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0AI ORKANEN OCH SÄTTET ATT SEGLA SIG UT FRÅN 

DEN, OM MAN DAR RUM FÖR SEGUNGEN. 

(Ut· "Tili<Bg til Tegners Nautiske Astronomie'') . 

~L\..rsicten mPd efterföljande upp,ats är att leda Slirpps
befälbafval'es uppmt\rl;sam!Jet pr1 ett iimne, som iir af siir
deles stor vigt, med afseende på mcnuisl;olif, sl;epp och cods. 

A[ erfarenbeten vet man, att orlwnen i de Westindisl;a 

farvattnen, det Indisl•a och Cllincsisha Hafvet, är en hvirfvel

vind, som med en hastighet af ända till 100 mil*') i tim

men rör sig spiralformigt oml1ring en medelpunl1t, h vilken 

lililidict rör sie med en hastighet af 3 till 20 mil i limmen, 

som oftast ifrfn1 öster till vester. Vinden rör sig således 

fri'lll dess beGynnelse uti en cycloidisk linie. 

Hvir fvel-vindens rildning, i det den föres kring sin me

delpunU, och bildar lilisom en malström i atmosferen, är 

motsatt p5 jordens norra och södra halfldot. Norr om linien 

från Ost ccnom Nord, Vest och Syd ; Syd om linien från 

Ost genom Syd, Vest och Nord. 

· Diametern af hvirfvel-vindens yt.tre gränser är af om

bylii8 storlek, ända till 1000 mil; i begynnelsen mindre, 

sedan, och allt efter som medelpunlden sl;rider fram, större 

oclJ större. 

Uti de Westindisl>a farvattnen är centd-rörelsen eller 

medelpnnldrns bana (ceulri-hanan) emellan V. och V.N.V. 

*) Engelska .mil eller minuter, hvaraf 4 utgöra en geografisk eller 
Tysk mil. 
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hän, antingen öfver fasta landet eller böjande sig emot N. V., 

N. , N.O. och O.N.O. , följande Amerikas Nordost-kust och 

Golf-strömmen. 

Uti Indisl1a 1-Jafvet är hvirfvel- vindens centri- rörelse 

emellan V. och V.S.V. hän, under tiden böjande sig S.V.S., 

S.O. , och mot slutet 0.8.0. hän. 

Uti Bengaliska vilwn är centri-rörelsen V.N.V. hän tvärs 

öfver vi11en. 

Uti China-sjön är centri rörelse emellan S.V. och N.V. 

hän, likväl sista ril;lningen endast i Juli. 

Uti Westindiska farvattnen intriiffa orl1anerne under den 

varma årstiden: Augusti, September och Ok tob er månader; 

uti de Ostindisl;a farvatte n från November till April, likväl 
oftast i Mars, och uli China-sjön på alla årstider, likväl säll

syntare uti Maj oeh December. 

Dessa äro orsal1ens förnämsta karaliteristisl;a liånneteclwn: 

Barometern bebådar dess närmande, i det att qvielisilfret 

hastigt faller mycket, och sedan gradvis sjunker, efter som 

hvirfvel-vindens medelpanlit närmar sig, uti hvill1en qvicli
silfret står l till 2, stundom 2 1 tum under medelhöjden. 
Qvicksilfret stiger åter till sin förut mycl1et litet föränderliga 

höjd, alltsom medelpunllten allägsnar sig, men likväl icl1e så 

regelbundet, som då det föll. 

Det gifves vid sidan af denna Barometer-förutsäaelse af 

en orkans närmande, ocliså andra, såsom : en trycliande, 

obehaglig luft : vindens hasliga skiftning från sitt vanliga 

strek: sjöns och luftens utseende: när den förra blifver 
krabb och bryter från flere håll, och den seJnare tjocli med 

stora, mörka, under tiden nedhängande sli ya r: solens dun

kla utseende, m. m. 

Huru man i rum sjö kan segla sie ut från en orkan, 
beror på: 
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a) i hvilken riktning orkanen (hvlrfvel-vinden) rör sig; 
b) i hvilken af orl1anens qvadranter sl1eppet är, i det ögon

blicli1 orkanen liOmmer öfver det, eller sednare; 
c) i hvillien rilitnine orlian-centret befinner sig; 

d) i hvilken rilituing orkan-centret röt· sig (orkan-centrets 

bana) ; 
e) sjö-rummet e Ilet· plats för seglingen 1 och skeppets be

stä m rn else-s lä lie. 
a. 

Rilitningen af hvirfvel-vindens rörelse är Non om li
nien : frftn Ost igenom Nord, Ves t och Syd; Syd om liuicn: 
från Ost igenom Syd, Vest och Nord. 

b. 

Att finna qvadranlen, som slieppet är uti, när orl;anen 

breynner, eller· sednare: Man dela!' orlian-cirkeln i fyra 

qvadranter, och benämner qvadranten emellan Nord och Ost, 
första eller Nordost-qvadranten; qvadranten emellan Ost och 

Syd, den andra eller Sydost-qvadrar.ten; qvadranten emellan 
Syd och Vest, den tredje eller Sydvest-qvadranten, och qva

dranten emellan Vest och Nord, den fjerde eller Nordost
qvadranten. 

Tabell I 

Tabell II 

Norr om linien är vinden : 

l 
i den första eller N.O.-qvadr. emellan Ost och Syd; 
i den andra eller 8.0.-qvadr. emellan Syd och Vest; 

i den tredje eller S.V.-qvadr. emellan Ves t och Nord; 

i den fjerde eller N.V.-qvadr. emellan Nord och Ost. 

Syd om linien är vinden : 

l 
i den första eller N.O.-qvadr. emellan Ves t och Nord; 

i den andra eller S.O.-qvadr. emellan Nord och Ost; 

i den tredje eller S.V.-qvadr. emellan Ost och Syd; 

i den fjtrde eller N.V.-qvadr·. emellan Syd och Vest. 

Qvadranten, som sl1eppet är i , när orlianen bqnnner, 

eller sednare, finnes i anförde tabeller I eller Il, alllerter 
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som sl<eppet nr Nord eller Syd om linien , med det kom

pass-strelr, som orkan-vinden kommer från. 

Exempel. 

Antag, att skeppet är Syd om linien, och att orl.an-vin

den kommer ifrån O.t.N. 

I Tabell II med vinden O.t.N. finnes att sl;eppet är 

andra qvadranten. 

c. 

Att bestämma ril;tningen af orkan-centret. 

Vänd rn;een rallt mot vinden , så slwll, all tefter som 

man är Nord eller Syd om lioien, orlwn-centret vara på 

venstra eller på högra sidan , och i begge rallen ligga på 

perpendikeln till direktionen riitt ut. 

Exempel. 

Antag, att slwppet nr Syd om lin ien , och att orl;an-vin

den kommer ifrån V.t.N. 

. Vändes rnmen rätt mot vinden och ses emot O.t.S., 

så skall orlwn-centre t vara till h öge1· uti s. t.V. 

rl. 

Att Lestärurna riktningen ar orlwn- centrets rörelse. 

RiMningen af orkan-centrets rörelse bestämmes genom ialrt

tagelse af den första orlran-vinden och den derpå följande 

vind-förändring, ty delas orkan-cir·lreln af en diameter· vin

kelrätt emot centri-banan i fyra qvadranter, de tvä främsta 

och de två eftersta *), så är det tydligt, att en af de förra 

*) De eftersta qvadranterue kunna icke trätTa skeppet i första ögon

blicket, då det öfverfalles af orkanen, undantngandes om det skulle 

vara just pä det ställe, der orkanen först uppstår. Skeppet kan 

endast komma in i de eftersta qvadrauteroe genom att segla sig 

in i dem, eller gen om orkao-cirkelns framåtskridande rörelse. 

-l 

! ... 
l 
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först skall träffa skeppet, och att vind-förändringen skall 

visa, pil hvillren sida orkan-centret slwll passera det. 

1 :a Exemplet. 

Antag, att sl<eppet iir Syd om linien, att orkanen !Jegyn

nel' med S.V. och cår vestligare, så är skeppet i fjerde qva

dranten, med orl;an-centret först i S.O. och sedan sydligare. 

Orlran-centret rör sig silledes i en vestlig rilrtning och 

slreppet är norr om eller i lä om centri-banan. 

2:a Exemplet. 

Antag att sli?ppet är Syd om lini en, att orkanen begyn

nes med N.V. och eär vestlieare, så ä1· sl•eppet i rörsta qva

dranten, med orlwn- centret först i S.V. och sedan sydligare. 

Orkan-centret rör sig sätedes i ostlig rilftning och slreppet 

är norr om, till lovar t om centri-banan. 

Att segla sig ut af en orlran, när slreppet dr i rum 

SJO, och det är plats för· seglingen, består nu hufvudsaliligen 

i att 1ftara orlran-centret ;,) ifrån sig, och att komma utanför 

och aliter om orlwnen eller hvirfvel-vinden. För att uppnå 

detta, mtls te slreppets !iltrs förändras, ifall den föret· emot 

orlran-centret, om än vinden är full!wmligt gynnande till 

bestämmelse-orten. 
1 :a Exemplet. 

Antag, att ett skepp är norr om linien på omkring 20° 

Latitud och i Westindislw farvattnet; att det styr lmrs till 

*) Ju n~rmare man är orkan-cen tret, desto större är faran, ty der 

rasar en utomordentligt upprörd sjö, vinden blåser med den aldra 

största !<raft, och förändrar ha slig t och ofta riktning med stora 

spriing stundom på 16 strek. Uti sjelfva centret och dess närma

ste trakt är det stillt. Ju närmare man är bvi1 fvel-vindens peri

pheri, ju mindre är farao, ty der är sjön mindre upprörd, vinde u 

blåser med miudre väldsamheL och förändrar icke så hastigt sin 

riktning. 
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bestämmelse-orten, S. V. ; alt den första orkan-vinden liom

mer ifrån O.N.O. och lwrt derefter ifrån O.t.N. Plats för 
seglingen. 

Vändes ryggen emot vinden och ses v. s. V. och V.t.S. 

hän , så skall ol'l<an-centret ligga till venster först i S.S.O. 

och sedan i S.t.O., gå vest eller nordvest hän, slieppet vara 

i fjerde qvadranten, och till lovart om ceutri-banan. Att 

fortfara·nde segla en sydvestlig kurs, sliUlle föra sl;eppet rätt 

midt in uti orkanen, till undergånc; derföre: först N.N.V. 

öfver, sedan N., och sl<eppet är snart utanför orkanens 

yttersta gräns samt frälst. Under denna segling drager sig 

vinden till O., O.S.O. o. s. v. Barometern observeras flitigt. 

2:a Exemplet. 

Antar,, att ett slwpp är norr om linien i Westindiska 
farvattnet, på cirl1a 18° Latitud; att dess kurs till bestäm

melse-orten är N.O.t.O., som det styr; att första orllan

vinden kommer ifrån N.t. V., och nåeon tid efter ifrån N.N. v. 
Sjörum godt. 

Vändes ryggen emot vinden, så sliall orlwn-centret ligga 

till venster, först i O.t.N., sedan i O.N.O., samt gå Y. eller 

V.N.V. hän, slwppet vara i tredje qvadranten, och sl;ynda 

ifrån centri-banan. Att liega bi styrbord och nordost hän, 

simile föra sl;eppet midt in uti orlianen ; derföre : genast 

S.V., sedan S.S.V., S., S.O. och al<tcr om orl<auen N.O.t.O. 

Under denna segling draeer sig vinden vestlig och syd

vestlig, så länge sl1eppet är i orlwnen. Barometern visar, 

om man är inom eller utom od;anen , samt om orkan

centret närmar sig till eller afläcsnar sig ifrån sl1eppet. 

3:e Exemplet. 

Antag, att ett sl1epp är på låg Sydl. Latitud uti Indiska 
Harvet; att dess kurs till bestämmelse-orten är s.s. V. , som 

det styr ; att första orkan-vinden är ifrån Ves t, sedan ifrån 
V.t.N. Sjöntm godt. 

,. 

l 
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Vändes ryggen emot vinden , så skall orkan-centret 

Jicga till höger, först i Syd, sedan uti s. t.V., och gå :est

ligt; skeppet vara först på gränsen emellan förs~a och fJerde 

qvad 1·anten, sedan i fjerde qvadranten, och till lovart om 

centri-banan. Att fortfarande segla en Sydsydvestlig kurs, 

skulle föra sl1eppet rätt midt uti orkanen ; derföre : genast 

ostvart hän och sl1eppet sl1all snart vara utur orkanen ; se

dan s. O. h
1
än, al1ter om orl1anen, tilldess centri-bana~ är 

P
asserad så mera sydligt och sydvestligt. Barometern wkt

' . 
tages flitigt. Det inses lätt, alt fm·an iclre är lilra st.or z 

hvarje punla af orlwn-cirlieln, och att den är störst z den 

ena af orlran-cirlwlns främsta qvadrante1· två till fyra strek 

till lovart om centri-banan. 

4:e Exemplet. 

Antag, att ett skepp är uti Indiska Hafvet på ungefär 

20o syd Latitud ; att den första orlwn-vinden är ifrån S.O., 

och sedan ifrån S.O.t.O. Sjörum eodt. 
Vändes ryggen emot vinden , skall od;an-centret ligga 

till höc er, först i N.O., sedan i N.O. t.N. ; orlian-centret röra 

sig vestvart, och sl;rppet vara uti tredje qvadranten, till lo

vart om ccntri-banan, och uti en myclwt fal'lig punlit; ty 

lägges slwppct bi babord eller N. O. öfver, så lwmmer det 

rätt midt in uti orkanen; lägges sl;eppet bi styrbord eller 

s.V. öfver, så är väl slieppets rörel se ifrån orkan-centret, 

men detta rör sig efter all sannolil1het V. eller V.S.V. hän 

efter sl1eppet, med en bastighet af lwnsl<e 15' i timmen, 

metlan slieppet drifver vestvart 3' till 41 i timmen, och 
uppnås således snart deraf. Under dessa omständigheter 

skulle man endast kunna Iii ara sig ifrån orkan-centret, ge

nom att ögonblieldigt hålla V.N. V. hän , afsl1ära centri-banan 

och l1omma norr om den , fört' än orlian~centret har nått 

sl!eppet. Företaget är dristigt, och beror dess utförande på 
ol'lmn-centrets och skeppets hastighet. Under denna segling 

gär vind en om till s., sv., v . . Så ~nart vinden är S.S.V., 
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hal' man orlwn-cen!l·et i O.S. O. , och vet, att centri-banan 
är passerad (efter som dennas rili!nine antaaes icke vara 
nordligare än V.N.V.), och kan då hålla N. V. och N.N.V. 
hän, samt sl1all snart vara utanför orkan ens omlirets. naro
metern må flitigt ial1ttaeas, för alt erfara, om centret narma1· 
eller afl ägsnar sig. 

5:e Exemplet. 

Antag, att sl;eppet är på 30° No rd Latitud, 70° Vest 
Loneitud ; att den första orkao-vind en är ifrån Syd, sedan 
ifrån S.t.V. Sjörum godt. 

Viiodes rmgen rätt emot vinden , slwll orlwn-cenlret 
ligga till venster, först i V., sedan i V.t.N.; orl;an-centret 
röra sig i osllit: rildning ; slieppet vara i gräns-punliten af 
andra qvadranten, till lovart om centri-banan, och uti en 
mycket farlig punkt; ty lfq:; ges slicppet bi styrbord ell er 
vestvart hän, drifver det rätt midt in uti orkan en, det aldn1 
värsta man lmnd e välja ; lii gges sll eppet bi babord ell er ost
vart hiin, så åt' väl skepp ets rilitning ifrån orlian-cc n!rct, 
men det följes och upphinnes af orlwu en och dess centr um. 
Under dessa omsländighete1· lian man endast undgå centret 
genom att straxt hålla N. hän, afsl;ti ra centri-bnnan och 
lwnima norr om den, innan orl,an-crntret hnr uppnåt t sliep
pet. Un der denna seeting går vinden om till S.O., O., NO. 
Så snart vinden är S.S.O., har man centret i V.S.V., och 
vet att centri-hanan är passerad, under förutsättning att 
centrets rörelse är O.N.O. h ii n, och lian då hålla N.N. v., se
dan N.V. hän, samt är snart utom och al;ter om orl;anen. 

Alt framställa flera exempel to1·de vara öfverOii di p,t, se
dan orkanens natur samt hufvud-reel orna för att Iiiara sig 
från centret nu :iro fram sliilld a. Sjö-Borometern, som vid 
qvicksilfrels falla nde eller sligande visar, om orlran-centret 
närmar sig till eller aflägsnar sig i(rltn slwppet , mit undet· 
seglingen oupphörligen observeras. 

't 

l 

r 
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När uti Ol'lian-f'ai'Vattn en, på dc årstider, då orkanerne 
intrillfa, qviclisilfret i Barom eteru fallet· be tydlig t och för öf
rip,t luftens utsee nd e antyder orkan, så bör man ögo nbli cldi
ge n bcrga och bes lå seglen ; til lsälta storm- mesan- och 
fo cl;e-stap, -sege l; ta aa brauu år, öfverbrum- och hrams läiJf!e r 
i dacl<; slwlka lu ckorna ; nord om li nien liig r;a bi babord 
öfver, och syd om linien styrbor·J öfvc 1·, samt sH iunda emot 
tat;a orl;aneu. Så sna rt man har förvissat sie om, uti h vii
li en punl;t af orl;an-qvadranten slleppet ilr, uti hl'i llie ll ril;l
ning· man har orl; an -centret , samt i hvilli en ri l1 tning Jet l'iir 
sir,, så undan fr ån centret och akter om orl1an en, eller, om 
om ständigheterne t vin ga der till, ir: enom den så hasti gt som 
möjlir;t, lilivill utan att lwmma centret för nf1rn. 

Den gamla rege ln för att komma utur en orl;a n ell er 
klara sig ifrån centret: 

pf1 Nord Latitu d .... styrbords !w lsnr, 
på Syd La tit ud ...•. babords halsar, 

lwn icl1e användas vid nll n tii lfi.illc n. Riktninge n af orlian 
centrct, rilitninaen af dess rörelse samt sj örumm~ t lwmma 
väsencHiigen i betrulitande. Då slor marne i de tem pererade 
zonrrne, efter all sannolikhet, aro af samma natur som or
l;anerne i de tropi stia zonerne (roterande och fra m5tsl;ridande), 
men mindre vål dsamma, sf1 simlie de anförda rc gloma Mvcn 
kunna användas på d esse, så vid a det ii r rum för sqr,l in gcn. 
Vid alla tillfällen siwlie reglo rna !lunna vägleda till hvil l;e n 
bog man slwll liiaga slteppe l pf1 , för att iclw lwrnma in uli 
stormens midt.. 

uti rum sjö l<an el !. sl<epp ofta rida ut en storm så 
lunda : Man beslår alla sreleu' tager bramrår' öfvcriH·am
och brnmsWnr:c r i däcli , brassa 1· in rårna, och ut sticlier ge
nom ett af !dysen en he l l;abel , som i hanfot iir fastejord 
till ett rundhult, h vartill ä t• surra d t el t varp-anlwre, hvilli et 
sättes öfverbord. Ma n antager, att denna ridning sl;all vara 
bättre ån länsning ell er bili ggu iu a, så mycket mera, som 
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skeppet blott intager litet vatten. När mindre skepp liinsa 

eller styra mycket rumt i storm med hög och brytande sjö, 

kan det vara nyttigt att släpa en del af en l1abel al1ter-ifrån, 

hvill;en vill ldyfva böljorna, och förhindra dem ifrån att bryta 

in öfver det låga sl;eppet *"). 

") Den 29 Juli 18'25 på morgouen var Skeppet Betsey, 1\apten C. 

Paludan, p5 soo N. Lat., 71° V. Long. (Grw.), styrande Nord 

hän; vinden Sydlig med st y f kul; luften hotande med stålgrå färg 

och qvicksilfret i Barometern i märkhart fallande. Hastigt blef det 

nästan stillt. Orkan anades; bramseglen bergades; bramråroa to

gas i d ack; märsseglen bottenrefvades; togs re f i focken och stor

seglet gjordes fH st. En timme efter kom kulen igen och tilltog 

våldsamt. Vi oden drog sig småningom mera Ostlig; fortfors, så 

länge refvad fock och stormärs->egel på rand kunde föras, att 

styra N. och N.N.V. hän; då vinden fortfor att gå ostligare och 

Nord om Ost, och hafvet af den våldsamma stormen blifvit utom

ordentligt oroligt, lades fram på eftermiddagen skeppet bi får styr

bords halsar, så länge stormen varade. Viaden drog sig fortfarande 

om igenom N. till N.V. inlill kl . 2 följacde morgon, då det hastigt 

, blef god t väder och nära stillt, men med en mycket upprörd sjö. 

Stormen var hilrdast ifrån N.N.O., hvilket den blef omkring 12 

timmar efter ovädrets begynnelse. 

Man vet, att under det en storm blåste från V. och V.S.V. i 

Engelska Kanalen, blåste den från S.O. vid Hel singör, från N.O 

på skottlands Ostkust, från N. och NV. i Irländska Kanalen, hvil

ket tydligt visar, att den varit roterande från Ost igenom Nord, 

Vest och Syd . fiiktningen af storm-centrets rörelse är som i 

Westindien, likväl som oftast Nordostlig. 

RYSSLANDS MARIN. 

uti Engelsl1a Tidningen ''United Service Journal'' och deri

från uti ''Nouvelle Annales de la lllarine" har nedanstående 

artikel varit införd. Lil;a med den Franslie öfversättaren 

måste man anse denna artil1el innebära åtsl;illip,a intressanta 

uppgifter och upplysningar, hvill;a liliväl, i afseende på deras 

mer eller mindre trovärdip,het, stå för deu Enr;elske författa

rens rälmine, äfvensom hans l;ritisl1a omdömen i åtsl;illiga 

delar synas bära spår af att icke vara fria från partislihet. 

01'ganisation. Sty1'lra. 

Hvarje främling, som sälter sin fot på Rysslands jot·d, 

betralitas med misstroende, ända till dess anledningen till 

hans niirvaro) omständi!;hrterne beträffande hans rane, hans 

yrlie, hans l;aral;ter äro fullsUiodict !;ände och afvägde ge

nom de agenter, ln'illias uppdrag det är att öfverval;a ho

nom. I anseende till dessa svårigheter hafva få personer 

varit i stånd att bilda sig en noggrann ide om Kejsaredömels 

politik, eller ntt ens göra sig reda för det handlings-sätt, 

som den ådagalägger. Härar !ltåste följa, att än i dag de samlade 

underrättelser om detta ril1e, som a11gå dess statistik och 

organisation, ej allenast i <1fseende på uppp,ifter om institu

tioner, utan äfven beträffande sällsl•aps-lifvet, iiro långt ifrån 

att förtjena den trovärdighet, som man kan egna åt dylika 

uppgifter, erhållne om andra Europeisl~a stater. Det Ryska 

språlwt, svårt att lära, och af ett otacl;samt studium för en 

vesterländning , har äfven , för en noggrann l1ännedom om 

tuånga intressanta förhållanden, varit ett stort hinder. Uen 

intet har· måhända mer bidragit att undtrhålla ovisshrtcn, 
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iin de hvarannan mots5cande uppgifter, som i de sednat'e 
tiderne blifvit lemnade åt offenllic-heten. Alla dessa bondlin
ear · antyda mer eller mindre, antingen ett personligt tycl1e, 
ellet' porti-sinne, två ecenslwper, som nästan allmänt vidlåda 
alla und_errftttclser om det stora Nordislia riliet. 

Af all a de frågor, som hafva fä slat uppmärl;samhcten, 
ii ro inga mer framstående ii n de, som afse Hysslands öfvcr
vigt i materiell hiinseende, och deribland har ineen lemnat 
mer motsileande meningar och uppgifter, än deu, som angå1· 
detta lands sjö-styrl;a. Genom en nödviindighet, som docil 
ej syntes tvingande , har man smånincom kornmit till en 
approximatif uppslwttninc af landt-armeens styrl;a och orca
nisation ; men i hvacl som beträlfar marinen, så har svåric-
heten att lit;nna försiwfra sig not; troviirdiea dolmmenter va
rit sådan , att denna del, sft till säcandes, varit belar,d med 
interdil>t. rör nlt i våra dagat· svara till behofvet af mer 
grundlie litinn edom om ett ämne, som intresserar de sjö
farande nationerne i hör;st a ~:rad , bör man med omsorg 
samla alla sådane underriittclser, hvillws l; iilla icl1e låter ana 
' nåeon tvifvelaldic upprinnelse. Vi tro oss harva funnit drm 
i nppgirterne ltos autorn till ett "Försöli öfH·r förslacet att 
bilda en Tysl• rlotta". Den publicist, om hvillwn vi tala, 
stödjer sina upplysnioear p~ h[wdelser, som sig nyligen till
dra zi t, och på källor, som förtj ena att respcliteras . 

Det finnes i Ryssland incen stats-ljenst, h viilien med så 
mycl;et bemödande, eller snart sazdt ängslan, undanhålles 
friimlinccns forslil1inzar, som den f\ejserliea marinen. Till
förn r, eller före år 1830, ha1· det lmnnat vara sliäl att bibe
hålla detta slar,s i nlw~:nito, af en gansl;a naturlig anlednint;, 
hiirlt>dd Jr5n Flottan s föga framsl\ridna tillstånd, och svaghet 
till antal. ~lrn, alltsedan 1810, hur antalet fartyg så till
tagit, i synn~rhet de af första rangen , att samma sliiil till 
fördöljande ar detl.a nya tillstånd icl;e synas vara för 
handen. 
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De sto!istislia underr<'ittelser om Hyssland, som l 840 
och 1846 publicerades i Eneland, voro mindre nogeranoa 
både i detaljer och uppslialtnings-sätt. Dessa undersölmin
ear, öfverdrifne i både loford och lilandcr, borde följaktlicen 

synas n::isstänli!e. 

Rysi;a marint>n är ett verl( ar Petter den Store. Denne 
Sjelfherrsl;are framsl i\ llde sic för sit t rilie såsom ett snille, 
och hans und ersålP r g~fvo ho nom namnd: Nyhetsma!wren 
(Preobrasewatl). Hans slwrpa blicl• , på samma p,f111g om
fattande ocl! ld ,u·, insn1; nödviintliijhelen för ~Josliovite rne att 
Or'dna en mera oali.Jrule n bcrörinp, metl de Europeiska na
lionerne. Brinnunde af begär att i sitt land införa den Ve
sterliindska civilisationen , riktades hela hans bemihla11de åt 
delta föresatta må l. !lans skarpsinnighet in såG , alt handeln, 
i synnerhet sjiil'iigen, slittlle vara ett tjenligt medel !ör hatts 
andamål; men Östersjön \'ar d[\ nnder Polaclwrnes, Svcn
slwrnes och Danslwrnes välde. Sveriges djcrfve Konllll(;, 
Carl Xlf, var ej den man, som !Ctt, utan mobtfwd, fråntaga 
sig sina landamären. ;\ anc!ra sidan, var Svnrta []afvet en 
Turliisl; sjö. ~.len detta sednare hindrr var det minsta ; M
ven hade Petter, som, bq;åfvad med fiiga van li t: naturlie 
fullenhet för sjöväsendet, vetat inhemta sl(eppsbygeeri-l;on
sten på ett ennsl;a mödosamt sätt, i England och Holland, 
välHit sin uppmftrlisamhct, strax ifrån början, 5t Sl'arta Huf
vet. Tiden var lyeldip,t vald. Turl;arne hade nyss lidit svåra 
nederlag i Uncern . Pest och brand hade nyligen hiirjat Con
st.anlinopel. Den 1\ ysl1e Czaren så e i dessa förenade om
ständigheter ett ypperlip,t tillfäll e att bemiil1tip,a sir, en hamn, 
som för framtid en borde göra honom till herre öfver dc-lta 
haf. Hans l'iirsta anfall emot Azow blef visserlieen ide lirönt 
med framt:ilne ; men det styrlite honom docil i den insedda 
nödviindieheten alt äc-a en Flotta. Från eu usel lwja, som 
man ännn l;an sl;åda på en ö i Woronesch, anbefallde och 
ledde han sjelf LY!Wlladen af ett visst antal fartyg, med 
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hvilf;a, och med de Donsila f{osackeroes biträde! han be

mäktigade sig staden, ~edan Petter Fått fritt utrymme för 

sina äsyften åt sötler, vande sig hela hans håg åt norden. 

Snart hade han öfvervnonil sina naturliga Ilender, Sven

skurne, · hvilka han fråntog Ingermanland, och beslöt då 

att gifva åt sitt l'il;e en ny hufvntlstad vid Newas utlopp. 

Grundläggniogen af denna hufvudstad var, enligt bans för

slacer, en öppnad ingång för lwmmunihationcr med det öf

riga Europa. På flodens dyiga stränder såg man snart, n n

der hans ledoine-, S:t Petersimres byeenader resa sig. Långt 

ifrån att låta afsl;rämma sig, genom de honom stiindict ho

tande llenderne, öfvervann denne store man på samma gånc 

svårichetrrne af en oliindig jordmån, som han trotsade ett 

dödande ldimat. Inom få å1· (1703) lwnde han företaga sitt 

högtidliga int5r: på ett ställe, der man fordom sällan hörde 

annat iin lislilnåsarnes sliri. Dessutom Wt han der, på en 

liten ö' å hvilken ännu finnes qvar ett hus ar fattigt ut

seende, som tjente honom till bostad , bye-ga en ny Flotta, 

som tillät honom att försöka en strid på hafvet med Sven

slwrne. Jcl;e nöjd med äcandet af tvenne maritima platser 

af vigt, den ena vid Azowslia sjön, den andra vid Östersjön, 

förstod han att dr<Jga fördel af Persislia Riliels svaghet, för 

att försölia ett mera fast välde på Kaspislin Hafvet. Aslralian, 

beläget vid utloppet af Wolga, var sedan längre lid i Czarens 

händer, men i dess hamn syntes blott några få Köpmans

fartyg. Petter sliapade der genast en Flotta, för att under~ 

stödja sina operationer i dPssa traliler, och som tjenade att 

transportera hans truppe1· till Derhena och llal<a. Tjueo år 

hade således varit tillräclilige för denne utomordentlige man 

att lägga grunden till trenne mariner uti sitt rilie. i\1cn hans 

efterträdare, hvill;as organisations-bemödanden till lands icke 

må förkastas, ej heller förglömmas de laudvinninzar, som 

Hiliet erhållit genom deras verl>samhet, p,jorde intet eller 

ganslia litet för sjö-makten. Åtminstone sölile de att genom 

nliaser tillväe-abringa , hvad Petter den store uträttade orne-
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delbart genom sin närvaro och handläggning. Catlwrina Il 

anförtrodde befälet öfver sina fartya åt ntländningar, och 

det böl' anföras, att hon på Svarta Hafvet försälu·ade sig om 

afgörande fördelar. Men efter den tiden, trodde man det 

vara försigtigast, j följd af en antagen polilili, att allCtgsna 

frän Ryska marinen alla elementer, som ej voro nationela, 

att bilda infiidtle Offleerare, samt att inympa och ntveclda 

fall enheten för de olil;artade grenar, som sjö-yrl;et fordrar, 

i ett land, der den na fallenh et hPit och båll el salinatles. 

Sv5rieheterne att erh ålla noggranna UtHierr~\ tlelser om 

organisationen af Hysslands sjö-styrlia, som i mäuga är varit 

l<ända, ltufva betydli:::en ökats, medelst den val-.samliet., blan

dad med farlt5ea, med hvillien Styre lsPn, i afseende på frtim

lingar, upprätthåller förbudet att gå omhord på de trenne 

Östersjö-division erne. Detta hem li t: !tets-system ut' clrifvet så 

lånet, att en Hysl! Officer ej simlie vara i sti\nd all lemna 

underrättelse om når:on annan del af Flottan, i\n den brigad, 

som han sjelf tillhörde, och i följd cleraf liunde man af ho

nom ej vfutta sig några besliimda detaljer om nflgon af de 

öfriga H brigader, hvaraf Östersjö-Ilottan består. De makt

ägandes misstiinl<samhct hat·, under tidernes lopp, börjat med 

förbudet, alt gifva åt någon ntl~indning en tjenst al någor

lunda vigt, vare sig ombord eller i arsenalerne; sedermera 

att förshifva, det Kopvardi-fartygen skulle föras af inhemske 

Slwppare. Den sistnämnde föresl!rirten ålägger handels-mari

nen , som nästan uteslutande v;1rit j TysiWl'S, Finnars eller 

Greliers hander, nödvändigheten att hafva två Kaptener på 

fartygen, den ene till namnet, en verldig Ryss, den andre 

till eacnet, af olika nationalitet. Utländniugarnes utPslntande 

är så mycket mer frappant, som all vel'l;sUilld nytta i lan

dets marin har sliett under ilJOytantle af Engelsl:e och Hol

ländske flefälhafvare. Catharina Il p,al' befäl endast åt främ

lingar, och män, sådane som Elphinstone, och sednare Hay

den , R i cord och fle1·e andre, rät tfärdip,ade j fullt mått det 

förtroende, som man satt till deras tillgifvenhet. 
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Den allliva mal'itH'll 

tre, fr5n l'i :r l, fortlom 

stationerade i Östersjön. 

l>estår af 5 divi siouer, hvaraf de 

l;allade den hvita, blå och röda, äro 

N: r 4 och 5 tillhöra Svarta llafv et. 

Divisionerne l och 2 lip,p,a i Cronstadt; den 3:e divisionens 

station iir - ll evc l. Sebustopol i Crim iir 4:e och 5:e divi

sionel'lles hamn; i Astrakan Onnas n5gra fartyg för Kaspisila 

llafvet. Arliaup,el tir ingen station för Flottan, men fr ån dess 

lwn struldions-ldddar aflöper ett fart)'g hvart tredje eller 

fjerde år . !·!varje division är sammaJlsatt af tre brigader, 

och hvar brigad tit' åtl!r delad i tre es!iadre r , hvill;a hvar

dera bestå nr l Liniesliepp, l Fregatt eller 2:ne, l eller 

flere Bri~:gar och åtskillige andre smärre fartyg. Huru det 

rn1 må Y<ll'a, sft äro es!iatlrerne ej alltid i fullt lwmplett 

stånd. J Svarta llafvet Il n n as Fregatter, Brigv,ar och Korvet

ter i stiirre proportion; och, mot 15 Liniesl;epp, räknar man 

der 10 Fregatte·r, 5 Korvettet·, 11 Brir:gar. Divisionerile J, 

2, 3 formera sillunda hvncl man l;allar Östersjö-flottan, och 

divisionerne 4 och 5 Svarta lla!vets Flotta . Hv:Hdera hur 

sin si:1rsliilta Stab, som för den förstnämnde är stationerad i 

Cronstadt, för den sednare i Nilwlajew. Dessa båda hufvud

orter haf1·a dessutom en sftrsliild Lots- lwrps och en l{on

slrulitious-liOrps. Et t Marin-lwmpacni består af 250 man ; 

4 (;nmpaanier formera en eskade rs besättning , ehuru det 

kompletta antalet af 1000 m:lll ej alltid finnes ombord. I 

medeltal kan man riilwa 800 man. På esliadren får tilläggas 

ett Artilleri-l;ompagni, lilialedes bestående af 250 man (hvilket 

vanligtvis ej uppr;år till mer iin 200). Tota l-beloppet föt• 

östersjö-flottan siwile således utgöra 37,750 man, efter 

Reglementet, men i verliligheten ll flJlCUI' den ej till högre 

iin 27,000. Ibland de 27 esl;adret·, som iiro st<Jt ionerade i 

norra delen af r\il;ct, inberiilmas ej ft tsliillige Sll~irgårils-fartyg, 

stationerade vid södra delen af Finsl;a lmstcrne, och hYillia 

hafl'a en besättning af 800 a 1000 Finnar. Deras ändamål 

är att öfvervaka navigationen inom den mängd af öar och 

~lippor, som omgifva denna del af de Ryslw farvattnen. De 
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ät'o förenade i en 46:e eskader. ÄfveQ får omnämnas en 

eskader under l'\:r 47, ett slags Sjö-garde. Denna sistnämnde 

är i sig sjelf ej annat än en parad-eskadrilj, ehuruväl den 

äfven bega[plas med fördel till nau ti slw instruli!ioner. Vid 

slutet af vår öfversigt må nfunn as några fartm, utan he

stiimdt iindamål, som tjena till Officerares och Lots-persona

lens pral;tislw öfoingar. 

J södra !tyssland består Flottan, såsom vi redan hafva 

nämnt, af 2 divisioner, eller 6 brigad Pr, eller I 8 eslwdrer, 

hvaraf en (den 45:e) har sin station i Kaspisila Hafvet. Två 

esl;adrer derib land (N:r 43 och 44) hafva hvarlien Sl;cpp 

eller Fregatter, utan bestli endast af Korvetter och fartyg af 

lägt·e rang. Svarta Hafvets Flotta, ölwd sedan I 844, rälinar: 

15 Liniesl;epp, I O Fregatter, 5 Korvetter, Il Briggar, 7 

Kuttrar, 6 Fångsliepp, 2 Kejserliga Ja liter, l S stora Lastfar

tyg, 14 Ångfartyg, 2 Avisfartyg, l Bombslwpp med 3 master. 

Ibland Fregatter af lägre rang utmiirker sir: den qlllbara 

Vixen, detta Herr M. Bells fartyg , som så ofta och på ett 

så dj erft s;itt trotsat de l{Pjserlige l;ryssarnes val;samhet, 

men som slutade med att hlifva taget I 836. Under sin nya 

flagg och namnet Sudschutchaleh är bon den bästa seelare 

på Svarta flafvet. 

Uti Kaspisl;a Hufvet äro stationerade 4 Briggar, l Fång

skepp, 2 Ånefartyg af 40 häst !!r., 6 Transport-fartyg samt 9 

Sliiirgårds-fartyrr (5 större och 4 mindre), tillsammans 22 
armerade fartyg. 

Denna styrlw, föea hetydlig i sig sjelf, och livars ända

mål för närvarande är inskränl;t till handelns beskydd , har 

sin Stab i Astrakan, som, sedan fl ere år tillbalw , iir denna 

regions kri r,s-hamn. Likväl är en del af eskadren förlagd 

uti och håll er sig vanligtvis omkring Astrabads (Astaras '?) 

hamn, som ligger på sydvestra kusten af [{aspislw Hah•et, 

och hvars ägande Perserne nyligen blifvit nödsakade att öf

verlemna åt Czaren. 
12 
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Sålunda bestieer total-beloppet af Ryska marinens alitiva 
styrlw, som blifvit , . enligt någras påståenden, uppgifven till 
öfver 50,000 man , nemligen 1 9,SOO i Svarta Hafvet och 
30,SOO i Östersjön, om man vill tro de minst osäkra källor, 
till nära v!d 42,000 sjömän, dcri inberälinade de på Kaspi
sila llafvet förlaede l ou o. 

Antalet af sjömän , underhållne på Svarta Hafvet, sti::;er 
knappt till 1 ~,ooo, fastän de officiela rapporteme upplaga 
21,250 man. 

Efter samrna aulorilet, kan hela materielen upptagas på 
följande sätt : 

4 Linieskepp af 120 kanoner. 
6 

" 
100 a 110. 

26 
" 

so a 9o. 
IS " 

70 å 80. 

4 Fregatter 60. 

2li 
" 

40 a. 5o. 

40 eller något llere Korvetter, llrigea•·, Siwnertar &.c. 

34 Ångfartyg. 

De föregående rapporter, som blifvit offentlieejorde i 
England, uppt.oeo ett påtagligen öfverurifvet antal Liniesl;epp, 
en villfarelse, som, efter h vad vi tro, uppkommit d era f, att 
man inberälmat Ile re ar dessa skepp, vare sig af första eller 
andra t'angen, h vilka salwade taclding, och som redan voro 
uti förslagerue anteclinade såsom icke tjenstbare eller rent 
af l1asserade. Tillölmingen i st yrlia och i kanon-antal har 
börjat år 1844 , intill hvilken tid skeppen ej funnos större 
än med SO a 90 kanoner. Dessutom hade aldric funnits 
mer än 48 af denna klass. 

R yslia Örlogs-llacgan är h vit, med hin !t kors . H varje 
fartyg har, utom sitt namn, ett nummer. Matroserne kom
menderas med pipa, Marinerue elle•· soldaterue med trumma. 
Larm-sienaler ske med klocka. Sjömännen af l :a divisionen 
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hafva blå sl;jortor, de ar 2:a divisionen hvita, de af den 
3:e röda. Derifrån härrör den verkliga distinktionen af 
Östersjö-divisioncrnes tre färgor. 

Utom de 47 eslwdrernes besättninr,nr, af hvilka de 2:ne 
sista ej cöra någon militar-tjenst' finnas 9 lwmpagnier be
valmings-munsliilp och 15 liOmpagnier arbetare eller varfs
handtverliare. De förstnämnde äro hegaenade till bevalming 
ombord pli artaeldade fartyg eller till liustbevaluling. De äro 
fördelade emellan åtsliillige hamnar, såsom: Petersburg, 
Ci·o nsludt, Revel, Sveaborg och llelsincfors; As trallan, Tagan
roll , Sebustopol, Nilwlajew och Od essa . Ett helt lwmpagni 
bevaliar Donau-armen Snline, som tillhör Hyssarne. Ett an
nat är förlaeut till Arl;angel föt· livila Hafvet. slutligen fin
nes ett i Ochotsli, med uppdrag alt öfvervalia hela viken, 
och ett vid l{amtschalliil-hafvet. Donau-lwmpacniet är sl;yl
digt att tjena till lands, i händelse af hehof. 

De 15 llanutl'el'lis-lwmpagnierne, mililärislit orcaniserade, 
innehålla Maehinister, Murare föt· de hydrauliska arbetena, 
Timm r rmän, Kalfatrare &c. för konstrul,tion, reparation, och 
arbeten inom arsenalerne. Lilw med de föregående, hafva 
dessa kompagnier en bestämd station, och af deras manskap 
utlwmmenderas ett visst antal på fartygen, under expeditioner. 

Utan alt egentligen kunna sägas vara inbegripne uti Ma
rin-organisationen, äro Kossaclwrne på stranden af Azowska 
Hafvrt bundne vid Slatens tjenst, och formera ett 1\ep,emente 
af SOO man, spridt på en lloltilj, hvars ändarnål är lwst~ 

bevakning. DPt måste anmärliils , att genom denna åtgärd 
hafva Kossaclterne, på visst sätt, återfått det välde, som de
ras förfäder i 13:e seldet utöfvade i dessa farvatten, och att 
de, under sådane förhållanden, hafva skäl att betrakta sin 
nftrvarande ställning såsom ett fortsiu'idande. Donsl;a Kos
saekerue och de, som bodde vid Dniesters mynning, voro 
fordom de djerfvaste äfventyrare på Svarta Hafvet; man har 



168 

till och med, ej utan skf1l , je m fört dem med den l\hlajislm 

sjöröfvare-racen i Ostindien. Petter den store och mer än 

han , Catharina , förmodligen båda af fördom emot denna 

race, följde ej näcon klok polilil1, då de ej för Flottornes 

rekrutering beear;oade sig af infödingarne på desse lmster, 

hvnrest fisket, sedan längre tid lillbalw, hade bildat invånarne 

till navigation och sjö-tjenst. För närvarande äro de bäste 

Matroser, Ryssarne äea: Gt·eker och Tschernomorisl1e 1\os

sacker, samt i Östersjön : Finnar och Tyskar från de .R y ss

land tillhörande Östersjö-pt·ovinserne. 

Stora och lilla RysslanJs bönder, inv2tnamc i de fordoa 

Polsl1a och Tartariska herraJömena , förblifva aldrig sjömän. 

Födde och uppvuxne långt ifrån hafvet, hilnder det sällan 

att sjön blifver deras element; men Finnar, Tyslwr, G1·eker 

och Tschernomorer, inskränlite till antal , äro ej tillräcklige 

att rörsl1affa Flottan sin personal. f{ompletterinr;s-tvåneet 

har då tillfört Ryssar och Polacller. Svacheten af denna 

ressurs är påtaglig, och man har sedan en län r; re tid till-

' baka, för att afhjelpa denna olär;enhet, taeit sin .tiltnykt till 

förhyringar. Sådant brukas åtminstone på Svarta [-Jafl•et; der 

man sålunda förslwffar sig sjömän ibland infödinr;arne i lilla 

Ryssland, en med Kossackerne blandaJ race. Ändamålet 

med denna åteurd är dessutom, att på samma eång afhjelpa 

Flottans behof och uppmuntra samt bilda l1andels-sjöfolk. 

Denna kontingent, helt och hållet Bysk, erhålles dels ifrån 

Krono-domäner, dels från Adelns gods, består af lifegne, 

som ingå i statens tjPnst på 5 år. Niil' deras tid iir ute, 

efter att hafva genomgått fordringarne af en sträng disciplin, 

men för resten nor;e-rann, ingå de, efter erhållen ff'ihet, uti 

handels-marinen, som äfvenledes lider brist på gode Matro

ser. Emellertid, oaktadt denna personliga fördel, gansl1a be

tydlig, när man ihåglwmmer, att Landt-soldaten är unJer

kastad en 20-årir; träldom , uppgår ej de frivilliges antal till 

ett särdeles betydlist belopp. Första försöket verkställdes 
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1835, och 1847, det vill silga efter 12 å1·s förlopp, om man 

får lita på e u officieluppgift, siwlie ej erhållits mer än l 18.!7 

enrollerade, som alla hade uttjent sin tid på Svarta flafvet, 

der de varit fördelade ombord på 74 fartyg af olika slag. 

Uti detta antal linnes ej inberäknade 183 man, som derut

öfver ya rit placerade på l O Linieskepp. 

Sjöfoll;et !.allas till tjenst på enahanda sätt som Landt

Soldaterne, ehuru Marinen synes intaga en ganska underord

nad piJts uti de makl1igandes tankat·, och derföre sändas 

ofta tiil hamnarue sådane individer, h villlas karal;ter och se

der lemna mycliPt öfriet att önsl1a. Det är sannt, att detta 

slags fördelande rattvisa har till ursäet det mera verl1samma 

betvineandet af en mennislw-ldass, hos hvill1en disciplinen 

ombord slutar med alt qväfva de elal1a anlagen. Men vin

ner den KPjserli!:a Flottan mycliet i styrl1a och framsteg på 

denna relirutering? Lar;stiftninr;en tvingar äfven Judarne att 

tjena till sjös , och det, som utan tvifvel skall synas förvå

nande, är, alt dc I.Jiifva gode Matroser, och att deras böjelse 

snarare drar;rr dem till detta yrl1e, än till lefnads-sättet vid 

Anm\e n. 

Pen till ordsprål1 vordna H y ska strängheten, den nästan 

ovanlica subordination, som fordras af Landt-soldaten, hin

drar ej, att Sjöväsendet, i det hela, framställer en betydlig lin

dring häri ombord på skeppen. Om bonden blifver en mcdel

m·1 ttig Matros, hvillwt är Jet vanliga, kan man knappast 

vänta, att Officerarne, som harva erhållit sina beställningar 

under nästan likartade omständir,heter, uti tjensten slwla 

visa en tillfyllestgörande sl1ickliehet såsom sjömän. Fastän 

de privilecicr, som äro tilldelde Flottan, äro anmärknings

Yäl·de, jemförelsevis med Landt-armeen, emedan Flottans 

Officerare, äfven Subalterner, erhålla, vid tjenstbyte med de 

förre, dubbelt avancement, sa ar likväl bristen på en in

struerad och bepröfvad stab känbar vid Flottan 1 
derföre att 
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enthusiasrnen, l;allelsen, kiirleliell till yrliet äro nästan ol•ända 
er;enslwper uti detta land. Unr;e män af Societetens högre 
klasser, ämnade till denna gren af Stats-tjensten genom 
Kejsarens, och någon gång helt enlielt genom en Ministers 
yttrade önskan, \'åp,a aldrig f1·amställa den bestämda brist på 
håg för yrliet, som de l;;inna; ty i Ryssland måste man foga 
sir; under den ideen, att en man är i st5nd att fullända allt, 
från det ögonblick , då herrsl;arens vilja befaller det ; eller 
att uppfylla ett uppdrar;, så snart en befallniur;, som ej tål 
invändning, är meddeld. 

Östersjö-flottan, som till antal är öfverlågsen, är liliväl 
i sjelfva verket vida underliicsen Svarta Ilafvets, och simlie 
vara mindre att frulita vid en sammandrabbnina. Den sed
nare rör sig i en vidsträclitare verlminr:s-Ju·ets, som erbjuder 
sjömannen ett mera vidt och frulitbart fält att förväl'fva sig 
praktilwns viisendtliga kännedom. WirmeJ iir Jet annorlunda 
i Östersjön, h varest fartygen ena hälften af året äro fä~gslade 
af isen, och sedan dc tillbract 3:ne månader af den p,yn
nande årstid(>n att bereda sir, till expedition, lwappast ägna 
åter:;toden till manövreriur;. Öfningnrne äro dessutom in
skränlite till beseglande af Finsiw vil;cn; få fartm passera 
Sunuet, och detta är nästan alltid Fregatt er, [{orvetter ellet• 
Ångfartyr;. Emellan Cronstadt och Gustafsviirn är den af
mätta rymd, inom h viilien den exercis verliställes, som ät' 
ämnad till Officerares framske i yrl;et, under en stränet af
mätt tid, och på en eskaJer af Hitta fartyg. 

Den Ryslie Matrosen tillåter sig en utomordentliG prat
samhet under manövreringen ; den tystnad , som under 
samma förhållande ialittages af besättningen på ett Eneelslit 
fartyg , är här alldeles obekant. Denna sliräfvel-laht, ·som 
Llifvit en ful ovana, är i synnerhet att finna hos de Judiske 
Matroserue, hvilkas bullersamma sliärntsamhet råder vid alla 
företag under sjö-lifvet. Den kallblodigh et, den försigliua 
hållning, som iakttages af den Enr;elske Officeren , då han 
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kommenderar eller öfvervakar evolutionerile, finnes ej heller 
hos de Rysli~, som anse sig visa prof på nit och sldcldighet, 
grnom en orolir; och pratsam rörlighet -- lilisom det vore 
nödict att ingå i de minsta detaljer af ett lwmmandos verk
silillande - så vida ej d<"lta ft•l har föt' afsigt att undan
dölja besättningarues oerfilrenhet. Säkert är, alt Liniesl;cp
pen i Östersjön , ehuru till utseende sliö~te ~ued en öfver
dl'ifven verl•samh ct, äro af en utomordenlhr; langsamhet och 
ytterst tunga i sina rörelser. Dessa nautisl;a fel lmnna ocli 
vara en verl;an af R yssal'lles konstrulitions-method, som 
producerar Jwrta, hopträngda fartyg, utan harmoni, af en 
st1•1 som alltjemt blindt följes på Varfven, der dess anhiin-

' n J care ännu äro de rådande. livad Artilleriet beträffar, s~ wr 
östersjö-flottan , lil;som j, afseende på manövren , mmdre 
noggranhet och säl;erhet, än Svarta Hafvets Flotta, hvars 
eld är i allmänhet mer lillir; och bättre underhållen, under 

samrna tid. 

Till bristen på sldcldir:e Officerare och r;oda besättningar 
måste liir:gas många andra orsaller, som göra Il j' ska marinen 
underliigs<'n nationers af andra ordningen. Vi hafva redan 
sa81, alt sl;eppen äro tunga, och det är olycldir;tvis enahanda 
förhållande med Frer;atterne. Det enda undantag i detta af
seende finnes bland Galererne och Kanon-Siuparne, med be
Stlttninear af Tschernomorer, dessa afkomlinp,ar till de namn
kunnige Saporoeislie I{ossaclierne. Dessa sistnämnde fartyg, 
ypperligt sl;ötte, utmärlia sig genom sin snabbseelinr;. 

Den snygghet, den ordninr;, som möter ögat, då man 
stiger upp på ett Linieskepps däck , intaga den ytlir;e eran
skaren, och den effekt, som fram.brinr;as härar, bemäl•tir;ar 
sig i synnerhet den oerfarne besölwnde. segel och taclding 
äro i sjelfva verket af en oförvitlig r;odhet, och öfverallt 
visat' sir; en p,od hållning; man f1r förledd att, efter denna 
första inspektion , tro, det stufninr;en är verl;ställd med lika 
omsorr;, att det inre svarar till Llet yl! re, att, med ett ord, 
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ordningen är rådande i det vidsträelda hela. i\len en nog
grann undersölmine kommer sjömannens vanda ösa att upp
tåcl!a talrilla ofullkomlip,hetet'. Utrymmet är ingenstädes 
lämpadt efter tjenstens fordringar ombord. Chefens rum, 
Officerarnes hyttor, alltför rymliga att ej vara en anledning 
till bryderi i annat afseende, äro fyllde med föremål, fr·;im
mande för sjömans-lifvet. En simpel Aspirant (Sjö-Kad ett), 
som tillhör en hög adelig familj, embarl;erar i sitt följe, för 
en tre månaders expedition, en orfllltlelig mängd koffertar, 
kappsäclwr, solfor &c. , odugligt lappri, som ej simlie tillåtas 
i någon am)an tjeost, ty luxens nyclier sträcl;a sig ftnda till 
ett piano , och ganska ofta sliipar en yngling med sig sin 
särsl<ilte kocl1 och alla till liölis-Iwnsten hörande effekter. 

Om man eransl;ar anordninearne på trossbotten samt 
uti uppbörJs-rummct och förvarings-stallena, der besältnin
gen postar, finner man ännu mindre eod hållning inom delta 
i börja_n så beu nJrade skepp. Styclien af hvarjchanda, sl1räp 
från Offlcers-hyltorne, qvarlemninear frän mJt-anrättningarne 
och trasor af garderobs-persedfarne iiro l'l'iilite här och der, 
och öfverlemnade åt Matrosero rs och Soldaternes lilmöjdhet; 
med ett ord, här vittnar allt om oordning och osnyeehet. 

Ett annat hufvudsakligt fel inom llyslw marinen, och 
som är förcmfll för sjelfva StjTelsens klap,an, är, att l;rigs
fartygen, i synnerhet de stora sl1eppen, icke är·o varalilige; 
i delta afseende undel'liirrsne andra mariner, kunna de sällan 
göra god tjenst utöfver 12 år~). 

Denna hastiga förstöring beror hufvudsakligen på den 
n y ska el;ens beslwlfenhet, som svårligen år· lämplig till skepps
lwnstrulltioner. Dessutom äro slwppen i Östersjön och uti 
Cronstadts hamn blottstalide för· en särskild förstöring, be
roende af vattnets natur i denila region ('?). Hvad Svarta 

*) En annan autoritet , Schoitzler, gifver dem endast en varaktighet 
al 6 a 7 k 

173 

llafvets Flotta vidlwmmer, är hon äfven föremål för anfall 
af ett l iii a snarsticket element; h lir finnas myriader af sten
snäckor, som fästa sig vid fartyg ets köl , och icl1e Iemna 
når> on del deraf i friskt tillstånd. Man bör tillägga, att vir
lie~s sämre beslwlfenhet är iclie mindre sann, ä~ auministra
tionens vid arsenalerne brist på omtaoka, som ej allenast 
försummar magazinernes förseenue, reserv-pjesers anskaffande, 
utan ock neg ligerar beskaffenheten af de för IwnstrulilionE:'n 
nödiga effeliter. Ansvaret för ett dj·lilit saliförhåiiJnde åter
faller iclw helt och hållet på Cheferne, hvill;as åsigtet' alltiJ 
äro motverkade, och bemödanden förlamade c e nom under
ordnade agenters inOytande, som äro vana vid straffvärda 
spelmlationer. styrelsen ej allenast beviljar och utbetaler 
årligen de summor, som fordras för inl;öpen, utan genom 
dispositioner af en tillbörlig ordning söker den alt bereda 
ett alltjemt befintligt förråd af de persedlar, som i Staterne 
upptagas. Ett inventarium öfver de disponibla Iiiigångarne 
är äfven anbefaldt, och befintligt. Siniiigen Iwmmer vid 
vissa epoliet' Kejsarens oförväntade ankomst, eller en person 
utsänd från hofvet, att utöfva en lwnlrol öfver tjPnstens alla 
grenar. Under dessa olil1a omständigheter, framställer sig 
allt till det yttre med en fulllwmlig ordning. Annorlunda 
iir förhållandet, när reqvisitioner af virke till det eller det 
behofvet iulwmma. Då får man !of nästan alltid fylla bri
sten genom uppköp, i hast, af sämre vara. En tjensteman 
vid arsenalen sade åt författaren till dessa detaljer: ''Hos 
oss har allt det, som figurerar på papperet, derföre icke nå
gon verklig tillvaro , ty vi hafva vanHetvis 2:ne slag af räk
ningar, som sinsemellan sällan slå in, rälmingarne på pappe
ret och rälwingarne i verliligheten. De förstnämnde tala 
på ett ojäfal;tigt sätt, i våra förmäns ögon , de andre der
emot framte vida mer osiil1erhet.11 

Denna administrativa oordning är, för örrigt, sedan län
gre tid tillbaka anmärkt, såsom ett allmänt fel 1 bland Rys-
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sarne. Den måttstock, efter hvilken Stats-!jenarnes förhry

telser äro uppsliatlarle j Eneland, slutlie vara helt och hållet 

oanvändbar i f\ejsar-riliet. Czaren är j sina undersåters 

tankar ställd så höet, att hans person ej allenast föreställer 

statens öfverhufvurl, men jemväl är betral;tarl som en emana

tion af p,udoms-mal;ten. De~ita åsigt gynnar alla Embets

männens brottsliea handlingat·, ty de äro öfvertygade, att 

när de taga något från staten' liränlw de på intet sätt 

Kejsarens person. Å en annan sida , äro statens tjenare, 

genom ett oförutseende, hvars verlwn synes oss osvililig, 

eländigt lön te, j utbyte emot den tjenst, man fordrar ar 

dem; sålunda se de sig, i visst afseende, nödtvungne att 

lefva på belwstnad ar det allmänna. Det må vara tillräcli

liet, för att harva en ide härom, att i lwrthet anföra lö

nines-staten äfven för de högre Ortlcerarne. Hvardera af de 

båda Flottorne har i spetsen en Amiral, som har rang lil>a 

med Högste Befälharvarne i Armeen, och erhåller årligen 

oml>rine 6,750 !1/fg. Sv. 13:lw. En Vice-Amiral, som kommen

derar en division, har 2,800 !1/fg., en Rontre-Amiral för hvarje 

brigad erhåller 2,250 !1/fg. De bfida sistnämnde eraderne 

motsvara General-Löjtnant och General-Major till lands, som 

äro ställde på samma allönings-villwr. Garde-marinen är 

likväl mera fördelaktigt allönd än uen öfriga Flottans perso

nal. se här lönines-fördelarne inom de öfriee eraderne : 

Skepps-Kapten af 1 :a Idassen . 

(13rieadier uti Armeen) 

Dito af 2:a Idassen (Öfverste). 

Kapten- Löjtnant ( Öfverste-Löjtnant) 

Uijtnant (Major) ..•.. 

Under-Löjtnant ([(apten) .•••.•• 

Gardet. 

l ,280 !1/fg. 

1,020 
" 840 
" 790 
" 700 
" 

Liniellottan. 

1,020 t!/f0• 

S<iO 
" 670 
" 620 
" 480 
" 

(Forts.) 

FönÄ~DRADE ocH NYTILLKOMNE FYHAR ocn SJöMÄRKEN. 

(Forts. fråu 3:e Haftct sitl. 87). 

Sverige. 
Nord/roster. På högsta böjden af ön, eller den så kal

lade "Kosterkullen", belägen i Bollus lAns norra sliärcård, 
200 fot öfver harvet, i Nord!. Latituu 58° 5!1' 12", samt 
Longitud Ost om Greenwich Il 0 4', äro tvtl Fyl'lol'll af lalia 
höjd uppförda. Dessa Fyrtorn harva 20 fots höju till fyr
ljuset, livillwt under en mörl1 men kl?t' nat,t, från. höjde~! af 
ett vanligt slieppsdäcl!, !;an synas pa 16 a 20 ~mls afstanu. 
Fyrtornen äro belägna 240 fot Syd och Nord pa liompassen 
ifr~n livarandra. Uti Jet södra tornet ~\r anbrinBaG en stilla
stående Lentilie af 3:e ordningen, och uti det norra en om
gående Blänlifyr, hvill1ens omloppstid blifver 2 minuter, livar
under den eifver tre liOrta DJPn skarpa slien. Fj'l'ingen sliall 
begynna den 1 instundande September, och Fyrarue lwmma 
derefter att. hilllas lysande på de tider af året och dygnet, 
som för öfrige lliliets Fyrar är bestämd. 

Holländsiw och Belgiska lfusterne. 
Paardenmarlft. Det hiirstiides förlidet är utlaceda Fyr

slwppet simile den 15 sistlidne Juni indra!.ias, och ersäUas af 
en Lotsbåt, som om dagen visar en röd llagg, och om nat
ten en röd lanterna. 

Sirattlan d. 
Port-on-Cmig. Den öl're Fyren sl1all höjas 15 fot, hva

dan den iclie lwnnner att lysa under loppet af Juni, Juli och 
Aueusli DJånader delta år. 

Spanien och Portuga'l. 
Aveiro. De tvenne pyramidformige Bäliarne af sten, 

hvil11a hittills tjen~t till ledning in öfver Aveiro-barren, äro 
nu nedrifne, och i deras ställe ät· uppförd t ett rund t, h vit
rappad t torn ar 16 ~ rots diameter vid foten och hvars spf'!s 
är 76 fot öfver hafvets yta vid högt vatten. Tornet är be
läget 900 fanwar ostvart från barrens bank, då derPmot de 
begee neclrifn~ l;ännines-båliarne stodo , den ene nordvart 
och den andre sydvart, 758 famnar från hvarandru, och 614 
samt 576 famnar från sienal-tornet. 

Westindien . 
Havana. Fyren på yttersta änd~n af kajen vid Data-

banas' anlwrplats, !;om mer att hiidanefter visa följa nu e fareer: 
Åt Ost: Iiiart rödt slien, 
, Syd: rödgult sl•en, 
, V est: klart grönt sken . 

Fyren synes fräu ett afstånd af 6 mil . (Forts.) 
== 



Officielct Statlgcmden. 

[(ongl. Maj:t ba1·, enlip,t nedanstaende Nådiga Förordning 
och Cirlmlär, inom [(onp,l. Svärds-Ord en instiftat en ny !dass, 
benämnd Hongl. Svärds-tecknet, att utdelas till Under-Offi
cerare vid Armeen och Flottan, 3f'vensom ett nytt. lteders
tecl•cn, beni.imndt Svärds-medaljen, såsom uppmuntran och 
belöninp, för maoskapet af ArnH\en och Flottan. 

J(ongl. lllnj:ts Nädiga Förordning, angående instiftande 
af ett nytt heders-feelren inom Iiongl. Svärds-Orden, be
nämnd! S IJ ä r d s- t e c l• n e t ; Cifven Stoclfholms Slott i ex·tra 
Ordens-kapitel den tjugusjelle Juni 1850. 

Wi OSCAH, med Guds Nåde, Sverirres, Norrir,es, Götbes 
och Wendes [(onuurr, p,öre vetel'lict: alt då \Vi för godt 
funnit, att såsom en uppmuntran och belöninp, för de af Un
derbefälet vid W5r lu'i3s-mal;t till lands och valten ådaaa
lap,de förtjenstc•t', så väl i fillt, som ocl; undet· fredstid, inom 
'W år Sv:irds-Orden instifta ett nytt herlers-teclwn, hafve Wi, 
som härtill utvalt den för Oss och hela Svensiw Foll;rt så 
p,lädjande tidpunlit, då Wiir 1;:\riilsl•r.liae Son, den llör.borne 
Furste och Herre, Carl Ludvig Eugene, Svel'ir,es och Norrices 
Kronprins, nyligen l;nutit en iilita förening, egnad att grund
läg!{a Dess Egen sällhet och att stadl'ästa de Förenade Bille
nas lycka, i Niider velat, uti den för \Vår Svärds-Orden gäl
lande stadga, p,öra följande tilliigg: 

§ l. Uti Wår Sviinls-Orden skall, utom redan deruti 
varande Fem sä1'sliilda vClrdit:heter, Mven Honas en Sjette, 
hvaraf innehafvarne benfunnas Svärdsmän. 

§ 2. De t heders-tecl•en, som af Sviil'dsman bäres, be
n:·mllles llongl Svärds-tecknet. Wi utnämne dertill Under
Officerare vid Wlir· Arme och Flotta , bland dem, som finnas 
upptagne å särsidida lill Oss underdånir,st inlemnade förslne-, 
h1ill;a för Armeen af Hr!:!ements- eller Korps-Cheferne, efter 
Bataljons-, Kompani-, Sqvadrons- eller' Battcri-Chefernes hö
ran<k, samt l'iir Flottan af Stations-Befiilhafvarne upprättas. 

§ a. För att till Sviirds-teclm et lmnna föreslås, måste 
Under-Officer bafva tjenat minst sexton år, hvaraf åtminstone 
S··x år såsom Under-Oificcr. I fält, vid fldap,alagde prof på 
företrädesvis utmärkande tapperbet eller rådigbet , göres ej 
afseende å tjenstetiden ; i öfrigt rälwas hnrje års tjenst i 
krig lil1a med trenne års tjenst i fredstid. 

177 

d O d n s Sv ;l· l'dsiJJ ,'t' 11 "are eJ' n5aot sftr-§ 4. För · enna r e . , " 
skildt antal bcstiimdt. . . . . " . 

§ 5. Den Under-Officer, som ~ lm~ ~~1fv1t snrad '. el.le: 
af ileod en vunnit seger-ma1'11e, va.1 de Svar ~smnn, utan af 
seende f1 den lftn2re eller kortare trd, han IJent hafver. 

§ G. Svärus-tretmet hcs.tår af "ett. i f1nd::rne ldufvet 
s: t Andne-l,ors af sill'l'er; mrdt" uppa, .l rn bia e lo h, ses 
sveritJeS tre l1ronor mPd ett uppstaend; svard . af silfvrr .. Om
luinp, clobcn, uti de fyra hörnen, sta ly~a ll,.rl·ondor atft ~llilt' :r· 
Teclillet :u· å andra sitlan lil;a, med den als .r na , a . 1 s a
tet ä glohen, som ar af silrver, sl~r ensamt ett svärd med 
en la::erl;rans f1 spetsen. Omlmng lases: Pro Palrza. 

§ 7. Sv:irds-teclmet b ii res, uti Svfu·cls-Ordens e ula band 
med blå kanter, på venstra sidan af bröstet. 

§ 8. Dä Sviirdsman af Oss utnämnd blifvit, öfverlemnas 
till honom Sviirds-teclwet framför fronten af den trupp, han 
tillhör af Hep,cments- eller Knrps-Chefen, och vid Wär· Flotta 
af stdiions-Befiilhafvaren, som honom dervid med följande 
ord til ltalar: 

~ 
"Konunp,en har, sasom en belöning för Edert i tjensten 

ädap,a lap,de vitllörhållande, Eder trohet mot Honom och Eder 
kärlel1 till Fäderneslandet, ut.nämnt Eder, N. N., till Svärds
man, och åt mip, i Nåder uppdraait att [(ongl. Svilrds-teclmet 
till Eder öl'vel'lemna. Visen Eder detsamma alltid viirdig !'1 

§ 9. Den , som till Sv:irdsman utnämnd blifvit, får 
Svärds-tecliurt aldl'ip, aOilgp,a, e h vad Orden honom framdeles 
siwlie lmnna tilldelas, utan bör detsamma stiindigt å bröstet 
bära. 

§ 10. Ej ma någon, som icke till Svärdsman utnämnd 
ål', och Sviirds-teclmet i ofvan stadgad ordning emottap,it, 
tillåta si p, att detsamma bära ; den häremot bryler, vare till 
samma ansvar förfallen, som för oloflip,t bfll'ande af Riddare
lwrset af Wilr Svf1rds-Orden stadeadt är. 

§ Jl. På sätt som för Hiddare stadeadt är, ägP, utom 
Ordt•ns-lwpit let, ingen Domstol eller Rätt mal< t att döm ma 
Svärdsman dPss heders-tecl1en, eller dermed åtföljande för
måner, förlustip,. 

§ 12. Bland de med Svärds-tecknet hedrade Under
Offic~ra t'e, kommer ett antal af Srxtio 1 i den ordning, de 
utniimnde blifvit, att, efter erhållet afsl11:>d , och sedan de 
uppnätt den lefnads- och tjenste-ålder, som till pensions 
erhf1llande ur Armeens Pensions-l1assa brrf1ttip,ar, h vardera 
undfå såsom Svärds-pension en summa af Trettio Hiksdaler 
Banlw årlieen; h vartill Wi anvisat nödip,e, under W år disposi
tion stående, medel. 
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§ 13. Svi.irJs-t'ecl!Oet lwmmer att utan all afgift, af 
hvad namn det vara mfi, till den utnämnde Svärdsmannen 
öfverlemnas, men böl' efter dess frånfälle återställas. 

Till yttermera visso hafve Wi denna Wår Förordning 
med Egen hand underslirifvit och med Wårt Kong!. Serafimer
Ordens Insegel heliri.ifta låtit. Slocliholms Slott i extra Or
dens-liapitel den ljugusjelte dagt;,n i Juni månad' är n efter 
Christi börd det Ett Tusende Alla Hundrade och pa det 
Femtionde. 

O§CAR. 
(L. S.) 

E. N. F. 

L. 111anderström. 

"OSCAR &c. Då Wi benägne äre att, såsom uppmuntran 
åt manskapet vid Wår Arme och Wå1· Flotta samt till helö
ninr, för af detsamma fl dagalagda utmärktare förtjenster, så 
v:il i krig som under fred , instifta ett nytt heders-tecken, 
och Wi, för Vl'rl•ställigl!eten af detta Wårt Nådiga beslut, 
funnit lämplip,t välja den för hela Svensila Foll•et glädjefulla 
tidpunlit, då Wår liiirälslieliee Son, den Höeborne ~urste och 
llene, Herr Carl Lndvie Eueene, Sveri3es och NolTiges Kron
prins, llerligen af Sl•5ne, nyss ingått en akta förening, ämnad 
att erundlär;ea !lans Egen siillhet och att stadfästa de Före
nade Hikerws lyclia, hafve vi nu i Nåder velat stadga och 
förordna följande : 

1 :o Hädanefter sl;all för mansiwpet vid W år Arme och 
Wår Flotta finnas ett heders-tecl;en, henämndt Svärds-medal
jen, oeh bestående af en ofvantill med [{ongl. l; rona försedd 
Sill'ver-medalj, å livars framsida ses Sveriges tre lironor med 
ett upprättstående svärd och omshriften: Honung och Fä
dernesland, samt å frånsidan inslil'iften : För Hrigsmanna
förtjensler, hvillict heders-tecl•en uti Wår Svärds-Ordens 
gula band med blå kanter bäres på vensira sidan af bröstet. 

2:o Denna medalj tilldelas deraf förtjent manslwp Yid 
Wår Arme och Wår Flotta, uppå ar vederhörande Begements
och Korps-Chefer vid ArmCPn samt Stations-Befillhafvare vid 
Flottan afr;ifna underdåniga förslag, uppriitlade sedan Balal
jons-, Kompani-, Batteri- eller Sqvadrons-Chefer blifvit hörde. 

3:o För att till erhållande af Sv[mJs-medaljen lwnna i 
underdånighet föreslfis, måst: Korporal, l{onstapel, _Sol~lat, 
Båtsman eller Mat-ros hafva tJenat Oss och Kronan ut1 mlllst 
sexton år. I fält, efter ådagalagda prof på företrädesvis ut-

miirliande tapperhet eller rådighet, göres 
tjenstetiden · men i öfrigt rälmas hvarje års 
med tre års' tjenst i fredstid. 

179 

ej afseende på 
tjenst i krig lilia 

4:o Antalet af Svärds-medalje1·, som må lwnna utdelas, 
blifver obestämd!. 

5:o Då någon blifvit benådad med Svärds-medaljen, öf
verlemnas densamma till honom frarnl'ör fronten af det liom
pani eller batteri eller den sqvadron, han tillhör, genom 
dess Befiilliafvare, h vilken honom med följande ord tilltalar: r: ''[{onel. \\'Iaj:t har åt mig i NådPr uppdragit att ät dig"'\ 

\ N. N., såsom en belöning för dit t i !j ensten ådaeafaeda väl- t 
t förhällande, din trohet mot Konungen och din li~irlel< till \ 

'( Faderneslandet, öfverlemna den [{ongl. Svärds-medaljen. Visa \ 
\.,_dig densamma städse värdig !" ~:i 

G:o Den, som erhållit Svärds-medaljen, får densamma 
aldrie a!läega, ehvad Orden framdeles må liuona honom till
delas, utan hör han den ständigt å bröstet bära. 

7:o llland det med Svärds-medaljen hedrade manskap 
kommer ett antal af Tvåhundra, i den ordning, de dertill 
utnämnde blifvit, att eftn erhållet afslied och sedan de upp
nått · den lefnads- och tjenste-å!der, som till eratials erhål
lande utur Wadstena [(riGsmanshus- eller Amiralitets-Krigs
mans-Kassoma berättigar, hvardera undfå såsom Svärds-pen
sion en summa af Tio Ril1sdaler Ilanlw ärlip,en, att af dertill 
nu Nådir,st anvisade medel ut!_!å, på sätt och i den ordning, 
Wi särsldldt i Nåder vilje närmare bestämma. 

8:o S-värds-medaljen lwmmer att utan all afgift, af hvad 
namn den vara må, den dertill uinärnnde tillställas, men hör 
efter hans död återlemnas. 

Ihilket &c. Stocl.holms Slott den 26 Juni 1850. 

OSCAR. 

C. v. lloltenhausen.'1 

Fribrefs-rätt är Am:ts-Krigsmans-Kassan beviljad, i de 
ärenden , som angå denna [{assas förvaltning. (Kanel. Maj:ts 
Nådiga llref den l Juni 1850). 



Befordringar oclt Utnämningar vid K. M:s Flotta. 

Premier-Löjtnanten Wilhelm Emil Carl Cramer till Kap

ten-Löjtnant, samt Selwnd-Löjtnanten Wilhe lm Boeislaus Sö

derhjelm till Premier-Löjtnant, den 5 Juni. 

Under den 26 Juni: 

Till J(ommendör med Stora Horset of Hongl. Svärds

Orden: f. d. Stats-Rådet, Befälharvande Amiralen och Öfver

J{ommendanten i Carlsl;rona m. m. Friherre Carl August 

Gyllengranat 

Till J(ommendör of J(onql. Svärds-Orden: Kommendören, 

Stations-llefälhafvaren i Götheborg m. m. Carl Gustaf Warberg. 

Till Riddare of Hongl. Svärds-Orden: Kaptenen Samut'l 

Ludvig HassPiberg; l{aptenen m. m. Carl Otto Fredric Ameen; 

Kapten-Löjtnanten Friherre Bror PeiH' Cederström; Kapten

Löjtnanten Pehr Gabr·iel Blom ; Kaptenen vid Marin-Reg:t 

August Östergren . 

Till Svärdsmän : Öfver-Styrmannen Carl Johan Wireen ; 

Flagg- Konstapeln Carl Gustaf Stjernherg; Fiasg-Konstapeln 

Carl Fredrik Schray; Flagg-Sl1epparen Johannes' Trulsson . 
' Fanjunkaren J. G. Pettersson. 

Till Hornmendör of Hongl. Wasa-Orden: Lols-Direldören, 

Ledamoten i Kong!. Förvallningen af Sjö-;\rendena m. m. 

Gustaf Eric Lundstedt. 

Till Riddare af Hongl. Wasa-Orden: Kapten-Löjtnanten 

vid Konslrul<lions-korpsen Axel J-lenril1 Couleur; f{amreraren 

i Kong!. Förvaltnineen af Sjö-Ärendena Jsac Fredric Kålberg; 

Sjömiliiim-Kommissarien Oscar Wilhelm Cimmerdahl. 




