17:de Årgången

Häfte N:r 4, 1854

Carlskrona

R YSKA

AMERIKA .

U nder det krit:, h vars blodiga arbete sannolikt snart kommer att börja, sedau tomma ord och tveksamma förberedelser icke läncre förmått åt r r kall a den fred Eur·opa så länge
njutit, torde Ryska besittningaroe på Nord- Östra stränderna
af Slilla harvet äfven hlifva förem ål för Engel ska kryssart'S anfall, och således få ett för:ut saknadt intrPsse ho s de många,
som med spända blickar alvakta den stora stridsfråp,ans utveckling.
Dessa besittniugar äro ställda under uppsigten af ett
Ryskt Amrrikan>ld kompani, som år oktrojeradt af Kejsaren,
och ornedelbart ljder undt·r hans myndigh Pt. Kom pa niets
förnämsta handelsplats är Sitka, en ö uti den archipelag som
sträcker sir, längs Nord- V· >tra kusten af Amerikas fasta land.
Den infödda befolkning en i dessa trakter är sammansalt af Aleuter, Kuriler, ~ ! ougoler, Kamschadaler och Kalascher,
hvilka sistnaronde utgöra deu stora massan af folket. Kalaschernes stam sldljer sig betj·dlit:t från alla de öfriga; det är·
en vacker race med ovala ansiglen , ljust hår och blå ögon ,
och som har sitt eget språli. De äro lält st yrda genom en
rättvis behandling, men är o tappra och retas lätt till vred ~.
Sliirre delen af denna stam l.au äouu anses för oberoend e.
Af 50,000 som utgör «<<'ra s uu::elärliga antal, har ännu en dast en mindre del uud erl.astat sig det Ryska herraväldt'l .
Det oal.t3dt, bidraga alla lill koloniens uppkomst genom si n
handel. Deras båfv er- sldn o och potatis utb ytas vid kusten
mot hv etP, som näs t krnl, ulgör den beg ärli gaste bytes-artikeln . Likt en ma ned an d1 a af de Ame rikanska stamrn aroe,
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äro de delade i claner, hvilka innehafva sina bestflmdq jactdistrititer. Alla äro beviipnade med re !fel- bössor.
Sitka år en p,od hamn, men med ett farlip,t inlopp, som
är omöjlip,t att passera utan en sf1ker lots, hvaraf t>ndast finnas 5 eller 6 på kolonien. En Rysk officer af llottan ar
Guvernör på stället. Alla fiysk-Ameril;anslla kompaniets fartyg äro bemannade med befäl och sjömän från l{ejserlip,"
{)ottan. Redden år icke befästad, dock finnes här nåp,ra kanoner och mörsare. Sitlia är säte för en Ärlil·hhkop o.ch
ett theologisllt Seminari!Jm, hvars ved1samhet förmått alla de
infödingar som underkastat sig Ryssland, alt antaga den RrsktGrekiska trosbeliännelsen . De infödda Ryssarnes antal ar
omkring 3000.
På sednare tider har en liOig handel uppstått mellan Rysl1a kompaniet och S:t Francisco. Export-ar tiklarne
från Sitka åro salt [j,di och is, hvaraf 6 a 7000 tons årligPil
gå att uppfriska de smäl<tande euldgrärvarne. Ett handelskompani i S:t f'ransisco har etablerat magaziner för isens
förvarande i Sitka, och heslyre•· der sjclf, ehum med H~·ska
arbeture, isens sågande och transporl erandr. Ryssarne betalas för isen, hvill1en förr ej hade något vänlr, eltrr 20 dollars per ton, men oaktadt denna dryga lösen måtte dock
köparne göra goda affärer, ly om vi icke f1ro oräll underrattade, inkassera de 120 dollars per lon i S:t Fransisco,
dit resan från Silka vanligen tager omkring 15 dagar. För
att ännu mera stadga och underlätta de~oa fördelaktiga handel, uppgjorf}es af M:r Sounders en plan att med ångbåtar
navigera Uo~eu Amour. För att afsluta ett kontrakt härom,
reste han till S:t Petersburg, men just då l;om liriget, som
sannolikt gjort ett lwrt slut på hela spekulationen. Hade det
liCven lyckats att afsluta ett fördelaktigt kontrakt med Hyska
regeringen, vore detta af intet värde i samma stund som
Engelsmannen bemäktip,t~de sig eller blockerad t• ön Silku, som
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verkligen lip,p,PI' n!lrmare deras besittningar på fasta landet,
an Hyssarnes.
För några å1· sedan arrendera de Hudson-h ay-kompa niet
or Ryssarne en närbelagen ö, liallad Stahina, pä 20 år, och
började der anläp.ga en l;oloni. Stahina frambringar den bästa potatis på liUsten, som odlas af Kalascherne; men som
desse voro fiendlligt stämde mot Engelsmännen, anföllo de
gång efter annan den nya kolonien, och vi hafva hört, alt
de äro mälllige nog att hindra Englands stolta flagca från att
svaja på denna punkt. Om således kriget kommer att föras
!\fven uti dessa allägsna trakter, kan man taga för gifvet att
,·ildarne komma all slåss på Hyska sidan .

SKÄRMYT sLINGEN vw l-LHiGÖ.

Bland den mängd rykten som 1·andra fl'ån tidning till
tidning, hvilka ena dagen angifvas såsom bestämda facta, den
nästa återtagas, derpå uppträda åter llildr·r hell ny skepnad
fiir att kort derefter förklaras för dimbilder, - bland dessa
silkallade "ankor" har Hangö spelat en stor roL Att någonting förefallit, ansåg man för gifvet, churn rn strid mot utrymda befästningar tarfvade förklaring. Alt Hangö icke var
utrymd!, utan deremot uti ganska alduingsbjullande försvarstillstånd, finner man af den Ryska rapporten, den enda något detaljerad e beskrifning som varit synlig. Men som denna af Oera skål ej kunde anses såsom fullt tillförlitlig, meddela vi här nedan utdrag ur ett enskildt brer, rörande denna strid, opartiskt skrifven, Ja! nåstun mera än man bar skäl
att ~änta ar en Engelsman. Det är mindre för den bistori ..
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ska tilldragPlsen, som detta utdrag har finner plats, än alt
satta våra läsare i tillfälle att steg för steg bedöma praktiska användandet af den hittills oförsökta materiel, som under en långvarig fred, då striden endast kämpades på !!teoriens område, lyclwts uttränga de v,amla bepröfvade stridsvapnen.
11

Ång-!'regattr•rne lmperieuse, Magicienne, Drar:on och
Gorgon, hvilka hade ordres att lmnskapa krin!) Svoabore, hlefvo, innan de ännu hunnit fram, den 22 Maj återkallade af
änebå ten Lighlninc. Dra!!Oil had r• föreeående dap,Pn ,·aril vid
Reva!, och dPrilr5n nttaeil två kofferdi-briggar som låco till
ankars und E>r strand-batleriernt>. Dragoner syntes rida på
s!rJnden, mf:'n nnd,.rligt nog alfyrades ej ett enda skotl.n
11

Når de fyra fartyeen anlände till Haneö, brordradrs de
hålla ånga uppe. Mellan kl. l och 2 rörlades Dragon så,
att hon skulle lwnna med bomber beskjuta Guslafsvarn, bestyclwdt med 40 liauou<·r och l·lccla lil;al~des mot Gustaf
Adolf, 24 J.anoner, Sl,jutningen började från häda fartn<'n
nåslan på samma gång. Sedan Dragon lossat 3 eJIPr 4 skott,
besvarades hennt•s eld. Andra eller tredje sliott•·l fr5n fästningeu tl'älfade Hl af dP aktra sido-kanon-lavetterne oc.h sårade en marin-artillerist, som dog samma afton. Si;:nal ~;jor
des fran flaggskeppet till Dragon: "Om Ryska kulorna niidde
henne''~ Som Raptrn Willcox var ifrig att fortsätta leken,
svarades härpå: "signal en ar sedd men icl1e förstådd . n [{l,
! till 4 löda1les Mav,icienne på en ypperligt vald punJ.t för
alt lwuna bestryka fästninr:ens linier, hvilken pä förhand blifvit bestämd af RaptPn Sullivan och en Jogeniör-ofllcPr. Mat:icienne öppnade nu en litlig eld, hennes 84-pnudiga 01101 _
her kreverade på bröstvärnen och , livarhelst dP föllo, rE>nsades
rummet från Hyssar, Ryssarne sl;jöto långsamt, men ruetl
utmärkt säkerhet, Hvarje kula gick i lini .. n, om ock öfver
t>llt>r under målet. Kl. 4 återkallades Dragon, den hade fått
Mver 20 kulor i skrofvet , hv•u·af 3 i vattengängen, 3 i höjd

med sidokanonerne och 4 p,t>nom hastingeringarne. Pil1 och
klo-fall voro åfven afskjutna. Den hade lychats att tysta en
af fästning ens kanoner, hvars l;ommendör till följe ar bombexplosionen Ilastatles högt upp i lurt~~ n och Jwm ner med
hufvudPt fiirut.n
nMauicienne måste utom Gustafsv[trn Mven uthärda ~Iden
från 2:ue niirbelägna batterier, hvill;a kaslade mörsar~-bom
ber som sprungo höet i lurtPli rätt öfver henne. Äfven !Jiödgad P kulor användes, men dessa eingo akter om, några nedsiO!;O på ett närbeläget skär och satte der eld på buskar och
gräs . Oaktadl allt detta, slapp Magicienne helskinnad undan, hvilket man i första rummet får tillslirifva dt>n oåtl.omliga position som Kapten Sullivan så skickli~t valt för sitt
fart}g. Hade Draeon le~:at lilw fördelal.tigt, <ir sannoliht att
åfven den få tt vidkännas mindre sl>ada. Mat.:icienne var på
2,1 00, Be cia på 2,200 och Dragon på l ,7 50 j'ards afstånd
från de verk de beskjöto."
"När det nu är med säkerhet ldindt, att R)'ssarne icke
sköto mera än 40 skolt på Dragon, hvaraf hälften tratfade,
så finner man att Ryska artilleristerne icl1e äro att förakta.
De stodo vid sina kanoner som män, och sl;jöto bomher till
och med på "the Duke", i närvaron af 10 linieskeo'pp. När
Magicienne återvände från sin slridsplats, !icli hon tlera sal~
vor från batleriernP, Som svar liaslade hon några bomber
rätt in i f<hlnint:en, en embrasnre bld härunde•· förstörd.
Hecla fick int:Pn skada, hennes skott föllo srwa·are bakom än
framom målet, hvilket visar att hon med fördel kunde hafva
legat länere ut. Dragon hade IH tums valt <' n i rummet när
hon blef återkallad . Rutorna som hittadrs ombord voro 26pundiee. Man måste antaga att de blifvit skjutna från långa
kanon er nwd 2000 yards skottvidd."
"Den skada som Hecla och Magicienne tillfogade befästniogarne, visar fördelen af tyngre kauont>r so111 l•nnnn sl1jnt;~
lånet, och vt>lt>n>k:qlPns triumf intl'gadPs af 1·11 mt111gd olyeli-
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liga Ryssar, som vi sågo bäras på bårar till hospit.alft, icke
allenast på qvållen men arven på följande daeen.''
"Det år allmänna tron, alt ångbåtarne skidades till sina
särskilda anfallspunk ter, mera för att förmå Ryssarne alt öppna sin eld på dem, än för alt göra något allvarligt anfall.
Denna åsigt bestyrkes d era f, alt de hldvo återlitdiade sft snart
deras bomber började att göra verkan. Vi trodde alla, att
sedan vi väl hunnit gifva fästningarnefull syssPisällning, skulle
blocl1-skeppen åtaea sig hufvud-rolton, och då hade del blifvit annorlunda; nu synes som icke ens något resullut var
menad t. 11
"SI!ansarne vid llangö ä1·o 6 till antalet, med tillsammans
116 lwnoner och 4000 man. De äro så bel:iena, all 1le förtiVara h varandra och byr,gda hufvudsaliligen af sten; 3 af dem
äro alldeles nya. Dagen efter striden såeo vi huru en hop
folk voro sysselsatte att reparera oeh uppföra traverser på
vallarn e.
Detta prof på Rysli tapp<erhet och sldcldighPI, und~r ögonen på en ofantligt öfverlägsen slyrl.a, hör vara tillräckligt
att lära Englands folk: att icke und<'rsl;alta sin liendPs krafter. Detta som på sin höjd kan lwllas en slwrp skiirmytsliog, ger ändå prof på hvad man ha•· all vflllta. OP som sitta
hemma vid brasan och beqvärut i >ina stoppade liindstolar ioslamma i tidninp,arnes kland• ·r och gyckel öfver vår
befälharvares verksamhd, borde komma ihåp,, alt det är t•n
lätt sak att blifva vredgad öfver de ö[verdrifna utpråssade
skatterna, lil;a lätt att skrilla och pastf1 hvad som borde göl'as och varit ujordt, att storma Sll'aborg, plundra Pl'lersburg och bn1nna Sebaslopol, men all del icke år lika lätt att
ulföra alla dessa simpla sak'.!r, när pil "'Is slwldror ansvaret
för utgången hvilar."
"För att rörstöra Sveabores väldiga, af skär och grund
omgifna batterier, fordrades, om man skulle kunna eöra sig
minsta hopp om framgå ne, lialliJllcrnr på h vartenda Engelskt

skrpp som nu är i Östersjön. Vid minsta motg5n{l ii vår
sida, lil!nna vi vänta 30 Hyska sl1epp i sjön, ftirdiga att lullborda vårt nederlag; och hvad är väl vinsten, för hvilken man
skulle våga att så sälta allting på ett enda kort'? En fästning i ruiner, 6 Linieskepp och l O smärre fartyg, byggda af
furu, icke värda kostnaden att hogsPra dem till England.
Förlusten deremot vore girven, den kunde P j vara mindre
än några af våra bästa skepp, och tusenden af våra tappra
sjömän, h1•illws blod är för adel t att förspillas på slilla dåraktir,a företar.. Mao elömmer att 1-lelsingfors ensamt är en
star!; plats, med 20,000 ma os garnison, lär, r. härtill Sveaborg, som med 200 urofva kanener och de i dess ha mu
ligr.ande fartyg, som med sina bredsidor tmnna bestl')·ka en
annalkande fiende Jånnsi1epps, n nder det alt denne endast
kan svara med ledarens bogl•anonn. l sannint:! man gör
Ol"ält j att tro Sir Charles NapiPr sal;na plan hvarelter hall
vill handla; man behöfver icl;e frukta att hans lnst minskats
eller att hans skicklighet icke förslå•· alt lul.ta vår fiende ;
men man gör väl, att betänl;a dd stora· ansva1· som hvilar
på honom, om !lottorna skulle lida nf1gon, nenom öfvcrilning
åstadkommen, förlust, belänka de slrömma'r af blod, som
uti en så olika strid måste spillas.~
"Måhiinda (innPs del nnp,ra nl unp,a laniiiösa ol!icerare,
hvill;a, oförmöena all sätta si~: in i sin chefs slåilning, l"llott
lilnJJta att [å vara med, och dnJ'öre ,J, nile 'ilja uppoffra allt,
me~ tlessa äro få. De, som Sf'll Hyssarne slåss 1·id
Odes sa och lhngö, aro af helt annan lanl,a."
"Våra landsmän må hvila lugna i sina dunbäddar,
dan Sir Charles NapiPr är herre i Östersjön, och
skeppen äro hl'rm!'lislit inneslutne i sina väl sl,yddade
nar. Förstör 1·åra slit'JlJl och uppoffra 1f11l Joll;! lll'ar

mrRj·ska
hamär då

vår säl;erhd ?"
(Unil('d Scrl'ice G<•zdtL•.)
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Nt'plune , 120 kanoner , Flaggskepp.

ENGELS KA ÖSTER SJÖ-FL OTTAN.

Duke of Welling ton, 131 kanoner , sk.rufskepp, 700 hfistkrafter.

flaggske pp.

Vice Amiral: Sir Charles Napier, Kommendör af Bath-Ord en.
Flagg-L öjtnant: J. Agnew.
Sekreter are: J. Ozzard.
Sekreter arens skrifvare : J. Barnes.
Flagg-K apten: Commodore M. Seymour .
Sekreter are: H. Pull en.
Mastr r •) för flottan: G. Biddlecombe.
Inspektö r för rnachineri: J. Ward.
Skepps-C hef: Kapten G. Gordon.
Second: Commander G. Preedy.
Löjtnant er: A. ~ndersson, E. Maunsell, Pat. Mc Dougall, J. Simene, L Sommer set, J Armstron g, W. Gregory, R. Pearse.
Master: H Moriarty
Kapten vid marinerne : W. Elliott
Löjtnant er vid marinerntJ: J. Poore, G. Naylor, F. Lean.
Prest och Skollära re: L. Onslow.
Läkare: F. Le Grand.
Purser ..): J. Marks.
S:t Jean

d'Acre,
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kanou.,r , skrufsk .. pp,

600 hast-

kl'arter.
Chef: Kapten H Keppel.
Second: Commander P. Cracroft
Löjtnant er: E. Turnour, H. Comber·, J. Pike, A Kings!on,
H.
Knox, A. Heneage.
Master: H. Raynes.
Kapten vid marinern e: R. Clavell.
Löjtnant er vid marinern e: J. Brookes, W. Dadson, J. LPnnox.
Skeppsp rest: J. Tbompson.
Läkare: C. White.
Purser: T. Parker.
Machinist-officer: J. Bell,
SkoWirare: C. Osbourn e.
*) Master kallas den officer, som ansvarar för fartygets navigatio
n

••) Purser -

Proviarrtförvaltare, fast med vidsträck tare verksamhet.

Contre-A miral: A. Corry.
Flagg-Lö jtnant: C. Hope
sekreter are: H. Jones.
Skepps-C hef: 1\aptcn F. Hutton.
Second : Commander B. Bunce.
Löjtnant er: J. Risk, A. Arkwrigbt, T. Brandret h, J. Scott,
R.
Beale, W. Lambard, J. Telfer.
Master: R Stokes.
Kapten vid Marinerne: J. Travers
Löjtnant er vid d:o: J. Magin, U Morris, J. Travers.
Skeppsp rest och Skollära re: E. Harnes.
Läkare: J. Salmon.
Purser: A Williamson

l.•·opard, IS l;ano rr Pr, Hjui-Fr <' p,atl, 560 hä<tkra rter.
Contre-A miral: J. Plumridge.
Skepps- Chef: Kapten G. Giffard
Second: Löj tnant B. Priest.
Löjtnant er: W. Graham, G. Lloyd, A. Young.
Master : G. Swain.
Löj tnant vid marinern e; E. Thelwall.
Skeppsp rest: J. Harrison.
Läkare: J Acbeson.
Purser: G. Parm eter.
Machiuis t-officer: J. Snell.
Nile, 91 k a notH'r, sk r u fsk<'pp, 500 h~istha Ile r.
Commod ore: H. Martin.
Secona: Commander A. Booth.
Löjtnant er: A. Price, H. West, F. Herbert, G. Edwarde s, G. Miall.
Ma~ ter: J. Loane
Kapten virl marinern e: E Rea
Löjtnant er vid marineru e: J. Mauger, H. Harrison, H. Starr
Skeppsp rest: J. Knapp.
Labre: D. Thomas.
Purser : R. Crispin.

Royal George, 120 kanoner , skrufski'IIJl, 400 loäslkraf lPr,
Kapten:
Socond:

H. Codrington.
Commander J. Bo yd.
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Löjtnanter : T. Coode, Henry Harwy, D. Spain, E. Hay, F. Meynell, T. Bond, E. Nott.
Master: G. Hodges.
Kapten vid marinerne: E. Ussher.
Löjtnanter vid d:o: E. Sno w, H. Freelaod *)
Skeppsprest: T. Hamilton
Läkare: R. Scott.
Purser : B. Dyer.
Maebioist-officer: J. Closh.

Edinburgh, 60 l1aooner 1 skrufskepp, <150 häsll.rnrter.
Contre-Amiral: H. Chads.
Flagg-Löjtnant: J. Chads.
sekreterare: R. Curgenven.
Skepps-Chef: Kapten R. Hewlett.
Second: Löjtnant O. M'Kenzie.
Löjtnanter: A. Pritchard, F. Peel, G. Burgess, G Bl'lkeley.
.Master: G. Blakcy.
Kapten vid marinerne : H. Delacombe.
Löjtnant vid d:a: A Tait.
Läkare: C. Nult.
Purser : H. Cole.
Machinist-officer: J. Mars hall.

S:t GeorgP, 120 kanoner.
Chef: Kapten H. Eyres.
Second : Commander C. May.
Löjtnanter : E. Gordon, G. Marriott, W. Hea th, W. Wood, '''·
Lee, A. Strode, W. Bush.
Master : J. Hutchings .
l{apten virl mal'inerne: W. Jolhffe.
Löjtrmnter vid d:o : E. Bodd, J. Symons, H. Jon es .
Skeppsprest : A. Williams.
Läkare : J. Williams
Purser: J. Brickwood.

Princrss Royal, 91 kanoner, skrufskepp, 41HI hä,thr af f, r.
Chef : !{ap ten Lord C. Page t.
Seco n d : Commander J. Mackenzie.
Löjtnanter : J. Simpson, J, Murra y, J, Cal'e, W. Jo nes, C. F•·gt' l'

Master:

J. .Jarvis.
vid marinero e: H. 1\enn edy.
Löjtnant vi-d d:o : J. Colwell, J. Mun<~ y , F. Foster.
Skeppspres t : C. Comher.
Läkare : A. Maclrro y.
Purser : H South.
Möchinist- ort1cer : R. Cook.
l{~lpten

Jamrs Watt, 91 kanonl'r 1 sl-rul'dii'J'P, 6011 hilstl.t'af t PI'.
Chef : I\apteo G. Elliot.
Secood: Commander G. Mends.
Löjtnanter: H. Hannant, L. Hammett, E. Symons, .1. C'ampbell,
C. Crespigny.
Master : W. I-lilliard.
l{apten vid marinerne : C. Hamley.
Löjtnanter vid d:o : C. Slaughter, C. Short, E. Dn rnfor d.
Skeppsprest : C. Y eo .
Läkare: J. Moody.
Purser: J. MJrsh.
l\Iachinist-officer: J lloswell.
Cresar, 91 kanonf'r, sl.rufsl;epp, 1\110 hflslkrafl•·r.
Kapten John Robb.
Second: Commander H. Croft.
Löjtnant er : H. Crofton, B. l'ickard, P. Saumarez, W. S\\'inhurn,
A Onslow,
Master : R Studwell.
1\apten l'id rnariu ern e: C. Menzies.
Löjtnanter vid d:o : .1. Conolly, C. Dal y, E. Gladstonl".
Skepp~pr est : J. Smilhard.
Läkare: M. West.
Purser: E. Brown.
Machini$t-officer : J . Urqurart.
Chef:

Algiers if), 90 l;ano ner, skrufsl1epp, 450 hästl.raft t r.
Hannibal, 90 kanoner, skrulskPpp, 450 hästl.rafler.
Chef: Kapten F. Grey.
*) Chef och offi ce rare lilmas icke augifne uti scd nas te Eugd ska !lot-

lans rulla.
*) Död vid Elfsnabben.
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Löjtnanter: .J. Slight, .l, Reid, O. Lam bart, G. Brine, W. ,\ rlillll'.
Master: G. Moore.
Purser: P. O'Connor.
Machinist-officer: T . Bullions.

Priuce Hee< n t, 90 bnon~>r.
Chef: l{apten H. Smith.
Second: Commander W. Gennys.
Löjtnanter: J. O Freeland, E. Lang, T. Bruce, R. Wyniött .
Master: W. Williams .
Kapten vid marinerue: J. Wearing .
Löjtnanter vid d:o: G. Walker, R Henry, T Meheux.
Skeppsprest: H. Alexander.
Läkare : J. Lardner.
Purser: J. Nott.
Monarch, S4 l;anoner.
Chef: Kapten Erskine.
Second: Commander R. Oliver
Löjtnanter: G. Williams, H. Mildimy, f. HoycP, G Str;,tton, W.
Anson
Master: C Parker.
Kapten vid marinerue: A. Harnol y.
Löjtnanter vid d:o: H Spratt, A. M:c Meckan, C Clendon
Skeppsprest : W, Green.
Läkare : C. Kevero.
Purser: W . Dutton.

so kanout·r, skrufshpp, 4011 hhthr;dl•·r.
Chef: 1\aptcn H. Warren.
Second: Commander J. Dorville
Löjtnanter· J. Seccombe, H. Grant, E. Blackett, N. Turnour, L.
VtrsturmP.
M>Jster : .J Brown.
Skeppsprest: .1. Gurney.
l{apt~n vi·l marinerne: T. Pleydell
Löjtnant,, r vid d:o: B. Herrick, H. Lane, F. Festing
Läkare: H Liddell .
Purser : W Burke.
Machinist-officer : W. Cltilcott.
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Majeslic, 91 kanoner, skrufshpp, 4(10 h:istkraft<'l'.
Chef: Kapten J. Hope.
Second: Commander A. Gm·dou.
Löjtnanter: T. Downes, J. Davison, E. Porcher, M Temple, C.
Per;;eval.
Master: J. Roskiii y.
I\ ap ten vid marinerne : W. Heriot
Löjtnanter vid d:o: H. Hewett, G. Hemmans, J. Sandl'rs.
Skeppsprest: W. Baylee.
Läkare : A. Graham.
Purser: F. Brady.
Machinist-officer: G. Tucker.
Boscaven, 70 kanoner.
Chef: Kapten W. Glanville.
seeond: Commander F. Egerton.
Löjtnanter: H, Ingram, R. Tufnell, H. Co1 ncck, F. Turton, H.
Burgoyne.
Master: J. Bodie.
l{apten vid marinerue: W. Langford
Löjtnanter vid d:o: P. Harington, W Delacombe.
Skeppsprest: F. Evans.
Läkare : J. Charlton.
Purser : J. Mounsteven .
Navigationslärare : R Saunders.
Cumberlaod.
Chef:

Kapten G. H. Seymour.

cn~ssy,

llop,ue, 60 kanoner, skrurskepp, 4511

h<i~lkralter.

Chrf ; Kapten W. Ramsay.
Seco n d: Löjtnant T. Davies.
Löjtnanter: C. Aynsley, F. D'Aguilar, M. Singer, A. East
Master : R. Allen.
Kapten vid marinerne: T. Fosbroke.
Löjlnant vid d:o: H. Rybot.
Skeppsprest: F. Hannan.
Läkare: A. Bradford.
Purser: W. DrUI·y .
Mae'linist-officer: .1. Dave y.
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Ajax, liO kQnonrr, skrufskrpp, 450 hftsnraflt>r·.
Chef: J{apten F, Warden.
Second: Löjtnant W. Pollard.
Löjtnanter: J. Cartwright, G. Balfour, H. Gammell, W. Wrigh t.
Master: J . Tucker.
Kapten vid marinerne: W. Sayer.
Löjtnant vid d:o : Thomas Hent.
Skeppsprest: T. Watson.
Läkare: A. l{ilroy.
Purser ; W. Bateman.

Blenlieim, 60 l;anoner, skrufskPpp, 450 lläslkraflt·r.
Chef : l\apten F. Pelham.
Second : Löjtnant G. Clarke.
Löjtnankr: R. Chambers, F. Close, T. Ward, Lord F. ronyngham.
Master : J. Bull.
K3pten vid lll'lrinerne: O. Nollolh.
Löjlnunt vid d:o : W. Sanders.
Skeppsprest: H. Matchett.
Läkare: C. A. Andersson.
,.
Purser: J. Martin.
Machinist-offieer : R. Gow.

Fregatter och 1\orveller med propeJl
lrnprrieuse, 51 kanorH·r, 3fi0 häsll.raft~>r .
Chef: Kapten R. Watson.
Second : Löjtnant !If Cockrart,.
Löjtnanter: H. Blomfield, H. Kantzuw, T. Pasley, . Viscount
Gilford.
Master: J. Scott.
Kapten vid marinerne : A. Stransham.
Löjtnant vid d:o : H. Tom lin.
Läkare : R. Grigor.
Purser : W. Stanway.
Machinist-officer : W. Dinnen.
Euryalus, 51 kanoner, 400 håslkrarter.
Chef: Kapten G. Ramsay.
Second : Löjtnant C. Luck raft.
töjtoanter: S. Douglas, T. Campbell, R. farter, J, Balfour.

Master : J. Hall.
I\apten vid Marinerne: A. Ramsay.
Löjtnantm· vid d:o: C. Mitchell.
Skeppsprest: J. Dickson.
l.tlkarc : S. Donnelly.
Purser: W. Reevea.
Machinist-officer : J . Brown.

Arrogant, 46 kanoner, 360 hästkrafter.
Chef: Kapten Yelverton.
seeond: Löjtnant H. Haggard.
Löjtnanter : J. llythsea, W. Sulivan, A. Sutton, H. Woolloombe.
lilaster: G. Giles.
1\apten vid marinerne: S. Löwder.
Löjtnant vid d:o : H. Searle.
Skeppsprest: A. Brown.
Läkare: J. Gallagher.
Purser : C. Eeles.
Machinist-officer : B Crichton.

Amphion, 34 kanoner, 300 hästkrafter.
Chef: Kapten A. Key.
Second: Löjtnant A. Wodehouse.
Löjtnanter: C. Dunbar, B. Nicolas, C. Clutterbuck.
Master: R. Balt.
Löjtnant vid marinerne: W. West.
Läkare : J Buchanan.
Purser: C. Giles.
Machinist-officer : G Thunder.
Daunlless, 33 lwnoner, 580 hästkrafter.
Chef : Kapten A. Ry der.
Second : Löjtnant C. Dcnch.
Löjtnanter: W. Elphinstone, J. Jervis, C. Woodman.
Master: W. Stanton.
Löjtnant vid marinerna: W. Kinsman.
Skeppsprest : S. Jacob.
Läkare : E. H ra ~h .
Purser: W. Grant .
Machinist-officer : G. 1\eeton.
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Tribuot•, 31 kanoner, 300 liåstJ.rarter.
Chef : Kapten S. Carnegie.
Second : Löjtnant W. Thorp.
Löjtuanter: C. Bromley, E Hardinge, M. Smithett.
Master: J. Hale.
Löjtnant vid marinerue : C. Ellis.
Läkare : R. Grahame.
Purser: J. Aotey.
Machiuist-officer: E. Crump.

Master : W. Harris
Läkare : W. S logett.
Purser: N. Gli es.
Machinist-offi cer: R. D rummon d.
CruizPr, l Ii J,anoner, 60 håslkraft Pr.
Chef : Commander G. Douglas.
Löjtnanter: C. Robso n, A. Thrupp.
Master : W. Kid ole
Läkare: E. D'Auvergne
Purser : ·~. llenet.t.

Arcber, 14 kanoner, 202 håslkraftt>r.
Chef : Kapten E. Hoathcote.
Seco nd: Löjtnm~t C. FLrbes.
Löjt.nanttr: S. Cresswell, A. Bathurst.
Master : J. Thomas.
Läkare: W. Dickson.
Purser: H. Cooper.
Machinist-officer: P. M'Dowall.

Fregatter och Korvetter med slwfvelhjul.
Pen e lope, 16 l1anoner, 650 hästkraller.
Chef: Kapten J. C~ ffi n.
Map,icienne, l G kano1wr, 400 håstlu·attl'r.
Chef: 1\aptcn T. Fisher.
Sekund : Löjtnant H King.
Löjtnanter: .1. Soady, T Underwood.
Master: J Symons.
Löjtnant vid marinerue: G. -Dowell.
l.älwre: R. Clarke.
Purs ·r: T. Gould.
Machinist-officer: R. Tector.

Miranda, 14 kanoner, 250 häslkrallt'r.
Chef: Kapten E. Lyons
Second : Löjtnant Mackenzie.
Löjtn3nter: T. Swinburne, C. Buckley.
Master : G Williams.
Läkare : J. Corbett.
Purser : J. Towell
Machinist-officer: R. Nicoll.

Odin, 16 lwnonr·r, 560 hAstkrarter.
Chef: Irapten F. Scott
Sccond : Löjtnant W. Mould .
Löjtnanter: W. Douglas, E. earrington *), T. l<'ellowes.
:\las ter: D. Jago.
Löjtnant vid mariuerne: A. Lewis.
Skeppspres t: F . Smith.
Läkare : E. Cree.
Pmser : .J. Ha y
Mnc'llnist-officer : B Hoare.

Despt>raiP 1 8 kanoner, 400 häslkraflt•r.
Chef: Kapten W. Chambers.
Second : Löjtnant P. Jolmston.
Löjtnanter: W. Whyte, R. Mansel.
Master : W. By f ord.
Lakare : H. Edmonds.
Purser : C. NiblelL.
M3chinist-officer: C. Dickson.

Valorous, 16 l1anonrr, 400 hå~tkrafter .
Chef: Kapten C. Buckle.
Second: Löjtnant J. Edye.
Löjtnanter: E. Lawson, C. Den t.
M~ste r:
T. Osmcr.
Löjtnant vid marinerue: W. Davis.
Skeppsprest : J. Clarke.
Ulkare : H. Macfarlane.
Purser: G. Nelson.
Machinist-officer; J. Barber.

ConUict, 8 kanoner, 400 hästkrafter.
Chef : Kapten J . Foote. •)
Second: Löjtnant E. Hore.
Löjtnanter : C. Hall, J. Coxon.

*) Död i affären vid Gamla C.srleby.

•) Drunknat vid Memel.

.
.
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Läkare : N. Littleton.
Purser: T. Clinch.

Dragon: 6 ~anoner, 560 hast~rurter.

Chef: hapten J. Wileox.
Seeond : Löjtnant J. Luee.
Löjtnan ter: T Stackhouse, R. Gresham.
Master : B. Renaud.
L~jtnant vid marinerue: C. Baker.
Läkare: J. Davidson.
Purser : J. Pbillips.
Maebinist-officer: E. Baker.

Basilisk, 6 kanoner·, 400 hästkraftec· .

Chef: Commander F. Ege1'ton •.
Löjtnan ter: E. Bridge, E Hopkins.
Master: W. Jelfery.
Läkare : A. Little.
Purser : C. Hall.

Prome! heus, .5 kanoner, 200 hästkrafter.
Chef .: Comm11nder E. Rice
Löjtnan ter: W. Edye, E. Visconti.
Master: F. Jameson.
Läkare: J. Nicolson.
Purser : H. Pool.

Bulldog, G lwnoner, 500 hästkrafter.
Chef: Kapten W. Hall
Second : Löjtnant A. Hobart.
Löjtnanter: F. Fitzmaurice, W. Cornewall.
Master: G. Morris on
Läkare: G. Yeo.
Purser: G. Deighlon.
Machinist-officer: W. Anderson.

Recoguoser-fa rl.yg.
Lightning, . 3 kanon«>r, l 00 bastl1rnfter.

Chef: 1\apten B. Sulivan.
Löjtnanter : F. Cudlip, A. Bullock.
Master : F. Evans.
Läkare : J. Johnson.

Vulture, 6 kanoner, 470 hästkrafter.

Chef: !{ap ten F. Glass e-•.
Second : Löjtnant c. Wise.
Löjtnanter~ J. Comerell, E. Madden.
Master: J. Beckett.
Löjtnant vid marinerue: W. Burton.
Läkare : L. Buchauan.
Purser: C. Turner.
M:~ehinist-officet· : J. Henty.

Alban, 4 kanoner, l 00 häs!11rafter.
Chef : Commander H. Otter.
Löjtnanter : E. Burstal, J. Ward.

Hecla, 6 kanoner, 240 hästkrafter.

Chef: Kapten W. Hall.
Löjtnan t: O. Read.
Purser : F, Cole.

Driver, 6 l!anoner, 280 hästkrafter.

Commander A. Coehrane.
LoJtnante!': J :Moresby, W. Johnstontt.
Master: F. Cbild.
Läkare: W. Macleod.
Purser : T. Thomas.
C~:t:

Gorgon, G kanoner, 320 hästkr.after.

Commander A. Cumming.
LoJtoanter: 1'. Cerjat, J. Michel!.
Master : J. Cutajar.
Läkare : E. Groves.
Purser: J. Stiles.
C~~{:

Rosamond, 6 l!anoner, 280 hästkrafter.

Chef: Commander G. Wodehouse
I. öj toanter : J. Glo ve r, W. Pater~on.
Master : H. Martin.

JAPAN OCH NORDA MERIK A.

-----
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däck. Den ~s. Februari hissaode C?mrnodoren sin tlaeea på
Powhattao, d1tt1lls hade den blast pa Susquehaunah , och den
med 20 kanoner arme1·ade korvetten Vandalia afsändes till
Uraga, hvarest, såsom på förhancl bestämd! Vill', eu sammankomst med Japanesislia autoriteterne sliUile fq~a rum. Våldsamma stormar nödgade Esliadero att ligp,a stilla till den 24
Februari, men då lättade den, och bet; al sit: till den stora
staden T~:~nagawa, beliit;en 9 mil landv,ig från Jeddo. Från
fartygens master kundP man härifrån se iitsliillip,a af hufvudstadeos. byegna~er, och " de smärre Arneril,anska fartyp,en närmade s1g den pa ett afstand ar a mil. Eft Pr flera förnl'adt> samtal
mellan Kaptenen Adams och Japanesisl<a tjenstemiinnt>n kom
man ?fv t> reus, att ett officielt sammantrade skulle aea ~111n i
den lilla fislwre-byen Yo-1\a-ha-ma, bvillien var belaeeu mellan Eskaderns ankarplats och Jeddo.
Sedan dessa inledninr,ar till den hufvudsal,lif•a undPrhandlingen bJiJvit IJPI'alllade, gåiVOS IJ<•re f•·SIIJJ~Jtid/1' Or!lPOrd
p~ Susqu e ha~oah, IJvi.lka be vistad fs al Guv ernön·n i Ura~a,
VId ~arun ~e1zauuou, jt'lllll' hans hii[;a följc·slap,<H'f'. Samlalen
fortg111go fntt och o:;eneradt, man f1t och dracl' och utbringade toaster på arneril;anslii- PuropPisld s;itt; vid ldanp,en af
fulla champagnPgla s, hvilkas skönhet Japan Pserne isvnnerhet
beundrade, noder df't de med synbart v;itbPiiap, in to dt-u
6liumr!JarJ~e cl~ampap,nen sm;,l;a sir~, förPsl or; [(apt en Adams
en sl;al for [{ejsaru af Japan, oeh fön·nämnde Guvt•rnör en
~kål för Uuione~s Pr esident. Dessutom e rfor man all Japan
1cke afslutat nagot sla~;s fördrae med R1ssland. B · · ~ral!t· lse
erhölls deremot på ryl;tet om f{pjsarens för n~::on tid sPdan
t!made dö~ vid 83 års ålder; hans son hade 1Jiif1it ulrop:•d
1111 eftertradare. DP!l 4 Mars afsänd es l(orvl'lleu SöraloPa
med depescher till styr elsen i Wo shin:{tou, ö(v Pr Sandwicl•~
öarne till Panama. Da eP n 'h•rpå an lii nd e o~ n t ull; l1·iin Jr· ddo
ombord på Am t• rikansl;a flap,p,slieppf'l, som o·ns!.ildt rllf •dd elade, at~ det Vo~" f{t>jsnrns vilja, alt afsluta rit handr ·lsliirdrap,
med Nordam enka, och all Japan liede stor ril,edom ,~ >lrnkol. Han talade llytarrd e både <'llp,elsl;a och holl[rr•rhl.a, samt
berättad~ att ha~l .nyligen ålerli.ommit fr ån N:111p,asacl.i, dPrr
hamn pa on f(lu(w, som vant uppliit<' ll åt llolländare och
Chinesf>r•, och hvan. st llyssarnes bt>mödandeu att inleda !Jandelsförhind els f' r fulllwmligl mi ss lycliats.

1

Kort derefter anlände de Kt>jserliga hliga DianiUirPJ', hvilka skulle underhandla med Commocloren , nem lip. en: FnrstKanslerell Ha yasch i, Ido, Furste öfver den på silfv Prgrn(vor
rika, lllPI!an Japan ocl1 l( or,·a beläp,na ön Tsus-SiruJ , lllzr•-

ma Furste af Mimasaki, ett landskap beläget på Nipho.e ve-

ste~

från Miako, j emte en såsom sekreterare anställd F!nanstjensteman, vid namn Ud on o. "Af Japaneserne had e pa lwrt
tid blifvit uppförd, 1500 fot frao stranden, en smallfull och
elegant inrättad byeenad för de ömsesidige fullmflliligrs sammankomster. Den var omgifven af höga, blommande växter,
invändiv,t drapp erad med pur~urrödt tre, och pry?d med
målningar · divaner voro anbrm~ade v1d väeg:rrne pa bf•gee
sidor, vackra fyrfat på konstfullt arbetad~ piedestaler meddelade värme, eolfvet var belap,dt med hv1la mattor; bn:.enaden hade 50 fots länr:d, -10 fots bredd och 12 fots höjd.
Den S Mars sedan på Gommodoren s önskan en bP!iiclit
gång, ledande frn'n _stranden till . ofvan beshifne byggnad, l~lifvit
bortlagen, beg af Sl{~ Nordam enl1anska Sandebudet, beledsagad t
af 2S barker med 400 man sjötrupp er, i land . Wir emotlogs han
af sina Officerare med blottade hufvuden, under det en salut af
17 skott dundrade från skPppPn, hvill;a viiodt bredsidorne mot
tand. Två andra saluLer gåfvos för Kejsaren och hans höp,a
l{ornrnissarier. [)e sednare mottop,o med de utsöktaste höllighetsbetygels~r Cornmodoren , hvillien, åtföljd a( sin Toll;, S. Wells
Williams och sin shtb, bPgaf sig till församlin[!slolwlen under
det Ameril,anslw musildiorps r n spelade nllail Colnmbian och
Derpå l;rioghjödos förfrisknint;ar,
nPresirlents-m arsch en.n
hvarefter de Japanesisl;e Korurnissarierne förfogad P sig jPmte
Cornmodoren till e tt nti rgränsande rum. Dd samtal som
derst;ides et:de rum, varade i 3 tin11nar och uiföll eanslw
erosamt föl' Amerilianar.nes önsl;ninaa~ . Com!liodorf'n PPrry
öfverlemnade utkastet llll ett handelsfordra g pa E' l1g"l~lw, holländska, japanesiska och cl•inesislw språl1en. Man svanHIP, alt
den unge 1\ ejsaren ej kunde m e d~l e la olllr.~ e lt b e ~ked ~oran
de saken, för än han inhämtat s1tt staiH3ds tankar·, alvensom Japaneserne dessutom icke iiro vana att handla så raskt
som Ameril;anarne. Della år ocl;så förhållaudet, ty då t. ex.
flere Japan es are önskad e besölia Amrl'iliaosha fart n; r·n, så y lirade den förste: nnet är· en präktig rnorp,on !" - dPn andre:
"ja, det flr s:irdeles vaclif•r t väder!" - den trPdje: "sjön <il'
framså Juan alt inuen enda vfi p, kan skönjas!"- och ..drrefter
'
, en " den fjerde merJ den egen tl 1ea
ons kan: ,,.\Oill
kom ,,slutlig
och låt oss bese fartn~en !"
Flere dylika sammanlwms ter hafva Pgt rum drn 17 oc~
24 Mars och som det säges, simlie redan iippn .111rll't af tva
hamnar vara 'rnedp,ifvet. Dessutom vore man bPIIfl(lPil alt med
andra nation er in p,ä dylilla förd rap, som mf'rl Nor.JHrneri!;anarne. Emellertid torde närmare underrättels er höra afnldas .

116
staden Matsmai p5 ön Jcso vid Sangar-sundel, med en !Jefolkning ar 50,000 innevånare (Malte-llrun) och ganska lini.g
handel, är den ena ar de öppnade hamnarm•; som den andn 1
nåmner en underrättelse Scbodima, 70 mil söder om Jeddo
en annan Osaka, vester om Jeddo, och söder om Mialw 1 n1ed'
150,000 innevånare. Till anläggande af ett kol-uppla g för
de mellan China och !{alifornien gående ångfartygen hade
linnu ingen plats blifvit bestämd.
För emottagaode och uppslåilande ar de ansenlilla skänkerna för Kejsaren och Kejsarinnan af Japan hade ett särskildt hus blif-vit uppfördt. Utom en jernban~ med loliOmotiv och en elektrisk telegraf, voro för Kejsaren bestämda:
två olika konstruerade råddninp,sbåtar, en tryckpress, ett dyrbart synglas, !lera fina kopparstick och dyrbara böcker 1· landtbrul!s-m<~chiner efter nyaste uppfinning, väfnader, en b al Lomull, en unn, eevär, pistoler, sablar, eu kista champagne-vin
likörer och Ameril•ansk Whisl;y. l{ ejsarinnan - ehuru ma 1;
ej visste huruvida nuvarande reePrande [{ejsare vore förmäld
- erhöll en tull, ett Sj'llglas i föreylld låda, en vacker frunscharlal;ansröd sammetsklädning , el! d•rtimmers-toilett, en
l
o
.
b
art s!dentY{l,, na[lra v.ackra böcl;er och tecl;,li ngar, ett ur,
en ugn, fln krsta fina vmer, en annan med ;ä llulilande essencer, och en tredje med fin tvål. Mesta nöjet p,jorde jernbanan och teleerafen. Den förres skenor bildade en omkrets
och sedan Japaneserne först en p,åne försöl;t en färd på dPn~
samma, uppstod stark begärlighet ~rter platser; lolwmotivet
gick med en fart af 40 (En:.:.) mil i timmen. För den elektrisl!a teiPp,rafen, livars tråd var 4 mil lång, hade man vid
<len Balvaniska apparatPn anbrint:at Japanrsjslw bokst<ifver, så
att depescher på Japanesisl•a spräket genast kuntle befordras.
J)pnfla method att korrespondera tillvann sig så stort bifall
att man !{<'!last önsilade att tråden mätte fortsältas till Jed~
do, livartill Amerikanarne ocl•så gjorde anstalter.
Beviljandet af Pn jordrj'md till bep,rafnill[lsplats, var äfven ett bevis på Japan esernes utomordentli~t stora välvilja.
Ombord pli "'Missisippi" hade en matros aflidit. På CommodorPns bep,äran öfverläts fö~ den dödes beerafning ett jords~ycl:e J~e~ ntrl'tnllle r_ör tiO" g~afvar. Begrafningen försig~ tck 1 nar~aro af e? manp,d a' adarP; skeppspresten, en Prote.s tani , holl Pll. gnft<;al öfve r Frälsarens ord: "JaB år uppstandelsen och llfvet! Detta var den forsta 1 efter el'anoelisk
ritual, verl!ställda beerafning ar en christen i Japanesisk 'jord.
Det är att hoppa s, alt den tid ej är afläasen !15 christPncfomen sliall l'iona fast fot på dcnu<~ stora Ö i Österns har. De
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orientaliska förvecklingarne i Europa skola eifva Amerik:rnarne tillfälle, att framför någon annan, hårst~ides förskaffa ci,·iiisationen ingång, och det är vål värdt att de första försök, som de i detta afseende gjort, blifva på hisloriens blad
antecknade.
(lllustr. Zeitung.)

SAMMANDRAG AF ÅSTKILLIGA I{ONGL. BREF' FöRORDJ'iiN'GAR, GENERAL-ORDER .III. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖRSVARS-DEPARTEMENTET.
(l{ ong!. Bre f.)
April den 4.. l{. M:t har fö rordnat, att en Azimulhs-observations-.expedi ti en skall med sPgelskooerten Svalan förrättas instt.Jada.nde somma1·, hvilken slwll börjas från Grönsilärs fyr ·och strii cka sie norrut åt lillsteo ar Bottniska vil1en.
s. d, [{. M:t \'a r bifallit, att Befålhafvande Amiralen må, till
biträde i des. Militär-expedition, så läu,ge behofvet sådant
pål;allar, kommendera en Adjutant, Pmot åtnjutande af ett
måuadlligt arfvode ut af 1 O Bd r Blw.
s. d . !{. M:t har tillätit Befälharvande Amiralen i Carlsilrona
att antaea vid dervarande station 5 st. extra civila bitråden för 2:ne månader, mPd arfvode efter 200 Rdr för år
räknad!, samt alt Statious-Befälhafvaren för Flottall i Stockholm må antaga, under 3 månader, 2 st. extra civila biträden, hvaraf ett för !{ansliet med emot !{anslistlön svarand'e arfvode, och Pit åt Ma,t eriai-Förvaltaren med arfvo-de motsvaraude l{ammarskrifvarelön.
Den 18. K. M:t har faststäldt ett, af dertill förordnade kommitte'fade, utarbet·adt förslag till nytt Betliemente för aOön!n-gs heräknande under sjökommeoderinear m. m., med
upphåfvande af det under den 8 April 18l!i3 utfärdade Sj ö•
allöoin gs-R e gle m e o te t.

(General-Order).

. konerten Acliv skall inMaj den 2. !{. \\l:t bar ?efallt,d l tt S
mönstra ·oc11 afseeJa 1111 Slo'C,, 101m.
S. ·d. K. M:t har lillåt.it, att f~llnaden i 4 månaders proviant
för de 8 st. kanonslupar som äro förlaBgda vid Slitö, får
till nämnde ort afsändas med de till Gottland gåPnde Äng ..
fartn:en Gylfe och von Sy d'O'W.
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D. 3. K. M:t har tillåtit, att ett förslag till Sigoal- och Evolutionsbok för Kong!. Maj:ts skårgårdsfartyg må på försök
lända till efterrättelse under innevuande års sjöexpedition
med kanonslupar och lwnoojollar.
Den 1 O. l(. M:t har befallt, att den styrl1a af W endes Art.Rer:emrnte som hlifvit ställd under llefålhafvande Amiralens i Carlsilrona Ordres, sl1all uppbryta och till Christianstad återgå.
neo 16. [(. M:t har beviljat Sek.-Löjtnant M. von Krustnstjerna 3 månaders tjenstledighet för helsans skötande.
Den 19. K. M:t har tillåtit, att öl må å honans Ångfartyg
utdelas 3:oe gånger om dyenet till de vid machinen tjenstgörandP, då fartygPt för denne år i gång, hvaremot den
extra förpläening af branvin, för att blandas i vatten, som
vid dessa tillfällen är tillåten, kornmer att upphöra.
Den 26. K. M:t har befallt, aU det för Flottans räkning förhyrda sjöfoll1 som icke uppfyller de fordringar •':a n af detsamma, såsom sådant, har rätt att förvänta, skall afskedas.
Den 27. K. M. har befallt, att den under [{apten-Löjlnant
Warbergs befäl till utrustning anbefallda r liD onjolls-llataljon skall inmönstras den 6:te instundaud, ; .•Juni för att utgå på en månads expedition i Stockbolms sliärgård.

Pö1·iind1'ingar mom .Rongl. AlaJ:ts Flotta.
Befordringar :
Den 2 Maj.

Till Advo~atfisl<al vid Flottans Statioo i
f. vice Advt?liatliskalen, ll<iradshördinr,en P. F.

Carlslirona: t.
Witt bom.
Den 26 Maj. Till [{apt en-Löjtnaot: Premier-Löjt nanten
F. H. Dillron; till Premi • ·r-Löjtn ~n t: sekund-Löjtn anten C.
o. Schwed•·r. Till f(ammarslirirva re: Ex. Ord. f{ammarskrifvaren '>IV. Byström.

Döds{r.":l :
Srtwnd-Löjtn antPn, Ridd. af K. Fr. Hed.-Legions-Orden,
Grefve C. A. Th. Ehrensvärd , Ile n 1 April.
Öfversten i Flottornt:>, ~<. -Löjtnanten vid Flottans Exp ctance-Stat, R. S. O. Ch • . .i Jegersköld, den 2 Maj.
Komm('ndören, Kom. af K. Svärds-Orden N. M. Rundqv\st, dPn 11 Maj.

