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EN NY ART VIND.&IÄT ARE. 
Det skulle vara af myclwn praktisk nytta att.ega ett lämp

ligt instrument, flyttbart och af enkel sammansättning, livarmed 
man när som helst kunJe mäta vinJens styrka och hastighet. 
För konstrul1tören, bygemästaren, civilingeniören och sjöman• 
nen vore ett sådant instrument isynnerhet nyttigt, för att de 
skulle kunna mäta den luaft, mot hvilken de hafva att , stri.d.a 
under ·häftiga stormar, så att de kunde ialittaga tjenliga för
sietig hetsmått deremot. Hvarest fasta och beständiga obsar":' 
vatorier kunna upprättas, ha1· man för att mäta vind~ns styr~ 
ka ganska fullständiga apparater, såsom Oslers anemometer, 
Cbapmans och Kreugers vindmätare, eller Doktor Robinsons 
kringlöpande . maskin. ·Men sjömannen och den vetenskapli· 
ga resande beböfva bestämma vindens kraft pä vissa orter 
och tider dä begagnaodet af de fasta mätarue icke låter sie 
göra. 
, . Visserligen har man försökt flyttbara vindinstrumenter1 

men de tyckas icke hafva uppfyllt ändamålet, efter de s! 
obetydligt blifvit an_vända. I loggböckerna införes· vindens 
styrka något godtycl!ligt, med i, 2, 3 o. s. v. allt efter an
tecknarnas olika omdöme. Åtminstone äro der gjorda an
teckningar alltför lösliga och obestflmda för VE!rkligt veten
skapligt ändamål. 

Så långesedan som i775 uppfann Doktor Lind en . ane• 
mometer, deruti vindens tryckning mältes genom stigandat 
af en kolorm vatten, som uppbäres vid en viss tidpunkt. 
Detta . synes vara det lättast åstadkomna och mest noggraooa 
sätt att mäta vindens styrka, hvilket kan anbringas äfven 
ombord . .. Likvål har detta instrument iuke befunnits inrättad& 
så, att det angifver helt svagt tryc!< , bvarföre det äfven inom 
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flottan blifvit åsidosatt, och der nnnos numera intet veton· 

skapligt instrument, hvarigenom 8jömannen kan jamföra sitt 

bedömande af atmosforens strömmar, af hvilka ban är sä be

roende. 
Då försök att få noggranna observationer börjat pa sed

nare tider göras såväl i Amerika som i England, företog sig 

Sir :. WJ; !Snow Harris att förändra den sistnämnde anemome

tern;! sli att' 1len angifver äfven svaaaro vindars hastiehetet. 

Delina . vindmätare grundar sig .på det rö h, · att luftens tryck 

pli: · en -qv. tum motsvarar U,75 e ng. lbs eller på on en g. 

qvadratfot: . '2'124 · lbs, och som detta trycl< uppehåller en 

vattrinpe'laro ar 408 tum ellel' omlming 34 fot, då ingen kraft 

störar- ·dess stigande, så måste e.n sådan vattenpelare äfven 

väga · U,7·5 l b s på h var q vadrattums gerloruskåmin'g eller 2 hl-i. 

~- Jpft ·qvadratfoten. . , 

ln<Anta-g·es nu en luftpelare, rörande sig korisonteH, kuhna 

ge:n·oni ;si:tt .• påtryckande uppehålla . en vatte'npelare en 'tunt 

högra !å<nl hvml den utan inverkan skulle s'tå, så vore tryc'l;

ni-rie-en -~ 4,~ 8 af 2l ?~ ~hs eller omkrin<ff 512 l·bs på en 

qvadratfot. Ett 1 större eller mindr~ t.r~1ck skulle utvisa en 

större eller mindre kraft pr qvadratfot än 5,2 lbs, mätt ae· 
nom1 den verlHt:ila vnttenpelarens stigande ·e·ller fal:lande g·enom 

vindens• inverkan. · Vore pelarens hö~d ' t. .ex . . blott -fiT tum, 

så utmlirkte ·det en kraft af 0152 lbs p1· qvad1"'lt0t, Om f1öj· 

den uppgick tiU 1 O å. i 2 tum skulle tuarten. motsvara 50 till 

60 · lbs •och • utmärka en Ol'kan, som uppryckoo · träd och blå

sta 'Omkull byggnader. 

Genom sorgf5lligl utförda försök har Ul'ifv'it titrö.nt aU 

en rHvind, ' som framgår efter 20 , fots far.t pä. sekunden, tryc

lier .~p~ : annyta om en qvadratfots vidu tned am, kraft motsva--. 

ra.nde., Hl. a 4 3 unz (hvar.af 4 6 gå på ett , e og. skålpund), 

ocluatt tryckningens styrka förandras såsom q·vtadraten af ha-' 

stiglleten, Om man tager don uppgifna . 1\r.aft<en d ;512 lbs .På 

t' · qlVa;dratf,ot motsvarande ett stigaode i· rörat .aifl 1 tum, så 

kan·· i man . få vindens motsvarande uastightlt genom att jo m• 
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rora qvadratrötterna af den förstnämnda och den sista 

lit'aften, nem l. V' 12,5 : V 83,2 = 20 : 50 (närmast); såle

des dii vinden förm år lyfta en vattenpelare ~ tum llögt, är 

dess hastighet 50 fot i selwnden eller omkring .34 eng. mil 

i timman. Af dessa l~ppgiftor kan .man lätt uppgöra tJO ta

bell öfver. den kraft och hastigbet som . motsvarar hvarje höj..; 

ning af instrumentets vattenp.olare. ' · 

Genom and1·a, gansl1a enlda herålmingar kan man åfven 

få en uppgift på tryckningen mot en · qva<.lratfots yta. ' Om 

ID'ån taeor en kub friskt vatten, hvars 1sida utgör f2 tum 

så ·be finnos den vid n!edeltemperainr af'16° Celsius väga f 00; 
unz eller 62,5 lbs. Tänke1· man donna lwb hvila på . en bo

rizontel plan, sä skulle dess tryclming således m·otsvara 62 ~ 

rfs~ men om denna · kub antages delad i ~ 2 h'orizontela pi~.: 
ner, af hl'illia lwar och en vore en tum hög och vä'gd8 1 

~f 62,2 lbs, eller närmast 5,2 lbs, så hefi~nes try,ckni~g Ta~ 
en vattenpelare f fot i qvadrat och .f tum hög motsvara en' 

tyngd tif 5,5 lhs avoit·dupois. Hvarjo inom narnnd~ · f tum 

höga plan tiin'kb?r cylinder med samrna höjd kan derföre an:_: 

ses förestålla ett tryck ilf 5,2 sllålp. pr qvadratfot. " o'm ku~' 

ben delas horizontelt i 2 lilla delar och samma ind l . r 
. . ' e mng a 

ena delen företages, så förestållor hval'je cylinder om 6 t . 
fiö 'd tt t ' ' ums 
. J , o . ryck af 6 gånger 5,2 lbs pr qvadratfot, ellev 31 2 riJs 
~en då det en lums tjocka pland deremot anses sönder~elad~ 
l tunnar~ lager, så sliUIIe en cylinder derutur tagen, mot. 

svara trycket pr qvadratfot med den höj'd h · .· 1 
" V .Il J6 agor skulle 

haft, Saledes är skalan på instrumentet, som angifver vin-

dens lryck i termer ar vattenpelarens höjd som den upplyf-

ter, grundad på den · · 1 . ' na pr1nc1p, oc 1 följer ofvan antagne 
exempel. 

Instrumentet bestär ar ett rakt och vertikalt håll t l 
rör , . e g as-

o:U z tums diameter, 2,7~ tum långt och förlängdt med 
ert mmdre <>J· r -" , t d' ., as ur om S' ums 18meter som bar • hö' • 
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len ar det tjoc11are röret ocb slutligen, utan 'att beröra tlet

aamma, stiger omkring 3 tum deröfver. Ofvanpå det tjockare 

röret sitter en huf, ,liknande en kabysslwrsten, , af samma dia

meter som röret och deremot lufttutt slutande. 

·Rören ~ro infällda i en trädlåcla, 7 4 tum hög, ' ·-A- tum 

bred och ! tum tjock, så att hufven stårl'· fri ,J på ena kanten. 

Å denna lådas baksida är ett vattenpass och på öfvorkanten 

en liten flöj som kan losstagas då den är öfverflödig. 

Glasrörets rectangulåra del fylles med vatten, nägot får-
' J 

gadt af flytande carmin. Derigenom att. det röret, hvari vin-

den ' genom hufven , verkar på vattenytan, är af 4. gånger 

större diameter, än det rör der skalan blifvit vidfogad, sä 
i 

måste den i det tjockare röret nedtryckta vallenmassan upp-

tag~ 16 gånger mera rum i det smalare. Derefter, och med 
.... l ( . 

behörigt afseende på kapillära attraktionen, är skalan inrättad. 

Instrumentet , begagnas på följ~n~e säit: Först sättes lä

dan på kant och justeras efter ~alteopass, valtenhöjden i 

rören afmätes att stadoa på o; ostörd af vindens inverkan. 

Vid lått vind påsättes flöj en, för att se att _inslr!lmen~et, , n~r 
. ' '· . 'l l 

det blil\'it justerad! våndes med den öppna hufven rätt emoc 

'inden. Då man observerat det högsta och lägsta stigandat i 

lllla röret, pöpassas att med fingret täppa dess öppning, när 

det ,'visar medeihöjd, hvilken då afläses med lätthet. För vig

belen finnes på instrument~ts, baksida följande tabell, der 

vattnets oljka ställning utvisar vindens tryck och hastighet. 

--~------------~~~----~-------·---. , , l . k . 1 Hastighet uti l 
Vattenhöjd i röret ITbr)c. 

1
•

1

-------------.

1

--------- . k · 
t t tum och decimal. s pa '' fot på eng. mil Anmär Dingar. 

l qv. fot. sekunq. i Lim, l 
~-· -- - · . ' ' , • '"-----'------

( ,~ 

'o.ooo1' 
0,0009 
O,OOL 

o li<l:Ji 

· O :ou~6 
O,ou6 = Tio 
o,oos = T-'rr 
QOI = l~u 

:l 0,002 

0,00·15 

,.,. 0,005 

6, ~ 1 8 7 
0, 028 

0,032 

O, nn 
01lo'" 

'f 
f ,47 

' 1,:;6 
3 

0,68 

f 
1, 06 

2 
2,5 
2 ,66 
3 
3,3 

f 
Lurtdrag som l 
instrumentet 
icke angifyer. 

' 

l! 
Knappt mårl<
bal' lätt vind., 

l . l 

0,01 25 = TIIIJ 

0,0143 

O,ots 
O,o2 = r/<i 
0,022 

0,025 = 4
1
0 

0,027 

O,on 
: 0,014 
.0,05, = 2

1
0 

O,o56 
O,o1 
0,075 = 4

3
0 

0,097 
O,t = 1

1o 
0,106 

0,125 =lo= J 
0,15 ='lo 
0,159 

O,t69 
0,175 = 4

7o 
0 ,2 =l~ 
0,225 

0,2 5 =l 
0,26 
0,275 =! ~·, 
0,282 
0,3 =l~ 
0,312 
0,3l3 
0,35 , ={o 
o,• = 1

4
0 

o,s 
0,6 

0,7 
0,8 
(),9 

f 
f,5 
2 
_2,5 
3 
4 
5 

,,, 

0, 06~ 

0,071 

0,09 

0,1 
O,H2 
0,1 3· 
0,1 36 

0,162 

0,228 

0,26 

o .291 
0,364 
0·390 

0,452 
0.521 
0,551 
0 , 650 ~ 

Ot79 
0,83 
0 ,884 

0,91 
1,042 

1,17 
1,25 
1,302 

1.·13 

1,H 
4,563 

1,630 
", 79 
of,82 
2,094 
2,6 
3,126 
3,647 
4,169 
4,689 

5,2 
7,8 

10,4 
13 
15,6 
20,s 
'26 

6 'l ' 31,2 

:.J,.JS 
5,87 

6,6 
6,95 
7,34 
718~} 

8,1 
8,8 

10,4 
n 
·l f ,8 

13,2 
·13,6 . 
U,1 
:15.8 
16,2 
17,66 
-19,3 
20 
20,6 
20,9 
22 
2:3.6 
2L2 
25 
26,2 

1

26,5 
. 27,39 
28 

1
29,35 

. 29,55 
31 ,15 
35,32 
38,73 
4'1 ,83 
H,sa 
47,41 
50 
61 ,1s 
70,72 

79,07 
86,61 

iOO 
l H ,H 

U2,sz 

5 
5 ,38 

5,5 
6 
7 
7,6 ' ' 

Laber vind, 
som fyller do 
1Hra seglen 
på ett större 
fartyg. 

8 l 9 ~~ber bram~ 
9',27 

J 
0 

segelskultje då 
far'tyg 'föra 'alla ' 

10,77 
11 

segel. . , 

12 
13 
13•6 
u 
14•25 
15 
t 6 
i 6,~ 
17 
·17 8 
18' 

"8,67 
19 
20 
20,14 
2i 47 

24
1 

26,4 
28,52 

,30,56 

32,H 
34 
41 
48,2 
53,91 
59 
68,16 
76,16 
83t6 

l !Jramsegels
kultje då åf
ven öfver

\ bramsegel fö
} ras. , 

{ Frisk bram-
J segelskultje. 

}

, Frisk vind, 
med ref i 
n:liirsseglen. 

f 
Tvä-refvad 
m~rssegelslce. 

stark blåst. 

! 
Storm. Hårdt 
väder. Bot
tenrefvad 
märss,~gels

kultje. 

·l Srir dorru. 

( Mycket llärd 
J storm. 
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7 r· . ~ 32,18 9Q,t~ } Orkun Tor-
8 4 1,6 14 i ,3 90,34 nado. 

10 52 157,98 107,7 } Vålds. orkan, 

12 62,4 173,06 120 
som kulllwstar 
byggnader. 

Om instrumentet begagnas ombord, så måste man göra 

behö1·igt afseende på fartygets basl.ighet antingen f ö r segel 

eller anga och dess !mr$. mot vindens ril>tnintr. Den far~ 

observatorn dervid har med eller mot vinden måste nalurliot-u 

tis tilläggas eller fråndragas vindens observerade hastighet. 

Fartygets rörelser hafva för öfrigt rinea inverlwn pä. 

observationen, i det en liten sammandragning vid någon af 

krokarna pä det mindre röret äro tillräckliga att förekomma 
betydande osr.illering af vattonpelaren. 

OM RÄDDNINGSANST ALTER FÖR SKEPPSBRUTNE 
' I NORRIGE. 

Till följe af lmslens lilippiga och branta beslwlfenbet., ·kan. 

det endast på gansl;a få ställen anses ändamålsenligt all an

vända vanliffen begagnade räddningsapparater. således hafva 
endast 5 Räddninr;s-stationer blifvit inrållade, och alla dessa 

flnnas p& Jederen och Lister, livMest kusterna äro låga och 
sandiga • . stationerna äro följande ; 

Qviliö, på Lis te r. 
Qvalbeen på Jederen. 
Huusvreg, på Dito. 
Obrestnd, på Dito. 
Refva (Jederens ref). 

Evar och en af dessa stationor är försedd med en ra

Jietappal·at af eartes tillverkning samt räddningsstol och görd-
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l nr, men sak n nr råddningsbätar, eniir slidana till föijo.af sll:an-" 

dernas beskalfenhel icl1e kunna användas. 
Vid hvarje station är anställ·d : i Up11syningsman, och 

2:ne man under bans befäl. En örveruppsy,ningsmlm: kon:-

trollerar samtli[:å stationflrna. ' · 
öfveruppsyninrgsmannen har i årlig lön 2~ Sp.eciedå:le'r 

(circa 95 H dr Sv. Riksmynt), Uppsyningsmf1nnen ·: i.2 ,&p:dl:r, 

samt ll\'ar och en af manskapet 6 S.p:dl:r. Under öfningar 

och råddningsförsöl\ lomnas dessutom extra ersältni!lff· 
Häddningsv~sendet lyder under 1\'larin-Dopartemantet och 

6tär under Fyrdirel\törens befäl. 
sedan Räddningsstat(onernes inrättande på hösten 185~, 

hafva ;z fartyg förolyckats på Jederen, vid hvilka .tillfållen 6 
personer blifvit räddade · genom användand~ gf råddningsap

paraterne, och inget menniskolif spillt. 

UDDHAG AF EN RAPPORT FRA LÖITNANT l MARINEN 
SVEHDRIJP, DATEHET "KANONBAADEN LA DRA· 
uONNE" TILANKERS VED TIEN-SING DEN 2:DEN JUNI 1858. 

Da de forventode chinesiska Doplomater fra Peldng ikka 

ankom, roisto de i Canlon samlede Gesandter i llegyndolson af 

Marts Maaned !il Shanghai, for om muligt det· at begynde Un

derhandlingar med Chinosorne; mon da Koisol·en ikke heller 

her var stemt for en fredeJ.ig Opgjörelse af Sagerne, bleve 

de nödsagade til at till>aldo Eskadrarna. Admiralernå efter

loda i Canton kun saa stor Styrke, som ansaaes tilstrrel1kelig 

till at tilbal1edriva ethvert angreb fra Chinoserno, og tntl

skibede Resten af Matroser og soldater. Eskadren a.fseilede 

fra Canlon den 25 og 27 1\iarts, efterladende 7 a S transke 

og engelske Skibe lit Understöttelset for Occupationscorpset. 

Ved Ankomsten til Sbangbai den '6 April modtoge Admira-



lerne Ordre fra Gesandtorne til .snare~t muligt at aJ:;eile til 

Udlöbet af Pei-Ho-Fioden, der staar i Forbindelsa mod den 

Canal, der er den letteste og nrermeste Vei til Peking·. Den 

~7 April anllrede Eskadrerne i Pålchilibugte'n 4 ~ miil f1·a 

Flodens Udlöb, da en Banke h varpaa de•· ved Lavvand c' knh er 

2 'å 3 Fot Vand, hindredo dem fra at löbe ind . i Floden. 

De forenade Eskadrer bestoäe af rölgende Fartöier: 

Seilrregatt·en la Nemesis paa 54- kanoner, Admiralskib. 

Dampfregatten I'Audaciouse 60 , 

Dito corvet Phlegeton • • -1 O , 
Dito Dito Premauget 10 ,, 

franske · 
Kanonbandene La Dragonne 4 , 

L' A valaneho. ' 
. ; , , 

, La Mitrailie i , 
, La Fusee . 4. ' 

" Transportfartöiet La Durance 6 
" Dito La Meurthe 6 
" 

Seillinieskibet Calcutta • • 80 kanoner, Admiralskib. 

Dito Belle Islo,. • 6 , Bospitalskib. 
/ : Dampfregatten Furry 6 

" Dito Furioua • 
engelske Seilfregatten The Pique 

Dispatcb gunhoots Nimrod . 
Dito Comorant 

~6 

36 
6 
6 

,, Lord El gins Skib. 
, 
,, 
,, 

8 mindre Kanonbaade med 3 Kanoner, samt Tondo
ren Coromandel 

Fornden disse Fartöier ankrade ogsaa den rusiske Ge

sants Skib America paa 6 Kanoner, og den amerikansko Damp

fregal Minnesota paa 50 Kanoner og Missisipi paa f 6, tilligo

rned Antelope paa 3 Kanoner, paa hvilket den amerikanske) 
Gesandt befandt sig. 

Efter Ankomsten gjordes strax Forberedelser till Kamp 

mod de 6 velbefrestede Forter oclJ Batterier med · 4 ·a 6000 

~ands Besretnlng; der nödvendigviis maatte tages, dersom 

8 1 

Kaiseren afslog at underbandle. Den rosiske Gesandt udvex• 

lede, aom M~g\or, flere Noter med don Mandarin, , der kom· 
mandereda den chinesislw Styrke, och Admiralerne benyttede 
Tiden til at sende 4- franske og 2:de store engelske Kanon
baade over Banlwn, paa b vilket der \''ed höiest Vande var ~O 

Fod Vand, medens der i selvo Floden overalt er 3 å 4 Fant!JS 

Dybde. Fartöierne ankrede 2 a 300 Favne fra Forterne. 

Underhandlingorne fortsattes ·med mogen Langsambed, da cbi
nesernos Noter stedse omgik den egentlig Sag, og Tiden der 
tabtes for de Allierede1 benytterlos af il'lanclarinerne lil nye 

Befrestningers Opförelse; Gesandtorne indsaa derfor at vide re 

Underhandlinger ikke vilde lede til nogot Resultat, og da de 

tillige blev nregtet en ·hegjreret Tilladelse til at lade den allie

rodo Eskadre gaa op til Tim-Sing, en By, der ligger ved den 

,to re Canals Ud l öb i Pei-Ho-Fioden, omtrent -12 Milo fra For

torne . og ligesaalangt fra Peking, blev der den 20:de I'Ytai om 

Morgenen givet befaling til att forr.ere Fortorno. Do 4 fran• 
sko og do 2 store engelske Kanonbaade beordrades til •at angribe 

Forterna fra Flodens nordlige og sydlige Side, og de smaa ·en
gelske I<anonbaade til ·at bougso~o 'Landstigningstroppe tine-'i all 

4200 Mand med 8 Stykker Feltarliileri, der inskibedes ·i 

Barkasser og de störr~ Baado. Oo fiendtlige Befmstninger bo

stode af Jordbatterier med Undtagflisa af tvendo murcde For

ter. Batterierna, hvis bilie Beliggenhed tillod dem at beskyde 

Farlöiernes Drek, vrei'O besk)'ttede ved en foranvrerende Grav, 

og bestykked~ med omtrent 100 Kanoner ar. forskjellige Ca

libro fra i 2- l il 36-pundigel deels af Bronce og de els af Jeru; 
de flosto af <hsse Kanoner vrere stöbte i China og tildeols val 

forarbeidede, men Lavettorne vrere uhensigtsmressigo ?g bin

derliga i at gives en burtig sideretning og god Elevation, udon 

bvilken Omstrendighed det vilde have vreret umuligt, selv for 

en tidobbolt Sty.rke at ·rorcere Forterne, 'hvis heldigo Beliggon-' 

bed tillod dem att i Löbet af 4 a 6 Minuttor at rette 5() 

Kanoner paa de franske Farlöier, paa samme Tid1 som enhver 

, . . af disse kun kunde skyde med en 30-pund. Bombeka-
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non, som Admiralen ror Tilfreldet havde ladet placero PM 

Bakkon 
De chinesiska Uefrestninger forsvaredes af en Styrke paa 

4 å 6000 l.\1and, doc var feiret rundt om Batterierna, og hvi3 

Vaaben egentligt bestode af Sablar, Pikkor og Iange tlforme

li·ge Luntegevrorcr, som on Mand maatto holde modens on 
Anden skjöd. Den chinesiska Leir fremböd o t malariskt Skue, 
da hvert Telt for 1 O Mand 1 havde sitt eget Ban ner, der, liga

som soldaternos Uniformer, bestode af de most bro&ede Far

vor. Kl. 4 O F. m. lettode Fartöierno for at inta&e de be faleda 
Stillinger, og Admiralerne gik ombord paa en af .de smaa 

en&elske Kanonbaade, the Slanoy, og den Jetlede de .övrige 
mindre Kanonbaade, hvis Drok vare bestuvade med franske 
og engelske Landgangstroppor, og saalodes forhindrede fra al 
Deeltagelse i Kampen. Chinosorne aabnedo en . velnroret, lid, 
der besvaredes mod störste Livlighe.t ertarhaanden som Ka

llonbaaderne indtoge de res anvisto Poster; Chinosorne fors va':" 
rede sig med en forhen useet Tapperhed og gjorde en langt 

sttlrre Skado, ond man havde tronkt sig, og bidtil bar ingen 
Seier i China Yroret saa dyrt kjöbt. Flere Kugler gik igje• 
nom begge Skibssider, thi Arstanden overskred ilike 200 Fod, 

l Bogyndelsen af striden faldt paa La Drar,onne en af Batl.ori
offlciererne, dor blev remplacerot af Löitnant Sverdmp, der 

paa samme Tid havde at paasee Krudlangningons nöiagtiga 
Udförelse, der var af stor Vigtighed, paa Grund af de for
skjellige CaJiber hvorar La Dragonno's Kanoner bestod; paa 
en anden fransk Kanonbuad faldt 2 Officie1·er og paa .en 

Tredie blev en saaret. Stl'iden va rede fra Kl. t O l til t 1 ~ 

F. M. med usvrokkot Uwftighed, Kuglerne ,regnede ned, Kl. 
t .f ~ sporedas en betydelig Svaehed i den fiendtlige lid, og 

Kl. t 2 var de chinesis ko Be frestningar bragte til Taushod, 
efter at de Franske harde tabt i Officioror og !SO Mand döde 

og saaredo. Englronderno havde vrorot langt boldigere, da de 

kun havde 3 Mand döde og omtrent 30 saarede. Efter at 

Batteriorne vrere bragte til Tausbod bleve Lnodgang:Stropperne. 
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bragte i land og efter en svag Modstand bleve Fortorne tagne 
i Besiddelse der for en stor Deel ollerede vare forladte. 

Chinosorne 
1

havde forinden deras Flugt trondt lid paa flere 
Stroder, og da Tropporne vare komne iland, indtraf en Ex
plosion, der drrobte 3 Mand og forbrandte 2 Cacletunder~ffi
cieret• og 27 Mund. Veien Iii Peking var nu aaben. Clune
sornes Tab 'kjendes ikl!e, da do under Kampen bortförta do
res Saarede og begravode do Döde. De franske Kan,onbaad(j 
vare bestykkede med en 80-p[ond., en . 30-pund. og eri sa
pund. Bombekanon foroden den tidligera omtaile 30-pund.' 
Bombekanon paa Bakkon og dos fornden en lang 30-pund. 
Kanon. Under Stridon benyttodes isror Brandrörsbomber, der 
gjorde , god Virkning i Jordbatterier~no, paa samme Tid som 

Kartedskor aldeles rondsade SkydeiJ'UIIerne. Don chinesiska 
t'eier er nu occuperet ar' orlitre~t 1 4-50 ~and, d'or sproooge 
Fortorne, nedriva Batteriorne og fornaglo Knnonerne . . Den 
22:de Mai ' seilede Allmiralen med i Kanonbaade op all Flo•1 

den til Tien-Sing; bvor de.t ankom 'den 25 s. M., og faa Daga 
derefter ankom · ligeledes do övrige Baado. ' 

·1 Flo'don, hvis Bredder frembydo dim yppigsto og skjön

neste Natur,· findes overalt ved Höivan~lo 3 h ' Favne Vand~ 
men : paa enke'lte Steder gjör. dons Snevert1od lilligemed do 

mangfoldige diametral modsalte Uölninger det srerdelos vanskeligt 
n t svlnge med et lrongerå .. 'Fartöi, hvorfor' ·og,saa de 'store 

engelske Dampbuade vare nödsagade til at bonytto Varp for 

at komme. om do skarpe' Pyntar, hvartil Tustnder af Chine
serna vare dem bebjelpeligo.. Et mis.ly.kket Forsög blef gjor~ 
med Nedsynkning af endeel Jonkor for: at sprorre, Flodlöbet •. 
For at forhindra lignende Forsög gaar der nu daglig . en Ka ... 

nonbaad op og ned Floden. Tian-Sin!} er saagodtsom ubefre

stet. Jndvaanerno bomöde de Allieredo srorddles veoskabligl; 

Mandarinoroa er e flyglede; men Bye n s illldste have erklrer&t 

al de önska Fred. Om nogle Dago venteii ove,rordentlige Ge· 

sal:ldter !ra Peking og Underbandling~rn,e Vli.lle da atter b11gynde.: 
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'i ' . 
RYSKA FLOTT AN. 

Ehuru det .. icko .• tillflts rvska flottan att taga verl1sam do! 
• ' • ' " . ' J· 

i sista kriget, .~.å visade det sig liljJ äl, cenom de. sjömän .som 
skqtte kanonern~ _ i Sebaslopols. batterier,, att undervisFlincon 
i detta f~ Il gått , framåt , ,på sed11are tider. Det ,liat:J dovföre 
vara intressant a,tt taga en öfversigt af denna flottas organi
sering, hvarig~nom e~t ,sådant fr?måtskridan~le ernåtts. Rys.ka 
flotta·n å~ helt och hållet. ställd på militäris~ fot samt indelad 
i ~ -- divisioner, af h,vilka ,_q, ,hafva sin station i ()stersjön. och 
2 i Svarta hafvet. r, E h vad än .• ~rakt~tern,a ''id sista.freden för~
skrifva för in sk rån~ningar på sednare stället, ~å har man sig 
icke .bekant , att , divisionerna: vid , ~v arta hafv.et undergått nå
gon förå~dring. . Dess;t hufvu,da,fdelningar bestå h varje af .. ;3 
brigader, hvi!ka hvar och en utgöras af 3. lipi~skepp, 2 .fre'1 
galter och nå~ra mi~dre fartyg. Hvart skepp med tillhöFande 
mindre fartyg far en besättning sig tilldelad af f ,000 man i. 
Östersjön, der det begagnas ;~indre · antal små fartyg och; l ,~0 ,0 
i Svarta bafvet, . h vilket _folk .. år tillräckligt att bemanna ett. 
80-kanonsskepp, en 20-kanpnsk.on:ett, en brigg och ett t~ans-. . 
portfartyg. 

Amiraler , ·föra högsta befälet, Vice-Ami~aler kommendera 
divisioner, Contre-Amiraler brigader, 1 :a klassens Kaptene1· 
besättningarna och 2:a klassens 1\aptener de tillhörande smärre 
lartygen. Kompanierna skötas af Kapten-Löjtnanter .eller en 
grad motsvarande den franska "Lieutenant de vaisseau", till 
hvilkas biträde begagnas yngre Löjtnanter, som sällan få eget 
befäl. 

· · Såsom Kadetter tjerrstgöra de ''Gardes .Marines" som ut
tagas från sjökadetlskolan. i Petersburg, och först öfvas uti 
Östersjöflottan, innan de utdelas på fartygen till tjemt.göring. 
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f l d grad som helst, lyda sålunda mliste hvarje officer, 8 • JVS . · • 
b få! t koncentreras och: .en-under en förman, bvarigenom e e · . ·a 

hot inom Ijonsten . bibehålles, på samma gå n~ en n ytlig . ta an 

t• Il n de olika divisionerna och ,bngaderna, upps ar me a . . . . 8 f t-Till Östersjön räknas vanligen 27 hmeskepp, f . raga 
ter och 4 O ängskepp, utom de såsom reserv upplagda farty-
en samt kanonsluparnc. Före sista kriget stod Svarta-hnfs-

~ottan helt . och hållet under befä1 af en Amiral, som· erhöll 
en viss summa till flottans. undei'IJåll i godt skick, och kunde 
använda denna summa efter eget behag tilL nybyggnad,. repa
ration eller slopning af fartyg, på eget ansvår.. Under denna 
Öfverberälhafvare lydde 2 Vice-Amiraler, som kommenderade 
divisioner, och en, som var Befälharvande Amiral öfver de 
båda örlogshamnarna Sebustopol och Nicolaieff, samt en Kontra
Amiral, som under den sednares befäl var Varfs-Chef .i Se-
bastopol. · 

Under kaukåsiska kriget användes' oupphörligt mindre far• 
tyg såväl seglande som ångbåtar, afdelade i eska:drar · ar 7 st. 
under befäl af en fregatt som förde Köntreamiralsllagg. 

De olika graderna i ryska flottan hafva ungefår nedan
stående ärliga afiöninrr, och motsvara i rang efternämnde 
grader inom ar~neim ; 

General-Amiral . 43500 francs= 94-50 Rdr Rmt. 

Amiral. . . 5625 " 3937 " 
Vice-Amiral • 4-500 .. 3150 

" Kontre-Amiral 3375 
" 

2362 
" Kommendör • 2500 

" 
1750 

" Kap t en af l,: a kl. 2000 , HOO 
" Kapten af 2:a d:o 1700 " 

1190 
" 1\apten:-L ö j toan t 

Löjtnant . 4250 
" 

875 H 

Under.:.Löjtnant. 950 
" 

665 
" 

(Motsv~rande . raQg). 
General-Fältmarskalk. 
J General af infanteri, 
) kavalleri ·eller artilleri. 
General-Löjtnant. 
General-Major. 
Brigad-General. 
Öfver&te. 
ö fverste· Löjtnant. 
Major. 
1\apten. 
Löjtnant. 

Garde Marine Fändrik. 
De såka!lade Lots-Officerarne, som bafva samma rang 

aom Aldste Löjtnanter, fl ro i stället för de i engelska flottan sä 
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vigtiga "mastersg, och haJva sllrskild befattning .med astrono

miska observationer or.h loggbokens förande. De befordras 

aldrig till J{aptener i flottan, men kunna öfvedlyttas till befäl 

vid sjömätningar, uppsigt öfver fyrar o. d. De bafva till sitt 

bitr,äde Lots- eller Styrmanslärlingar. 

- ' Fartmschofen bestämmer sjelf kursen för sitt fartyg, se

dan hah hört Lots-Ofllcorns yttrande, men utan alt beböfva 

rätta aig derefter eller derigenom ' vara befriad från ansvaret. 

Han får välja sin närmaste man, hvillien förer befiilot då 

nlle ma·n äro på d'äck. Om han är belåten med dennes tjenst 

under en ' expeclition, så föreslår han honom vanligtvis till eget 
befäl öfver ett fartyg. 

Ryska bosättningar bestå vanligen till en tredjedel ar 

Ryssar och 'Kossacl!er, en tredjedel Polacker af hvi·lka de flesta 

äro Judar, och återstoden af 011lehanda folk, men isynnerhet 

Greker. De ryska bönderna ingå vid 17, 18 års. ålder i 

flottan och genomgå der 20 års ljenstgöring . . De delas i 

kompanier af 250 man och öfvas både såsom sJömän och 

soldater. . Denis aflöning är myci!Ot obetydlirr, . s!L. at't en af 

do bästa har på sin höjd 30 francs (21 Rdr H'mt).l om året, 

utom att do äro beklädda af kronan och få portion när de 

äro ombord. Dessa portioner äro, såsom bekant år, tilltaene 

eftllr ·den matlust Peter den Storo hade, dft han efter en 

månads försÖk fahställde dom. Följden är att hvarje man 

~>lott · f~rt5r.' hälften af hvad som bestås honom, men får be

talt fö.r d,et öfl'iga, h vilket . uppgår Ii! l 20 a 25 fr~nc;s i. månaden 

(H a." fi -R dr Hm t). Till portionen hör ! pin t 'bränvin och 

~ pint ({ aallon =· t,73 svensli l;anna = 8 pint-s} vin, som 

motsvarat· ungefär 5 och 1 O kubiktum efter·· nytt · svenslit 

mäl; (eller någo~ :nara än 1: och 3 ~ jumfrur). · · 

Under-O,fllcerune hafva iclw mycket bättre allöning ån 

manskapet, men ~tnjuta ~ portion mera, som gifver. dem e11 
dubbelt så stor månatlig ersättninrr. De bo bland .b.esältning 

blott med ,förmånsrölt alt välja kojplats hvar do behaea. Eme- · 

dan bruket var aH på stora skepp llafva svag besättning, 
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10en talrik pä de mindre, blef följden att endast ena vakten 

lamde hänga upp sina kojer i sonder. Äfvon har det blifvit 

anmarkt att folket iclw ser välklädt ut, men delta kommer 

deraf att kronan består beklädnaden, och den derföre icke 

vårdas väl. Det brukas att af en besältning lerona hemma 

allehanda handtverkare, hvillia arbeta för hvem som helst, 

men få blott halfva betalningen och Ieruna andra hålflen till 

en fond, af h vilken h varje afskedad karl erhåller ~ 00 francs 

vf1rde, så alt han kan återvända till sin hemort, der han efter 20 

lirs tjenst till sjös måste vara ternligan ol!ånd. Ehuru befälet; 

enligt orvanstående uppeift, icke är serdelas vål lönt, så har 

dock hvarjo sjökommenderad Officer ersättnine för en dräng

portion, som tillagd hans taffelpenningar såtter honom i en: 

fördelaktig belägenhet ombord. Efter 20 års tjenst får en 

Officer ! af lönen såsom tilläeg, men ~ efter 25 års tjenst 

och fulla lönen om han efter 30 års tjenst eår till sjös. Dot 

å.r högst ovanligt att närron tager afsked, men man tvingat 

dem stundom dertill eenom att gifva dem ett befäl, som är· 

under deras värdichet. Skickliga Officerare bruka derel11ot 

förtlyttas till nårron .beställning vid styrelseverket, konsulater, 

uthamnar eller beskickningar. 

Tjen~ten är mycket enkel på större fartyg, emedan Che

fen har ansvar och redovisning för allt, dock med en per

sons deltagande i ansvaret, nenil. en af regeringen utnämnd 

revisor, som är en Officer af samma korps som fartygschefen. 

Skulle efter någon tids förlopp fartygets räke.nskaper befinnas 

felaktiga, blifver i af holoppet påfördt chefen och i re
visorn. 

l ryska hamnar lenlilas af ställets kassa aflöninrr till 

chefen efter af hor~om ingifven kostrulla, bvarefter han för

delar. den erhållna summan till kompanibefälet, som aflönar 

manskapet. Vid utcåonJe på långro expeditioner får chefen 

.förskott, so.m , han förnyat' der han träffar ryska beskickningar. 

l?å upphandlinrrar bernsäntler ban en af konsul underskrifven 

lista från h\'arjo ort, der sårlan finnes. Oaktadt denna on• 
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kelhet i . förvallningen, lä re r noggrann kontroll. •lerige nom 
vinnas, och niissbruk kunna förekommas. 

som vattenlaget vår föl' grundt vid Nicolaieff, att kunna 
der · fullt utrusta nybygda skepp, sflndes do vanligen tiil Se
bastopol, der lmu·je slwpp fick sig ett magasin :på samrna 
gång som besättning tilldeldt, och dessa förblefvo vid samma 
skepp så länge dot existerade, utom officerarna, hvilka under 
reparationstider minsiwdes ti'lt arital. Sålunda underhölls 
skeppet med alla dess tillhörigheter, så att en hel flotta kunde 
inom få ·dagar utrustas. Qm detta underhållssätt år kostsamt 
med afseende på mansl<apet, så är det billigt hvad inventari
erna beträffar, emedan de alltid skötas och ersättas : af samma 
fol·k,· som derjemte får en tilleifvenhet och en kännedom af 
sitt fartre under en mångål'ig tjenstetid, hvllket förorsakar 
en nyttig tätlan och stora fördelar för staten. 

Emedan, klimatets stränghet gör att fartygen icke lmn'na 
gå till· sjös under vintern, s5 upplösas besåttningama unde.r. 
3 eller 4 månade1· om 5ret, under hvillwn tid en do! ·ar fol
ket inqvarteras i kaserner i !arid. 

Utlänningar som . mött ryska skepp till sjös hafva runnit 
att do handleras gansl<a bra, och on fransk officer yttrat· .der• 
om . följande : 
- • 1 noet sätt på hvilket ryska sjömän sköta seglen, don tyst
ilad som herr.sl;ar ombo:rd, .deras flinkhot och begriplighet är 
för\•ånande, då man · besinnar att de blifvit tagne frän plogen 
och satte. ombord. Innan jarr föll in med ryska fartyg, hade 
jag aldrig sett alla 3 mlirsserrlen skiftade och tillsatte ieen på 
mindre ån 3 minuter, hvilket jag dock hos dem dagligen 
åsett, och kan ;.bes-tyrl<a rysila ·kaptenens utsaeo, att deras sto
ra fartm utföra s·aker lika flinkt som detta. Det sätt hvarpå 
do komma · !,iii anliårs, gå till segels, öka segel o. s: v, lir 
högst förtjenstfullt :~f dem såsom sjömän." 

Äf\'en anmärlws att 'disr.iplinen på dessa fart.yrr är oöl
vortrMflig, ·. utan att hroppsstralf dertill är orsaken, ty knuten 
sparas för sv å rare förbrytelser, såsom stöld och rymning; 
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utan den goda ordningen tyckes homma af de fasta besätt
ninearna, den myckna öfningon och chefernes drift, oaktadt 
don ofö!'delaktiea uppsättningen af landtfolk till bomannandct. 
Denna svårighet föl' llrigsfartygen kommer synnerligast af bri
stande förbättringar inom handr,lsflottan, ehuru denna i 1 ~ 
sekel erhållit betydlig uppmuntran. Det bästa sjöfolket 
utgöres af Finnar, Kossacl<er och Grelwr, men de förslå på 
långt när iclle till handelsfartygens behof. således in
träffar i Hyssland den olil;hetcn mot i do förnämsta sjöfaran
de länderna, att örlogsflottans manslwp iir ojomförligt myc
ket tall'il<are än handelsflottans, och alt således krigsfartygens 
uesuttningar måste taeas inifrfin landet lil<avftl som från ku
sterna. Czar Peters regel aU hvar man passar lill krigs
tjenst l<an måhända bättre lämpa sig för Ryssland än för något 
annat · land, mon i dess flotta passar den blott till on viss 
grad. ' ' 

Styrolson har ofta försökt att ingifva ungdomen smak 
för sjölifvot, genom uppfostringsanstalter på fartrrr, hvarifrån 
handelsflottan simlie erhålla god förstarlilling; men nationens 
lynne passar icl<e _för sjön, och foll<et försöker att på alla 
möjliga sätt eludera lagen, hvi!lwn stadgar att befälharvaren 
på bvarje fartyg sl1all vara född Hyss. Sålunda händer ofta 
alt den Hyss, som i hamn anses för lwpten, fyller en ganslia 
underordnad befattning i sjön, d5 den rätta befälhafvaren, on 
Tysk, Svens!( eller Norrman, framstår frftn sin obernärlifa ställ
ning och öfvertager kommando. Pil sednare tider fö1·gfir 
dock Ryssarnos motvilja för sjön, sedan flejsar Nicolaus med 
s&dan omsorg uppfostrade en af sina söner till sjöman, nom~ 
ligan nuvarande Storamiralon, storfursten Constantin. 

Den tid är förbi då ryska sjöofficerarna syntes med krag
stöflar och sporrar, och skröto öfvor att snart komma in i 
arrneon. Men det år icke blott med afseende p& befäl och 
bosättning som Kejserliga floHan förbå ltrats, sedan Kojsar 
Nicolai tid, utan åfven h\·ad fartygen betråtfar och isynner
het deras artilleri. 

7 



(Meddoldt.) 

OM REGLOR FÖR STYRNING. 

fur Norge är under den 6 Mars delta år utfiir1lad ne• 

danstående l{ongl. Förordning, inneratrantle IJestammelser föl' 

styrningen ombord på alla Norsiw handels- or.h postfartm. 

Dessa bestämmelser äro i alla väsendtliga delar öfverens

stäm.mande såvf1l med de i flere andra låndel' gallande re&

lor föl' handelsfartyg, som äfven med de reglor, hvillia fin

nas i Tjenstgörings-reglementet och Evolutions-böclier för 

Svenska och No ~·ska krigsfartyg. 

Förenämnde 1\ongl. Förordning är utfärdad till följe af 

hemställan från Norska Regeringen, och innehåller endast be

stämmelser för Norska handels- och postfartyg, emedan dy

lilla beståmmelser för lirigsfartyg böra utfärdas genom do 

militära kommando-expeditioneme, såsom rörande do före

nade Hikenas Flottor. 

Af denna anlednint: anmärkes, att uå nu reglol' förefin

nas för stymingssältet uä Svenstia eller Norska lrrigs{artyg 

möta livarand ra, och äfvenledes då lVorslw: !!andels- och post

fartyg mötas, saknas doremot ännu besUimmelser huruledes 

Svenska eller Norska krigsfartyg slwla styra då de möta 

Svenska eller Norslia handels- och postfartyg. Alldenstund 

det under sådana förhållanden lätteligen kan uppstå tvekan 

om huruledes man bör styra då lirigsfarlyg möta handelsfar-

-tyg, och ett ömsesidigt betryggande synes fordra, att samma 

reglor vid alla tillfällen blifva gällande, så föreslås alt de 

begge Marinornes styrelser måtte sölia ju förr ju hellre ord-
, \ 

na denna sak . 
Genom bristande bestämmelser i detta hånseende kan 

en fartygschef lätt blifva utsatt för obehagligheter. 011l är 

icke bekant att dylika reglot· äro utfärdade för Svenska ban-
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dels- och postfartyg, men naturligtvis vore det unskligt att 

samma reglor måtte blifva gällande inom de förenade Rike

nas handelsflottor. 

Den Kong!. Förordningen följer här nedan : 

Plakat angaaende Regler for Styring til Forebyggelse 
af Sammanstöd mellem Fartöier. 

"i O S C.& R~ etc. etc.; gjöre vitterligt: I Med

hol~! af Loven af 28:de September forrige Aar angaaende 

Hegl(H' for Slyt·ing til Forebyggelse af Sammenstöd mollem 

fartöier byde och befale Vi herved som fölger: 

Alle norske Handels- og Postfartöier skulle, til Forebyg

gelse af Sammenstöd med andre Fartöier, forbolde sig saale

des, som nodenfor besternmes: 

§ 1. 

De Hagler for Styring, som indoholdes i den i Forbla

delsa mod den lwngelige Plakat af 7 de October 1854. an

gaaende Signaler til forebyggelse af Sammenstöd udstedte 

veiledende og med Afrids försyneda Forklaring, skulle hoföl

ges af Dampskibe saavel om Natten som om Dagen. 

6: 9 ,y •• 

Nanr Dampsliibes, Seilsl1ibes eller Horfarlöiers Courser 

krydso hinanden saaledes, at det kan vrore Tvivl undet·kastet 

hvorvidt Farlöierne, om de vedbiive at bolde deres respec~ 
t!ve Cou,·ser, ville gaae klar af hinanden, skulle de Jregge 

Roret bagbord, saa at de passere paa Bagbords Side af hin

anden (med Undlngelse af de i § 1 omhandlede Tilfoolde 

for hvillw anderled<Js e1· bestemt) . ' 

Denne Bege! skal fölges af alle Seil- og Dampskibe, hvad 

enten do gaae med Slyrbords eller Bagbords Halser1 enten de 
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Jigga bidevtnd ollor [ikke, medmindre Omstrondighederno i 
det specielle Tilfroldo ere af saadan Beskatfenhed, at de ejö
ro on Afvigelse fra Region nödvondig til Undgaaolse af öie
blikkelig Fare; hvorhos der ogsaa maa tages liensyn til de 
Faror, som maatte vrore forbundne med Farvandet, og til at 
Seilskibe, der ligge bidevind med StyrbOI'ds Halsar, kunno 
holdes unde1· Commando. 

§ 3. 

Naar Dampskib ved Ankomst til Sund eller andet Far
vand, hvor der er saa smalt, at tvende Fartöier ei uden Van
&kelighed kunne passoro hinanden, seer et andet Fartji i 
samme, styrende modsal Cours, skal det il!ke löbo ind i Sun
det, förend det andel Fartöi er passeret. Have de il1ke seet 
hinanden ved Indlöbene, og do mötles i sandant Farvand, 

' ' 
rnaoeuvreres efter Omstrondighederne. I Mörke eller taaget 
Veir slml Dampsliib, förond det löber ind, tilkjendegive sin 
Ankomst ved Blinkfyr eller Kanonslmd. 

Ethvort Dampskib slwl, naar det gnar igjennem snovro 
Löb, forsaavidtsom det lade1' sig cjöro udefl Fare, holde sig 
til den Side, af Löbets Midtlinie, som li eger paa bomeldte 
Damskibs Slyrbordsside. 

§ 4. 

Paa Dampskibe oc Seilsl1ibe skal i tancot Veil· jevnlig 
gjöros Larmsignal enten med DampOöite eller med Klolike, 
Tromme eller Trompet; hurliggaaentlo Dampskibe bör lillige, 
naar Omstrondighede~ne tillade det, gaao med Forminsket 
Fart. 

§ 5. 
Et med Dampkraft forsynet Fartöi, der gaaer for Ma· 

skinen alene, eller for denne i Forbindelsa med Galfel
eller Slagseil, ansees med Hensyn lil foranstaaende Regler 
som Dampskib, Er det dorimod taklet, som Seilskib og förer 
Raaseil , hl iver det, en ten Maskinen or iganff eller ei, at anseo 
som Seils!. ih . 
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Hvorefter alle Vedlwmmende siff underdanigst have af 

relte. 

Givet paa stock h olms Slot den 6te !\'Jarls 4 858. 

Under Higets Segl. 

Unde1• Eians Majestrots, Min naadigste Konges og Herroi 
Sygdom: 

FnEDR. DuK. 

CARL. 

(L S.) 

11 v a r· j e lt a n d a. 

l. 

Skruf-Fregatten lllersey. Då denna fregatt, om iO ka-· 
nonor, skulle gå af stapeln från Chatams varf i England den 
12 sistlidne Augusti, inträffade alt sedan sträfvorne vore loss 
stötta, det kolos$ala fartyget (längre ån något linioskopp i 
Engelska flottan) vägrade att utbyta sin hiidd mot flodon 
Medway. Alla försök som under dagens lopp gjordes, kunde 
ej förmå henne att röra sig en tum. Lik Levialan stod hon 
fast på sin plats. Orsaken till detta missöde trodde man 
sig finna deruti, alt grunden, ehuru omsorgsfullt laggd af 
sten och cement, sjunkit under fregattens förskepp, hvilket 
naturligtvis inverkade på bädden och livarigenom denna för
lorade den nödiga, jemna lutningen. 

Mersey är don andra i ordningen af dsssa kolossala 
skruf-fregatter, bvikas byg~:ande de sist afgångno Lordarne af 
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Amiralitetet beerdrat, för alt motsvara de stora skruf-freeatter 

som på sednare lid ulifvi.t byeeda i Förenta Staterne. Mer

sey är hälften så lång som Great Eastern. Liint::d öfvor (iåck 

336 fot 6 tum. Slörsta bredden 52 fot, och mäter 3726 

tons. Längden af maskinrummet är 133 fot med maskiner ar ' . 
~ 000 hästkrafter. 

Följande dagen fortsattes bemödandet or.h kröntes då 

med bättre framgång. Öfver f 000 varfstimmermCtns före

nade krafter, jemte hydraulisl>a pressar och bogens höjnine 

medelst kilar, tvingade efter cirka 5 minuters arbete fregat

ten att glida ned i floden, unde1· åsl1ådamos hurrra1·op. 
(The Artizan). 

SAI.'IUIANDRAG u ÅTsKILLIGA J{oNGL. BREF, Fön ORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\I., UTGÅNGNE FRKN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(l{ongl. llref.) 

Den 1 Maj. Att f{anslisten i Sjöförsvars-Departementets Kansli 

L. T. Neybet· silall förrätta llegistratorstjenston vid nämnde 

Expedition under Protokolls-sekreteraron Sohmanns tjonst-

1edighet. 

S. d. Att Expeditions-sekreteraren C. F. Meinandar blifvit 

tillagd en till 3600 Rdr llmt förhöjd årlig pension, att från 

innevarande års början å Rikets Allmänna indragningstat 

utgå. 

S. d. 9 § i Reglementet för gratialsinrättningen till förmån 

för enlwr och barn efter Matroser och Jungmän vid Flottan 

samt daglönare af Timmermansstaten och Handiverlis dito 

skall erhålla följande förändrade lydelse: ''Hvarje Matros, 

Jungman, Timmerman eller annan daglönare vid Varfvet, 

erlägger månatligen, då ban uppbftr sin aflöning, till 'Kas

san 1 O öre Hmt på så sätt, il l t deraf utgöres 2:ne gånger 
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3 öre och 3:dje gången 4 öre sanuna mynl, hvilken af

gift af Kompani-Cheforne innehålles och qvartalsves till Kel. 

Direktionen öfver Am:ts-Krigsmans-l{assan inlevereras,.,, 

Den 5. Alt ÖfvOI'-Ingeniören och ln{!oniöreme vid Lots- och 

Fyrinrättningen i Bi k et skola ev,a rang: don fiirre lilla med 

Kaptener och de sednare lilia med Undor-Löjtnanter vid 

Armeens Regementen och Korpser som ej äro att hänföra 

till Rangregemenlon. 

Den 7. Att förre IUk~agsfullmägtigon af Bondeståndet för Li- · 

so!ors hårad i Blekinge U\n Jonas Persson hlifvit entledigad 

från det honom Nåd·iest lemnalle uppdrar:, alt såsom för

rättningsman deltaga uti inventeringen af Materialförrådet 

vid Kong!. Flottans Carlskrona station. 

Den 18. Att 13ef:'llhafvande Amiralen i Carlskrona, såsom er

sättning för öl<ade representationskostader m. m. blifvit 

Wlagd en r:raWll1ation af 19t5 Hdr 24 öre Rmt alt utgå af 

anslaget ~ iUe hufvudHtoln till extra utgifter. 

s. d. Alt don uti N~diea Brof•tet af (Jen 3 Novomber 1857 

meddelade ti1 15telse, att vid förbakning af mjukt bröd för 

manskapet vid Carlskrona station af K. M:ts Flotta endast be

gagna råemjöl må fortfara äfven under år 1859. 

S. d. Alt Kass.:iron vid Flottans station i Carlskrona J. L. 

Östergren eähållit ytterligare ett å1·s tjonstledighet, samt att 

Kammarskrifvaren C. E. HönströrD skallundo.r tiden Kassörs

Ijonsten förrätta, äl'vensGm att Östergren sl1all för den tid 

han don förläng~le tjenstedighoten åtnjuter utan afd<rag af stä 

en fjerdedel af sin inneharvande lön. 

Den 29. Att Öfver-Styrmannen vid K. M:ts Flotta C. F. 'Espe

hmd skall vara Lots-Löjtnant och Chef för Luleå fördelning 

af Norra Lotsdistriktet. 

Den 11 Juni. Att e. o. Kanslisten C. G. Buren skall, under 

en tid af 2 månader uudet· t. f. Kopisten Fr. R. L<nichs 

tjenstledighet, fönåtta Kopist-lj e nster~ uti Sjöförsvars-Derar

tementols Kansli-Expoditi<HL 
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Den H>. Att det uti IC ~l;ts l\ådi~a Her:lemonte för styrelsen 
och Ekonomien vid Flottans stationer i 206 §, 1 mom . 
fö1·ekommande stadgande att "för hvarje limmas arbP-te ·ut
öfver vanlig arbetstid (et t Ila1ft slwft) erhåller manskapet ?, 
så\'ål af dagspenning, som arbetspenniu;::ar der sådana ho
stas, bö1· så förkla1·as att med nltqcl;et "dae,penning'' för
stås manskapets lwntanta atlönine jemte den i stat bestäm
da portionsersättning af 25 öre pr man om tlageri. 

S. d. Alt förre I\iksdaesfullmägtigen af Bondeståndet Ilill1an 
Pettersson i P.ödeby 1ir förordnad att, efter vederbörandes 
kallelse, såsom suppleant inträda uti inventeringsförr<itt
ningen af Materialförråden i Carlskrooa. 

S. d. Att 50 ·exempl:ir af det arbete som, under namn af 
''Sammandrag af Svenslia Militireindelningsverket 3:e och 4:e 
delarne, af Majoren vid Götha Artilleri-l~egemente Grill utgif
vas, må för Flottans be h of inlösas; samt att l!ostnaden här
för skall bestridas af anslaget å 5:te IJUfvudtiteln till extra 
utgifter. 

Den ~ 9. Att Kommendör- Kaptenen vid Flottan m. m. C. B. 
Litlieböök och Fältläl;ar·en vid Fiollans station i C~rlsl<rona 
m. m. S. Mörcl< skola vara Ledamöter i don 1\omite som i 
hörjan åf nästlwmrnande Septemdwr mfinad sammantråder 
i hufvudstaden, för att uppgöra fullständigt förslag till ord
nande af den militära h<ilsovå!·den i Hil\et. 

S. i!. Att 1\omm.-Kapt.enen vid Flottan m. J.Jil. J. 13. !Oeman 
skall vara Ledamot i den Komile som i Slocldwlm sam
manträder, föl' att ularbeta undenlåniet förslag till liimpli
gaste sättet för bevärinesskyhlighetens full[:örande äfven
som till ordnande af dithörande frågor. 

Den 6 Juli. Att ett ÅnemudderVOI'li må föl' Carlsl;rona Ör
Jogshamns räkning beställas vid Esliilsluna Melwnisha verk
f)tad, att nästa år vid seealfartens öppnande, på Kronans 
bekostnad, afhämtas vid Eskilstuna hamn. 

s. d. Att Protokolls-Sek!'eteraren F. Rythen erhiillit 7 vec
kors tjeustledighet, samt att e. o. Kauslisten i SjOförsvars-

Oepartementots Kansii-Expedition L. T. Neyber, under tiden 
tjensten förrättar. 

s. d, Att Stationsbefälhafvaren för Flottan i Stockhohu skall 
hädanefte1·, [1 Kronans v;ignat·, vara Ledamot i styrelsen öf
ver skeppsdocl1einrättningen å Ileeliholmen vid Stoclibolm. 

{)en 17. Att Majoren By~tröm och Fältläkaren Mörck beor
dras att företaea en resa till 1\öpenhamn, Berlin or.h Wien, 
för att om denarande militi\ra ~jukhus inhämta den när
mare kännedom som finnes nötlig för utarbetande af en 
fullständig plan för ordnaodet af ett sjukhus mod 3 till 
400 sängar. 

s. d. Att Kamreraren vid Flottans station i Stockholm, Ridd. 
ar w. o., H. H. Krutmejel' erhållit 1 års tjenstledighet samt 
att Kamreraren och Riddaren C. J. Trolie unde1· tiden tjon
sten bestrider. 

Den 22. Alt 1{. M. på de rom ejord bogäran entledigat, Kom-
mendören och Ridd. H. W. Breekborg från dess befatt
ning såsom Ledamot i Kongl. Fönailningen af Sjö-Ären
dena. 

s. d. Att Linieslieppet Sl;andinaviens, förut nådiest anbefall
da, npterina till Skrufslwpp sl1all inställas, och sl{eppet full
bordas med beräkning af dess begaenande t. v. endast så
som segelskepp. 

s. d. Att en ny Briag för öfnina af Carlsilrona stations 
Slteppsgossat· må få b)'flgas, samt att arbetet så snart som 
möjligt må taca sin bö1·jan. 

S. d. Att Kommendör- Kaptenen och Hitld . .1 . B. JOoman skall 
från och med den ·l inslunda11de Oktober vara Ledamot 
i Kong l. Föl'\'altnineen af Sjö- Ärendena. 

Den 3 Augusti. Att K M. behagat tilldela Under-Slwpparen 
vid [{. rvus Flotta S. M. Elmström ett exemplar i silfver af 
medaljen utaf 8:de stol'lelwn med inskrift "för berömlien 
gerningar" att i högblått band med enla kanter bäras ä 
briistet. 

Den 1 O. Alt ersättningen för natura portion, till do Skepps-
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gossar som under <le första 4 månaderna af innevarantJo 
år iclie njutit underhåll inom kasernen, svarande mot vär
det af den natura portion som de inl;aserneratle gossarna 
under de 4 första månaderna af innevarande år bekommit, 
skall påföras förslaesanslaget till gemenskapens vid Flottans 
korpser natura underhåll. 

Den 47. Att Båtsmansdagsverken hvill1a användas fö1· annat 
än [{. 1\'l:ts Flottas eeet be h of tillsvidal'O skall ut gå med l 

Rdr Rmt, utan att särsllild ersättning för Korporalsdaesver
ken dervid ifråeal;ommer. 

Den 24. Att lnspelitören för Hii<ldningsvåsendet på Riket~ 

Iwstor sl;all företaea en resa till Gottland och Öland äfven
som till Falsterbo och Morupstånee, på det han derefter 
må Imnna lemna sådana närmare uppgifter rörande lmster
nas beskaffenhet m. fl. omstfllldieheter, som fordras för att 
med full tillförlitliGhet lmnna afsifva underdåniga förslae, i 
afseende på dels de ställer. hvarest räddningss~ationer före
trädesvis böra inråttas, dels å kostnaden för lwarje stations 
ordnande. 

s. d. Att Kanonångslupen Svensksund får, fö1· Lotsverkets råk
tline, försedd med befäl och besättnine, anvåndas för att 
till Gottslia Sandön öfverföra provia.nt och andm förnöd'Sn
heter fö1· den del af derstädes, vid nu pågående fyrbygg
nadsnrbelon, begagnade personal, hvillwn lwmmer att å ön 
öfvea·vintra, samt derifr5n [\terföra det öfriga arbetsman
skapet. 

'S. d. Att Öfver-lngeniören och de 2:ne lngeniörtlrno vid 
Fyr- och Båkinrättningen skola vara, cfte1· dem tillagde ga·a
der, berättigade till pension från Amiralitets-KI'igsmans
Kassan, mot skyldighet att till densamma erläeea stadeade 
afgifter att t. v. beräknas efter uppgifne pensionsl>elopp. 

s. d. Att till K. M:ts Flottas Timmermans- och Handtverks
s!Hlcr hörande Lärlinga1· äro berättigaode till pension från 
.Aru:ts- Kriesmans-Kassan, lika med daglönare ä Flultans Varf, 
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emot sl;yldiehet för dem att till Kassan utgöra stadeade ar
gifter . 

Den 30. Att Ynglingen G. Ph. ;on Krusenstjorna får, i ·och 
för Sjö-Officers-examens framtida undergående, vinna In
träde vid Flottans Carlsluona stations undervisningsverli. 

(General-Order.) 

Den 1 Juni. Att Pr!lmier-Löjtnanten E. 13. Theorell erhållit 
Nådigt tillstånd att bära den "Östersjömedalj" som H. Stor
Brittaniska M:t tiickts laorwm förära. 

s. d. Att selmnd-Löjtnanten de Champs erhållit 1 års tjenst
ledighet för att i ensiiiida angelägenheter resa till 13elgien. 

s. d. Att sekund-Löjtnant Oxenstjorna erhållit 3 månaders 
permission för att resa utrikes. 

Den 8. Att Premier-Löjtnant Schveder erhållit 7 månaders 
tjenstledighet för att såsom Befälharvare på ångbåt idka in
och u trikos sjö f a r t. 

Den 1 '· Att Öfv ersten i Flottans Mekanisl1a Korps H. S. O. 
m. m. Grefve A. E. von Rosen erhullit 4 månaders tjenst
Iedighet fö1· att resa till Continenten . 

Den 15. Alt Kapten-.Löjtnanten och Ridd. Friherre C. Skog
man sliall från och med den 2 1 dennes, undel' Premier
Löjtnant Friherre O. Staclwlbergs sjökommend ering, tjenst
f:Ö ra i Sjöförsvars- Dopa rtemento Is 11ommando-Expedition, 
och att Premier-Löjtnant Grefve M. Levenlaaupts tjenstgö
ring i nämnde Expediton med samma dae slwll upphöra. 

Den 17. Att ångfart.yge t l{ure jemte en segelbåt skall stäl
las till H. K. H. Kronprinsessans disposition under Dess vi

stande i Strömstad. 
s. d. Att ångfartyget Valkyrian skull utrustas och proviant~-

ras för 6 verkors el peditioli. 
Den 19. Att Kanonåneslupen Svensksund silall den 7 näst ..; 

lwmmande Juli inlägea~ på Var fvet samt afmönstras med 
bibehållande af uppbörderna ombord. 

S. 1.1. Att Ängkorvolten Orädd skall orter dess återkomst lil i 
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Carlskrona inläggas på Varfvet samt afmönstras med bibe
hållande af uppbörderna ombord. 

Den 22. Att 1\apten-Löjtnanten J. F. llingheim vid Konstni.k
tions-korpsen sl.all från och med näslinstundande Juli må
nad afgå från Informations-Officers-befattningen i Carlskro
na, hvilken t. v. skall, i Ringheims ställe, bestridas af Se
kuod-Löjtnanten vid nämnde korps Il. A. Grahm. 

Den 25. Att Sekuud-Löjtnant F. E. Schmiterlöw erhållit 1 
års förlängning på sin nu innebarvande permission. 

Den 26. Att Premier-Löjtnanten och Hidd. A. J. Arzelius er
hållit 2 månaders tjenstledighet. 

S. d. Att Chefen och Officerarne på Sardinska Frer:allen "Des· 
Geneys'' erhållit tillstånd att bese Varfvet i Stockholm. 

Den 29. Att Premier-Löjtnant T. Arvidsson erhållit 1 må-
nads permission för att öfverresa till Finland. . 

Den 2 J u Ii. Att Kommendör-Kaptenen och Ridd. J. E. War
berg erhållit tillstånd alt bära Kongl. Danska Dannebrorrs
Orden. 

Den 9. AU ångfartyget Valkyrians besältningslista skall ökas 
med 1 Maehinist och 1 Machinistlärling. 

Den 13. Att då någon af Flottans Lastdragare passerar Sun
det, befälet derä ej, såsom hitintills, behöfver inneharvas 
af en Officier. 

s. d. Att Kapten A. Adlersparre skall tillsvitlare vara Chef 
för 4-:de Matros-kompaniet. 

s: d. Att det af l{. M:t i Nåder fastställtJa Tjenstgörings
Reglemente för dess Arrneo skall äfven för l(. M:ts Flotta och 
dess korpser lända till efterrättelse i de delar som för dem 
kunna vara tillämplige. 

Den 15. Att Fregatten Norrköping sl;afl löpa af stapeln den 
2-1 nästk. Augusti, H. M. Drottningens höga namnsdag. 

Den 2 L Alt Kanonångslupen Svenslisund s Ii all, i och för 
hembogserandet af ångfartyget von Sydow, hvars propeller 
sönderbrustit, ställas till Kong!. Förvaltningeos af Sjö-Äron
dena disposition. 
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s. d. Att l{ominondör-l{a{llenon och Ridd. A. R. W. Eger
ström skall frfm och meJ den 1 nästkommande Augusti, i 
stället för Kommendör-Kaptenen och Ridd. B. Lilliehöök, 
vara Led a mot i Kong!. Krigs-Hof-Rätten. 

Den 23. Att Premier-Löjtnanten Grefve C. Ct·onstedt erhållit 
tillständ bära Hertiglir:a Nassauiska Adolfs-Orden. 

Den 3 Aug. Att Korvetterna Lagerbjellw och Najaden skola 
inmönstra deR 15 instundande September. 

Den ·13. Att Garnisonen ä Sjöfästningarne KungsholmeR ucll 
Drottniogskär, som hittills utgjot·ts af ett lika antal af ~e
manskapen från alla kompaniorne af Kong!. Marin-Rege
mentet, må hiidanefter, antingen utgöras af gemel'lskap til!
hörande ott och sarruna kompani eller ock, på sätt Befäl
hafvande Amiralen !;an finna lämpligt och lllflst bidragan.de 
till bibehållande af dis.iplin och hållning hos garnisonen, 
ur flere kompanier. 

Don 20. Att Chefer för hädanefter från Flottans Statione;r 
utgående Örlogsfartyg må, för afgifvande af undordån,iga 
rapporter endast i de fall begagna Elektrisk Telegraf, .d3. 
inträ.lfande omständieheter eller händelser, hvillia böra l)ä 
skyndsammaste sätt komma till K. 1\I:ts kännedom, dertlill 
föranleda. 

Den 24. Att Under-Kondul!löNm vi J lngeniör-kot·psen c. F. 
F. No.Uberg får genomgå graderna vid Kong!. Marin-Hog•e
mentet i Carlskrona. 

S. d. Att Se.k.und-Löjtnunt:ne Grefve O. C. Cronstedt, O. Öhr
ström och S. V. E. A. Sandels må beordras att genom·gå 
förestående kurs \'id Central-Institutet för Gymnastik och 
Vapenföring. 

Den 26. Att Premier-Löjtnant J. A. Dahlström erhållit 2 må
naders tjenstledighet. 

Den 27. Att Premier-Löjtnant C. J. Ulliehöök erhållit 6 må
naders ljenstledighet. 

S. d. Att det af Fransyslie gaptenen C. de Reynold uppgjor
da system för telegrafering emellan olika nationers fartf{~ 
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är antaget till bogagnande pft !{. M:ts Flottas fartyg under 
vilkor, att dervid må begagnas de nu vid Flottan brnklica 
signalflaggor och \'implar. 

Den 28. Att Kommondör-Kaptenen och Ridtiaren S. L. Has
selberg skall, den 31 innevarande månad, aflemna Stations
befälhafvare-embetet vid Flottan i Stockholm till Kommen
dören och Riddaren J. Lilliehöök. 

Den 30. Alt ångfal'tyget Valkyrian skall, rustadt och med 
bibehållande af uppbörden ombord, afmönstras den 1 näst
kommande September. 

Den 3 t, Att Kommendör-Kaptenen och Rid d. B. Lilliehöök 
skall afresa till Motala Mekaniska verkstad fOt· att inhemta 
åtskilliga upylysningar rörande byggandet af 2:ne Kanon
ångbåtar. 

Den 6 Sept. Att Kanonångslupen Hoglantl sl1all afrustas. 
S. d. Att Ånglwrvetten Thor skall afrustas. 
Den 7. Att Kaptenen B. J. Adelborg skall tillsvidare vara 

Tygmästar.e vid Carlslirona station. 
Don 9. Att Paradklädsel slwll brul<as å Il.!(. H. H:s af Wenn

land födelsedag den 16 Juni samt namnsdag den 6 samma 
månad. 

Den 15. Att Ångfartyget Valllyrian sliall afrustas. 
Den. 17. Att Kaptenen D. L. Ulrich skall under Kapten War

bergs sjökommendering föreslå Equipagemästare- och Styr
mans-Chefs-befattningarna vid Stockholms station. 

S. d. Att Prernier.,.Löjt.nanten Friherre C. G. von Ottor er
hållit 1 månads tjenstlodighet. 

Den 27. Att Kapten-Löjtnanten Grefve A. Taube erllållit i 

års ljenslledigilet. 
Den 26. Att Under-Löjtnanten vid Marin-Hogemontet J. L. A. 

Wibom erhållit 6 månaders tjenstledighot. 
S. d. Att Kommendör-Kaptonen och Riddaren F. Th. Ceder

ström skall, eftet· [(entre-Amiralen m. m. S. M. von Kru
senstjorna som blifvit till Befälhufvande Amiral i Carlskrona 
i Nåd. förordnad, tillsvidare vara Kommendant i Carlskrona. 
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oon 30. Att extra Låraren vid Kong!. Hrigs-Ak~demien Pr;
mier-töjtnanten vid K. M:ts Flotta F. V. af Khnt sl1all fran 
och med 1 Oktober innevaranole 1\.r tjenslgöra såsom ln
formations-Office'r i Sjövetenskap-eme vid Kong!. Krigs-, 

Akademien. 

Förändringm· inom Ron!Jl· MaJ:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den 17 Juli. Till Kapt.-Löjtnant: I'rem:.-Löjtnanten A. J. 
A[zelius; till Premier-Löjtnanter: Selmnd-Löjtnanterne P. T. 
Nordvall, G. E. C. Lagercrantz och A. E. Embring. Till 
Auditör vid Flottans Stalion i Carlskrona : Rådmannen och 
Polismås ta ren derstädes, vice Häradshöfdingon V. N. A. Lindahl. 

Den 31 Augusti. Vid Marin-Regementet, till· l!Jnd.er-Lölt
nanter: Furirerna A. Wolyn och N. E. Lindberg. 

Den 14- September. Till Kommendör-Kapten : Kaptenen 
N. Åhmansson; till Kapten : Kapten-Löjtnanten B. L. Ulrich 1 
till Kapten-Löjtnanter: Premier-Löjtnantorne J. R. Dahlström 
och Grefve C. G. von Rosen; till Premier-Löjtnanter: Sekund
Löjtnanterne P. M. von J(rusenstjerna och G. N. af J([ercker. 

Den 26 Olit. Till Kapten : Kapten-Löjtnanten A. F. Pet
tersen; till Kapten-Löjtnant : Premier-Löjtnanten Friherre B. 
O. Stackelberg: till Premier-Löjtnant: Sclmnd-Löjtnanten O. 

L. G. E. Lagerheim. 
Förordnanden : 

Den 17 Juli. Att tillsvidare bestrida Bataljonsläl;are-tjen
slen vid Flottans Depöt i Götheborg : t. f. llalaljonsläkaren 
uerstädes Med. Ooct. och Ch. l\lagistorn A. G. v. Betzeen. 

Den 22 Juli. Att från och med den 1 Oktober vara 
tedamot i K. Förvaltningen ar Sjö-ärenJena : Kommendör- \ 

Kaptenen J. B. Jfleman. 
Den 14 September. Att tillsvidare bestrida Regements

Läkaretjenst vid Curlsl1rona station: Förste Bataljons-Läka

ren C. F. Björ!ingson. 
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Den 28 September. Till Cefålhafvande Amiral vid Carls
krona station : Kontei·-Amii·alen S. M. von l(rusenstjerna; till 
Kommendant i Carlskrona: Kommendör-Kaptenen f'riheri·e 
F. Th. Cederslröm. 

Transport : 
Den 14 September. Till Chef för Vestra Lotsdistrilitot: 

Kaptonen Frlhene A. R. Leuhusen. 

Entledigad : 
Den 22 Juli. Från befaltnineen som Ledamot i Kong!. 

Förvaltningen af Sjöärendena, vid Soptembo1' månads uteåna: 
Kommendören R. W. Bmcloborg. 

Den 28 September. Från llefålhafvande Amirals-Embe
tet vid Carlshrona station: Vice-Amiralen Friherre C. R. Nor-. 
denskjöld. 

Utnämningar : 
Den 4 Oktober. Till Hornmendör med Stora Horset af 

Hongl. Wasa-Orden: örversten i flottans Mekaniska korps 
N. Ericson. 

A{sked: 
Den 17 Juli. Kaptenen på Flottans Reserv-stat, Hidd. 

af K. Svärds-Orden och [(ejserl. Fransila Heders-Legions-Or
den E. A. Tersmeden. 

Den 27 Aug. Chefen för Vestra Lotsdistriktet, Kommen
dör-Kapten C. Malmbor,q från Distrilit-Chefs-ljensten. 

Den 1 Ol1tober. Från Lårarebefattningen vid Naviga-
tions-skolan i Gelle: Kapten B. L. Ulrich. 

Dödsfall: 
Kommendör-Kaptenen, 1\idd. af [{, Svärds-OrdoiJ A. W. 

Laven, den 24 Juli. 
Sekund-Löjtnanten W. Wolyn, den 25 September. 
Kapten-Löjtnanten, Ridd. af Svärds-Orden Ch. N. Rudin, 

don 15 Oktober. 




