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H varje lands historia kan framvisa politiska offer, 
hvilka fallit för det deras planet· misslyckats, under 
det andra, med mera lycka, utfört de fallnes värf och 
uttalat deras åsigter, samt derföre skördat ära och an
seende. Jemförelsen af 1756 års tilliimnade revolution, 
med den, som 1772 lyckades, gifver styrka åt denna 
sanning; den förre förde sina anhängare under bödelns 
svärd, den sednare till äretitla t· och ryktbarhet : begge 
'hade dock samma ändarnål, Konungamaktens förökande. 
Kapitenen i Holliindsk tjenst Johan Puke föll 1756 ett 
blodigt olfet• och eftedemnade i arrnod sin maka':') 
med en spiid son, Johan, hvilken var född i Rnnue

'by den 27 Febt~uari 175l gamla stilen. Redan i späda 
åren bodde i denne ynglings bröst en jernvilja, som 
drcf honom framåt, i hans inre brann en stadig åträ 
att genom egen kraft bryta siu väg, trots de hinder, 
som Ltttigdomen uppstaplade. Ankommen till Cm·ls
krona och upptagen i en fattig underofficers hus, rik
tades hans håg åt det fria hafvet; han insluefs till 
skeppsgosse och företog, knappt tio år gammal, år 
1761 sin första sjöresa p~t en kronolustdragare i Öster
sjön, samt gjorde följande året på örlogsfregatten Jä
garen tre transportresor från Perth till Dalaröu. Men 
ba'n längtade eftet· en större öfniug, Lit inshifva sig 
pit sjömansituset i Ca riskrona 1';63 och gjorde detta, 
samt påföljande året, på handelsfartyg resor till Nantcs, 

*) Mat·i<t Reginrt Branting, dotter af Majoreu Johan Bran
ting och Regina Elisabeth Klöfverfelt. 
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j'[arsPille, Civila Vcclti;t, Nlalaga, Engbnd odt Norge. 
Xte•·kommcn till f'iiderneslandet crkiindes han vara en 
fullvuxen sjöman, karlskref's och insattes som Kufardi
båtsman vid Scboutbynachten Hayalins kompani 1765, 
användes samma å r till sjös om sommaren, och stu
derade navigationsvetenskapen om vintrcn, samt blef 
extra Lärstyrman. Åt· 1766 var han kommenderad pft 
sjömätning i skärgården och 1767 på en Kronolast
d raga re, två resor i Östersjön , samt befordrades den 
18 December samma år till Arklimiistare. Året der
efter idkade han ~t ter kufarelisjöfart i Östersjön, haJe 
1769 artilleriuppbörden på llronolnstl~trtygct Solen, 
under en resa till Belsingborg, samt auvändes seder
mera samma år, vid försvarsverkets iståndsättande på 
sjökastellet Drottningskär och päl'öl jandc året på fre
gatten Falk, som var utrustad att till Sverige öf'ver
föra Prins Henrik fl'i)n Preussen, Efter att år 1770 
hafva undergiltt artilleri-examen, erhöll han tjenstlcdig
het till idkande af utrikes sjöfart, tog i Amstenlam tjenst 
på skeppet ''Waer Wachting", hvilket den 12 Januari 
1771 strandade på Texeln och förgicks, då Puke med 
yttersta lifsl'ara räddades, kom till Gravesend och gick 
derifrån till fots till London. Nu tog han tjenst i 
England och gjorde intill slutet af år 1774, dels till 
örlogs, dels på ha n delsfartyg, fyea resor till 'Vest
indien, två till Portugal och en till S:t Petersburg. 
Unelee tiden hade han i sitt fädernesland, den 17 No
vem ber 177.3, be f ord rats till Konstapel, och l'~ terkom
men till Ca riskrona om hösten i'tret derefter, kommen
derades han 1775 på örlogsskeppet Prins Carl till 
Maroco, 1'776 på skeppet' Prins Fredrik Adolf, prof
seglingsexpedition, och 17'77 på skeppet Hessen-Cassel, 
~'t hvilket Volontär-regementerna exerseracles, samt upp
drogs derefter att biträda vid en krutprobering å Fli
seryds krutbruk. Emedlertid hade han redan den 6 
Juni 1771) aflngt vedct·hörlig Amirnlilels-oflicers-examen, 
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och d~t Konung Gustaf ?u·el derpå besökte Ca riskrona, 
utn~imdes Puke, som genom ett väl lyckadt f)' l'ver
keri å d raait si"' Dess hörra uppmärksam bet, den 23 n n b . 
September till Löjtnant; men fådemeslandet hade fred 
och Puke längtade efter tillfälle att skönJa lagrar. 
Eftet· den 23 Augusti 1778 erhållen permission, 100 
riksdaler i respenningar, två års lön 1 i förskott och fri
kallelse från skyldigheten att erlägga tjenstgöringspen
ningar, l'este han öfver Köpenhamn, Ly beck, Ha~
burg och Paris till Brest, del' han 1778 antogs t1ll 
Enseigne de Vaisseau och kommende!'ades på Franska 
örlogsfregntten La Gentile, på h vilken han i Maj må
nad 1779 bevistilde en affiir med en Engelsk kapa-re af 
28 kanoner, h vilken, efter i timmars motstånd, gjordes 
till pris. Fregatten hade sedan en affär med en an
nnn kapare från Liverpool, h vilken sköts i sank; och 
i Augusti månad hade La Gentile och fregatten La 
.Tunou en träffning utanföl' Plymouth med Engelska 
74-kanonskeppet L'Ardent som togs. Såsom belöning 
så väl för sin tapperhet vid dessa tillfällen, som för 
sin skicklighet och rådighet, utnämdcs Puke under 
resans fortsättning åt C.ap F i n is terre, till Lieutena n t 
de Vaisseau. Underrättelsen om hans mod och tappra 
v:ilförltrt!lande hade åfven hunnit till fiiderneslandet, 
d~r Sv ii rdsordensstjernan den 30 Mars 1780 blef hans 
viilförtjenta belöning. Samma år kommenderades ltan 
pl't fregatten La Charmante, en konvoj-e~'l:pedition, men 
fregatten återvände till Frankrike, jagad af en öfver
hig~en fiende. La Charmante gick dock åter ut i Mars 
månad samma år, men förolyckades p~1 en okänd 
klippa i öppna sjön, då af hela besättningen, 325 
man, endast 85 bergades. Chef en, kapten de Men go, 
Baron de Hacrue om kom äfven, men Puke hade de u b 
glädjen att rådda denne sin väns yngre bro•· ; oct• efte1· 
svåra både sj:ils- och kroppslidanden, .upptogos de 
skeppsb1·utne af en Fransk brigg, samt infördes till 
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B rest. Puke afgaf derifrf111 rapport om händelsen, samt 

Nböll fr·ån sjöministern såsom svar, ett o·anska upp

u~untrandc brcf, begaf sig fttcr i April må~wd till sjös 

pa 64-kanonskeppet Provence uti Amiral Tcrnais eska

der, som den 21 Juni vid Bermudiska öarne hade en 

skarp träffni,ng· meJ fem Engelska örlogsskepp och den 

16 Mars 1781 under k a p ten Je la Touche-Treviiles 

befäl i fyra timmar slogs med en Eno·elsk flotta af 

nto linieskepp. Eskadern förenade siO' sedermera med 

G re f ve de G rasses flotta, da New-York blockerades 

~ch eröfradcs, samt General Cornvallis med sin korps 

tdlfångatogs. Puke, som derefter förord nadcs till Lieute

~~~nt , en pie~l på skeppet La Provence, en expedition 

t11l S:t Domtngo, emottog i December månad samma 

~.~· 01:Jen "pour les i11erites militai res", såsom bel ön i ng 

for stna förtjcustel·, kommenderades 1'782 på '74-kanon

skeppet Zodiaq u c, bi vistade de rå blockaden a f Gibral

tat· och bataljen den 20 October vid Cap Finistene 

meJ Engelska flottan, komrn e ntleratles 1783 på 110-

kanouskeppet Le Majestueux, men återvände efter slu

tad freJ först till D rest ocb derifrån till Sver<Ye, b'e

gåfvad med en gratillkation af 600 livres. He~nkom
men den 12 Juni 1'783 och åtta dao·ar förut befordrad 

t,il! Kapten, blef Puke samma å~ kommenderad på 

h eg<ltten Del l ona, anshilldes 1'784 såsom chef prt fre

g-atten Spreugtporten, en resa till S:t Darthelem y, hvil

kl'J1 ö af Svenska Kronan da togs i besittuin(J', hem

seglade derifrån på 36 dygn till Stockholm, det· han 

mottog bcl~ilet på fregatten G r i pen, som hem fördes 

till Carlskrona. För den bastiga resan från Darthelemy 

till St.ockholm förklarades honom Konunerens utmärkt 

nådiga v~ilbehag; och ,han befordrades de~1 4 Novem

ber 1785 tiJ.l Major, va r 1786 Chef på fregatten Diana, 

prof'seglingsexpeditiou, samt tjcnstgjorde derefter j laud. 

Snart stundade nu den tiJ, då fiiderneslandet 

skulle skörda nyttan af Pukes mandom och rådighet. 

Kriget utbrast och såsom chf'f på fregatten Fröja del

tog han i det minnesvärda sjöslaget vid Hogland den 

17 Juli 1788, der elen blå-O'ula fla O'o·an freJ'chcle sitt 
t> t>u 

ur(J'amla rykte, och fyra dagar efter shget niimdes "' 
u " . b 

Puke till Ofverstclöjt n a n t. Han emottog de re l ter e-

fiilet på skeppet Enigheten under hemseglingen till 

Ca riskrona, var 1789, s~som chef på skeppet Dristig

heten, flottans leda re i a k t ioncn vid Öland den '26 J u l i 
och deltoO' iifven 1790 såsom ch ef å sistn ~imde fartyg 

u 
i de samma är förefallna aktioner, samt var flottans 

ledare vid utg?mgen frfw \iViborg. Natten fi.irc denna 

märkvärdiga händdsc var Konungen ombord pft chef

skeppet, Puke ditkallades och Gustaf tilltalade honom 

med dessa i mftno·a afseenelen märklie-a ord: "Käre Vu k e! 
t> u 

''ni är min flottas ledare, er far viigrade ej att riicka 

"s itt bufvud fM min far; spara ej ert lif och mod 

~'för mig. Jag glömmer det ej" Att 'Puke fullgjorde 

sitt kall, och att monarken ej glömde sitt löfte, demm 

vittnar utnämningen till Riddare af Svärdsordens stora 

Kors elen 22 Augusti, en heder som då ensamt veder

fors Puke. 
Snart derefter inträdde fn~dslugnet o·ch Puke fick 

under tjenstgöring vid stationen':') hvila ut från de 

måno'a vakor och mödor, som kriget tillskyndat ho-
t> ' ,. 

nom. Utniimd den 25 Fehruq,ri 1793 till Ofverste 

och den 22 April 1'794 till Konter-Amiral, för·ordnades 

han sistnämdc dag till Ordförande uti en Kongl. 

Komite öfver Amiralitets-iirendena och örlogsflottans 

utrustninO', samt den 16 AuO'usti samma ih tillledamot 
b o 

*) Han blef 1789 chef för ett af hnnom uppsatt kanonier
kompani, som vid krigets sint, förenades med Volon
tärre<>ementerna, för01·dnades 1790 till chef i syrv•
vans "'rör ,2:a Volont~rregemenlet, blef i Februari 1795 
Bataljonschef' med 'i5 mans kompani vid sanHua rcgc• 
mente samt J~n 28 Oc!"L•er 1801 Chd' fi)r 1:.<1 Volon
t~r-n•gementct. 



och vice-ordfö1·ande i Stor-Amiralse11d>etet ocli 61'vcr
kornmendant i Ca riskrona, utniirndes den 24 Nove nl ber 
samma år till Kommendör af Kongl. Svärds-orden, 
endtledigades den 21 April 1796 från 6fverkommen
dantsembetet, samt utniimdes efter Stor-Amiralsem
hetets upplösning, den 16 Januari 1797 till kommen
dant och chef för Sjö-artilleri-departementet, ifrån hvil
k~ · e m bet~ n, han dock, på underdånig begäran, entle
digades den 18 December samma år, sedan han kort 
förut':') blifvit uppböjd i adligt stånd med namnet af 
Puk-e. Kommendörstecknet af Svärds-ordens stom kors 
erhöll han den 16 November 1'799. 

Pukes egentliga verksamhet föt· sitt iilsk lirJO'svapen 
kan man räkna från den 18 Augusti 1801, då l 1an ut
nämdes till högste befiilhaf vare vid örlogsflottan, öf
vet·kommendant i Ca riskrona, samt ordforande i Kono·l 
K 

. ' 
b. omtten för samma flottas ärender, i h vilka befatt-

ningar han den 11 Januari 1802 befordrades till Vice
Amiral; men snart upplöstes denna Komite och Puke 
utnän~des den 30 Juni 1803 till 13efällwfvande Amiral 
och 6fverkommendant i Carlskrona, uti hvilka embeten 
han den 2'7 September 1808 utniimdes til! Amiral. 
Detta åt· hade ' kriget r1te1· utbrustit och Pukes kraft 
påskyndade utrustningame så mycket som med dc 
k~et~a tillgi'tngarne var möjligt; men påfolja n de året 
vadjade man iifven ti·ll hrms arm och hans mod. Ut
nii md den 29 Juni 1809 till 6fveramieal och den 17 
Juli sa.~nma år till Friherre, erhöll ban 2 daga 1• der
e.ftet· ofverbcfälet öfvet· den då utrustade krigsmakten 
t.'l.l lands och vatten, med vidsträckt myndiahet och 
lrtk:llelse i förväg fri'tn ansvar föt· en möjligenb olycklig 
utgang; men snart slutades äfvcn detta krirr och Puke " . k 'Il b aterg1c t1 sitt befiil i Carlskrona, det ltan föt•valtadc 
till September m?wacl l8l'' , l·lvl'll,·ct n l .. ,. 1 1 < ar tan a ven 1<1( c 

•) Den 1 NIJvembcr s. ii . 

'l 
\ 

ö('vcrstyrclsen vid ctuharkerillgsbcrcdclscrua i alla Svenska 
lt<llllllar, och var öfverbcLilhafva re för Hottc~n. D.eu 
·>3 November 1812 utuiinH.les han till Serahmer-rtd
;lare, den 15 December s~mma ?u· till Genera l-amira l 
och tdst Generalissimus, H. K. Il. Kronprinsen, högste 
hefii llwfvarc för rik e ts !lottot·, samt dagen dcrpi't till 
Statsråd, va 1• J813 ciH'f för e mbarkeri11gscxprditionen 
och sedermera förordnad att pit rikl'ls vcst~·a kust be
sörja 

0111 
förs_varet till sjös och örlogsllott;lllS opcration~r, 

verkstiilldc sr•mtn<l tll' GeucralnlÖilstrlllg mPd VolonLtr-
. G" l l · i' ·c<te i M·tj. 18'4 till l\eo·cmentet 1 ote Jorg oc 1 a 1 .o · • . • 

Ct~lskrona, för att ?t K'ollllllgcns och Stii!Sradcts vägnar, 
cruott;1ga d. v. H. K. IL Kronprins~n, s~ m itt~rko~ 
fr~111 T yska Liltt~gct, furordnades deretter t1~l beL:tlha.l
varc öfver den mot Norge ntrustadc kr1gsmakt t11l 
s,iös, samt var, efter freden, Konungen följakti~ på .dess 
resa från Uddevalla till Göteborg, sedan betalet o fvcr 
flottan blifvit öfverlemnaclt till vice Amiralen, Friherre 
Cederström. Den 11 Augusti 1814 uämdes Fri herre 
Puke till en af llikels herrar och lien 31 i samma 

UtstZtnclna mödor, best;indig omtanke och oupp
hörli•r verksamhet hade slutligen försvagat den annars 
stark~ mannen, sit att han icke Lingre ansåg sig cga 
kraft att' srt som han öuska<le' bandhafva dc maktpå
li(rtl'il!lde hv iirf, som honom v oro anl'öl'lrodda. Han 
ville .icke öfverlel'va sig sjelf i tje11stcu och mit hiinda 
l'ann han sig icke passa fur dc nya Liror, h':ilka allt 
mer och mer f"J.Ol'dc sin· o·iillandc: han begarde ocl1 

" t> b . 18 5 erhöll afskcd fr i'lll Statsrrtds-cm betet den 6 Jun1 l , 
dervid Kon n·!. Maj:t, med för k la r;tnde af nrtd igt vii l-

" n o ' l d belt<w öfver de tje nstcr han, wHkr en ntangarlg wn -
lä <w t~inn· af allmiinna ärendenc~ bestridt, tiltiit honom bb b l f f7 . att, i cgensL'll af l-'laggtll<ll1 och llege1net,llsC te , a 1 

Carlskrolla sysselsiittas tncd dl'tl lugnare bc!a!tttlllg', son1 
l 1 an_~; lwlsa och i\ ld tt' fordrade , t il l de:;.-; Kong\. l\Ltj:t !> 
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ocl1 rikets tjcust ktttHJc i\ nyo pi'tkalla h:u1s åtcrsl;iclldc 
fö t·ntåga. 

Efter detta voro dock hans dag:ll' snart r·äknadc. 
En slagfluss hade !'edan under vista n det i Stock h olm 
gifvit honom en kraftig påminnelse om en stundande 
förvandling och ett nytt anfall slutade hans verksamma 
lif i Carlskrona den ~1 April 1816. 

Puke var sjöm~m till kropp och själ; bans oför
sk räckthet va t' ofta pröf'vad i stride ma, på bans mod1 

och djcrfbct byggdes ofta förhoppningen om seger. 
finns valspråk "IhiirdiQ· och pålitlicr" uto·l·orde icke ett v . t> t>. 
tomt ordprål utan innehöll full sanning ':c). En talare 
siiget' att man i Puke "ITttt beundra den eh:litraste, "k f . . . t> ra ttgaste, kunn tgastc och lugnaste manövnst, en ut-
"miirkt bcfälhafvare, ett vet·ktyg för fosterlandets fräls
'' ni ng och förkofran och den förste bland Silmtida i 
"Skandiuaviens kildsta yrke", Hans bedrifter bevisa san
ningen af dessa ord, ty hvilken vilgar v_äl licstrida Puke 
friimsta rummet bland tidehvarfvets sjömän i norden? Små
sinuet har viii i sednare tider sökt framkasta en förmodan 
att Puke af afund bindrat en underlydande befälhafvare 
all vid ett tillfälle 1 då sådant kunnat ske, framrycka till 
eröfring af seget· och ära, men denne befälhafvare, 
hvars högsinthet icke tillät honom att besmitta si(J' med • t> 
en osann tng, har· aldrig sjelf lemnat denna förklaring, 
lnilkcn är· fostrad af dem som antingen icke visste, 
eller icke ville veta r·ii.tta orsaken till liVad som skedde. 

Som organisatÖt' och statsman egde Puke visser·
ligcn icke dessa djupa k u n ska per, dessa ljusa åsigtcr, 
son1 intränga i ett kommande århundrade; men i bvad 
s.om rörde hans älo;k~de vapen såg han djupt in i fram
Irden och många af hans kloka förslag hafva redan 

•J Förr än Pnke blef adlad , förd.e han i sitt sigill ett skepp 
med nmskt·ift "in periculo" , till minne af sitt lidna 
svi\ra skeppsut·ott . 
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blifvit förverkligade, andra komma troligen förr eller 
sednare att antagas. Redan länge förutsåg Iran nöd
v~indigheten af flottornas sammanslående, redan liinge 
förordade bau maldens koncentrerande bos en person, 
hvilkcn borde vara KonungPus föredragande både i 
elvila och militiira mi'tl; och mycket anuat forutsftg 
Iran med sin siat·ebliek. 

En frejdad talare r~iknar Puke till fel att han be
stred nyttan af ekeskogens frigifning till jordegarne, 
samt att han ej ansng kofardi- och utrikes sjöfart föt• 
~l et bon ii t' , modren, plantskolan för krigsmakten till 
sjös. l förra afseendet bar måhiinda erfarenheten re
dan visat att Puke hade r~itt, och i det sednare mft 
lians ord förklaras af bans eget yttrande i 1811 års 
försvarskomile, att ''Kofarclifarten fostrar sjömiin, 111en 
ej örlogsmän". Utrikes sjökrigstjenst gillnde visserligen 
Puke, som derur hiimtat sin första krigare-erfarenhet, 
men mot sjötjenst på utrikes handelsfartyg ifrade han. 

På Hiddarhuset introduce t'Mles af Puke bland 
adelsmännen ~~~, 1800 under N:o 2!67, bland Frihenarne 
den 6 December ' 1809 under N:o 328 ocb bland Gref
varne den 25 Februari 1815 under N:o 122. Han bi
vistade 18()0 års riksdag i Norrköping och var då le
damot i 13anko-utskottet, srtmt 1809 och 1810 årens 
riksdag i Stockholm. Sällan upphöjde ban si n stänuna 
j folkombudens samling, ty han var ingen vii.n af de 
l?111ga, ofta föga siigande talen; men gällde frågan hans 
vapen, då rustade han sig till strid ii.fven med orden; 
och enkelt var hans föredrag, fritt från ordstat och 
onödiga prydnader. 

Puke vat• en af:~vnrcn fiende till lättj::m. Sjclf 
ifrån ungdomen vand vid en oafbruten verksamhet, 
hatade han sysslolösheten. Ingenting ansåg han omöj
ligt för en god vilja; och van att sjclf punktligt upp
fylla sina åligganden, fordrade han det äfvcn striingt 
;tf andra. Krigstuktens vidmakthållande ansåg han för 
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Jit'sprincip<'ll i hv;,·jc 1nilitiirkurps och lyd11ad för lag:••·ud1 
föt·män var en 1ned hans varelse så iuf'örlil'vild v<~na <1ll 

h varje al'vikclse, den rn~1tte vara aldrig sl't obetydlig, före
tull honom såsom etl skärande rnissl j ud, en stormlöpning 
pZt den beståndande ordningen; men detta ordningssinne, 
d<)tta striifvande efter uppriitthfdland e af en sann mili
Iiirisk anda, gjorde att den som ej niirmare kiind e lw
nom, ans ('t g honom sf•so1n striif och hård. S~1dan var 
dock icke hans karaktc1'. Hans hje rta var k:inslofullt 
och ömmade för bvnrje lidande, hans bröst andades 
c11 varm vänskap och i hans sköte kunde den lidande / 
t1·yggt nedlägga sina bekymmer, öf'ver tygad att hjclpcn 
iekc skulle utcblifva. Se hiir ett nfde otaliga exemplen 
på hans iidla, goda hjcrta. En af hans acljutnnter, som 
varit illa sjuk, mottog vid tillfrisknamlet, frän honon1 
ett ömt och viinskapsf'ullt bref, hvari bland annat 
följande förekommer: ''med en innerlig gliidje bar jag 
"i dag ltafvit fägnesamma underrättelser rörande dig. 
"Jag boppas att din hiilsa så småningom tilltag-e•·, oeh 
"att du återvinner dina krafter, fast det ej kan ga s~t 
''fort, som du och jag d e t önskade. Liika ren hcriit ta r 
"tnig :Jtt du ~i1nnat stiga upp, n1cn orn du vill vara 
'' min vii n, sf1 åLigger jag dig att ej vara envis, utan 
"lyda hcrra1' Doctorer, och ej lcmna din siing, fön· 
' 'än du af dem får tillstånd dertill, samt alldeles ic ke 
" begifva dig utom hus, förr iin du fullkomligt återfått 
"dina krafter. Du böt· iugalunda bry dig om alfiirer, 
"eller tänka på mig, ty fön· än du iir fullkomligt flter
"stiillcl vill jag ej se dig inom mina dörrar. Jag l'öre
" brår mig visserligen att ej hafva varit hos dig, men 
"Likarne hafva afrådt mig från att besöka dig, undct' 
" föreg·ifvande att ett sådant besök skulle oroa dig; och 
''sannt är det att jag ingcutiug kunnat utriitta föt• din 
'' l1iilsas återvinnande, utan att, si1som Likarnes<lg'llllig·, 
" mitt besök snarare sku ll e bidraga t iii dess lorsiirn
''randc. Detta i1r orsaken till n1ill utcblil'v;ltldc ; så 

''suart jag f'~lt' dera s tillstånd, skall jag komma till dig. 
"Du visar mig nu den alrlra största tjcnst du i all din 
''dar kan g·öra, om du rriir som J·!lo' bed t d iv·. Befall O O 0 

' 'fr?m mitt hus ll\'ad som hiir linnt:s, af hvad beskaf-
" fcnhet det vara m å. Jag bör ej oroa dig med för
"frågan om din ki1ra hustru; jag vet genom mina bud 
"och Doctorerna huru det ii t'; och jag vill ej hafva 
" ni1got svar p ft detta bref, uta n blind lydnad. Oför
" iindrndt sft länge jag andns din redlige viin. J. Puke." 

Ännu ett drag må hiir finna rum. Vi hafva sagt 
att Puke i sin ungdom tjent som matros, e ll e r sf1som 
det då kallades, kofarclikarl. En af dem som <El vo1·o 
bans kamrater vid tackclbii nl> en stod der iinnu qvar 
sedan Puke hunnit amiralsgr<:~den och af denne d ~t 
gamle man had e Puke lärt sjömansarbeten. Detta 
glömde ban aldrig och hvarje gång han besökte va rfvet, 
gick han aldrig förbi tackelkammaren, utan att upp
söka den gamle, siiga honom några viinliga, nftgra 
uppmuntrande ord, som vittnade om den fordne kam
ratens b ~1gkomst , om lärjungens tacksam het mot si n 
undervisare, och dessa ord voro alltid hdcdsag<~de med 
en gåfva till den torftige tnckelbasen, h vilken ned
kallade Guds välsignelse öfver den som i sitt höga 
stånd icke glömde dc fordua förhållandena. 

.l\1~1 hvcm som vill efter d y lika drng af ömhet, 
framleta spår till ett striift och kilnslolöst bjerta. För 
oss står det klart och åskådligt att Puke ömmade vid 
likars nöd och iil skade alt rilcka en hjelpsam hand 
till den, som behöfdc den . 

Pukes förmåga att d r i f va underhafvande till ar
bete, samt alt frnmkalla raska handlingar och djerfhct 
iinda till uppoffring, var ovanlig oeh må hiinda en
sam i sitt slag ; men de rnska sjöbuss;H·ne visste alt 
der faran v;JI ' störst , det· lllesta lwslut·salllhct en, största 
uppoffringen fordrades, der \ ' <Il' deras iilskade Atnir;d 
l'riim st, o!' h fi )r honom , so 111 rgdc l'iil ' ltt f• g-<~ a ll be-
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dömma hilde viljan och kraften, ville ingen synas vara 
den siimstc. Hans beröm eftet· fulliindadt arbete val' 
dem en säker b01·gen att de gjort sin sak väl; ty ban 
slösade icke med loford. 

Puke inträdde i äktenskap 1792 med Fröken 
Christiana Charlotta Gicrtta, dotter af Johan Christian 
Giertta till Bona och dess Fru Dorote<t ,Agneta lliick. 
l sitt bus vnr bnn den samme ot·dnirwsmnnnen som i 

t> ' 
tjensten, men derjemte en öm make och god far. 

Han var arbetnnde hedersledamot af Krigsmanna
siillsbpet, nu Kong!. Krigsvelenskaps-Akademi en, sedan 
<~en 21 September 1804 och hedersledamot af Kong!. 
Örlogsmannasällskapet sedan den .18 Janu3ri 1809. Uti 
hegge dessa snmfnnd är· hans minne upplifvadt genom 
hållna åminnelsetal, och äfve;1 i andra medborgerli<va 
föreningat·, der han lefvat och verkat, iciro hans fö~·
tjenster lemnade åt minnet. En loggert bar burit bans 
namn och en skonert Lär det ännu. 

Puke var af en reslirr stark kroppsbv<wnad med o .J bb 

ett redligt, öppet ansigte. Hans bållninrr var vördnads-
bjudande, hans röst manlig och alfvnrs~m. Han var 
ej hvad man kallar vacker, men egde en siirdeles för
mftga att behaga och att draga mcnt;iskor till sig. Hvem 
som hade varit i när_mare beröring med honom älskade 
honom som en far. Sådant vat• förhållandet emellan 
honom och medlemm<~rne af den korps, h vars chef 
han var, de voro, hvad han ofta kallade dem, hans 
barn. Pukes minne skall lefva i Svenska flottan, så 
Ii-inge den blå-guln flaggan vajar ~rån dessa flytande 
fiisten, som utgöra fäderneslandets säkra försvar! 

Hl 

16. 

'l.'ttl i Hongl. ÖJ•logs11unuur-Siillsktt-
1Jel vitl p1·esiclii netlliiggtutde delf, 
:l& NfJVt~tnbet• 1~,:j6 ttf C. B. NoJ·
cletuJiojlilcl. 

Med anledning af vära stadgnr, och det mål 
Kong l. Örlogsmanna-Sällskapet sig föresatt, att forska 
och sprida ljus i hvarje gren af Sjöväsendet, fåt· 
jag i dag, vid nedläggande af det förtroende hvarmcd 
Kongl. Sällskapet behagat hedra mig·, uppläsa några un
derrättelser om Eng·elska Ostindien , och om handeln 
med detta land. 

Det [ir väl mftnga år sedclll de fleste af dessa 
uppgiftc•· sanilades under min vistelse på stället, men 
då troligen endast m föriindringar ägt rum sedan 
den tiden, torde dessa anteckningen· icke va m utan allt 
intresse, i synnerhet som flere af våra handelsfartyg 
besökt dessa Linder på sednare år. 

I våra daga r bemöda sig alla sjönationer om att 
utsträcka sina handelsförbindelser, äfven till de aflägs
naste liinder, i den på erfarenhet gmndade vissbet alt 
handel och sjöfart befordr<1 folkens välmåga, lyfta 
åkerbruk och näringar samt dann en politisk styrka; 
företräden, hvilka ytterst hvila på en väl ordnad Ör
logsflotta, som skapas och bevaras, genom växelverkan 
af många vigtiga national-förhållanden, och ett beg!i•· att 
upprätthålla dem. 

Den stora landsträcka hvaraf Brittiska Hindostan 
består, som utgör 28,800 Sv. qv:1drat-mil, och som 
fått sitt namn af floden Indus eller Hind, begränsas 
i norr af _ Tibctsb bergåsen, !;vars spetsnr uppresa sig, 
den enn högre ii n den andrn, och sluta med all ligga 
26,400 E. fot öfver hafvet; i söder tillstöter Indiska 
oceanen, och i vester och öster utgörns gränsorna af 
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jiittc-flodcrna lndus oen Gangcs, hvilka nppkomma i 
Tibet, spr·iinga sig genom de höga HinraJaja-bergen, 
och ncdl<ipa mot kusten med många mäktiga sidogrenilr, 
lrvaraf flere äro segelbara. 

Detta land ii r ett af de iildsra i Asien, och dess 
första historia iir insvept i fabelaktigt ·mörker, -ehuru 
lnndet från alcha äldsta tider varit vedrisbekant för 
sina rikedomar, h vilka försvar·ade af ett menlöst folk, 
stiidse utgjort föremålet för alla verldsheherrskares snhl
hetsbegiir. 

Efter det Egyptiska väldets slut, då Palmyr<l i 
öknen tjenadc såsom ledstjerna ph den väg handeln 
sökte sig, inträngde redan Alexander i Indien år 326 
före vår tideräkning, friin Persiska sidan ocb sköflnde 
lnndet. Derefter inkriiktades det nf Mabometanska furstar· 
omkring år 1000, och iigdes vexelvis af Afgharwr, 
Perser och Mongoliske Tnrta re r, under b vii k a sed n a res 
regent-stam det fortfol' till hörjan af 18:de seklet. 13åde 
Thamerland i slutet af 1300-tnlet och Narlir Shak på 
1700-talet, bafva sviingt herrskare-spiran öfver dessa forn
veridens märkviirdiga trakter, h vilkas rikedomar blifvit 
allmännare spridde i den rnfw som civilisationen ut
bredt sig, oclt hvilka s?tledes kunna anses hafva med
verkat till detta vårt slägtes stora ändamål. Omsider 
hade dock, de Tartariska Furstarncs makt i Hindostnn 
kom m i t på obestånd, genom oförsigtiga krig och d~ll i g 
-förvaltning, samt riket hnde sönderfallit i sm:irre obe
roende Furslestal er, oclr Tbamerlnnds hus, fordom så 
mäktigt, ägde i medlet af 18 ärl:nudraclet, icke mer 
än den gamla, till ' ruiner fallna fast fordom så präg
tiga, hufvudstaden Delhi, med ett ringa ornrilde. 

Det nya Europas vinningslystnad och bildning, 
hade under tiden äfven inträngt till Hiudostan. Portn
gisa re v oro de förste på 1500-tnlet, som efter Vasco 
de Gamas upptiickt, der erhöllo ett stort inflytande; 
der·efte•· följde Holland p?t 1600- och äfven Frankrike, 
efter n ~ira ett sekels försök, p?t 1700-talet; men små-
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ningom lyckad!'S det England, som redan år 1600 sriflat 
e tt Ostindiskt Kompagn i, och som der erlrilllit en fast 
fot, au ut triinga alla andra EHropciska folk, samt att 
efter många öden och krig, hvilka iinnu fortfara, slut
ligen göra sig till fullkomlig herre öfvcr denna källa 
till rikedon1 ocb politisk makt. England har till och 
med kommit så längt att det pensionerar icke allenast 
afkomlingarne af de fordom så mäktige Kejsarne öfvcr 
Hindostan, h vilka af sina länder ägde en årlig inkomst 
<Jf 32 millioner pund sterling, utan äfven flera andra 
Furstar, h vilkas stater bl if vit dem fråntagne. 

Hinduerne, ehuru underkuf\ade, hafva likväl bi
behållit g;tmla pliigseder, lagar och eel igion. De ha f va 
i ftrtusenden b[tllit kiillorna till floderna Ganges och 
lndus i en helig vördnad, och ansett dessa strömmars 
vatten af undergörande egenskap. En folktro som torde 
lrafva tillkom mit, så väl genom lagstiftames beräkning 
att företrädesvis befolka flodernes striincler, hvilka ut
göra r i k a landsträckor, som ock på grund af kl i matets 
fordringar. I trakten af Ganges ursprung är klimatet 
och luftens temperatur, såsom i det medlersta Europa, 
och vid 12000 fots höjd öfver hafvet, finnas byar, som 
om sommaren hvimla af 1000-Lals pelegrirner·, hvilka 

_ besöka de heliga badställena. 
Folkmängden i Hindostan räknas efter sednaste upp

gifter, som måbiinda icke kunna ve~ra aldeles noggranna, 
till 134 ;;') millioner, hvaraf 12::1 anses lyda uneler 
Euglands herrskare-spira, men att icke mer än J} 
mill:n räknas för Eumpeer och deras afkornlingar. 1 
norr är folket af svartbnlll ansigtsfärg, men i söder 
af helt svart med vackra ansigtsdrag; deras lynne ii r 
fridsamt, ehuru man 'har gjort den anmärkningen, att 
de lVIab.ometanska Hinduerne äro mera krigiske, och 

*) Denna uppgift är hämtad ur Hamiltons beskrifning om 
Indien, 
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varit dc svfna;;tc att underk u l'va. H i 11d u i~ n s si il l :t! t 
ftira sig, iit· anständigt oclt ledigt med ~i del lti:dlning, 
och deras qvinnor äro vackra, samt utmärkta för äk
tensl'a ps dygd och l tU s liga egenska per. 

Klimatet i oetta ston• rike är mycket olika. 
Je nordliga och medel-provinserna, är luftstrecket 
godt, rent och ternpcreradt; men i söder, briinn:wde 
uneler nf1gra månader af året, samt ohelsosamt vid 
kusterna, genom deras sumpiga belägenbet på flere ställen. 

Hindostans befolkning· bekiinner· sio·, antino·en till o b 

den Hinduiske eller den Mahometanska religionen. Den 
förra utöfvar på sina bekännare ett stort våltic, och 
ingriper i alla lifvcts förbållnnden till högre grnd, än 
borgerlig lag gör i europeiska länder. Och onktadt 
Christne tlliSSIOniirers nitiska försök, halva dessc föga 
lycknts i sitt omvändelseverk i Hindostan. Det folk, 
man på detta sätt vill upplysa, är mer iin andra an
hängigt sin egen flere 11:00 å r gamla religion, h vii k en 
måhända är ursprunget till vår egen. Man hat· der
före an m ii rkt, att det egentligen varit bland den tigsta 
klassen af folket, som de Cbristne missionäreme gjort 
pmselyter, men att desse snarare blifvit försiirnrade än 
förbättrade. Skolviisenclet har lik v-äl alt tacka ile Christne 
Iärarne för mycken frambo·åno·, 11Vartill landets rco·crino· o o ' b 

äfven frikostigt bidr<~git. 
Såsom ett stort steg till dess<~ tr<~kters fr<~mtida 

bildning må <Införas, au infödingame blifvit bekante 
med boktryckare-kon~ten, så <~lt :ifvcn tidningar ut
gifvas, hva1"<1f redan för 16 år sedan, fauns i Hindostan 
38 stycken p(t flera Europeiska språk, samt 8 på Hind
ostanska dialekter. Deu periodiska priissen är dock 
ställd undet" stränO"t ansvar, och ut<~n reo·eriuacns till-u ~ b 

stånd få ej artiklar i religiösa och politiska iirnnen 
afhandlas. För öfriot ii r den vetenskil pi irra bild ninrrcn b b b 
hos Himlucme iuskräukt till · deras lii1·de eller 13ra-

llllllt'l'll<l. 
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minerna, och bestfn" af thcologi, historia, astrologi, 
geografi, astronomi, matiJCmatik och läkarekonst m. fl., 
h vilka läras vid 3:ne universiteter, som äro inr~ttade 
för Sanscrit-spr~tk et, och det" lärokursen upptager 15 
a 20 års tid. 

Landet äget' äfvf!n en utmät·kt bördigbet, bvilken 
förnämlig<~st bänör· af den ov<~nliga mängd strömmar, 
som genomskära och vattna de stora slätterna, af b vilka 
dc omkring södra delen af Ganges, under benämning 
Bengalen, anses för de rikaste och mest befolkade. 
Men oakt<~dt dessa många strömmar och sköna kaska-. 
der, så Gnn<~s dock flere inre nejder så ytterst tona, 
<~l t vnttensamlingar måste, med ansenlig kostnad, un
derhållas. Det är derföre ej underligt, <~lt floden 
Gang•~s, som på flere ställen är 3 en g. mil bred, 30 
fot djup, s<~mt i dl"n torra årstiden löpet· med 3 mils 
fart, blifvit ryktbar, samt att menniskan i dessa trakter 
t<~cksamt erkänner denna stora skänk <~f naturen, och 
med Gudomlig vördnad nalkas denna mäktiga vatten
fåra, h vi lken genomlöper 1200 mil af Hindostan, och 
som icke allenast årligen öfvergjuter närbel3g-na trakter 
med ett lager af fruktbaraste jordfettma, ocb under 
sitt lopp ät· tillgänglig föt· 1000-tals farkoster, utan 
ock genom sin ofantliga vattenmassa, utsprutad tH' 20 
fl?dmynningar, omsbpae 200 mil af kusten till djupa 
vllwt' och skogbeväxta öar, med rika sa ltkällor och 
goda hamn<lr. 

Engelska Hindostan är nn för ticlen indcladt i 
3:ne Presidentskapet·, Calcull<~, Madras och Bombay, 
inom hvilka guvernörerne äro chefer för både den 
militära och civila makten, men som lib·äl lyda 
under presidenten i Calcutta, b vilken tillika är Gene
ral-Guvernör. Guvernörerne hafv<~ vid s1n sid<~ ett 
råd, hestriende af 3:ne leda mötet· och en stats-sekre-
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terare, mellan hvilka ärenJema ät·o fördelta, och llVar

af den militära delen handhafves af en generalsperson. 

Rådsledamöterna väljas bland tjenstem1in som i 12 år· 

tjenat, men som förordnas blott på 5 å1·, under hvil

ken tid de handlägga 4 Regerings-departt•menter: för 

handeln, krigsväsendet, skatteväsPndet och helsovården. 

Domare-mak ten är deremot oberoende, och består i 

hvarje presidentskap, af en öfverrätt med 4 bisittare, 

och 4 underTätter; - samt den engelska kyrkans an

gelägenheter jemte skolväsendet, bestyr·es af en dom

prost och 23 kapl_aner, bvilka lyd<J unJer Erke-Biskopen 

J Calcutta, som btträdes 11f 3:ne kyrkoråder. För öfricrt 

äro Presidentskaperna indelte uti mindre distrikte~ 
inom . h~ilka äro boende 1 domare och 1 upphörds~ 
man t1II1ka med nödigt antal tj enstemän, för att hand

hafva lagarne, och tippbära de infödda liinsherrarnes 

årliga skatter. 

. . Staden Calcutta, med sina mångfaldig<~ maskPer, 

mdmnska kyrkor och sköna bvcr.rnader räknar omkrincr 
.Jbb ' b 

700,0?,0 inn_evåna,:e till största delen indiska folkslag. 

Den ar belagen v1d Hoo•rley, en uren af floden Ga 11<res 
v t"\ c ~ . ' 

och anlades omkring år 1700, på samma ställe der 

fästet William låg, samt utgör för närvarande en af 

d.~ mtik_tigaste städer, s1·arande emot landPis betydenhet, 

for hvdket den är hufvudstad. Dess bandel omfattar 

ock redan verlden, och för· europeisk bildnino- konst 

l l . 
o' 

oc 1 1tteratu1· har man sörjt genom flere akademier och 

stiftelser. Med skäl kan den europeiska delen af Cal

c~tta, i _syn~erhet s~dan den ånyo blifvit uppbyggd 

el ter· en odelaggande cifversvämning, kallas för en stad 

af palatser, hvilka i prakt och skön architektnr tälJa 

med hvarandt·a; men bvaraf dock slottet uppbyrwt af 

L d 
' bo 

or Welleslcy, utmärker sig såsom det oförlikneli-

gaste af dem alla, och i hvilket General-Guvemören 

äfven lefver med mera ståt, prakt och r·ikedom itn 

nf1gon annan. 
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De största svårigheter som vidlåda Calcutta, här~··. ·2~·;::.".;_ 
röra från ett ofördelaktigt klimat, och att staden är~ 

belägen 100 mil från hafvet, vid en flod l11•ars förän-

derliga bankar och strömmar· medför för sjöl'arten både 

faror och ruödor. Dock har dessa naturhinder blifvit 

med framgång undanröjde, så att klimatet mer och 

mer· förb;iurats, genom omsorgsfull behandling; och 

äfven navigationen har blifvit fullkomligt förbättrad 

genom skick liga lotsa r· och passande boxerings-ångfa r tyg, 

ehuru ej större fartyg än 500 Tons kunna lasta när-

mare staden' än på 8 a 10 eng. mil. 

Vid angörande af flo.den Hoogley, h vars utlopp 

är 12 eng. mil bredt, fordras vid alla tillfallen den 

största uppmärksambet, på icke allenast de farliga 

bankat· hvilka ligga derutanför och den låga och knappt 

syn ha ra vestra stranden af inloppet, utan på den smala, 

gPnom flyttbara sandbankar föränderliga, rännan, för 

ankommancle skepp. Men störst är dock svår·igheten 

vid regntidens början, då floden sviiller med <'Il till

tagande ström, som förändrar alla förhållanden i 

botlen, och som är så häftig att ett skepp knappast 

kan uthärda den. Detta fenomen börjar 80 mil ned

om Ca lcutta. 

Inkommen omsider i floden, äro dess stränder ända 

till byn Kedjeree, de europeiska fartygens lastplats, 

ganska kala -och utan intresse; men derifr~n blir land

sk a pet mer och mer förtjusande, och om vexlal' med 

sköna Iandtitus och trädgårdar, som utbreda sig i alla. 

riktningar framför den stora staden. Denna strändernas 

fägring, fortfar äfven på andra sidan af Calcuua, der 

flere etablissemen!er äro belägna, som tillitöra andra 

Europeiska nationer. 

Calcutta bar äfven åtskillige skeppsvarf, hvarifr·ån 

flt•re skepp rustas alla år, samt en sjöfart som upp

skattas till flere millioner pund sterling. Den stora 

rörelse so111 visar sig i denna stora stad, je m te bland ... 
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ningcn af Europeiska ocl1 1\siati-;ka sprid, och ceremo
nier , väcker högsta grnd en främlings deltagande, 
och försätter honom liksom framför en tafla \Il' fantasien. 

Staden 13ombay, som ligger 182 sv. mil från Cal
cutta öfve1· land, är bufvndsälet för presidentskapels 
regering, och ha1· 162,000 innevflllare. ' Klimatet, lika
som på flere ställen vid Hindostans kuster, är väl 
mindre helsosamt; ' men genom sin belägenhet och sin 
befåstning, anses det oaktadt denna ort för den star
kaste i Hindostan. För· öfrigt har denna plats stora 
och vidlyftiga bandelsaffärer, samt en ansenlig mängd 
fartyg. Hamnen är, efter TrinconiHaly på Ceylon, 
den bästa och säkraste i Hindostan. Den bildas af 
flere Öar, kan rymma de största flottor med säkerhet 
för nlla vinda1·, och är väl beskyddad nf ätskillio·e fäst
ningar, hvaraf den största är beLigen på ön El~fanta. 
Skeppsvarfvet, med sjöarsenalen och 3:ne dockol' föl' 
1inieskepp, samt andra inrättninaar för skeppshy•'"'nnd 

v ::>n <. -' 

ä1· äfven det vidsträcktaste och fullkomlig:tste i Ostindien. 
Oaktadt att Ön på hvilken Bombay är beliiaen 

blifvit omskapad till den skönaste triigård; att sjelf'va 
staden hat· en i alla afseenelen god beLigenhet för han
del, och föl' nä r va rand e ä t• en r i k nederlagsplats för 
vestra kusten af Hindostan, pel'siska viken och röda 
hafvet, saknas likväl det· friska vattenkälloa·, bvilket 
gifvit anledning till en anmä1'kningsvärd och med stol' 
skickligbet anlagd cistern för regnvatten, som uppfyllct· 
innevänames bebof. 

På Hindostans östra kust i söde1·, och omkring 
150 svenska m il fr å n Ca le utta, befinnes staden Mad ras 

" ' pa en kal sandkust hvarpi\ bafvet brytel' med våldsam-
het, utan uppehåll. Ehuru en sådan belärrenhet icke 

t> 
är god, i synnerhet som landgång från redden endast 
är verkställbar med landets båtar, bu likväl Madras 
300,000 invånare af alla färaer och fo]l,sla~>" samt en o o• 
ganska betydli0cr handel med milnz:a del,'ll' 'If ve1·lden 

u - ' ' 
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h vilket ä1· ett förnyad t bevis pi\, huru alla svårighetet• 
beldimpa~ och öfvervinnas, af den menskliga l'llllllngs

lystnaden. 
Fästningen som försvnrar denna stad, ha1· 2000 

kanoner af alla kalibrar, och anses för en ibland de 
starkaste i Ostindieu. Den börj8de anläggas omkring 
år 1640, sedan England erhållit tillstånd att bosätta 
sig på kusten; och åtskilliga allmänna byggnadel' äro 
ännu q var från den tiden, inom fästningens vallar. 

U ta f alla grenar inom rlkerbrukRskötseln' som 
Hindostans befolkning bedrifver, är risodling den vig
tigasie och allmällna.ste. Hinduiska religionen och fol
kets t;amla suhnnor, tillåta endast att njuta en lätt 
och enkel spis, bestående af ris, smör, mjölk, vege
tabilier och specerier, samt för vissa folkklassel', någon 
gf111g kött a f gett er, få r, höns och fisk. 

l den belägenhet som landet nu befinnes, har 
fabriks- och industri-väsendet naturligt vis icke hunnit 
till någon böjd. Likväl tillverkas vissa varor i Hind
ostan, såsom kattun, nettelduk, sidentyg, fina bomulls
tyger, sbawlar, perlemo- och sköldpadd-arbeten, samt 
allebanda tf1gvirke af Manillagräset, och den inre tågan 
eller barken på kokosnöten m. m., bättre än i Europa; 
och Hinduernas konst, att af växtsafterna bereda oför
gängliga färger, är så fullkomlig, all den ingenstädes 
kan eftergöras. 

På åtskilliga ställen pf1 den Hindostanska kusten, 
bygga infödingarne ä f ven sina far koster sjelfva, bval'
till de använda virke af theke-trädet, b vars egenskaper 
och varilktighet öfverträH'at· Europas ek; - ett fot·
hålhnde som gifvit anledning till, <~!t stora laster hä11af 
skic;kas till ödogsvarfven i England , och att den Kongl. 
regeringen äfven lilter bygga örlogsfartyg i Bombay, 
hvilka sedermera armeras och ru stas i England. 

Eur~pas handel med dessa traktel', lHll' alltid varit 
förcm(tl för mycken omtanke, och Eilgland hed omsider 
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å1· 1813, blifvit tvunget att frigöra Ostindiska handeln, 

sedan Kompagniet från dess stiftelse, uteslutnnde inne

haft densamma. Denna frigörelse hu ock gifvit för

nyadt Iii' åt all rörelse i 1-Iindostan, hvaruti angrän

sande , folk nu deltaga med betydliga affarer, både 

sjövägen och genom karav<Jner, hvilka till en del följa 

forntirl(~ ns stråkvägar. Med ett ord, handelsintresset 

har blilvit allmännare l~efordradt, och ä f ven kommuni

kationen inom landet utsträckt i a lla riktningar, genom 

en säker och skyndsam postgång till fots, hvilket för 

Hinduen ä•· det lättaste och vanligaste satt att färdas. 

Men Englands ofantliga tillredelse•· i delta ögonblick, 

med ångf<~rtyg p?t Alexandria, jernb:wa i Egypten,och 

återigen ångfartyg till Bombay, syfta på att, genom 

den snabbaste och således den minst dyra förbindelse 

med Hindostan draga nya · fördela•· af den lössläppta 

'handeln på Indien, och erhålla ännu större vinst. 

Förhl1llandet emeiiJn den gamla kommunikationen och 

·den föreslngna nyn, är såsom månader till veckor. 

Exporlen från Hindostan består af flere artiklar, 

såsom: silkes- och bomullsvaror, specerier, drogc•·, farg

stofter, salpeter, s;:~lt, sago, ris och ädla stenar m. 

m.; samt införsPin af: the, rnetallf'r, ylletyger, por

celain, vällukter, skeppsförnödenbetcr, dragkreatur, 

samt flere slags Europeiska fabrikate•·, matvaror och 

lyxartiklar. 
Men hufvudkällorna till lwnrJ,.)n med dessa trak

ter, bestå icke allenast af Hindostans varor och dess 

grannländers, utan :-tf handeln med China och der om

kring ligg·ande orter. Och häraf har tillkommit en 

brännpunkt fö1· den11a ofantliga rörelse, deri snart sagt 

alla folkslag deltaga ohebindrade, för att omsätta sina 

handelsspekulationer och kapitaler. 

Det bar blifvit anfördt att bnndeln på endast 

Hindostan, sysselsätter årligen omkring 400 fartyg af 

P· rn. 300 tons storlek , förutan alla mindre; samt att 

j. 
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Förenta Stalerna Nord -Amerika, hvilka anses äga 

'·del af alla ankommande farly" till Ostindien, ehuru TU· - n 

de endast äga få varor att erbjuda, b;~ f va en vinsigif-

vande och väl beräknad fraktl'art, som understödjes af 

snällseo-lande fart)' " skicklicre Consuler och skeppshe-. :::> n' u 
f:ilhafvare, och som tillskapat en he~ydlig förmögenbets-

källa för sl1cppsäg:nne. 

Detta sätt, a Il stå i hnndelsförbi ndelse med Hind

ostan, är ock afgjordt det bästa, för alla dem som äro 

l ånrrt afl :j,rsne och aaa skrvmmi 0"e handelsvaror, samt 
c b ll:"'' o "' 

bör således blifva ett mönster för oss sjelfva, hvilka 

mer än andra äro i behof, för ett Sl1dant ändamål, 

af väl förbNcdda omständigheter, välseglande skepp 

och tillförlitliga underrättelser. 

Ibland flere artiklar, som utskeppas från Hind

oslan, är exporten af opium från 13Pngalen, ganska 

ans('nlig; helst denna rusgil'vande drog, som för !n

diens folk blifvit oundgänglig, försäljes lör Kompagmets 

räkning med otrolig vinst då bvarje ki_sta iubri1~gar 
omkring 4ö0 pund sterling. De spekulilt1va Amenka

nan:nne hafva derföre,- ägg:1rle nf en sårliln vinst-, 

låtit komma opium ända från Levanten till New- York, 

h varifrån de ä te•· utskeppat den till China, och andra 

Ostindiska orter. 

För 20 r1r sedan heräknarlrs, att exporten från 

den eno·elska drlen af Hindostan uppgick till 11} mil

lione•· ;und sterling, och importen till 9t millioner, 

hvaraf '* ansågs komma från Europa och England. 
Bland inkommande artiklar, stod jernet och tjäran från 

Sverio·e i högsta pris, samt bl e f ä f ven mera betalt, men 

impo~te•·ades af engelska och amerikanska fartyg. 

Handeln emellan Hindostan, Persiska viken och 

Östra Afr ikas kuster, bedrifves till det mesta med in

födinoarnes egn:1 små 

på d"'eua sätt fortf<HH 

far koster eller k a r il v :t ner. Och 

dc Indiska varorne, att utbytas 



mellan Turkiet, Arabien och Persien !!Pre grtnger, Jll
nan de ilnländn till de Europeiska torgen. 

De förn~imsla handelspunkter i drssa vester om 
liggande länder äro: Mozambique, l\lo<·kn, Judda, 
Muskat, flussora, Bnchir, och derifrån utskcppasguld
sand, vax, elfenben, sköldpadtbkal, vällukter, droger, 
l<rycldor, koppar, äkta perlor m. m.; samt ditföres sam
ma handdsartildar som till Indien. 

Förbindelsen deremot med de Östra öarna ( bvaraf 
Malt·yöarne äro de rikaste), hestår till det mesta af by
teshandel, och som dc ännu äro obekanta hafva få Euro
peeJ' der bosiltt sig, l1tförseln derifrån är: kryddot', 
svalbon, rotting, guldsand, ädla stenar och perl or, elfen
ben, l<amfert, tutanego m. m.; hvarcmot bomullsty
ger, silk e, jcrn, manufaktur-smide, opium m. m., dit
föres. Den n a handel ä r l i k väl förenad med må ng a 
äfventyr, genom oldinda tral<trr, invecklad navigation, 
och lurilnde sjöröfvarc, nf hvilka de djl'rfvaste och mest 
färrädiska äro hemma på Borneo och Soolo-öarna, !Har
före nlla hanc.lels-sjiifarande i denna vidlyftiga skär
gftrd, böra gå tillväga med försigtigh et. 

Af europeiska nntioner, hvilka bcsökn dessa arehi
pPlager, bar den Holländska det största inflytande, så
som bene öfver ön Java s<.lmt en långvarig bekant
skap med sjclfva trakten. Engl<lnd har likväl, i sed
nare tid, skördat mf1nga förd!•l!tr af Prins Wall is ön, 
som ligger i den allmänna stråkv~igcn åt China, och 
hvilken Ö kom under l<ron!ln genom en engelsk sjö
kapten, som 1787 blef gift med konungens dotter på 
densamma. 

Den folkfattiga verldsdclen Nya Holland, har äf
ven]edes, genom kolonierna Södr!l ~'allis och van Die
mens land (den förr!! ägde för 25 år sedan 20,000 
invånare), börjat fästa hancldsspekulationeJlS uppmärk
samhet, och till Port Jackson inkommer årligen, nu 
me1;a, ett betydligt antal fartyg, från så väl Hindostan 
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~o111 flera angr::insilndc orter, och ~ifvrn fritJI Europa. 
Enghnd, som för verldcn inl!lgt lys::ntdc prof af hm
skapen att anliigg!l kolonier, och som derföre fram
för andnt lyckats all, icke nllenast ,körda den högsta 
vinsten, utan ~Hven utbreda ritristendomen och npplys
ningen t il[ de vidsträcktasie och afl3gsnaste traktel', 
hilr Unge med sto r förlust nndcr~tödt dc>sse brollslings
J,olonicr, för ::tll förbjelpa Jem till ftkcrbruk och han
del; ntcn genom dc>n nu uppt~iclda ofantliga rikedom, 
denna koloni har pft metaller och äfvcn p~ guld, synes 
sitsom att vedergällning och ftlerbctalning skulle kunna 
er hå Ilas. 

Oaktadt Englands bcsUillsamhrt <ttt utbrt>da fri 
handel, och dess likenhet all i a lin riktningnr snmla 
rikedomar, har likväl Kompngniet icke lyek«ts alt full
komligt öppna kommunikation med de närmast Öster 
11t ligg:lllde rika grannländer, ehuru flere försök blifvit 
gjorde. Dc srdnarc ?t rens tilldr;:~gels<,r i China, och 
dess nödtvunget förändrade h3ndelspolitik, samt den 
pft andra sidan oceanen till sin fria uf\·eckling lernnade 
nmerikanska vest1·a kontincuten, l;on111lil dock säkerligen 
en gång, att fulbnda alla verldst rakters handdsfiirbin
rlelser, och öppna vägen till d('t sto ra ännu ohcl<nnta 
Dirmnnska riket, samt i allmänhet a tt föränd ra han
delssättet, med så väl den of11komliga rika Ön Japan, 
som de odlingsbara och sköna PfJilipinska Ö::trna, af 
h vilka Manilla redan 'ägn Pil lwlydlig handel, som ock 
med allil öfriga, i det Still a Hafvet JJti«tslcHie skärgi\r
dar och Öar, hvilka af nainren erhållit stora rikedomar. 

Inkomsterna nf Kompagniets ofantlign besittningar 
äro svftra att bcslämmn. Föt' flere år sedan ans~gos 
de utgöra brutto omkring 20 millioner pund sterling, 
hvaraf hälften erhölls nf monopolium för opiu111 och 
salt; men lwfva tmligen i sednnre år, då flera lände!' 
äro Kompagniet underlagde, blifvit stÖrT<'. Emedlel·
tid kan pcnningc-viustr~n. icl\1' vnra stor, då underhålls-
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kostnarlen afdrages, belst denna köpmans-styrelse är 
tv unrren till den största frikostighet, för att förmå Eu-

:::> u 

ropen att tjcna i delta klimat. 

Man bar beräknat, att omkring halfva inkomsten 
åtgår till aflöning för de civila embetsmänncn, hvilka 
dcrf'ÖI'C äro i stf1nd att lefva med beqvämlighet och lyx, 
samt att andra hälften åtgi'u' till militärens aflönande, 
Kompagniets räntor, och _ till andra liqvider; - !Har
före den eaentliua vinsten, end ils! torde kunna bet rak-

:::> t-> 

tas, såsom af politisk besknffcnhet. 

Det Bolag som benämnes, Engelska Ostindiska 
Kornpagniet, består af ett visst antal personer, hvilka 
samfält äga flera millioner pund ~terlings kapital, för
delat i aktier på 2000 pund sterling*). Hvarje medlem 
i denna korporilfion måste minst ha en full aktie, men 
ej mer än fem. För att styra Kompagniets angelä
genlll'ter, utnämnPr det ibland- sig en direktion af 24 
lednmöter, hvilka minst måste äga 2:ne aktier hv<trdera. 
Desse direktörer hafva intet arfvode, men inflytande, 
och protektion för sina vänner, samt oinskränkt myn
d iglwt ö f ve r Kons p<1g n iets affa r er, h vii k <t skötas b ätt re 
än nf1got annat sanshälles. Pf1 det att kontroll och 
samverk<tn likväl m~l äga rum · emellan kronan och 
Kompagniet, har engelska konstitutionen förordnat om 
en lwmite, samm<tnsatt af -viss<t kronnns funktionärer, 
hvars ordförande utnämtws af Konungen. 

Ehuru Hindostans folk, icke förn1ått mot sina in
kräktare göra motstånd, ;igel' likväl soldat-k<tsten all
män aktning, och anses för en bland de förnämsta, 
och svsselsätter sio- med intet annat. Den Hinduiske 
soldat:n, af engelsm~nnen kallad Sepoy, har stark kropps
b)":rcrnad är ihärdio· tapper, och ömtåli0e~ om sin mili-

bo ' b' 

"') Detta foriHillnnde ägde rum till 1833 då -Kompagniel 
erhöll ny oktroy och ny organisation i vissa delar. 

) 
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täriska ära; trof<tst mot den han tjenar, lyder och följet' 
med lätthet sina ledare, men dem förut<• n, håller van
ligPil icke st2tnd. Den är föröfrigt lätt född, böjd för 
ordning, och har vid nlla tillf,illcn ståuclnktigt tällat 
med europeisb trupper, om krigsäran på sl<~gfältt't. 

1\ompagniet, som under Englands beskydd, herr
skar öfver dessa stor<t och långt ;~flägsna lander, bar 
funnit sig föranlåtet att sk<tp<~ och upprätthålla en stor 
krigs111akt, för att dPls bihehåll<t sin ställning, dels ut
vidga sin makt. Och under dessa förhållanden har 
Ostindiska regPringen kornmit än dn derhän, att icke 
allenast undPrhålla en större eskader af Englands ÖJ'
logsflotta, hvilken har sin hufvudst<ttion i Trincomaly 
på Ceylon (då Kompagniet end<tst äger någr<~ smärre 
krigsfartyg i Calcutt<t och Bombay), ui!HJ derjetTtie en 
landt-arme af 180,0:!0 n.an infödda soldater. Denna 
här, är på det europeiska sättet disciplinerad, oeh äf
ven kommenderad af en~•Piska officerare, hvilka lemna 

" soldatens förelomar oa1 lastade och derigenom tillvunnit 
sig dess tillgifvenhPt, ehuru man funnit tjensten for
dra, att derjemle af infödde, !ftgna nr ledt'l, placera 
en lwpiten och en löjtnant på hvarjc kompagni. Desse 
o:flicerare beklädas ur trnpp<~ ns klad-förrf1d, men med 
sina vederliknrs gr<tdlwteckningar; de umgås endast i 
tjensten med Europeerna, och utgöra för öfrigt ledare 
af truppens disciplin och ekonomi, hvaremot det euro
peiska befälet lerler krigsplanen, den högre krigstukten 
och skördar hedPI'n. 

Förutom dessa införldr trupper, underhållas i Hind
ostan ~20,(JOO man af engelska arn1en, hvilka väl kunna 
ombytas, men som af politi-;ka orsaker vauligPn q\·ar
Liifva längre tid, och jag har känt regementen, som 
varit i Indien mer än 20 år. Åt dem anförtros fäst
ningnr·ne, n1en i anseende till klitntltet, begagnas de 

föröfrigt sparsamt till fä-lttjensten. Slutligen har Kom
pagniet äfven till s1n disposition dc skattskyldige fur-
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starncs ::mclelar af truppl'l', hvilka v;il utgöra ctl stort 
an t<~ l, men äro icke organisc1·adc efter europe iskt 
mönster. 

Sårlan har Jen fcirun<l!:'rliga vcrk:Hl hlifvit af dessa 
redan långt bullna verlds-l'örhindclser, hvilbs makt inga 
sv~ricrbeter hittills kunn<lt hindr;t, och som ;t !l t mer och 

" mer snmrn<~nl'öra folken och deras intressen, ':11nt förmin-
ska de största afståud. SftsOITI exempel härpå vill jag an
föra alt fö r endast n ~t crra år sed<~ n , af.rick Pit engelskt ' \"' ;::") . 
ha ndt>lsf.1t't y g frflll E u ropa, kringseg h de C1 p Il o r n, 
spelwlcrilde med afp:•ssade varor uppttt hela vestra 
lwstl'n a f A mer i k a ä n da t il! Mc x i k u, s n m t forisa t te 
derifrån med piastrnr till China och 13engalen, och 
[tterkom slut ligen med stor vinst; att et l annat 
fnrtyg, som till!,örde i Caleutta, unp-där samtidigt, 
l<rinrrorick Goda HoPf>Sndden samt fortsatte sina aff~rer "" . ända till Östersjön och S:t P etersburg, samt att äf'ven 
ett tredje, frftn sanlltHI hnfvuclort, h:n för intet hin ge 
sedan afgätt till .Medelhafvet med en rik Ostind isk ladd
lllng, och der på mycket kort tid on1satt densanllll:l, 

Af bvr~d j:1g nu haft äran anf'öra, a11gående -han 
deln på Hindostan och kringliggande tr<~kter, synes, 
att detta ur ftldrig<~ och rika land blifvit stäleJt i för
bindelse med snart sngt hela v~rt jordklot, men blifvit 
i synnerhet nöd,·ändigt för de Europeiskn kapitalernas 
omsättning, samt föt· vår verldsdels äfventyrare-lynne, 
och lefnads-bchof; och föres man bäraf till den slut
följd, att äfven Sverge borde kunna erhålla stora för
delar af en direkt sjöfart, på dessa för alln nu tioner 
nu tillgängliga verldstraktcr. 

Det sätt bvarpå s,·er"c synes kunna bäst åstad
komma en si\dan förbindcl~e n~ed Hindostan oelt dess 
kringliggnnde trakter, är detsam m ma som Förenta Sta
ternas i Amerika, h vars fartyg efter lokal-omständig-
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hC'!CI', och utan att ~ig n lwndel;;hu s i lndicn, ditföra 
ea·na eller andra nationers v;uor , bl'söka de fördelak
ti gas te platser, snnJt uppch fdl a sig der oftast ge nom 
fra k tförtjenst, flere å r. 

Det skepp, som utses för ett s~dant ändam ål , bor
de min tanke vara af 200 läster, sa mt seg la väl. 
Det borde Mven var;t armerad t, för n it icke a llenast 
sje lf var<:~ säkert, utan äh•en inge ett ::dlmiinl fö r troende, 
he lst en sr;dan öfvertygelsc, samt skeppels anseende i 
öfrigt, otvifv elaktigt skulle bereda fördelaktiga affärer. 
För Svensk a fartyg, äro dessa iakttagelser sft mycket 
angelägnare, som desse äro mer främlin gar än andra, 
och rn;\ ste så ledes fr5n första stun d fästa förtro endet vid 
sin flagga. 

Kapitencn och elen n~rmaste i bcfiifet bör, utom 
fullkomlig kännedom i yrket och navigationen i dessa 
farv;~lten, varn utvalde personer, som, genorn b~dc in
sigt och uppförande, ingifva utländningen aktning föe 
vrtr nation. Besättningen biir äfvcn besti't af valde 
män, men icke öfverflödig, föt· att undgå trängsel och 
sjukdomar. S iwile mil n i Indien behöfva mera folk, 
kan en förstärkning lätt erh ållas af inhemskt sjöfolk, 
hvilka lwsta litet, samt äro vana vid både klimatet 
och Europeiska fartyg. All inredning om bord, höt' 
beräknas för väd erv ex ling i ett varmt klimat, samt 
Inad provinn t och beklädnad angå, måste äfven dessa 
lefnadsförnödenbetcr, vara nfpassade för resans ändamål. 

För öfrigt bör skeppet vara väl försedt meJ goda 
instrumenter, nautiska tabell er, sjökort, bamn-bes krif
ningat· ocb specialer, samt ingenting sparns för att, åt 
s?t väl det yttre som det inre, gifva utsee nde och beqväm
lighet, och derigenom bereda och biuehå lla förtroendet. 

Har man ej tillräckl ig tillit för k a pitenen, så böe 
en supercnrge medfölja, men framför allt, böra pas
sande relationer med utländ sk:~ handelshus först vara 
beredde i E uropa , och endHst dc mest ansedde korn-
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n1issionärer i Ostindien bf'gilgnas, hvilka uppdragas sft 
väl hestyret med försäljning och inköp af ny last, som 
andra omsorger. Men det ständiga föremålet böt· vara, 
att göra Svenska fhlggan och vårt lands iutresse val 

känc:lt och ant3get i Indien. 
Sedan skeppet s~lunda är utrustadt, och försedt 

med nödigt frihetshref, samt för öf'rigt intagit en assor·

terad last af svenska produkter, pnssande för Indiska 

marknaden, såsom metall e r, manufakturvaror, beck och 

tjära, linneväfnad rn. m , bör det lem n a Glitheborgs 
farvatten i en årstid, som är bäst passande, för att 
fördelaktigast kunna begagna de åtskilliga vindar oc·lt 
årstider, i syn nerbet ,.id dubbleringen a f K a p, som 

anträffils på en sft .lång navigation. 
Om ett skepp har att genomlöpa omkring 16,000 

eng. sjömil fr~1n vestra Sverge till Caleutlil, så bör 
det på 5t månader kunna göra denna resa, samt un
der tiden äfven beröra med någon i vägen liggande 
handelsort, såsom Macleira, Brasilien, Kap eller Isle 
de Frnnce. Om sk<'ppet således nf'går från Götheborgs 
farvatten i första diJgarne ar Juni' och besöker under 
vägen Madeira, så ankommer dt'L till Kap i Septem
ber, då den stormiga vinter-årstiden är förbi, och man 

äger förhoppning på vadert väder. Sedan nHtn här, om 
så fordras, hämtat vatten oclt förfriskningar, samt upp
gjort affärer och erhållit underrättelser, afgfu· skepp;t 
direkte till Calcutta (derest ej lsle de France ellt•t' na
gon annan ort i Indien besökes), samt inträffar der 

omkring halfva Novt>mber. I öl'versta delen af Ben
galiska golfen blåser väl nu (fr. den 1 Oktober till 
d. 1 April) N.O. Monsoon, som är motvind, men vä

derleken är stadgad och helsosam. 
I Calcutta heböfver skeppet 1 a 2 månader, föt· 

att försälja sin last och intaga en ny, samt iståndsätta 
sicr för återresan, så framt befälhafvaren ej finner för
~ 

delaktigare att qvarstanna i Indien och drifva frakt-
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affärer. förra fallet lemnas Caleutta i Januari må-

nad, och ~t terresan företages med samma fördelaktiga 
Monsoot;, som nu p~skyndar hemresan, b vilken dess

utom förkortas genom passad-vindarne, som tillåta 
mera direkta kursar. lsle de France, antingen lwsökes 

ellet· passeras, och till Kap böt· skeppet ankomma på 
återresan i Mar's, k<clllhända förr, dä den vackra års
tiden ännu fortf'ar. Här argöres de sista affärerna med 
Ostindien, om det si\ lämpar sig, och på återresan 
genom Söderhafvet angöres S:t Hele na och Azorerna, 

hvilka Öar ligga r strllkvägen; samt uti Juni månad 
bör skeppet kunna vara åter i Götheborgs fanalten, 
efter ett års frånvaro, bvars längre eller kortare tid 
dock bP ror·, icke endast af sjömans-erfarenlwten, utan 

af välberedde affärer, och på ett skepp som seglat· väl. 

Mine Herrar! 

Då jag nu utur gamla, för mer än 24 ftr sedan 
sammanskrifna, minnesblad, som då blefvo lemnade till 
en bortgången högt alllad och värderad embetsrnan ;:'), 
hvilken genom sitt snille och stora insigter, sökte rikta 
uppmärksamheten och spekulationen inom vårt fäder
nesland, på en visserligen icke ny, men måhända bort
ta p p ad ha n delsväg, der svensk omta n k e och sk i ck! ighet 
borde kunna täfla med Europas andra sjönationet·, till 
det mesta gjort detta utdrag; så har sådant skett un
der den f0rhoppning, att slutligrn få se Svenska han
delsin t resset och dess fhgga, ä rad och a n sedd i dessa 
fjerran trakter; en förhoppning som synes vara oss så 
mycket närmare, som vi i år genom Kong!. Maj:ts 
hägn om det Svenska sjöväsendet, sett ett af våra ör

logsfartyg för första g~ngen afgå på .en expedition till 
Goda Hopps-udden, och der omkring liggande trakter. 

*J I-J,>JT Stats-Rådet. Grefve Wirst.in . 
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ttule .~j/J ... exJ.~editi@'IO,etr. 

Carlsitrona Station. 

Fregatten Desiree, unrlPr befäl af k~mmendi:ir-bpi
tenrn och riddilren Annerstrdt; 

Fregatten Eugenie, under befäl n f kom meneiiir-kil pi
t~nen och riddaren S. von Krusenstjerna; 

Fregaten Josephine, under befäl af kommendör- ka
pitenen och riddaren Virgin; 

Korvetten Najaden, under befäl af iiapitencn och 
riddaren Coyet; 

Briggen Nordensköld, under befäl af kapitenen och 
riddaren Meister; 

hafva varit utrustade samt inmönstrade den 2 Juni till 
en öfnings-eskadet· undet· konter-amiralen och rid
daren friherre C. Nordensk jölds befal, på expedition 
först ftt Örewnd o~ h Nordsjön, och vidare 5t Finska 
viken samt Cronstadt. 

På freo-atten Eugenie har under tiden. H. K. H. 
Hertigen at Östergötbland tjenstgjoalt i egenskap af 
prernier-löjtnant vid Kong!. Maj:ts Flotta och qvarler
cbef; och med eskadern hilr dessutom en Non·sk fre
o·att och en korvett varit förenade, öfvensom Svenska 
~ch Norrska kadett-korvetterne, schonerten Falk je m te 

ångfartyget Thor. . .. 
Freaatterne Desiree och Joseph111e afmonstrade d. 

31 Augu~ti, korvetten Najaden d. 27 och brigg·en Nor
densköld d. 26 samma månad. 

Sclwnerten 

161 ~:~~
,4':.P:.~~ .r ; 

.:~;?' ·~ ! . 

Skonerten Falk, under befäl af kapiten-löjtnant«f( 
och riddaren Nctzel, hlef i Ca riskrona utrustad i stället 
för den, från Stockholm ankomne skonerten Expe..: 
J'iment, bvars besättning utan af- eller inmönstring :..:~lJt 
flyttades på Falk, o<.:h likaledes efter dennes hemkomst, 
å tergick u n d e r sam ma befäl, om bord på Experiment, 
hvilken under tiden i Carlskrona blifvit reparerad. Sko-
nertcn Falk afo·ick den 5 Juni till den ofvannämde 

" eskadern, och återkom med densamma. 
[{orvetten Jan·amas, under befäl af kapitenen och 

riddaren Lundström, har varit utmstad till exercis
expedition med kadettet' från Kongl. Krig~-Akade
mien ocb förenad med eskadern från d. 1 Juli till d. 
31 samma månad; återkom den 21 och afmönstrade 
d . 31 Augusti. 

.f...,regatten Eugenie, å ny o utrustad t iii expedition 
åt Medel b af vet, med sam ma öfver- och under- bef<il, 
men ombytt besättning, afseglade d. ' 8 Sept e m ber: 

Expeditionen fortfar. H. K. H. Hertigen af Öster
götllland tjenstgör om bord i fönlt om nä m d egenskap. 

Briggen Nordensku.ld, under befäl af kapitenen oclt 
riddaren Råfelt, åter ut rustad till enahanda ex pc
dition som freo-atten Euo·enie, och ställd under Che-

v " 
fens å nä m de fregatt befäl; inmönstrade el. 7 och 
afseglade d. 8 September. Expeditionen fortfar. 

[{orvetten Najaden, rq1det' bef~il af ka pitenen och 
riddaren Ehrenstam, å nyo u trustall till öfnings
expedition med unga sjii-officerare till Goda Hopps
Udden, inmönstrade d. 14 och af'seglade d. 15 Sep
tember. Expeditionen fortfar. 

Korvetten Carlsilrona, ur1der befiil af kapitenen och 
riddaren E. af Klint, efter expedition åt Syd-Amc
ri k a och 'iV est-lnd i en, f ö roi y ekad i Florida-Golfen, 
Norr om .Mat;:mzas på C u ha, den 30 April. 

Exercis-Briggen Snappopp, under bcfiil af kapi
tenen och riddaren Schntiterlöw, har varit använd till 

Tidskrift i SjO'väsendet , 10 år g . 3 häft . 11 
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exerc1s för skeppsgassame f'r i'tn d. l Juni till d. 17 
Augusti. " 

Krono-Angfartyget Thor, under befäl af kapitcne1i 
och ridllaren Friherre H.uuth, har gjort expedition 
till Öresund, och till St. Petersburg öfved'ört H. K. 
H. Hertigen af Östergötbland. 

Inmönstrade och afseglade d. 28 Juni, återkom d. 
5 och afmönstrade el. 10 Augusti. 

Kong!. Post-Angfartyget Nordstjcrnan, under be
fäl af kapitenen och riddaren Palancler, hm~ ifrån 
Ystad till Ri:igen, och tillbalw, öfverfört H. M. Drott
ningen samt D.D. K.K. H.H. Kronprinsen och Prin
sessan; v ida re i J u l i och Augusti mE,nader ''a rit be
gagnad t till Deras Majestäters ocb den Kongl. familjens 
resor emellan Svenska och Danska kusterna, samt i 
September månad, från Ca rishona till Stettin öfver
fördt D.D. K.K. H.H. Kronprinsen och Hertigen af 
U pland. 

Fartyget inmönstrade d. 29 Juni, återkom d. 20 
och afmönstrade d. 22 September. 

Kong!. Post-A;tgfartyget Sucnslw Lejonet, un
der befäl af kapilen-löjtnanten och 1·iddaren C. O. F. 
AnH~en, inmönstrade d. 27 -och afgick d. 28 April till 
postföring emellan Ystad och Stralsund; återkom d. 27 
och afmönstrade d. 3l Oktober. 

Postjakten Postilfonen, under befäl af Premier
löjtnanten P. F. Haverman, har under November och 
Decemher månader 1845 samt Januari 1846, bestridt 
vinter-postföringen emellan Ystad och Stralsund; llVar
efter fartyget upplades i Y stad och besättningen åter
kom till stationen, med undantag af en styrman och 
en bi1tsman, h vilka hlefvo qvarlemnade till fartygets 
vi1rdande. 

Last-Briggen Två Bröder, undet' befäl af kapi
löjtnanten och riddaren L<~gerstråle, bar, efter vinter
lag i Sveaborg, anländt till Stockholm med innehaf-

i 

i 
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vande rnjöl-last, livarefter den återkommit till stationen 
och afmönstrat den 2 Juni. 

Last-Briggen Harmonien, u n der befäl af bpiten
löjtnanten och riddaren llosengren, hm· ifrån Stock
holms arkii-förråd, transporterat 2400 centoe1· krut till 
Carlskrona. Inmönstrade d. 23 September och afmön
strade d. 1 '7 No vem ber. 

Last-Galeasen Pojken> undet' befäl af premier
löjtnanten Tilosius, har ifrån Påskallavik till Carls
krona transporterat 1500 centner krut, anordnade fr~111 

Fliseryds Bruk; fartyget i n mönstrade d. 23 Sept e m ber 
och afmönstrade d. 13 November. 

Lastjakten Suan, hat· haft vit~terlag i Stockholm. 
Befäl och besättning· hafva med Angfartyget Gottland 
blifvit hitsända, h varefter fartyget ~tterkom till Carls
Inona den 1'7 Maj, med last af kanoner, kulor och 
skepps-ankare. -

Sedan bar Jakten varit begagnad till resor i Skiix
gården efter sand och sten för varfvets behof, llVar
efter det afmönstrade den 3 November. 

Stockholms Station. 
Briggen af Wh·sen, har varit anviind till exet·

. cis med skeppsgossa•· uti Stockholms skärgård, från d. 
2 Maj till d. 26 J.uni. 

Skonerten Exp~riment, utrustad till exercis-expe
dition oclt inmöustrad d. 20 Maj; afseglade till Carls
krona, der den enligt erhållne ordres ir!lade och afru
stade, i hvars ställe skonerten Falk utrustades och emot
togs af samma befäl och med samma besiittning, 11Var
eftet' den a f gick d. 5 J u ni föt· att förena sig m'ed exer
cis-eskadem. Efter niimde eskaders återkomst till Carls
krona, återgick befäl och besättning på skonerten Ex
periment, hvilken .återviinde till Stockholm och armön
strade d. 11 September. 



Clzef~fartygen Hilda oclt Lilla Amplzion hafva varit 
använde till sjömätnings-expedition från den 2 Maj till 
deu 11 September. 

Clzefsfartxgen Tycho och Brynolf jemte fyra 
rekognoscerings-båtar, hafva varit använde till rekog
noscerings-expedition uti llråviken och Nyköpings skär- , 
gård. [nmönstrade d. 2 Juni och afmönstrade d. 31 Juli. 

Last-Galeasen Tärnan, har transporterat hii.r upp
handlade effekter, äfvensom åtskilliga ' jernpersedlar ifrån 
Norrköping till Carlskron_a station. 

Fai·tyget inmönstrade d. 15 Oktober och afmön
strade d. 5 Decernbet·. 

Lastdragaren Siri, har transporterat sa n d och di
verse för stationens behof. 

Inmönstrade d. 28 A pr il och afmönstrade d. 20 
Oktober. 

_A;,gslupcn Nordstjernan har varit begagnad för 
tillfälliga resor vid stationen. 

Götheborgs Station. 
lJnder loppet af året, 'bar, r~·ån denna station' 

tngcn sjö-expedition blifvit ·förrättad. 

18. 

l.~tJtstli'l·elilöt•eJts .tnulet•cltbtigt• berät
tel.~e cle'l~, ~ Febt•tltu·i l_ftjLI:'; o1n fii
t•egtiende t'iret.tJ sjiil'lliitnillgtu·. · 

Undet· sistlidet år utfördes de hydmgrafiska mät
ningame och undersökning·arne, lika med föregående 
året, på två särskil ta ställen, nemligen på yttre ku
sterna af Östergötblands och Södermanlands län samt 
i W ene m. Resultatet af dessa arbeten ä t· följande: 

\ 
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t:o Sjömätningm· i Östm·göthlands oclt Söde1'11tanlmuls 
skiirgårdar. 

Det<J!jmiitningen begyntes vid l'öreg~tende årets slut
punkter: Långbolmen i närheten e1f Kungshr~mn uti 
Grå viken, Häldämman, Gräsker och Häfringe, samt 
fortsattes vidare nordost och ost hiin intill och förbi 
Nyköpings stad och till Backarsundet, hebget något öster 
om W~1larön, intill Kettelön och Sundsbftdarne samt till 
sj'ös vid O'rllndet Malaren utanföt· Enskiir. 

ö . 
Äfvenledes har en korrektionsundersökning, hvil-

ken hörjades är 1845 öfver Br~lViken, blifvit fortsatt 
till Händelö, belägen vid 1\unpns i segelleden till Norr
köping, lwarmedelst hela elen är 18lT afmätte delen 
af Bräviken numer:1 är till det ofullständiga i .lod
ninO'ar och rrr·u ndaffattninga r afh je l p t och rättad. 

" " ' b · d l - . . Il' Den reda n i'l r 1845 pa Ör Ja e o c 1 Je m te SJe ra 
sjömätningen fortgfwnde gr~tfiska triangelmätningen har 
under sistförflutne är fortgått till Säfö och Hargberget 
pft Hartsölandet samt till stora Rö, beliigen utanf~r· 
sistnämnde land. Denna grafiska . miitning, högst nöchg 
föt' kormekteringen af detaljmätningen, har, likasom 
förra året, utförts a f ka pitetdiijtnanten O l i vccrona. Till 
dessa mätningar hafva chefsfartyget Hilda och rekog
noser-fartyget Lilla Amphion blifvit från härvarande 

. flottas st~tion utrustade och begagnade. Mätningsper
sonalen har utgjorts _af fyr:1 flottans officerare, en un
derofficer och tjugosex båtsmän. Expeditionen började 
den 2:dre Mnj och slutade den 29 September, då far
tygen vid stationen nppl:1des. 

2:o Sjömätni11gar i Wlmer11. 

Den det:1ljmiitning, som under sistlidet år fort 
sattes i Weuern, tog sin början vid föt'cgi'~emle ~lrel s 
slutpunkter: Naf'ven vid Källaudsö samt derifrån syd
hiin till Wcnersb()rg och vichrc å den norclwart der-
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ifrån belärrnc kusleu af Dalsland till llreviksholmarne. 
Äfvcnledes b har den sedan förra året återstående cupp
mätta delen af Kinneviken blifvit undersökt. Desse 
under sommaren verkställda mätning::u· upptaga en 
kuststräcka af ungefär 14 geografiska mil, hvartill isyn
nerhet den vackra väderleken under sommaren bidragit. 
Med de 2:ne föregående årens miitningar, eller från 
och med 1844, är nära hälften af ifritgavarande stora 
sjö uppmätt, innefaltande sjöns södra kust ifrån En
skäret och :Marpilen i trakten af Sjötorp till före
nämnde Breviksbolmen å kusten af Dalsland, med Lurö 
och Dju rö skärgårdar inbegripne, je m te en mindre 
del af Wermlandsnäset. 

Den geodetiska triangrlmiitningen har i1fven un
der sistförflutne sommar blifvit fortsalt och afslutad af 
sekundlöjtnanten Skogman, så att n5gon såtlap mätning 
föt· Wenern icke vidare ifrågakommer·. Dock, som 
till uträknaneJet af det stora triangeln~itet erfordras en 
noggrann, på is uppmätt bnslinie i grannskapet af 
Carlstad, har sistbemälde officer, efter ingången under
rättelse att isen befinnes f:~rbar, nyligen afrest här
ifrån för att nämnde ishas uppmätn. 

Till sjömätningens utförande i Wenem har undet' 
niistförflutna år chefsfartyget lVlnkrillen heg;~gnats. Detta 
fartyg vnr sedan föregående året upplngclt i Trollbälte 
docka, hvarest detsamma jemväl under innevarande 
vinter legat. Personalen, som till mätning·ame i We
nern under förra året varit kommenderad, har utgjorts 
af trenne officerai·e, snm t sekundlöjtnanten Skogman 
föt· en kortare tid, en underofficet' och tjugotre håls
män. Expeditionen började den 6 Maj och slutade 
den 22 September. 

HP 

19. 

Lotsdit•elt-Uit•ens underdåniga beriit
telse tlt~t. i ll'ebrut~t•i 184';' riiratl• 
de de vid lotspltltset•tta inriittttde 
shfJlor. 

l nom Norra LotMlistrikfef. 

Ehuru rccl<m Kongl. Maj:ts nådiga stat för ar 
1845 U[)l)tarrer- medel till inriittnndet af ambulntoriska 

b . n ('n n 
skolor, va1· det dock ogöl'l1gt att samma ar a nagrn 
skolor i o-~n<Y, Genom distrikt-chefernes bem ödanden 
har det ~loek lyckats att under förlidet fil· m tviinne 
skolor till stånd inom detta distrikt, nemligen vid Dalarö 
och Hunmaröns lotspLttser. flet)~get öfver den examen, 
som den 26 sist! id n e Augusti v i J sist nä m de skola 
hölls med 3'1: lotsbarn, lemnar det vackraste vitsord 
öfvcr dessa barns framsteg och förkofran; bvarjemte 
lotsknpitenen anmält, hurusom föt·älclrar och målsmän 
med värma omfattat inrättningen. 

För innev:uande ål' äro i samma distrikt skoliii
rare anskaffaJe föl' DaL~t·ö, Sandhamns oc}1 Stockholms 
eller Rumnaröns samt Tjockö lotsbarn. Aterstl\r :1lltså 
blott vid Landsort, men hvars lotsbarn ingå uti en 
vid Hiirhamra inr~ittad. allm~in sockenskola. 

Inom Söclra Lotsllisf1·iktet 

haf'va rle i stat uppförde trenne ambulatoriska skolonta 
varit i gång undet· loppet af forliden sommar, och 
de derifrån inkomne cxarnensbetyger utvisa alt barn en 
j allmänhet gjort god t besked för sig; och föräldrarne 
hafva likaså otufattat iurii ttningen med tacksamhet. 
För nästa år ii ro vid n lin dessa stationer, nendigcn 
Umgören, w;lllö och K rå kelund, skicklige skoll~irarc 
anställde. 
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l11om J7estra Lotsdistriktet. 

Af de fem ställen, h va rå ambulatoriska skolor 
skulle inrättas, nemligen Wrångö, Brännö, Hönö, Wä
deröarnes ocb Kosters lotsplatser, bafva under sistföt·
flutna år Wrångö, Brännö, och Hönö skolor blifvit 
satte i verksamhet, och, enligt de ingångne examens
betygen, har utslaget varit lika som vid skolinrättnin
garne i de andra distrikten. Ännu hat· det viii ej lyc
kats erhålla Hi rare för Wädcröarne och Kuster, dock 
förmodas, att jemviil dessa stationers lotsbarn skola 
under året få tillfälle till undervisnincr och dessa sko-n 
lor kommH till stånd. 

lf'ih"Vttltllillgelttl t!( S.iiiiil'"elulentt ttpp
gift pt'l cle fih-· I.Job- oclt Fy'l'"iltriitt
'dl'tgen, 'lnldet• l.or~JJet 11( tb• 1~46 
vet'"l,stiillde nyby(Jgluule'l'· oclt , re
ptn"tttionet·. 

l:o Fyrbåkar. 
a) l1wm Nor1·u Lotsdistriktet. 

Hol mö-Gaddars fyrtorn hat• blifvit reparerad t sa m t 
bostälJshusen derstädes b räd panelade oc!J taken å dem 
strukne; Stor-J ungfru n s fy t· båk bar reparerats; Örskät·s 
båk har undergått fö!'ändring och reparation m. m.; 
Djurstens d:o hat· bli f vit iståndsatt; Svartklubbens d:o 
likaledes; "~tskill ign byggnadet• hafva uppförts för Eg
gegrunds ledfyr; bostiills- och uthusen vid Grönskärs 
fyrbåk hafva blifvit öfverstmkne samt boställtibusen vid 
Söder<~rms och Korsö fyrbåkar reparerade; innnnfönster 
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hafva anskaffats till lanterninen å Gr'önskärs båk; Lands
orts cl:o har blifvit iståndsatt samt hafva distriktets alla 
fy rbåkat· försetts med glasmästare-diamantel' och linealel'. 

b) Inom Sörlm Lotsdistriktet. 

Ölands norra uddes fyrbåk har undergått mill
d re reparation och 2:ne landningsbryggor bafva der 
blifvit anlagde; fyrtornet på Ölnnds södra udde bae 
hvitr:1ppats; papperstaken å fyrbctjcningens derstä
des boställshus hafva ö f verstl'ukits, innanfönstet· an
skaffats för samma båks lanternin, 2:ne staket blifvit 
uppförde samt landningsbryggan till båken iståndsatt; 
fyrpannan å Östergams båk har reparerats; Gottlanels 
Södra uddes fyrbåk, med tillhörande bonings- och 
11thus för fyrbetjeningcn, har blifvit fät·dig, så att lys
ningen ä båken kunnat begynna den 1 October sist!. 
år. Pft Fårön vid Gottlands norra udde hnr början 
gjorts med uppförande af en ny fyrbåk, med dit hö
rande byggnader, hvilket arbete så fortgrttt, att grun
den till båken blifvit lagd samt boningshuset uppfördt; 
Kullens fyrbåk har reparet·ats och ett staket derstädes 
ii t· vordet upprest, samt hafva så väl vid denna båk, 
som vid Falsterbo d:o taken å boställsbusen blifvit öf
verstt·uk n e. 

t:) ln.om Yest1•a Lotsdish·iktct. 

De 2:ne håkarne å skäret Nietingen hafva förän
drats från täckta stenkols- till lentille,-fyra!' af 3:e ord
ningen a feu fixe, äfvensom bostiills- och uthusen der
st~ides undergått reparation m. m. Med det förän
drade lysningssä ttet ·tändes dessa fyrar första gången 
den 1 October födidet år. 

2:o Kännin~sbåkar och Sjömärken. 
a) Inom N01'1'a Lotsdistriktet. 

Vid Junkö, på Ro1nn1elsö, å Hällgrundet ocl1 pf1 
Svartbåden vid Sandhamn bafva nya llliirkesstängct· blif-
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vit uppreste, bi f vensom å Horn me Is ö dessutom en ut
kiks-stege; kapellhyggnnden p5 l\ödkall bar inköpts, 
för alt tjena till sjömärke; Ratans känningsbåk iii' 
vorden repnl'erad och målad; ett nytt tl'iidkummel 
hae uppförts å klippan Bonden; Björns kännlllgsbåk 
har blifvit .iståndsatt och rödstruken; Understens och 
Arholma känningsbåkar hafvn rödfärgats samt sjömii.rket 
å Kanholmen blifvit måladt och Häfrin3·e känuingsbåk 

reparerad. 

b) Inom Söch·a LotsdistTiktet. 

P~t klippan T:irnskär s:Jmt å grunden Sillkrokcu 
och Passlan hafva stenkummel blifvit uppreste; en 
briidbod har uppförts å Aspö och en mindre utkiks
stång på Hanö; rt Lots-Eken vid Hästholmen bar satts 
ett ~1ytt märke och vid Lutterhorn ett nytt lotsmärke 
bli f vi t u ppfördt; lotsmärket på östra Ljungskär, rniir
kes-st~mcrcn å Winö samt Wållö utkiks-båk äro vordne t> 
iståndsatte; känningsbflken i'1 ön Garpen har öfverstru-
kits; på Högskulla hat' ett kiinnem.ärks-tr:ld ~mtyllts 
med jord och på Timmemabben lwfva dyldw fndlysta 
träd bli f vit st ii m plade; en spi ra är u p p satt ~\ k u m l et 
vid Koggask!ir samt gamla märket vid Lutterhorn hat' 
blifvit reparentclt och måladt. 

c) Inom JTestra Lotsdistriktet-. 

Stångn~~irkena vid Matskär, Wahlö och Kalfsuud 
hafva blifvit iståndsatte och mfdade san1L Torrborrskiirs
märket vid llörö undergått samma behandling. 

3:o Lots-stugor. 

a) Inom No1·ra Lotsdistriktet, 

Lots-uppassninrrs-stuo·orna vid Liggskiiret, å Lill
Junrrfrun, vid .Mås~slen,t> vid Landsort och å 1-hfriuge 
sa 111~ lots-bonings-husen 'id lVIcm och vid Hiiradsskiit' 

f7J 

hafva hlifvit reparerade; taken å lots-uppassnings-stu
gama å Bredskär och Säfvesund hafva, det förra vor
det iståndsatt, och det sednare öfvcrstruket; uti f.'ön
stt·en till lots-uppassnings-stugan å Limön hafva glas
rutor blifvit i n satte; Tjock ö lots-uppassnings-stuga har 
rödfärgats, samt enahanda stugorna å Rödlöga och vid 
H ufvudskär hafva blifvit pnnelade samt den förra stu
gan derjemte målad. 

b) Inom Södra Lotsdistriktet. 

Vid Aspö hafvn 2:ne lots-boningsbus blifvit repa
rerade, ii f vensom taken å lots-uppassnings-stugorna vid 
Ähus och i Malmö öl'verstrukne. 

4:o TJots-båtar. 
a) Inom Södm Lotsdistriktet. 

En ny krono-lotsbåt har anskaffats för Aspö lots
plats och enahanda båt vid Slitö d:o bar blifvit iståndsatt. 

b) Inom Yesfra Lotsdist1·iktet. 

Föt' hvardera af Kongslwmns och Wäderöames 
lotsplatser har anskaffats en ny diickad krono-lots-båt , 
och har krono-lots-båten vid Marstrands lotsplats blif
vit försedd med nya segel m. m. l!åtbryggan vid Kä-
ringöns lotsplats bar undergått reparation · 

5:o Berf],Tingar och säkerhelsanstalter m. m. 

a) Inom Norra Lotsdistriktet. 

Bergringar hafva till ett antal C~f 12 st. blifvit 
nedsatte på åtskilliga ställen inom distriktet och en stoe 
del af de öfrige bergringarne utmii1·kts med kalkfläckar, 
äfvensom 2:ne bojar äro vordne oljemi1lade. 

h) Inom Söd1'a Lotsdistriktet. 

På skären och grunden Krok ö, Sillen, Skoma
k<~ren, Kjellhiilen, Ledklabben, ldö och Homcskär hafva 
7 st. hergringar · hlifvit nedsatte. 
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c) Inom Vestra Lotsdistriktet. 

Vid Mönsters lotsplats hafva 4 st., vid Wargö 
håla 3 st., vid Mollösunds lotsplats en, vid Wiiderö 
cl:o 2 st. och vid Bafstenssund d:o 2 st. bergringar blifvit 
nedsatte, äfvensom vid Kosters lotsplats 2 st. d yl i k <t 

reparerade, je m te 7 st. grundbojar vid Brännö och 
Hönö lotsplatser. 
Anm. De inom samtlige lots-distrikten befintlige äldre boja•· 

och flao-rJprickar hafva under loppet af sist!. år, så-
~" , r·· ·r som vanlin-t blifvit iståndsatte samt pa orr uppg• n e 

sUillen utl~~de och derifrån å behörige tider intagne. 

21. 

Enligt Förvaltningens af Sjöärendena den 18 Fe-
• brual'i 1847 <~fgifna underdåniga berättelse bafva under 

loppet af niistlidet ål' vid nya dockebyggnaden följande 
arbeten blifvit utförda: 

Sten, huggen • 
sprängd .• 

Jord, utgräfven ..... . 
Murning verkställd 

h vartill användts dagsverken af 

Smeder . • . . . • . . · · . 
Timmel'män ... 
Matroser . . . • . 
Båtsmän .•.... 
Kronoarbetska riar 

21,968 qvadratfot. 
583 kubikfamnar. 

80 " 
250 ,, 

1353. 
1677. 
303. 

26,165. 
34,163. 

Å Kongl. Majts höga viignar lade f. d Amiralen 
Friherl'e Otto Gustaf NordensJ,öld den 1 De-
1846 grundstenen till femte dockan, clrl jemte 

m. ITI. 

cember 
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guld och silfvermynt , nedlades en silfverpHtt med föl
jande inskrift: 

Å 

KONUNG OSCAR DEN I:sTES 

HÖGA VÄGNAR 

LADE 

F. D. AMIRALEN FRIIIERRE O. G. NORDENSKÖLD 

GIWNDSTENEN TILL DENNA DOCKA 

DEN l DECEMBER 184~ 

22. 

~itlpteltell B.l.. '.l'ludstl•t,~ps den :JO De
ceiJibet• 1f!j,:j6 trfgifnt~ bet·iUtelse 
o1n sjiilun·teverhets (ot·tgt'lng tlluler 
ltJPIH!t trf tunn'lntl tb•. 

Sedan jag, med Kongl. Maj:ts nådiga tillstfwd, 
erhållit uppdrag att fullgöra de förbindelser, som, till 
följe af emellan KongL Förvaltningen af Sjöärendena 
ä ena samt framlidne kapitenen vid Kongl. Maj:ts flotta 
E. G. af Klint å andra sidan undee den 3 November 
1840 uppr~ittade och seeleemera fömyade kontrakt, be
mälte bp i ten sig åtagit i afseende på den del af Svenska 
sjökartverket, som, undee titel af Sveriges ,!)j ö atlas, 
blifvit af framlidne vice-amiralen m. m. G. af Klint 
påbörjad och fortsatt; får jag·, till åtlydnad af 4 mom. 
i of vanbemälte kontea.kt, härmedelst vördsammast af
gifva berättelse om de arbeten, som, till berörde kart
verks fortsättni 'ng och vidmakthållande, under loppet 
af det sednast förflutna året bli f vit verkställde: 



1'74 

1:o En ny generalkarta (N:o 3) öfver Hvita lwj
vet har lemnat kopparpressen och u n der som ma ren 
blifvit till försäljning utlemnad. Detta kort, som blifvit 
sammandraget efter de nyaste Ryska materialier, upp
tager, utom Jet egentliga H vita Ha f v~ t, ~nststräckan 
emellan Norska gränsen och Tsceskap-v1ken, san1t 
tvenne särskilda specialer i större skala, den ena öfver 
hela O nega-viken den and ra öfver inloppet till Ar
changel med Dvinaflodens mynning. Af denna karta 
har, så snart den blef fullbordad, det förcshifna <~n
talet exemplar blifvit, i sistlidne Juni månad,' till 
Kong!. Förvaltningen aflemnadt. . 

2:o En ny kustkarta (Litt. DD) öfver Norrzgcs 
kust från Bredsund till Sule-öarne, som större delen 
af året varit under· gravyr, har för nf1gra dagar seelan 
blifvit fullbordad, så att jag kan hafva äran härjemte 
till Kongl. Förvaltningen bifoga aftryck deraf. Detta 
kort, som är construeradt i skalan J: :200,000 och s['l
ledes tillhör kustkartornas afdelning, litgör nordlig fort
sättning af de den sednare tiden utgifn::~, med Litt. 
A A, Im och CC beteckna de, sjökorten öfver Norriges 
kust från Fredriksviirn till Bergens noiT:l inlopp. 

3:o Utom förenii111de arbeteu, som förniimligast 
hafva upptagit gravörens tid, hafva äfven åtskilliga an-
d ra såsom tillsiittninrr af den numera för sjökartor an-

' v tagna lon(Tituds-graderingen från Greenwich, jemte ett 
b;t vd l i o·t ~n tal rättelser och t i l Iii g g blif"v i t i a k tt:lgne ocb 
gn1~era~le å plåtarne till sjökorten öfver ku~tcn af 
Westerbotten med Q varken, Kurlands lmst, Orcsund 
med tilgriinsande delar af Östersjön och Kattegntt, Brit
tiska öarne, fransh·a bugten och Gibraltar-sund. 
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23. 

Förvtdtningens t•f Sjöiit'"entlentt ttn
derdt'iniga beriittelse den 19 Jt~nu
ari 1S::I.'; ont, (:t•iinunande liillders 
ttJ'Ip/innittgar oclt frtnnsteg i de till 
sjövetellslt-aperna ltö1•ande delar. 

Några ny::~ uppfinningar, som knnn::~ anses för
förtjente a f Eders Kong!. M::~j:ts särskilda n ~td iga upp
märksam het finn::~ s icke anförde i de för sistförflutna 
balfår till Förvaltningen af Sjö-Arendena inkomna pe
riodiska skrifter rörande främmande makters sjöförsvar. 

Det egentligen anmärkningsviinia, som af dessa 
skriftet· inhämtas, ii.r den för:indring· som i Englands 
och Frankrikes marine!' synes hafv::~ inträdt och ytter
ligare förestå, härledande sig från de förändrade åsigter 
om sjövapnets beskaifcnhct, h vilka, med afseende på 
~1ngkraftens användande till fartygs framförande och 
bombkanonens till deras bestycbude, gjort sig giillande 
hos miin af yrket. 

Sålunda flnner man, att i England af der u p p
lagde 65 linieskepp fyra under ru·et 1846 blifvit för
iindrade till såkallacle ängvaktskepp (Steam guard ships), 
det vill siiga, att cler::~s öfvet·byggnad borthuggits, och 
::~tt de, i stället för 72 kanone1·, fått 56, nemligen 54 
st. 68-U.:ige bom b kanoner och 2 st. å Lliicket stften de 
1 t2-li:ige kanoner, . som kring· pivots kunna svängas 
rund. Hvarje af dess::~ skepp lwr erhållit ?tngmacbineri 
af 450 hästars kraft och fått sin tackling förminskad 
t i Il ungefärlig l i k het m ed fregatters af 2:d ra klassen. 
Enligt gjord beriikning bör hvarje ::~f dessa skepp kunna 
rymma briinsle för lO d::~g:us beständig g?1ng af machinen. 

För nyssberörde iindarnål h::~fva iifven fyra st. 
frcgarter blifvit förändqde och i stället för 44 kanoner 
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h vardera erhållit en bestyckning af 26, nemligen: 20 
st. 68-U.:ige bombkanoner, 4 st. 32-U.:ige karronader 
och 2 st. på däcket stående 112-U.:ige kanoner, att 
kring pivots kunna svängas rund. H varje af dessa fre

gat!er, som blif'vit försedde med ft ngmachinet·i af 575 

bästars kraft, och tacklin gen förminskad till ungefärlig 

likhet med korvetters, skall, enligt ber~ikning, 17mma 

bränsle för maehinens beständi[ta gåncr under fem da-v u 

gar och dess hastighet förmodas kunna uppdrifvas till 

9 engebka sjömil i timman. 
Förvaltningen af Sjö-Ärendena har s;g icke be

kant att försök med n,ågot af dessa fartyg bittills ftgt 
rum; men deremot bafva tillfredsställande försök bli !'vit 

verkställde med fregatten Amphjvn, som,, enligt kontrakt 

mellan Engelska Amiralitetet och majoren grefve Adolf 

v. Rosen, blifvit försedd med ängmaehin och propell 

eller skruf enligt Ericssons modell. 
De seglande fartyg, med hvilk<:ls byggnad Engelska 

kronovarf ven syn nedigen äro sysselsatte, äro fregatter 
om 50 och 26 kanoner samt korvettet' o tn 16 lwnonet'; 

bland dessa fartyg är elen i Devonport undet' byggnad 

varande fregatten lndel~1tiga ble siirdcles m~irkviirdig för 

sin svåra bestyckning, bestftcnde af 28 st. 68-U.:ige 

bombkanoner (19-t SkU. v. v.) och 22 st. 32-U.:ige ka

noner (131- SkU. v. v.), hvilket är betydligt mera än 
Svenska fregatten Dcsirees; Indcf;ltigables dimensioner 

äro åfven större ·än våra äldre linieskepps, ncmligen 

dess längd 180 engelska fot, bredd 5J,j, djup i rum

met 16-t. Engelska kro11an äger endast ett · seglande 

fartyg af jern, nemligen briggen Recruit om 1'2 ka

noner, bvrro·d på k ronovarfvet i S!teernes. 
Ju~ . d , 

Antalet af. ffirdiga kronans ångfaFtyg utg]or e 1 

Augusti månad 1846 118 st. och •mnder hlyggnad dels 
å kronans egna varf, dels bos privata fabrikanter, vol'o 

40 st. llland dessa ii ro 30 till beskaffenheten niirmare 
npp-

g-:~_"-' 
tt'i~ >· '·} . 

j ~t'" ,, 1/ :-- ·' 
l . # ~:.!-::...'i\.".~;.. 

. "' ••. :J ~ ~ . 

uppgifne; 8 af dem byggas nernligen af jem, 22 ti:(/1• -· 
träd; 19 af dessa 30 förses med skruf, 11 med skof..,. ~-:~ _ _;,_.; 

velbjul. Det största af de under hycrrrnad varande å ncr-oo u 
farty~en är fregatten Vulcan om 18iJO tons drägt med 

machmer af 700 hästars kraft, bygd t af jern och för

sed t med shuf, de dernäst största äro Eupbrat och 

Tcrmngant, h vardera af 62fJ hästars kraft; de byggas 
<~f träd vid Deptford och förses med skruf. 

Kostnaden fö1· ångfartyg af jern uppgif~es till 

20 ,E Sterling per Ton för fartyg af 300 Tons drägt 

23 d:o d:o d:o 500 d:o d:o 

27 d:o d:o d:o 700 d:o d:o 

28 d:o rl:o d:o 1000 a 1200 d:o 
och för machiner af 300 till 400 bästars kraft med till

hörande pannor m. m. beräknas kostnaden till 48 .E 
Sterling per hästkraft. 

Den öfningseskader, som från England utgått 
under sistförflutne sommar, bestod af 8 linieskepp, 2 

fregatter och 6 ångfartyg; ett af dessa, nemligen Ratt

ler, va1' försedt mrd skruf och förböll sig ganska väl 
vid alla försök under segel i storm, äfvensom då det 
framdrefs af blotta machiueriet . 

Så ofta eskadern låg i hamn, öfvades besättningarne 

dagligen i landstigningars verkstä llande, bvarvid marin
solelaterna, till ett antal af 2500 a 3000 man samt 

ft·ån hvarje större fartyg 2 och friln hvarje mindre 1 

landstigningskanon sändes i land; dessa kanoner, för

sedde med dylika lavetter som land-artilleriets, clrogos 
och serveradrs af matroser äfvensom matroser beva··-

' ' rade med muskött och sabel, utgjorde deras betäck-

ning. Den vanliga landstigningsstyrkan bestod af 8 

st. 24-l'i:ige haubitzer, 12 st. 6-U.:ige kanoner, alla 
lätta metallpjeser, samt omkring 4500 bevärade män, 
marinsoldater' och matroser sammanräknade. 

Tidskrift i Sjö1•äsendet , 10 <1rg. 3 h.äft. 
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Engl11nd är h·tänl<t nppft att längs dess kust i 
kanalen anliigga 5 st. sl1ydds- t']ler tillflyktshamnar, 
till emottagande af lika många nngfflrtygs-flullor. Från 
den af dessa hamnar, som är längst aflägsetl fr i'111 fran
ska kusten, kan en arme-korps dillranspol'teras på 7 
timmars tid och från dt'n b;omn som är närmast fran

slw kustt>n på 1-~ timmes tid; med tillhjelp af jern

vägar, som längs kusten anlägg<ts och telegraf-kom
munikationerna kan sålrdes inom några få timmar land

och sjöförsvaret förenas till Ömsesi dig hjelp på hvad 
punk t som helst å kusten. 

NyligPn är uti England , en författning utfärdad 

angående ~ngfartyg, deruti stadgas. 
1:o Angfa r tyg, som by·gges af je r n och blifver 

drägtigt 100 tons t>ller mera, skall med vattentäta 
t\•ärskott af jern så afdelas, att machin-rummet är 

skildt från det öfriga rummet i fartyget. 
2:o Från och med den 1 Januari 1847 får intet 

ångfartyg af 100 tons eller större drägtighet gå till 
sjös utan att vara försedt med ett hestämdtantal rodd

hfttar af uppgifne dimensioner, nemligen : för fartyg 
af 100 till 200 tons drägt 2:ne, för fartyg af 350 tons 
dr·ägt, 3:ne, för fartyg af 800 tons drägt 4 båtar; dess
utom skall hvarje fartyg, som har ombord 10 eller 
flere passagerare, vara försrdt med en särskild lifberg
ningsbåt. 

3:o Utom redan nämde hrttar, skall h varje ång

fartyg som hädaneft<·r bygges, förses med hjulhusbåtar, 
utgörande tillika betäckning för hjulbusen eller ock 
med s?tdane andra b5tar , som <Jf Amiralitets-Styrelsrn 

skola uppgifvas. 
4:o Intet 5ngfartyg af mer än 100 tons drägt får 

gå till sjös, utan art vara försedt med spruta, som 
kan d rifvas af mach ineriet. 

5:o För· tmd('rlåtenhet af anförde föreskrifters iakt
tagand e hötes från 50 till 100 .f'.. 

l 
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6:o Tullkammarföreståndare får ej tillåta ång

fartyg gå till sjös utan att vara så rustadt, som ofvan 
är föreskrifvet. 

7:o Ångfa1·tyg, som komma emot h varandra, skola 

h:ardera vika åt sin högra eller· styrbordssida att und
ga sammanstötning. 

8 ~o Ångfartygsägare slwll v5r och höst hvarje år 
till Con1nwrce-CollE"giunr (the Lords of the Committee 
of Privy Council) <il'gif,la: 

a) en förklaring, försedd med intyg af godk~nd 
skeppsbygg mästare, att fi1rtygL·ts skr5f befinnes 
fullkomligt god t stånd, samt 

b) en förklaring, försedd med intyg af godkänd ma
cbinist, att maebin, pannor och öfrigt deras till.:. 
bebö•· är i goclt stånd. 

9:o Ångfartygs~-igare, som, utan att på nu före
skrifvit sätt hafva angifvit sitt fartyg och deröfver er

hållit behörigt certifikat' låter fartyget med passagerare 
gå till sjös, böter 100 .€. 

10:o Skadas ångfartyg eller machineri, skall ägaren 
eller skepparen 1 vid vite af 50 .f'., derom genast . rap
portera till Commerce-Collegium. 

11 :o Då såda n skada, som i nästföregående punkt 
nämnes, inträffat, äger Commerce-Collegium utse per

son att på stället undersöka förhållandet. och derorn 
rapportera. 

12:o Orvananförde författning rör·er icke Engelska 
kronans ej eller främmande nation ers ångfartyg; 

I. Frankrike finnas för närvarande under byggnad 

23 linieskepp; till det äldsta af dessa sträcktes kölen 
för 39 å •· sedan och t iii det y ngs ta fö1· 10 år· till b a k a. { 
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Af .23 SJlHJ liggnnde linieskcpp anses endast 13 fiir-
tjena all underhållas. 

Undl?l' byggnad äro äfven 6 st. fregatter af 60 
kaooner, 5 af 50 kanoner, 3 ~f 40 kanonPG 

I Franska l>eputerasl6 Karhmaren har konteramiral 
du Hell redogjort för de åsigter rörande Frankrikes 
sjöförsvar, hvilka blifvit yttrade i den för dettil ända
mål nedsatta kommitte, hvars ordförande han varit, 
och har dervid anfört, alt ' närvarande organisation af 
den seglande flottan icke öfvet·ensstämd'e med ett rätt 
användande ' af statens 's'tfidsktafter och ·till'dån"flr ,· enät· ' ' . ' b o 
den hufvudsaldigen' afså(fe lini~:..båta'ljer eskadrar· emellan' 
h vii k et stridssätt ha n d ~hså[!:.t. Ffah k"rikes fördel 'åla" (Ta a 

. u 'l . t>b 
det att undvika, såsom id_k~ ,pas~ande f~ir det5amma, 
u'tan endast för den natioJ ; ' h·V'ilkerl' i en t' ik marin
materiel och tillgång på sjöfolk hade utvägar att, efter 
den hastiga förstöring af en flott<"!;· som efter· införandet 
af bombkanoner till futygs bestyckningar .ofPibart måste 
träffa äfven den segrande, kunna skicka till .sjös en 
ny. Härtill vore Frankrike icke i stånd och borde 
ej täfla med England :i; linieskepps-flotta, som fpr Frank
rikes försvar in toge rummet efter armeen' hvilken in
nehade det första, utan borde Frankrike, till försva
randet af sina ku$1er o?h större flodmynningar, bibe
hålla ett inskränkt antal i alla afseenden kompletta 
linieskepp med starkare bestyckningar äp de nttvarande, 
med starkare, för kulor ogenomt_rängliga, sidor samt 
med starka ångmachiner försedda. 

Sedau kontre-an;1irpl Hernopf" spm varit ledamot 
i förromnämde kommitte, instämroande i amiral du 

J.. l\ ... , .! 

HPils anför11nde, yttrat, att, on~ ~~t sjökrig skulle kunna 
utfalla förmå.nligt,j .för, Frf)nkrj ,~i ;' riJåste det föras så, alt 
från detta rikes särskilla hamnar utsändas mindre di
visioner af my_eket snällseglande fregatter, för h vilka, 
ehuru fara underkast11de, 11åfvet vore rymligare än för 
en lrcl flotta; många dyli'ka expeditioner hade tillförene 
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varit gan~ka lyckliga och för frnnska ,flottan hedrande, 
hvilket alldeles icke kunde sägas om dess linieskepps
flottor och dessas bataljer; och efter det sjöministern, 
baron Mackan yttrat ,sig i öf,:erensstän.melse med de 
nämde talarnc, och all alla nationers flottor voro i 
ett slags öf'v,ergf•ngs-tillstån~, utan att u u kunde be
stämmas, huru .de komma , att blifva beskaffade, men 
troligt vore, att ot,n .'.någ

1

r,a åt· ~ch {(ft ~ t: a)la nu i En<'-
~ •• ' l ,J l l b 

land fortgående för~ök, kon2 n~~ .at ,t_ för ~-ongl 7 flottan 
anskaffas nya ~?r~~t· fa,rtyg, so~p . 1 i n~fs,~ ~nc!n · P~ bestyc~; 
n!ng och ~tö,r;n; ,- ~kyrJd ,,; 9}ot _ ftenc! ,llig 1eld, vore l~fg.P~1:; 
rrkes nuvar:mde tr .~P1,äc~are , öfve,;lägsne; bi,föll,s <~Hmän
neligen regering;en.s rförsiag, so.m srdan genpm er; ,Kot1gl. 
befal_lning ~!if~it :Xer~.~.~ rifx~r ,<Jt,t tills ,vicl_a,re följas, och 
hvarrgenom bl,~vr~ ~)~f,sfämq.t ,a,tt flot,tan skall tills vidare 
bestå af: 

220 40 korvetter, · 
50 briggar, 

20 på stapelbäddar , 
2.0 d:o · 

1

40 linieskepp, der·af 
60 fregatteti , · d:o 

30 lätta seglande fartyg; 
20 t ra n s p o l'! f a r tyg, 

100 ångfartyg. 

Enli 'l bestämmelsen år 1841cborde flottan hest å af: 
5 ' 

1

44 liriieskepp, deraf ' 14 på 'st~pe!bäddar, 
66 fregatter, d:o · 2{) · ·n\., d:o 

270 60 korvetter,' ;: 2• 'HH 

6() b • r ~q L" ~~ rrggar, ' 
40 lä~ta seglande· 1 fa~ty~(; 

· 20· transpod · "''" d:o 
100 ångfartyg ~"' '· · . 

som ,,isar det nu öe'~tät'nda antalet · seglande fartyg, 
jemfördt med det år ~842 bestämda minskadt med 50 st. 
' " , , . · ·: l ' r _..·· ~ l , 1 

Angfartygen ' · biheh~j!lnc v,id det åt· 1842 bestämda 
antalet, skola enligt en Kong l. befallning blifva 
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10 st. af öUO hästars kraft , 
.20 , 400 d:o 
.20 , 300 d:o 
30 ,, 200 d:o 
20 , 100 d:o --

100 st. af tillsammans 28,000 hästkrafter·. 

Af dessa ~tngfartyg äro 74 st. armer·ade, färdige eller 
under byggnad. 

Enligt sednaste bestämmelse skall för llVarje bomb

kanon af 5~ decimal-tums eller större diameter vid 

utrustning till krig såsom ull·edning medtagas: 

å större fartyg 11 massiva kulor, 35 bomber, 

å mindre fartyg 24 dito · 35 dito 

men . i och för· blotta exercis-expeditiouer medtagas fö 1· 
hvar·Je bombkanon: - · 

å större fartyg 5 massiva kulor, ·15 bomber , 

å mindre dito 10 dito 5 dito. 

2!. 

Anteckllillg tt.f tte Fij••ftt.tll'#illgtn• ''"· 
n1., l•vil/t,a u1ulet• ltJPJJet tt.f de tre 
sista qVlll'"ltllerl'le 1846 utkon1ntit 
rörtnule HtJngl. JJI.t~j:ts li'lotltt. •J. 

Afslutning. s~ General mönstel'11erre. 

l'Aigle. Se Bestyck n in g. 

Aktif. Se flcstyckning. 

Al:fvode af 400 R:clr· årligen, jemte skjutsersättning 

under resor, t i Ila g t Ofiiccr som be ord rats genom-

*) Fortsättning från sid. 68. 
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gå Falu Bergsskola. Kong!. brefvet den 29 Sept. 

1846. 
Artilleri-exercis-reglemente, pris derå och försäljnings

sätt derföre fastställer Förvaltuingen af Sjö-ärendena. 

Kong!. hr. den 2 April 1846. 

Artilleriverlrstäder. Se Ångmachin. 

Bad/tus p?t Skeppsholmcn bygges nedanföre tvätthuset, 

så att b~sängens södra sida blifver i linie mPd !·vätt

husets södra gafvel. Kong l. order den 23 J u ni 1846. 

Beklädnad. Se Marinregementet, Sjömanskläder, Vall

marskhdning. 
Bergsslwla. Se Arfvode. 
Bestyckning å FrPgatten Josephine blifver sålunda för

ändrad, att denna ,frPgatt får 4 st. 6+ tums bomb

kanoner, h varemot borttagils 4 st. 24-U.:iga kanoner 

å batteriPl, s~ m t 4. st. däckskanoner. Kong!. ordet· 

den 22 Juni 1846. 
- - å fn·gatten Göteborg blifver : 6 st. 7 tums 

bombkanont'r, hvilremot 6 st. 3fi-il.:iga kanoner· på 

batteriet, samt 2 däckskanoner borttagils. Kong!. 

ordPr den 2'1 Jnni 1846. 
- - - å skonerterna Falk, Akt if, Experi111ent, I'Aigle 

och Puke blifn'r sålunda ändrad att hvardera af 

dessa tre skonertar få 6 st. 12-l't.:iga karonadPr och 

2 st. 3 a 4-l'i:iga kanoner·. Kong!. order· de'n 22 
Juni 1846. 

Beväring. Se Blekinge. 
Blekinge läns Beväring: de vid dess exercis på Wämö 

tjenstgörande korporaler och spel få ej kontant för 

portionen. Kong!. • brefvet den 19 Juni 1846. 

Boltus län. Se Wallmarsklädning. 

Bombkanoner. Se Bestyckning. 

Byggnader. Se Christierni n, Kastell holmen, Sl<epps

hplmen. 
Båthjelp bestås ej lotsfördelnings-chefer. Kong!. bref

vet rlen 20 November l841i. 
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Båtsmanshål!ct. Se Generalmön~tringar. 
Båtsmän. Se Kompa n i-chefer. 

Carlskrona. Se Ha n d t verks-stat, Kasser n, Segelsöm
mare, Ängmach in. 

Cltefen för Sjöförsvarsdepart e mentet. Se Kastellholmen, 
Skeppshol men. 

af Cltristiernin: dess donation för blesserade fnr ej till
gripas hvarken för byggnaders uppförande, eller in
validers underhåll, elle1'· pensioners utbetHlande, förr 
än de sarniade tillgiingame kunna uppgå till så iill
räcidigt helopp att inrättningen g<•nast må kunna 
framstå sjdfstä11dig och till alla delar motsvarande 
sitt ändamål. Kong!. b1oefvet den 15 Sept. 1846. 

- -: viikoren för dess donation äro af Kong). Maj:t 
antagna. Kongl. brefvet den 15 Sept. 184{). 

Coldinuorden få å kronohvarfvet i Carlskrona kors gjutna 
mol ersättning. , Kongl. brefvet den 20 Nov. 1846. 

(yldopen: Fyrmästarens derå aflöning ökas till 500 R:dr. 
Kongl. brefvet den 20 Nov. 1846. 

.Dalarö: Läkaren de r m 1· ej arf~·ode för v å r d om lotsar 
och deras h"ushåll. Kong l. brefvet den 27 Oct. 1846, 

.Dockan. Se Angmachin. 

.Donation. Se Christiernin. 

.Drottningskär. Se Tygofiicer. 

Eldstad. Se Espet. 
Enka efter den som under kowmenderina vådfia-en om-' ;::, . ...... l 

kommer, fått gratial, om han ock för tillfället varit 
permitte1:ad i land. Kong!. brefvet den 7 Juli 1846. 

Epåletter. Se Marinregementet. , 
Espet, "der får hyggas uppassn,ingsstuga med eldstad 

för Ahus lotsar. Kongl. brefvet den 14 Nov. 1846. 
Eugenie. Se Åskledare. 
Examen fö1· sjö-ofiicerarc, deri ingftr kännedom om 

ångmachinerier , så till deras sammansättning, som 

l 
J 
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deras vård och användanrle, ifrån Jl'n 1 Janua1·i 
1848. Kong). order den 10 Dt)C. 1846. 

Exercisreglemente för regementerna till fot tjenar till 
ovilkorlig cfterrätlelse fö1· marinrcgementet. Kongl. 
order den 7 Maj 1846. 

Experiment. Se Bestyckning. 

Falk. Se Bestyckning. 
Falu Bergsskola. Se Arfvode. 
Fyr uppföres på Få rön. Kong l. brefvel den 2 A pr il 1846. 
- - uppföres på Lotsverkets bekostnad i Ystad. 

Kongl. href\·et den 20 Nov. 184-6. 
Fyrmästare. Se Cyklopen, Pensionsrätt. 
Fårön. Se Fyr. 
Fi:irdclningsclzifer. Se Båtbjrlp. 
~Företräde. Se Läkarestipendiatt•r. 
Försäljning. Sc , A rtilleri-exersisreglcmcnte. 
Förvaltningen af Sjöärenclena. Se A rtilleri-exersis-

reglemente, Generalmönstringar. 

Gamla dockan. Se Ångmachin. 
Generalmönsterherre vägrad traktamente under 

som åtgfn fö1· mönslerverkets afslutande. 
bref vet den 9 Dec. 1846 . 

den tid, 
Kong l. 

Generalmönstring med Båtsmilnshållet förrättas under 
tiden if rå n den 15 Ju n; till den 15 J u Ii. Kong l • 
brefvet den 27 Juli 1846. 

- - om dess förrättande gör Förvaltningen af Sjö
ärendena underdånig anmälan före Januari rnf1nads 
utg?lng. Kongl. brcfvet elen 27 Oct. 1846. 

Gevär. Se Malskjutning. 
Gratial. Se Enka. 
Göteborg. Se tiestyckning, Vilkansafgift. 

Halsduk . Se Modell. 
Handlverksstaten i Carl sk rona ökas mrd 

1 metnllgjutaregcsäll a 24 sk. dagligen , 
l jPrngjutarPgesjJf , .. a 24 sk . dit o, 
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1 SliH~dgesäll . . . . a Hi si<. dagligen' 
1 undermacbinist . ~t250 R :dr årligen. 
2 machinistlärlingat• a 16 sk. dagligen och 

4 tunnor råg årligen för hv:ndera af de~sa 6 per
soner. Kong!. brefvet den 20 Novemb. 1846. 

Handtverksstaten. Se SegPlsöm ma re. 

Heml>all. Se Vallmars!dädning. 

Jerngjutarcgcsäll. Se H il n d t verkssta t. 

Instruktion för båtsrna nskom p a n icb~fer än d rad. Kong l. 
brefvet den 9 D<>cemb. 184:6. 

Invalider. Se Christiernin. 

Josephine. Se Bestyckning. 

Kapitulation. Se K ro noa rbctslwrps. 

Kask. Se Modell. 
Kasserrt. i Carlskrona fortsättes. Kong!. brefvet den 14 

November 1816. 
Kastellholmen: . der få inga byggnader u p p föras innan 

Kong!. Maj: t, u p på chefens för Sjöförsvarsdeparte
mentet underdåniga föredragning, bestämt platsen. 
Kong!. brefvet den 2 April 184:6. 

Kommendering. Se Enka. 
Kompanichef vid Båtsmanshålle't böt·, så _st!art han er

håller underrättelse om hatsman-s afgang, derom 
göra anmälan hos K_unungens befallningshaf,vande, 
som ofördröjligPn ermrar rusl- och roteballarne 
om _rekryteringsskyldigheten. Kong!. brefvet den 9 
Decem b. 1846. 

__ insänder vid bvurje qvartals slut till Konun

gens befallningshafvande förteckning på d_e val~auta 
nummer, bvilkas :'rust- och rotehållare rcke mom 
frimånadema rekryteringen fullgjort, h varefter Ko
nungens hefallningshafvande tillser· att rekryteringen 
skyndsamt verkställes. Kong!. hrefvet den 9 De

centbcr .1846. 
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Kompanichef erhi'dler af kyrkoherdarne vid hvarje qvar-
tals slut, uppgift på b?ttsrnän, so m aAidit. Kongl. 
brefvet den 9 Decemb. 1846. 

Konungens befalLningshafvande. Se Kompunicbef, Syner. 
Korporalcr. Se Blekinge. 
Kors. Se Coldinu-orden. 
R'rigsmanskassan. Se Chri5tiernin. 
Kronoarbetskorpsens soldatldass, lruru soldat, som en

ligt 11 kap. 7 § Krigs-Artiklame är till fästning för
fallen, vid denna klass skall nttjena återstående ka
pitulation, stadgas särskilt. Kungl. st,JClgan den 29 
Maj 1846 § 14. 

Lotsar. Se D<tlitrÖ, Espet. 
Lotifördelningsclzefcr. Se Båtbjelp. 
Lotsåldermän. Se Pensionsrätt. 
Lägermössa. Se Mgdell. 
Läkare. Se Da la rö. 
Lälwrestipendiaterne användas ej företrädesvis i flottans 

tjenst. Kongl. bref\'et den 15 Maj 1846. 
-- - användas till biträden uti extra läkarebefattningat· 

för Aollan . Kongl. stadgar den 15 Maj 1846, § 1. 
- - för dem hestås för nänaranue 4 stipendier a 

150 R:dr, som qvartalitcr utbetalas. i b id. § 2. 
- - söka stipendierna · i Sundhetskollegiet, efter an-

nons i Post- och [nrikes-tidningarne. ibid. § 3. 
- - tillhöra ordinarie fältläkarekorpsen och antagas 

tills vidare genom konstitutorial af Sundhctskollegiet. 
ihid. § 4. 

- - beordras till tj<>nstgöring a f Sundhetskollegiet 
efter skicldi"h('t, samt erhålla aflönin!:' och trakta-u ~J 

nwnte som tillhör den tjenst de förrärtit. ibid. §'4. 
- - ställa sig till efterrättelse föreskrifter , reglemen

ten- och order. ibid. § 4. 

- - åtlyda Sundhets-kollegiets order och rå icke 
antaga någon tjcnst, som är hind('rlig för lwm
mendering. ibid. § 5. 
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Lälwrestipendiatcrnc äro förpligrade att i 6 månader 
fortfara vid en lwmmendcring i land och till sjös 
intill afmönslringsdagen. ibid. § 5. 

- - rapportera till Sundhetskollegiet när de tillträda 
och sluta befattning, ibid. § 6. 

- --, som tjenstgöra i Fältläkarekorpsen, äro befriade 
fr~n deltagande i beväringsmanslwpets vapenöf'ningar. 
i b id. § '7. 

- - ega att för pension i armens pens)onskassa be
räkna den tid de stipendium inneba!ft, dock mot 
erläggande af stadgade afgifter. ibid. § 8. 

- - skola, då de endast äro medicine kandidatea· un
der den tid de äro frie från tjenstgöring, besöka 
akademien, eller Carolinska institutet oeb äro då 
ställde under särskilt inspektion. ' ibid. § 9. 

- - som begära tillstånd att le~u1a 'akademien, skola 
bifoga Inspektors utlåtande. ibid. § 10. 

- .- som ej tjenstgöra, skola rapportera till Sund
hets-kollegiets Fältläkarekontor inom den 15 i hvarje 
qv~rtalsm~tnad. ibid. § 10. , 

- - af deras rapporter lemnar Sundhetskollegiet 
Förvaltninaen af Sjöärendena del. ibid. §§ 6, 11. 

- -- som 
0

tjenstgjort såsom uppbördsläkaa·e ega för
slagsrätt till regements-läkaretjenster, lika med .ba
taljons-läkare. ibid. § 12. 

- - som aflaat Med. Licenciat-examen, ega rättig-
' o 

het att för alla kommenderingar beräkna ~our och 
befordran, i förhållande till tjenstgöringstiden, samt 
derunder visad nit och skickligbet. ibid. § 12~ 

- - bära under '· tj~nstgöringd fält)~harekorpsea:as uni
form, med gradbeteckning å epåJ.et~erne; deremellan 

b k . J l l' ' bära de uniform utan ga:a& etec nang oc 1 port c <'pee. 
ibid. §' 13. 

- - - kunna ej utöfver 3 år innebafva stipendiet, men 
de som med nit och skicklighet tjenstgjort till sjös 

189 

må, sedan stipendiet äa· annonserad t ledigt, före
trädesvis komma deraf å nyo i åtnjutande. ibid. § 14. 

Läkarestipendiaterne som vilja blifva endtledigade böra 
sådant tillkännagifva i qvartalsrapporten, men äro 
skyldige att qvarstå undea· påföljande qvartnl. ibid. 
§ 15. 

Maclzinister. Se Handtverks-staten. 
Marinregementet, dess underofficers-korpander få till 

nya unifonpen nyttja samma slags epåletter, som 
hittills. K,ongl. order den 30 April 1846. 

få r under _ 3 å r i va ni i g tjenstgöri ng b<·gagna 
den gamla munderingen. Kong!. brefvet den 19 
Juni 1846. Passevalanskontraktet s. d. § 1. 

får vid bvarje , kompani hafva 2 undermålige 
ynglingar. ibi(L ibicL '§ 2. 

- - ersättnit~gen till detsamma för permitterade, 
som inkallas i tjenstgöring, förhöjes till 4 sk. dag
ligen per man. ibid. ibid. § 3. 

- - bestås sängkläder blott till enmanssängar. Kong!. 
' brefvct den 1'9 Juni 1846. 

- - fått nytt pnssevol<~nskontrakt, samt beklädnads
och sängklädes-stater. Kongl. brefvet den 19 Juni 
1846. Kong!. passev. kontr. s. d. Kong!. stater s. d. 

- - bestås på 6 år 1 kapott och 1 par vantar, på 
4 år 1 kask med behöa·, på 3 ' år 1 vapenrock, 1 
koll et, en halsduk och 1 mössa, på 2 år 1 paa· 
byxol· med damaskor af bramsegelsduk, 3 par skor 
och 3 par sulor, samt på 1 år 1 par byxor af blåLt 

' kläde 1 par damaskoa· · af svart halfkläde, 1 arbets-' . 
klädning · af b"uldan·, 2 skjortor och 2 par · hal f-
strumpor. · K:dtibl :" beklädnadsstaten den 19 Juni 1846. 

'- - bestås på 4 år 1 madrass; ·t hufvudputa, 2 pae 
lakan och 1 täcke; Kong!. sät1gklädesstaten den 19 
Juni 1846. 

- - Se Blekinae Exersisrebulemente, Modell. 
b ' 

Matroser. Se segelsömmare. 
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Mctaffgjularegcsäll. Se Ha ud L verkssta ten. 
"llode!l till pik oc!J äntt·rbila fastställda. Dt'part.-che-

fens skrifvelse den 27 Maj 1846. 
- - till vapenrock, byxor, halsduk och lägermössa 

för marinregementet, fastställda. Depart.-chefens skrif
velse den 28 Maj 1846. 

- - till kask för marinregementet fastställd. Kongl. 
order d eu 11 Juni 1846. 

Munderzizg. Se Marinregementet. 
Målskjutning med de flottan tillhöriga gevär skall tills

vidare förrättas på sätt biltills varit öfligt. Kong]. 
order den 30 Juni 1846. 

Mössa. Se Modell. 

Najaden. Se Åskledare. 
Nordensl>jöld. Se Åskledare. 

Officerare. Se Ar f v ode. 

Passevolans-lwntrakt. Se Marinregementet 
Pension. Se Cltristiernin. 
Pensionsrätt lika med lägsta gt·adens underofficerare njuta 

lotsåldermän och fyrmästare, enligt 120 § i Kong!. 
reglementet den 26 Octob. 1838. Kong!. brefvet den 
21 Juli 1846. 

Permitterade underoilicerares i Stockholm tjenstgörings
penniogar få, utan afseende på departement, förde
las mellan ::dia de i permitterades ställe tjenst
görande. Kong!. brefvet den 9 Decemb. 1846. 

- - underofiicerares j Stockholm tjenstgöringspen
ningar, j delning af dem deltaga äfven underoffi
cerare och underofficerskorporaler, i den händelse 
deras tjenstgörjng genom kamralernes frånvaro var
der ökad. Kong!. brefvet den 9 Decemb. 1846. 

- - Se Enka, Marinregementet. 
Pik. Se Modell. 
Portion. Se Blekinge. _ 
Pris. Se Artilleri-exersisreglementc. 

Puke. Se Bestyckning. 

Qvartalitcr. Se Kompanichefer. 

Rekrytering. Se Kompanichef. 
Rölwing. Sc Tobak. 
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Segelsömmare j Ca risk rona : den 
verkställda reglering fastställes. 

på försök med dem 
Kongl. breJ'vct den-

15 Sept. 1846. 
- - användas ej 

än då sömnad ej 
15 Sept. 1846. 

till pumpn1ng vid andra tillfällen, 
är att tillgå. Kong!. bref'vet den 

- - begagnas ej till vakthållning om natten, dil de 
hela dagen arbetat i verkstaden. Kong!. brefvet den 
15 Sept. 1846. 

- -, dertill m?t, då brådskande arbeten äro för 
hi!nden, användas matroser emot betalning efter styck
verkstaxa n. Kong!. brefvet den 15 Sept. 18-i6. 

- - uppföras på Carlskrona stations ordinarie hanclt-
verks-stat. Kong!. brefvet den 15 Sept. 1846. 

Sjöa)löning. Se Timmermän. 
Sjökomrnenderade. Se Timmrrmän. 
Sjömanskläder 120 st. bättre, bestående af sjömanshat

tar med tillbörandP. band, svarta sjömanshalsdukar 
och skjortor, blårandiga, eller hvita med blå hagar, 
skola finnas i Carlskrona. Kongl. brefvet den 19 
Juni 1846. 

Siöqfficerare. Se Examen. 
Skeppsholmen, der få inga byggnarler uppföras innan 

Kongl. Maj:t, uppå chefens fö1· Sjöförsvarsdeparte
mentet undcrdå niga föredragning, bestämt platsen. 
Kong!. brefvet den 2 April 1846. 

- - Se Badhus. 
Skjuts. Se Arfvode. 
Slaglrrutslaboratorium, dervid bestås: 

1 Tillsyning~man med 200 R:dt· i'lrligrn. 
1 6fvermästare . . .. 260. 
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Öfvermästare . 250. 
1 Undermästare. 100. 
t Verkgesäll 280: 4.}ntom 4 tnnnor rå" 
3 dito 840: 12. hvanlera. 

0 

Summa R:dr 1,930: 16 jemte 16 tunnor råg 
f. m. Kong!. brefvet den 20 Novemb. 1846. c 

Smedgesäll. Se Handtverks·stat. 
Spel. Se Bleking. 
Stat för femte hufvudtiteln blifver hädanefter generel. 

Kong!. brefvet den 20 Novemh. 1846. 
Statsförslagen böra årligen inom bestämd tid af För-

valtningen af Sjöärendena insändas. Kongl. brcfvet 
den 22 Maj 1846. 

Stipendiater. Se Liikarestipendiater. _ 
Stockholm. Se Permitterade, Slagkrutslaboratorium. 
Styckeverkstaxa. Se Segelsömmare. 
Ständiga poster. Se Permitterade. 
Sängkläder. Se Marinregementet. 

Ta:x.·a. Se Segelsöm ma re. 
Tjenstgöringspenningar. Se Permitterade. 
Tillsyningsman. Se Slagkrutslaboratorium. 
Timmermän, som om bord bafva uppbörd få 24 sk. 

sjöaflöning, äfven om de endast äro daglönare. Kong!. 
brefvet den 2 April 1846. 

- - Uppbörds- upptagas ej på stat med ständig af-
löning. Kong!. hrefvet den 2 April 1846. 

- - Uppbörds- erhålla und et' sjökommendering, i 
land ej andra förmaner än 198 § i 1836 års Sry
relse- och Ekonomireglemente bestämmer. Kong!. 
brefvet den 2 April 1846. 

Tobak tillåtes gemenskapen om bord endast att röka 
vid kabyssan och icke heller der om chefen pröfvar 
nödigt förbjuda all tobaksrökning. Kong!. order den 
8 Maj 1846. 

Tobak , 
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Tobak, dess röl;andc på öfre däck, eller neder i skep- '<{/~ 
pet förbjudes strängeligen; endast om k r i ng spelet och 
närmast akterom å linicskepps oeh frcaatters öfra bat-
terier är sådant tillåtet för ufiicerare 

0 

ocb deras ve
derlikar: andra personer hänvisas till kabvssan. Kong!. 
order den 8 Maj 1846. • ' 

Traktamente. Se Generalmönsterberre. 
Undermaeltinist. Se Handtverksstat. 
Undermålige. Se Marinregementet. 
Undermästarc. Se Slagkrutslaboratorium. 
Underofficerare. Se Permitterade. 
Undero.fficerslwrporaler. Se Permitterad(•. 
Uppassningsstuga. Sc Espet. 
Uppbördstimmermiin. Se Timmermän. 
P'a_kansafgift för Göteborgs stad, vid beräkningen deraf 

111gr1r vallmat~sklädningen såsom hemkallspersedel. 
Kongl. brefvet den 8 Sept. 1816. 

Pakanser. Se Kompa ni-chef. 
W akt!tållning. Se Segelsömmare. 
Wallmarsklädning räknas i Bohus län till hemkallet 

och ej till uppfordringsbeklädnaden. Kong!. brefvet 
den 8 Sept. 1816. 

Warf Se Coldinu-orden. 
Werkgesäller. Se Slagkrutslaboratorium. 
Y~tad. Se Fyr. 
..4/zus. Se Espet. 
/illgmaclzin om 25 hästars kraft till 

Ca riskrona utpumpning, anskafFas. 
den 20 ~ovemb. 1846. 

gamla dockans i 
Kong!. brefvet 

- - om 10 a 12 hästars kraft anskafFas för artilleriverk
städerne .i Cadskrona. Kongl. brefvet d. 20 Nov. 1846. 

- - Se Ex<1men. -
A~kledare anbringas å fregatten Eugenie, korvetten 

Najaden och briggen Nordensl<jöld. Kong!. order 
.. den 3 A u g. 184!.3. 

Anterbila. Se Modell. 
Öfvermästare. Se SlagkrutslaboratOI'ium. 

Tid.<kr!ft i Sjöväsendet , "' cirg. , 4 hä.ft . 1.3 




