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RIKSDA GS -FönHANDUN GAR, SOi\l AFSE FLOTTAN OCH DERTILL HÖlU NDE ~iRENDEN,

VID RIKSDAGEN

1847-184 8.

R

ilietS ständer sammankallades till lagtima Ril•sdag i stockIio lm den 15 November 1847, och vid Ri l<sdagens öppnande
på ll.il•ssalen den 23 i samma månad aflemnade Kon:::!. l\'Iaj:t
så väl berättelse om, hvad sig i ll.iliets styrelse tilldragit
sedan sista Ilil;sdag, som nådie proposition angående Statsverl>ets tillstånd och behof, denna sednare daterad den I 2
i samma månad. llil;sdagen slutades den 211· Olitober 1848.
Om de frär:or, b vilka under dess lopp förevarit, rörande
Sjövapuet, lemna nedanstående anteckningar underrättelse .
§ l.
Ber~iltelsen om, hvad sig i ll.il<ets styrelse sedan sista
Rilisda::: tilldragit, visar bland annat : att Åug- Korvetten
Ge!le för det vid sista Ril>sdap,- anvisade extra anslag hlifvit
byggd ; att föt· ordinarie stats-anslage t blifvit fullbordade
Fregatten Etq~e nie, Briggen Nordenskiöld, Exercis-Briggen af
Wirsen, samt Korvetten Svalan , 2 Bataljons-Chefsfartyg och
1 Ånebogsel'ings-fartyg, de 4 sistnämnde af jern ; att äfven
8 Kanou-Slupa r, l Last-Galeas och 2 Patrull-båtar hlifvit
nybyggda, samt 2 Ångbåtar om G hästars kraft upphandlade;
att Liniesl;eppet Dristigheten undergått reparation, 8 KanonSlupar blirvit förändrade till Land stignings··Siupal', Korvetten
Najaden reparerad, skonerten L'Aigle försedd med lwpparförhydnine, Siwnerten Alitiv och Exercis-Briggen Glomen bestycl>adc, samt 5 Fregatter satta i fullständigt skicl{, äfvensom nppbörderne på (]era fartyg kompletterad e, samt att
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nybyggnaderne af Fregatten Norrköping, Korvetten tagerbjelke, Ängbogserings-fartyget Balder och Sl;onerten af P ul; e
nära fulländade, äfvensom reparationen af Liniesl; epp et Försigtighe ten; att ut· Flottan utrangerats såsom odugliga !{orvetten Svalan af el<, Kuttern Bartelemy och 5 Kanon-Slupar,
samt Korvetten Carlsl;rona gått förlorad; att vattentäta lirutdurkar och l!rutlådot· dels redan blifvit anlagde, dels till antagande å framdeles bygea nde fartye anbefulde; att en förbättrad bestyclming blifvit antagen och besigtning verl;stcild
å Flottans alla sl<jut- och l;ast-pj eser; att hus och byggnader blifvit underhållna , samt på flera stallen nya hus och
inrättningat· byggda ; att nya Docl! ebyggn<lden hlifvit fortsatt
och undersölmine slwtt om den för Carlslirona föreslagna
vattenlednings ändamålsenlighet; alt vapnen blifvit förbättrade,
personal en reglerad , och exercis verlistäld , samt stipendier
utdelad e till Offlcerare, som varit i friimmande mal.ters sjötjenst; att !lera förordnanden i afseende på undervisningsverket blifvit meddelade och en Artilleri-Båtsmans-liorps inrättad; att befallning hlifvit eifven om nytt hufvudbol;sformulärs upprätta nde och förändrad form för de årliga
staterue faststäld ; att flera nj•Uiea författninp,ar blifvtt utgifna; att rotering s-längd eme blifvit fullbordade; att förslag
om förändring i de för Krigsmans-Kassans styrelse och förvaltning gifna stadganden blifvit pröfvade·; att flera nya båkar blifvit nybyggda och andra förändr ade; att Sjömätningarne fortgått , sjölwrte-verlwt fortsatt och en instrulition
för sjökarte-arl1ivet utfärdad *) m. m.

§ 2.
Den af Kongl. Maj:t vid förra Ril<sdagen utlofvade plan
för Sjöförsvarets ordnand e hade af Chefen för SjöförsvarsDeparte mentet blirvit, med biträde af sal1kunnige persone r,

upt1 p,jord och af Ko ngt Maj: t ·gillad 1 ). Enligt denna plan
skall svenska Flottan lwmma att bestå af S Åna-Sk epp, S
Äng-Fregatter , S Åne-Ko rvetter, S Aoghor,seriugs-fartyg, 8
seglande Fregatt er, S se~~lan<le Korvett el' eller Brigzat·, S
Siwnert ar och mindre Exercis-fartyg 1 S ~!örsat·e-fartyg , 16
Chefs-fart yg, 72 Kanon-Slupar och 120 Kanon-Jollar, elle1'
tillsammans 272 bevärade fartye, med en hesältning af
21,628 man, deri inberäknade så väl befäl som under-b efäl.
stats-U tskottet , till hvilket planen, i sammanhang med frågan
om femte hufvud-titelns anslag, var remitter ad , föreslog i
utlätande 21 Februari 184 8, att Rikets 'ständ er måtte till
Kongl. i\'laj: t i underdånighet j'ltra, det Rikets Stände r, i
salmad af behöriga kostnads-förslag och detaljerad framställning af sättet för planens utföran de, icke kunnat i dess bedömande sig vidare inlåta, än att de finna berörde plan till
väsendtlie del bero på förutsättninear, hvi111a ännu icl;e hunnit genom en längre eller fullständigare erfarenh et pröfvas,
b vadar! Rikets ständer , utan alt int:å i frågan om statsmedels användande till Åne-Skepp eller Ång-Fr eeatter, velat
insl•ränka sig till beviljande af de oundgänGligaste anslag för
sådana utaifter till S~öfö1·s varet, h vilka äro af skiljaktiga meningar, rörande sje!fva för-svars-planen, mindre beroend e 2 ).
Detta förslag till j'ltrande återrem itterade s af Bonde- ståndet ,
men antogs af de tre öfriga Slånden , hvadan återremissen,
enligt 75 §. i Ril<sdags-ordningen, icke föranledde till någon
åtgärd a), utan in!löt den ofvannärnnda meningen i Ril1ets
ständer s underdåniga sl;rifvelse den 20 Olitober 1848, om
reelerin g af utgifterne under Riks- statens femte hufvudtitel 4 ) .
1) Ibi d. p. 22 och Kong!. Maj:ts Propos. N:r 1, sid. 3 23,
sam t
1

Bilagan N:r 2.

~)

•) Författnings-Sam!. 1847 N:r 45.

stats· Utsk:s Utl:lt. N:r 74.
3) Stats-Ut sk:s Ut11\t. N:r 150.
4) Exp.-Utsk:s Forslag N:r 229.
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§ 3.
Då Matros- korpsen , hvil11en utzör Flottans egentliga
Sjömansl!ap, endast uppgår till det så i fred som i lirig
otillräcliliga antalet af .iOO man, ansåz Kong!. Maj:t, med
fästadt afseende jemväl å den omständighet, att inza ~lalro
ser finnas vid Stocl!holms station, utan vid fartyes upptackling och utrustning måste förhyras, en tillölming i detta
antal vara af stort behof p5lwllad. Den uppejorda planen
visade, att behofvet fordrade lwrpsens tillölming :
eartskrona från 360 till . . • . • • • . 540 man ;
stocl!holm, der nn inea finnas . • . . 30 ,
Götheborg, eller der vestra Sjöförsvaret i en framtid kommer att förläggas,
från nuvarande antalet 40 till endast JO ,
ellet' tillsammans ett antal af 580 man, ena hällten Matroser
och andra hälften Jungmän. För tillökningen , 180 man,
fordrades :
10,590: 5,400:
3,240:
400:
60: 40.

9'/&.
Aflöning.
Beklädnad .
,
Spanmål ..
2 Kompani-Cbefs-arfvoden .
4 Korporaler • . . • . . . .
-----"
--------~---Till sammans m&. 19,690: 40.;
som
men Kong!. Maj:t äskade för närvarande endast hvad

,

,

fordrades :
för 90 man eller aflöning.
Spanmål.
.
Beklädnad.

.

9'/&. 5,525: 20.

"

"

1,620:
2,700:

af Rikets ständer gillad, eller en tillökning af Flottans fartyg
medför behofvet af ökadt manslwp, l\'Iatros-Iwrpsens nuvarande antal torde vara tillräckligt för bestridande af den
1
tjeustgöri ng, som samma l;orps flligger ). Utslwttets äsigt
antogs af alla fyra Ril;s-stånden, hvadan det begärda anslaeet
afs logs, enligt underdånig sl!rifvelse af d. 20 Oktober 1848 2).

§ 4.
Kanonier-lwrpsen, som nu utgör endast 150 man, deraf
100 Kanonicrer och 50 Under-Kanonierer, var i den af
Kong!. Maj:t godl<ända försvars-plan upptagen till en styrka
af 200 man , hälften Kanonierer och andra hälften UnderJ{anonierer. För den tillölming af 50 Under- Kanonierer,
som sålunda åsyftades, fordras :
" 2,100:
900:

"

Summa !fl&. 8,104: 8. ;
men Kong!. Maj:t äsl!ade endast hälften af detta belopp,
eller h vad som fordrades för 25 man, nemligen :
m& 2,55 2: 4.
Mlöning
Beklädnad
Spanmål

"
"

1,050:
450:

Tillsammans !fl&. 4,052: 4. 3)
Under åberopande af, hvad som hlifvit sagdt i afseende
på Matros-lw rpsen, afstyrl\te Stats-Utsl•ottet bifall till detta
anslag 4 ), och Utslwttets åsi3t antogs af alla fyra !liksstånden, hvadau det begärda anslaget af Rik ets ständer af-

Summa !fl&. 9,845: 40. *')

Denna tillökning afstyrlltes af Stats-Uts lwttet, på den
grund , att, innan den af Kong l. Maj:t godl;ända plan blifvit

1

)

2)

3)
1
' )

*)

5,104: 8.

Aflöning .
BeldäJnad
Spanmål .

Kong!. Propos. N:r 1, sid. 23, 2'~ j Bilagan N:r 2, sid. 8, 29.

Stnts-Utsk :s Utlåt. N:r

7~.

Exp.-Utsk:s Förslag N:r 229.
!\o ng l. Propos. N:r 1, sid. 23,
Slats-Utsk:s Utlät. N:r 7!~.

2'~ j

Bilagan N:r 2, sid. 8, 29.
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slogs , enligt Ständernes underdåniga sl\rifvelse
Oktober 18-iS 1 }.
§ 5.

ar

det samma unslag oförändrad! uppfördes, Ril1ets ständer måtte
i underdånighet anhålla 1 att Kong!. Maj:t täcl1tes, för öfning
af den för det egentliga lmstförvaret afsedda Flottan, använda en lamplig del af det sålunda anvisade anslaget 90,000
""' l) hvilket förs!aP af alla fyra Bilis-stånden bifölls, hva;Jl{!)·
'
u
dan en sådan anhållan i den underdånica sl\rifvelsen om
reglerinB af Hiks-statens femte hufvud-titel den 20 Oktober

den 20

Vid sednaste Rilisdag beviljades löner för 2 MachinistOfficerare med tillsammans 1500 ffi&. Desse Ofll.cerare, de
ende, som för vården om och tjenstgöringen å Flottans
Ångfartyg voro att tillgå, stiulle i den mån , Ånefartygens
antal ökas, eller ångmachiner å andra fartyg anbringas, blifva
otillriicldige. Till en början och intilldess ett större antal
Ångfartyg hann byggas, antogs i den gillade planen, att ytterligare tvenne Maebinist-Officerare erfordras , för hvillia
Kong!. Maj:t äsliade aflöning
750 ffi&. för hvardera, med
tillsammans 1500 ER&. 2 ) . stats-Utskottet ansåg väl, innan
ytterligare tillölming i antalet af Ångfartm ägt rum 1 den
nödiga uppsigtl'n öfver macbinerierne kunna bestridas af de
för sådant ändam11 biltills änsHilde personer; men då Machinist-Officerare, utom nyssuiimnd·e befattnine , äfveu äga
tillsyn öfver Smedjorna vid Sl;epps-Varfven, samt angeiiiget
är, att denna tillsyn ej må salwas, under den tid, då redan
anstålde l\Iachinist-Of'ficerare lmnna vara till tjenstgöring å
fartyg beordrade, tillstyrlite Diskoilet, alt hälften af det
äsl;ade anslaget eller 750 ffi&. måtte till allöning åt ytterligare en l\'lachinist-OfHcer af Rikets Sliinder pev~ljas 3 ). Detta
förslag gillades af alla fyra Hills-stånden , och anslaget 750
fflf.o. anv isades af Hikrts ständer, enlict underdåniG skrifvelse
af den 20 Oktober 1848 4) .

18-iS inflöt

Då fråcnn om anslaget till exe.rcis af Flottans bemanning
Stats-utslwttet förekom, beslöt Utskottet föreslå, att, jemte

).

§ 7.

a

§ H.

2

.~

Uti den nådiga propositionen om stats-verkets tillstånd
och behof af den 12 November 1847 3 ) fästade Kong!. Maj:t
Rikets Ständer·s uppmårl\samhet derpå, att den å femte hufvud-titeln 1 under rubril1: "Sl1rif-materialier och expenser,
samt ved och ljus för hufnid-titelns öfl'iga stater'\ anvisade
summa 2,500 ffi&. egentligen vore afseeld för fyllande endast
af Förvaltningens af sjö-Ärendena och I{ommando-Expeditionens behof i dessa afseenelen, hvadan Kong!. Maj:t föreslog Hikels ständer, att rättelse i detta afseende må uti den
blirvande Bil•s-staten slle. De åren 1845 och 1847 församlade Ril1e!s Ständers Hevisorer hade äfven fästat uppmärksamheten på otillräcldigheten af anslaget, och detta tocs i
öfverväcande i sammanhang med frågan om hufvud-titelus
reglering 4); men Stats-Utslwttet tillstyrlite, att anslaget
måtte till oförändradt belopp, docil under sin rätta benämning, upptagas J), och alla fyra Riks-stånden gillade Utsli:s
åsigt, så alt den ri!iliga rubril1en blef så väl i den underd .
sllrifvelsen af den 20 Oktober 1848 om femte hufvud-titelns
anslag som i Hil1s-staten införd

2

).

1) Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 7!~.
1)
2)

3

)

4)

Exp.-Utsk:s Förslag N:r 229.
1\ongl. Propos. N:r 1, sid. 23, 24; Bilagan N:r 2, sid. 9, 29,
Stnts-Utsk :s Utlåt. N:r H .
Exp.-IJtsk:s Förslag N:r 229.

2) Exp.-Utsk:s Förslag N:r 229.
•) 1\oogl. Propos. f'J:r 1, sid. 26.
•) Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 30, sid. 7, och N:r 206, sid. 50.
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§

s.

Till jemnande af hufvud-titelns slut-summa , tillölwde
stats-Utskottet anslaget till skrif-materialier och expenser föl'
Sjöförsvars-Departementets Kansli-Expedition med l 11&. 32
.!.J. I), hvill1en tillölming , af Hiks-ståoden bifallen , ial1ttogs
i Hiks-staten 2 ).
§ 9.

aflf1ta undercHinig slu·ifvelse, med anhållan, att Kong!. Maj:t
tiicl1tes , i en iclw n!liigsen framtid , sätta sin i nåder tillkännagifna afsigt, angående Invalid-inrättningens upphörande,
i verliställighet, och då i nåder förordna , att, om de vid
inrättningen anstiilde Tjenstemiin äro berättigade till större
och mindre pensioner, sådana böra utgi1 af inriiltningens
egna lilleångar och icke komma att belasta den allmänna
Indragnings-staten 1 ). Detta utlåtande bifölls af tre HiksstånJ samt återremitterades af Bonde-ståndet, men återremissen föranledde iclie till någon åtgärd 2 ) , utan afgick,
~ enlig het med de tre ståndens beslut, underdånig shifvelse
till Kong!. Maj:t den 2 Juni 1§48 3 ) .

Vid så väl 1840 som 1845 årens Hiksmöten hade Rikets ständer hos Kong!. Maj:t anhållit, att Invalid-inriittninr;en
å Ulril•sdal måtte upplösas och dervarande Kong!. Slott blifva
för dess egentliga bestämmelse eller annat ändamål ledigt
m. m. Kong!. Maj:t hade i så måtto redan r;ått Rikets standers önskan till möte, att befallning var gifven, det tills
vieTare ingen Invalid ff1tt intar;as. Nu föreslog Kong!. l\iaj:t
Ril1ets stander, att de samma inri\ttning tillhörande hemmans-räntor, äfvensom Invalid-fondens kapital, fortfarande
och allt framr;ent må blifva till Kong!. Maj:ts disposition
och lmnna användas till pensioner och grati(il•ationer åt sådane afskedade l1rigsmän af så väl Armeen som flottan,
hvill1a nu böra å lnvaiid-inriittningen intagas ; och ansåg
Kong!. Maj:t dessa pensioner lwnna blifva 200 1/s,. för Olflcerare , 133 1/s,. 16 J1 för Under-Of!icera~·e och SO ffi&. för
Korporal eller Soldat, h vilket sistnämnda pensions-belopp
doc l> borde kunna förhöjas efter omständigheterne 3 ).

1:o att vissa, dels värfvade, dels indeldta sjö-tr,upper
slwla utgöra ständig stam, med h vilken mansl1ap af sjöbeväringen förenas;

Uti häröfver afgifvet utlåtande, tillstyrlite Stats-Utslwttet
bifall dertill, att de Invalid-inrättningen anslagne hemmansräntor och Invalidhus-fondens samlade liapital fortfarande
såsom hittills, må förblifva till Rongl. Maj:ts clisposilion, samt
hemstäide tillika , att Ril1ets Ständer måtte till Kong!. Maj:t

2:o att genom vapen-öfning under freds-tid, Sjöbeviiringen må gifvas den förberedande daninr;, att den må vara
användbar för tjenstgöringen dels på Flottan, så val den
seglande som den roende, och dels för öfrigt såsom ?\•I arinSoldater, i hvilliet afseende öfnines-tiden må -utsträclws till
31 dagar ;

1
2

)
)

Stats-Utsk :s Utlåt. N:r 71~.
Exp.-Utsk :s Förslag N:r 229.

") Kougl. Maj:ts Skrifvelse N:r 38.

§ 10.
l sammanhang med de utarbetade planerne för försvars-verllets biittre ordnande, hade fråga iifven uppstillt om
förändrade r;runcler för 13evärings-pligtens fullgörande. Konr;f.
lVIaj:t aOät i detta afeeende den 18 November 1§47 nådig
proposition till Rikets Ständer, hvari, bland annat, som rörde
Armeen, framstäides följande bufvuclgrunder för Sjöbeväringsmanslwpets uttagande:

1
2

3

)
)

)

Stats-Utsk:s Ullåt. N:r 131.
Stats-Utsk:s Memorial N:r 185.
Exp.-Utsk:s Förslag N;r 93.
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3:o att till vapen-öfning enuast en viss del af Bevärings-maosl;apets första !dass årligen inkarlas och resten blif''er q varstående i reserv, att uppbådas, om Flottans trupper
skulle behöfva ytterligare förstärkas ;

att i den legdes ställe l reserven ingå ; i) att j freds-lid
första Idassen alltid uppbådas först, och så i ordning, men i
krigs-tid först de vapen-öfvade i klass-ordning och sedan
reserven ;

4:o att antalet 13evärings-slq•hlige, som årligen till vapen-öfnint; på Flottan inkallas 7 tills vidare insl;ränl;es till

7:o att allm iinna B~väringen på Gottland kommet· att
fortfara i sitt nuvarande sldck;

3,344 man;

S:o att till Sjöbeväring äfven må hänföras alla sjöKaptener och Styrmän vid Handels-Fiott<In 7 samt Maehinister
å enskild person, eller bolag tillhörande Ångfartyg, Mvensom
allt det sjöfolk, som å sjömans-hus en eller i ~1ugistraternes
rullor är in sl\rifvet, med föruindelse för dem, att vid inträff~ude l;rip, lj enstgöra å Flottan, samt att denna förbindelse må fortfara från 20 till f~· lda ao år, IIvnremot de befrias f!'ån all vapen-öfning i freJs-tid ; och sli3ll den, som,
pi1 sätt förberiirclt är, bli fv er till sjöl;rip,s-ljenst förbunden,
jemväl iiga rätt, att i sitt ställe siitla välfr·ejdud och dnglir~
Sjöman , som redan fullgjort sin bevärings-pli~t och icke är
öfver 40 år gammal l).

5:o att vissa områden af landet bestämmas för utgörande af Bevärings-manskap för Armeen och vissa för Flottan så v:11 i freds- som krigs-tid, sålunda, att Flottans Be'
komma att utgöras af hela Bleliinge och
värings-områden
Vester-Norrlands Län, Öland , Sötlra Möre Fögderi af Culmar
Vin , de soclillar så väl i återstående delen af sistnämnde
län som öfriga lwst-län (med undantag af Norrbottens och
Wes terbottens Län), hvillia antinr;en ornedelbart gränsa till
hafvet, eller äro belägna i skliq;årdarne, och slutli~en ,alla
vid hafvet beliiene stf1der, Stocldwlm , Götheborg, Umeå,
l'ileå, Luleå och Haparanda lil;väl undantagne;
6:o att Bevärings-manskapels uttagande slier efter samma
grunder vid Armeen och Flottan, hvarvid iakttagas: a) att
årliga mönstrincarne förrättas såsom hit!ills; b) att ar de
approberade uttages det erforderliga antalet efter längd, och
del' den är lilw, efter ålder, samt, om den är lil;a eller obekant, eenom lottning; c) att de, som uteblifva från mönstrinearne, siirsl;ildt mönstras och utslu·ifvas framför dem
af samma l~ingd , som vid första mönstringen approberats;
d) att uttagninp,en till vapen-öfning eller tjenst sker efter
den ordning, mansiwpet är i rullan upptaget ; e) att äfven
reserv-man ska pet all~gger krigsmanna-e<! , och stundom deltager i l•yrko-parader ; f) alt de, som ställas på tillvext,
infinna sig vid påföljande !dassens mönstriBil; h) att llevärinffs-lwrl , som uppbådas till vapen-öf1:ing, må i sitt ställe
lq;a annan karl, äfven af reserv-mansiwpet, med skj·ldigliet

Öfver denna nådiga proposition afgåfvo stats- samt
Allmänna llesvärs- och E!wnomi-Utslwtten den J s Apri l I 84S
ett gemensamt utlåtande 2) , . uti IIvill!et bifall tillstyrl;tes till
hvad af Kong!. Maj:t var föreslagit i I:a och 7:e punliterne,
samt till 5:e punl•ten med den förändring, a t t fj ell-soclwarne
af Vester-Narrlands Län böra till Armeeus Bevärings-områ•len
anslås , äfvensom den del af 6:e pnnl1ten , som innehåller,
att llevärings-mansliapet sl1all uttagas så till va 1wn-öfning
som lirigs-tjenst efter enahanda grunder vid Armecn oclt
Flottan, samt moru. f af sistnämnde punkt. Deremot afstyrl;tes bifall till, hvad som var för esiaset i 2:a , 3:e, 4:e,
1

2

)

)

1\ongl. Propos. N:r t och 20; Bilaga n N:r t, sid. 8, 2!~, 26, 27,
28, 29, 30 1 32, 33, 3!~, 35, 36, 37; 13ilagan N:r 2, sid. 9, tO,

Stats- samt Allm. 13esv.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 5.

so
samt mom. a, b, c, el och h af 6:e punkten. I öfr·igt tillstyrl•te Utskotten: att med Bevärines-manskapets uttaeande
till vapen-öfnioear mft förhällas hädanefter som biltills; att
Hilicts Sn\nder hos Konel. i\laj:t måtte dels i underdånighet
anhålla, att i freds-lid måtte till vapen-öfnine uppbådas enda st de af Bevärioes-man slwpet, som höra till första !dassen,
samt dels uttala det meug ifvanue, att, när Rikets försvar det
pålwllar, Kungl. i\Jaj:t må äga uppbåda till och med alla Beväri up,s- lda sse rne inom de latHisorter, der Kong!. Maj:t pröfvat· s~dant nödigt, utan afseende på, huruvida eller till huru
stor del Bevi\ringen inom öfriza områden liallas till vapen;
att Bevärings-sl;yldieheten för sjöloll; utslriiclies sålunda, att,
vill intr·äffande l1rig, Konel. Maj:t itr beri:iltizacl att till tjenstgöring å Flottan , i mån af beh uf, uppbåda alit inom ril;et
befintligt, cler·till ljenligt sjöroll;, utan afseende på, huruvida
detsamma är inom Bevi\rings-äldern eller ej.
Detta Betänliande aterremitterades af Adeln samt Preste- och Bonde-stånelen i IJVad som rörde förslaget rörande
sjöfoll1s uppbådande till ljensteöring pf1 Flottan, äfvensom af
Bonde-ståndet särskildt i fråga om vissa områdens anvisande
för Armeen och vissa för Flottan ; men 13orgare-ståndet afslog den för stnämnda tillstyrl;an. I öfcict hade Stånden
dels bifallit Utslwttens försi<Jg, dels låtit derviLl bero.
Utslwtten afgåfvo då den 10 Jnn i HHS ett nytt utlåtande, deri frågan om lanLlets inde lnine i vissa Beväringsområde n förJ,!arades icl;e kunna till vidare behandling förelwmma, såsom af tre stånd bifallen ; men i afseende på
den andra fl'i\gan föreslago Utslwlten, med frångående af sitt
förra utl ft tande, att Hil;ets SLiindet• i så m5tto ville bifalla
Kong!. i\Jaj:ts nådiga för·s lag l att allt det sjöfo lk å HandelsFlottan, som vid utbrottet af liri{; är å sjömans-husen ellet•
u Ii ~lag i sl ralerncs ru!l or insl;rifvet, sl1all i !1rip,s-tid från 20
till lj·lda JO f11· tj euslt;öra vid Kong!. Flottan l med riittichet
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likväl, att derför erhålla den månads-hyra, som j enrollerings-orten är gångbar, samt att, der så åstundas , i sitt
stiille sätta välfrejdad och duglig Sjöman, som redan fullgjort sin Bevt\rincs-pligt och icl;e i\r· öfvcr 40 [u· zammal,
hvaremot detta sjöfolk under freds-lid fril;a llas från all vapen-öfnine; docl1 att denna utstriiclming i Llev ärings- sl;yldigheten ej lämpas till Sjö-l\aptencr, Styrmi.in och 5 Ånr:fartyg
ansti.ilde Maehinister, i afseende å bvill1a de för Beväriugspligtens fullrrörande i allmänhet stadeade arunder böi'a gälla l).
Detta antoes af samtlige Riks-stånden , i enlighet hvarmed und erdftnig slirifv else
ilmnet till Kong!. Muj:t afgicl<
under den 8 Juli 184 8 2).
§ 11.

I snmmanha11g med förslaget om föri\ndring i sättet för
Bcväriqgs-pligtens fullgörande och Beviirings-mansliapets förlängda vapen-öfuing , väcl1te Kong!. Maj:t äfven förslag om
anvisande af de belupp, h vilka utöfver nuvarande anslag för
samma vapen-öfning erfordrades, samt att den del, som för
sjöbeväringens öfning l;om att bestå' måtte anvisas å femte
hufvud-titeln. Det afsåcs , att den del af sistnämnde Beviirinz, som icl;e utgjordes af sjöfolk, eller den så lwllade
allmänna sjöbeväringen , simlie undergå vapen- öfning till
lands gemensamt med stam-trupp; att denna stam-trupp
vore Mario-Regementet, och borde vidare blifva Båtsmanshållet; att befälet vid Lifbeviirings-Regem entet, Hallands Infanteri -Bataljon , Wermlands Fältjägare- Regemente och en
del af Jemtlands Fältji.igare-Regemente, hvillia regementer
och korpser lmnna undvaras för Armeen och dess Beväring,
skulle användas för vapen-öfning af den allmänna Sjöbevä1
2

)
)

Stats- samt Alim. Besv.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N;r 24.
Exp.-Utsk:s Förslag N:r 124.
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2:o Kostnaden föl' vape,n-öfning af Sjöbevärings-maosliapet • . • . . . • • • • • ffi&. 38,213 : 32.
3:o Kostnaden för samma manslwps beldädnad och bevi)rinrr under mötes- tiden " 19,558 : 44.
4:o d~o för stammens vapen-öfoing •• • "
8,471: 37.
500 _.
u:o För geviirens underhåll • • • . . • . .

sjöring, som ej liUnde exerceras af Marin-Regementet; att
uttet,
~egemen
beväringens stam-t rupp borde, jemte Marin-l
göras af Båtsma ns-håll et; att sjöbeväringen således SliUIIe
lwmma att utgöra 8 bataljoner med följande stam-t rupp,
nemlig en:

~----~"~--~~---

I i Uernösand med Båtsmän från Norrland .••• 487.

Summa !fl&. 66,744 : 17•
Stände r äsl(ade att för
Rikets
af
bvilken summa Kong!. Maj:t
1.
ändamålet uppföras å femte lmfvud -titeln; h varförutan Kon
g
Maj~t för tillfä!Nga behof äsl1ade :

l i Slockholm med Roslags och l:a Söderm an-

l
3
l

l

lands Kompanier . . . • . . . . . . . . • . • . .
i Westervik med 2:a Sö<lermanlands, Österg öthlands, Tjusts och Smålands d:o . .
i Carlskfona med Marin-Regementet . • . . • .
i Halmstad med Ilailands Båtsmän . . • • • • •
i Götheborg med d:o från Westergöthlands och
l:a Bollus Kompanier • . . . • • . • . • . • • •

633.
575.
800.
364.

Till reserv- beldäd nads-fö rrildets för !Jeväringen tillöiHJn{)e . • • . . . • . . . . • ffi&. 45,000 :
~cl1 till arbets- löner för Bevärings-beldädnader samt tält • • . • • • . • . . . . . n 20,300 :
Tillsammans !fl&. u5,300 : t).

376. 3 3 ,..
a.
--,C)

ArVarande det öfriga Båtsmans-hållet pårfilinadt dels som
Flote
tilleri-Båtsmun, dels såsom sjöbesättningar på segland
tan ; och siwile vapen- öfninc arne, så vid t sl1e kan, lämpas
efter Båtsmännens uppfordring till års-tje nst, h vadan äfven
as,
vid Uppfordringarne, mansl;apet borde så tirligt uppbåd
da17
err:å
att det före armarehen till stationen liunde und
gars vapen- öfning , och siwile sjöbeväringens vapen-öfning
blifva lilla lång med tandlbe viirinc ens. För dessa vapenöfninsar fordrades följande anslas :
I :o Aflöning till befälet med flere vid de Mal'in-bataljo
./.{.'
16
ffi&.
ner' hvillws stam Ut(jöres ar Båtsm än' 57,798

ett
hvartill tillgång siwile beredas genom öfverflyttning af
mån
motsvarande belopp af löne-anslaget för Arrm\en, i den
uppatt
komme
som
n,
befälet i de korpser inom Armee
lösas, antinr,en afginge eller ansLildes vid Marin-bataljonerue,
till
hvadan Koncl. Maj:t endast begärde Rilwts Ständers bifall
behof
araode
ifrågav
nu
d-titelos
hufVLl
användaode för femte
ar de tillgångar i löner och inqvarterings-anslag på fjerde
hufvud-titelo, som på förenämnde sätt blifva disponibla.

D~ Stats- Utslwttet till pröfning förehade ansingen å

att
femte lmfvud-tit eln, ansåG det sir: icke vara i tillfälle
afgifva . ~tliHande öfver dessa anshg, innan Kong!. Maj:ts
ts
Propos1twn om föf'ändrade crunde r för 13el'ärings-manslwpe
slutlir
ställde
IW!ets
utta3an de till vapen-öfn.ingar blifvit af
2
et
gen profvad ). När detta blifvit verkstä ldt, afeaf Utslwtt
om
under den Il Juli 1848 ett särsldldt ullätande i frår:a
det
~nsl~gen för Beväringen, inneh5Jiancle tillstyrkonde, att
vagens
Bevärin
för
a fJerde hufvud-liteln uppförda anslag
p~n-öfui~g mil, _i mån ~f behof, hädan efter som hittills, anunvandas Jemval till bestnd ande af de för Sjöbevfirin~>ens
att
er.
kostna~
rliga
erforde
~rne
derhåll under vapen-öfning
er
ateriali
nads-m
beldiid
sjöbeväringens oundgängliga bchof af
r'
effekte
äfvensom af remtyg , utredning och tältlags -tross-

'

1

2

)

)

Kong!. Propos. N:r 1 , sid . 19 ' 21 ' 24- , 25 , 26 ·' Bilag. N:r 1, sid.
64-, 67, 68, N:r 2, sid. 22, 28, 31, 32.

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 74.
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må få fyllas genom anlitande af tlet för lirigs-behof bildatle
reserv-förråd för Bev lirings-rnanskapet, samt att Rikets ständer måtte medgifva, att de löne- och inqvarterings-an slae föl'
Arm ee n, hvillia, vid verliställigh et af de utaf Konel. l\'Iaj:t gillade fö1·slagen till ordnand e af försvars-verliet till lands och
sjös, kunna blifva disponibla, må få användas de förra till
löner och de sednare till inqvarterings-er sättning åt befäl et
vid de särsliildta lwrpse r, som lmnna lwmma att bildas af
Sjöbevärines-mansliap, vare sig i förening med redan befintli t::U sjö-trupper, eller utan en sådan förening. Deremot afstyrktes alla de för sjöbeväringen begärda anslagen 1 ).
Detta utlåtande gillades af alla fyra Rilis-stånd en,
enlighet liv armed underdånig skrifvelse till Konel. Maj:t afgick
under den 20 Oktober 1848 2 ).

§ 12.
Lots- och Bål1-medlen, hv!llia af Rikets sednast församlade Stl\nder beriilmades till 73 ,00 0 fil&, hade nppgått för
År ISH till. . . . .
ili& '14,864.
1842
1843
1844
1845 .

)l

. . . . .

"
""

72,778.
71,307 .
· 78,223.

3

).

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 253.
Exp.-Utsk:s förslag N:r 228, 229.
s) Kong!. Propos. N:r 1, sid. 25, 97; Bila g. N:r 2, sid. 30; Bilag. N:r

1)

1845 . . . • . . . . . . . . . . .

"

1 ,300: -

Summa if?&. 115,211: 32.

92,8lil.

och då medium härar utgjo rd e 78,003 ifi&. hade Kong!. Maj:t
föreslagit, dels att denna inlwmst simlie i nästa Rilis-stat beräknas till 78 000 ifi&. och 5:e hufvtld-titelns anslag följaktli1
gen för ölws med 5000 ifi&., dels att samma medel hädanefter
som hittills oförryckt slmlle bibehållas såsom en tillgång för
Lots- och Eåk-inr~tttningar

stats-Utskoilet yttrade j afs eend e på frågan om det belopp, b vartill inliOmsten borde upptagas, den 31 Januari
18~8, att som denna in trad vore beroende p an er! mer e Il er
mindre lilli g sjöfart, samt s-åledes und erila sta d de1·u t.mnan
sl1 ce nde vexlinp,ar, och det be ty dlig a belopp 92,841 fil&. som
noder år 1845 influtit , och li va rig enom en förhöj d n~edel
berakning förnämligast uppstått, torde vara att i viss män
betrakta såsom tillfäll ig, Utslwltet salinade gil ti e erund att
förslagsvis up ptaga ifrå gava 1·ande inlwm st högre än till 75 000
'
ifi&. "'. ) . l öfriet och i afseende på det för Lots- och Bål•inrfttlnin ae n er fo rdPrli ga belnpp , och hvi l11 et uti nu gälla nd e
Rilis-stat upptogs till ll 5 ,211 fil&. 32 ,!.t 1 faun Uts iwttet
detsa mma bestå af, utom ofvann ii mnde •• ilifg. ';3,00 0 :
Från Danmarli inflytand e ersättoine för fyrarne s underh åll å Sldinslia lw sten . . . . " C)6
.. ,h'6 6: 32.
Förhöjning fiit' Spanm ål under lön erne . . . ,
2~5:
Ers:iltninrr fö r utvid ga de fyr-an sta lter, en !ir;t
Standernes underdåniga slu·ifvelse af den
9 Decem ber 1840 . . . . . . . . . . . . .
14,000: Öfverflyttacle fr~n !'lottan f-ö r Sjöliarte- AI'iii- "
vets Oflicerare bes tådda arfvod en, en li gt
Hil1ets Ständers sl1rifvel se den 30 Ja nuari

Hvad nu först de inllytanJ e Lo ts- och Båli-medlen betrlilfade 1 så till styrkte Utslwttet, att de samma fortfarand e
borde till derm ed afseelda ändamål, Lots- och Båk-väsendets
und erhåll och utvidgande, anv;i nda s, samt, pä sått ofvan
nämndt är , berii knas till 75 1 000 fil&.; och var förhållandet
enahanda för Dansl1a fyr-medlen, hvillw uteörande
för åt· 1841 .
ilifg. 9 , ~24,
1842 . . . . . .

"

9,552,

2)

4, sid. 7.

*) SLats-Utsk:s Utlåt. N:r 37, sid. 12, 13.
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91&. 9,552,
1843.
, 26,719 och
1844.
" 40,221,
18li5.
samt i medeltal 19,094 91(b. ; men enligt med Konunga-riket
Danmark afslutad Iwnvention, utgående med 10,000 91.& Hamburger Banl;o, så upplogas de med ett till 2G,GOO !Jl&.
jemnadt belopp 1 ) , hvillw, jemte ofvannämnde 75,000 IR(b.,
eller tillsammans 101,600 IR(b., Utslwttet föreslog, skola ute öra anslaget för Lots- och Bak-inrättn iuearne; hvaremot
Utskottet ansåg de i de öfriga 3 punl1terne nämnde anslag,
tillsammans . . • . . . . . . . • . . . . . . . !31&. 15,54 l'i:
i_
jemte de från Dansl1a fyr-medlen af_d_ra_·r._.n_a__, ___6_'1·:_32.
eller tillsammans 91&. 15 1611: 32.
kunna utgå af Handels- och Sjöfa1·ts-fonden ; hvadan Utsl;.
föreslog, att, ,jemte det för ändamålet anvi~as ett reservations-anslag 1 motsvarande ofvannämnde l OJ 1600 IR(b. 1 je mte
indeltlingames berälwade värde 307 IR(b. 32 ./J., Ril;ets Ständer måtte hos Kong!. Maj:t i underdåniehet anhålla, att de
kostnader, hvillia derutöfver kunna för Lots- och Båli-väsendets underhåll och förbättrande erfordas , må af Handels2
och Sjöfarts-fondens medel bestridas ). Frågan om det
belopp , hvartill Lots- och Båli-afgiften borde bland Statens
inkomster upptagas, bifölls af tre Stånd, . men Jiterremitte rades af Adeln, hvill1en återremiss således icl<e föranledde till
någon åteärd 3 ). Förslaget, huru anslags-summan simlie
uteå, bifölls af Preste- och Boqpre-stå nden, men återremitterades af Adeln och Bonde-stån det. Adeln ansåg Han<lelsoch Sjöfarts-fondens medel harigenom lwmma att så hårdt
anlitas, att många för handeln nyttiga ändamål derigenom
blefve åsidosatta, och Bonde-stån det höll före, att Utskottet
bordt, i sammanhane med frågan om anslag för Lots-verket,

behandla en af Ril<sdags-Fullmulitigcn frän stoeldJOlms Län
väckt motion om förbättring af Lots-väsen det; men Utsk.
vidhöll sitt en gång afgifna utlåtande 1 ) , h vilket derefter
äfven af dessa begge Stånd bifölls, och således blef Rillets
2
Stiinders beslut ), hvarom underdånig skrifvelse den 20
Ol;tober 1848 af::_:icli 3 ). Danslia fyrines-medlen upptop.os
under särsiii Id rubrik bland Riks-statens inlwmster 4 ).

§ 13.
Uti underdånig slirifvelse af den 11 Januari 1845 anhöllo Hikets då sammanvarande ständer, att Kong!. Maj:t
viile låta undersöl<a, i h vad mån Lotsarnes villw1·, der så
behöfdes, må kunna förbättras, samt att resultatet af detta
vigtiga utredande måtte inför llil;ets näst sammanträdande
Ständer framltir,gas. Denna undersölming verl<stäldes utaf
den af Konel. i\laj:t i nåder förordnade Kommitte för utarbetande af förslag till förnyad Förordning och Reglemente
för Lots- och Båk-inrättningen i riket, hvilken Kommitte
ansåg Lots-personalens viikor böra förbättras, och dertill
ledande, om nu varande Lots-taxa förhöjdes med 25 proc.,
men vid föredragning af detta ärende förldarade Kong!. Maj:t
under den 23 Februari 1847, att någon sådan fö1·höjning
för närvarande icke borde bestämmas. Sedermera sliedde
en ytterlieare utrednine af fm10et, för att finna det belopp,
som skulle erfordras för att lmnna tillförsiilil·a Lots-perso nalen en årlig inkomst af minst 200 IR(b. för hvarje LotsÅlderman, 150 IR(b. för hvarje Mäster-Lots och 100 91&. för
h varje Selmnd-Lots. Det belopp, som för tillvägabringande
af en så bcslia!fad löne-förhöjning erfordrades, utgjorde, en1

1)
2)
3)

SLaLs-Utsk:s Utlåt. N:r 37.
Dito dito N:r 7!~.
Dito dito N:r 112.

)

11 )
3
4

)
)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 150.
Ekonomi-Uts lcs Förslag N:r
Exp.-Utsk:s Förslag N:r 239 1 2!~2 .
Dito dito N:r 242.
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ligt upprättade kall<yler . • . • . • • • • • 11/&. 20,709: 22. 11.
men afdroges derifrån dels den summa, som
nu är afsatt för gratifikationer, eller 7,500:
dels det högre belopp , IJVarmed
Stats-verliets inlwmst af Lots- och
Båk-afgiften i den nådiga proposieller . . . • . 5,000: 12,500: tionen var upptaoet,
u

så _återstod ett belopp af • . • . . . . . fR&. 8,209: 22. Il.
h vilket åter, derest l O lästers fart yu befriad es från slq•ldigheten att taga Lots,
h varo m fråga för ev arit, bchöfde ökas med 1,790: 25. l.
då sa mlil anl ag da beloppet . . .. . .•. fR&. 10,000: va l' det, som för iind am id et erfordrad es. Kon g!. l\1aj:t äslwcle
denua surmua af Rik ets Stlincler 1 ) , och Slats-Utslwttet erkände väl behofvet, lllen hemstälde, att Hiliets Stäodcr måtte
i underdånighet anhålla, det tiicktes Kong!. 1\Iaj:t i nåder
tillse, att elen föreslagna förbättringen i Lots-personalens
löne-villwr må lmnna af Hande ls- och Sjöfarts-fondens tillgångar beredas 2 ) ; och detta förslag godliiindes af de tre
ofrälse stånden, men återremitte rades af Adeln, hvill<en återremiss docl<, jemliilt 75 § i Ril<sdags-orclniogen, icl<e lmnde
föranleda till någon åtgärd 3 ). Ril;ets Ständer framstäide
således nämnde deras underdåniga anhålla'n uti slirifvelse af
den 20 Oktober 1848 4).
§ H.
Fråga om organisation af en Lots- och Båli-inrättning
l\ de genom Götha Kanal förenade insjöar, deribland Wenern
1)

1\ongl. Maj :ts Propos. N:r 1, sid. 25; N:r 3, Ililag. N:r 2, sid. 15,
30, 31.

Stats-Utsk:s UL!åt. N:r 7'~.
•) Dito dito N:r 150.
4 ) Exp.-Utsk:s Försing N:r 229.

2)

i hela dess omfång, samt Giilha Elf, hade flera gånger före-

varit och allt mer och mer blifvit af behofvet påkallad.
Enligt uppgjorda kall<yler simile kostnaden för denna imättnin g hesliga sig till 14,946 !R&. 32 J1. IJaulw, och hade
Kong!. Maj:t redan besliimt, att en sådan inrättning slmlle,
mr~ d beniimning af "Medlersta Lots-distril ;tet", äga rum, så
snart tillgångarue sådant medgåfvo. Kong!. Maj:t ans5g
dock den föreslagna staten, efter förvärfvad närmare erfarenhet, möjlirren lmnna p51ialla någon flndring, samt att såsom
ensldlda bidrag till Lots-iurilttningens underh åll lmnde påräknas årligen l 000 11/&. af Götha Kanal , och 2 000 (//{'g. i
serrlations-afgift å ·wcnf'rn; men som det erforderliGa beloppet iclie kunde på förhand med säl<erhet bestämmas
äsliades endast ett förslags-anslag af 4000 ffi&. årligen*).
Stats-Utslwttet,' som funnit, att större delen af seglande fartyg, äfveusom Ångfartyuen å ifrågavarande insjöar, iclie· begagna sig af Lots, och d era f hemlat anledninG till den föreställning, att farleden emellan Götheborg och Mem hnfvudsaldigen begagnas af sådane fartyg, hvillws ilef;'ilhafvare, i
anseende till deras bel<antslwp llled farvattnen , kunna umbara Lots, ansåg ej rätta ticlpunl1ten ännu vat'a inne för tillviigabrlngande af ifrågavarande Lots- och l3åli-inrättoing, i
följd hv:~raf och jemval med afseende å de betungande
lwstnader, som deraf lwmme att för stalen blifva en följd,
Utslwttet ansärr sig sakna skiil tillstyrl.a Riliets ständers bifall
till det begärda anslar:et; men som å de insjöar, å h vilka
· en större sjöfart bedrifves, erforderlig:~ priclwr och sjömtirl(en
dels sal(llas, dels tarfva förbättring , samt Utslwttet ansåg,
att, genom dylilia märkens anbrinc-nnde och vidmakthållande 1
ändamål till
det med omförmälde Lots-inrättnillP'o åsvftacle
'
föranlåtet
Utslwttet
sig
!Insåg
betydlig del bör lwnna vinna s ,
tillstyrl;a, att Rikets Ständer mf1tte i underdånighet anhålla,

,

•) l\ongl. Maj:ts Propos. N:r 1, sid. 25; N:r 17, Bilag. N:r 2, sid.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31.
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att l{on[:l. Maj:t täclites, för upprättandet och virlmakthlill andet af nödiga priclwr och sjömärlwn, af IJandels- och Sjöfarts-fondens tillgångar använda det belopp, som härtill !;an
erfordras 1 ).
Delta utlåtande bifölls af samtlige Ril;s-stånden, i enlighet hvarmed Ril;ets ständers undcrdf111iga anhållan framstiildes i skrifvelse den 20 Oktoucr lS!tS 2 ).

§ 16.

Hiksuags-Fullmiilitigen C. C. Hömstein viickte i Borgareståndet motion om tillvägabringande af fyr-anstalter å sjöarne Mftlareu och Hje lmaren; men Allmänna Besvärs- och
Elwnomi-Utslwttet hen1stälde, att denna motion iclie måtte
till någon Hil1ets Ständers åtgärd föranleda 1 ; hvillwn åsigt
af sarullige Hiks-stånden godkändes.

§ 17.
§ 15.
Ril\sdags- Fullmälitigen Norin väclite i llorgare-stfu1uet
motion om nödvändigheten ar fyr-anläg[:ningar ä Agön samt
å Skäret Slwmakaren, den förra belägen vid inloppet till Hudil•svall och det sednare uti inloppet till StocldJOims norra
Sl\ärgård ; men Allmänna Besvärs- och Ekonomi.-Utslwttct
hemst::ilde, att denna motion icl1e måtte förn uiPda till någon
Ril1ets Ständers åtgärd 3 ). Detta utlåta nde bifölls af Hiddersl\apet och Adeln , men återremitterades af tie tre ärriga
stånden, hvarefter Utskottet uti förnyadt utlfit.ande tillstyrl\te,
att Hikets Stiinder måtte hos Kong!. ~laj:t i undcrd[lUighet
anhålla, att en undfcrsölming om be hofvet och möjligheten
af en fyr-anläggning å Sliäret Siwmakaren , eller Simpnäs
!dubb, eller å annan tjenlig plats i grannsiwpet dernf, må
företagas, samt att Kong!. Mnj:t sedermera täcl\tcs i anl edning deraf vidtaga de åtgärder, h vartill omstäudigheterne
kunna föranleda 4 ). Sednn detta sednare utlåtande blifvit
af nämnde tt·e Riks-stånd bifallet, afgicl<, i enlighet dermed,
underdånig skrifvelse till Kong!. Maj:t den 27 l\Iaj 1848 5 ).
l) Stats- Utsk:s Utlåt. N:r
2)
5)
4)

7!~.

Exp.-Utsk:s Förslag N:r 229.
Allm. Besv.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 17.
Dito dito N:r 70

' ) Exp.-Utslcs förslag N:r 92.

Ril<sdags-Fnllmäktigen Nils Strindlunu från Vester-Norrlanels Län väckte inom flonde-ståndet motion derom, att
allmogeu måtte befrias från skyldigheten att, jemte egna
hemmans besvär , utgöra de för Lots-hr.mman förklarade
tvenne hemmans i Ytterlännäs Socl\Cn förr åliggande onera ;
men, d-1 inga upplysa nde han dl ingar voro motionen bilagde,
ansåg Allmiinna Besvärs- och Elwnomi-Utslwttet densamma
2
icke böra föranleda till någon Rikets Stiinders åtgärd ).
Utslwttets åsigt godkändes af Stänuerne.
§ 18.

Matts Persson från Stocld•olms Län väckte i flonJeståndet motion pm lmst-farares befrielse från erläggande af
Lots-penningar, samt föreslog i sammanhang dermed: 1:o att
en noggrann, efter verldiga behofvet lämpad, förd el oing af
Lots-personalen måtte verkställas; 2:o att, eenom användande af Lots- och Båk-medlen, en förbättring af Lotsames
löne-villwr matte tillvägabrin gas; 3:o att för alla fartyg,
som afgå till eller anlwmma från utrikes ort, måtte erläggas
Lots-penningar m. m.; ~:o att alla fartyg, bestämda till
eller lwmmande från inrilies ort, måtte förpliglas att, på

Bes v.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 18.
N:r 159.

1)

Al lm.

2

Dito dito

)
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samma gf1ng de el'lade Lots- oclt 13ål<-afeift, tilli!w föt• hva rje
resa utgöra, under namn af Lotsnings-penninear, 50 a (;G fr
procent de ra f, som skulle utdelas till Lots- personalen ;
5:o att Lots, som af lmst-farare beeagnas, endast måtte
erhålla kost- och rese-pettningar, samt (i:o all intet tvång
måtte åläggas kust-farare att, vid in lo pp frän öppen sjö,
taga Lots.
Då en i samma syftninG till Kong!. Maj:t inlemnad skrift
vore under nådig pröfuing, i sammanhang med en under
arbete varande ny Lots-författning, hemstäide Stats-Otskottet,
att motionen iclie mälte föranleda till någon IWiets ständers
åtgärd 1 ). uts!wltets åsi3t godkändes af Stiinderne.

§ 19.
Bland de anmärlmingar, hvilka af 1845 års stats-Revisorer framstäides, var äfven den, alt inlwmsterne af Landsorts Fyrbål•, oal1tadt den var för statens rälwing inlöst, icl;e
på enahanda sätt som öfrige fyr- och båk-medel , ingingo
till Stats-verket, föt· att derifrän hållas Förvaltningen af sjöÄrendena tillhanda, utan från General-Tullstyrelsen levererades direkte till Fönaltningeu. Uti häröfver af Stats-Ulslwttet
den 24 Januari 1848 afgifvet utlåtande anförde Utskottet,
att då Kon~!. \Vlaj:t redan den 13 Mars 1846 förordnat om
en slidan förändring i detta afseende, som Revisorerne åsyftat, ansåe Utskottet l\evisorernes anmiirlmine lillnna förfalla 2 ).
Denna åsigt gillades af Preste- och Borgare-stånden, men de
öfrige begze stånden uppsl;öto pröfningen af Hl45 års revisions-anmärlminr,ar, för att företar,as i sammanhang med
dem , som af 1847 års Revisorer voro vticlita ; och när
stats-Utskottets Utlätande i sistnämnde afseende inkommit "),

bifölls utlåtandet om Landsorts bål•-medel äfven af Adeln
och Bonde-ståndet.

§ 20.
Till ny~yggnad af en Äng-Korvett om 300 IJ;istnrs kraft,
samt af 2 Ane-bogserings-farty~ af 100 hästars !;raft, äsl<ade
I\ongl. Maj:t bland ansla~en för tillf[illir,a behof i förra afseendet 293,000 f!/CJ. och i det sednare 261,000 f!!fo., eller tillsammans 554,000 fflfo., att uuder 3 år med en tredjedel årligen ute å 1 ).
I anseende till den ökade vigt, begagnandet nf Bng-l;raften pli krigs-fartyg erhållit, men med fiisladt afseende ä det
förhållande, att Stats-verl;ets tillgängar ej medcifva beviljandet
af de äskade summorna till deras fulla belopp, och att Utskottet icke är i tillfälle att bedöm ma, till h vilketdera sla 1;et af ifråcavarande fartn{ ar.slaget lämpligast bör anviindas, tillstyride statsUtskottet, alt Rikets Ständer mätte bevilja en summa <if' 300,000
ffi&. att utgå under åren 1848, 1849 och 1850 med 100,000
om året, af hvill1en summa borde anv~icdas så stort belopp,
som erfordras för nybyggnad af en Xn~-1\orvett eller tvenne
Äng-bogserings-fartyg 2 ). Detta förslag bilölls af de tre första stånden, men äterremitterades af Bonde-ståndet, In i!lien
återremiss ej föranledde till någon åtgärd 3), utan hld nikets Stiinders beslut sådant, som Stats-Otslwttet föreslagit,
IJVarom underdånig skrifvelse den 20 Ol;toher 184§ beslöts 4 ).

§ 21.
Till anslwtrande af bomb-Ila no ner och projell!iler iislwde
Kong!. lVJaj:t, likaledes bland anslagen för tillfälliga bebor, ett
1

Stuts- Utsk:s Utlåt. N:r 175.
2 ) Dito dito N:r 30, sid. 8.
") Dito dito N:r 205.
1)

2

)

Ko og l. Propos. N:r 6, ,si el. 26; Bil og. N:r 2, sid. 31, 32.

)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 7!~.

") Dito dito N:r 150.
4

)

Exp.-Ut~k:s

Förslag N:r 229.
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af 33 700 if?&. l), hvillwt af Slats-Ulslw~te~ tillsty~· l\af ~amtlige Riks-stånden bifölls, samt l Rikets stano
•
d ers und;•rdamga sim·rve 1se c1en .,• 0 Olltober ~ 1848 anvisades
o
lS48 HH!) och 18a0 3 ).
till utgående under aren
" '
·

§ 23.

J

ltJ:~o;)p och

§ 22.

för tillfiilli~:a behof äskade Kong!. Maj:t
13land ans lagen
'a Docke-byggnadens fullbordan ett belopp a f 88,ill"60
N)
.. d l( not "laJ··t uti särskild sllrifvelse
af den
9?& 1 ) · och beoar
e o u · n •
. ' b
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. .
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lite Utslwt tet,
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att Rikets stände r måtte bevilja Jet begärda beloppet.~::
d l
" n 184§ 1849 och 1850· med en tl~ JC e
if?& att u n d er are
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· 1 13 "00
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så att
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stände rs slirifvelse d. 20 O; o er
anslaget anvt~a es 1. Ril·ets
'
1848

3

).

N·r 2 sid 31 32.
l) Kong l. Propos N:r 1, sJ.d. 26 ; B'l
l ag.
. '
.
'
2) Stats-U tsk:s Ut låt. N:r 150.
Exp.-U tsk:s Förslag N:r 229.
!{ongl. Maj:ts Skrifvelse N:r 33.
') Stats-U tsk:s Utlåt. N:r 5·
6 J Exp.-U tsk:s Förslag N:r 3.
') Stats-U tsk:s Utlftt. N:r H.

3)

4)

Till gevärs anslwffande och förändring äskade Kong!.
Maj:t ett anslag af 30,000 if!&. 1 ). Stats-U tslwttc
t yttrad e
härom , att, enligt det förslag, som blifvit Utskot
tet meddelad t, skulle detta belopp lwmma att användas sf1lund
a, att
för fullbordande af repara tioner och lås-föriindrincar
å 1300
gevär och 450 pistoler siwlie åtgå . . . . .
meo. 10,000 ,
till ytterligare förändring af ett parti gevär
, l o,ooo,
och till anslwffning ar 500 nya gevär • . .
, 1o,ooo;
och då anslaget hufvudsaliligen afsåg för ändring af
!lintlåsgevär till gevä1· med slagln ·uts-an tändni ng, en föränd
rinrr,
hvars vigt blifvit af Rikets sednas t församlade Stiinde
r erkänd, samt anp,eläget är, att Flottan varder försedd
med ett
tillräcliligt förråd af vapen till l<rigs-brul\, ansåg
Uts kottet
sig böra hemst älla, att Rikets SUinder måtte bevilja
den
äskade summan 30 1000 !JI&., att under åren 1848,
1849 och
1850 utgå med 10,000 !JI&. om året; doc!; att det
för ändamålet rellan anvisade bel opp 2,500 if!&. siwli e vid
liqviden
öfver förstnämnde års anslag afrälmas 2 ). StatsUts l;ottets
förslag återre mitter ades af BonJe -stånd et , men
p,illades ar
de tre öfriga stånde n l hvadan återrem issen iclie föranle
dde
1)
2)

[{o ng l. Propos. N:r 1, sid. 26; Bila g. N:r 2, sid . 31,
32.
Stats-U tsk:s Utlåt. N:r 7!~. Kongl. Maj:t hade uti nådig
skr-ifvelse
till Stats-U tskolte t af den 3 December 18!~7, N:r 33,
fästat Ut sk:s
uppmä rksamh et på oödväntligheten der3f, att frågan
om deLta anslag blef i så god tid behand lad, att, derest ansi<Jg
bevilja s, arbetet måtte från början af påföljande året kunna fortstit
tas, emedan det anstälda betydliga antal arbetar e, hvilka med
kostnad och
möda blifvit inöfvade, i handelse anslag icke blefvo
att tillg§, måste afskedas. Stats-U tslwtte t tillstyrkte uti utlåtan
de N:r 5, att
Rikets Stände r måtte, oberoende af det beslut, som
i afseende på
det äskade an sla ge ts fortfaraod e lwmme att fattas,
för gevärs förändringen an slå ett belopp af 2,500 Rdr. Detta
bi fölls af Bilisstånde n, hvaro m underdånig skrifvelse afgick till 1\ongl.
~!dj:t den
12 Jauuari 1848. (Exp.-U tsk:s Förslag N:r 3).
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till någon åtr;ärd l), utan blef anslaget anvisad t i Ril;ets
ständers underdåniga sl1rifvelse den 20 Olilober 18~8

2
).

§ 24 .
Till anskaffning af stenkol äsliade Kong!. iVlaj:t 10,000
G'/fb. 3 ), och då behofvct af denna vara till [{rigs-Änefartye var
obestridlizt, och icl1e, i händelse af ett l1ries utbrott, torde
kunna med inom riket varande lilleängar fyllas, tillstj'rl\te
stats-Utslwttet, att Uil1ets Ständet' mätte , till anslwffande af
stenkol för Flottans behof, bevilja det beeärda anslazet att
under åren 18~8, 18~9 och 1850 med en tredjedel om året
utgå 4), hvilliet förslag af samtlige Ril;s-stånden cillades.
summan anvisades i Rikets ständers underdäuiza skrifvelse
den 20 Ol• tober l 848

2

) .

§ 25.
I sammanhang med aflåten proposition om upphörande
för framtiden af de löne-innehflllningar, hvillw, enligt nu gällande författninr;ar , under namn af valians- och lizgetids-,
samt nådårs-besparingar, ägde rum vid till tt·~idandet af tjenster, under villwr, bland annat, att vederbörande pensionskassor, h vi lim hade på sie · öfverlåtna dess<! besparingar till så
stor del, som icl\e åtzicl; för utl,?etalning af bev,rarnings-hjelp
fiil· i tjensten aflidne Embets- och Tjcnstemäns sterbhus, genom bestämda stats-anslag erhålla ersiitlnine för hvad de i
medeltal under vissa år uti sådana bespariozar uppburit, äsl;ade
Konel. Maj:t å 9:e hufvud-titeln ett sil.tlant ersättnings-belopp
af ~,3 00 ~· för Amiralitets-Krigsmans-Kassan, och ansäe i
öfrict den Kassan tillkommande ersättning för indragna cen-

tonal-afgifter böra till sitt nuvarande helopp utgå 1 ). Vid
pröfninr; af nionde hufvud-titeln förbigicl! stats-utskottet denna anslags-frår:a, öfver !Jvilken särshildt utlåtande simlie meddelas 2 ); och detta afgafs den 8 Maj 1848, då Utskottet afstyrlite bifall till propositionen, så väl i hvad som angicl; förslöp,et om förslags- och lir;getids- samt nådårs-besparingens
upphörande, som i fr5ga om begärdt aoslae till ersättning åt
Amiralilets-Krigsmans-Kassan, för de genom en sådan innehållning bittills åtnjutna inkomster 3).
Uti underdånig slirifvelse af den 2 Juni 18~8 hesvarade
Rikets Ständer Kon{;l. l\laj:ts Nådiga proposition, erli:inde nyttan och oeh ändamålsenlial!eten med den genom vnl1ans- och
ligceticls-besparingens upphörande åsyftade fiirenlding i redogörelse-verl;et, äfvensom att de till stöd för nådårs- och begrafningshjelps··besparingars upphörande åberopade grunde!'
voro giltiga och förtjenade synnerlig uppmiirl;samhet, men
ansår:o sir: för närvarande iclie kunna bifalla den nådiga propositionen 4 ); allt i enlighet med Sta.ts-Utslwttets ofvannfimnda, af tre Rilis-stånd godkända utlåtande, ty Adelns äterremiss ä samma utlåtande föranledde icke Utskottet att med
detsamma tar:a vidare befattniur: 5).

§ 26.
Riksdags-Fnllmäldigerne Jöns Jönsson, Jöns Månsson Ola
n
1
Mansson och Son e Persson från Skåne, Jonas Pettersson och
Jonas Petter Danielsson från Calmar JAn, Arnold svensson
Gustaf Bernhard Appelqvist, Ola Persson och Erik Mänsson
från Blekinge väckte motioner i Bonde-ståndet, anr;äende upp-

,

') Kongl. Propos. N:r 1, sid. 82, 83; N:r 7. Bilag. N:r 4, sid. 19, 20.
) Stats- Utsk:s Utlåt. N:r 125.

2

1) Stats-Ut,k:s Utlåt. N:r 150.

Ex p.- Utslcs Försing N: r 229.
") 1\ongl. Propos. N:r 1, sid. 26; 13ilag. N:r 2, sid. 31, 32.

2 )

4)

Stats-ULsk:s Utlät. N;r 7!~.

3

4
5

)

Dito dito N:r 164.

)

Exp.-Utsk:s Förslag N:r 97.

)

Stats-Utsk:s Memorial N:r 20lf.
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hörande af, eller åtminstone nedslittning i de vid äsanderätts- eller åbo-ombyten af de i Bleliinge Län och Södra Möre
Härad af Galmar Län till Ilflt smans-rustning indelade hemman
under namn af af- och tillträdes-afgifter till Wadstena Kriesmanslnts och Amiralitets-Kriesrnans-Kassan utsående afgifter.
Stats-Utslwttet, som fann afgifterne icl1e vara så tryckande, som motionärerne förespeelat, hemstäide att, i enlighet med bvad vid sednaste och flere föreeående Riksdaear, i
afseende på i lilw syfte väcl1ta motioner , ägt rum , de nu
gjorda framstt\llninga rne i ämnet icl1e måtte till någon 1\ikets
Ständers åtgärd föranleda 1 ). Detta utlfttande bifölls af tre
stånd , men återremitt erades af Bonde-ståndet, med h vilken
åtenemiss Utskottet dock icl;e tog någon befattning 2 ).

§ 27.
Redan vid 1840-18H årens Riksdag väckte Rillets Ständer fråga om Båtsmans-beldäuoadens öfvertagande af Staten
emot vissa årlic-a afgiftcr af Rotehållarne 3 ). Denna frågas
utredande uppdrogs åt en särsliild Kommille, sedan samtlige
Båtsmans-Rust- och Rotehållare i riket blil'vit hörde, men
innan målet hann blifva i fullständigt sldcl1, hade 1844·-1845
årens Ril1sdag långt framsilridit och stats-r.egleringen till stor
del blifvit uppcjord. Koncl. Maj:t fann derföre då icke godt
att frågan till slutligt afgörande företaga 4 ). Nu förekom den
åter och Konr,l. Maj:t gillade för hufvudsaklig del Kommitterad es föt·slag, samt öfverlemnacle detsamma till RiliCtS Ständer, med tillli lin nagifvande, att Kong!. Maj:t ville i nåder bifalla Rikets ständers underdfmiga förslag om Båtsmans-beklädnad ens öfvertagande af Kronan , i fall Rust- och Rotehållare
l) Stats-Utsl<:s Utlät. N:r 58.
2) lbid. N:r 92.
~) Rikets Ständers Skrifv. d 13 Febr. 1841.
4)

Kongl. 13refveL d. 11 Okt. 184'h

framgent erliigga fyra femtedelar ilf kostnaden för de af nuvarande persedlar, från hvillws utaifvande
1·n nat ura ro 1arne
"
friliallas, samt 1\ilids Stäoder å femte
·
· hufvud - t"t
1 e1n au VIsa
för ändamålet ett årlict förslags-anslag af 28,000 ffi&. l3:fw *).
Den nämnde Kommilleens förslag var, att Kong!. Mnj:t
och Kronan siwile öfvertaga beldädoads-bestyret, utom h vad
belräffnr kappsäck,
skjortor' strutni)Or och skor, 1lVI·111n per.
sedlar fortlarande borde af Ilotehållarne len1na s B"at.smannen
in natura ; att lwntrakter i detta afseende ej borde inaås
med vissa lwmpanier eller dist ri liter, utan öfverenslwmm:lsen ~e rom vara allmiin inom hela Iliitsmanshållet, eller frågan 1 annat fall förfalla; att den beld ii dnnd, som Kronan
~latll e b~stå, bor~e vara biiltre lin den nuvarande, samt lil!a
1. h el~ 13atsma nshall et ; att belil äcl naden borde begar;nas viss
tt.d sa~om ~)3rad-beklädnad vid stationen och t ill sjös, samt
VIss ~J d s as om släp- beld:idnad så viii under uppfordring
som I landsorten, h rarefter den simlie vara B"a tsrnannens
till öl'ighet 1 och af honom få nyttjas till arbets-Iiläder; att
Rust- och Hotehållare ej bOI'de besväras med beldädnadens
förvarande i rote-ld sta; att de till Kronan sJ.tille
• - er tr<~aea en
kontant ersättning i freds-tid, svarande mot fyra femtedelar ·
af n_uvaJ:ande beldiidnads-lwstnad efter 10 års markegång
hvarJe Lan , samt att ett ärligt stats-bid rag af 28 000 ffi&.
föt' ändamålets vinnande erfordrades m m
'
' .

.

Då denna fr åga först förelwm i Bonde-ståndet yttrade
åtsl1illi~~ Ledam~.'er sina betänldigheter mot de~ Kong!.
proposttwn ens btfallaode, hvarjemte tre sftrskilda med ämnet sammanhang ägande moti oner viielites och till StatsUtslwttet remitterades, nemligen :
I :o af Pettet' Jönsson från Jönl1öpings Län , som föreslog, att, till lindring i rustnings- och roterings-bördan, be*) 1\oogl. Propos. N:r 1, sid . 24 j 1\ongl. Maj:ts SkFifvelse N:r '• j
Bilag. N:r 2, sid. 13, H, 30.
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kHidnads-bidrar:et måtte nyttas från jordbrnlwt, och ett tillräddigt belopp i stiillet af allmänna medel dertill anslås ;
2:o af Lars Wenancler fr5n Gö theb orgs och Bohus Liin,
innehållande ett yrlwnde, att alla efter 1685 års lwnlral\t
lilllwmna före skrifter i afseende på Båtsmaoshållets i Bohus
Lin utgörande, måtte till all kraft och vrrl\ao upphäfvas, och
niimnde Lwntrald framdel es l~nda till ellerrättelse; samt
af Gustaf BernharJ Appelqvist, Arnold Svensson,
Eril\ ~Jänsson och Ola Persson friln Bleldnge "med förnslag
· nn måtte öfverta11a hela Balsmansballet
u
h lan d anna t , 'alt r( 1 01 ,
i tlenna provins, emot en lwntaot crsi\ttning derföre af ro3

:0

tarne.
Fdznn om beldädnadcn , s5 viii som dessa tre motioner,
heh;1 nd lades r:emeosamt al' stats- samt allmänna Besv iirs- och
Elwnomi-Utslwtten, hvill1a, eftet' att hafva meddelat nera vigtiga upplysnin ffal' rörande sft viU nuvarande beldiidnarlens beslwtrcnhet och mindre ändamrll s<>nlighet, som nyttan af den
förestoau bifall till den nådiga propotta fo"ra:·ndrinaen
,
u
r~lPa s a .
l·r~

sili~nen, med den enda sid! nöd,

alt lwnlralllcr i afseende på

beld äd nad cns öfvrrtngande af Kronem måtte ingf1s med Rustoch n.otehållare, med ialtltagande dervid, alt pluraliteten af
hvarje rot es deliigare, berälwad efter hv qr och ens andel i
roten iigde h;iruti nnan bestämma; docl• att dessa kontrallter
bord: g;\lla endast så li.inffe det för n5tsmans-bekl5dnaden
erforderliGa anslaff af staten fortfar, men att, om detsamma
·· . , 11nst - och Hotehrlllare inträda i sin närvarande
..
upp lJOI'CI'
si' yldigh et i afseende på Båtsmans- beldädnadens utgorande m. m.

1

)·

Utslwttens förslag ffilineles af alla fyra Ri l1s-stånd en, hvar·Jnn· ··nmälan s!, r·rlde i slirifvclser från Rikets Stänom une1ert a 1"
der ar den 21 Juni och 20 01\tober 1848 2),

§ 2S.
Bland s tats-verk ets inkomstei' upptO(!S äfven B5tsmansför ständiga och tillf<illi(;a val•anser. Den
v~lwns-afeiftcn
hade utGjort för år l 841 ffi&. 19,22å,
1842
18,358,
1843

1844

"

"
"

'~2,870,

31i,GG;;,

11.'\45 " <12,629,
eller per medium 29,949 !!l& , men Kong!. Maj:t tillstyrkte
dess upptagande till 30,000 ffi&. 1 ) , h vilket äfven af StatsUtslwttet gi llad es 2 ) och af nlln fyra !liks-stånden anto<•s
~ '
.
en!Jr,t 1\ilwts Stäoders sl!rifvelse den 22 Ol1lober I8t1s s) .

§ 29.
Sedan alla Hingderne för den tillöl1ade ordinarie Båt 8 mans-roteringen llltnnit pröfvas ocl! blifvit af Kong!. l\laj:t
faststiilda, öfverlemnades de till Hi kels Ständer att äfven föt·
derns del stadfästas. Dessa langder visade att tillölmiueen
utgjorde 20 hela och 15 slyekade rotar af indeln in gen, samt
420 hela och nfmt 25 styclwde rotar af roteringrn , bland
hvillw sednare do cl! inhegrepos 2!15 hela och !lära 3 slyekad e rotar i Halland, om h vilka Kong l. i\1aj:t ville ä flå ta särskild proposition 4 ).
stats- samt Allmf11111a Besvärs- och Ekonomi-Utskotten
tillstyrkte, att Hiliets Ständer måtte I :o je m väl för deras del
fastställa dessa roterings-verl1, med undantag af den del
utaf roterings-verlwt för Hallands Lan , som afsåff ntsocl!llefriilsehemmanen derstädes, samt 2:o hos Kong!. Maj:t i un-

(T

u

•

·

•

l) stats- sam t Allm. nesv.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 12.
z) Exp.-Utsk:s Förslag N:r 113 och 229.

1

)

1\ongl. Maj:Ls Propos. N:r 1, sid. 96.

~)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 37, sid. 11.

3

Ex p.· Utsk:s Förslag N:r 2-l2.

)

~)

1\ongl. Propos. N:r 2.

7
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derdånichet anhålla, att Kong!. M~j:t täcl;tes lrtta vidt~ca de
åtcärder, som omständigheterne kunna påk~lla för indelaodet
till rotar, eller vallans-afgifts erläggande af de hemman i
sistnlimnde provins, hYillla, såsom af luono- eller sliattenatur, borde ordinarie rotering utgöra 1 ). Detta betlinlian de
bifölls af Bonde-ståndet och återremitterades af de ärriga
stånden , men Utskotten vidblefvo sill förut afgifna tillstyrkande 2) ; och vid föredraening af Utslwttcns sednare betänlwnde, faststlilde Adeln roterings-verl;en, och ansåg den
sednare punl1ten ha fva förfallit. Preste-ståndet faststelide
äfven roterings-verl1en, men Boq;are-stf111dct !aLle första
punkten af utlf1tandct till handlineame samt biföll den andra, och Bonde-ståndet vidblef sitt förut fattade beslut.
Tre stånd hade således fastslölit de ifråeavarande roteringsverken, med und;:mtag för så vidt fr5r,an rörde utsoelu1efrälsehcmmanen i llalland ; men som roterings-verket för
Halland, äfven så vid t det rörer dessa hemman, blifvit gillad t af Adeln och Preste-sti\ndet, inbjödo Utsl;otten Borgareståndet att förena sig i Adelns och Preste-sttHJdets sammanstämmande beslut i fråga om fastställande af roterings-verl1et
för Halland , äfven föt' den del det afsåg ntsoclo1e-frlilsehemmanen i provinsen 3 ) ; och denna inbjudning antogs.
Uti underdånig skrifvelse af den 26 September 1848
förldarade Riliets ständer, att som anmärlilling icke förelwmmit emot de omförmälda roterings-verlien , hade Rikets
ständer jemväl för sin del de samma fastställt

4

).

§ 30.
Uti Ocra år hade tvist fö1'evarit, huruvida n!soclinefrälsehemmanen i Halland borde vara underkastade ordinarie
I) Stats- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 31.
2) Ihid. N:r 6!~.
") stots- samt Allm. Besv.- och Elwn.-Utsk:s Utlåt. N:r 78.
4) Exp.-ULsk:s Förslag N:r 206.

eller extra rotering. Kong!. Maj:t hade i flera nådiga bref
förldarat, alt den förstnämnde roteringen vore den, som öfverensstämde med gallande, af Konung och st:inder gifna,
föreslirifter, men hemmans-egarne och deras ombud inlwmmo
oupphörlizt med nya ansöl;ninaar, åsyftande hemmanens extra rotering. Nu atlemnade Kong!. Maj:t till Ril1ets ständer
en fullständig utredning af fråann, hvaraf inhemtades, att
nämnde hemman borde vara ordinarie rotering underliastade.
Men, om Rilwts ständer siwile finna förhållaodet motsatt,
och extra rotel'inr, blefve ålagd, borde lwmma under öl'verväaande, huruvida de förut vönliga utslirifnings-penningarne
siwile under freds-tid, då elfelltiv roterinG icl;e ufgjordes,
för hemmanen erliir,r,as. Deremot, för den händelse Biliets
Ständer för deras del äfven funno oruinarie roteringen vara
den riitta, föreslog Kong!. Maj:t den lindrinG i utsoclwefrä lsehemmanens roterings-tunga, att icke allenast de till
och med för år 1847 belöpande val!ans-afr,ifterne må helt
och hållet efterc ifvas, utan ock att alla de nå tsmans-nummer, h varuti omförmäidte utsoclme-friilsehemman hafva del,
må ständigt, så i freds- som 1\rigs-tid, hållas vakante, med
förbindelse och rättighet för hemmanen, att för deras andelar i rotnrne i vallans-afgift erllicaa endast två tredjedelat·
af det belopp, hvartill va!wns-afgiften för en Båtsmans-rote
der i Länet uppcftr 1 hvill•a i valwns-afeifter innytande medel
borde slirsllildt afsättas till Konzl. l\'laj:ts disposition för Sjöförsvaret *).
stats- samt Allmänna Besviirs- och Ekonomi-UtsiwHen
föreslor,o i anledning härar under den 6 Juni 1848, alt Hikets Ständer måtte hos Kong!. i\Jaj:t i underdånighet anmäla,
det de för deras del icl\e luuwa bifalla, att ifrågavarande
hemman påföras ordinarie rotering, men att Stiinderne deremot måtte bifalla, att hemmanen från början af år 1849
*) 1\ougl. Maj:ts

Propos. N:r 29.
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el'liigea utslirifnings-penninear med 2 daler Silfvermynt för
hvarje utslu'ifnings-gill person från 18 års ålder, och så länce
han erlägger mantals-pe nningar, med de undaning lilivi\1 ,
som äro i förfallningarne föreslo·ifne ; dock att dessa utsllrifnings-penningar icke utgå, då hemmaneD i liries-tid utgöra extra rotering; att sistnänlllde rotering ml\tte af ulsoclme-hemmanen uteöras, med de jemlminear , som deruti
böra, enligt förut fattade beslut, verl>ställas, samt att de
rote-vakan s-medel, som blifvit fråll och med år 1835 hemmanen pöförde, ej måtte, äfv en om debiteringen deraf linnes
~~nmdad på laga lm1ftvunna beslut, ultar,as, och att, om så1
dane medel blifvit utbetalde, de måtte återsLitilas ).
Detta utlåtande bifölls af nonde-stån det, men återremitterade s af de tre öfriga stånden. Uti föl'llyadt ullåtaude
af den 2 Aueusti 18-iS tillstyrl1te Utsliotten, alt Hikets Ständer hos [{ongl. Maj:t i underdunighet anmäla, alt de icl<e
lmnna bifalla, att ifrågavarande hemman p11föras ordinarie
rotering; att Rilwts Ständer för sin del besluta, att utsoc!mefrälschemmanen i Halbud från början af p5följaodc året erlägga utslu·ifnings-penningar med 4 $&. nanlw för hvarje helt
hemman, hvillia medel böra bland Stats-verl.ets inliomster
ingå och reserveras till lwmmande St~nders disposition ;
alt. denna afgift skall på hemmanen fördelas efter den grund,
som blifvit följd vid upprättand et af roterings-v erliet för
Halland, men alt deremot samma afeift icl1e utgår, då hemmanen i l;rigs-tid utgöra extra rotering, hvillien skyldighet
2
Utskotten tillstyrkte mätte hemmanen ålrlggas ).
Då detta förnyade utlåtande i Ril•s-s15nden föreliom,
beslöt Ridderskapet och Adeln att, med afslag å så väl
Kong!. Maj:ts i ämnet afgifna nådiga proposition 1 som UtUtskottens Utlåt. N :r 22
"' ) SLats- samt Allw. llesv.- ocb Ekon.-Utsk:s Utlåt. N:r 63.
1)

slwttens utlåtande, r:illa det af 1\ongl. Maj:t för Ilailand faststäida roterings-verk. Preste- och Bor~::are-stånden deremot
gillade nämnde proposition , detta sednare stånd med den
förändring , alt vakans-afgiften borde till Stats-vel'f>et ingå;
hvarjemte alla tre Stånden antogo Utskottens föi'Siag, att afgifterue för åren 1835 med 1848 icke måtte af hemmansegarue uttagas. Bonde- ståndet vidhöll sitt förra beslut.
Då sf1ledes tre Stånd beslutat, att hemmanen skulle f1siiltas
ordinarie rotering, men skiljalilighet uppstått i åsigterne om
sättet för denna roterings utgörande, inhjödo stats- samt
Allmänna Besvärs- och Elionomi-Otslwtten Riddersliapet och
Ad eln att för ena sig i Preste- och Borgare-ståndens beslut,
det roteringen borde utgöras efte1' hvad Kong!. Maj:t i nåder
föreslngit; och om denna inbjudning antogs, hade fråaan
genom tre stånds beslut blifvit afgjord; h varemot l i fall
denna inbjudning icke antogs, frågan siwlie komma under
omriistning ; och om, antingen genom inbjudninge ns antagande af Ad eln eller genom votering, den n5cliea propositionen bifölls, inbjödos Adeln och Borgare-stå ndet att antaga
Preste-stån dets med den nådiga propositionen öfverenssta mmande beslut, i fråga om medlens disposition. Antogs ej
denna inbjndnina, borde under omröstning lwmma, huruvida
vnlmns-medlen simile disponeras för Flottan eller ingå till
Stats-verke t 1 ). Riddersliapet och Adeln antog icl<e inbjudningen i afseende på första pullliten , utan godl;ände, lika
med Preste- och Borgare-stånden , de föreslagna voteringsPI'oposilionerne, och Borgare-stå ndet antog icke inbjudningen
i andra punkten. Bonde-stån det återremitte rade utskottens
betänkande, men denna återremiss föranledde icl<e till någon
åtgärd 2 ). l Pörstiirlita stats-utsko ttet skedde derföre votering öfver de tvistiga frågorna, dervid, genom flesta rösterne 1
afgjordes :
1 ) Utskotlc11s Memoria l N:r 77.
2) StaLs- samt .\!lm . lles v.- ocl1 .Ekon.- Utsk:s Memorial N:r 88.
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I:o att alla de Båtsmans-nummer, hvaruti ulsoclmefrälsehemmanen i Ilailand hafva del, må stiiiHli~.:t, så i fredssom 1\rigs-tid, hållas vallante, med förbindelse och rätlighet
för desse hemmans-eeat'e , att, för deras andel i rotarne, i
vakans-afgift erlägga endast två tredjedelar af det belopp,
hvartill val1ans-afgiften för en Båtsman i Uinet uppgår, enliet
de föreskrifter och berälmingar, som nu följas, eller framdeles i behörig ordning kunna meddelas och antaens till
efterrättelse;
2:o att de inflytande rote-vakans-afeifterne slwla till
stats-verket ingå l).

Då derjemte förut , dels genom tre , dels genom alla
fyra ståndens beslut var afgjordt, att utsoclme-frMsehemmanen i Halland voro sl!yldiaa att draea ordinarie rotering,
samt att de belöpande valwns-afgifterne för åren 1835 med
1838 simlie eftergirvas, afläto Ritwts ständer i enliahet härmed underdånig skrifvelse till Kongl. l\'Iaj:t d. 27 September
1848

2 ).

dcrl1astad jord ; hvilket förslag af Rikets ständer bifölls, enliGt deras underdåniga slirifvelse den 22 Oktober 1848 1 ).
§ 32.
Fråga har blifvit väckt om upphörande af den RotcldliIarne i Göthehoras och llohus Län, enligt or·tens hufvutiIwntralit, åligeande sl1yldighet att eifva sine Båtsmlin, ''id nppfordrine-ar, en månads uppfordrings-lwst, och då en sftdan
sl1yldighet icl;e ålåG Rotehållarne i någon annan provins, föresloG Kong!. Maj:t Rilwts Ständer, att den äfven i Bohus Län
måtte upphöra för alla framdeles blifvande Båtsmän derstädes, hvill1a vid uppfordrinaar af Rotehä llarne endast sl;ulle
erhålla, bvad som beslås Rotr.rings-Ilåtsmrtn i andra LLin, nemIigen nöjal1tigt underh[lll i matsiicken eller i lwnt:~nt till samlin es -platsen, äfvensom Slijuts föt' deras tross dit 2 ). Statssamt Allmänna Ilesvärs- och Elwnomi-Utslwtten tillstyrkte
Ständernes bifall å Kong!. Maj:ts Nådiga Proposit ion 3 ) , som
äfven af Riliets Ständel' gillades , enligt deras underdåniea
skrifvelse af den S Juli 1848 4 ).

§ 31.
Sedan, })å sätt nästföreeående § omförmiiler, Ril1ets
Ständer beslutat, att alla de Båtsmans-nummer, livaruti utsocl!ne-frälsehemmanen i Halland hafva del, skola ständiet
hållas val1ante mot en bestämd val1ans-afgift, hvillien till
stats-verket borde ingå, föreslog stats - Utskottet uti 1\lemorial
af den 28 September 1848 3 ) , att rote-vakans-afgiften för
nämnde hemman måtte berälmas till ett belopp af 10,000
§?&., samt uti Riks-staten bland Stats-verl1ets ordinarie inkoms)er under siirsliild rubril! uppföras, nList efter rubriken
rote-friliets-afeift af oroterad , men ordinarie roteriog un-

§ 33.
Genom ett bep,ånact misstag vid uiTLil;nandc af Fahlu
St3ds meclel-bevillninp, af hus och tomter, hade staelen vid
fördelning af städernes Båtsmanshull blifvit ulaed underhålla
flere llåtsmCtn än som ved erborde. l\ongl. l\1aj:t biföll derföre, att stadens Båtsmanshl\11 lic[; minsl;as från 7 till {i man,
samt för es lop, Bil;ets Stä nd er att för deras del bifalla denna
minslming, ge nom bvi ll\en B[ltsmanstalet för städerne i det
hela icke blef mindre, en3r, genom de tillöliningar i det fastl) Exp.-Ulsk:s Försing N:r :H2.

1)
2
3

)

Förstärkta Stats-Utsk:s Memorial N:r 321.
Exp.-Utsk:s Förslag N:r 205.

)

N:r 328.

z) Kong!. Propos

N:r 10.

") Utskottens Utl<)t. N:r 21.
4 ) Ex p.- Utsk:s Furslag N:r 123.
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5liilda antalet SS;j man, som upplwmmil för sladerne Lund,
Luleå och Piteå, en förhöjning upplwmmit af l -l rote; au 4
seende Kong!. Maj:t att öfverslwttet / 4 rote vore så obetyJ)igl, att det icl;e I.Jorde föranleda till ny rcglerinc af sl;.illernes Båtsmanshåll I).
St~ts- samt Allmänna Besvärs- och Elwnomi-Ulslwll en
tillslyrlite, att llillets StiinJer mälte bifalla, IJVad 1\oncl. ~Iaj:t
föreslagit 2 ), och Riks-stånden gillade IJtslwltcns åsigl, hvarom underdånig skrifvelse afgick till Kong!. Maj:t deu 18 Maj
1848 3 ).

§ 34.
Sedan det blifvit upptäckt, att vid den reglering af slädernes Båtsmanshåll, som 1839 verkstiildes, en staden Lund
tillhörande jord , Vagnmans-jorde n kallad , iclw blifvit åsatt
ordinarie rotering, som den författnings-enlig t va1· underlwstad, blef densamma uppskattad till ~ rote, för hvillien vakans-afcift borde erläggas. Med gillande härar öfverlemnade
Kong!. Maj:t till Rikets Stände1· att denna rotering ät\•en för
deras del fastställa 4 ).
stats- samt Allmänna Besvärs- och Elwnomi-Utslwtlen
tillstyrkte, att Rilwts Stiinder måtte denna roterinp,s-fltgiird
för sin del godkänna 5 ) , och Riks-stånden gillade Ulslwt ten s
åsigt, h varom underdånig skrifvelse afgick till Konul. l\laj:t
under den 18 Maj 1848 °).

•) Koogl. Propos. N:r 19.

s) Stats- samt Allm. Besv.- och Ekou.-Utsk:s Utlåt. N:r· 8.
3)

Exp.-Ulsk:s Förslag N:l' 79.
Kougl. Propos. N:l' 31.
') Utskotteos Utlåt. N:r 7.

4

§ 3ä.
B.il;sdaas-Fullmälitigen Eril1 Wmsson från Blcldnae Lin,
med hvilliell sig förenade Olu Persson från samma Län ,
väclite i Bonde-ståndet en motion, uti hvillwn anfördes, att
den genom Kona!. Brervet den 14 Juli 1835 anberalda, sedermera verlisliiiLla jemlming af rustnings-bördun inom nl ekinge Län , blifvit utförd på ett sätt, som vållat, att flera
hemman fått sia påförd en börda, mera än dubbelt så stor
som den, hvill1en de förut finge vidkännas. I stället alt
inom provinsen bringa rustnings-dalem till likhet, i förhållande till hemmanens aodhet' bibehöll man densamma efter
dess fordna olilihet, och någon rättvis jemlming i grundräntan !mode, efter motionärens förmenande , således icl;e
upplwm ma. Af dessa med !lera sl1äl föreslog motionären,
alt Hikets Slånder mätte hos Kong!. Maj:t i underdånighet
begära, att en ny reglering, på statens belwstnad , måtte
anställas fö1· att jemka rostnings-bördan m. m.
stats- samt Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utsl;ottc:n
hemstäide på !lera anförda sliiil, att motionen ej måtte föranleda till nhgon B.ikets ständers åtgärd l) ; och Utslwttcns
åsigt godkändes af Ständerne.
§ 36.
Hil\sdags-Fullmäld.igeme Christen Persson och Jngrmnnd
Odin från Gottlands Län bad e uti motion, ingifven i Bo ud cståndet, föreslagit, att de Rotehållare å Collland, för h viilias
rotar Båtsmans-torp ännu icke funnes, matte befl'ias från
skyldigheten att sådane torp anliigga ; men stats- samt Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utslwt teu tillstyrlite, att denna
motion iclie måtte föranleda till någon Hikets Stiinders åtgärd 2). Detta utlåtande ätenemitterades af Bonde-ståndet,

)

•) Exp.-Utsk:' Första~ N:l' 7S.

1 ) Utskotteos
Utlät. N:r 90.
') Dito dito N:r 6.
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men eillades af de öfriea Slånden, h vadan återremissen icke
föranledde till någon åtgiird I).
§ 37.
Inom Bonde-stflndet hade motior.er blifvit viielda :
a) af Hil;sdaes-Fullmälili[lerne Arnold Svensson, G. n. AppelcJVist, Ola Persson och Eril1 Månsson från Tlleldnce Län,
att !35tsm(inncn, i mån af afeäne, måtte indraans, emot
sliyldighet för H.otehållarne, att till f{ron~lll erläeea vakansafgift af 33 1}'/fg. Hi ./J. llanlw för hvarje rote;
b) af fiil;sdacs-Fullmiilitieen Magnus 1\'Ifinsson från Östergötblands Län, i förening med Hil;sdags-Fullmäliticen Johan
Johansson från samma Län, alt provinsens hela Båtsmanshf1ll
måtte indragas, samt
c) af Hilisdaes- Full mäliiigen Ilans Tiansson från Götheborgs och Bohus Län, om Båtsmanshrtiiets nedsättninG med
en tredjedel.
samt Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utslwtten
föresloeo, att dessa motioner måtte förfalla 2 ). Denna åsigt
godl;ändes af Sländerne.
stats~

§ 38.
Inom nonde-ståndet v3ckte H.iksdacs-Fullmiikticen från
Genebores Län E. Persson motion derom, att llilicts S!iindet·
måtte hos Konr:I. l\laj:t i underdånichet anhålla, det Båtsmanshållet måtte i freds-lid !J5llas val;ant, intilldess Koncl.
Maj:t funne Hil;ets siilierhet fordra l;ompletterinr,, samt att
de vakanta numren måtte få erliieca en emot h[tlflen ellet·
fjerdedelen af roterines-bördan s varanlie val;uns-aft:ift, h vii1)

lbicl. N:r 65.

2

Utskotteos UL!iit. N:r 9.

)

Jwn afeift, sellan derutnf blifvit afsatt en bestämd summa
till utdelning åt de rust- och rotehåll, som vid inträffande
hastig rel;rytering l;unde komma alt få uteifva en ster,rad
lega, skulle til!Oyta de nummer, som fortfarande utgjorde
rotering; hvarjcmte motion~iren hemstiilde, alt för den h~in
delse Båtsmans-styrlian iclie Iwnde minslws, Hikets Stiindet·
i sådant fall ville anslå en tillriicldict stor summa för tillvägabrineande af 13(\tsmans-Hoteh·'illarnes befrielse från slq·Idig!Jelen att utgöra treårs-persedlar ne eller lwpotterne.
stats- samt Allmänna Besvärs- och Elwnomi-Utslwtten
hemstäide, att motionen , så vid t den afsåc Båtsmanshållets
stiillande på vakans, måtte förfalla, samt att den del af motionen, som afsfir, befrielse från treårs-persedLm 1e, icl;e
mfttte föranleda till nfi3'on Bil<ets ständers ålffiird *"). Utskottets åsict gillades af Ständerne.
§ 39.
Bland den mängd motioner, hvilka, viidta inom Bondeståndet, åsyftade lindrinG i rustnings- och roterings-besvär et,
samt stående Armeens indragnina ell er förminslming, var äfven en af Anders Persson från Örebro Län, med förslag, att
Bflt.smaoshilllet sl;ulle indracas och Flottan bemannas med
förhyrd t sjöfolll; att Linieskeppen slnllle utdömas, samt Flottan förWggas till traliten af Stocldwlm. stats- samt Allmiinna Besv;'i1·s- och Elwnomi-[Jtslwtlen arstyrlite bifall till llrl!smanshållets indraening och Fiollans förlägeande till Stockholm, delta sednare derfiire, att farvattnet i Stocl;holrns skårgård vanlieen en liingre tid af uret, än det vid Carlskrona iit'
isbelacdt, samt kostsamma Doclwr och andra inrättninear för
Flottans bchof finnas i nämnde stad, men deremot salmas i
hufvudstaden , till följe hvaraf deu föreslagna föriindriogcus
"') Utskottens Utlåt. N:r 25.
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verl<stiillande skulle medföra högst be!.ydlit;a kostnader, Ot: h
dertill lwm , att rörslagets siittande i verlwt siwlie med föra
den oläcenhet, att Rikets södra provinsers lwster under en
stor del af året lemnades utan försvar. Frågorna om Flottans bemannaode med förhyrdt sjöfoll\ och Linieskeppens utdömande ansågos icl!e höra föranleda till någon Bil1ets ständers ått;ärd 1 ). Utskottens åsigt Gillades af Ständerne.
§_ 40.

Riksdaas-Fullmiilltigeme Christen Persson och Tnr;emund
Odin från Gottlands Län hade motionerat, att en s~hlau
rote-jemkning måtte på ön verks WIlas; att hvarje rote lwm
att bestå af minst 4 fulla mantal, och att arståndet emellan
spridda rote-andelar i möjlig-aste må t to inskriinlltes.
statshemstälde,
i sednare
åtg-ärd 2 ) ;

samt Allmiinna Besvärs- och Elwnomi-Utslwtten
att motionen i förra afseendet måtte förfalla och
icke heller föranleda till någ-on !likets ständers
hvilken hemsiiilian uf Rikets ständer hifölls.

§ 41.
Ril\sdags-Fullmiiktir;en Lars Hasmusson från Götheborgs
och Bohus Län !dagade uti en i Bonde-ståndet afgifven motion deröfver, att provinsens veckodat:s-hemman ide allenast
voro ordinGrie rote'rade, utan iifven i denna del hlifvit ålagde
större onus än skatte-hemmanen, af hvillia voro tre om en
rote, då veelwdags-hemmancn endast voro två.
stats- samt Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utslwtten
anförde , att veclwdaes-hemmanen voro till sin natur af
samma besl1aJfenhet som insockne-hemmanen, hvillw, om de
1

)

~)

Utskottens Utlilt. N:r 27.
Otto dito N:r JU.

blifvit före den 6 April 1810 från de säterier, hvarunder
de lydt, afsliiljde, förlorat sin iusockne-frihet. Af denna anledning , och då icl1e blifvit visaclt, att något efter nämnde
dag från säteri afsöndradt insockne- eller vcclwdags-hemman
i Bohus IAn blifvit till ordinarie roterine indeldt, samt derest 2 hemman i stället för 3 orililir;t blifvit förpligtade att
utgöra en rote, vederbörande ägde att i laga ordning deri
söka rlitlelse , tillstyrlite Utskotten, att motionen icl\e måtte
föranleda till någon Rikets ständers åtgärd 1 ). Utskottens
f1siBt godliiindes af Ständerne.
§ 42.

Hil1sdags- Fullmäldigen Olaus Eriksson från Göthebores
och llohus Län väclite i Bonde-ståndet motion tierom , alt
Kong!. Brefvet den 2(i April 1814, som tillät, att i stället
för utgörande af Extra-Roterings-soldat eller Bätsmun få
årligen erliigga 5 tunnor spanmål, måtte npphäfvas, enär
detsamma icke inom provinsen ial1ttages.
stats- samt Allrniinna Besvärs- och Ekonomi-Utskotten
aosår;o, att, om författningen ej vore efterlwmmen, den, som
derigenom ansåg sig lidanue, ägde sin talan i berörde hänseende hos vederbörande anhiinr;ip,göra och utföra, hvadan
ock, då ämnet iclie vore af beslwlfenbet att omedelbartigen
ankomma på Rikets Ständet·s åtgilrd, Utslwtten hemstälde,
att motionen mf1tte förfalla 2 ) , en hemställan, som af samtlige Bilis-stånden bifölls.
§ 43.

Hos Ridderskapet och Adeln väcl1te Herr P. A. Reutersvärd motion derom, att Rikets Ständer ville till Kungl.
1
2

)

Utskottens Utlåt. N:r 30.

)

Dito dito N:r !•6.
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Maj: t incå med underdånirr anhållan, alt Koncl. Mnj:t Hiclites
i nåder 15ta afsl;atfa det i motiontirens tanl;a varande osldcl<,
att llfttsmän anstäldes såsom Ordonnanser hos Flottans Befäl
och Civil-stat, samt derjemte i nåde r förordna, att Båtsmans -Kompani erne häd anefter· borde vid flottans arbeten
ut es int ande anviindns; men Allmf111na Besvftrs- och ElwnomiUtsliOttet ansäc denna moti on iclw böra till nåeon Hil1cls
Sti.lndcrs åtp,ilrd föranleda 1 ) ; h viilien ås iet af de tre Hil<sstfutdcn cillades ; men nonde-slåndet återremitterade utlåtand et , hvill;en återremiss iclw föranl edde till någon åtC;ird 2 ).
Samme Herr P. A. Hent ersvä rd väel;te äfven en annan
motion, att B~tsmän icl;e måtte få reqvireras till handriicl<ning å Konel. Slo ttct; men Allmiinna 13esviit·s- och ElwnomiUtskollel, som visade, att motiontire n i sina nppp,ifter begått
flera misstar,, tillstyrtile icl1e bifall till motionen 3 ) , och utslwtlc~ts åsict Gillades af de tre Bills-stånden, men llondestilndct åle!Tcmitteradc ut!5tund ct, h villlen återremiss docli ej
föranl ed de till någo n åteärd 4).

kets Sliindcr att i anlednin?,' af denna motion vidtaga någon
åtcärd 1 ). Utslwltets åsigt gillades af Ständerne.

§ 46.
1\il; s d acs -Fullm ~i l;ti rrc n Erik Persson fr ån Geflr:borgs Liin,
i förcninrr med Hiksdar:s-Pullmälltieerne Olof Persson och Erik
Ersson från samma Län, väckte i 13ondc-st5nd et motion derom, att de i Il elsinglaod in rattade Udde-mantals- eller Udderöl;s-liassorna måtte af Rotehållarne så väl vid Soldat- som
I3åtsman shflll et få disponeras, utan att Landshördingen i Gefleborcs Län iirrde sir: dermed befatta.

Allmfmna 13esvärs- och Elionomi-Utslwllet upp lyste rätta
förhålland et med kassornas tillkomst och förvaltninr;, samt föreslog, att motionen iel;e måtte föranleda till någon Rikets
Ständers åtziird; äfvensom att motionärens uppgift, det Landshö fdinp,en föt' sitt besviir med förvaltningen hade "en icl<e
ringa årlig procent", måtte lenlllas utan afseende 2 ). Ständerne gillade Utskottets åsigt.

§ 47.
§ 45.

Ril<sdacs-fullrnäl;tigen Gustaf Bernhard Appelqvist frf111 Bleliin ce Län före slog uti en till Bonde- stflndet inp,ifven motion,
att mötcs-platsarne så viii för T\onneby fö rsam linr,s, som för
öfritP inom Me delstad n:irad bclilttliza saclinars 135tsmän, hädanellcr måtte h!ifva förlagde till de för hvarje socl;en närmast beliignn statioue r m. m.; men Allmanna Besvärs- och
Elwnomi-litslwttet ansåg sie icke hafva sl;äl att till sl)Tlia Ri-

Genom försummad bor?,"ens-förn ye lse för ett arrendelwnlralit å Chefsbo-hemmanet Ramelala i Blekinge, hade Kong!.
l\Iaj:t och Kronan gjort en förlust af 605 1!1&. 30 JJ. 7 rst. ,
hvilket belopp Lands-Kamreraren, Kamma r-Hlitts-Hådet Sylvander, som ansågs bafva uralitlftlit påminna om borgens förnyelse, dömdes att ersätta, men om efterr;ift livarar han anhållit. Denna fråp,a öfverlemnade Koncl. ~Jaj:t till Hikets Stiinders yttrande 3 ). Stats-Otsl;ottet till sty1'11tr, att sylvaDder måtte ifrån den åuömda ersiittninrreu befrias, samt beloppet i

1)

Allm. Besv.- och Ekon.-Utsk:s Utlul. N:r 5.

2)

IIJid. K:r 35 .

1)

A lim. Uesv.- och Ekon -Ulsk:s Utlåt. N:r 6.

2)

5)

'J) I!Jid N:r 36.

5)

Allm. Bcsv.- och Ekon.-Ulsk:s Ut15l. N:r 33,
Dito dito N:r !~2.
1\oogl. l\laj:ts Skrifvelse N:r 27.

11G
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riil•ensl;aper afslil'ifv:Js
hvad Slals-Utslwltet föreslagit,
afgick till [{ongl. ~Iaj:t den Il

1) , och Riks-stånden hiföllo,
hvarom underdftnig slil'il'velse
l\lars 1848 2 ).

§ 48.
1 sammanhang med den föreslagn:1 planen för Sjöfiirsvarels hiittre ordnande, beslöt Kong!. Maj:t, att vestra Sjöförsvaret simile förflyttas från Götheborg till Marstrand 3 ) ; såsom följd hvaraf Rongl. Maj:t föresloe Hiliets Ständer, att Götbeborgs stations etablissernent siwlie försiiljas, med undantag af der varande fartn:s-slijul, samt öfriga sådana byggnader, hvillia lmnde till Mn~·strand förflyttas och för det nya
etablissementet der anses behölliga, äfvensom att köpeskillingen för hvad som säljes, eller i fall försäljning iclie kan
sl•e, hyres-summan för hvad som borthyres eller utarrenderas, må användas, dels för sistnämnde etablissements ordnande, d~ls för Flottans öfrir,a rnatericla behof 4 ).

Stats-UtsliOttet anförde i anlednine hiiraf', att då hvarken
den nådir,a propositionen innefattade, eller Utsliottet särskilJt
fält emottaea dc för fråcornas bedömande nödiga upplysnlnrrnr, rörande beslwlfcnlieten och omfattningen af det tillämnade nya etablissementet. i i\'larst1·and m. m,. , fann Utskottet
sip, förhindrad! att ingå i hurvudsaldig pröfning deraf, hvadan
Utslwttet hemstälde, att Ril1ets Ständer måtte förklara sie för
11nrvarande iclie lwnna bifalla förslaeet 5 ). utskottets å;,iet
aodliändes af samtlige Hills-stl1nuen, hvarom nnderdf111ig slirifvelse till Kong!. ~laj:t exp edierndes under d. 26 Januari 1848 6 ).
l) Stats- Utsk:s Utlåt. N:r 68.
2) Exp.-Utsk:s Förslag N:r 32.
") Bilagan N:r 2 lill Propos. N:r 1, sid. 10.
4)

1\ongl. Propos. N:r 5.

0)

Stats-Ulsk:s Ut15t. N:r 9.

") Exp.-l Jtsk:s För s l<~g N:r 5.

§ 49.
En nnnan fruea, som, uppkommen genom en af 1845
års Stats-l~evisorcr ej ord hemställan i ämnet l), nu åter
väcl1tes i sammanhang med Sjöförsvars-plan en, var den om
IIofjallt-Varfvets upphörande, såsom för sitt afsedda ändamål
numera mindre behöfligt 2 ). Konel. l\laj:t eaf Rikets ständer
tillkänna dess nf1diga afsigt att indraga detta Varf, och flytta
dervarande fartyg till Flottans Varf, samt föreslog Rikets
ständer att, niir denna llyttning slwtt, Varfvet måtte få försiiijas , med undantag af den del deraf, som vore upplåten
till begagnande af Slagtare-embete t; att denna sistnämnde
del fortfarande måtte mot hyrn af embetet få begnenas eller
ock inköpas, samt alt hyran, så väl som köpe-skillingen för
h vad som säljes, måtte få användas för behöfliga bngnadsföretae vid Stockholms station 3 ).
Stats-utslwttet tillstyrlite iclie bifall till försäljningen ,
utan hemstäide, det Ril1ets ständer måtte för sin del besinta, att lägenheten må u tarrenderas på sätt och under de
villwr, Kong!. 1\'!aj:t lian pröfva för staten mest fördelaktige,
samt derjemte till Konel. Maj:t öfverlemna att låta försälja
eller på annat sätt använda de å tomten hellutliga byegnader, som möjligen linona anses öfverflödiga 4 ). Då detta
utlåtande nf samtliee Hiks-stånden återremitterades , fullständigade Utskottet detsamma med det förslag, att de inflytande arrende-medlen måtte ineä till Stats-verliet, för att
till statens allmanna behof användas, men liöpe-skillingen
för den eller' de åbygenader, deraf försäljning kunde lwmma
ntt äga rum, användas för stockholros stations materiela be-

1)

3)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 30, sid . 8.
Bilagan N:r 2 till Propos. N:r 11 sid. 10.
I\ongl. Propos. N:r 6.

4)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 57.

2)

s
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ho f 1 ). Nu bifölls utslwttets förslag af alla Ri11s-stånden,
hvarom underdånig skrifvelse den 27 Maj 1848 afläts 2 ).
§ 50.

./J., utgörande värdet af
fr ån allmänna Magasinsbehof
ett till Flottans i Cal'lsl1rona
inrättningen år 182'' öfverl5tet proviunt-lager, balanserades
i räliensl.aperoe under titel: "Spanrnfds- och proviant-lagret
i Proviant-Magasinet från 1830 och förra åren". StatsRevisorerne 1845 ansägo, att dessa medels fortsatta balanserande vore föranledt af en orildie tollmine af Kong!. Brefvet den 5 Auensti 1830, som före skref, alt summan borde
afsl1rifvas, men Iaeret upptaens och redovisas. Revisorerne
ansåeo balanserandet hvarlwn utgöra någon behörig redovisning eller lända till den ringaste nytta ; men då Kong!.
Maj:t under den 13 ~lars 18/lG redan förordnat, att balanseringen simile upphöra, ansåg Stats-Utslwttet Hevisorcrnes
erinran böra få förfalla 3 ) ; hvillien åsigt af Preste- och
Borgare-stånd en godl<iinc.les, samt efter återremiss 4 ) äfven
af de öfriga två stånden.
En summa af G0,124 !R&. 30

§ 51.
Revis ot'et'ne så vill vid 1845 som 1847 årens statsrevi sioner anmi.il'lite, att Förvaltningens af Sjö-;\rendena Ilufvud-bol; enda st innPfattacle de utbetalnincar, d2tta rmbets-verk
omed elbart bestrid t, jemte alla till Flottans stationer och Lotsverket för siirsldldta ändamål levererade medel; men att för
hvad utaf eller utöfver dessa medel vic.l stationerne och
Lots-verket åtcått, iifvensom för de deraf befintliga bc!Jåll1)
2)
3

)

4 )

SLaLs-Utsk :s Utlåt. N:r 129.
Exp.-ULsk:s Förslag N:r 8!~.
Stats-Utsk:s ULiåt. N:r 30, sid. 7 1 8.
Jbid. N:r 205.

ningar, salmaeles redogörelse uti lmfvud-boken , ltvars summor af sådan anledning ej öfverensstämde med de motsvarande i Rilis-hufvud-boken, der äter stationernes och
Förvaltningens räl>enslw per sammanfördes, h vadan llevisorerne
ansågo, att det embets-verl1, som disponerade femte hufvudtitelns hela anslags-summa, borc.le uti sin hufvud-bok fullsländiet redovisa densamma och der summarislit upptaga
stutionemes och Lots-verkets utgifter, så att blott specialiteter och verit:il;ationer skulle behöfva i de särskildta räkensliaperne sökas.
Seclan Stats- Utslwttet inhemtat, att Kougl. ~Iaj:t unc.ler
den 30 April 1846 uppdragit åt Expeditions-Chefen Gyn thee
att, efter här of·.'nn antydda grunder, utarbeta ett nytt
formulär föt' Förvaltninp,ens af Sjö- Ärenc.lena hufvud-bok
hvilliet uppdrag Expeditions-Chefen ock fullgjort, samt att,
efter det Förvaltningen af Sjö-;\rendena tillstyrlit det föreslagna formulärets antagande, fdgan nu ät' beroenc.le på
Kong!. Maj:ts nådiga afgörande, ansåg Utslwttet sig salma
sliäl att, i ärendets så beslialfade sldck, tillstyrl>a Riliets ständer, att för närvarande vidtaga någon åtgard i anledning af
Revisorernes förevarande framstllllningar ~); och Utskottets
åsigt godkändes af Rilis-standen.

,

§ 52.

Rillets Ständet·s Revisoret' 1847 anmät'lite, att af femte
hufvuc.l-titelns anslag till oföruts edda utgifter anorc.loats åts!iilliga , sedan flera år lillbalia tillliomna och årligen fortfaruncle utgifter, hvillia iclie borde utgå från nämnc.le anslae-,
utan i stället uppföras å sin rf1lta titel, under sj elfva J.mfvucltiteln. stats-Utskottet, då det yttrade sig öfver Revisorernes an märlminear, åberopade i denna del sitt om hufvud") Stats-Utsk:s Utlåt. N;r 30, sid. 2, och N;r 206, sid 49, 50.
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titelns reglering afgifna utlåtande och hvad
förevarande fråga deri var föreslaget 1 ).

afseende på

§ 53.
Vid så väl 18~5 som 1847 årens stats-revisioner had e
blifvit anmjrJ•t, att summor, fastän mindre betydliga, blifvit
afförda "till af Konel. Maj:t \;ända behof''. llevisorerne ville
icke bestrida, alt utgifter understundom kunde förefalla,
hvill\a både voro oundvikliea och af natur, att desamma
hvarken lmnde eller borde veriuceras, men funno det Himpligare, att någon viss bestämd smmna för sådana föremål ä
stat ansloges, med förldarande, att densamma vore från revision fritagen och blott redovisades pä det sätt, Konr;l. Maj:t
pröfvade sliäliet.
Sedan det blifvit upplyst, att Förvaltninr,en af SjöÄrenclena, enligt Kong!. Drefvet elen 2 Februari 1842, ä~er
att uppå Chefens för Kommando-Expeditionen af Departements-Chefen bestyrl;ta reqvisition, till deu förre emot qvitto
utbetala de belopp, hvillia till extra utgifter vid expeditionen
behöfvas, och bvillw, jemlilit Kongl. Drefvet den 5 Juli 1831,
slwla inför Kammar-Rätten redovisas, ansåg stats-Utskottet,
med hänsir,t jemväl ä de anmärl1ta dispÖsitionernes ringa
belopp, Revisorernes ifrilgavarande framställningar iclie pälwlla någon Riliets ständers åtgärd 2 ). Denna åsigl gotlli~in
des af Ständerne.

§M.
I Donde-ståndet väclde Rilisdags-Fullmäl;tigen Jan Samuelsson från Ca l mar Lfm , med h vilken Sven Isalisson från
samma Län sig förenade, motion derom, att Marin-soldater

icke vidare måtte få permitteras, utan att de borde bibehållas i ständig tjenstgör·ing och begagnas i stället för Båtsroännen, hvill;as uppfordringar på sådant sätt kunde upphöra och llåtsmanshållet ställas på vakans m. m. Allmänna
nesvärs- och Elwnomi-Utslwt.tet upplyste förhållandet med
JVIarin-Soldaternes permittering och tjenstgöring, samt tillstyrkte, att motionen icke måtte vinna bifall 1 ) , och Utslwttets åsigt godl1~indes af de tre Riks-stånden, men återremitterades af Bonde-ståndet, hvillwn återremiss docl! icke föranledde till någon åtgärd 2 ).

§ 55.
Under den lS Juni 1845 hade Kong\. Maj:t, vid afgörande af frår,an om den af Ril.ets ständer beviljade afgift
till folli-undervisningens befrämjande, i nåder behagat för. ordna, att nämnde afeift icke borde åläggas den värfvade
delen af Armeens och Fiollans gemenskap, enär dennas aflöninr; endast för det dagli3a underhållet vore beräknad.
Dettel n~\diga förordnande ansåe Konstitutions-utslwttet stå i
strid mot Biliets Släntlers beslut, tillliiinnagifvet i underdånig
sl;rifvelse af den 15 Maj nämnde är, och anmärlite sådant,
enligt l 07 §. !legerings-Formen, emot Konungens 1\ådgifvare,
som detta beslut icke arstyrlit 3 ) ; men Ständerne lå to anmärkningen förfalla.
§ 56.
År 1837 hade, till Svenska och Norslia handelns skyddande mot BarbarPskerne , en expedition blirvit utrustad till
l\Iedelhafvet, bestående af 3 Svenska och l Norslit Örlogsfartyg, för h vilka lwstnaden, enligt Kong!. Brefvet den 30
Juni 1832, skulle sålunda utgå, att Norsl1a stats-Kassan simile
i ersättning erhålla 1\ af hela den kostnad, som för hvarj<>
I)

1)

Stats-Utsk:s Utlåt. N:r 206, sid. 50, 51.

2)

2)

Dito dito N:r 206, sid. 51, 52.

3)

All m. Bes v.- och Ekon.-Utsk:s Utlåt. N: r 7.
Dito dito N:r 37.
l~on s t. - Ut s lcs Memoria l N: r '~ .
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sådan expedition af Konvoj-Kassan bestrides för de Svensha
Örlogs-fartygen. I anledning h:iraf fordrade Norska Regeringen ett belopp af 14,272 11&. 21 ./.f. Svenskt Banlw, utgörande lr af exp editions-kostnaden 78,493 ffi/J,. 36 ./.f.; men
Konvoj-Kommissariatet ansi\g ersältningen böra berä!inas i
mån af den tid, Korvetten i expeditionen deltar;it, och i
jemnförelse med utr;iften för ett lilw stort SvensH fartyg,
hvillwt heriilmings-sält af Norska Regei'ineen bestreds. Sedermera inlwm sistnämnde Regerine med en ytterligare
framställning, att som, utom de ofvanniimntle, år J 837 utbeta lde . . . . . • . . . . . . . . . • . ffr&. 78,493: 36.
år 1838 för expeditionen utbetalts af
Konvoj-Kassan • • • . • • . . . • . . , l G2,64S: 5 . 1 o.
eller tillsammans ffi&. 24I,Hll: 41. 10.
det alllså vore lr af denna sistniimnde snmrna, eller 43,843
9'1&. 46 ./.f. 10 rst., som tilllwmme Norska Regerincen i ersättning. Emot detta berälmings-siitt erinrade Kommissariatet,
· att ersättningen borde bestämmas med bi\nseende dels å
storleken af de fartyg, h varmed hvardera nationen i expeditionen deltar;it, och dels å tiden , expeditionen för hvarje
fartyg varat, samt att ersiittn ineen dessutom borde nedsättas
i förhållande ti ll det ifrån 25,000 till J 5,000 Speciedaler
minslwde bidrar: till Konvoj-Kassan, som aJ Norrige numera
lemnas. Föredragande Stats-Rådet och Chefen för CivilDepartementet tillstyl'l•te bifall blott till hvad som rörde afseendes hufvande å expeditions-tiden , och Kon el. Maj:t infordrade än en eåns Norsim Regeringens yttrande i ämnet.
Konslitutions-Utslwttet anmärl1te mot föredrasande statsRådet, att i hans underdåniea tillstyrlwnde afseende icke fästats å den nedsa tta kontingenten tiil Konvoj-Kassan*"); men
anmärlmingen förföll bos Ständerne.
") Konst.- Utsk:s Memoriul N:r 4.

ARBETS- SÄTTET

VID

ENGELSKA.

ÅNGFARTYGET

GREAT

BRITAINS TAGANDE AF GRUND.

(Med en planche).

~ler

än ! år hade tilländalupit, sedan verldens största
Ångfartyg, "Great Britain", strandade uti Dundrums bay på
Irliindslia kusten ; och ehuru man , utan att spara kostnad
och arbete, ejort åtsldlliea försök att få fartyget Oott, !mode
sådant icl.e lyclws, förrän i slutet af Aueusli månad år 1847,
då det cieantisl1a Äneskeppet, genom Herrar Jatnes och
Alexander IJremners Idot-a dispositioner, liom utaf erund.
Siittet, huru delta tillgick, finnes besl;rifvet dels nti Eneelslia
Tidningen ''IIIustrated Lonelon News" för den 21 Augusti
1847, dels uti "Nautical Magazine" för Oktober månad s. å.
Ångfartyget Great Britain hade strandat på norra sidan
af Dund1·ums bay med försläfven åt NV. , och låg nu något
lm.ined åt syd- eller sjö-sidan. Cirlut en Encelsl• mil utanför ligca 2:ne ldippor : "Cow" och "Cal(". Uti öster, på
cirlw 3 mils afstftnd , är S:t Johns point, med fyrtornet af
samma namn. På södra sidan af uneten Iieea de rnärkvärdiea "Sleevedona"-bereen med sina höea spetsar bland sl;yarne. Vid deras fot ligeer den lilla staden "New-Castle".
hvill1en haft befälet å
Under ledning af Kapten Claxton fartyr;et , och som under loppet af vintern ecnat detsamma
gjordes de första försöken att artaga
all möjlie vård skeppet.
Med ombord bcuntlige Handtverlwre hade Kapten Claxton
låtit eöra det öfra last-däcket fulllwmliGt tält, samt anbringa
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stötto1· emellan delta och däcket öfvcr detsannu a, för att
desto säkrare kunna hindra last-däcll et att lyftas upp ar
vattnet. Kol-lårarue gjordes äfvenledes fulllwmliet Uita.
sedan nu dessa förbered elser blifvit fullbordad e) samt
väderleken och floden El'llnande , lj•ftes fartyaet Il fot och
1
blef bibehållet sålunda, derir;enom alt det kriingdes n5p,ot
åt ena sidan, och man pallade under den andra med sten.
Flera förnyade försölr af samma siar, ajordes; men sedan
fartn:et blifvit lyftadt till ofvannämnde höjd, hade det förlorat sin förra bärighet, och lwnde icke lyrtas höere.
Herr James Bremner och hans son, Herr Alexaudcr
Bremner, båda Civil-Ioae niörer, blefvo då radfrågad e, och
uppgåfvo följande plan för fartygets afta:;ande.
Först byggdes 20 st. stora Idstor (se Fig. 5), som lmnde
innehålla 30 tons sand hvardera (en Enaelsk Ton
2,224
Cbs.) Tio af dessa kistor upphiinp,des på livarel era sidan med
starl<a keltingar , hvill1a leddes eller siwro öfver rullar, anbragte uti öfra iindarne af, på ömse sido1· om fart yaet,
vertilwlt stående, svåra spiror. Sa mma liettingar ledde sedermera öfver rullar, som voro fastade 'vid sliepps-sirlan,
och fördubblade dymedels t tyngden af !listerna, minus frictionen. De kistor, som hän~:rde midsl;cpp s, midtcmo t machinen, hade sina tyngde!' fördelade genom 2:ne rullar eller
sliifvor , för att förelwmma frestning på den delen af skeppe t. Under förstiifven insattes långa häfstiing er, beräknade
att kunna lyfta cirlia 190 tons, och långs sidorna, micltemot
de här ofvan nämnda spirorna, vo1·o iifven häfstänger, i stånd
att lyfta 200 tons hvardera. Förutom dessa lyrtuin gs-med el
ansl<alfades domkrafte r att lyfta 160 tons; dessa placerades
nära klysen på en bastant plan af s!ocl<ar, hyiJiiCU hvilaue
på mycket svåra stö ttor,

=

Jläfstänae rne på den sidan af skPppct, som låt: åt öppna
sjön, . iifvensom de under förstiifven, lastades med l;et lingar,
ankaren och t yngre delar af mn ch ineri ct. Sjön hade s~led e s
liten yta att slå emot, då derem ot h ~Hs!illlt.: e rne f1t land lastades medeist en större jernuåt, fyld med sand.
!\är alla de ssa lyftnin gs-med el, den 13 Jul i, vid spri n:::tid, voro niira fiirdig e, ansf1g man lii:;ligt aU llll, medan d<' n
vacl;ra årstiden fortfor, ansiiiila det första för söket, di1, till
alla närv arandes fördinine, fartyg et lyftes så hastigt, alt man
nödt:ades öppna ventiiern e, för att hilllira detsamma lyfta
sic för m)'cl;et.
Det visade si3 doclr, att detta första försöl; blifvit vcrlistiildl alltför ticlic t, enar nö dige förb eredelse r för fart. yeets
bibchftlluntle pil Jet åslundacle li.i(:et icl;e hade ulifvit ridtagne ; följalitl igen b!efvo ocli fl era af så väl ki storna som
spi rorna sl1adade \·i J tid-lianlri nc en.
För att !;unna bibeh5lla far t yeet pfi erfordcrli{! höjll,
ncdurefvos ni1gra tusPnde smil p51or, ll\'ilka striiclilc sit; fr ii n
sand-banl;ens yta till ldippan s ; p5 dessa p51ar· bilJades eu
fa st p,rund för upprutt stående stöttor, hvill;n, P'l ett sin nr·il,t
siilt, roro sjelfv;·rl;antle, sålnnda, att aill eftersom fartyact
rörde sig, dessa stö tt or placerade sit: sjell've (Fie 3).
Förntom dessa stöttor, inpa ssades svGra llilar under
främsta del en af litil en sarnt sl3get (Fig. I), och en miirq;d
sten fyldes uncle1· fart yp,cts botten med elst lfrnga, dertill inrättade, rännor från däck (Fie. 4).
Det tillfredssläll fl nd e resultntet af alla dessa anord!linr,ar
visade sig pi\ Thorsdaze n den 29 Ju li, d5 sl;eppet med ens
reste sig sr1 höet som erfordrad es, för alt sf1!lu llandtlnkare i li!if;ille alt illkornma och IJ Ga sl;epps-ho ltnen.
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Great Britain låg nu med al!terstäfven åt sjön, i samma
ställning som det en längre tid haft. En Lrol1 af kel ting
samsades rund fartyget, att dervid fastgöra l;amelerna samt
de hät' ofvan besl;rifna Idstorna, hvill;a förut användts till
sl1eppets lyftning. Fyra kablar fastp,-jordes iifvenledes uti
denna brok, samt utfördes 2:ne till fartygets egne anbren
och 2:ne till Ängfartyget llerkenheads, liggande cirka 400
yards ostvart hän.
Tvenne pråmar placerades på ömse sidor om fartyget,
midskepps, och på dessa lades lwrta balliar l1ryssvis öfver
hvarandra, hvlllws ändar instuclws under slaget på fartyget.
På dessa balliar stiildes stöttor i en lutande ställning, h vilka
fastgjordes vid fartygets reling, så att då pdimarne lyftades
af titlen, äfven fartyget blef lättadt; och i samma ögonblick
det hade blifvit så myclu:t lyftadt, att det lmnde flyta, vindatles in på de 4 kablarne. För alla dessa lirartiga medel
mf1ste slutligen den hitintills orörlige jlillcn gifva vil.a, och
flyttades 80 famnar ut från stranden, hvarest den nu kunde
ligga llott äfven vid lågt vallen.

Fig. 1 utvisar kilarue under slaget på fartyget, samt
huru de handterades.
I. De på fartygets sidor vertilwlt stående spiror, h varpa
Idstorna hängde.

Fig. 2. Tätt under fartygets bog, utvisar, huru kilarne
korsa h varandra och inpassas ofvanifrån, hvillwt skedde med
spel. Pilarne utvisa löparnes direktion, de pricliade linirrne
sand-linicn och den marlierade p,rundcn nedanföre strnarne•
som blifvit ditlap,-rle med rännorna, eftet· Kapten Claxtons
och IletTar Bremners an visning.

Medlet, hvari!~enom stöttorna rrstcs och placerade sig sjelfve i deras rätta ställning, da fartyad blihit
lylladt nog.
Fig. 3.

l. Sl1epps-sidan.
2. stöttorna.

3. Knap, fa st i sliepps-sidan med elst 2:ne bu!tar.

4. Knapar, att hålla föreniimnde knap stadir;t.
5. Hänna för stöttan att löpa uti.

6. Pålat•, neddrifne i sauden ända till !dippan, för att
göra grunden fastare.

Pilarne ulvisa löparnes dire!;tion ; hvarje löpare eller
ling hal<ales på dlicl; af 7 man.

Fig. 4. Rännan, hvat·med sten placerades under fartygets botten, samt sättare-lwlfven till dess nedpacliande.
I. Sl1epps-sidan.
2. Spit".

2. Skrpps-sidan.

3. lUnnan.

3. Kilen .

4. Sättare-kolfvcn, siwdel med jern.

4. Andan, hvarmed liilen inpassades, och hvars sladdar

5. Folk, som lwsla sten uti rännan.
6. Section af rännan.

voro manade upp på båda sidor.
5.

lal'lle.

Den på sten-grund-läggninccn

~ö

bildatle plan för ki-

Pilaru e utmärka den direktion, uti hvilkcn slil!are-lwlfvens
gölint.:ar verkade.

128

129

Fig. 5. Sand-Iiistorna, som hänr;des med keltingar på
spirorna å rart yeets båda sidor, och ar hvillw iclie 3:ne voro
lika, emedan de sedermera sliulle användas silsom liam eler
för att slutligen få fartyg et Dolt. Figuren utvisar· äfven,
huru li <' tlincarne gå genom och omlirinrr liisto rna, samt huru
de voro fa stgj orde.

1: Rulle uti en port- öppninrr.

2. Spira, hvarpå liistun hänger.

Hvarj e !t an da.
l-JYALFISKENS FLYTTNING.

(Utur Ano ales Mar i limes).

Hvalen , som för n5rrra år se(lnn vände sir; mot lwsten
af Nya Zeeland, dit den drog de talrilw sliCpp, som jagade
den , synes nu vilja besölia öarne i Sö der!Ja fv et, och 5terl;omma till Chilis och Pal:1r;oniens lwster. Flere Ilvalfisliare,
som på återvärren till Europa nytiucn seglat åt dessa traliter,
berätta sig der hafva mött en stor m[Jngd Ilvala r, och m:irl;t
de t ecl;en, som för fi sl;are utvisa rivalfisliens grannsliap i
de haf, der han för tillfi\ll et tagit sitt tillh åll.
livalens ilyttninr; är en eansl•a besynnerli[; tilldrae else,
och t orde förtjena craoslws till sitt upphof, för lednior: vid
Hvalllslwns uppsöl;ande. Ilval!isl;are påminna sig trol ie-en den
iclie aOiigsna t id , då uessa djur voro allmänna på ·lmsten af
Biscaya och Portucal, oeh då man lwnde jaga dem med
svaga farlwster mot de st l'iinder, der trao-lwl\el·ier och inri\llnincor till späcke ts söudc rhu geande l" oro anlagde . Sedermera, då Hva len blifvit uttröttad ar lwslboerues förföljelser, drorr den sia mot Azo ri sl<a öarne, och Amerilwnarne
l,n! llillO dit att harpunera, ll~t Hvaleu blott sällan liit se sig

vid deras egen lmst. Det var då iclw sällsynt, att i sjelfva
myrminr:en af l•anal en möta fartm, utrusta de i Nantucket
eller New Bedford, hvillia lwmmit till vår latitud alt itll1a en
födkrok, den vi af omsti\ndigheter eller liknöjdhet öfveq;iflit,
och som icl<e en eänr: Engelsmiinncn tänkt på att lwuna
bestrida sina fortlne l; olonislcl'.
l !lera år jacodcs Bvalen mc• llan ' [(ana len och Azo rcrne
eller sednare mellan dessa och Cap-Verds-öarne af de onttröttlige horpunerare, den samlöt i si n v3rr, !! varefter den
drog sic in åt ,-ikornc på Afrilias vestra liust. Oc r bld den
ur Je ll 1al fi sl\-fåneare, som spn!wt upp honom , med desto
större liittli et anfallen, som de liunde förfLilja lirölen i de
huctcr och sm~ ril1 ar, hvorc st den helst incicli under sin
drägliGhet. Som dessa tral•tcr alltför lätt utrorsliades, blefvo
de snart öfveq~ifna af den allt mera siq'eee och misstroene
hafs-innevånaren, och han gick åt Braziliens bankar och liuster.
I denna tillhålls-ort anfölls han både af de Ame ril;ansl;a,

Encelslia och Fransl;a sl;eppen , och af de små Brazilianslia
bålarne, som harpun erade honom ända in under land, hvarföre han tydtes efter några år vilja läv,ga en vidlyftigare
hafs-sträcka mellan sig och sina förföljare. De siwekar af
llvalfisli, som vändt sig från Afrikanska kusten mot den motsvarande Ameril<anslia, delade sig, för att till en del ströfva
vester och öster om God a-Il opps-udden, då en annan del
nedgick mot Fö lldands-öarne och Patagenien, att slutligen
förbigå Cap l!orn.
Under en rätt lånr: period förvillades Hvalfi sk-fångarne
af denna spridnine, och delade sig så, att någre jn:;ade under Cap, Sandwichs-landet, S:t Ilelena, Ascension och Tristan
d'Acunha, då andre sökte sitt byte på kusterne af Chile,
Peru, ända mot Californien och de Ryska kolanierue i Amerikas NV. del.
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1 sednare tid har Ilvalen, s5som man vet, blifvit eftersatt frun ena orten till den andra, från hvarje tillhåll, der
han ve lat undfly sina fienders försiH·äcldiga harpuner, och
fört l1ring Nya Zeelands och l'\ya Hollands lwster de 300
livaiiisilare, som samlats till dess undergång. Flere bland
dem, som tröttnat att förgiifves söl;a honom på de tr:JI,ter,
som han eftcl' hand bcsölit, hafva måst liringsegla jord('n,
och genomsöka med l1arpunen alla vcrlds-hafven , innan de
lwnnat atervanda med n:1p,orlunda last. Numera torde llvalfisl;en, sedan han besöl,t alla segelbura trakter, utan att finna
en obesöl;t tillflykts-ort, nödp,as återviinda till de stiillen,
som han efter hand af fruidan lemnat, och det är troligt,
att Uvölfisllarc-fartyp,-en få sölia hans spår på orter, som de
på sitt sätt haft tid att glömma und er sitt äl'ventj'l'liga och
mödosamma ströfvande.
Vid Industri-expositionen i Paris, innevarande år, förevisades en Under-vattens-båt (bat<:au sous-mari.n), konstruerad för hydraulisl;a arbeten af D:t' Payerne. I en särskild tryelit beslu·ifninr: om denna båts egensl;aper uppgifves,
att densamma, försedd med 5 mans besältning, blifvit begaenad i Örlogs-hamnen vid 13rest till undansliJJfande af en
klippa (bestående af qvarts , gneis och granit), livars höjd
under vattnet omvexlade emellan 15 och 36 fot. I följd ar
den undanschal;tning, som medelst båten verl;stäldes, kunde
1 30-1\anonsl,eppet "Val m y", som dittills måst q varstå å sin
biidcl, a(]öpa den 25 September 18~7. Vid de arbeten, som
med bf1ten företogos, sprän:;des och upptogos ur vattnet
2,67 4 !w billfot af ldippan , samt lösa stenar, utgörande 764
lmbil!fot. Arbets-lwstnaden uppgicl1 till 15,000 Francs, då
samma arbete , på hittills bruldist sätt., ej !;unnat verl;ställas
under 75,000 Francs. nätens längd är 30 fot och största
diameter 9, 5 fot. För att erhå lla Diil'mare upplysningar,
böl' man , i franl1erade bre f, vända sig till l\1 . E, Lamiral,
42, rue de Clere, Paris.

FöRÄNDRADE

OCH NYTILLIWMNE FYRAR

OCH SJÖMÄRI{EN.

(Alla longituder äro reducerade till Grcenwicbs meridian).

Tysfra frusten vid Nordsjön.
Till undcrl iiltnnde ar Ostfrisiska öarnes icenliiinnande på
afstånd , och alt derir:enom förelwmma olyclisl'all för fartyg,
som viu stad'a nordvestliga stormar nallws Elben och Weser, lwmma, på h vardera af öarne Langeroog och JYorderney, alt uppföras en Båk af träd , 40 fot hög.
nålien på Langeroog filr sin plats på en å vestra delen
aF öns östra pynt, vid Nordsjön, befintlig dyn; har form af
en fyrsidig pj'l'amid , liVars bas är 24 fot i qvadrat, ocb
hvilken till dess 32 fot höga spets är tutt förtimrad. Öfver
spetsen höjer sig dess axel (mäklaren) Ilterli~;are S fot
utan något särskildt märke.

nfllien på Norderney får sin plats ungefiir midt på ön,
öster om den vid byn befintliga dynen, och är till form ocb
storlek lil;a med båken på Langeroog. Till 5tsldljande af
begge bålwrne och de tvenne öarne, är å bfil1ens vid Norderney S fot öfver pyramid-spetsen uppst igande axel anhragclt en trii-sl<[lrm i form af en lil\sidig triangel, il vars
flata sida viiodes åt sjön.
medio af Juni månad innevarande år
begge bilkar fullbordade.

I;Iifva dessa

1.32
Franlirilre.
Frf111 och med den l Juli äro följande

nya fyrar ly-

sande :
Fyr , stillastaende och r· öd, på ändan
af NO. hamnpiren . Höjd 47 fot och synvidd 4 mil. Denna
f'j'l' :'lr uppförti i stället för den förut å samma pir varande
röda fyr.
l :o Boulogne.

A n m. De begge lodriilt öfv er hvarandra stående fyrarne å SV. pirhufvud et bib ehålla fortfurande sin egenslwp
som tidvattens - fy rar.

ViLl half flod (10 fots vatten å grundaste delen af farvattnet) tänd es den öfre.
Vid högt vatten lysa begge.
Vid half ebb (10 fots vatten) släclws begge fyrarne.
Herntorvan. Fyr, stillastående, på Kermorvans udde,
1
vester om Conquets hamn. 4S 0 2l-'43"N. och 4°l.i6 19"V.
Höjd 74 fot och syn vit! d J 2 mil.
'2:o

Observerad från fyren vid Saint-Maithi~u, utvisa!' denna
fyt· hufvud-lwrsen genom farvattnet du Four.
3:o Toulinguet. l" yr, stillastående och röd, på Toulin11
1
guets udde, nära Camaret. 48°IG'50"N. 4°3'1 46 V. Ilöjd
öfver nnrl1en 39 fot. Höjd öfver hafvet 165 fot. Synvidd
5 mil.
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