
Häfte N:r 2, 1847

10:de Årgången

Carlskrona



58 

i o. 
/l.ntecludR'IY te( cle f'iit•(tlil'lli'llfJU'I· tUJ'IIl 

i('#'tbt l_§fit(; i!n•s fp(J'b;jtl'll tdlt,OJbUDdl ~~ij
'l~tfl'IUJe IAell~tpl. J.111tlj:ts Plotta. 

I:a Qvartalet. 

Artilleribåtsmän htira en grnnnt p<l hvanlera sidan nf 

tropns krnge, 2 tum frl\n krageus f'riimsta knnt 

och i lika lutning med dl'nS,ltnrn::~. Kong!. Cir

kuläret den J6 Jan uari 1846. Sc vida re Ar tilleri

exe rsis-skola och llpp f'ordringstur. 

Arti!leri-c:rersis-rcglelllcnte af Kong!. Maj:t faststiilllt 

för seglande och i'wgfa rtyg . Dcpart.-Chef'ens bref 

den 30 Mars 1846. 

Artilleri-exersis-skola, der i bibringns yngre olliccra re, 

und<'rofficernre, matros- och kanonier·-korpsernc, 

snmt artillcri-bfrtsmans-korpscn nirdicrhet i <rrtillcri
n 

och lwndvi!pen. Instrukt. den 19 Januari 1846. §. 1. 

- - deri öfvas artilleri-exersis med målskJ.nlnin"ar 
. b t 

irrfantcri-cxe rsis med målskjutningnr, b .rjonettfäl<tning, 

Liktning med huggare, samt vapenvård. Ibid. §. 2. 

- -- der öfvas artillcri-c·xersisen sfrsom fiir· segl<lnde 

flotta i Crrlskrona; oc!J som för sk:irgi'II'C isflotta i 
Stockholm och Giitlrcborg. ibid. §. 2. 

- - dcröfvcr ~iro Tygmiistnrnc lwfällr:rfvarc odr före 

s1ft lwstiimmclscr· odr cxersis-rc·glemcn tcn , l10s S tat ions-

hcfällrafvarne. ihicl. §. 3. 

- -, öl'ningal'lrc cleri inrwfalla 2 kurs<-r, rwndig-en 

den lägre, <'!ler buon-konJmcrHIÖrs- odr de u J,ögre, 

ellet· ill s!ruktii rs-kL; ssen. i] ,id. §. -L 

-- -, der inkirlllc~ SckutH.l-li.ijtu<~lllur ku;~>lwpet'. 
tbi!l, §. 5. 

.. 
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Arli!Lcri-c.x·ersis-sko!a, d ess i n st t'll k t ö rskur·s u tgiir for 

dringarnc för lägre underofficers-exnmen. ibid. §. 6. 

d c, r underh~rlla a rtilleri-un derofficera rne s ma 

kunslwper. ibid. §. 6. 

, det' ge nomgi:i matroser och jungmän, samt 

k:-monierer och underkanonierer kanonkommendörs

kursen, samt för vinnande> af befordran äfven in-

struktörs-kursen. ibid. §.§. 7, 8. 

- - bevis öh·et· det· genomgången kurs bilägges 

förslaget till malms- ocl1 kanonier-befordran. ibid . 

§.§. 7, 8. 
-- - der inöf1•as artilleri-båtsmännen till kanon-

kommendörer och de yngre till instruktörer. ibid. 

§. 9. 
- - kursen der får ej utan i nödfall afbrytas. ibid. 

§. 10. 
- - fortsättes hela i'rret 6 timmar om dagen i No

vember-Februari och 7 timmar de öfriga måna-

derna. ibid. §. 11. 
- -, för dem som genomgått den lemnas betyg om 

försv11rlig, godkänd, ber{imlig, eller utmärkt be

röndig färd i g het, som a nt<'cknas i förhållningsböcker 

och tjenstförteckningsrullor·. ibid. §. 12. 
- - der föras rullor ocb anteckningar. ibid. §. 13. 
- -, der genomgången kurs antecknas i kunskaps-

rullorna af kompngni-cbefcrna. ibid. S· 14. 
- - i Carlskrona hålles i exersislruset ocb på Kungs

halls batteri, äfvensom å kasscrnfartyget och använ

des den för exersis-skolans och marin-regementets 

gemensamma bruk uppförda skottvalL ibid. §. 15. 
- - i Stock!JO!m och Götheborg, dertill användas 

skärgårdsfartyg och andra lokaler. ibid. §. 15. 

-- -- drrom afgifver Tygmästarn rapport årligen före 

medlet af Januari månad. ibid. §. 16. 
-- - derou1 ai'gif'va befiill:ai'vaude Alllir<~l<'n och Sta

t iu ns-befallriifvarne , inom Jonuarr rnirn;ul lr va rjl' ?t i', 



underd ftnig a·,,pporr gPuom C hefen fiir Sjöföa ·s ,·;n·s
departemenret. ibid. §. n. 

Bajonctt-fälftning. Se Artilleri-exersis-skola, 
Bifälhtifvande Amiralen äger att till 01·di n a rie under·

oflicers-kor·poraler, för . tjenstgöring så till lands, 
som sjös, antaga så många, i anseende till "jorda 
sjöresor, aflagda examina och visad skicklighet lämp
lige matroser, som behofvet inom under-oHicers
korpserna kräfver och tillgången på sådana ämnen 
medgifver; och må den fnstsl iillda aflöninoen föt· ,., 
såltanda inom an!id<'t vakanser i )ärrsta underoflicers-o 
grnden, ant;~gna korporaler vid de korpser, der Je 
komma att tjenstgörn, utgå af den undcroflic('rs
aflöning, som genom vabnserna besparas, Kong!. 
Brefvet den 1'2 Februari 1846. 

- - berättil!as att till J·unrrmän antacta skepps"OSSila' u o v ' . 'o ' [ ' 
eller nndra skicklige ämnen till ett antal, som sva-
rar mot matros-vaknnserne; och deras aflönincr ut
gå.r af anslaget till matros-korpsens aflöning. Kong!. 
13refvet den 12 Febmat·i 1846. 

äger att för fästningsfång<~rnes 
låta utlemna slopved, då sådan är att 
Brefvet den 25 Februari 1846. 

- - Se vidare Artilleri-exersis-skola. 

kokinrätrning 
tillgå. Kong!. 

Bifällzafvare å fa·ån främmande haf l'aterkommande 
kronofartyg, äfvensom oflicerare och df~ssas vedea·
likar må, vid fartygets uppläggande, vara berätLi
gatie att till inrikes konsumtion tullfritt disponera 
af medförda utLindska pl'Ovisions-förråd lika qvan
titetcr som vid futygets utrustning från Sverige 
bevisligen blifvit för deras behof under resan af 
enahanda här förut införtnllnde varuartiklar om 
bord förda. Depart.-cbefens, på Kong!. Brt'fvct den 
5 Novenaher 1845, grundade skrifvclse af den 20 
Janunri 1846. 

.!JeBnifnin gslzjclp : Sc K rigsmn n sk assa n . 
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Bcsvrir : Se Sy ne r. 

Bevis: Sc A rtilleri-cxersi s-skola. 

Bomber, då de förändras till perkussions-bo rn ber, ska Il 
spelrummet emellan säkerhets-briekorna och kanalen 
hlifva O,OG decimaltum , ellt•r 3 punkter p?t h varje 
sida i kanalen och detta för alla pundigtaL Kougl. 
Order den 16 Januari 184ö. 

Br~f till sina anhöriga får mansk::tp af armen och 
flottan, som ifrån sina vanliga ~rationer kommende
ras till tjenstgöring å andra orter inom riket, jemte 
dc vid slika kommenderingar nnställda undernflice
rnre, uneler fredsrid en gång i b varje m~tnad, under 
kommenderingstiden kostnadsfritt al'sända, dock att 
hvarje bref i vigt ej ärverstiger 5 lod; ~diggande 
bcfälbafvaren att uppföra brefven med nfsiindarens 
namn på en förteckning, som jemte hrefvpn aflem
nas till postkontoret derifrån dc afgå. K~ngl. bref
vet ·den 22 Februari 18:f.6 och Kong!. Öfver-Post
dircktörs-Embct!'ls Cirkulär den 10 Mars s. å. 

Briidgångar: Se Ångfartyg. 

Båtsmanslzållet: Se Generalmönstring. Nummeronlning. 
A rtilleribi'ttsmän. 

Båtsmanstmp: Se Syner. 
Carls!tamn: Uppbördsmannen på kastellet dersWcles till

sälles af Hortnns befäl, men t jensten besörjPs tills 
vidare enligt förordnande. Kong!. Brefvet den 19 
Februari 1846. 

- - urgifternn 
SJSllm hittills. 

Carlskrona. Se 
Amiralen. 

för kastellet der utgå tills vidare 
Kong!. brefvet den 19 Febr. 1846. 

Art illeri-exersis-skola. Befäl ha f vande 

Clzifcn för Sjöförsvars-de p a rtementct äger att efter före
gången pröf'ning, lemna korporaler, h vilka länge 
och väl tjC'nt vid flottans korpser, tiWatl'lse att eftea· 
afskedstaaandet bära den s~tsorn distinktionstecken 

b 



hestämda silf\'crslj<'rn a pft ktttcn. KongL hrefvct 

d<·n .?1 Janua•·i 1846. 

Dansiw fyrmcdlen, deraf erhftller den person vid Sven

ska ~ch Norsk~ l~onsulatet i Hcls ingör, som bar bc

fatltHng med ltqvrden och räkenskapsför·in!Ien af dc 

Svenska skeppare, som p<tsscra 6rf·sund och 13äl

t~ rna ~ tillkomm~nde. restitution af fyrm edel 25 spc

cres arhg gnltrfibtron och ersält<;'S kostnaden i och 

för tryckning af qvittensblanketter, äf1•ensorn föe 

såda n e l i stor, som fr~ n Öresunds tulllw m ma re må

uac~tli?en. mcddel~s; hvilka utgifter pålörns fots- och 

fyrrnrattnrngen tdl ersättn ing. Konn·J. Lrefvet den 

21 Janunri 1846. t> 

Distinktioustccl,·en: Se Chefen. Artillerihfrtsmän. 

Durkar:· Se Krutdurkar. 

Däck: Se Åno-f<lrtyo-
R .. . ," .t>' 

-"rsatttwlg: Sc Danskfl fyrmedlcn. 

Exersis: Se Artiller·i-exersis-skola. Artilleri- exersis-
I'Pglemen te. 

I<artyg, Svensb erhåll<1 fr'iljande mr m mer· i Sign<ll

~oken, nemligen Korvetten Lagcrbjelkc N:o 51 och 

Angkorvetten Gefle N:o 114. Kong!. Order den 17 
Febr. 18:J.6. 

- -, Norska, erhEtlla följande nummer 

boken: 
Signal-

Obcvät·ade fart. Ulv<'n 165. Kungsfart. Delfinen .t n. 
d:o Svalan d:o Seilfort .166. 

Chefsfartyget Falken 200. 
1'75. 

Ångfartyg·. G vl! .. ,· 122. 
d:o G ler 123. d:o Maagcn 21J0. 

Depar t. -Chefens skr·r'f'vL·Isc l 1'7 l\" 1° ''6 
- (CII 'J:Il'S C'-r • 

- - Se 1.3ef<ilhafvare. 
Fredstid: Se Bref. 

Fyrmedcl: Se Da nska fyrmeclel. Landsort. 

Fångar: Se K okvt>d. 

Fdktning: Se Ar tillcri-ex crsis-skola. 

Fästningsfångar: Se Kok ved. 
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Gejlc . .Se Partyg. 

Gcllcralllli.jnstring med bi'tlsmansl,:dkt, Rullor tl<!l'\ id 

Uf>jH'ällas l)å sätt i r<'nlentcntct för stvrelscn rwh 
l tl • 

ekonomien ;ir föreskril'vct. Kong! . hr('f'vd den :H 

Jnnu<Jri 1846. 

Granater: Sc Artillcribntsm;in. 

Gratffllwt ion: Sc Oansl<a fyrmedeL 

Götlzcborg : Sc Art i llcri-excrsis-skol;~ . 

llandvapen: Se Artilleri-exersis-skola, 

llclsingör : Se Danska fyrmedPI. 

Januari: Se Artilleri-exersis-skola . 

lnfanteri-c:x:ersis: Se A rtillet·i-cxcrsis-s koh. 

lnji.irsel: Se 13rfälbafvare. 

f nstrul;t(;'r: Se A r t illeri-eXPrsis-skola . 

Jungmiin: Se Befälhafvande Amiralen, 

Kanonicr-f{orpsen: Se Art illeri-exersis-skola. 

f{anonkommendijr: Se A r t illcri-cxersis-skola. 

Rassern: Se Kastcllholmen. 

Kassernfartyg: Se A rtilleri-excrsis-skola. 

Kastcllholmen: gamla sjukhuset derstädes m,. tills 1·i tlar·e 

användas till ink<lsserncring af skeppsgossar nnde1· 

nödigt befäl. Kong!. brefvet den o Febnwri 1846. 

R ok ved för fäst n i ngsf~t ng a rne i Ca riskrona utg?tr· af 

fångvårdsnnslagPt, men om tillgång finnes pfr siop

ved fäs sådan. Kong!. brcfvct den 25 Febr. 1846. 

Rommendering: Se 13ref. 

Konsulat: Se Danska fyrmed el. 

Konungc11s Bcfallllingslwjvandc : Se Syner. 

Rorparaler: Se Chefen. 

J{rigsmanskassan tillkommnntle vakans- oclr liggctids

snml begrafningshjelps-hesparingar; i afseende pft 

levc:reringen deraf skola tjen!l till efterdttclse s:~mma 

stadgnndt>n, som blifvit meddelade genom Stnts-Kon

torets på Kong!. brcfvct den 2 Februari 1842 gnm-



dade c irkulär af den 22 April samilla ilr. 
brcfvet den 7 Januari 18-!6. 

Kon" l. t> 

Krigsmanskassan erhfdler besparad nåclftrsgrundLiggning 
endast efter de tjcnstemän, som efter 1825 i tjenst 
ingå tt och således måste vara deläg<~re kassan. 
Kong!. brefvet den 25 Februari 1846. 

Kronafartyg: Se 11efålbafvare. 
Krutdurlwr, vattentäta, skola anbringas å de ångfal't}'g 

som hädanefter nybyggas, äfvensom å de seglande 
fartyg, b vilka få minst briggen Nordenskjölds dimen
siOner, och förses dessa durkar med ledningsrör. 
Kong!. brefvet den 5 Mars 1846. 

Krutlådor, \'a ttentäta, skola de fartyg, som få vatten-
täta kmtdurkar, erhålla. Kong!. brefvet den 11 
Mars 1846. 

Kullriglzet: Se Ångfartyg. 
Kunskapsrullor: Se Artilleri-exersis-skola. 
Kurser : Se Artilleri-exersis-skola. 
LaB·erbjclke: Se Fartyg. 
Landsort , inkomste rna af dess fyrbåk böra, likasom 

öfriga lots- och bZtk-rncclel ingå till Statsverket och 
derifrån Förvaltningen tilllwndakomma. Kongl. bref
vet den 13 Ma r s 1846. 

Leverering: Se Krigsmanskassa n. 
Liggetids besparing: Se K rigsrnanskassan. 
Lots- oclz bäkmedcl: Se Danska fyrmedd. 
Länsman : Se Synct'. 
Manslwp: Se Bref. 
Marinregementet, dess befäl ff11· anlägga nya unifor

men, utan att afvakta den tid då truppen anlägger 
den. Kongl. Order den 26 Febr. 1846. 

- - - Se A r t illcri-exersis-skola. 
JYlatroser: Se A rtilll' ri-exe r sis- skola. 13efälhafva n de 

Amiralen. 
1~1ålslrjutfling: Se Artilleri-cxcrsis-skola. 

Norrslm: 
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Norska: Se Fartyg. 
Nummer af 13åtsmanskoml). ~ cr nierne iindrade sålunda: 

b ö 1:a Blekings Komp. N:o l. 2:a lands Komp. N:o 18. 
2:a dito 2. 1:a Gottlands 19. 
3:e dito 3. 2:a dito 
4:e dito 4. 1:a Bohus 
5:e dito 5. 2:a ' dito 
6:e dito 6. 1:a Norra Hallands 
1:a Söd ermöre 7. 2:a dito 
2:a dito 8. 1:a Söd ra Hallands 
3:e dito 9. 2:a dito 

W estcrgötla nds Tjust 10. 
Smålands 11. 1:a Norra Roslags 

2:a dito Östf!rgötlands 12. 
1:a Södermanlanels. 13. 1:a Norrlands 1:a del 
2:a el i to 14. dito 
l:a Södra Roslags • 15. 2:a 
2:a · d i to 16. 

dito 
dito 

L.1 Ölanus 1'7. 
K.ongl. Cirkuläret den 3 .Tannnri 1846. 

Nybyggnad: Se Ångfartyg. 
Nådår : Se K.rigsmanskassan. 
Nämndemän: Se Synet·. 

del 
1:a del 

del 

2:a 

2:a 

Ojfi'cerare: Se Artilleri-exersis-skola. 13efälhafvore. 
PerA:ussions-bofnber: Se Bomber. 
Portofrihet: Se Bre f. 
Postlzemman: Se Roterings-et·sä ttning. 
Provision: Se Befäl ha f vare. 

20. 
'21. 
2'2. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Rapport: Se Artilleri-exersis-skola. 
Re o·lemente : Se Artilleri-reglemente. 
Ro~crings-ersCittning, som af postmedlen tillkommer 

rot erade posthemman i rik et, bvilka af annan orsak 
än dragande postföring jcmlikt föd'attningarne äro 
från -rotering befriade, skall för hvarje år från och 
Tirf,/o·ift i Sjöviisendel, ro:de A"rg. 2:dra hiift. 5 



tiö 

m<'d lh 18'1-5 till o<'h llH'd 18-l-9 l>Präknas och utgå 
med 51 R:dr banko för hel role och i förhållande 
derefter l'lir mindre rotedclat· . Kono·l. Öi'ver-Post-

t> 
direktörs-Embete!s pi't Kong!. brefvet elen 21 No-
vember 1845 grundade kungörelse den 9 Januari 

1846. 
Rullor: Se G t• n e ra l mönstri ng. A rtilleri-exersis-skola . 

Seglande fartyg: Se Artilleri-exersis-reglementc. 

Sekund-löjtnanter: Se A rtilleri-excrsis-skola. 

Siifverstjerna: Se Chefen. 

Sjul.hus: Se Kastellbolmen. 

Sjukrum för hastigt sjuknande, eller s~trade skall finnas 
vid Stockholms station. Kong!. brefvet den 6 Fe

bruari 1846. 
Skeppsgossar: Se Kastellbolmen 13efälhafvande Ami -

ralen . 
Slopved: Se 13efälhafvande Amiralen. 
Suldat: Se Krono-arberskorps. 
Stations-befälhafvarc: Se A rtilleri-exersis-skola . 
Statsverkct: Se Landsort. 
Stjerna: Se Chefen. 
Stockholm: Se Artiller i-exersis-skola. 
Syner a båtsmanstorp förrättas af Kronolänsman med 

två ojäfviga nämndemän a) vid båtsmans-tillträde 
af torpet, om den n e, eller kompagni-chefen det 
begär; b) under besittningstiden, när så bt>gäres ; 
c) till utrönande humvida ålagd nybyggnad är verk
ställd. Förvaltningens och Kammar-kollegiets på Kong!. 
brefvet den 11 December 1845 grundade lmngörelse 
den 30 Januari 18+6. §. 1. 

förord n as af Konungens befall n ingshafvan de. 
ibid. §. 2. 

-- -- derorn nnderrättas vederbörande mins.t 14 da-
gar förut. ibid. §. 2. 

Syner, dertill kallas vederbörande. ibid. §. 2. 

- - instrument deröfver undersk.·ifves af länsman
nen och nämndemännen. ibid. §. 3. 

instn1menterna de röfver insändas inom en må

nad till Konungens befallningshafvande, som pröf
var och bestämmer reparationer och byggnade1·. 
ibid. §. 4. 

- - derföre fils ej ersättning, men skjuts t>mot be-
talning. ibid. §. 5. 

·-- --, öfver Konungens 
såda n a må l, mi\ besvär 
tementet. ibid . §. 6 . 

Torp : Se Syner. 

bef<ll!nin!!shafvancles utslaG' i 
u ö 

anföras i Sjöförsvars-depar-

Tröja: Se Artilleri-båtsmän. 

Tulifriltet : Se 13efälbafvare. 

Tygmästare: Se Artilleri-exersis-skoln. 

U ndero.fflcerare : Se A rtilleri-exe rsis-skola. R re f. 

Undero.f!icers-korporalcr: Se Befälhafvande amiralen . 

Uppbördsman : Se Carlshamn. 

Uppfordringstour ruhhas ej genom artilleri-båtsmans~ 
inrättningen. Kong!. brefvet den ti Februari 1846. 

Utgifter: Se Carlshamn. 

Paltanstid: Se •Krigsmanskassan. 

Vapenvård: Se Artilleri-exersis-skola. 

P'attentat : Se Krutdurkar. Krutlådor. 

Yed: Se Kokvecl. 

A;zgfartyg: vid deras nybyggnad iakttages att cläcks
balkame på det sätt anordnns att däckets tvärskepps
kullrighet aftager åt fören ocb aktern, så att de 
ställen deraf, de!' för- ocb akter-b10onerna stå, 
blifva plana, samt att dc fasta relingarne under 

brädgångarne göras sil höga SQ!11 med obebiudratl 

....... ~ 

-/~' ,, 
\{--.:~'i 
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skjutning åt !of vart är förenligt, h varemot bräd
gångarnes höjd i möjligaste mon insh~inkes. Kong!. 
Order· den 17 Januari 18;~6. 

Angf~rtyg: Se Krutdurkar. Krutlådor. Artiller i-exersis
reglemente. 

l l. 

Ho11gl. Piirvtdltlingens af Sjöäre'li• 
clena '1.1/JUletl•dtbligtl Beriittelse otn 
(rätnuuu1de länders upptiickter i de 
till SJiiveteauJRtii.Jerne ltört•nde de
ltt.r; dtd. den :IL~ Ju;li :I.S46. *) 

Af de så väl i Frankrike som i England paga
ende fartygs-byggnnder att af ångkrnft drifvas, visar 
sig att jernet, såsom byggnadsämne vinner· ett jemt 
ökadt förtroende; verd<städerna för dessa byggnadsföre
tag ökas till antale t och tyckas hafva full sysselsätt
ning; sf1 är· för närvarande vid en ny fabrik som långt 
upp vid floden Mersey blifvit anlagd af Herrat· Vernon 
& komp. 5 Jernångf'artyg under . arbete, nemligen : 
Windsar af 800 tons drägt för staden Duolins räk
ning; A ja x af 800 tons för staelen Corks; det tredje 
ett mycket stort fartyg af 1300 tons drägt bygges för 
de kompagniET eller bolag som med elst ångfartyg un

derhålla förbindelser med Spanska balfön och Orienten. 
Utom dessa hyggas vid samma verkstad ett ångfartyg 
om 700 tons och ett om 300 tons drägt. 

Vid Hodgsons & komp:s verkstad nära Liverpool 
byggas äfven fem jernfartyg. Det af dessa som först 

*) Referent R. W. B:Eckborg. 
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skall fullbonlas blifver af 250 tons dr·ägt och äe be
ställt för Buenos Ayres samt kommer att drifvas med 
skruf. Dernäst sl>all fulländas ~tt af · 600 tons drägt, 
kalladt Antelope, ämnadt att såsom paket-fartyg an
vändas emellan Engbnd och Brasilien. Detta fartyg· , 
som kommer att erhålla betyd lig tackling, skall drd'
vas med skmf och direkt verkande machiner - det 
tredje i ordningen är· af 1500 tons drägt ämnadt för· 
handeln på New-York; i likbet med det föregående 
kornmer äfven detta far tyg att drifvas med skruf och 
direkt verkande rnachiner, men erhåller derjemte svåt· 
tackling och fyra maste r så att det kan anses vara lika 
sit mycket seglande som ångfartyg. Af de öfriga två 
far tygen ät• det ena, om 300 tons drägt, bestätmit 
för Bombay. 

Fabrikanten Cato har beställning af fyra jernfar·
tyg, bvaraf ett, om 650 tons drägt, att clrifvas med 
skofvel-hjHl, hygges för ett bolag i staden Dublin; 
tletta fartyg bar nyligen ferntur t bädden; tvenne fnrtyg, 
hvardera om 300 tons drägt och byggde för samma 
bolag, komma att drifvas med skruf och tacklas som 
tremastade skonare. 

Herr Laird vid Birkenbeacl, en välkänd jernfar
tygsbyggare, har likaledes fem fartyg under arbete.
Den sed n a st a fl u pna fregatten Bi r k en !te ad om 1400 
tons drägt, intager nu sina macbiner· och är· ett ut

märkt vackert fartyg. 
Herr Ca ve, fabrikant, som i närbeten af Paris 

äger en verkstad upptilgande en tomt af 6 tunnlands 
jordrymd, har brflgt sina tillverkningar till stor full
komlighet: nyl igen har han fullbordat byggnaden af 
en i'mg-korvett af jern, kallad Cha pta]. Denna korvett 
är afdelad i sex rum medelst fem vattentäta tvärskott 
af jern och kommer att drifvas med skruf. 

Då af de nu uppgifna till sin beskaffenhet kända , 
s~x ma chinerier , eudast ett kornmer af drif'va skofvel-
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hjul, fe11r deremul all dril'va skrul', si'1 lycks dl'11na , 

lrvars användande hitlils, elruru icke uyrr, varit jem
förelsevis obetydligt, nu allmännare hörjil komma i 

bruk äfveo för de störsia ångf~ll·tyg; anlednin<,.en här

till - är icke blott den minskade tyngd och d:raf föl

jande minskad kostnad för milchiner af detta slag; det 

m in d re rum de u p p taga, deras belagen het i fartygets 

aktra skarp med lcmnadt tillfälle att rynrrna större 

last i fartyget; dettas befriande från de eljest ound

vikliga hjulhusen och med dem förknippaJt vindmng 

och flere oläg-enheter, äro de mera väseutlio-a och öf-
v "' 

vervägilnde fördelame som efter hand ml\sre göra skruf-

vens användande på krigsfartyg allmännare, och då på 

grund af anställda försök kan antagas, alt ett fartyg, 

bygdt af jem, bör blifva af minst en tredjedel mindre 

tyngd än ett lika stort och starkt fartyg af r räd' samt 

i anseende till sina så betydligt Lunnare sidor blifva 

mycket rymligare, sf1 synes det mycket· sannolikt art 

jernet framdeles skall komrna art användas till Lycro-
. bb 

uad af de fartyg som afscs emhst för krit_;'sbruk. 

På bevärade eller krigs-ångfartyg bar skrufvens 

användande endast högst sparsamt birtills ägt rum. 

England, med ett större antal, staten tillböri!!e, åncr-
• u o 

fartyg, än något annat land, synes med mycken var-

sambet ingi\ på det nya systemet - af 125 i\n"fartyo 
. h • b 

som den t Januari detta år voro byggde eller under 

byggnad, deribland 29 korvetter och 22 fregatrer; ät· 

Amphion, hvars byggnad började år 1830, men uncle,· 

for·tgången deraf förlängdes 16 fot eflct• en förändrad 

plan, - den första fregatt som erhftller skruf. Denna 

är enligt Ericssons modell af 15 fots diameter och drif

ves af direkt verkande machinet· af 300 hästars kraft 

- så väl maclriner som pannor li<ma bel)'dli
0
rrt undet• 

Ob -

\'Htluers yta; fregatt<" n är i öfr igt lik e u Llort seglande 

och !ros blifva ett flirträ/Jiigt krigsfartyg. 

7t 

[ Ft·;111krike k11· t'll Ilt'rl' Oqlicrris uppgil'vit Ptl 

förslag all llled större fiird··l iin lriuill s ;wvända skof

velbjul på ~tngf'arrygells sidor·; medlt>t härtill hest~ll' 

uti atr lägga hjnleus ~xel sit l:'tg! nit de med en plis

sande diauwler komma med iifv erkaulen undc-•o· vat

t•·nytan oeh nwd u ttd<•rkanten lika dj11pt med fartygels 

köl; nll öfver hjulen bygg•• ert luft- uclr vatte nt iitt 
bus eller trumma i hvilkt·n luften medelst tryckpump 

skulle intvingas tills vattnet i lrurnman ej stode högre 

än till .t:dPI af lrjul~·r~ diameter från undtTkant, det 

är: till nndersta skofvpfns öfverkilnt - af denna an

ordning lofva!' uppunnaren si~ stora fördelar, men synes 

hafva förLisett det ökade morstf111det af de kl fal'tygets 

sidor djupt nedbyggda Lrnmmorne, äf'vensom af den i 
trummorna till stor täthet sammanpackade luften och 

den möjliga olägenheten att vid fart ygets slingringar 

denna luft, af det inträngande vatrnet, så sammanpräs-

sas att tn.tmmilns sprän gning deraf btt blilva följden. 

Herr Cb. Besh1y hiir uppfunnit omgi\eucle ång

pannor, som inom den Kong!. Fr11nska marinen till

vunnit sig särdeles uppmärksamhet ocb hvaraf förde

fil rne uppgifvas vara: 

1:o att i betydlig mfw lws~~ra brä nsle i jemfö

rdse med lrvn d till viinliga ft ngpannor erfordras -

ångbildningen med dc vanliga p<1nnor11::t är SPX gånget· 

vilTlen af deu rnäntrd kol som derunde r förbränts, eller 
o "' 

föl' bvar·je förbränt U. kol fön;~ndlns 6 ti. vallen till 

ånga; med a11vändandc af den uu af Ueslay uppfunna 

har ångb ildning en v;~rit 7,81 U för l U. kol enligt de 

försök som med en dy lik pa11na an st:illts ornbord å 
ell staren,; ftn gf'artyg af 160 h ~istars kr <t ft. 

2:o art int11ga föga rum. Panm111 till en maehin 

af HiO kistars !1 r<lft up ptager e11dast 4,5 nH:\tre (c irka 

15 svenska for ) i Liu gd - '.!;: ;; IIICfrc i bredd, 4 mer re 

i hö.Jd . 
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3:o att ej erfordra hög skorsten till erhållande a f 
drag. En skorsten af 4 metres höjd är tillräcldig. 

4:o att med lätthet förbdinna alla shgs bränn
ämnen medel st ett enkelt ombyte af roststänger. 

5:o att kunna begagnas gen as t eftct· d e t pannan 
kommit på sitt ställe, emedan den icke erfordrar mu
rad ugn eller eldstad. Pannan är utvändigt öfverallt 
beklädd med träd att hindra värmets afledande. 

6:o att med lättbet kunna rengöras och lagas. 
'7:o att lätt kunna l'örflyttas hvart man behagar. 
Prisrt å dessa pannor af jernplåtar, färdiga vid 

verkstaden, försedde med sä kerhetsventilet', träd bekläd
nad' falsat' för rostje rnen och ett 4 m ctre högt skor
stensrÖI' af jernplåt, är fyra hundra fra ncs per häst
luaft; hvat·je sådan antagen att motsvara trettio kilo
grammer (omkring '70 svenska U.) vatten förvandlade 
till ånga i timmen. Af koppar förfärdigade kosta dessa 
pannor sex hundra francs per hästkraft. 

Hittills är endast en panna af detta slag använd 
ombord på ett statens fartyg, men kong!. Franska 
marinen begagnar sedan längre tid tillbaka i sina arsena
ler, pannor och rnachiner förfärdigade bos Ch. Bcslay. 

Ett medel att minska åtgången af bränsle till ångas 
utveckling, uppgifves vara funnet af en Herr Leonard, 
som skall i England derå erhållit patent; medlet ät· 
att i ångpannan ingjuta fiskolja ellet' tran med ingen 
ellet• högst liten tillsats af vatten; då oljan hunnit den 
värmegt·ad som utvecklar ånga, störtas vattnet uti och 
ångan utvecklas då så hastigt man kan önska det utan 
Att oljan öfvergå r till ånga-- anställda rön med detta 
medel skola utl'allit med 40 a 50 °/0 besparing ' af 
bränsle. 

Ett annat s::itt a tt vinna samma ändamål, ä t· det 
efter uppfinna ren ben ä m n da Systeme Ether H y d ric1ue 
du Tremble ij; det är fö reslaget att användas å en 
maehin af 30 häsfars haft, ernad alt drifva en skrttf' 

j :) 

till cll lastfartyg af 90 lonn e:mx, methoden är bygd på 
den omstämligbete n att högst olika värmegrad fordras 
till ångas utveckling hos vattnet och hos cthern' och 
beräknad att medföra en dubbelt så stot' verkan som 
en vanlig maehin af lika krnft eljest kan ~\s tadkomma. 

Det i Fr::~nkrikc sedrwst utfärdade reglemente om 
hildandet af machinist- och eldare-kompagniet· för 
flottans bebof s?t väl å d ess ångfartyg som å dess 
machin-verkstäder vicf varfven, är af den 28 November 
1845, och stadgnr med en i afseende på detta ämne 
hittills saknnd utförligh et hvnrje af dessa kompagniers 
i n del n i ng, så att mac h inist-kompagn iern e del::~s i 3:ne 

' grader med :1 !dasset' inom graden ocb aflöningcn inom 
h varje klass serskilt i land, i sjön och på sjukhus, 
minsta lönen i land 400 francs, i sjön 960 - bögsta 
lönen i land 1500 francs, i sjön 3000 francs, samt för 
eldare-kompagnieme d elade i 2:ne klasser- 250, högst 
275 francs i land - 648 l1ögst 720 francs i sjön, allt 
för år räknadt - dessutom kunna machini st-officers
poster finnas, dock ieke flere än fem; dessa mnchinist-of
ficerare tillböra icke ni\got kompngni och erhålla aflöning 
för i\r räknadt, i land 3000 francs, i sjön 3600 francs . 
Föt· månaden utgåt· a flöningen med -f:r, för dagen med 
-:rh af ~1rsaflöningen. B.eglementet föreskrifvet· bvilka 
kunskaper som fordras af bvuje serskilt klass, dc ålig
ganden, rättigheter, beklädnad m, m., som tillhöra den 
i klassen inskrifna. 

Likaledes är undet' d e n 17 Janua r i 1846 utfär
dadt ett nytt reglemente rörande ångfartyg: de villkoe 
lnaruncler de m godkännas som tjenstbara; undersök
ningen om så väl fa rtygens som pannornas beskalfen
het' machinisternas skyldigheter och de intyg öfvee 
(ldagalagde insi g ter i yrket, utom bvilka de icke i den
na ege·nskap fTl <HlV~indas Jl1, m., äro i detta regl e
mente med se rd eles noggraulJCt föres k rifu tJ: 
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D(>n 1 Frankrike år 1831 stirtade Conscil des 

travaux de la marrne skall hädanefter, 'i anseende till 
fJoLLans betydligt förändrade tillstånd medelst de till

komna rr;ånga ängfartygen, med ökad t antal ledamöter 
bestå af: 

Ordförande: En vice Aniiral; 

Ledamöter: 3 Flaggmån; 

General-fnspecieuren för Genie 

Maritime; 

Directeuren för Sl<f~ppsbyggeriet; 

2 högre Officerare, Skeppsbyg

gal'e; 
General lnspectenrPn för Ma

rins Artiiieric Ma!Priel; 

1 högreOfficer af Marins Artilleri; 

Gem~ral-1 nspecteu ren öfver vat

tenbyggnaderna; 

1 högre Ofiicer, 1·attenbyggare. 

Tillsammans 12 personer, b vartill ·kommer en 

Ingenietll' eller Under-lngenieur, vattenbyggare, som, 

utan rösträttighet, skall tjentgörn som SekrH erare. 

Räddnings-madrasser, fyllda med malen kork och 

nyligen försökte både i England och Frankrike, hafva 

befunnits bögst änrl<trn~löenliga; att i vattnet uppebi'dla 

5 man flytande bar en nwdrass ::1f omkring 38 Sven ·dw 

U.:s vigt varit tillfyllestgörande; en bufvudkudde har 

likaledes uppburit 1 man. Såsom säng- eller bädd

madrass nppgifvas de vilra lika behagliga att ligga på 

som mitdrasser fyllda med mossa, hår eller tagel. För

valtningen har gått i författning att af' desse~ madrasser 

erhfdla prof, som m ed fö rsta l1i t förväntas . 
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l2. 

Aldecl''lli'llfJtf!l• tn'lde'l'" llile,stlttgen 1S44 
OCII 1§-'lt;,. 

Härförarnes och Konungames Nestor, CARL XIV 

JOHAN hade slutat sin ämrika bana, elen 8 Mars 1844, 
och hans Son uppsteg på tronen samma d ag. Urtima 

riksdag beramades till den 11 Juli. Af d e n berättelse 

som vid riksdagens börja u upplästes*) in hemtades 

att, sedan förra riksdagen, en fregatt, en l< orvett, 2 

skonerta r och 12 b nonslup a r v oro dels färdigbyggda, 

dels nära färdiga: att dessutom ett ångfartyg om 200 

hästars kraft och en lastgal('as, en chefsbår, en postjakt 

och ett icke obetydligt antal smiHartyg blifvit fullt 

färdigbyggde: att stäfver blifvit resta för en fregatt 

och 2 brigg;u· , samt att 4 kanonslupar och tr·e land

stigningsslupar dessutom voro under nybyggnad: att de 

äldre fartygen nnderg5tt reparation och i allmänhet 

blifvit underlr~lllna: att nnder samma tid ur flottan 

blif'vit utrang<'rade en fn•gatt, en kanonslup och 3 

roddfartyg: att en nedsatt kornile uppgjort plan för 

rikets sjol'örsvar: att en general-besigtning blifvit verk

ställd ä alla flottans fartyg: att Hera husbyggnader 

vid stationerna blifvit verkställda: att. nya dockebygg

naden blifvit fortsatt för det dertill gifna anslilg: att 

bombkanoner blifvit anskrtffad!' och jernfartygs byggnad 

anbefalld: n t l öf'ningsex peditioner utfö rts, s~ Hr ngt au

sl<~get m edgifvit: att undervisninge n i sjö1·c tcuskaperna 

fortgått: att flera nya författningar rörande sjövapnet 

blifvit utfärdade och förändringar i personaleu verk

ställda: att extrn rot e ring(~ n af st ädernas privikgie rade 

• j Svensk Förli1Llnings-Sarnli11 g .N:o ;)O. 
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jord bli f vit fullbonlad: att SJOmatningarne fortgått och 
sjökar tcverket bli f vit fortsatt: att flottans vapen blifvit 
förbättrade: att fyr- och håkinrällningen utvidgats och att 
inventeringen :.1f Hottan s ekvirke blifvit fullbordnd m. m. 

Propositionen om statsver kets tillstånd och behof 
afg:1fs den 19 Juli oc h de tillökningar Konungen be
gärde för sjövapnet , bvnrs utveckling och fullkomnande 
han i en mängd af år följt med oafbruten uppmärk
samhet, voro så få och s~t m~ttllign att flottans vännc1' 
ghddc sig i boppet att natione ns ombnd åtminstone 
sku ll e bevilja dessa. Huru hoppt't g&tt i fullbordan 
k a n inhcm tas af ned a nstå endc a ntecl< n inga r ö f ve r de 
frågor, bvilka ega mera eller mindre sammanhang med 
r ikets sjöfö rsvar, snmt förekomm it vid denna, under 
Konung OSCARS regering, för sta riksdag och den band
läggning en del af dessa fr~got' sedan vunnit; men 
innan vi börja denna flnteckning höra vi nämna n~tgra 

ord i allmänhet om den så !dnge ifrågasatta ocb lika 
länge väntade generella reg lering af flottans best~lllds
delar, så till materiel som personal. 

I öfverensstämmelse med rikets stä nders vid sista 
riksdag y ttrade Önskan, had e ett förslag till sjöförsva
rets ordnande, af dertill utsedde komiterade blifvit 
uppgjordt, men som ämnet var af den vigt och om
fattning ::~tt, till und vikande af misstag, syn nerlig forsk
ning och noga beräkning af landets tillgångar måste 
föregå de åsyftade förändringflrn e , srt' då tiden varit 
o t illt·äcld i g dertill och Kong!. Maj:t bel st u n d vek p a r
tie Ila förändrin gAr, de der olb ej medförde ~syftadt 

gagn, ntan endast föranl edde ytterligare jemkningar , 
ansåg sig Kong!. Ma j:t blott i n~gra få f<~ll nu kunna 
lcmna uppmärk samhet 2t t gjorda framställuingar om 
nya ell er förhöjtia löner inom flottan, endast lwad 
som för vapnets ordnande till nu dig verksamltet f u u

nits mes t a u ge läge t , begärdes. 
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Onktadt detta förklarnnde <lit ett fullständigt för
slag till ordnande nf det hela von~ nppgjorclt och skulle 
komma uuder pröfnin g, kunde det dock icke undgås 
att det gnmla tvistefröet om företräd et ::1f ett sjöförsvar, 
eller ett kustförsvar, nnder diskussionema sku lle insmy
ga sig ; men det Nll' <tf m ii n utom vapnet, som fröet 
utsftddes, ty inom det sa mma, vi hoppas åtminstone så , 
hur mnn längesedan känt och erldnt den sanningen 
att sjöförsvar och kustförsvar kunna trifvas till sammans 
och att ettdera icke är nog för fäderneslandets värn. 
Mera hä rom längre fram ; nu till målet. 

§. 1. 

I första rummet äskades 280;J R:dr till 
förökande med 4 kaptener. Den gällande staten 
neml. för 16 kaptener a 1200 R:dr hvardera 
men i stället föreslogs : 
fö1· 10 a 1200 R:d r 
och to a 1000 R:dr .. 

12,000. 
10,000. 

statens 
upptog 
19,200. 

22,000. 

Sk i !Inad R:J r 2,800. 

Härom yttrade sig Statsutskotlet att, utom det att en 
sådan regler ing skulle komma att för denna befälsgrad 
i Allmänhet nu~tHöra nedsättning uti förut bepröfvade 
aflönin gsbelopp, det nu befintliga antalet kaptenet' 
to rde, intilldess flottan vunnit den tillökning i fartyg, 
a tt äfven ökaclt b efäl blir af nöden, kunna anses till
räckligt för bestt·idandet af den dem åliggnnde tjenst
göring, !t vadan Utskottet n f styrkte b ifall till 11Vad i 
dennA del af den nftdiga propositionen blifvit ifr~tga 

satt, mot hvilken ås igt en af Utskottets ledamöter, 
Kommendörkapten VIrgin dock sig reservera de. Ut
skottets bet än kand e återremittet·ades af Adeln, men bi
fölls af de ft'e öfriga Stånden, hvadan U tskottet, jem
likt 25 §. Ril;sdagsordningen, ansåg någon åtgärd i 
anledning nf å ter remissen icke kunna ifrågakomma. 
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Rikets Ständer afslogo s?tlcdes i denna del den nådiga 
propositionen; och r·egleringen , h vilken, enligt h vad 
förut är nämnd l, f'au11s a f' behofvet p~dwlhtd, har sil
ledes måst ske inom det statsanslag, som finnes: 
Kong!. brefvet den 6 Mars 1845 fastställer kaptens
g raden till 20 personer, ar hvilka 7 få hvardcra 1200 
och n bvardera 1000 H:dr- år ligen. 

§. 2. 

ViJare äskade Kong!. Maj:t anslag med 1SOO H:dr• 
hanko till liiner för 2 Machi11ist-officcrare, och d?t an
geläget vore att kron<~ns iingf'a t tyg icke må vara i sak
nad ~f fullt skickliga personer till nödig uppsigt öfver 
mach1neriema, tillstyrkte Statsutskottet detta <.~nsla<> och 
Hikets SUindcr biföllo detsamma. Två machinis;-offi
cerare äro äfven flntagne och erfarenbeten h3r redan 
visa t att de b1·gge pZt en gång bebört användas. 

§. 3. 

Vid förra riksmötet hade Ständerna fästat upp~ 
märksambeten r~· beiJOfvet af löntillökning för under
officerarne, och Kong!. Maj:t äslwde nu för detta be hof 
4970 R:dr 20 sk., llVarigenom skulle kunna beredas 
en förhöjning för öfverstyrmäune n frf1n 240 till .250 
R:dr, för öfverkonstaplarne från 200 till .220 H:dr, 
sa m t för lägsta graden fr å n 160 till 180 H:d r; utom 
det att ett ytterligare underofficers-korporalsarfvode i 
summan var pårJknadt a). Stnbutskottet i sitt utiil
lande den 4 Oktober tillstyrlnr~ h:irtill bifall b) och 
Ständ en1a medgåfvo denn<~ tillökning i statsansl:-tget. 
Underofficerarne hafva ock från och med år 1845 af 
den högre aflöningen kommit i å tnjutande. 

a) Propos. N:o 1. pag. 21 , Bih. p. 9, 11. b) Utl~tanrl. 
N:o 38. 
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§. 4. 

F iir all ZtslndkonlllHI en billig fö r höjning i Båts
mans-korporalerlins arfvoden, utgö rand e 12 H:dr år·! i
gen per man, ruen föreslagn<~ till dubbla beloppet, 
begärdes en tillökning i ansinget af 2i24 lblr a). Vid 
jernförf'!se med 11Vad lwrporalet· vid infant•-·ri- och ka
vnl ler i-rcgcmente rna af den inrl cltil <ll''nHoil' n fttnjuta, 
utgörnnde för dc f'litTa 5 och fö1· de Sl'dnnre 3 tunnor· 
spanndl, fann Stntsutskottet tillökning i båtsmaus-kor
pornle rn cs arfvodc vara af rättvisa och billighet påknl
lad, dock ej till högre belopp än Ö R:dr för dem 
hv;~rclera, hvfldan Utskottet uti utlåtande den 4 Ok
to her, för ifrf1gavarande ändami'd tillstyrkte Rikets 
Ständer· <ltl bevilja ett anslag af 1,362 R:dr b). Denna 
punkt återremitterades af Adeln, men bifölls af de tre 
öf'riga St~1nden, så ntt ftte J·remissen ej förrnd eci de nftgon 
åtgärd, enligt utliltandet den 21 NovembPr c). Den 
sistnämnde summan bii'ölls således af Ständcrna och 
tillökningf•n ltnr kommit korpornlerne till godo från 
och med år 1845. 

§. 5. 

På f. J. Krigs-Expeditionens stat voro uppförda 
a77 tunnor spanmål under lönerne. Vid delning emel
lan Laudt- och Sjöf'örsvars-departementens kansli-expe
ditioner anslogos, enlrgt Kong!. brefvet den 1 Mars 
1841, 105 tunnor häraf för sistnämnde expedit ion, men 
e rsättningen derf'ör JOS P.:dr blef qvarstående på fjerde 
hufvndtitelns Sl<'lt. Kong!. Maj:t föreslog nu en öfvcr
flyllning från 4:de till 5:te hufvudtiteln af detta be
lopp d) , och detta tillstyrktes af Statsutskottet i Be
tänkanden den 3 och 4 Oktober e) sam t bifölls af 
Ständerna. 

a) Propos. N:o 1, pag. 21. Bihang pag. 11. b) Uti. N:o 
38. c) N:o 73. d ) Propos. N:o 1, pag. 18, 2:2; Bi h. 
pag. '23 ; to. e) Statsutsllottets Bet. N:o ~n , 38. 
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§. 6. 

Kong!. Maj:t föreslog att det löncanslag af 350 
Ihlr, jcmte tillökningen för derunder inbegripne 30 
tunnor spanmål a 1 H:dr, 30 R:dt·, eller tillsammans 
380 R:dr, IJVilket 11ndcr Riks-statens 5:te bufvudtitel 
var för få ngpredilwntcn i Carlskrona på Flottans st:1t 
uppf'önlt, m~tte uppft andra hufvudtitelns anslag för 
fångars vård och uuderbåll öfverflyttas, likasom att 
det förut på flottans stat uppförda anslag till fång
''aktl'niistarens arfvode 200 R:dr, jelllte 3 tunnor span
mål in natura a 6 B_:dr, 18 B:Jr, tillsamm::lnS 21.8 
R:dr, må från 5:te till 2:dra bufvudtiteln öfvcrflyttas a). 
Till detta förslag tillstyrkte Statsutskottet bifall b) och 
Ständerna godkände detsamma. 

§. '7. 

Uti nådiga propositionen om Statsverkets tillstånd 
ocb behof förklarade Kong!. Maj:t Sig vara sinnad att 
föt'eslå uppförande å allmänna indragnings-staten af ett 
årligt anslag af 4000 B.:dr i ändamf1l, alt de office
rare, civile ocb underoHieerare, hvilka före flottornas 
sammanslående, tillhörde f. d. Armeens Flotta och ännu 
voro debg~re i Armeens Pensionskassa, måtte, då de 
vid 55 å r s ålder och eftet• 30 års tjenstetid, a !'gå, 
kunna af nämnde anslag tilläggas skilnaden emellan 
den pension, som erhålles af Anneens Pensionskassa 
ocb den som skulle hafva tillfallit dem, om de varit 
delägare i Amiralitets-krigsmanskassan; men då utgif
tel'lla å allmänna indragningsstaten' understiga det för 
samma stat förslagsvis beräknade belopp, a n såg Kong! . 
Maj:t n~ go n förhöjning i indragnings-statens summa, 

och för det nu ifrågavarande anslaget icke behöflig c). 
Den 

a) Propos. N:o 1, pag. 22. Bi b. pag. 10, 11. b) Bet. N:o 
35, pag. 12. Uti. N:o 38. c) Propos. N:o 1, pag. 59. 
Bib. p. 6. 

8l 

Den nådiga propostlton, som under den 25 Juli i detta 
afseende afg<:~fs, utvecklar vidare ämnet och visar att 
49 personer af Flottan och dess und e rl ydande korpsct' 
iittnu ät·o ckleg<tre i Anneens Pe nsionskassa. a) Med 
<~fseende ~~ vigten der<~f alt dc vid flottan iiunu tje
nandc personer, soru förut tillhört An11(:!ens Flotta, icke 
111~1 qvarstå i siua befattningar, di't å lder, hälsa och 
krafter nek<~ dem att uppfylla dc åligganden dessa 
tjcnstebefa ttniugar medföra, sarnt på det skiljaktigheten 
i förmonern e vid a l'skcdstngandct, för tjenstemän af 
s<~mrna gr<:~d inom samma vapen, må kunna afhjelpas, 
till st yr k te Statsutskottet, uti utlåtande den ~1 October, 
på- det sätt bifall till propositionen, att Rikets Stiinder 
måtte i detta <1fsecnde bevilja en summa af 3,000 R:dr 
om f1ret, med villkor att bvad af ansinget under året 
icke utgick, blef statsverket besparadt; b) dock reser
verade sig i Utskottet mot denna ~Isigt Herrilr von Ro
SNl oeb Norin, som ansftgo att niir det begärda ansla
get ej kunnat medgifvas, Utsko ttet ej bordt tillstyrka 
a nvi sande ar ett mindre, samt af medlemmarue från 
nondcst~llldet, som ;dldeles <Jf:-;tyrktc det begärda an
slaget. Hikcts Ständer bif'öllo det af Statsutskotlet fo
rcslagna belopp och flera pe rsoner hafva, med begag
nande deraf, redan lemnat tjcusten. 

§. 8. 

Knpten-Löjtn nntcn F. G. Dn Hietz viickte hos 
lt iddersk:-~pet och Adeln en motion, deruti, med an
led u i ng <11' Hikets St<inders vid s istl idne Riksdag fattade 
heslut, ;mgäcnde regl e ring af' Arm eens inqvartc1·ing, 
blef föresl agf' t , att, till itHjl'<ll' tcr in3·s-ersiittning flt Flot
tans befiil oclt ul!dcrbcLil , sau1t öfrig<~ korpser, som 

a) Propos. N:o 8. b) Uti. N:o 42. 
Ti1hA l'i(t i Sjri11ii <Pntld , 10 -r.! r. ] 'R· 2:1/rn /Iii/t l j 
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icke i\tnjuta inqvarlering in natnr;J, mi'tttc ;m visas en 
summ<t af 10,0fJO 1\:dr banko, samt at! Rikets St~inder 
ville lws Kong!. l\1aj:t i undl'rdi'tnigltct anhidla alt ifr~t 
gava r:tnde inqva rteri ngsers:itt n i 11g mi't t te regleras i öl'
verensstänttnelse med de af H. ik ets SLinder anl:tgna och 
af Kongl. ~Ltj:t uti Dess utl'~irdade nftdiga Inqv:Jrter ings
ordnin()' för Armeen l'aststälide Q:runder; men St;~tsut-

::. " 
skottet hemst~illde uti utBtande den 4 Octoher att, eniir 
för!H:.ijning uti den Flottans bel'iil förut tillagde in
qvarteringsersättning icke blif'vit af' Kongl. Maj:t ifrå
gasatt, och Utskottet icke heller vore i tillhille alt 
pröfva huruvida nrtgou sZtd;-~n förhöjning må vara af 
hehof päbll;-~d, motionen ej måtte till någon åtgärd 
föranleda. a) Dett:l betiinkandc i:'lterrernitterades af 
Adeln, men som det bifallits af de tre öft·iga Stånden, 
kunde denn;-~ ?ttenemiss, enligt Utskottels utlåtande den 
21 November, icke föranl eda till ni'tgon åtgiird. b) !li
kets Stiindcr af'slogo således mot ion en, och ' det ojcmna 
förbfdlande, sorn hittills egt rum , qv;-~rstår ännu. 

§. 9. 

Ehvad någon foriindr;~d plan for Sjöförsvaret fram
deles a n tages, eller icke, och huru beskaffad i förra 
fnllet förändringen ii n må bl i f va , a ns~1g K on g l. Maj:t 
det emecllertid v;-~ra af stor vigt alt personalen genom 
undervisning och öfning hålles tjcnstbar. Till lönet· 
och arfvoden för undervisningsverkets ordnande begiir
dcs således 3,8i0 H:dr. c) Uti Betiinkande af den 4 
Oetobcr mcdo·af väl Statsutskollet att en läroanstalt för t> 

Sjökadettcr l'örelriidesvis borde l'örliiggas till Carlskrona, 
men Utskottet ans?tg dock icke nftgot ansbg af stats
medlen böt·a för il'rågav;~randc ändamr1l beviljas, så 

a ) Uti. N:o 38. !J) Uti. N:o '73. c) Propos. N:o 1 p<1g. 
4- , .:21. Bih . p. 9 , 11. 
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länge SjölwdetlPrs undcrvisniug vid Krigs-Akademien af 
<~llmänna medel bekostas; i följd hvaraf och då, för 
den h:indel se Kong!. l\laj:t skulle tiickas fiista nftcligt af
see nd e vid den a11o·i\C' nd e en fiirän drad organisation af 

t> 

Krio's-Ak:tdl'lllicn utaf Hikcts se dnnst fö rs;-~ndade Stän-
der::- den 19 DccPndJcr 1840 aftrttna underdåniga skrif
vclsc, nödige medel blif'va att tillgrt för llndervisnings

;:mst<tllen i C;1rlskrona, Utskottet ansåg sig icke kunna 
til lstyrka ifrågavara nde i:iskmle nya anslag. a) Denna 
punkt återremitterades a f Adeln, me,n bifölls af de öf
riga St~tnden, så att återremissen, enligt Utlåtande den 
21 November, icke fordrade någon åtg~ird; b) och Stän
derna funno stg sZdedcs icke böra bevilja det heg·ärda 
anslaget. 

§ 10. 

Till exersis af Flottans bemanning bestods endast 
45,000 R:dr, ett belopp, som ed'arenhelcn visat vara 
högst otillräckligt. Kommitt<~n för ordnande af Rikets 
sjöförsvar hade med kalkyler ~t daga lagt att föt· full
stiindig exersis fordras ett belopp af 140,00u R:dt·, Af 
den sålunda begiin.la tillökningen iiskadcs dock nu till 
anvis;-~ude endast ett ytterligare anslag till lika belopp 
n1cd det varande. c) I sammanhang med denna nådiga 
proposition förekom en af d. v. K<1ptcn-Löjtnanten A. 
ltål'elt bos Ridderskapet och Adelu viickt motion om 
anslagets ökande med 110,000 H:dr eller till 155,000 
B:dr ärligen, för hvilket helopp, .iernte dc af' Handels
och Sjöf'artsl'oudl'n utgående 45,(J(JU H:dr, eller tillsam
mans '2( 0,\l()O ll:dr expeditiouer skulle kunn:1 tillväga
bringas med en freg:1tt och en korvett i Nord- och 
Östersjön pft 4 nli\ n:Hic r, en fregatt och e u korvett på 
Medellwfvet, Ost- elll'r W\'sti ndi cn på ett år, en ba-

a ) Bet. N:o 38. u) N:o '73. c) Propos. N:o 1 , p<1g. 4, 
21. Bih. pag. 8, J?, U. 



taljon kanonslupar och tv?t bataljoner' kanonjollar på 
e n måtvld, sarnt en korvet.t för bd etters öl'nittn· i 3 • . ::J 

Jn[mader. Ut i utL1 t:HJdP af' den 4 Odober· förklar<lde 
St::~tsutskottet att då det, iifven ohl'I'Ocndc af de f'ör
iind r i n Q: a r, som uti sjöförsvarels nu ,·a rand e or•"anisa-

u tJ 

tio n k u u dc fin n as va ra a f be hofvet på kallade, vore af 
högstn vigt att den Flotta landet nu. egcle, måtte, ge·· 
nom hcf'iils ocb mauskaps crf'orderligrt Ofning, bibehål
las i tjensthart skick, ansåg Utskottet tillökning uti de 
för s~chnt iind<nnål anvis<Jdc, enligt ltv<Jd utredt vore, 
otillr~iekl i g<J medel, blif'v<J oundviklig; men eniit' hv<Jr
ken högre belopp än som :J f Kongl. i\Iaj:t blifvit iiskadt, 
torde höra komma i fråg<J att anvis:Js, eller läm pl igt 
vore att Ri kets Stiinder, enligt Herr lli\felts förslag, 
ingingo i någon pröfning angflcnde de siirsl,ildt<J sjö
expeditioner, som m[ltte anses höra E'ga rum, samt 
Utskottet kirf'örutan icke vot·c i tilH:ille bedömm a huru 
det tillöktn anslaget tjPnlignst borde emell:m linie- och 
skiirg~ll'Cisflottan fördelas, tillstyrkte Utskottet fltt Rikets 
Stiinder mätte uti det rcd<1n för exersis af Flottans be
manning bestiimcla anslag .:J5,00fl H:dr bevilja en till
ökning af ytterligat'i' 45,000 R:dr, med underdånig an
hållan att Kongl. Maj:t tiicktcs för sldrgårcl sflotta ns öf'
ning a nvända en liimplig del :1f det s~\luntb anvisade 
anslaget 90,000 R:dr. a) Denna punkt återremitterades 
af BoudeHlå ndet, men bifölls af de tre öf'riga Ståudcn, 
S~i att åtelTernissen ej l'ör:mlcdclc till uågon åtgärd, en
ligt utlät<Jnclet deu n November. b) !likets Stiindet' 
bil'öllo s[llcclcs npplorancle af 91J,Oi:O H:dr till detta 
behof, och flottans vänner hnfva i följd cleraf' haft elen 
gliicljen att innevarande år se utrustad en esbdcr, 
derå <'n hetydlig del af' sil beliii som mansbp varit 
anviind samt otvifv(')aktigt Vllllllit ökad erfarenhet O('b 

öfning. 

n: ) Uti. N:n J 8 . f, ) N:o 'i3 . 

11. 

Vid f'öt'l'a Rikscla,ren hade H.ikets St~inder )'ttrat . D 

stna åsigter rörande Sveriges sjd'örsvar satnt anhrt!lit 
alt, in tilldess en pLln blil'vit upp gjord och pröl'vad, 
all nvb vo·o·Dnd och vjscndtlio·a,·e rC]Xtration nf lini Pskeul)• 

J ,J 0:::> b 1 

eller kompl ett erin '" af förrådet · och ::~nskaffnin~· al' ma-;:, u 

teriel för sitdana f<Jrtyg rnfttte inst:iiLts, samt de liuie-
skepp, SOIIl iiro i det tillstånd alt de fordra lwtyclli
gare repa:·ntion, eller förbygguiug, antingen nedhuggas 
till freo'[llt cr, om dc dertill ~im anviindbnra, eller sfl-

;:., 

dant anses med fördel verkstiillbart, cllct·, i annat fall, 
från {]ottan utrangeras. a) Niirvaraude Stt1tsutskott gick 
icke fyllest så långt i sin ifvcr, utan nöjde sig endast 
med att, under antagande <Jf förra Rikselagens åsigt att 
Sveriges sjliförsvai· viisencltligen hvilar pä en talrik, 
väl utrustad och öfvad sk:irgärdsnotta, tillstyrka att uti 
den underd~utiga skrif'velse, som Rikl·ts Stiindcr, rörande 
reglering a f utgifteruc under femte hufvudtiteln, komma 
alt afgif'va, ltikets Stiinder måtte anltälln alt dc ä den
sarurna anvisade medel icke m~t anviiuclas till nybygg-
nad förhv•fl"llacl, eller svftrilrc rer)ar<ltionet' nf linie-

' J b~ 
skepp, i vidsträcktare tllOn, ii u <Jlt de redan under 
hyggnad eller re paration v<Jrancle skepp full bordas. b) 
Komrncndörkapten Virgin var dock af sl< iljaktig tanka. 
Denna frilmstiilluing afslogs af Prcsteständet, flterre
mittcmd es af' Adeln och bifölls af de två öf'rige Stflll
den, rnen utskottet vidl !öll sitt itfgif'na ytt ra nde, enligt 
ut!fJtauclet elen :Ll Novembe r. c) Frr1g:t11 huruvida H.i
kcts St~iudet· borde hos Kungl. Maj:t i uuderd[lflig!tet 
<Jnbälla all dc ä felllte lwl'vudtitclll anvis;1dc medel icke 
rnä auvändt1S till nyb;gguacl, fi irbyggnad, eller svårare 
reparation af' l i ni eskepp i vid strii cktare mon, än att de 

a ) Ex p. Utsk. forsl:• g vul f'iitT<t !\ ik ,;d. N:o LO. !J ) Bet . 
N:o 38. c) Ut!. N:n '7 3. 



redall uudet· bygg11ad e!J('I ' rep;11·atiuu v<H 'iil!de skepjJ 
fullbordas, blcf sZ,ledes fiirem 2d för voteri11g i försliirkt 
Statsutskutt, a) der 111cd b'2 r ii~kr 111 0 t 57 af•rjurdes ;t t t 
nälnndc anhållan skulle i den llllderdftnin·a sl~ril'vt:lsen 
inllyta; b) och deri i11flöt den ock. 

0 

§. 12. 

Vid förra Riksdagen fastställdes rttt af ansla
0
<Tet 

för Flottans undcrhi'dl oc h nybyggnad borde minst 
1~5,0UO H:dr anvisas för Stoc kholms och Götebor"S . v· o staliOilet·. 1d 1844 års H.iksJng väckte Kapten-Löjt-
uantl'n F. G. Du Rietz motion derom alt denna för
delning måtte upphöra, emedan det förtroende H.ikcts 
Stiinder borde hysa för regeringens .omtanka och spnr
samhet med de medel som ansl?ts till Stats-utrrifterne 

l J -·f' J o ' oe ·• c en o vertyge se Rikets Ständet· rn?tste erra om 
Ilegeringens förmi'tga att inse hvilka Statsbehr)f t% 1• det 
·~-iirvarn11de vore augdägnnst, äfvensom omöjligheten 
for Hd,cts Sliinder att n11 hedömma i tivad förbäilande 
]i nidlotta och skärgårdsflotta borde stå till bvarandra, 
syntes påkalla föriindriug uti elen vid sednaste Riks
dng beslutade föreskrift om en minimiandel för de 
nämdc stationerne. Denna motion understöddes af 
Stats-H.ådct Friherre G y liengranat, men Statsutskottd, 
som fann att den gjorda fördelningen icke hade med
fört nftgon ol~geuhet, och då förslag om ändrino- !Jiir
uti~lnan ej blif'vit af Kongl Maj:t väckt, ans5g

0 

sig i 
utlatande den 4 Octobcr böm tillstyrka att <tnsla<rct 

till_ .Flottans u~dcrhåll ocl~ nybyggnaci m5tte uppfö~as 
oforandrndt, sadaut det 1 scdnast f<tstställda Riks-Stat 
finnes besUirn_dt. c) E1not denua Statsutskottets åsigt 
reserverade s1g dock Ord föranden Lanclshöfd itwen Fri-. o 
herre P al rnstjerna, sa1ut lcdarnölerne Kommendörkap-

a) St. U tsk. Me m. N:n 13' l, l ) N· 16 '~ ) l'J tl N 38 ~ ~ . .o ~. c . . :o . 
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teu Virgin och lliskop l-l edren. Utllhandet bifölls af ~ 
Dorg~n·e- och 13ondeständen, samt äterremitterades af ,.J:r 
Ad dn och Prestesti\udet men Otskottet. vid höll sitt ('_, f o'--

' 10: ..)- 4 'J. 

yttrande, enligt utlätande den ~l Novclllhcr. a) Fr~l- '>\''':_. 
gan 0111 f'ö,·dclningeu hl ef s ~dedcs för emäl för votering '\.~~'_X·: 
i förstiirkt S tatsutskott. b) Genom 59 röster mot 58 <Jf- ·:.....,:: 
gjordes der a tt di spositionen öl'ver anslaget lemnarles till 
Kongl. Maj:ts nZtdiga pröfning·, ulan alt nZtgon fördel-
ning dentf e mellan Stationel'lle blifvit af Hikets Stbin-

der beslutad. c) 

Uti utlåtand e af den 4 Ot:tobc r, d) äl'vensom 
förslaget till lliks-Stat för femte hufvudtitelu hade Stats
Utskottet upptagit l'totefrihets-;lfgiftcn till samma be
lopp, bvartill den vid l'örra Hiksdagen bcriiknades, 
och sarnnwnfö ct den med <Jnslaget till Flotti.lLJS under
håll och nybyggnad; men Bondest~llldet lemnetde denna 
l'r?tga oaf'gjord, då den d e r fiiredrogs. Som likväl an
slaget i de tre öf'riga Ständen bifölls, förnnledcle Bon
deståndets 5tgä rd end ast d e rtill alt Statsutskottet i ut
Httand e d e n 21 No vem ber hcmstiillde att St~111det ville 
uti de öi'ri ga Riksstå ndens beslut insti1n1ma. e) Uti 
Rikssletten ingi c k så ledes Rotefrihets-a f'g il'ten bland au
slaget för Flottans underhä ll ot b nybygg nad. 

§. 14. 

Under tit el: ' 'skrifmate rialier ocl1 e:'l peuser f'öt' 
"Hnfvudtitelus öfriga S tate r" had e Stats11tskottet, i lik
bet m ed h vad v id förra R i k selagen skedde, upptagit 
ett belop p af 2,500 ll:dr. Vid föredr<~ gning häraf hos 

a ) N:o 73. b) N:o U :5. c) N:o 162. d ) ;x:o :38. 1') 
N:o (i8 och 73. 
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Ad dn, <tltlll<lrktcs Iturusont 1 detlita rubt·ik vore ett 
misskrifuing. cniir anslaget icke iir oclJ aldrig varit af
scdt för ~1ndra bcl10f iin Förvaltningens ;d' Sjöii r!' tJd ena 
och Kommando-Expeditionens Pxpenscr, men som de 
tre öfriga Sti'lnden bifallit Statsutskottcts försl::~g i denna 
del' illlS~lg Utskottet riterremissen icke föranleda till nå
gon i'ttgärd, enligt d ess utli:ttnnde den '21 Novcnt ber; a) 
och anslaget blcf således fortf~rande uti Hiksstateu upp
taget uuder den felnktiga rubriken. 

§. 15. 

Emedan auslagen till skrifrnatcrialiet' och expen
ser, samt verl och ljus för alla öfriga Riket~ Embets
verk v oro förslagsanslag, viielde HetT F. G. Du Ilierz 
hos Ridder~kapct och Adel u motion dcrom, att dessa 
anshtg i1fvcn å 4:dc och 5:te hufvucltitlarnc måtte 
så få anses, mcu cn~ix, enligt hvad riikenskapema uh 
visa, de ii'rågavarande anslagen icke funnits vara i nå
gon betydligare mon otillriiekliga, fann sig Statsutskot
tet icke börn, i anledning af motionen, föreslå någon 
förändring uti hvad rörande detta anslag förut varit 
starlgadt. b) Som denna åsigt af Hiksståndcn godkäu
dcs, blef anslaget upptaget såsom förut, utan att an
ses som l'örlagsanslag. 

§. 1ö. 

För ytte rlig.-.re anskaffning al' bornbknnonc r oclt 
projektiler hcgiirdc KongL Maj:t ett anslag af 50/JCJO 
R:dr a tt uneler loppet af 3 ~tr, med en tredjedel ont 
året ntgå, lt vilket belopp dock icke utgjorde tredjede
len af bvad som erfordrades, för att förse de Flottans 
fartyg, ltvilka dermed böra armcrns, och llVartill be-

a) N:o '73. b) St::~ls U tsk . Utl. N:ris 3'7, 38. 
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ltöfdes 15li,OUU ltdr, der<~f för bu tubkauoner 59,750 
H:clr och föt· projektiler 9ti,45U lblr. a) Det beg:ircla 
anslaget 50,0U0 R:dr tillstyrktes af Stalsutskottet uti 
utlfttancle detl 4 Octobcr b). se~ mr bifölls <1f Stiitulerna, 
och Kong!. 1\Iaj:t anbefallde i nåder den 19 Juni 1845 
Förvaltnitt~·en al' Sjöiircndeua att för det bestådda an
slaget verkstiilla upphandling; och skulle halfva anta
let bombkanoner blif'va af '7 tums kaliber med tillhö
rande projektiler. Sedermera stadgades under den 1'7 
December samma L\ r att 8 st. G± tums bombkanoner 
skulle upphnndlas och för det återstående beloppet yt
terligare bombkanoner af 7 tums kaliber, alla med 
tillhörande projektiler. 

§. 1'7. 

För Flintl åsgeviirs fiiriiudring till slaghutsant iind
ning hegiirde Kong!. l\l<tj:t 15,000 R:dr att med en 
tredjedel om året utg~1 under loppet ::~f 3 å r. c) Uti 
utUttand., den 4 Octohcr tillsty rkte Statsutskotte t här
till bifall. d) Denna punkt 5.tcrremittcrades af 13o n
dcstfllldet, men bifölls ::~f de tre öl'riga Stftnden, sii att 
återrem issen icke föranledde till någon åtgiird, enl igt 
utl?ttandet den 21 November. e) Summan blef s~d e des 
af Stiinderna anv isacl och föriiuchingen under arbete. 

§. !8. 

För ny byggand e af krigsl\ngl'artyg · och ilugkraf
tens .-.nviindande på Flottan tiii!Jöriga fartyg, beg:irde 
Kong!. Maj:t ett anslag af 30(),0()\) H:clr banko, att 
med en tredjedel om året, under loppet ilf tre år, ut
gå. j) Uti utlftt<lnde den 4 Octobcr föl'ldarade Stats-

a ) Propos. N:o 1. pag. 23 Bih. p. 15. b! Bet. N:o 38. 
c) Propos. N:o 1 pag. 23. Bi h. P· 16. d! Bet. N:o 38. 
e) N:o 73. f ) Propos. N:n l pag. 23. Bih. p. 15. 
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utskottet att, d :l det icke ansåg sig bö1·a förcsl ~l au v I
sande af Iliedel till erul<tst p~1börj:mde af ett ängli1rtyg, 
om hvar5 storlek, egentliga bestiimmelse, ellt:r medfö
rande kostnad nödi g upplysning saknades, och d et icke 
beller torde kuuna anses vara utrcdt om och i hvad 
mon ångmachiner må kunna med verklig fördel an
vändas å fal'lyg, hvilka till byggnad ocl1 konstruktion 
ii ro beriiknade att föra segel, .af'styrkte utskottet bevil
jandet af ifr·ågavaraude ansln g. a) En10t detta yttrande 
rescrver:1de sig La ndshöfd inge n Frih e rre P al mstjerna 
och Korumendörkaptenen Virg in, Grefve Hamilton och 
Biskop Hedren; Virgin under yrkande <ltt frtminstoue 
100,000 H:dr måtte för ändam ?det anvisas. Detta Be
ti1ukande ftterremitterad es af Ad el och Preste r, me n 
bifölls af Borgare och Bönder. Statsutskottet vidblcf 
siu åsigt, enligt utlåu1ndet den 21. November. Vid f(jr
nyad föredragning bifölls anslaget af de två förstniim
de Stånden samt blcf si'tl ed es föremäl för votering i 
[Örstiirkt Statsutskott. b) Med 65 röster mot 54 be
viljndes der det begi1rda anslaget, c) h vilket sfdcdes till 
uto·~teude af Riksrr~1lds-kontore t anvisades. Under den 

o~ b 

21 Januari 1846 förordn;,de Kougl. ~bj:t i nåder att 
en ~tngkorvett af ek skulle i Carlskrona byggas, samt 
att tvenne ångmacbiner af 150 bästars kraft hvardera 
skulle till densamma förLirdigas i Motala, m. tn. 

§. 19. 

Till anskaffande af en Hydraulisk press och in
rättande af en Ångpannevcrkstad i Carlskrona, begiirde 
Kungl. Maj:t 29,::) tJ0 H.:dr alt under loppet af tre ftr' 
uto·å med en tredjedel 5 rligctt. d) Uti utlätande den 
4 ° Octobe r tillsty rkte St<Jtsutsko ttct att kostn<Jdcn för 

a ) J3eL. N:o 38. b) St. U tsk U ti. N:o 133. c) N:o Hi.'2. 
d ) Propos. N:o 1 P" 3· '2 :). Bih. P· lb. 
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den hydrauli~ka pressen, hvilken IJUf'vudsakligcn ct·
fot~dradcs för alt siikrare och med mindre kosluad iin 
som tlll eg<'r rum, pröf'va styrknn och dugligbeten af 
de kettiugar, !.vilka för Flottalls bchof l'örf~irdigas, måtte 
rned 6,(J00 1\.:dr hlif'va anvisad, h varemot då anläg
gamle af en å11gpanncverkstad i Carlskrona kunde an
ses st~t i snmmattltang med f1·åg:1u om nngfartygs bygg
nad och ångkraftens auviindaude pft Flottan tillhöriga 
fartyg, för hvilka föremäl utskottet icke funnit sig böra 
tillstyrka det särskild t begi1rch anslag, snmt dertill kom 
att, så framt ej de enskildte verkstäder, som redan 
finnas anlagda, skulle anses kunna, eller böra au litas 
för repnrationer å machinerne till Flottans nu egande 
ångfartyg, tillgång till de inrättuingar, som i sådant 
afseende ma erfordras i Carlskrona, f'örel'unnos i det föt· 
Flottans underbåll och nybyggnad anvisa ärliga anslag, 
ansåg sig utskottet icke böra tillstyrka nftgot anslag föe 
anliiggandet a f en 5 ng p a nncverkstad i C:-~ riskrona, a) 
mot hvilket sednare beslut Kommendörkapten Virgin 
sig reserverade. Frågan om 5ngpanneverkstaden åtcr
remilterades af Adeln, men bifölls af de tre öf'riga 
Stånden, så att återremissen ic ke föranledde till n?1gon 
åtgärd, enligt utlätande den '21 November. b) Deremot 
bifölls af Ständerua anslaget för den hydrauliska präs
sen-, hvilken redan är upphandlad. 

§. 20. 

Glane! !ln slng för tillfiilliga bcbof, föreslog Kong!. 
Maj:t alt under 3 i\r, lllcd en tredje del 0111 året ut
gå fiir forlsiittning af dockebygguadcn i Cnrlskrona, 
10{),000 R:dr. c) Sta tsutskottet, som a ns~tg detta arbe
te utan förlu st för Stalsvcrke t icke kuuna af!Jt-ytas, 

a ) Ut!. N:o 38. 
Bilt. p. 14. 

b) N:o '73. c) Propos. N:o 1 pag. 23. 
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samt doc ko rna, el1vad I'Ör::indrintUlr, son) i sjöf'ö rsva
rf'ts organisation lntlltla beslu tas, );öra f'ö1· konserv('ran

det af nybyggda Ltl·tyg blil'va al' vigt, tillstyrkte i ut

låtande den 4 Octo lw ,· , beviljande Llf den iisbde sum
miJn, med lwlll st::illa n att l~ i kets Stiinder måtte hos 
K on g l. l\ la j:t i und erdå nighet an hå lla, - att, vid a r betets 
utf(: rande, nEtdigt afseend e måt te fä sta s vid de f'öriin

dringar, sorn uti fe~rtygen s antal och deras beskarTenhet 

kunua t'öt· sjöf'örsvnrets ändatnidsenliga onlnnnde prö!'

vas erforderliga. a) Emot ;ulSlagQt till Dockehyggnn
dcn reserverade sig He tT Valey, men det bifölls af 
sam tlige R iksstånd en. Stat och nrbetsplan l'aststiilldes 
af Kongl Maj:t und e r· deu 31 JHl i t8.J.5 och arbetet 
har l'ortg~ttt med all drift . 

§. 2L 

fråga om fiistni ngsbyggnadernn vid Ca rishona, 
aJJsåg viil Chefen för Lanrlti'örsvars-depa rtem en tet ntt de 
anslag som så väl för detta iindamfd, som för bestyck
ningen il. sjökastcllerua K un gsholmen och Drottn ing-
skär erl'o rtl ra des, till hörde Sjöfö rsvars-de pa rtemen tets 
framställning, men Kongl. l\1aj: t förklarade den, ehnru 
fästnin gsarbetena voro afseelda till Flot tans skyddande, 
böra ske genom Lnndtförsvilrs-departernentct, i sam 
manbnng me(l de öf'rigil, och äskade af H.ikets Stä nder , 
und el' tillfäll i g il be h of för 4:de h u f vu d titeln för dessa 

fästningsbyggnaders fortsiittniug, ett belopp af 72,0()0 
R:dr, att med en tredjedel om året , undet' loppet rtf 
tre i'tr, utg~t, b) b vilken suJnma äfvcn r~ f Statsutskottet 
uti utl ~tta nde af den 3 Oetober tillstyrktes, c) ~nrnt af 

l\ikets Ständer bifölls. Arbetet fortg{tr. 

a ) ]kt. ,N:o 38. /;) Propos. N:o L pag. :20. Bi lt. p. { I i, 

4-1 , 45. c) Stals Utsk. Uti. N:o 37. 

§. 22. 

Uti sk rifvclse nf' den 1;i Jul i 18-H hade Hikets 

scdnast fö rsamlad e Stiinde r i undct·dåniuhet tillbi nna-. . u 
gifvit sig viljil uppsk juta med pröt'ning och utl~llancle 
öfver den då inriitl<tde np roteindelning i en del län, 
intilldess niirnnrl e rote in del ning öf'ver hela rik et lwnn 
a tt för sig gå; lt''<Hcfh· r Hikcl~ Stiinde r f'ön·iill tadc att 
i detta iimnc i helt vid påföljande Hi ksdDt;' f'5 emotta
ga Ko ngl. l\b j:ts nåd iga proposit ion. 

Lii ngderna ä den tillök ta mitsma nsrotcri 11gen hu n
no ock ntt afsl utas utom den för H<tllan ds Lin , hvil

ken m~tste [lterförvisns till omarbetande, och iimnet 
kund e således icke heller vid denna ll1ksdag förekotnllla 
i sin helhet, hvarom Kongl. l\1aj:t uti n[tdig skr if'vclse 

den 24 Scpteruber 18-H RikPis Stiincler uncl e rrätt<tde. 
Den n a nrtcl iga sk r if v el se f'ör;mlc dcle ick e nft gon [t t gärd 
~~ Hikets Ständers sida. 

§ ')''l . _ ,), 

Uti nådig sk rd'vclsc till R. S. Statsutsh'l tt af den 
2-T September meddehcle Kong!. Maj:t den under rät
telse, att Stii.deme Pite~t och Luleå bli fvit åbgcle Cltt 
h va rciera erLigga vnkansafgift efter -j- BåtsmClnsnun tmer 
för en del stadsjord, som vid reglering af Båtsmans
hrdiet stiidernCl emellan ~~ r 1839 icke blifvit i behörig 

ordning uppgifvcn. a) Sintsutskottet ansåg i memorial 
den 3 Februil ri den na nåd iga si(J' ifvelse icke föranleda 

till nå gon åtgärd å R ik ets Stände rs sida, b) och Ri 
kets Stiinder hiföllo Stats utskottcts r1sigt, !J varom Stän
dcrn e uuder den 1 1\Jars 1845 afliito underdånig skr if
velse. c) 

§. 24. 

B.iksdagsfullmiiktigen Johann es Johansson viickte 
Bondeståndet motion om insock ne friilsehemmanens 

a) K. 1\'1. skrif'v . N:o 4-8. 
Jii rsla g N:o 138. 

b) N:o :L'i3. c) Exp. Utsk. 



13ohus liin befrielse fr~m rotering, men Stats- och Eko-
110mintskotten tillstyrkte uti ntlrttanclc elen 12 Dcce lll
hcr· <Jtt denna motion måtte förfalla. a) Bondcstftnrlet 

[l terremitteradc f1·f1gan och dc öf'r iga Sdnden gill<~de 

utskottens f1sigt; i f'iJljcl hvaraf ni'1gon vidan~ L>ehaud
ling af nr~det icke kunde ega rum, culigt tJtskoll('llS 

memorial den 4 Mars l8-t5. b) 

§. 25 . 

Riksdagsfnllmäktigerne Ola Jeppsson, G. B. Ap
pclqvist och Lars Pettersson inlemnadc i Bonrl<·s!i'tJHid 
ett memorial deruti de fö reslago att, då med stöd ;;l ' 

äldre författningar-, bfttsmans vakans-afgiften inom Bie

kinge liin utgfltt med 24 daler silfvennynt, bcr:iknadc, 

enligt Kongl brefvet den 2 November l7to0, till 8 
H.:dr årligen, efter h vilken grund äfven öfvcrskottsriin

torna liqviderats, samt Kongl. hrefvct den 14· Juli 

1835 stadgade, att dessa räntor först frän ocb med år 

1844 skulle erläggas efter markeg~ngs förvandling, men 

båtsmans vakans-afgiften för de rotar, eiler rotcaude

lar, med bvilka det ordinarie båtsmanshållet i Ble

king iir vor·det i sednare tider tillökadt, bli!'vit påförd 

med en' båtsmansrustnings-besviiret fullt motsvarande 

afgift, hvilken dessutom för flera ?tr på en gång ut

fordrats, Rikets Stiiuder må tte i undc1·dä nig shil'velse 

förklara att de för sin del ~1nse rustbålhrne i Blekinge 

län icke kunna ~läggas bet<da r·otevak:-m~afgift för de 

tillökade rotarne, eller rot eandelarnc cf't,~r annan grund, 

än som o·enom berörde Kong-l, brefvet stadg·adt blif-
tJ t,_J <J 

vit, samt att afgiften icke uttages för flera år iin som 

med uppbördsförfattni nga rne öfvcrcnsstiimde m. m. 
St<Jts- samt Allrnänna 11csviirs- och Ekonomiut

skotten tillstyrkte !likets Stiindcr i utl:'ttcmdc den 13 

a) N:o 24. b) N:o 59. 
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Maj 18-15 a) att hos Kongl. Maj:t i underdånigbet be

gära det Kong!. Maj::, efter undersökning lmruvrda 

och till hv;1d helniJP vakansaCgiften l'ör dc nya ordina- · 

rie rotame i Blekiuo·, bvilkeu al'oift tillika med kro-o t> 

nans rcservriintor, borde jemlikt Kongl. brch·et den 

14 Juli 1835 användas till bet ii clwndc af den brist, 

som genom nedsitttning i riintol'lla f'ii r en del riinte
gifvande hemlilan under garnb båtsmansindelningen 
skulle l'ör till skotts tagande rusth?dlare uppkomma, 

va 1·it, i följd af be vi !jade rilntenedsättn i ng a r för nätn
de iindam~l behöflig, Licktes meddela Rikets näst sam

manträdande Stiinder förslag t ill den nedsättning i be

loppet <Jf vakansafgiften för nu sednast förflutna lO år, 

h vilken, utan förlust för räntetillskottstagare, l!lå kunna 

de nya rotarne förunnas; samt att Kong!. M:1j:t emed

lertid och intilldess en sådan definitiv regl e ring :1f va
kansafgiften föt· ifrågavaran de tid varder af lwgge stats

maktema fa stställd, mfttte hereda vederbörande den yt

terligare lindring vid afgiftens utgörande, u tö fvcr l1Vad 

redan genom Kong!. brdvet den 23 Juli 1842 hlifvit i 
nåde r· mcdgifvet, som Kongl. Maj:t kan finna Limplig 

ocb af helwfvet påkallad. Utskottens åsigt gillades af 
Stiindema och underdånig· skrifvelsc i ämnet afo·ick till 

v v 
Kong!. Maj:t den 23 Maj 1845; beroende mrtlet för 

n:irvarande på veclerbÖJ'<lndc Kollegiers utredning och 
utlåtande. 

§. 26. 

Uti en Borideståndet viickt motion, yrkade 

H.iksdagsfullmiiktige Ola Jeppson, Gustaf BenJitard Ap
pclc[vist och Lars Pettersson fr(tn Bleking att som, en

ligt Kongl Maj:ts ocb Rikets Stänclers sammanstiim

mande beslut, rust- och rotehållare för indelnings-

a) N:o 128. 



ocb roteriugs-hfltsmiinncn i heb riket i rustn ingsbcsvii
ret vunnit de n lindring att, efter det de, vid de ras 
håtsmiins först fulbudade tjenstgöringstour, l3tit i kro
nofö r r:'tden q v <l delll 11a ex p ed itionsgi Ida utred 11 i ngspe r
sedlar af koJ oeb rya, eller täcke, borde dvlika eJl'ck
ter allt fratngent af Statcn bekostas, men. tiet, enli:,;t 
motion;ircrncs förmen:1mlc, i följd af mindre noggr<llt
het i dc vid ärt>nclets förcclr<Jgning bos Kongl. M<tj:t 
meddelaile upplysuingar, kommit att i Kon~·L brcl'vet 
den 20 Augusti 18+1 inflyta, det Kougl. Kl<tj:t lät i 
nftder bero vid det frivilliga fttag:1nclet af en del rust
hålla re i Bleking <ttt lemna sina b2ttsrniin s;\ bl
lade kapp- eller kliidsiickar, och då, IJå o-rund lt~iraf 

b ·' 
rusthållarne i bemäldte provins tillskyndades utgifter 
för bfttsmiinnens utred~1ing utöfve r hvad inom det öl'
riga riket egde rum, Hikets Ständer måtte för beko
staneJet ::tf' sådane klädessäckar ::tnvis::t ett :1nslao af ~tals-,., 
medlen att förslagsvis med 400 B.:dr [\ rligen utgft. Stats
utskottet, härö!'ver hördt, bemstiillde i utlåtande den 
4 Octobcr alt, d~t frägnn huruvida vederhörnnde rust
hålla re i Bleking må vara pligtigc atl för båtsmännen 
bekosta kapp- eller kblsiicknr, icke tillböi ·de utskot
tets pröfning och såled es innan föt·li~lbndet hiirut iu
na n blifvit niirrnare utredt, anslag för det il'ri'lg<l\'arande 
iindamålct icke lämpligen kunde hcv il j<ts, mot ionen ej 
måtte till någon ~ugärd föranleda. a) Dctt<1 utl åta 11de 
ätenemitterades af Bondest~tudet, men hil'ölls ;d' de 
öfriga Stt\nden, i fiiljJ bvaraf utskottet, i utliitancle den 
21 November, förkbradc återremissen icke f'ö,·ald (' da 
till någon åtgärd. b) 

§. '27, 

Hos Ridde rsbpet och Adeln viickte Herr F. G. 
Du Rietz motion dcrom <tlt, som för h 'ttsm::tns l, i\ Jl et* 

a) Uti. N:o 38. IJ ) Uti. N:o 73. 

• 

9
,_ 
l 

befrtande från alla de olägenheter, h vilka åtfölja fdig
gandet <ttt förse b5tsmännen med viss beklädnad in na 
tura, fr5ga llppst fttt om lwkliidnadens ställande på p:1s
sevolans' h varemot båtsrnanshållet emot en b varje å1' 
till Ii l~ a. belopp utgående ::tfgift, kunde sättas i tillfälle xOO 
a tt af hårda sig denna del af rustnin"s- och roterino·~~· ... / · -
s~()'~.digbeten,. Ri.k~ts Ständer t!Jrttte bemyndi~a Kon~~:·> HI\ 
!l~dj.t att ntdf ofverskotten pa Statsverkets Inkomst 0\ .. 
chsponera .. bva.d som erfor:lradcs till första ändamnlscn~" f lvt' 
l1ga uppsatttungen af Datsmännens beklädnad m. m. '-' -=~ 
Statsutsko!tet föreslog i utl ä tande den 10 Februari 
18-15 a)- att, då fri\g::t om bfttsmnnsbt·kl;idnadens stäl-
lande på passevolans ännu icke vore afgjord, samt Ri-
kets SUneler icke fi'1 tt emottaga nftdig proposition från 
Kong!. l\1aj:t om anvisande af nödiua medel för hvad 
som till en böt·jan skulle erfordras ~id 1, ronans öfver
tagande af bP!dädnadsbestyr<-t, jemte det mera, som 1'11ed 
ärendet kunde f'ga sammatthang, ansåg Ut3kottet att 
Bikl'ls Ständcr icke kunna 11H'd denn<t af enskilt mo-
tionjr d ckta fr åga taga nftgon befattning, utan hem-
ställde att motionen mZtttc få förfalla; hvilket utlåtande 
a f Stj11dnna godkändes, 

Fr5gan om båtsmansbeklädnadens öfvertngande pf1 
passe vobns väcktes af Ständerna vid förr<t riksdarr u ti 
und erdånig skrifvclse af den 13 Februari 1841; ro~arne 
hö rdes häröf ve r, enligt Kong!. bre f vet den 28 Ma 1·s 
1844.! en komrnittc nedsattes den 26 Jun i s::tmma åt' 
till ärendets behandling oclt kommitten afoaf underdå
nigt förslag huru och med hvilka viikor ~n sådan öf
' ertagn in g sk u ile lm n n a ske; Ii va reftet' Kong!. Ma j:t 
under den 11 Oetohcr sammn fH' i nit de r förklarade 
Si~· framrides vilja taga fJ ·5gan undt'l' öf'vcrvägande, j 

livtlket afseende Förvaltningen <tf Sjöärendena i nåder 

a) N:o 190. 

Tidsl.ri.ft. i Sjii11iisendet > to:de .l1·g. 2:dra häjl. 7 
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anbefcdldes att tidigt före nästa riksdag derorn göra 
underdf1nig anmälan . 

§. 28. 

Hiksdagsmännen från Göteborgs- och 13ohus län 
väckte i 13ondeståndet motion derom att Rotehållarne 
i nämnde Lin måtte befrias från den dem af Förvalt:
n i n gen a f Sjöä rendena ålagel il sk y !dig het att, efter 
marhgång , med kontanta penningar till bå:smännen 
vid deras uppfordring till tjcnstgöring urgifvn crs:itt
ning för en månads kost; men dr1 rät t igiteter och skyl
d igheter i dettn nfseende ;iro bcst~imda genom I!Jdel
ningsverkct och de af ved e rhÖrilncle ingångun kontrakt, 
på sätt Kong!. Förordningen den 16 Januari 1739, ~ . 

8, ~amt den ut<d' Förvaltningen af Sjiiärcnclcna pf1 Kong). 
Maj:ts n5diga befallning Eu 1824 utLirdade kontrakts
eller 1 olebok för 1:a och 2:a Bohus roterinns komj):l-

b 

nier § 36, utvisa, fann Statsutskottet, enl igt dess utlå-
tilnde deti 4 October, sig ej kunna tillstyrka att vid 
motionen fästes n?lgot <1fseeude. a) Denna punkt åter
remitterades af I3ondcst:'tndet, men blef bifallen af de 
tre öfriga Stånden, och vid sådant förhållande föriln
leclde återremissen icke till nl'won åto·ärd, enliot utl?t-o b :0 

landet cleu 21 November. b) 
Fr~gan Täcktes då af P,iksd<lgsfullmäktigc hos Kongl. 

Maj:i: och förklarades uti nådigt bref den 2'7 Octobet· 
1846 Rit Kongl. Milj:t framdeles ville taga i nådigt öf
venägilnde huru._vida proposition må till Rikets näst 
sam ma n t räd a n Je Stä n de r am\ tas om upphörn n de af den 
rotehållarue åliggande förbindelse art till sine b~1tsmän 

vid uppfordringe n utgifva en månads kost. 

§. 29. 

Båtsma ns va kn ns-afgit't r n, utgf1ende för ständiga 
och t illfälliga ''ak:wse r vid bitt snwn sbåll et, beräknades 

a ) Uti. N:o 38. b) N:o '73. 
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,,id sednaste Sti:ltsreglcr ing t ill 30,000 lhlr, men hade 
utgjort: 

för å e 1838 R:dr 3'7,889. 

" 
1839 , 32,327. 

, 1840 ,, 28,507. 

" 
1841 

" 
31,121. 

,, 1842 , 30,191, ellet· 
pet• medium 32,0:)'7 B:dr om året; emedlertid och då 
denna intl'ad dels berodde af markegångsprisen, dels 
af större ellct· mindre ant<Jl v<Jkanser, samt således var 
föränJring unde rkastad, föreslog Kongl. Maj:t att den 
skulle bibehållas vid förra beräkniogen, eller 3Cl,OOO 
R:dr. a) Statsutskottet tillstyrkte härtill bifall b) och 
Rikets Ständer upptogo sistnämnde belopp uti Riks
staten bland Statsverkets inJwmster. 

§. 30. 

Uti Bondeståndet väckte Hiksdagsfullrnäktigen Malls 
Prrsson fr5n Stockholms län, i förening med J. A. Zet
terberg, Johan Olsson och Olof Jansson från samma 
lin motion det Rikets Ständer måtte hos Kong!. Maj:t 
i nnrle rdånigb et begära att bi'ttsrn :HJshflllet öfver :J!lt, 
der sådant må Gnnas lämpligt och med behofvet för
en ligt, v:Jrdet· stäldt pft vakansfot, emot det att ro
tarne erlägga samma kontanta afgift i ett för allt, som 
för städerna finnes stadgael; men att, derest en sådan 
framställning icke skulle af Rikets Ständer beslutns, 
de f1tminstone måtte göra underdånig anhållan om 1:a 
och 2::1 Roshgskompaniers försättande på vakansfot, 
helst drssa oftare än de öfriga kompanierne till tjenst
göring uppbådades, och roteringsbesväret för dem så
ledes vore i hög grad tryckande. 

Stats- samt allmänna besvärs- och ekonomi-utskot
ten för klarade uti ut låta nde af den 13 Maj 1845 c) att 

a ) Propos. N:o 1 pag. G7. b) Drt. N:o 33. c) N:o 228. 

.. 
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e uar Rikets Srii nd er vid sista riksJag ansett all de n 
lm d ring i rotPringshesväret som, utan våda för Staten 
kunde beredas, vore att båtsmansbållarnc blefvo befria
de från - skyldigbeten att förse båtsmännen med kojer· 
och täcken, af h vilken lindring vederböraude redan 
kommit i åtnjutande, samt då Kongl. Maj:t, såsom 
högste befälbafvare öfver rikets krigsmakt, ensamt <'ger 
pröfvn hnruvidn rikets försvar och bebofvet att <'gn en 
ni1gorlund a sjövan bemanning å flottan, må kunna med
gif'va alt den nu varande båtsmansstyrkan till större, 
eller mindre del ställes på vakans, och vederbörande 
hafva sig öppet lemnaclt art för ifriigavar:1nde lindrings 
"innande dm! a sig direkte till Kon3l. Maj: t, funno 
Utskott<'n ni\go n framställning i omfö rmäld ie hänseende 
å Rikets S rän ders sida icke vara lärtJplig eller nödig, 
1:\'ildan Utskotten tillstyrkte att motionen icke mfttte 
t ill n5gr,n Uikcts Stiinders ~ttgärd föranled<J, b vilken 
i'lsigt <ifven af Ständcrna gillad cti. 

§. 31. 

Riksd!lgsfullrnäktigen Lars Larsson fr[rn Görcbor·gs 
län ~'äck te i 13ondest?tndet motion att Kong!. .Maj:ts nå
diga Förordning af den 21 Maj 1830, bvarigrnom Rust
och Rotel.ållare vid flåtsmanslr~tllet blifvit fot·pligtade 
att erlägga vakansafgift för bfttsmän, som under krig 
afginge , hvilken aff!ift efter nu varande markcg~ng ut
gjo rde omkring- 30 R:dr banko årligen, mftttc upp
hä!'vils, snmt rust- och rotehållare varda bibehållne vid 
Je rättigheter som genom Kong!. kungörelsen den 27 
Octobcr 1812 blifvit dem tillförsäk rade. 

Vid jen;fiire lse af &tadga ndet·ne i Kong!. Kungö
relserne " f Je r• 27 Octobet· 18l2 §§. 13 och 20, s n m t 
elen 21 Maj 1830 funno Stats- s::tmt allmänua Besvärs
och Ekonomi-Utskotten, enligt utlåtande den 13 Maj 
1845, a) sig icke kunna tillstyrka att nftgon åtgärd i an-

a ) N:o 2:28. 

ledning af' ruotiotH'll ft Rrkets Ständcrs sida 
hvil-ken åsigt äl\cn af St:ind t>rr Ja godk ;iudes. 

§. 

lO l 

. ' vrutag<'s; 

Inom Borgarst fr nclet väcl.te Rik sdagsfullmiikt igen 
N. l\1. Collen motion om nedsättning i b~tsrmtn shZdlet 
för Fal u stad, h vilk et ansågs vara högre än det, en
ligt författningar, borde v;rra. Stats- samt allmänrw 
Besvärs- och Ekonomi-Utskotten hemsr älide i utl.1tand c 
den 20 Mars 1845 a) all Rikets Ständcr· ville i undcr
drll1ig skrifvclse begära det Kong!. Mnj:t efter und er
sökning om förhrdlandct och derest stnden skulle be
finnas hårdare roterild än som vederbör· , täcktes med
dela Hikets näst sammanträ rbndc Sttinder fiirslag till 
nedsättning m. m. Detta utli'rtande biföl ls af samtligc 
Riksstfwden; och den undercHiniga skrifvclscn <lfgick 
den 22 April, b) samt remitterades till Förvaltnin gens 
af Sjöärendena och Kammarkollegiets ur HJPrd~ n i ga ut
låtande. 

§. 33. 

I grund af fredslutet med Konun ga rikt't D<Jon:ar k 
den 27 Mars 11160 hade Danska kronnn intill medle t 
af ~r 1843 till Svensb R<·gcringen 5rligcn crl11gt, för 
underhi'dlande af Svenskil fy rnrnc p[r H.ikcls vPstra ku st 
från Skagern 'till och med Falsterbo, ett belopp af 
3,500 Species. Dt'ltil lwlopp harlc, genom clt <'mellan 
Sve nskil och D<111ska Rf'geringarne den '7 April JS-1-2 
afslut<Hh fördrng, hlifvit förhöjdt till 10,000 Sprci!'s i'tr
li<Ycn. Som nu Rik<'ts Stänrler uti nnderdfmic; skt·if
v:lse af den 23 Octohcr 1834, förkl<• rr~l, att nll; dc in
trad er, som i och för båk- och fyriu gsn nstnllerna in 
flytil, och deribland ::if1en inbrgr·i pna de, und er rubrik 

a) N:o 86. b) N:o 169. 
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ersällninga r, pådiknadc 0Jnsk a Fyrin o·s medcl bo rde 

onfkortade till nämde ändam [.J f'ran1gen; nn vä n:Jas, be

gårde Kong!. 1\faj:t :lit :.ifv<·n tillökn ingP il ' u tgö ra nd e a 
128 sk. kurs, 17,333 R :dr 16 sk . mr1tte komma Lotsver
ket till godo. a) 

Härtill styrkte Stats- nt skotte t bi fa ll i u tl5 tande drn 

4 October b) som af Stånderna bifölls och h v <~rom de 

i ~~~~d e rd å nig skrifvelse d t> n 30 Jan ua ri 1845 c) gjorde 
an mala n. 

§. 3-t 

De inflytande ~ots- or h l3 i\ kmedh·u up ptogos i 

1841 års Riks-Stat tdl 60,0UO H:dr , men då erfaren

heten visat , att de utgjort 

A r 1838 R:d r 70,544. 

" 1839 ,, 72,234. 

" 1840 " 74,635. 
,, 1841 ,, 74,864. 

, 184·2 ,, 72,778, eiler 

eftPr de sista fem å rens med i u m 73,011 H:cl r , föreslo<T 

Kong!. ~aj:t att de mfttte be räknas i an slaget för Lot s~ 
verket, trll ett helopp af 73,000 H:dr. d) Stats-ntskot 

tet tillstyt·kte härtill bifall e) och föreslo ()' att ansla rret 

för· Lotseri- och Fyrings-stat ern e , tillsan~maus 1 t5,2'H 

R.:~, . 32 sk., .. måne såsorn reservationsanslag anvisas. f) 

fltfolls af Standerna och obse rverades i Riks-staten. 

§. 35. ' 

Hos Ridderskapet oi' h Addn väckt e Her r Roos af 

Hjelm säte1· motion Lland <.tonat derorn att å ldel's tigna 

Skeppare llJåtte ega företr ädes rätt till Fvrmäst are- Lots-
" ' 

a) Propos. N:o 1 }Jag. 68, Bih p. 1 2 3 4 5 6 9 
13 v • ' ' ' ' ' ' ' 

· b) Uti. N:o 38. c) N:o 85. d) P ropos. N:o 1 
pag. 2 1, :227 68, Bi hang p. 5 , 14. 1') Bet. N:o 33. 
f ) Uti. N:o :38. 
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å lde r mans- och Lots-Löjtnants-tjens ter, me n df1 dessa 

tjenster voro af dc·n beskaffenhet alt för der ;1s behö

r iga skötande nödigt vore, att vederbörande vid deras 

t illsättande icke m?1tte vara bundne af föreskrifter, som 

sk ulle tvinga dem att fästa afseende å annat än de 

sökandes skicklighet och dnglighet, ansf1g sig Lng- samt 

allminna 13rsvärs- och Ekonomi-Utskotten, till hd k a 

frågan blef remitterad , ega all anledning att uti 13e tän

l<ande den 4 October tillstyrka att motionen måtte 

lemnas utan afseende. a) Bifölls af Stänclerna. 

Uti · till Borgarrstånd!:!l ingifven motion framställde 

konsul Palander huru Iotsarne ofta voro ga nska il la 

lönade samt föreslog afHtande af underdåning skrifvel

se i ämnet. Allmänna 13csvärs- och Ekonomi-utskottet 

föreslog i anledn ing häraf uti Betä nkande den 8 Octo

ber, b) R ikets Ständet• att hos Kong!. Maj:t i under

då nighet a nmäla den önskan, att Kongl. Maj: t ville i 

nåder !äta unelersöka i bv ilken mon lotsarnes lönevil

kor, der så behöfves, mf1 ku nna bl ifva förbät trade, samt 

att resultatet af detta vigtiga ämnes utredan de måtte 

inför Rikets näst sammanträdande Ständer framläggas. 

Detta utlåtande bifölls af Preste- och Bonclestf1nde n , 

samt :ifven af Adeln med uf1gon skillnacl i uppställ ni n

gen af den underd?tniga skrifvelsen, h varemot detsam

må af florgarståndet återremitterades bufvuclsak ligcn på 

den grund, att lotsdistrikten ans~1gos pr1 samma gång 

böra reg leras, äfvensom bf1dana förfoganden böra vid

tflgas som försäkrade om skicldiga lotsar, men Utsko t

tet nnsflg sig böra \id bl if,•a sitt afgifna förslag, enl igt 

u tlrltaiHle den 29 Novcmbct', c) si1 my<:ke t he lt re som 

U tskot!et hade s1g bek;-wt alt en kommi ll e vo re sys-

a) Bet. N:o 4. b) N:o H . c) N:o 94:. 
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sel,;att med r'f'g'l"ring af Lotsv:isr·ndet. Utskottets utlå
tand e bifölls, lrvadan den förrslagna uuderdfruiga ~k r ·if'-' 
vl'ls•· n argick under tlt·n 1l .Llllll<ll'i lS"l5 a); och Kong!. 
l\laj:t har· i N~rdcr <rnhef'allt För·valtnirrgcn af Sjöären
d('na att i äitlllCt afgif\a underdfruigt ut!~tnnde. 

§. 37. 

Uti ett till Bondesti\ndct ingifvrt memorial lrcm
sttillde Riksdagsfullmäktigen Ola Jeppsson frrrn Bll'kingP 
Lin <lit, då ••gflrne af, Örr Ilanii funnos bcttl!Jo·ade rn~d 
allt för stora kostn ;rd; ·r f'öt· underh~IIPt af tv~nne lot
sar, i förhållande till den frihet frf1u tinn·shus- väu-

" ' ... b 
och brohyggnild, hemmansega me såsom vederlag för 
dessa kostnader finge frtrrjuta, Rikets St~inder m2r tte hos 
Kong!. l\T:1j:t i ttndrrdåuighet anhfll!a att, efter företa·
w·n ttndcrsiik n i ng i ä m n et, Ha n ö hem ma n segare varda 
r n~dl'r tillerkänd e ni\gon billig ersättning af lotsmed 
le n för· så stor del af berörde utgifter, som ieke mot 
sva rades af de dem f'örnnnade friheter. Stats- samt 
allmänna Besvärs- och Eko11omi-ntskottcn förklarade i 
utlfrtande dt·n 20 Mars 1845 b) att, en:ir motionären 
icke uppgif'vit, än mindr<' styrkt, att egctrnc af Hanö 
blif'vit med utgiftcl' till lots-ars underl;~dl ol)('böricren 
o~h till högre belopp än vedcrbordt betung··nde, e~er 
vrsat flit rättelse härutinnan blifvit i lncra ordninn· sökt 

. h ~ ' 
td lstnktc Utskotten att motionen icke matte till ni•gon 
lit:,;·ä rd ~ Hikets Ständers sida f'öranl i·dn. Denna me
ning godbildes af Ständenw. 

~ · 3"8. 

'pfl Flottans ordinarie nHönings-stal vor·o anvisade 
l ,3011 H:dr s~som arfvodcu [r t de vid Sjöbrte-nrkivcl 

a ) Exp. Ut>k. fö•slag .N:o 65. b) N:o 8'7;.. 

l,' 
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tj\'Dstgörn n dc Office ra re. Dessa a rfvode n ansåg Kong l. 
1\Jaj:t höra öf\·erflyttas på Lots- och Fyrings-Staten, a) 
],\'art iii St<1ts-tttskotl('t i Bet:inkande den 4 Octobcr till
styrkte bifall. b) Godkändes <tf Sttindcrna och iakttogs 
i Hiksstaten. 

§. 39. 

Dliind för·slag som gjordes af 184l och 1843 årens 
Hikets Ständers Revisorer var äf'ven det, att de för sjö
mätningar och sjökarteverkcts fortsättning af förra 9:de, 
nu mera 6:r, bufvudtit eln hittills bestridda utgifter, 
framdeles rnfttte utgå af handels- och sjöfartsfonden. 
Uti häröfver uneler den 31 Octobcr c) nfgifvet utlfrtande 
medgnf väl Stats-utskottet att dessa utbetalninrrar eat v t> t'> 
rum för l\tgnrder, l1vilka till en del afse handelns och 
sjöfartens befrämjnnde, lrvadan cle samma följaktligen 
icke kunde anses för berörde hnfvmltitel främmande, 
men som Utskottet likväl filnn den af Hcvisorerne fram
ställda åsigt icke, sakna skäl, hemställde Utskottet det 
Hikets Ständet' ville bos Kong!. Maj:t i underdånighet 
begära att de biclrng af allm(inna medel, hvilka hä
dandter lmnna fi11nilS nödige för anställande af sjö
m~itningar och utgifvande af sjökartor måtte varda å 
lranclels- och sjöfartsfonden anordnadf'. Detta bifölls af 
Ständerna, som i underdi'rnig skrifvelsc af den 7 Maj 
1845 d) gjorde underdirnig nrnn:ihn 1 amnet. l-Ivad 
sjiimti tningarne beträlfar, !tar Kong!. l\1iij:t under den 
14 November 184G i ni\dcr arrbef<1llt all 5,000 H:dr för 
dnas bekostand e innevarande i'rr skull e af handels- och 
sjöfar tsforrden utgfr, m . m. 

§. 40. 

Hos Hidelerskapet och AdPin v3ckte llans Excel
lence Grefve Gustaf Lövenhjelm motion dr.rom ntt fram-

a ) Propos. N:o 1, pag. 22. Bih. p. 11, 14. b) N:o 38. 
c) N:o 5·1:. d) N:o 173. 
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lidne Vice Am iralen G. af Klints sjökarteverk och ~aUI
linga1· måtte för st~tens räkning inlösas och ställas un-
der vederbörande embets-förvaltninrr. Inlösnineren an-._, b 

s~tt;s kunna ske med 50,000 R:Jr banko, <1tt betalas 
under 10 lll' med 5,000 R:dr om året. Stats- samt 
allmänna Besvärs- oclt Ekonomi-ntslwtten förkl,,rade i 
uti:'1U:IIldc den 1 November 1844 a) att, enä1· Kong!. 
Maj:t icke begärt anslag för karteverkets inlösande, Ut
skotten icke kunde tillstyrka Rikets Ständer ntt, i nn
ledning af lians Excellence Grefve LövenbjelnJs motion 
någon ?1tgärd vidtaga; emot b vilken f1sigt reservationer 
dock anfördes af f,·iberre Hamilton, Herrar Akrell, 
B.åfelt, Virgin, Björnstjerna, von T roi l, Lode, och 
Friherre Cederström snmt Kontraktsprosten Gumxlius 
och Doctor Pettersson. Utskottens åsigt segrade i Stån
den, men Prosten Gat.ne vä('ktc mqtion i Presie-ståndet 
derom, alt en sjöofficer mrltte blifva kommenderad att 
biträda Kapten E. G. af Klint vid _sjöbrteverkets for t
sättning; dock äfven denna motion afst.Yrktes af Utskot
ten den 17 Februari b) ocb nfslogs af Stiinderna. 

§. 41. 

Till fullföljande e1f pl:wcn för nyb,Yggnad och ftir
ändring- af fyrarne, hvartill vid sista Riksdag, till en 
hörjan Clnslogos 160,000 R:d.-, begärde Kong!. i\Jaj:t 
f•terst~1cnde kostnaden med 85,675 R:dl' att, under lop
pet nf tre ~1r, utgå med en tredjedel om året. c) Uti 
utlåtand e 1!fn 4 October el) tillstyrkte St~ts-utskottct 
härtill bifall, enär Utskottet nns~g fyrames ändam[1ls
enliga ordnande och fullkomnande vara ett ganska vig
tigt före mål, som samh ället är pligtigt att bekosta. 
Detta utl;\tande återremitterades af Bondesii\ndet, men , 

a) N:o 10. 1,) N:o 203. c) Propos. N:o 1, pag. 23. Hi b. 
P· f 5. rl) Het. N:n .)8. 
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som Jet blef bifallet af Je öfriga tt'C Stftndeu, förau 
ledde &terremisscn icke till niio-on å t•>·ärd enlio-t Utskot-

o b ' o 
tets utlåt:1nd c elen 21 Nov•·mber. a) Summan blef så-
ledes nnvisad. 

§. 42. 

Ril<sda~sfullmäktigen K D. Grape väckte i Bor
gare-sti'tndet motion . derom, att den al' Gefle Handels
societet hittills bekostade Eggegrunds fy r måtte blifva 
ställd u n der Lotsverkets inseende och l ysu i ngskostnaden 
af allmänna medel bestridas. Sedan Lots-Direktören 
upplyst att ifrågavarande fyr , på sätt motionären fram
ställt, lika mycket, om ej mer, tjenar till rättelse fö r 
deu allmänna sjöfarten i Bottniska viken, än den är 
af nytta för Gefle stad enskilt, tillstyrl<te Stats-utskot
tet, uti utlåtande den 4 October b) att Rikets Ständer, 
föt· deras del, nJ5lle medgifva att underhålls- och lys
ningskostnaden för samma fJr må af allmänna medel 
bestridas; hvilket utlåtande af samtliga Hiksst~mden bi
fölls, enligt utlåtandet den 21 November. c) Framställ
ning härom skedde i sammanhang med statsregleringen 
för femte huf'vudtiteln, uti underd5nig skrifvelse den 
30 Januari 1845. el) HikPls Ständers underdåniga hem
ställan bifölls af Kon g!. Maj:t och kostnaden för Egge
grunds fyr utg~r nu af Lots- och fyrit~gsmedlen . 

§. 43. 

Vid förra Riksdagen aul1öllo !likets Stiiudet· i nn
dndi\nighet ntt Kong!. Maj:t täcktes l~tn nnbcfalb ve 
derbörande !llt sig ,Yttra, blnnd annnt, huruvida fyrbå
kar p5 skäret Underslen och ldippan Bonden kunde 
anses uyttiga ocb erforderliga. Denna undersökning 
verkställdes nclt Förvaltningen af Sjötirendcna förlda -

a) N:o 'i3. h) N:r, 38. r' ) J\ :n '/.3. d) N:u 85. 
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rade, uppi't <Juförda skäl, i skrifvcl;;e af den 28 Juni 
1844, att fyr på någotdera af dessa ställen icke beltöf
des. Vid sistnälllde års Riksdag förnyilde Herr Norin 
ut i Bor~flrsti'tndt't motionen om fyr p?t Understen och 
Riksclngsfullmäktigen 1\'ln tts Persson från StockiJOims 
l3n väckte i Bondesti'wdet frrtgn orn fyrar icke allenast 
på Understen, ut!\ n äfvcn på Holmöns norra udde å 
skäret Fjäderägg, äfvensom om en ktinningsbåk å klip-
pnn lloncl<'n. • 

Stats- snmt allmännn Besvärs- och Ekonomi-ut
skotten, som gemensamt yttrade sig öfver dessa motio
ner, tillstyrkte i utlåtande den 20 December a) att Ri
kets Ständer i underdånig sllrifvelse till Kong!. Mnj:t 
måtte <lnhål!fl att en fyrb~tk på skäret Understen, mfttte 
så vid t tillgång11rne det merlgifva, vardn uppförd; hvnr
emot Utskotten hemställde att n~gon åtgärd i afseende 
ft de förcslngna båkinr:ittningrtrne på Holmön och å 
klippan Bonden, icke måtte af Rikets Ständt'r vidtagas. 
Förslaget i afseende på underdi111ig skrifvelses aflåtnnde 
om anläggnnde af fyr på Understen bifölls af Adeln, 
samt Borgnrc- och Bondesti'tndcn, och afslogs af Presie
ståndet; men i frf1ga om den underdåniga skrif'velsens 
innchftll voro St~nden af olika tanka. Uti utlf1tande 
den 26 Apr il 1845 b) hemställde derföre Utskotten att 
Adel n må t te förena sig med Borga res och Bön d ers åsigt, 
hvilket skedde. Under den 15 l\bj 1845 af'gick den 
underditniga skrifvelsen c) och den 31 Juli samma åa· 
anbefallde Kong!. Mnj:t Förvaltningen nf Sjöärendena 
att uppgörn kostnadsförslag ocl1 ritning till den f'öre
slngna fyren. 

§. 44. 

Uti Ridderskapets och Adclns plenum den 14 Au
gusti väckte Grefvc CHl H. Anknrsvärd motion om be-

a) N:o 28; emot besintet om fyr ptt Understen reserve-
rade sig J-lrrr A. R:"tfelt. /1) N:o 114. c) N:o 205. 
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fri ebc från båkafgifl fiia· de ifrån orter, som ligga in
nanför alla båkar, eller fyriugsanstaltcr, ankommande 
fartyg, och denna motion remilierades till 13evillnings
utskottet, men Utskottet förklarade uti Memorial af den 
27 i samma mån:1d a) att U tsko ttet ans<'tg sig icke till
komma att med dt•nnn motion taga någon befattning; 
hvilken åsigt af Ständcrna gillades. 

§. 45. 

Uti Borgilrest~andet väckte Herr 'E. G. Lindström 
motion derorn att båkaf'gifterna dels måtte utg?t i mon 
af <lutalC?t fyrar som passerades, dels awdsättils till hälf
ten af dcss nu varande belopp, men cleuna motion af
styrktcs af Stats-utskottet under Jen 8 November, b) 
ocl1 Stats-utskottets åsigt godkändes af Ständerna. 

§. 46. 

En anmärkningsanledning emu! Föredrng;.mde Stats
Rildct och Chefl·n för Sjöför·svarsdeparternentrt väcktes 
af Srats-utskottet den 3 September. c) Denna nnmärk
nillg, föranl edd af 1813 års Stats-RevisOI'ers anmäl<tn, 
rörde en, jemlikt Kong!. bref\'et den 11 October 1841, 
Befälhafvande Amiralen Friherre Nordensköld utaf d. 
v. 4:de hnfvudtit~lns besparingae tillagd mfan:1dtlig er
sättning såsom Öfverkommendant och Militärbefälbaf
vare i Flottans militär-distrikt; d) men Konstitutions
utskottet förklarade, i memorial den 8 Novembea·, skäl 
CJ vnra för handen att Stats-utskottets anmäekning till 
å tal el Iee annan åtgärd godkänn n; e) och Utskottets 
asigt gillades af S t :indc rn<~. 

a) Bev. Utsk. Memor. N:o 3. b) N:o 58. c) Memor. 
N:o 18. d) Stats Utsk. uti. N:o 54, S· 62. e) N:o 13. · 
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~· 4'7. 

R iksdagsfullmäktigen Gust<.~fsson \äckte i Borgar
stimdet motion de rom att Förvaltningen af Sjöärendena 
mfttte indragas, samt de göromål , som tillhöra dess 
be ltamlling öfverflyttas till Sjöförsvars-depurtementet , 
hvilket, enl ig t motionärens förmenande ganska väl kunde 
medh inn <~ Je samma, med biträde af den k<Jmrer, kas
sci r, samt kammarskrifvare, som nu finnes i Förvalt
ningen. Allrn:inna Besvärs - och Ekonomi-utskottet, som 
unde r den 29 October 184-t a) tillstyrkt Rikets Stän
der att hos Kongl. Ma j:t i underdån ighet anhåll;] att 
den Embetsverkens reorganisation, som enligt Kong!. 
Maj:ts n~ttlis·a förklarande, förestår, må få byggas på 
den grund att, secbn <Jil domsrätt, äfvensom alla fiska
liska och revisionsbest)'l' blifvit från de administrativa 
verk e u öfverflyttade på de and ra verk, Kongl Maj: t 
de rti ll kan Gnna länl pliga, samtliga de administrativa 
verken m[Jtte föriindras till Byråe1·, eller Af'delningar 
under de resp. Sta tsde parteme nten, hemställde nti sär
skilt Betänkande af samma dag b) att Herr Gustafs
sons tuotion icke måtte till ni1gon Rikets Ständers sär
ski lla åtgärd föranled;], Detta sistnämde betänkande 
~l tl'rremitter;Jdes af 13org<Jrståndet, men som det hlef 
bifallet af de öfriga Stånden, föranledde återremissen 
icke till någon åtgärd, enligt nämde Utskotts memo
rial den 2 December. c) 

§. 48. 

Då Rikets Ständer till allmä nna Bevillningen öf
verflyttade d(!l1 s~l kalJade Centanal-afgiften å löner 
och <JI'vod Pn , beslöto Rikets Ständer tillika att \ Va d
ste n<J Krigsmanshus- och Ami ralitets-Kri gsmans-kassorna 
skulle, för den inkomst de förmedelst nämda afgift 

a) N:o 61. b) N:o 69. c) N:o 98. 
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uppburit, tilldelas ersättning genom särskilla anslag 
pn Stat, lnilka borde vid hvarje Riksdag till beloppet 
bestämmas, pr1 grund af de unde1· den förflutna tiden 
ådagalagda för!Jftllandeu. Vid sista statsreglering fast
ställdes denna ersättning efter medium af Centonal-be
villningens belopp för de tre åren 1835 med 1837 till 
hvad Riksstaten å 9:rle hufvudtiteln nu uppin ger eller 
36,600 H:dr för \Vads tena Krigsmanshus och 5,400 R:dr 
för Am ir;:ditets krigsm;Jnsl•assan. Efter år 1837 till och 
med f1r 18'H, med h vilket sistnämde år Cen~on<1lbe
vil ln ingcn upphörde, h<~ r i s(\ d n n bevillning influtit: 

för år 1838 R:d r 45,448: 36. s. 
" !839 ,, 4'7,913: 33. 8. 
" 1840 " 4'7,54'7: 1. 9. 

" 1841 " 46,281: 2.1 . 4. 

och df1 medium härnf utgör 46,'79'7 R:dr 38 sk. 3 r:st, 
fön·slog Kong!. M;Jj:t att ersättningen till förcnämde 
pensio ns-kasso r nu måtte bestlimmas till 46,800 H:dr, 
eller till 4,800 R:dr utöf'ver hv;Jd som i 1841 i1rs Riks
st<J t f;Jnns a nslaget, s<Jrnt att den tilläkta ersiittn ings
su mman emel lan de b(•gge k<Jssorna må tte fördelas ef
ter enahand a grund som ltittills varit iak ttagen, så att 
W;Jdsten ;J Kr igsmanshuskassa erhrillcr 40,800 H:d•· och 
Amiral itetets Krigsmanskassan 6,000 R:dr·. a) Denna punkt 
åte rremi tterades af Bondesrånd et, men bifölls af de tre 
öfriga St[wden och återremissen för<Jnledde således till 
mgen fngärd, enligt utlfttan det den 21 No ve mber. b) 

§. 49. 

St<Jts-Hevisionen 1843 hade anmält hurusom Ami
ralitetets K rigsnw nslwssa n s i n komster u t göras dels af 
direkt Statsanslng å nu v<Jrande 9:d e hufvudt iteln , så
som Ce11 tonalersättning, dels af En - p e r m iii e a f gift 

a) Propos. N:o 1, pag. 57, 58. Bib. pag, 28. b) N:o '7G. 
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vid fastighr.tsköp och afgift vid åbo-ombyten af Däts
mansh5llshemman i Blek ing och Södermöre, hvilka sed
nare afgif'ter förmenals icke hafva blif'vit i behörio· ord-

b 
ning redovisade; men sedan Direktionen öfver kassan i 
afgifvet utlåtande upplyst, dels att de anmärkta medlen 
b lifvit i kassan direkte levererade, dels a tt yltPrligare 
kontroller i afseende på redovisningen, genom Kong!. 
Kungörelsen den 14 Novembet' 1842 voro anbefallde, 
tillstyrkte Statsutskottet uti utlåtande af den 31 Octo
het· a) endast att Rikets Ständer ville hos Kongl. Maj:t 
1 underdånighet begära att räkenskaperna öfver berörde 
kassa, je m te tillhörande verifikationC'r måtte för fram
ticlen varda till gransknings undergf1C'nde aflemn;tde ;å 
väl till Kong!. Kammar-Rätten som Hikets Ständcrs 
l\evisorer. 

Ständerna biföllo denna hemställan och under den 
'7 Maj 1845 af'gick underdånig skrifl'else i ämnet; b) 
hvareftcl' Kong!. Maj:t lltH.ier den 31 Juli snn1nH1 !'tr i 
nåder förklarade att drt kassan, enlitjt flera förfatrnin
gae voee att anse såsom Amiralitets-Staternas ~'gl'n kassa, 
samt dess ' räkenskaper undergingo en särskilt öfvet-re
Ytsron m . m., kunde Ständermts b1·gäran icke bif<dlas, 
men simile linssans Direktion till Hikets Ständt·rs Re
vtsorer insända icke allenast en på knssans bufvudbok 
grundad och dermed öfverensstämmandc uppgift å be
loppen af de kassan för året tillfallna Statsmedel, utan 
ä_fven en specifik uppgift å årets pensions- och gra
twls-stat. 

§. 50. 

Riksdagsfullm3ktigcme Ola Svensson fr5n Malmö
h u s , Tobias L i n d fr å n G öteborgs och Bohus, Lars Pet
tersson från B!Pkinge och Niklas Nilsson från Calr11ar e 
län hade hos Bondesti'tnd et väckt fruga om nedsättning 

från 
a) N:o 54. b) N:o 173. 

113 

r ,·å 'n en procent ti'Il en per mille af Je afgifter, som 
vid hemmans köp tillfalla Amiralitets krigsmans- och 
Wadstena krigsmansltus-kassot·, sft vida denna afgift 
icke skulle kunna llt'lt och hållet försvinna; men Stats
utskottet tillsty rkte, uti utl å tande den 10 Februari 1845, 
att det väckta försl aget, hvillwt äfvt•n vid sistförflutna 
riksdagen va-rit framsräldt, men då af Rikets Ständer 
lemnadt utan afseencle, nu icke heller m~lte till ni\gon 
åtgärd r, -Rikets Ständers sida fö ra nl eda a); h vilken åsig.~ ·!:fi~~-;· 
af Ständerua gillades. ;?:',<!' '' 

§. tJt.. c--_\_ \'('.:--_ 
t\'.' 

··~">-.. !. t,\\ 
Ut i skrifvelse af den 18 No vember 18-tO, hade ---.~.:~-" 

Rikets Ständer i underdånighet a nh ftllit att Invalidin
rättningen på Ulrikscl.<:ll måtte uppiröra och slottet åter-
gå till s in ursprungliga bestämmelse ; men öfvedemnat 
till Kongl. .Maj:t att intill niista lliksdag disponera in
rättningens inkomster, för att med iakttagande af lämp-
lig fördelning emellan befäl O{;h manskap användas till 
kontant underhå ll för sådane p ersonel' af armeen och 
flottan, som annars vore till intagande å lnvalidim·ätt-
ni n gen berättigade; hvarjemte Rikets Ständer i under
tlånigbet anhöHo, det Kong!. Maj:t ville aflåta nådig 
pmposition om Invalidfonelens tillgångars användande 
p~t ett sätt, hvarigenom det med dessa medel afsedela 
ändamål kunde befrämjas; men mHler den 31 Decem-
ber 1840 förklarad e Kong!. Maj:t sig icke finna skäl 
att bifalla Rikets Ständers anh~t!lan i dessa delar. 

1844 års statsutskott, som instämde i de vid si
s ta Riksdagen i afseende p å d enna lnriHtn.ing yttmde 
åsigter och i särskilt utlåtande, i anledning af en af 
Riksdagsfullmäktigen F. von Zweigbergk i samma syfte 

<t) N:o 194. 
Tids~rift i Sjoväsendet, to:de .. lr·s· 2:dra häjt , 8 
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vii.ckt motion, ville vidare utveckla dc skäl, som eftei' 
Utskottets fömwnande talade för upplösningen af den 
samma, tillstyrkte, uti utl?ttandc den 3 Oetober a), att 
låta öfverflytta det för Invalidinriittningen i Riks-staten 
upptagna anslag 13,656 R:dt· ifr?tn 4:de till 9:lle huf
vudtiteln, innefattande anslagen för pensions- och iu
dragnings-statet·ne. I det siit·skilta utlåtande, som un
der den 22 i samma månad/;) afgnfs, tillstyrkte Ut
skottet en undet·d(H1ig skrifvelse till Kongl. Maj:t med 
anhållan om lnrbittningcns upplösning och slottets åtcr
gfwg till dess egentliga bestiimmelse, eller ledigblif
va n de för annat iindam ftl; hvarjern te Utskottet föreslog· 
att Hikets Ständet· måtte i underdå nighet begära att 
Kongl. Maj:t till !likets Stiinder ville :1m1ta nndi g pro
position rörande Invalidfondens tillgångars anviindande 
på ett siitt lwarigenom det med dessa medel afsedela 
i1ndamål lllfl kunna befrämjas, samt att, för den hiin
ddse alt ifr~gavarande underdåniga hcmst5llan skulle 
af Kong!. l\1aj:t i ni\der bif'all}ts , Rikets Stiinder der
jcmte till Kong!. Maj:t i underdånighet öfverlemna att 
intilldess nämnde nådig::~ proposition kan varda afgif
ven ocl1 Rikets Ständcrs h eslut i ämnet rneddeladt, 
disponera ej mindre Invalidhusfondens rcserve.r<tde be
h5llning ocb derå uppl ö pande räntor, iin ock inflytande 
inkomster, för att anv[indas till det ändamål, som med 
Inrättningens stiftelse varit afsedt. Detta utlåtande hi
fölls af Adel och Pn'ster, sr~rnt återremitterades af de 
t v ?t öfriga stånden; m en Utskottet förklarade i utlåtan
de den 13 J<tnuari 1845 c) sig vidblifva sin åsigt, h vil
ken dereftct' i1fven bifölls af Borg<trståndet. Skrif'velse 
afgiek i öfverensst~immclse denned till Kongl. Maj:t 
under den 2'2 Febru:tri samma i\r. d) 

a) N:o 37. /;) N:o 45. 
förslag N:o 114. 

c) N:o 151 . d ) Exp Utsk. 

l 

lt5 

§. 5:.!. 

Kapten-Löjtnanten F. G. Dn ltictz motionerade 
hos Hidd e rskapet och Adeln att Rikets Stinder måtte 
anslå 3,000 H.:dt· årl igen att dermed underhi\lla i ut
ländsk tjenst 2 ~l 3 yngre Officerare, för att ~ifven på 
detta vis siitl<l fiidcrneslandet i tilliiiile att inom dess 
sjöförsvar a nvänd a de nyttiga uppfinningar, som till 
äfventyrs hos oss_ kunde var:t okända; samt att, om nå
gon del af, eller hela d e n bcgiirda summan icke kom
me att för sagde ä ttciamål begagnas, det s~dunda he
spaeadc beloppet måtte tillfalla anslaget för flottans öf
ning. statsutskottet' utan att vilja bestrida nyttan af 
den så l und a föresbgna ~hgiirden, ansåg s ig, uti utlå
tande den 4 October a), icke kunna å motionPn till
styrka bifall, dds emedan en betydlig tillökning i ex
ersis-ansL:tget, vore tillstyrkt, dels derföre att tillg~111g 
till stipendi er för Officerare i utliindsk sjötjenst tillförene 
blifvit beeedd genom besparing~r å andra anslag inom 
bufvtldtiteln eclt permitterade Officerares tjenstgörings
pennlllgar. Statsutskottets betänkande i denna del bi
fölls af samtliga 1\iksstånden. 

§. 53. 

Sedan ett skeppsbyggeri-institut blifvit inrfittadt 
i Carlskrona, öfvedcmnade Kongl. Maj:t till Rikets Sti:in
ders bepröfvandc, humvida det vid sista H.iksclagcn, 
enligt Hikcts Ständers unclcrdllniga skrifvelse den 13 
Februari 1841, i berörde afseende för· 6 år, till ut
g~i.ende från Rike ts Ständcrs H.iksgiilds-kontor anvi
sade ansbg må uppföras å sjettc bufvudtitelns af
delning för jordbruk, handel och niiring-ae, eller om 
vid bvad genom samma skrifvelse blifvit rörande detta 

a) N:o 38. 
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auslaa bcstiimdt, m;, bero. a) Statsutskottet tillstyrkte n 
i utl<'ttnnde nf den 18 October b) att Rikets St:indet• 
mi:ttte nwdgif'va att Inad som af ifråg:t~·arande anslag 
ii n nu i Riksgälds-kontoret innestod, måtte i händelse 
af behof, intill nästa 1\iksdag få af Kongl. Maj:t dispo
neras, i enlighet med de grundee och till de föremål 
Hikets Ständers åberopade skrifvelsc innehåller. Detta 
betänkande iitenemilleeades af 13orgarståndet, men bi
fölls af de tre öfriga stftnden, vid b vilket förhållande 
Utskottet uti utlåtande den 21 Nov e m ber ansåg åter~ 
remissen icke föranleda till någon åtgärd. c) Statsut
skottets f1sigt godkändes af Ständerua. 

§. 54. 

Uti Borgarstimdet väckte 1\iksdagsfuiJmäktigcn, 
Konsul C. W. Palander motion derom, att en Naviga
tionsskola, i likbet med den som inrättats i Wisby och 
Carlsbarnn, måtte etableras i Ca riskrona, samt nådiga 
medel dertill anslås, men då kommunerna sjelfva i 
allmänhet äro pligtige bekosta underhållet af sådana 
anstalter, deraf de hufvudsakligast draga fördel, af
styrkte Statsutskottct den 18 Octobet· d) bifall till denna 
motion. Detta utl?ttande bifölls af Bondeståndet och 
äterremitterades af de tre öfriga stånden; men Utskot
tet vidböll i utlf1tande den 21 November sitt förra ut
lfltande. e) Motionen afslogs af Stiinderna. 

§. 55 . 

Uti Borgarståndet väc kte Riksdagsfullmäktigen E. 
Tjemberg motion derom, att Hernösands Navigations
skola måtte hugnas med ökadt anslag af minst 1,500 
R:dr om året: Riksdagsfullmäktigen P. H. Lindström 

a) Propos. N:o 1, pag. 31. h) N:o 39. c) N:o 73. 
tl) N:o 39. e) N:o 73. 
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demm, att för Wisby Navigationsskola mått_e bevi.ljas 
ett anslag af 500 R:dr till inköp af instrumentaliel', 
böcker m. m.: samt Riksdagsfullmäktigen Foenandcr att 
enahanda förmon måtte blifva Navigationsskolan i Carls
hamn tillerkänd. Uti utlåtande den 18 October a) afstyrk
te Statsutskottct bifall till motioncma om anslag till sko
lorna, under förklarande att öfver framställningarnc 
om medel till instrum enter och böcker skulle siirskilt 
utlåtande meddelas. Statsutskottets utlåtande bifölls af 
llondeståndet, men återremitterades från de öfriga, och 
uti 11ytt utlåtande af den 2L November b~ ti.llstyr_l_de Ut
skottet ett anslacr af ytterligare 200 1\:dr arlrgcn for sko-n . 
loma i Carlslwmn, Wisby och Hci·nösand, hvaremot 1 

fråga om anslag för en dylik skola i Carlskrona u.t
skottet vidblef sitt förra utlåtande. Uti ett särsklit 
utlåtande af samma dag c) ansåg statsutskottet att' i 
händelse Kong L Maj: t, v id underd ~\ nig anm~lan. om 
behofvet nf instrurnentalier· m. m. för dessa Navrgatwns
skolor·, pröfvar detsamma vara oundgängligt, tillgång 
för bestridande af dylika utgifter torde kunna förefin
uns antingen ä sjette hulvndtitelus anslag för hel'räm: 
jande i allmänhet af Irand el och sjöfart, eller ock a 
handels- och sjöfartsfonden, samt att sålunda n~gon sii.r
skilt åtgiird i nnlcdniug af ifrågavaran:le motion, ic~e 
å Rikets Stiinders sida erfordrades. Rrkets SLtndee grl
lade dessa åsi.gtcr och undee den 16 Januari 1845 af
läto underelimig skril'vclse i hvad som rörde behofvet 
11 f instrumenter c m. m. för Hernösands, Wisby och Carls
hamns skolor. d) 

§. 56. 

Riksdansfullmäktigen C. G. Gustafsson väckte i 
Boro·arstånd:t motion derom, att alla i Kronans förrå
dee b befintliga odugliga persedlar måtte försäljas och de 

) N 39 b) N 73 C) N:o 79. d) N:o 66. a :o . · :o . 



.118 

inHytaude 111edlen till fönnon för Stateu arJv~indas, nJen 
då redan i Författningnrne vore stadgadt huru med 
dylika försäljniugat· och medlens användande förhållas 
skulle, bernsUillde Bes v ii r s- och E.konom i utskottet uti 
bettinkande den 2 Decembe1· a) att motionen icke måtte 
till någon Rikets Stiinders åtgiird föranleda, h vilket af 
ständerna gillades. 

§. 57. 

Bland bel!ållningarne balanseratles i Förvaltningens 
af Sjöärendcna riikenskaper 20,000 ll:dr förskjutna me
del till i'tr 1.836 anbefallda rustningar. Stats-Reviso
rerne 1.843 f~istade sig vid detta förh:lllande och hem
ställde, att summan måtte afskrifvas och i denna hem
ställan förenade sig S tatsutskottet uti utlåt:wde den 31 
October, b) som bifölls af Ständerna, bvilka i under
dånig skrifvelse af den 7 Maj 1845 om f'örh ftllandct 
gjorde framstiillning. c) Beloppet är redan ur r~iken
skaperna afskrifvet. 

§. 58. 

Uppå 1841 ~~~·s Stats-Revisorers deromgjorda hem
ställan, föreslog statsutskottet den 31 Octoher d), att 
!likets Stiimler ville hos Kongl. Maj:t i underdånighet 
anhttl!a att, i hiindelsc sådant sku lle i nrlder finnas föl' 
det allmiinna innebiira fördel, dc i Stockbolm förlagda 
tvenne kanonier-kompnniers nnderhåll och beklädnad, 
mtttte, i likhet med h vad för åtskilliga andra korpser 
iiger rum, ställas p~t passPvobns. Detta förslag, som 
af Rikets Stiinder gillades, framstiilldes i unclerelänig 
skrifvclse den '7 Mnj 1845 e); men Kongl. l\Iaj:t rann 
icke sbl att till den gjorda underd Zwiga framställnin
gen lemna nådigt bifall, enligt Kong!. brefvct den 31 
Juli samma rtr. 

a) N:o 99. b) N:o 54, S· 63. r) N:o 1'73. d) N:o 54. 
e) N:o 173. 
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10.5 -

13. 
Bihs-stt•t föw· fewnte lutfvudtiteln, 

,~iksdttgen 

Penningar. 

ARÖuings-Stater. 

Departements-ChP;]en : 
Lön . . . . . . . . . . . .. . 4,500: -· -
Talfelpenningat· 2,500: - -

Departementet s Ca nzli-Expedition .-. -----
J!: x peditions-Chcfen ...... 3,000: - -
O frige Embets- och Tjrnstemän 4,971: 32. -

7,000--

14-,50.3 
Departementels Commando-Expedition ... 

·- Fi:irvaltningen a.f Sjö"-ärendena samt aflö
nings-Stateme för Flottans Stationer i Carls
krona, Stnckholm och Götheborg .... • • 

Hätsnzans-Indelningen . ... . ... .. .. . . 

7,971 32 -
:1,520--

455,491 8 -

14,608/-

24-5'-

14,8.~31-

;,;.,.;~--....;.....;..
S :r J 471,982/4oj-

JUatetoJelen. 1 j / 
Flottans underhåll och N:rbyggaad . .. .. l 588,497j28 -
Båtsmännensfårseende m. Kojer och Täcl>en 9,0001-1-

.;;.;..;~:........;,;:;;,;;,;;;,;......:..,_ 

S:r l 597,497/281-
Dlve).'Se An~lag. 

Exercis {~f Flottans bf!manning . . .. .. . . 
St,anmlils-u!JPlzandlings- o . Bagerz"-kostn.ader 
81"'!/materzalier och Expcns~r samt f/ed och 

Ljus .f6>· Departementets Expedition, Föt·-
slags-anslag ... ....... . ... .. .. . 

Dito för Hufvud-Titelns ofn~qe Stater . . 
Rese- och Tractaments-penningar, Förslags-

aJl~J~g . . . ..... . 
Oförutsedda utgzfter 

l 
90,0001--
20,000-

l 
1,103' 28 -

2,500 ,-,-

3,333,1161-
10,000--

S:r J 126,936/44/-
Fot• Jlautleln. __ l ___ !_l 

L"/;;,e;/;fe~;~~cl,2:t'~~~~~;~~'(~;,:_;'r7:~~~i( Sji;.. l 11.5,211,32'-

Summa j1,311,62!lj- j-

ft•ststiilld trf Bikels Stiitade•~ vid 
1844-1!j4.i. 

Spanmål. 

Indelta Räntor. 
Oindelt. 

-------------------·-.. . l 1\'l:arkegå no- l l V:irde för- l 
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Summa 

Banko. 

Kronovarth . 

1 

på för~lag~ l Mått. slagsvis it G l R:dr Tunnan. j 
l, 1----~~~----~~~.I~':r-·.~k~ .. ~--~~~------~~ 

o 

l 

7,000- -

7,971 32 -
1,520--

---- ---- 6420,- _38,520 _- --1 494,011 8-
14,599 47 9 45,643 16 -1 __ '_- 45,643 161-
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14. 
Stnnnuuul,~ug tlf tlen .dsttl lEngelslut 

J.ffii•listh~ens refot~:l!el'· oclt qflriJeten, 
jetnie e1t blicl' 1:1il detltt 'rikes ttiirvtt
rttnde ~jiJstpp~lu1. '") 

Sir Robert Pecl har nyss öfverlemnat ledningen af 
det Bt'ittiska riket i bänderna pit Whigs. Hans re
trätt har haft till omedelbar följd afgåugen ::tf de Lot'
dee af amiralitetet, bvilbs kraftfulla styrclse-i:ttgärdet' 
undet' de sista 5 5ren gifvit en förvånande utveckling 
åt Stor-Brittanniens styrka på hafvcn. 

Vi nnse det nyttigt att meddela några af dc mått 
och steg som blifvit v idtagna af dett::t Tory-Amiralitet; 
men för att bättre kunna bedöp1ma deras så viii natut· 
som följder, skola vi i minnet återkalla under hvil ka 
omständigheter \Vhigs lernnade tömmarne år 1841. 

Det goda först~ltldet med Frankrik e hade bl i f vit 
brutit genom den heklagansviirda tr::~ktatcn ::tf den 15 
Juli och Engelska escadren måste, för ett ögonblick 
g ifva vika för den Fransyska, mindre i antal, men ör
verläg·sen- bestyckning, och i synne rbet genom den 
anda som en värd ig· Amiral vetat ingifva hos alla he
sättningame. Vissa politiska beräkningat• och den grun
dade fruktan att sätta hela Europn i krigslåga, voro de 
driffjedrar, som besp::trade England ett nederlag, hi t
tills utan exer.n pel i deras annaler, och som det ej 
hade kunnat reparera så lätt som några tyckas vilja tm. 

l sjelfva verket funnas vid denna tid i Englands 
hamnar endast gamla skepp, som hvilat sedan sista 
kriget och hvilka voro odugliga att intaga sin plats i 
l i nie n, om fiendtl igheterna hade börjat. Frankr ik e 
deremot ägde väl, h varken i T ou lon, eller i Brest, men 
i Alexandria en reserv af förträillig::~ Turkiska och Egyp-. 
t i ska skepp, fullt armerade. 

*) U r Ann;Jles Ma r i limes 1846 A ou t. 
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Slutligen riikuadc .Englands rtngflotta, ehuru den 
gJort större framsteg än vår, hvars kraftigaste nwcbi
ner vol'O på 220 hiistar, endast tre ångfregatter. af 
h v il k a den största, Devastatio1t, va r på 400 hästar. 

England kunde ej liingre tål::~ detta sken af likhet 
emellan sin flotta och en nations, som med så mycken 
ihär-dighet b::tde bestridt det berraviildet på h::~fvet, 
och oaktadt Tories tillträde till regeringen, gjorde Eng
lands politik mera beuiigen tllOt Frankrike, voro Lord 
Baddington och Sir G. Cockburn icke destomindre be
tänkta alt grundlägg<~ en kraftfullare organisation af 
den mann de voro kallade att styra. Dc ville bibe
hrdla dess öfverherrskap sft fullkomligt som det hade 
blifvit eröfradt uti våra blocliga ned erlag och de derpå 
följande o l y eksdigra traktaterna. 

Dittills hade alla fartyg i England blifvit inde
lnde i endast tvenne klasser, nemligen Commissioned, 
eller Lntyg fullkomligt armerade, och in ordi:zary d. 
v. s. fartycr fullkomligt desarmerade. 

Repa~ationee och kölbalningat' å dessa sednare 
än·de rum först då de skulle rustas, och största delen t> 
af fartyrren, i synnerhet skeppen på 72 kanonee för-

·' t> • l d hngde listan pft Engelska marinen, utan att 1 )ety -
lig mon öka dess styrka. n •. 

I Frankrike hade man deremot redan fran langre 
tid tillbaka, antagit ett system af s. k. armement de 
port eller d-å fartygen utrustas utan att förses med be.
sättningar, och sedermera, 18'31, ettannatsystem afdl
sponibilde, J~t fartygen utrustas och till en del förses 
med hes;ittningar. 

Lord Hacldinrrton be•Tarrnacle endast det första af t> t> t> 
dessa båda systemer, och bestämde att tt'ettiofem skepp, 
''advanced i1~, ordinary'' skulle behållas som reserv i 
Sbeemess, Portsmouth och Devonport. Dessa skepp 
borde vara fullkomligt tjenstfiirdign till deras skrof , 
kopparförhydningen tllldersökas hvart annat å.r i dockan, 
och !ta f va isatta .undermaster sn m L hela materielen om-



bord eller uti förrådshus i land. Hamnarnes beliigen
het medgaf att fartygen förtöjdes vid morrinrrar och 
bibehöllos i fullgodt stånd så som man sednare l1ar för
sökt göra det i Frankrike genom inrättande af la Com
mission de Rade. 

:Medelst kraftigt biträde af den verksam ma Kap
ten Symonds, som brann af begiit· att utbyta de gam
la skeppen mot andra, cnliat b<Jns n vare metoder b)• o-g-o ~ .J b 

da, började man vid s<Jmrna tid att omskapa flottans 
m<Jteriel med antagande af ett utrangerings-system. 

Denna förändring som a n befalldes 18i-2, är nu 
nästan fullbordad. Trettio skepp. advanced in ordinmy 
åro till lika antal fördelade i Medway, Hamo:Jze och 
Portsmouth. Två andra Impregnable om .110 och Kent 
om 72, komma snart att fö1 :öka denna reserv, och om 
dertill lägges de 12 skepp som äro till sjöss och de 
4 skepp, hvilka skola förses med skrufpropeller, så be
finnes att England kan utsända en flotta af 48 skepp 
en månad efter det [, rig·sförklarin,r utuått. · 

v o b 

Den tid som vi här mcdgifvit till den fullkondirra 
. f b 

utrustnlllgen a de skepp hvilka iiro advanced in ordi-
ltaly, är mycket läng:re än d-en som verklia-en åtaår 

• OJ o b 

att utrusta ett skepp, hvaraf prof nyligen visats om-
hord å Bellerophon och Ca l c utta, h v il k a utrustades på 
60 timmar: men vi ti'O den vara nödig för alt erhålla 
besätt~ i ng ar, antingen detta sker fri villigt, eller genom 
prässmng. 

Detta iir hvad Tories gjort för den seglande flot
tan; det flterst~tr att visa det de ingenting uraktH\tit 
för ångflotlan. 

Enligt de o[ficiella handlingar som f-ramlades för 
P a ria mentet, bestod hela ängflottan niigra må nadcr se
dan Sir B.obert Peel hlifvit Premier-Minister, af 12,'791 
hästars kraft. I Juli 1844, eller 3 ilr sednare, upp
gick hästkrafternas antal till 26,634 eller var mer än 
fönlubbladt. I Januari 1846 hade det hunnit 38,938, 
d. v. s. treclubhladt, och denna haslir<a föröknin" ha r ;:, b 
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;;nnu ej upphört da Navy List föl' 1846 upptager en 
~tterliga re tillväxt af om kring 3,000 hästars kraft. 

Ibl<Jnd dessa 38,938 hiistlu·after befunnos m;;chine
rierna af 17 ångfregatter, alla i sjön, till en samman
lagd styrka af 8,933 hiistal' och :dia byggde sedan 1840, af 
två seglande fr egattel' med anbragta ångmachi1!er och 
slutligen af 4 skepp och fyra fregatter för kustförsvaret. 

Sam tidigt med denna vidunderliga förstoring a f 
rHlgflottan, vidtog Engelska amiralitetet äfven en radi
kal förändring i fra' mdrifningssättet, i det vattenhjulen 
utbyttes mot skrufven, ombord å nästan alla sedan 1835 
hyggd9 fartyg. 

A Stor-Brittanniens skeppsvarf finnas också nu mera 
enelast två ångfartyg med sk~fvelhjul, Odin och .)/Jhynx 
hvardera af 500 hiistar; alla de öf'rige örlogs-ångfartyg, 
som iiro under byggnad, utgörande tillsammans 7,'216 
hiistars kraft, skola förses med skrufpropeller. 

Dessutom hafva Lord Raddington och efter honom 
Lord Ellenborough, i det de togo iniativen i en ej 
mindre vigtig förändring, låtit sätta 4 skepp och 4 
fregatter i st~md att begagna ångmacbiner med skruf
propeller af 450 a 600 hästar' äfvensom bombkanoner 
af stor kaliber, hvilb omständ1gheter till en högst he
tydlig grad föröka deras verksambctsförmåga. 

Betraktade ur en ~etenska pli g syn punkt, äro vis
serligen många af Sir W. Symonds åsigter ingenting 
mindre än felfria, oaktadt de hafva blifvit gynnade af 
Sir G. Cockburn, som egnat en särdeles uppmärksam
bet åt skeppsbyggeriet. Vi hafva redan yttrat våra 
åsigtel' i afseende på Engelska profseglings-eskadern och 
längre fram skola vi fra mliigga en handling som utvi
sar de mångfaldiga fel, som amiralitetet i detta hän
seende ha1' låtit komma sig till last; men det är ej 
endast amiralitetet, som man kan beskylla att hafva 
hyst för stort förtroende för Öfverskeppshyggmilstaren, 
hvilken länge innehaft sin tjenst, understödd af illl'ikes 
Ministern Sir James Grahams inflytande: man har dess-
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utom nu mer<~ sökt att förmiuska hans makt genom ltl ~ 

rättandet af en särskilt auktoritet (the comity of refe-
rence) för nybyggnader. 

Flottans personal hae äfven varit föremål för ami
ralitetets upprn:lrksamhet. Man har insett att skicklig
het i kanoners handtcrandc, h~i dancftee afgör sjöslagt
ningarnes öde, l1varföre man utvidgat den skola, som 
finnes om bon! å Excellent der officerare, m ids h i p män 
och rnatroser genomgå en kurs i sjöartilleriet, föl' att 
sedermera ombord å utevarande fartyg tjena som in
stmktörel' hii!'i. 

Utan att vilja ställa siwlan å E.r.cellent öfver Frank
rikes öfnings-fregatt för kanonierer, hvilken tvcrtom 
år den förra vida öfverLig·sen, höra vi likvist med()'if-

" " va att organisationen af denna skola bar varit en verk-
lig fördel, sbpad af den administration, hv:us h::md
ling:Jr vi nu undersöka. Vi siiga detsamrna om Naval 
College i Portsmouth, b varest officerare af alla grader 
ingå i de högre kunskapsgre narne och lägs·a till sine 
förut förvärfvade praktiska kunskaper de vcttensknper, 
som bilda utmärkta hydroQ:rafcr och skep[Jsbym:rare. 

" u • bt> 
Of ni ngs-Esc[ld ra1;ne ha fvn nnderstödt den veten-

skaplign tendens, som bar sitt nppbof i nyssnämnde 
tvenne institutioner. Dessa eskadmrs kryssningar haf
va blifvit föremål för flera hrocbyrer, utgifna af äldre 
officerare, som dPltilgit dcri, oeb allmänna uppmiirk
samheten h[lr hlifvit riktad åt bvnd som angår farty
gens konstruktion, stufning och manöver. 

Mekaniken lwr varit så tillbakasatt i Newtons fä
dernesland, der dock dess nnvändancle är utnn afbrott, 
att ' ilågon tid måste förflyta innan ett förnufts'e nligt sy
stem för skeppsbyggeriet få1· öfverhand öfver det hvil
ket mnn der kallnr intuitijt, och som består nf, att 
åt slumpen och så till sägnnde sma ken öfvcrlemna lös
ningen af dc mest sammansatta frågor eller att endast 
hebanclla dem från en synpunkt, i det man åsidosittter 
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Vi afslutn ändtligen denna framstiillning af dc re
former som skedt under det sista Engelska amiralite
tet, i det vi omniimna heslutet angående in registrerande 
af matroser nyligen f':1tlndt fl f Parlnmcntct, hvilket har 
sin förebild i påbudet om de uppgifter för inscription 
ma"ritirne, hvarmed Colbert gjorde första steget till den
na organisation. 

Man hu i England funnit olämpligheten uti ntt 
rchytera flotl[ln på det vanliga sättet genom förhyr
ning eller, i tvingande omständigheter, genom priiss
ning. Handelsflottans ständigt ökndc förkofran gör det 
första kraftlöst och det sednare för farligt att begag
na, utom vid de mest vigtiga t;l!Lillen, och mnn har 
skäl att tro det förordningen om inregistrering ät· första 
steget till institutioner i likhet med Frnnkrikes, eller 
uppfordring oclt f:1sta corpser. 

Vi såga det med stolthet, det iie nlltid mot Frank
rike som ' Engelsmännen rikta sina blickar, när det äe 
fråga om att nfskaffa de missbruk som ; uppkommit i 
personaleus hiel'arkiska konstitution ocl1 i befordrin
gnrne. Hrån alh håll höres klagom~tl öfver det ari
stokratiska system som utesluter fl'?m de högre graderna 
den mest kunniga klnss nf Engelska officcrame nemii
gen 1J1asters, och som genom Regeringens utnämning 
efter val upphöjer 22 års gamla officerare till Post-Cap
tens gr:1d, för att, för deras öfriga tjenstebana försiikra 
dem om förd elen af den enda befintliga anciennetets

bgen. 
Åtsk-illiga af gamln administt·a tioncns lednmöter in

såga redan nödviiudigheten ;~f IJUfvudsakliga förändrin
gar i denna del af tjensten. Men skall aristokratien af 
vVbigpartiet under den tid det innehar makten, gocl
villiot afsiirra si0· dc priv ile!;!'icr som hef'ordrine:ssättet 

" " " ~ ' 0 

mom Engelska flottan gifvcr dem? Vi veta det ej, men vi 
böra tro ;1tt, efter den b rytning som den nya spanmåls
lngen gjort i dc gnmla in stitul~onerna hos våra grannar, 
skoh de reformer Yi omn:imnt ej länge l?tta vjntil p~ sig. 
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Låt om oss afsluta denna undersökning a( det sell""' 
t1aste amiralitetets handlingar med några korta anmärk"' 
ning:w. 

Tillbakasatt och kraftlös så länge hon ej trott sitt 
gifna företr~ide i fara, har Engelska marinen, väckt af 
Franska sjövapnets bastiga utveckling, sedan 1841 gjort 
ovanliga ansträngningar att öfvcrträffa denna. Under 
den fredliga styrelsen af en bland de störste män, som 
någonsin led t dess angelägenheter, bar England bragt 
sin flotta till 48 linicskepp, tjenstfiirdigc när som helst; 
understödda af en reserv af 22 skepp undet· byggnad 
och ett stort antal andra i sjön, moe n som ej kunna göra 
tjenst 'utan svrtrare reparationer. AngElottan skall snart 
upphinna 40,000 hiistars kraft. 

Sådana äro de va pen som Sit• HoLert Peel satt i 
bänderna på den ministere, hvilken ej fruktat att trotsa 
Frankrike i en tid då dess medlemmar störtat Eng
lands arselilaler och financer i den största , oordning, 
en tid då egen politik hade invecklat landet i den stÖr-' 
sta förlägenhet. 

" Nuvarande förbållanden medföra, om ej en ome-
delbar f a ra, åtminstone en svår ställning, vid h vilken 
Fransyska marin-departementet bör fördubbla sitt nit 
och sin verl{sambet för att bringa till utförancle den 
lag, som de tre statsmakterna enhälligt antagit. Låtom 
oss hoppas att sju år skola förflyta fredligt, så att flot
tan ostörd kan få använda sina medel till utveckling! 
Låto'll oss äfven boppas att de anslag som hlifvit gifna 
till de olika företagen, skola i dems helhet användas 
och att för verkställandet af ministerens och kamrarnes 
afsigter, hos administrationen skall finnas de kunskaper, 
den verksamhet, fosterlandskärlek och enighet som äro ' 
så nöd väneliga för - framgången af denna sto1·artade plan, 
hvars både upphof och utförande skall hedra Vice-

,Amiral ·Mackans ministere. 




