , ongtadt 

de stora mal;ternas inblandetser deruti, nog pil ep, <: n hand 

sjelf till det hufvudsakligaste får utkämpa , är lianslie nu för 

oss ej riitta tiden att vidtaga åtgärder, som siwlie sä tta dess 

11nancer uti en ännu mera brydsam stå ilnin g , då Sundsl<a 

tnllen iir en ibland Danmarlis betyd li gare inliOmsiUillor. 

Slullir,en ungåe nde handeln med slafvar och deras öf

verförande fr ån Afrikanska lmsten, hufvudsa ldir,ast till Södra 

Ameril•a, så har den na oafbrutet fortgått, oal<tadt all t hvad 

som gjorts till dess förhindrande. Slafsl;eppen, särdeles de 

af dem, hvillia [tro försedde med ångkra ft, hafva trotsat de 

Engelska liry ssar nes va lisamhet, och berälmingen, att minst 

hvart annat af dessa fartyg med siikerhet lwmm a öfver At

lanten utan uppbringning, har ej slagit fel. England lärer 

hafva lycl<ats vinna Brasilianska regeringens tillf1telse, att nn

det' vissa villwt·, visitera anlwmmande slafsl;epp uti dess 

egna hamnar, och om så verkeligen varit förhållandet, att 

detta kunnat ved< ställas, var all anledning förmoda, att den

na åtgärd stilllie lit'aftigt hafva motverl;at slaftt·ansporterna ; 

ehuru nu mera, de nyligen från Bio Janeiro af den 4 sist

lidne September anlwmne underrättelser· , angående l;amrar

nes derstädes antaene, af regeringen sa nktionerade lag, livar

igenom slafhan de l straffas lika med sjöröfve ri, gör detta Eng

lands åtgärdan de obetydligt; denna lag lyder, att Brasilianska 

eller fr iimmand e fartyg, som i Brasilianstia hamnar eller dithö

rande farvatt en anträffas med slafvar eller fl'ia svarta ombord, 

skola behandlas som sjörörvare; att äfver. de fartyg, som ic

l<e hafva Neerer ombord, men uppenbart äro inrättade för 

slafhandel, sliD la seqvestreras; att såsom brottslige anses, 

fartyg els effare, Kapten, Öfver- och Understy rman, Superliar-
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eer och ·de ~Iatroser, som lar,t hand vid slafvarr1es utsliep

pande ; att de tagne slaffartygen höra fiirsäljas och fiirsälj

ningspriset tilldelas dem, som uppbragt slieppen, med afdrag 

af l, som lemnas angifvaren, om någon sådan finnes; att 

mansl1apet af de fartyg, som tar;it slafskeppet, erhåller af re

geringen 40 rnilreis för IJVarje ombord befintliB slaf; att alla 

Negrer, som antrMfas på hafvet eller vid kusten eller i Ma

gasinerna, återföras på regeringens belwstnad till Afril<a eller 

ocli användas till arbete unrler auktoriteternas besl;ydd, utan 

att de få leronas till n5gon enskild person, och slutlir;eo att 

innan fartyg erhålla nödir,a papper för sjöfarts idlwnde på 

Afril1a, måste egaren lofva att afbålla sig från slafhand el, och 

ställa en liaution motsvarande värdet ar fartyg och last. 

Deremot har i Norra Amerilra, den senare lwngressens åter 

upplirvande af den gamla Unions-paragrafen (Fugitive Slave 

Bille) angående riit!ir;heten, att hvar som helst återtaga fiir

ry m da N<-'grer, v ä elit stor oro ibland denna follislam uti de 

slaf-fria staterna. stora siwror af dessa svarta utvandra 

oupphörligt till Canada, och de qvarstannande hålla talrilia 

meetinr;s, hvarunder de uppmana hvarandra att med våld 

motsätta sig alla reldamationer från slaf-staterna. Man ser 

nu öfverallt Nrgrcrne beväpnade, och blodiga upptriiden be

fal'as, enär flere utsliicliade från dessa stater anländ t, för att 

efterspana fiirrymda Negrer och med vetmyndigheternas be

stånd gripa dem, och lära åtskilliga så beskaffade relilamatio

nel' redan utförts och lycliats. l Brasilien, särdeles i trall

terna af Pernambucco samt Danska ön S:t. Croix, hafva ej föl' 

läugesedan allvarsamma Negrer-upplopp på ett menligt sätt 

stött samhälls-ordningen, och lirartiga åtgärder hafva å de 

styrandes sida måst användas för att dåmpa dessa rörelser, 

nu mera är på dessa ställen lugnet åt<'rställt, och uti andra 

slaf-platser, har noder senare tider fridt•n ,ej varit störd. 

Enär fislierierua hunna anses höra till handel och sjö

fart, kan jag ej afhålla mig ifrån, att med når; ra ord äfven vid-

343 

röra denna vigtiga näringsgren . Det iii' ej utan ledsnad och 

förundran man se1· ett land såsom Sverige, på alla sidor om

girvet af haf, och med en så stor handels-llotta, så litet eg

na sig ät denna vins.tr_:ifvande sysselsättning-. Alla andra 

sjönation er, till och med de mindre, idl1a flsllrrier, såväl i 

stort som smått, på allägsna haf, p[l egna lmster. Utom 

bvalfiskmngsten i de stora Oceanerna, hufvudsaldigast till er

hållande af tran, fångas på New-Foundlands banli, i Nordsjön 

och på flera andra sttillen, den mindre fisilen till saltning 

torlming och slutlig föda, och på allt detta sliåda vi, med 

våra m3nga sl\epp, dess besiittningar och underhåll, i pris så 

underliigset andra nationers, med fulll;omlig lilmöjdhet, och 

beträffande lisl;et på våra lmster och i v5ra farvatten, hui'U 

bedrifves väl det i allmänhet och med få undantar_:'? Opas

sande och allt för små båtar, hvillw, illa utrustade, ej liUnna 

hälla sjön för den tid, som hehöfves, dåliea fisl•redsl;ap lem

na ej större skörd, än h vad som, fiirsåld på fislimarlmader

n~, för da:::en förtäres, då det hela på ett ändamålsenlir,are 

siitt ordnad!, simile lemna en fångst, tillräckliB säviii för ögon

hlicliets behof, som för lwmmande tider, när, tillfölje af Iiii

mat-hinder, fisket ej lian bedrifvas. I Östersjön utåt Sl;ånes 

Södra lwst , strylw ofta stimmar af den större sillen fram, 

ännu aldrig hindrade af fislwrnes nät, och på Bleliings-kusten 

lmnde, med ändamålsenligare åteärder, Sill-, Torsli- och Lax

f5np,sten under årets lopp mångdubblas. Åter angående det 

a!lär,snare större fisket, så var för få år tillballa i Stocliltolm 

på v~ig att bildas ett lwmpani eller bolag uti delta hänseende. 

Anledningen, h varför d'Cnna affär afstannade eller afbröts, liän

ner jag ej, nH'n i allmänhet har man hos oss, vid alla en

skildta spelmlationer och företag, allt för stora pretentioner 

på direlita bidrar, af statens mrdd, eller ocli på dess l<as

sors öppnande, för att ur dem göra sig skadeslös för den 

miijligen r,jorda förlusten, upplwmruen deraf, att hela fiireta

get sämre ntfördes, eller ocl< derföre, att man af bristande 

u!ld\llighPt afstannade på halfva vägen - l;anslw detta bidrar, 
2 4. 
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Pj lm n de erhållas, eller ock att man ej kunde försiil;r·a sig 

o n1 <ll·nna hjelp i nöden, och att derför·e hela plaueu gick 

om intet, men jag Hinner det ej. - Åter till det mindre 

flsl;et, så har Kong!. !Ylaj:t senas t under loppet af denna 

sommar, för upphjelpande af fislierierna inom Stocliholms 

skiirgård till Länets Ilushålls-sällsliap nådigt anvisat ett be

lopp af 2,000 [fl&., att af 6:te Hufvudtitelns anslag till ifråga

varande närings understöd, utgå med J 1000 :11ft,. innevarande 

nr, och en lilw summa år 1851. Till följe af Kong!. Maj:ts 

lilia nådiga omtan l;a , hafva snart sagdt år liga dylika under

stöd Lill detta fislie lemnats, hvilka i allmänhe t mera bidra

l:it att afhjelpa den enskildte fattige fisk arf'ns obestå nd och 

nöd, än att upphjelpa denna narings-gren. 

Innan jag slirtar ämnet angående hafvets innerånare, nl1· 

j ar, vördsamt siirsliildt underriilta Kon[! l. Sil llslw pet , all den 

stora Sjö-Ormen, som sedan fle re år tillba lw observerats på så 

olika haf och kus ter , äfven varit sedd i våra farvalten och , 
senast i Juli månad delta år, [!jorde han, euligt säkra under

rältelser fl'ån Norrige, sitt besök uti Chris tinnia-Fjorden, hvar

efter·, vid afp,å ngPn dPrifrån, kursen sattes direkte på Ström

stad, der han lik vist icke varit synlig. Denna orm uppgafs 

då hunnit en lä ned af 240 fo t, och således betydligt vex t 

under den tid, man ~.änt hans tillvaro, då den först nppgif

na dimensiouen ej var stort öfver en horvettl iinr,d ; man lian 

deraf sluta att dPlta egna lireatur ännu ti llhör ungdoms - åren 

och att, då det f' n eilng hinner ulvexa , ska il uppnn en för

färlig storlek. 

Sist ffrr för Ko n[! l. Sii llskapet jag vördsa mt uppgifva, att 

Svensila seglande hande ls-Oottan för närvarande består af 

l ,293 fartyg upptap,and e ett lästetal af 80,571 l~ster, hyaraf: 

Götheborg egrr 150 fartyg af 16,574 lästers dräglighet. 

Gefle , 107 dito , 11,175 dito 

Stockholm 
" 

116 dito , J 0,997 dito 

• 

'7 

l 

Calmar, med underlydande orter, 

, 127 dito , 4,648 
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, dito, siill'drs slör·

lästc ta l , af h vi IIi a de re delen af dessa fartyg med lå~;;a 

flesta ensamt segla på Östersjön . 

Uddevalla e ger 98 fartyg af 3, 7 95 

Gotttand , 69 dito , 2,985 

lästers dräg!igh('l. 

dit o. 

Hernösand , 41 dito , 2,894 dito . 

ffialm ö , 51 dito , 2,233 dito. 

Carlshamn , 22 dito , 1,310 dito . 

eartskrona end. 17 dito , 975 dito, sa m l dterslo-

den af Städer och Höpingar, 

, 407 dito , 15, l O l dito""). 

För att uppnå detta antal, har under det senare tiotalet 

af år, denna flotta föröllats med 211 fartyG af tillsammans 

13,668 lästers dräglighe t, de rigenom att Götheborg nu äp,er 

52, Stiiderne norr om Stoclil10l m 53, södra orterna 98 far

typ, flera än för de tio åren t ill balia, hvaremot Stocklwlm under 

denna fide rymd minshat deras antal med 39 st., utgörande 

- 2,9§6 läster, dessutom äro 51 fartyg innevarande är !!n der 

hyr:cnad, om cirlia (i,OOO lästers driir;tighd , af hvi!lia Gr.fle 

ensiiml bye ger 4 Shpp, 3 Brigg ar och 2 Slionerlar, Va rl

ven n orT de rom: fi SliPpp, 7 Rrifff,ili' och 7 Siwnertar, samt 

Westervik 2 Sli<·pp, l Brir,g och 1 Slw rwrl o. s. v., h vare

mot Stoc!rfwlm endast by[!p,el' 1 Sli<'PP om 500 litster för 

flambuq~s rtil,n ing jPmle l Briee-, och Götheborg l större 

f a rll'C" · 

Sveriges slörsta Ilandels-skepp Norden , af do ck ej mer 

än 292 lästers dräg lighe t, äges af Uerrar Grön vall &. Co mp . 

i Götheborg, derefter kommer i storlel; Slieppet Seandia af 

278 läster, tillhörande Herr Sjödiu i Hern ösand, Skeppet Os

car af 264 läs ter, tillhörande Hcr-rdr Tottie &. Arv edson i 

*) .Jemfört>lsev is får· uppgifvas, ntt Norska bandelsflottan består ~ r 

3,06!~ f a• tyg af 130,000 läster, dessutom till kustfart 1,058 mindre 

hrtyg af 10,000 l ä~ter . 
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Stocliholm, samt Sl,epprt JJiinnet <~f 249 läster·,. tillhörande 
Herrar Elfstrand i Gefle, hvill1et handelshus, jemte detta, eger 
14 större fartyg, innehållande tillsammans 2,207 läster. 

Af aila dessa fartye finnas ett stort antal välse{llande 
med de vacluaste konstruktioner, byggde efter ritningar af 
vår bortgån3ne skicklige llYf:gmästare Löjtnant Pettersson , 
elev af Chapman, likaledes bortgångne Löjtnanten vid Kon
struktions-liOrpsen Engel, Danslie Byggmästaren på Slocldwlms 
stora Varf Walbmck m. fl., hvill1a fartyg, försedde mtd lfltta 
och handterliga taclilingar, sl;ölas med små besättningar och 
göra hastiga resor, och utom den förbättring till sin lwnstruk
tion, som tlessa fartyg vunnit, äro numera alla på lä ngre håll 
t~ående farty g försedde med lwpparförhydning, hvill;en för
bättring så tilltagit, att då man år ISU rå IilJade endast 
113 lwpprade fartyg, är deras antal innevarande år mer än 
fördubblad. 

Af Ångfartyr:, tillhörande denna Flotta, äner· Sverige 49 
shclH~n, med tillsammans 2,500 hästl1rafter, hvaraf Gautldod 
(af trä) Berzelius och Thule (af jern), hvardera om J20 
hästl;rafter, äro de största; dessutom äro under byggnad vit! 
Mo'tala 2:ne jernfartyg, ämnade till l;analfart emellan Göthe
borg och Stocl;holrn. 

För alt för detta stora antal fartyg lemna tillffiile till 
hastiga och beqvfuna reparationer, är Nonl1öpinss nybyggda 
doclw redan färdig, och i Stockholm arbetas med all haft, 
för att ur klippan spränga 2:ne sådana, hvara f den ena blifve1' 
så stor , att uti den en tredäda re eller 120-lianon-skepp 
l<an inrymmas. ~Ied detta arbete har s5 fortskridet, att den 
mindre do ckan l'!' dan är öppnad, och nit tid en för den stör-
res fullbordan ej lärer \'ara afl:ip,scll. - r. 

.. 
l 

liv a1·j l! lt au tl a. 
Amerilwnska Flottan r·Cdmar i delta ögonbli~k 7 Link

sl<epp, 1 nedhullget Linir.sl;epp, som Fregatt (razeoe), 12 Fre
cattPr, 21 Korvetter, 4· Briggar, 2 Slwnertar, 5 Angfregalter, 
2 Ånnfart Y{; af ] :a ldössen, (j andra Ångfartyg, Sölllt dessU
tom !t Linit•sl\epp och 2 Fregatter p11 stapeln. Deruti inbe
gripas icke cle Ängfartyg, som begagnas till postfart, men 
vid bchof !;unna förändras till krigs-fartyg, nem!. 4 på linien 
nwllan Liverpool och Ne w-York, och på Chaeres ännu blott J, 
e h m n I O furtyg dertill slwla utrustas. 

Förenade statern e hafva S Örlogs-Var f, nem l. vid Ports
mouth , Charlestown, Brooldyn, Philadelphia, Washington, 
Norfoll>, Pensacola och Memphis, hvilka hafva dels nytande 
doclwr, dels af sten uppförde basiner. l Washington äro 
vidslr[tc!;la verl;städer för att tillverka tågvirke, lietlingar, an
l!aren, mach i ner och kopparförhydning, af hvillw effel\tPI' 
llnnas förråder till ett värde af 6 ~ million Dollars. 

~lan är nu sysselsatt att inrätta flytande dockor och ba
siner· på htslen af Stillu hafvet. 

Personalen består af 68 Kaptent>r, 97 Kommanders, 327 
Löjtnantt>r, 68 Uil;are, SO Onder-Lftl;are, 6~ Rflllenskaps-föra
n', 24 Prester, J2 Lärare i matematil;, J l ~lasters, 464 [{a

ddtPr, samt 7,500 Under-Officerare och mansl;ap. Dock 
föreslås, att minslw de tre första graderna till 60, SO och 
300, samt der·efter bestämma de öfriga, älvensom att upp
höra mt>d befordrinns-sy steruet efter tjensteålder, emedan 
man funnit, att de vigtigaste platserna måste besHtas med 
utlefvacle personer, som ofta äro urstf1nd att utföra tjensten 
med kraft. Inom de yngre eraderna blir ärelystnaden på 
samma nång utsloclwad. Det borde derföre icke tillåtas fiir 
IJer· e Kadetter att ingå i Flottan, än ledigheter uppstode, och 
de öfrina slwllc, efter en viss ålder, sedan de ffltl god uppfostran 
som sjörniin, ingå i Handt'ls-Fiottan, odt L i ida cu reserv
J;orps !'ör pålwmnH!llde behof. 
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En Vice-Amiral , 2 Contre-Amiraler och vcrllliga Kommen
dörer , som hittills blott funn its af antagen titel, anses böl'a 
tillsättas, ifall en General-Löjtnant kommer att få befäl öfver 
Jandt-trupperne. 

Som ångl1raften kommer att spela en stor roi i sjöl1rig , 
föreslås, att alla krigsfartyg hädanefter skola byggas så, att 
de kunna förses med propeller, men alt med försigtig het gå 
mot detta mål, för att icke, allt som uppfinningarue fortgå, 
se sig oupphörligt förbigången af nya förbättringar. Föt· 
nästa år fordras 8 millioner Dollars som anslag, hvaraf 2 för· 
Postfartygen och Vat·fvens iståndsättande, men aberälmade 
serskilta summor, som arsetts till utförande af serskilta ar
beten. Dessa uppgifter äro hemtade ur den berättelse , som 
statsekreteraren för sjö-Ärendena afgifvit till sin regering. 

Ångbåtsfart på Afrika. Nordameril1anska Förenade sta
ternas styrelse har fått sig förelagdt ett förslag att inrätta 
en åncbåts-linea mellan Amerika och Vestra lmsten af Afrika. 
Detta projel1t afse r tv änne ändamål: först byggandet af ett 
antal stora ångfartyg, som simlie kunna begagnas att föra 
trupper, och för det andra en frivillig utflyttning af fria ne
grer, hvill1a i Amerika förnekas medborgare-rättigheter, och 
icke tålas af den hvita befolkningen . Derföre siwlie tre sto
ra ångfart yg byggas, som i krigstid vore till regeringens fria 
disposition, men under fred kunde utföra det största möjli
ga an tal fäq:ade rueuniskor till Liberia. Denna af flera mali
ter erkända fri sta t, som 1820 gnrndades af det Amerikan
ska sällska pe t Society of colonisation, består uteslutande af 
Negrers afko mlin ga r, räknar nu nära hundra tusen innevåna
re, och har en blomstrande handel, som årligen tilltager. 

Om man besinnar de oberäkneliga ril;cdomar, som göm
mas i det inre af Afrika , och den bet y d liga ölwi ne af en 
hyfsad Lefo llmin g, som Liberia troliGen sku ll erhålla 1 så skall 
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man tinua, all der är· eu rili framtid !ör Europeiska huu
delo . 

Engels l\a rege ringen har derföre redan beredt en re
gulier ångbåtsfart till dessa kuster, genom de till Goda
hopps-udden månadiiigen afgående åncbåtar af 200 hästars 
kraft, som efter 14 dagars resa frå n England skola anlöpa 
Sierra Leona. Och man hoppas kunna förmå Afrikanarne att 
he ld re sälja sitt lands produkter än slafvar, hvarföre en öl\ad 
förbindelse med civiliserade länder blott i det h[wsceudet 
vore önslivärd. 

Ansättning utan taljrep. Engelska 50-Kanons-Fregatten 
Phaeton, byggd af \\'!:r White i Cowes, som, inom sista expe
rimantal-equadern, förvärfvat sig anseende af den .allt id bä
sta seglaren, har sina undervant bända kring små kauser, 
derifrån dubbla jernstänger omfatta en enkel jernstång från 
röstjeroen; och korta jernbultl)L' sammanbinda dessa 3 jern 
ee nom motsvarande hål. Ansättningen sl1er med en häfarm. 
Dessa je ro se små ut, men äro berälmade alt bära 15 e !le r 
20 tons. En af dem rörsöl\tes vid Fregattens besiik i l'orts
mouth i December , och motstod en frestning , motsva ralille 

36 tons, då vantet sprang , och vid sliaknin~::en de ra f , Lra>t 
äfven ena jernsl\ifvan. 

Det tecken, som pä våra kompasser utmiirkrr nord
strecl1et, ar vanligen en i heraldik en lwllad Li lj a, (jleur de 
lis) , och lärer blifvit elitsatt först till Carl af Anjous ära, 
emedan det var hans familjevapen, och han var regerancle 
Konung ö[ v er Sicilien den tid ( 1300 '?) då Fiavis Gioja från 
Neapel först använde kompassen för navigationen . 

Försö/l med Engelslw Löjtnnnten seecumhes uppfinning, 
all {öra ut ett Bvyaulra1·e hafva hlifvit. verksl:ilda i Porls
mouth , i uArvaro ar höt:sle befc\lhafvarcn och nere kuuuiue 
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Officerare. Båten, som dertill begagnades, var ~O rot lilllf1 

med något slwrpare al1ter än vanliga barkasser. Nä1· ett an

(;are af 4 tons vigt (24 Su) blef nedfördt och fastgjordt 

vid däverten, utmed båtens akterstär, befanns det del' 

alltför tungt, och nedtryclite alltre delen af båten så djupt, 

utt det minsta sjöqvalp skulle varit vådliet, enftr dessa tyng

del' akterut icl1e tillfyllest motvägdes af kellinsen förut. 

Derföre torde det blifva nödväntligt, niir behofvet rordrar 

utförande af ett svårt anlwre med båt, att på gamla siitlet 

hänga det mitlt under båten. Den egentliga uppfinninsen i 

närvarande fall bestod i en kettillffs-stoppare, hvariffenom 

en man med ena handen liunde stoppa och sal;ta den ut

ramlande liellinffen, och lian således säffas hafva uppfyllt än

damålet, helst ett mindre anl;are kunde väl utföras p5 Löjt

nant Seccombes sätt, och det sti llan lärer förelwmma, all ett 

så svårt Lloganliare utföres af ett sliepps barlwss. 

För alt upphjelpa deu årligen aftaffande Ångbåts-farten 

me lien Llibecl1 och Petersburg, byggas nu i England tvPn

n ~ Ängfart n: om 200 och 2511 hästlirafler, mätande 500 

tons och med utrymme för 50 passagerare hvardera. Dessa 

fartyg sliOia med full last ligga högst !J a 10 fot djupt, så 

att de Ii unna Gå npp till Uibecl!. För' att bestrida (;ostnnden 

harva alilier till ett värde af ~ million Thaler (1,375,000 ffi&. 

Res) blifvit tecl!nnde. 

Franska Liniesl1eppet Charlemagne om 90 kanoner , med 

propeller, sf,ulle drn 15 .fan. 1851 gå af stapeln pft Örlogs

Vadvet i ~lourillon. 

Följande fartm slwla untler Januari månad 1851 af

löpa på de Spanslw Örlogs- Var(ven: Ånr,lwrve t ten Jorge

Juan om 350 hästlira rter i FeiTol. Transportfarlygl'l Pinta om 

800 tonncaux i KartagPna, och Santa !J/aria om 1000 tons / 

j 
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i Carracas. I England bygr,rs dl'ssntom två Äncfrq~atter, om 

500 hästlirarter, för Spanslia Fiol !ans raii!Jine, och på sta

peln står Ängkorvetten Vasco de Balboa om 350 hiistkrafter 

samt 84-kanon-Siieppet Reinlw Isabella . 

Officiela Stadganden. 

Från orh HH'u å1· 1851 bör all befattnine med filstninr,s

bygr,naderne och försv;n·s -anlägg ningarne Yid Carlsf,rona, 

je m te underhållet der af, från Befalhafvande Amiralen mrd 

underlydande stater öfverflyttas till Kong!. [{rir,s - Collegium, 

som derefter äger att dermed förfara, på sätt Collegium för

ut, i afseende å Ril;ets öfl'ige fästningar, har sig i nåder 

uppdrar,et; docli att [(ommendant och Garnison å fästnines

verl;en vid Cal'lsl1rona komma att allt f1·amr,ent, såsom hit

tills, uteöras af Flottans personal samt förhlifva Ullfler Be

fälhafvande Amiralens öfverbef'äl, och har Kong l. 1\laj:t der

jemte, i afseende å verl!s!iilligheten , i nåder föreslirifvit: 

J :o att vid slutet af 1850 slwla till Konp,l. [{rigs-Colleuium 

öfverlemnas, så viii de ifräeavarande fiistninGs-verkPn, med 

till dem hör·ande Areiii v och Fortifikations-förråd, som oct1 

då be!lntlige behållningar af redan för samma f'ästnings-vPrl! 

anvisade byggnads- och underhålls-medel, för alt derrit er 

vårdas och förvaltas i enahanda ordning, som i afseende på 

Hikets öfriga fastninr,ar, en Ii::: t redan gifne föresl;rifter, ialit

tages. 2:o Att, då en \\1ateria l- !lobhållal'e behörves till biträ

de för Fortifilwtioos-!lefiilhafvaren i Ca rislirona, e tt belopp, 

motsvarande Fortifillations- 1\lateriai-IJol;hftllare-lönen , sliall 

från nästliOmmande års början rp·artnliter hållas Che fen för' 

Jll(:Piliör-1\orpsen tillhanda, för all till en sftdan tjensi<~ UI<Hls 

<tllönande anviindas, intilldess samma lön kan, el'!er nädit; 

framslällninr, derom till 1\il;c ts Ständ cr·, hlifva från 5:e till 

ll:e llufvud-Titelu och lnc •' niör-1\orpseus Slal öl'vcrllyltad; 
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och 3:o att innevarande firs underhållsarbeten å fästningarne 

vid Carlskrona böra belwstas af hittills för detta ändamål sål'

skilt afsatte medel. I fråga om att fästnings-verkens vid 

Carlskrona bestyclming siwlie af Kong!. Krigs-Collegium öf

vertagas, så har Kong!. Maj:t med pröfningen deraf tills vi

dare uppskjutit. (Kong!. Br. d. 17 April 1850.) 

Nya formulftrer till Iiufvud-bol{ och Kassa-räluling vid 

Flottans stationer hafva af Kong!. Maj:t blih,it i Nåder fast

stälde. (Kong!. Br. d. 4 December 1850.)J 

Coldinn-Orden har erhållit Kong!. Maj:ts Nådiga tillstånd 

att på sin högtidsdag få, utan ersättning till Kronan, begagna, 

antingen Ängfartyget Heimdall eller något till Flottans Statiou 

i Carlskrona hörande seglande fartyg, med' åliggande, i förra 

fallet, att godtgöra de derföre erforderliga kostnader. (Kongl. 

B1·. d. 25 November 1850.) 

l följd af Direktionens öfve1· Am:ts-!{rigsmans-Kassans 

de rom gjorda hemställan, att 8 § i Am:ts-!(rigsmans-Kassans 

Reglemente mätte få tolkas sålunda , att den person , som 

inväljes till Ledamot i Dirt~l1tionen, kan vara af Regements

Officersgrad eller derutöfver, i h vilken händelse den nu i 

Direktionen invalde Kontre-Amiralen m. m. s. v. l{rusenstjer

na komme att der inträda som Ledamot, har Kongl . Maj:t 

funnit för godt att i Näder förklara, det en sådan tolkning 

af stadgandet i denna del må ega rum, med tillämpning icke 

allenast på nu ifrågavarande, utau ftfven vid framdeles före

kommande liharlade fall. (Kong!. Br. d. 25 November 1850.) 

--··· 
Sedan Am:ts-Krigsmans-Kassaos delägare sig åtagit att 

dubbel gratials-afgift erlägga under 10 år, rued villwr af rät.

tigltet för enlwr och bam efter delagare, hvilka med döden 
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af gå l t under den tid de med fördubblade afgifter till gra

tials-fonden bidragit, att enligt de grunder, 1\assans llPgle

mente innehåller, vid den tid, då gratialen i behörig ordning 

pröfvas allmänt kunna ökas till en tredjedel af pensions-be

loppen, äfven få sine g1·atiale1' till enahanda helopp förhiijda, 

så har Kong!. Maj:t sådant i Nåder bifallit, samt att den 

dubbla gratials-afgiften må af delegare få erlf1ggas ifrån och 

med 1851. (Kong!. Br. d. 13 December 1850.) 

F'örändringm· inom Kongl. MaJ:ts Flotta. 

Befordrade. 

Till Sekoncl-Löjtnanter: utexaminerade Kadett-Korpora

len Gustaf Bildstein !-lelleday d. 25 November, med tm·be

räkning från d. 16 s. m.; l{adeii-Korporalel'tle Friherre Gu

staf Stackelberg, Frans August Fachs och Alfred Cal'l Schön

meyer, d. 4 December, med turberäkning frän d. 30 No

vember; Kadett-Korporalen Friherre Fred1·ik Wilhelm von 

Otter och Kadetten Friherre Carl Gustaf Oxenstjema, d. 21 

December , med turberäkning från d. 14 i s. m. 

Till -Kammarskrifvare vid stationen: Kammarskrifvaren vid 

Am:ts-Barnhus-skolan Anton Constanlin Vroland d. l O Dec. 

A{skedl!d: 

Kommendören och Riddaren Christian Jacob Blomstedt, 

d. 4 December afsl1ed med pension, samt med betygande af 

Nådigt välbehag öfver bemälde Kommendörs långvariga trog

na och nitiska tjenst. 

Förordnade: 

Till Chef för 2:a skeppsgosse-Kompaniet: Kaptenen och 

Riddaren Carl Otto Fredr. Ameen d. 15 November. 

Till Chef för 3:de Blekings Artilleri-Båtsmans-Kompani : 

Prrmier-Löjtnanten Clas Johan Fredr. Kalle. Gen.-Ord. d. 

23 NoH:mber. 
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Ut niimningar: 
Till Kommendör af Kong!. Wasa-O rden: Öfv(~rsten \id 

Melwnislin Rorpsen, lliddaren af J{on::;l. Nordstjerne- och Wa

sa-Orduarne, Nils Ericsson, samt till Riddare af samma Orden 

Majoren l Friherre Gustaf Gerh. de Geer, d. 28 November. 

Till Riddare af l(ongl. Preussislia Röda-Örns-Ordens ti:e 

klass, Kapten-Löjtnanten G. A. Indebeton, hvilkl'll orden 

Kong!. Maj:t tillåtit honom biira. Gen.-Ord. d. 26 Olitober. 

Rapten-Löjtnanten Friherre T h. Cederström till !lid dare 

af Dannehrogs-Orden l den Kong l. Maj:t till5tit honom bära . 

Gen.-Ord. d. 7 December. 

Placerade: 

Selwnd-Löjtnant Grefve C. Horn till SlocldJOims station 

och Seli.- Löjtnant Il. M. Servais till Car!slirona Slatiou . 

Gen.-Ord. d. 30 Oli!ober. 

Selwnci-Löjtnanten Grefve Cronstedt, till tjenstgöring vid 

Kong!. Krigs-Akademien. Gen.-Ord. d. 13 November. 

Prem.-Löjtnant Friherre A. B. Leuhusen och · Selwnd-

J~öjtnanten O. L. Hudbeck till Stocl;holms station. Gen.-

Ord. d. 16 November. 




