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UrmEnnXTTELSE mr DE SJö-EXPEDITIOl'IER, smr BLIFVIT 

VERKST.ÄLLDE Fn,tN SrocKHOLMS ocn GöTHEBOnGs 

STATIO!'iER ÅR 1850. 

Stoclilwlms Station. 

En bataljon Sliärgdrds- fartyg: Chef: l(aplen Nelzel j 

expedition i Stoclil10lms sliiirr;5rJ ; inmönstrade den l Juni, 

armönstrade af den 30 Juni. 

Ängfartyget Gylfe: Chef: Kapten-Löjtnant von HorJJ j 

expedition till Stocld10lms sl;ärcård samt till Norrbotten; 

inmönstrade första cnncen den 8 Juni' armönstrade den 

24 Juni ; inmönstrade andra c5nr;en den 29 Juni' armön

strade den 2 Juli; inmönstrade tredje gången den 6 Juli, 

armönstrade den 17 Juli. 

Chefs-fartyget Illakrillen: Chef: J(aplen-Löjtnant War

berg j sjömätninaar i Wenern; inmönstrade den 15 Maj, af

mönstrade den 25 Seplembel'. 

C!tef.~-fartyget flilda: Chef: Premier-Löjtnant Klingspor; 

sjömätninr;s- expedition i flobusläns skärgård ; inmönstrade 

den 15 ~Jaj, armönstrade den 30 September. 

lianonslupen Pantern: Chef: Premier-Löjtnant Sundin; 

exercis i StocldJolms sl;äq;å•·d; inmönstrade den 25 Juni, af

mönstrade den 24 Juli. 

Jflörsare- far tyget Slungaren: Chef: Premier- Löjtnant 

Tr5gårdh ; exercis i StoclillOims sl;iircård j inmönstrade den 

16 Juli, afm önstrade den 14 Augusti. 

Briggen af Wirsen: Chef: Kapten Hasselberg j använd 

till exercis mr d Sl,eppsgossal'; inmönstrade den 3 Juni, af

mönstrad e den 14 Auuu s!i. 
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Clw{s-{arrygel Styrbjörn: Chef; Kapten-Löjtnant Cron

hjelm; på !;aranläns-IJevalillillg vid Furusund ; inmönstraJe 

den (i Augusti, afmöuslrnde lien 31 Decembrr. 

Che('s-{arty,r;l't Brynolf: Chef: Seliund-Löjtnant lloy, till 

den G Augusti, då Premirr-Löjtnant Sundin emottog befälet; 

på liitl'lllll;tns-bevalining vid Djurhamn; inmönstrade Jen 6 

~laj, afmönstradc den 31 December. 

Post-.:ing(artyget Acli{: Chef: Sekund-Löjtnant O. Kreu

r; rr ; inmönstrade den 28 Oktobr.r, afmönstrade dc:n l J 

November. 

Ang(ar!yget von Svd o w . Chef: Premier- Löjtnant C. 

Warberg; inmönstrade" den 2 November, afmiinstradc den 

17 November. 

Götheborgs Stalion. 

l'ust-Ang{artygct Nordsrjernan: Chef: Kopten-Löjtna nt 

Hamsten ; inmöustrade den 2S Ap t il , afmönstrade den 25 

Olilober . 

Under året hafva frfm Fiollans tre stationer varit sjö

liommenrlcrn de: l Konter-Amiral, ·1 !Commendör-Knpten, 13 

!(ap ten er, 26 1\np ten-Löjlnunter, 35 Prclllier -Löjtna ntel', 1)!1 

Seknnti-Löjtuanter, l Konst.ru li!ion s-O lficel', 3 ~ lu c ldni s t-Ofi1-

cer<lrc och 1 ~larin-Ofilcer, t'llcr en su mma al' ]50 Officerare. 

l 
l 

l 

STORCTRKEL-SECLING. 

r-_r iii t.jenst för sjöfaranue, meddelas h;-tr n Nian npp[!ifl<'r på 

Storcirldarnes p,5nff Pmellan vissa punl.ter på jorden. sedan 

Storcirlirln emelian tvenne ställen hlifvil ullned i liOrtet, iir 

det lfiti för \ nviuatiiren att beduwa , hur uvida vindar och 

öfrlea or.J sl~nd;eheter tillåta honom alt fölJa densamma, och 

derig;~nom förlwi'!a vägen cansli a bdydliGt; samt hnru<lana 

!;urs er ;;ch distanser, som böra sq;!as, för det ändalllflll't. 

Kurs-föriindrincarne mfiste s!1e ofta , t. . ex. för hva1·je 30 a 
~O minuters distans, utom vid bftgens ve rtex, dft större di

stansPr lwnn a seglas med oföl'ändrad !mrs. 

l :o Storc irl,cln , emellan Liwnl och Sand y Hooli (\'\ew

Yndi ) eller från Lat. Nord 49° 301 Long. Vest Go O' till 

Lat. Nord 40° 25' Long. Vesl 75° 10'. 

Longituder. Latituder. Longituder. Latituder. 

v. t;O n' O" N. 4!) 0 30' 011 (vertex) V. 40° 01 0 11 N. 50° 54' 45" 

JOO 50(~ 121 2011 1)00 49° 221 2811 

20" 51 o 18' 41" 60° 46° 47' 5911 

27°41'8" 5 l 0 331 5011 
( vertex) 70° 42° 581 35" 

311° 51° 321 26" 75° lO' 40° 25' 

Disl;1ns i Slorcirl,r·I!J = 2881'; distans i Loxodromen = 2988'. 

2:o Sio rcii'lieln emellan Cap Frio (!1io Janeiro) oc!J Capo 

of Good liopc ell er friln Lat. Syd 2ao 301 Loug. Ves! 42° Or 

till Lat. Syd 38° O' Long. Ost 20° O'. 

Lonl)i!lldcr. L!liUuder. Longituder. Lttlifuder. 

V. 42° 01 011 S. ~.;o ~O ' 0 11 0° O' 011 s.;no J5'13" 

40(; ';z.1° o4 1 3911 0.10° ;~so 3' i ':!." 

30° 2qo 1 S' 7 11 14° 22 1 1)11 •1;.,."'· 

"' S' 4 11 
( \C rlt'\ ) 

20° a2° 56' 38" 20° 38° 

ltl ') ;l;;" ;l4' 11 Il 

Di,lan,; i Slorc irl;r·ln = 3253' ; dist~ns i f oxodromen = a~(4 1 • 
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3:o Storcirlwln emellan Cape of Good llope och Port 

Philip (Nya Holland) eller från Lat. Sj•d 38° O' Long. Ost 

20o O' till Lat. Syd 39° O' Long. Ost l H 0 O'. , 

Longituder. Latituder. Longituder. Latituder. 

O. 20° O' O" S. 38° O' O" O. 82° 32' 44" s. 59° 27' 17" (vertex) 

30° 45°51'42" 100° 58° 15'34" 

51~181 22" 120° 

57° 25'26" 140° 

59° 25' 4811 JUO 

53° 22 1 27" 

42° 21 1 13" 

39° 

Distans i Storcirl!eln = 524u'; distans i Loxodromen = 5838'. 

4:o Storcirlieln emellan Nya Zeeland (Norra uddrn) och 

Cap Horn eller fr5n Lat. Syd ;v,o 01 Long. Ost. 173° O' till 

tat. Syd 56° O' Long. Vcst H7° 2G'. 

Longituder. Latituder. Longituder. Latituder. 

O. 173° 01 O" S.34° O' O" V. l 14° 54 1 5311 S. G::i 0 29' 30" (v ert.) 

180° 42° 43'59" 100° 64° 44'3411 

v. 160° 57°8'4911 80° 60° 551 4311 

140° 630 l G' 45" 70° 57° 13' 47 11 

t 120° 61:)0 24' 22" 67° 26' l:) (jO 

Distans i Storcirlwln = 4::i8fl; distans i Loxodromen = 51 G(i'. 

5:o Storcirl;eln emellan Nya Zeelan<J (Norra udden) och 

Valparaiso eller fr5n Lat. Syd 34° O' Long. Ost 173° O' till 

Lat. Syd 33° O' Loll[;. Vest 72° 01• 

Longituder. Latitude1·. Longituder. Latituder. 

O. 173° 0' O" S. 34° O' O" V. I 20° 01 011 S. ::i0° 29 1 24 11 

180° 38° 2!1' 22" 100° 46° 48'. 7" 

V. ]60° 4(i 0 54 1 45" 80° 38° 161 

140° 50° 31 1 23" 72° 

130° Il 131" ::i0° 56' II" (v P r lex). 

Distans i Sl.orcir!;eln = 53631
; distans i Loxodromen = ::i77u'. 

G:o Storcirl!eln emellan Cap Horn och Cape of Good 

Ilopc (Cape Town) ellrr från Lat. Syd 5G 0 O' Long. Vest 

G7° 2G' till Lat. ~yd 34° 30' Lone. Ost 18° 30'. 

l " 
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Longituder. Latituder. Longituder. Latituder. 

V. G7° 2!i1 011 S. ::iG 0 0 1 O" V. 30° 01 011 S. ::i6° 51 1 56" 
(jOO 

50° 

45° 561 47 11 

40° 

57° 5'5011 

57° 49 1 1811 

20° 55° 5' S" 
10° 1:)2°121 53" 

57° 531 11 11 (vertex) oo 
57°441 4911 0.10° 

47° 55' 4611 

41°U1 2L'' 

18° 301 34° 3011 

Distans i Storcirl!eln = 3591 1 ; distans i Loxodromen = 380 l'· 

Anm.: Alla Longituder äro rälwacle ifrån Greenwielis 

meridian. Uti N:r 2 och 3 är Latituden för Cape of Good 

Hope antaBen myeliet sydligare än ställets verldiga, ar den 

anledning, att fartyg, som ämna sig åt Ostindien, utan att 

anlöpa Capstaden, inseeJa denna latitud för att undvilla den 

å Aqulhas-banken berrskande strömsättning och brytande sjö. 

c. [{. 



FnAi'iSKE SJö-l\hNISTRRNS INsTRUKTION FÖR FnEGA'l'T

CAPITAINEN A. JU. LAPLAcE, DÅ HAN MED RonvETTEN 
111A F A. VOHITE" ÅR 1830 FÖRETO G SIN VERLSDS

OMSEGLING *). 

Min He rre l 

Den 5 sistlidne Oktober (1829) underrättat.lc jae Cl' om 

1\orvdten La Favorites destination, hvars befäl blifvit er af 

lians ~Iajes!i\t auförtrodt. Sedan denna tid hafva alla de 

l'örii ndrincar , som Sjöprefelilen i Tonlon fö rcslaeit, en lie t er 

önslian, efter hand blifvit verlislii llda , på det utrustninaen af 

detta fart m sliulle blifva ar den beskalfenhet, att en lång 

resas mödor derir:enom kunde bli godtgjorda. Jag har an

ledning att förmoda, det ni kan göra er segelfärdig , så snart 

qi emottagit denna depesch . Se hlir er marsch-ruta. 

Pft viigen till Bombon siwlie ni kunna göra ett lwrt 

upprhilll i Santa-Cruz på T"aerilfa, för att reg lera edra Chrona

metrar, men ni bör så slid la er, att det endast blir ett litet 

uppsl,of på denna er första segling. Från llourbon sliall ni 

cli ti ll Pondichery, derpå till Chinesiska sjön genom ~ Iala cca

sundl't, hvJrest ni eftrr hand skall besölia och urH.Irrsolw 

\nam bas och l\al unas ötloc lwr, Cochin chinas och ön Ilaynans 

*) DJ under sednare tider allt flere Örlogsfartyg utd1tt på cxpcd i

tJonr r till atläg,;na fanattt'n , Ovh det i s:! dant afseen de kan 1 ara af 

ii J< rcssc c~ lt ,;e, illll'lt inom "Yiarincr, hYillm m:1 ~ te anses e:,;a crfarcn

h<:t i i11:Hi sO!I I rö rer miliLära, diplomatiska Ovh merkmtJ1~1 angclci

Gcn\Jekrs hehandi;UJ•le, in~truktioner fur l3dcil!wf,a rf; 1 1d si\rlana 

npcdtlion<'r l<lnt he,kalrad(• , har man lrot.L delta duJ, ulll<'n t., dwnt 

ntf;il·dBdt [,,,. i)l , c· l !• .>r '<' <l :1n, ],l!llll:t [<ltiJ<'Ilil ,d l i cleuua Tid
,, ,.,ft )l t••cl d. ·J"' · 

i 
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lmstcl'' samt clerpfl eft till Ma ca o och ~lanilla. Uti dPnna 

sednare hamn sliall ni Jlnna alla nödiga li;\llor, för att 5ny o 

förse Pavorile med lil'smedcl och rep<1rera de sjös liaclor, !1011 

möjli{ii'n erh311it ; er besiittnina slwll der Iinna e n hviL1, som 

m~ste vara nödviindirr efter en 15nc sq;linr;; äl'vc n der lian 

ni reelera edra Chronometrar. Då ni lcmn:1 r ~ lanilla, slwll 

ni !iter lwsöf;a I\atllnas-önrne, lnarifi·5n ni vidare si\Cill Gå in 

i Ja1·a-sjön cenom sunt.let emellan Borneo och Sumatra, samt 

gå till ankars ut i Samnrang eller Surahava. Då r&r ni be 

strunma, huruvida tidPil e ller det tillsli\nd, uti flvill,et edert 

f< ll' tyg betinner sil:, tillåta er att hesiil1a snndl't emellan och 

stt';-lfld<'rne pf1 Java och Ti:uor, samt att ef1 till anl1ars Yicl 

den sednare; det bli l' hät', ni får besinta, ~ntincen ni vill 

al'erviinda till Franlir ike genom att dubh!Pra Goda- Hopps

lHlden, e!let· att sluta verlds-omseglinePn r,enom att styra 

S.S.V. till Nya floiland, besökande förs t llobar!s-town pf1 

Van Diemens land och sedan Port-Jackson. Efter ett till 

riicldigt långt uppehåll b;\r , för att ionlningställa F'avorite, 

så att hon lwn fortsätta sin segling, sliall ni öfve rsrcfa Si illa 

Oct·anen och hcsiika Valparaisa, som iir mötes-platsen röt' 

sWrsta delen af vnra i Stilla !l,lfvct sta tionerade fart1·ff · 

Dcrp:i sl1all ni dubblera Cap l.lorn och efter !wrt uppt>ldi ll 

nli 1\io Janeiro fttL·rvi'iiJJa till Tou lon. 

13ilagdt följer en förtecfming·, rPdicet·ad i !lungliga Flot

tans liart- och sjökorts-ariii i , på alla detaljer rörande den 

marsch-rula, jag utst afwt för er, på det ni ej må r5lia i 

ovisshet om de mntt och steg, ni har att taGa; snmmJ för

tcdning inneh511er eo anvisning på hvJd ni hat· att glira i 

,1eh för na vigation , geo orn att med ny:1 ö!ia reda n ntr,ifm 

uppfysninr,;H' :H1 l' l ' Sl'[;e l- lederne ,n de Ii af, ni lw•1mw r Jtt 

bc·sölia . Fmedlerti J lH.ira :,k.: hydo::;:'ailslD a~!J~tcD i <Il':! c 1 la 

m ~tfd t'ii r J<'ll cl a 11pp t:il'lds-res3 ; j~.; nl,all d.: ·:<i r .~ :;il\a ~ ~· 

arnisninu pf1 s.lf,er, som hk a m ~·di et fiirlJl'lla .:J l:'l' nppm .n·l;

qmhl't. 
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Handeln väntar af 1\uncliea Örlocsflottan ett skydd, som 

Ilans Majestäts fartyg altlrie må ural;ll5t:.t alt lemna, då dc 

kunna. Då ni anländt till Pondichery , slwll ni öfverlägga 

med Kaptenen och Guvernören öfver Fransl;a besiltningarne 

uti lod i en, llerr de l\lelay, om det icke skulle vara af nytta, 

att Favorite visade sig i några af hamnarne uti Bengaliska 

Vil;en; och ni slilllle på denna expedition l;unna offra nilcon 

tid, om det ansäges att den lillnde försl;affa goda resnitaler 

åt våra lwmmerciela intressen. Om uppslwfvet, som ett 

förlängdt vistande uti Bencalisl;a Vil;eo förorsaliade, gjorde 

att ni ej <llll'inde till Chinesisl;a sjön fönän mot slutet af 

S. V. passaden , slilllle ni först gå till ~lan illa och sedan t iii 

Macao, ön I-laynan , Cochinchina och Anambas-öarne. Jaa 

lemnar er i detta afseende den största frihet, och ni hai' 

helt och hållet rättighet alt besttimma er marsch-ruta, all

denstund dr. periodiska V-i.ndarnes direl,tion och långvarighet 

bör underrätta er om den lämplir:aste tiden, På alla de 

ställen, ni visar er, bör ni söl;a erhålla underriitlelser om 

hvad som l;an intressera Franslia handeln, och ni skull bistå 

a'lla de af våra handels-fartyg, som behöfva er hjL•Ip. Uti 

Tonraue sJ;all ni på ett siirsJ,ildt sätt vara vci'J;sam för våra 

politisl;a och lwmmerciela relationer; se här på hvad sätt: 

Under mera än trettio års tid hafva tvenne äldre Sjö

Officerare (Herrar Chaigneau och Vanicr) vistals vid hofvet i 

Cochinchina i egensl;ap af ~landariner och åtnjutit Ilrjsaren 

G ya Longs fulla förtl'Oencre; de v oro ännu q var, u å Kapten 

1\ergariou var der med Fregatten La Cybele. Eller deras 

besliyddares död funno de ej samma stöd af hans aftrtidare, 

IJYarföre de togo sitt parti att återviinda till Frankril;e. En

ligt anvisning från Herr Chaip,neau , beslöt ~linistern för Ut

rikes-ärendena att utsliicl;a ll err Chait:neaus nevö, med titel 

af Vice-Konsul, till Cocl1inchina; men som Herr E. Chaie

neau ej kunde förshaffa sig erl;iinnande som så dan, p, icl; han 

först till Pondichery och seglade derpft till Calculta med 

Kapten Dillou , ombord pf1 Ostindiska llandds-1\olllp<q;niels 

\ 
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fartyg la Hecherche, för att derifrån bcsöl;a ön \Vanilwro, 

LivarPst La Perouses far-tyr: lidit slu~ppsbrolt. Sedan han 

återlwmmit till Franl;ril;e, måste han oförtöfvadt r:å ombord 

på S:l i\Jichacl (ett fartyg från Ilordeaux) för att återvflnda 

till Cochinchina. Enligt underrättelser från detta land, för

modades att [il'rr Chaigneau denna gång skulle ditsl;icl;as 

med titel af Kunglig Vice-Konsul, hvillieu blifvit honom ånyo 

tilldelad af llans Majestät. 

Som ni troligtvis lwmmer sednare än S:t ~tichael till 

Tourune, bör ni lilmna få reda på, huru Cochinchinsl;a sty

relsen emottagit IIPrT Chaiuneau. Om han blifvit befullmäli

ligad all vistas i landet för att sköta sina affiirer som [{on

sol, sl;all ui gifva honom de hetlers-belj'gE'Iser, som lil1nna 

tjena till alt bel;räfta hans sändninr:; men om Herr Chaig

neau icl;e blifvit lillilten att i offentlig egenskap etablera sig 

i Tourane , silall ni underrätta er om orsaken. Försök alt 

öfverallt, der ni uppehåller er, visa hvad Fransmännen äro, 

oeh alt bibehålla åt Flottan den opinion, hon hittills förvärf

vat på alla de stcillen, der hon haft tillfälle visa sir:. Syssel

sätt er, så mycket ornständiehett>ma tillåla, med att taga 

reda på hvad som lian vara af nytta för handeln, såsom 

t. t' X.: tull- och lots-taxor, alla slags utgifter vid emottar:an

dd af handels-varor, som homma från Franluil;e eller andra 

delar af Europa, utmärl;ande dem, som Hitlast och med 

största vinst kunna importeras å h varje plats, hvill;a som 

lmnna exporteras i stället, lämplicaste årstiderna för dessa 

utbyten o. s. v. 

Undei' edra många uppehåll i han10arne !;unna Läl;rarne 

sysselsLilla sit: med undersöl;ningar i natural-historislit hiin

seende, till följe hvaraf ni bör Ieruna dem allt möjligt bi

stånd, doc!; ihi\glwmmande, att dessa und ersölwin gar få stå 

i andra rummet af dem , som uteöra målet för ei' be

sl,icl.nirq;. 
Jag meddelar er inr,en för·esl,rirt i afsee nde på hållnin

cen af dd fartn;, som blifvil er anrörtrout, emedan 1\uu~lit: 
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i\ lajestäts förordning af den 31 01\tober 1827, om sjiiljeu

sten, de rom nämner tillräckl igt, men får doc l; gö ra er upp

mlirlisam på, att ni lfuupar eder derefter med största nor:
era nh ct, vi(! alla omständigheter under eder seglirq;. Jag 

hoppas, ni beeagnar alla tillfällen, som erbjuda sir;, · att 
sl,rifva, på det jag må vara i stånd att följa Favorite på dess 
seelin r; och veta hur hon förh åller sig. Vid er åtcrlwmst 
till Toulo n silall ni, i deta ljerad rapport, lemna mie eu <J II
män öfvrrsict af cdr<J förf~randen. Öfvera llt , de r lifsmcdel 
och förr åds-gods bchörvas, skall ni utan tv ifvel finna Fra nsfia 
eller främmande l<öpruän, som är·o aueel5gna att förs iw fra 
eder d~o•m, och ni sl<all försäkra dem om återbetalningen af 

deras försk ott genom att lrmna dem vexlar, på Sjö-~linistern 

sUdida , pf1 3 miinaders sigt, hvill<as utbetalning sliall er:a 
rum i Paris. Jag har lemnat er en summa af li:i,OOO Francs 
uti Piaster, på d~·t ni sliall lmnna betala sådana utgifter, fö t' 
I1Vill1a ni icke anser nödigt att begaena ert Kungliea kredi ti v. 
Ni bör ialittaca alla regll'mentarislia föreshrifter vid edr·a 
uppl; öp och H\ta Föi'Valtaren ocll Förste Löjtnanten dervid 

d'eltacn, !J I'ill;a brgee iiro ålagp,de att afei fva redovisningen . 
!\i kommer att eä till sjös med allt hvnd som l<an bidrnea 
till fram eflll ?, för en expedition af Ilen beskaffenhet , jae nn
eifv it ; ert hefiil är nästan helt och hållet efter eeet val, 
san1mansättoingen är utm iirl<t , er besättning tycks vara lika 

- goll, en miioed instrumenter och _ hydroeraflska ltandlinear 
aro lemnatle till er disposition ; jag bör således rflk na på 

eit fullliOmlit;t tiilfretlsstäliande resultat, och mi tt förtroende 
härt ill i\ r sil m y ck et större , som jag blifvit underrättad om 
eJra fordna !j enster och de loford, ni derigenom förslwffat 
.:r; ja:: linner hitruti en J:!lier bol'f:en, att ni icke slia ll :;öra 

r· dem ovllrdica under den expedition, ni nn sl;a ll före ta ~a . 

Jngeutinc !ör narvarande get· anledning a1t fiit'ruotla, det 

!reden t !::tu'Ol a skall blll'vJ >Lvrd <lllci~r .o;,· 't•i!ovJro; men 
um ett lirig siwile utbryta, i hviliwt !lrauhrilw blefve indrJ-· 
;_; et, si;all ni ll·o lit;tvis derom blifva nuderrallad nli de neu-
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trala hamnar, ni lwmmer att bc•siilia, t> !ler af ltar!llels-fartye , 
som ni möter i sjön ; vid l'ii rs ta r) Ide all nftgon tine dylil;t 

vore å bane, bör ni h:\lla et· pi\ oa ll :"tlli r: valit och så myc

lw t som möjligt. urHhil;a en öfver lit Gsen fien de ; mrn om, 

oali!adt er vallsamhet, ni slilllle Iinna ttotl it; l alt upprättl t?tlla 

de n i er vård anförtrodda Oageas ära, så vet jae, min 
Herre! !J vad man har att v lin ta af er oins l.r lin l; ta till gifven

he t, och jaa [tr af den fulla öfvertyerlsen, att La Favorite 
sl>all tappert blifva fö rsYnrad af et• så vlil so m af det befäl 

och manskap, som blifvit ut va lda att följa er. 

Eruottae förslil;ran om min synnerl iga höga litnine 
Stats-~littistern för Sjö- ,l.{ Kolo ni-De par tementet 

ilaron d' Haussez. 



Förltandlingar mom J(ongl. Örlogsmanna-
Siillslwpet. 

Till Konel. Sällskapet är ar Ledamoten' Löjtnanten vid 
Konel. Marin-neeementet v. Heidenstam inlemnadt förslag till 

nytt nattsir,nalerines-system för Flottan . Konel. Sällslwp~t, 

som pröfvat och hufvudsalilieen eodl;änt ideen af förslaeet, 
har hos llefälhafv:lnde Amiralen utverkat tillstånd att från 
Kon el. Sliepps- Vartvet till låns bel;ornma de apparater, h vilka 
för försöl;s anställande erfordradr.s. 

Till följe härar, och sedan en sir,nal-apparat blifvit upp
salt å Fästninr,ep Kungsholmen , samt en annan , enahanda, 
å Fregatten af Chapman, lir,-eande på, i det närmaste, 3 ~ 1 

afstånd från fästnineen, samlades en del af Kong!. Sällsl;apets 
J,.edamöter å nämnde Fregatt den 3 Juni kloclwn straxt efter 
lO på aftonen, hvarefter signalPring från Kungsholmen bör
jade och hvar'je signal repeterades å Frer,atten . 

Oaktadt luften var nilgot disir, i horisonten och månan 
ej gick ned förrän efter kl. ! 12, blefvo lik väl inom vid 
pass 15 minuters tid 16 signaler gifne och repeterade. Af
Hisandet slwdde med den lätthet och otvetydighet, att man 
ansåg sie ej behöfva vidare fortsätta försöken, hvilka derföre 
före kl_. Il af brötos. 

Att systemet har, framför det nu gfdlande, en afejord 
öfverhigsenhet i afseende pil hastichet, säl1erhet för misstag 
äfven å de största distanser, samt lätthet att inlära och 
illår.:lwmma, l;an man anse vara fullt utrönt. Det ät' i nämnde 

sälierllet, som systemets största företriide egen tlieen ligger·, 
enär, om signalen synes, man aldrig lian misstaga sig om 
dess nummer; då deremot i u u gällande system man genom 

l 
l 

l 
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misstar, ft blixtens rätta läge lf1ttelieen kan tro sig hafva er
bällit en befallning eller en underrf1ttelse, rakt stridande mot 
den, som i sjelfva verket blifvit gifven. Det återstår dock 
ännu att undersöka systemets användbarhet under secling 
och sjögång, ehuru man synes litlflna förutse, att det :1fven 
der bör eaa företradet. 

Detta system ger 169 olil1a signal-nummer, utan att 
blänllfyr eller annan bjelp-apparat behöfver användas. För 

si!!llalerineen beenenas 6 st. vanliga sicnal-lantPrnor, med 
2:ne ljus i llvarje. Apparaten, som är eanslia enl;el och 
föca lwstbar, bestf1r för öfriet af en vertilwl stfwg, h varpå 
äro horisontell fästade 3:ue armar. På desses ändar äro 
lanternorna anbringade inom qlindrislw skärmar, men så, 
att de med liittllet kunna visas lysande. 

Uppfinnaren har dessutom uttänl;t ett sätt att cöra 

sicnalcrne tydlica, för obeväpnaclt öga på ''id pass l~ ' af
stånd samt för beväpnadt på 5 '· Vid sådant lwgat;nande 
af systemet blir doc!; signal-nummernes antal äfvensom ha
stiuheten minsl;ad. Enär lilnäl l a 2 sienaler i minuten då 

lwnna girvas i stiillet för 2 a 4 ' så synes den sistn5mnda 
oliicenheten ej vara af särdeles betydenhet. 



Il v a 1·.} c h. a n d a. 

Angf.!lZ!s-farten i Ryssland. D fl ännu I S25 5ncbflls-

for len in om Bys li n Biliel insl;ri\nkte siu till 5 [(ronnns oc!J 

pl'i1·a ta fartyc, ut:;jordes den deremot år ISiJO, oLeriibnnde 

Flottans Åup,far tyg, af 92 privata fartyc. l 13altislia Hafvel 

funnos 25 , i ll1ita Ilafvet l , i Svarta Halvet och Azowsl;a 

sjön l O, i Slilla llafvet 2 och vid filistfarten mel lan Peters

hu re, Peterhof och Cro nsta dt 21 Ångfartyg i verksamlwt. 

Ladoga-sjiii1 brfors af 2, Peipus-sjön af l, Onega-sjön af 2 

och 13aikal- sjön af 1 ;\ngfai'!.J'G · På N('wa- flodrn ginc-o un

dr.r samma tid 13, på Wolchow l, på Dniepr· 2, pft Dniestr 

1, på Wol r,a 8 och p5 O b 2 Ån p, båtar. 

Sjöfart. Följande uppgift, hemlad ur· fyr-jurnalen \'itl 

~undy-llooli , r;er ett ber;repp om den otr·oliga tralllwn af 

seeture i New- Yol'lis bay: Urilie r de 3 första månaderna af 

detta år har fyren passerats af 6S Ängfartyg, 1,329 Tre

mastare, 558 Briucar samt 1,5i.il Slwnr.rtar. 

Antalet Storflrillunisl;a fartn;, lil'i ll,a sistf'örllutne år gjo rt 

sliCppsbrott, har varit G!l2, om 127,188 tons samman lagd 

dragtizhct. ~W r af harva , I 29 fart n: , om tillsammans 5,S7 6 

tons, totalt förlorat. 
(~lol'ning Post.) 

Besynnerlig spr·ängning af en linnon. . . . . . . l flor len 

var jaa i tilliiilie att se den förlidne \'in ler ( 1849) tl ersl:i 

f!es sprungna G ~ tums bomhlianonen. Den hndP remnat i 

4 drlar pf1 del o1anlica sl\lt, alt både J,nmmarsl ycli1)t, hot-

1Pn-f'örsliirl;nin r,en och drufyan blefvo (klade efter L-lllghiill't, 

mi d t i tu. 
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Denna sr. alldeles ovanliga omstlindir;het, i föreninc der

med, att bomben vid det skott, för hvilket Iwnonen spranr;, 

synt es hafva fått sarurna por·tee som de öfrir;a, med samma 

pjes Slijutne, {li fv er anledning förmoda 
1 

att kölden 
1 

som 

denna dac \'a r mycliel start;, va1· orsalien till Iwnonens 

spriinp,nine. l\heon I.ilnina af projel<lilen ldlnde s5 m ycht 

mindre 1ara ,:illande hiirtill, som det ifrf\cnrarantle sl;o!tet 

sf;jöts med rund oaplcrad bomb, utan spräneladtlning. 

Att en l;anon, ;-.f'ven ut an ringaste otätbet i godhet, 

sprin get· pii vnnlict srrtt, lian föridaras på gr und af jernets 

oli llrCtddica styrlw, men att botten-förstCrrfillingen och drul

van l,lylvas midt i tu, måste harva andra lin vantica orsa(;(·r·, 

som väl förtjenade att niirmare undersöl;as. 

(Ur Antcclini ne ar af IL v. Pei lit zcn.) 

Varning {ö1· Be{älha{vare å handels-fartyg. f{ a p ten Juce, 

fö r<llld e fran sfia Handcls-fart.n:et A raga från ~Iarseille, bar i 

l'ernamlwco rål;at nt för följande lilindtdse: 

Under fartygets Iossnine i sistnumnde stad anmi\rlite 

Tu llhetjeningeu 4 st. liis!or, innehållande bomulls-va ror; på 

förpassrlings- dolmmentet fr· ii n ~larseille v oro de uppta une 

att inncltålla siden tyger. Då l;istorna dessuto m voro ternii

gen liislict sammanfoaade, droa Tu llbetjeningen genast derar 

den slu tsa tsen, att siclentmer till stort vCtrde bliflit från 

Frnnl,ri lw ;,fsil nde och 5 Brasifir,ns filist insmu:;clade, hvar

efter bomulls-l.y{;erne fått intaga deras plats. Dcfällia fvaJ·en 

f1 Arago upplyste, och erbjöd sig från nrasiliansl;e Konsuln i 

i\Iar:;eille anshaffa intyg, att samma Lom ulls- tyr,er· verldieen 

fr5n början fnnnits i dessa Iiistor samt att en miss-sluifning 

villlat oredan ; förr;iifves : Befälharvaren dömdes at t höta 

51,000 Francs, fartn;ets dubhla viirde, och 1ill sftfd>rhet för 

plil.tPll togs fa1·tyget i beslag. 

\:igra cli1G31', sed an dom fallit, erhölls 

ullyf! ;lit Ildiillra fvarens UPJ'Gifter varit rililiaa. 
från Frn nhi li e 

Del var doc(; 
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nu för sent. Ertrr 3 4 månads vistande i Pernnmhuco Iinde 

Befiilhafvaren jemte besft!tning nödgals återv:inda till Europa 

på ett annat fartyg, emedan nästan alla utvftgar för vidare 

underhåll på stället voro uttömde och Befälharvaren dess

utom befarade fflngelse för det bristande bötes-beloppet. 

(Journal du Ilavre.) 

Upptäclil. Kapten Guesdon , förande Franslw llva!Osk-

fångarn Salamandre, rapportt'rar till Ilill1dels-l\linistern föl

jande : 

"Den 4 Januari 1850 uppläckte jag en ögrupp, som ej 

finnes i sjötiorlen upplagen. Den är brlägen 172" 56' ve

ster om Paris' meridian och !l 0 38' sydlig latitud, samt be

står af 25 till 30 öar·, af h vilka endast 3:ne hafva nåeon 

större utsträclining. Alla · äro beti\cl,te med lwlws-träd. 

Samma dar, pejlaLle jae ön Clarence." (La Marine.) 

J(appsegling. I anledning af dl' n lwppsegling, som blif

vit ifrågaställd mellan En~elska och Nord-Amerilianslia fartyg, 

har en Fransman, Corbiere, öppnat en subskription för bye

gandet af ett Franslit fartyg, hvilliet simlie på lilia viiliar 

(fartygets öfverl5tande åt sep,raren) deltaga i täOingen. Det 

slwll hf1lla 1000 tons i likhet med de tvenne öfriga, samt 

liosta 800 francs . Hvarje alitie kostar 5 francs. 

(La Marine.) 

Guano- frakt. Under Mars månad hafva iclie mindre 

än 27 fartyg tagit guano såsom retur-last på viigen från 

Söderhafvet till Europa. Å Chincha-öarne (Peru), der stör:.. 

sta utskeppningen deraf göres, uppzifvas förrrtderne vara 

nästan outtömlige och frakterne således lönand e samt alltid 

till bands. l 

FöRÄNDHADE ocu NYTILLKOMJ.'ig FnAn ocu SJöM;\nREN. 

Westindien. 

Cuba. Vid inloppet till bueten af Cienfitegos eller Jngun, 
på Colorados' udde, ål' å ett ' tom, ballad t Villamteva, 88 

fot öfver· vattnet, uppförd en ny liatadioptrisli Fyr af trPdje 

ordnineeu , som visar ett stadigt siren, omvPxlande 11il'd 

blintrar; synlig 12 mil. Colorados' udde hildar ostlir:a delen 

:J f inloppet till IHI[!len af Cienfuegos eller JaGuu. 22° 1' N., 

80° 40' 17 11 v. 
Portugal. 

Cap Santa ]}f aria (Aiearbien). Fyr, stillastående, 1 l O 

fot öfver vattnet vid tlodtiden. 36° 56 1 N., 7° 51' V. 

Dan mar/t. 

Gjedserodde. anseende till ombrr:gnad af Fyrtornet 

och dess förändring till Lentille-fyr, är denna Fyr släckt 

frän den 2 Juli, och lwmmer tills vidare en Sideral-lampa, 

uppsatt å en spira tätt söder om den förra Fyren, att visa 

ett stillastfiende slu'n, 51 fot öfver vattnet. 

Syd-Afrika. 

Cap Reci{e, Afgoa-vifren (Goda- Hopps- udden) . Fyr, 

liringt;ående, med !J vitt sken, samt l minuts omloppstid. 

llöjd öfver vattnet 90 fot. 34° I' S., 25° 40' 7" O. 

Ryssland. 

Finsfra Vilfen. Åtsldlliga sjömärlien äro under loppet aF 

sommaren innevaraude år utsatte i Finstia Vilien: l) vid 

Digscher-ön ; 2) emellan Nargön och Dagerorts udde, samt 

3) vid Monsund och Dagö. Dessa sjömärl1en, som egentli{jCII 

14 



186 

tjcna till Iednine vid nu pår;fwnde hyllror;rnfislia mätninr;nr, 

hufva , till åtsliillnad fr5n de vanliea sjöm:\rl,ena, en qvast 

öfver de blå, gula och af andra färcor varande !lacgorna. 

England. 

T/w mes- mynningen. I sli.illct för den östra 135iien å 
Blylh-Sand, som blifvit lwllblftst, är en svart Boj, tills vidare, 

utlagd. 

Gul!stream. I stället för den vanliga 13ålibojen 5 södra 

;indan af Drake-Sand, som blifvit shadad och nu är bort

tagen, liar en svartmfllad 1\'lastboj, med en rund topp, blifvit 

utlazd. 
Nord-Amerilw. 

frlinots Led ge. sedan Fyrtornet vid ,1/inols Led ge, un

der en hiiftig storm den 15 och IG sistl. April, lwllblftsf, 

har et.t Änr:fartyr; hlifYit utlaedt, för att der tjena som 

F l' rsli P p p. 

' l . 
l 

,, 

Officiela Stadganden. 

J följd af verliställd Öfver- Revision af Am:ts-Kri~jsmans-
1\assans riilienslwper för åren 1840, 1841_ och 18~2, har 

[{onel. ~laj:t i Nåder förordnat: 1 :o Att en Kanslist vid Am:ts

Kriesmans-Kassa--DirPI\Iionens [(ansli må antagas med 200 !J?&. 

13:li0 ärlig lön je m te in qvarteriugs-penningar, samt förmånen 

att vid intriilfad valwns af Kummarslirifvare-tjensten inom 

Verliet, h varmed högre lön e-fö rm åner äro förenade, dertill 

vinna transport, på sl\tt genom Kong!. Maj:ts Nådiga Brcf d. 

13 April 1§47 <ir medp,ifvet Kanslisler vid Flottan. 2:o Att 

af de till gratilikationer åt Amiralitets-Stnternes i fattigdom 

efterlemnade cnlwr och bam, Kong!. Maj:t till disposition 

öfverlåtne 2000 !Re,. B:liO, tills vidar·e endast 1500 ifl&. B:lw 

slwla utgå, i enlighet med Kong!. ~laj:ts Nådiga Bref den 20 

April 1850, frän den af Am:ts-KI'igsmans-Kassan s båda fon

det', som föt; året iiger bästa tilleung, då 1\assans till[;ångar 

för öfrigt srtdant medr,ifva. 3:o Att vid 51 :a§ i Am:ts-Krigs

mans-Kassans Beglemcnte den 28 Ol<toher 1838 intages ett 

nytt moment, så lydande: "De, som inträda i tjenst vid 

"Flottan eller dertill hörande embets-verl1 och lwrpser , men 

"ej genast erldilla lön eller sländip,t arfvode å Stat, sliOla för 

npensions- och gratinis-rätts vinnande ifrån och med 20:e 

"året, eller den sednare ålder, dft de i tjenst vid Flottan 

"inträdde, till dess de lön eller ständigt arfvode tillträdt, för 

''niimnde tid erlägga retroalitive pensions- och gratials-afeif

"ter, berälwade efter det pensions-belopp, som motsvarar 

"de erhållne löne-inlwmsterne, inom ett år efter deras till

"tr<idande." ~:o Att ett nytt stadgande i llezlcmentets 89:c 

§ slwll förplizta Bcfälhafvare, vid del ansvat' §:s 3:e mom . 

IJestämde, att, så vid t sic eöra låter, lillundersölillillr: vid l(rit;s

R;itt genast anmiila fr[q~or om Gemeusliapens uuder tjensle-



188 

utöfnin~: erhå llne liropps-sl,atlor, hvGrefter l;arlens n~il'ln:l ste 

BeWhafvare bör öfverlemna Domstole11s protolwll till Kungl. 

Direktionen, som intager detsamma i sitt protolwll , och på 

samma gflllg bedömmer IiarJens r[\tt till peusion efter erhå l

lande af afsl1 cd för samma sliacla. Denna unclersöl;nine må 

äfven försip,gå vid annan Domstol i\n Krigs-1\ätt. 5:o Att de 

relroali!ive afgifter, som bestlimmas i Ree lemenlels 55:.e § 

3:e mom. för dem, som återintrfula i ljenst, sedan de, efter 

afskedstagandc>1 fått i Flottan CJVarstå · ulan lön, med bibehål

lande af tour och befordrinp,s-riitt, sl;o la utgå till fördnbbladt 

belopp. li:o Alt den i S3:e § Gratia lister med3ifne ri\ttiehd, 

att få hafva sine gratialer i [{assan innestående, för all för

riintas, Jwrnm'T att försvinna, i följd hvaraf 3~:e § samt slut

meniiigen i 92:a § j(?IOVäl utgå. 7:o Att en ny Pensions

stat för GPmeusl;apen fastställes' at l gälla tills vitlare l så 

lydande: 

För en förhyrd Under-Oft1cer af hög-

sta graden .... . ..... . 

, en dito dito af undra graden .••• 

, en ::\iatros eller l{a: lonier • ..... 

, en Mäster-Lots . . •. ..... o • • 

, en Sekond-Lots, :Warin-Solclat, Sjuk-

vaktarc eller Fyrv~ldare ...... . 

, en Daglönare vid Varfven, .Jungman, 

Under-li:anonier, Båtsman, Lots 

Lärling eller Skcppsgosso, samt for 

förhyrd Matros , .Tungmnn ell er 

""" ö' ~ 
en UJ w 

"' g; 
? 

60 

50 

50 

50 

30 

""" 
:>;"' 

St..o ~w 
en ö. (F.. ö_. en 

~ eo· o C! ? 

50 4,[; 

'•5 '•O 
4-tS r, o 
40 30 

20 15 

Skcppsgossc . . o ••• ••• • •• o 30 ,18 •t 2 

.,.. .,. 
5" ,.. 5" "" en w 
en o. en .... 
"' "' "' "' ? ? 

36 24 

25 15 

•12 9 

8 G 

S:o Att S7:e § l :a mo m. om pension för Ge mensilapen skall 

erhå lla följande lydelse : "Pensionen herälwas med månaden 

"uäst efter den, hvari afsl1ed, efter uppnådd e ålders- och 

"tjeustc-år, crhftllils, eller för den med fulltali ga ljenste-år, 

''· 

lSO 

"men ulan uppnådd pensions-åld er afsl; cdade, mrd månaden 

''näst efter den, hvari Jet stadgade dlders-måttt>t fyll es ." 

9:o Att ett tilliigg till 119:e § sliall stadca, att den nndt·r

dåniga Berättelsen om ver l• st:l lld Bevisian ar Kassan s riik en

sl;aper, protokoll och handlinear, med hvad mera, som ulgör 

resultatet af en verliställd Öfver-11evision, slwll genom Dil·e li

tionens försors till trycli et befol'(lras och ihland Flottans sta

ter utd elas. - Alla öfrige gjorde förslag till ändringar i 

Am:ts-J(riesmans-Kassans Heelemente äro af [(onel. ~laj:l i 

Nåder afslagne j men har Kong!. Maj:t i sammanhanG hänned 

anbefallt Kong!. Direli!ionen att nfgifva urHierdåni!lt yttrande, 

huru vida, med afseende å den stora proportion, med hvill1 en 

det allmiinna bidracit och år li gen bidraaer till bildandet af 

Am:ts-Kriesmans-Kuss:Jns lilleiingar, icl1e sådane Kassans pen

sions-tagare, som litmna utn~l!nnas till best;illningar ut om Kas

sans delalitighet, men med löne-förmäneJo på Stat, liimpliaen 

böra tillförbindas, att i mer eiiPr mindre mån, under den 

tid de deraf äro i åtnjutand e , afstå större eller mintlre del 

ar pensionen, docli iclie i något fall utöfver Ilaliva beloppet j 

hvarjemte I<ongl. Direldion en ska ll aruirva för slag, huruledes, 

utan förnärmand <· ar heståentle ri\ltieh eter, underslöds-belop

pen i ~:de och 5:te ldasserne för dc, enlip,t pensions-tabel

lt~n, till de lilgste underhållen uppförd e pensions-tagare af 

G, ·mensliapen mä lwnna vinna nåp,-o n förhöjning, jemte ut

lå tande i livad mf1n under t.j enstcon lidrugen sjulili[{llet, i\fvcn

som ovunlir:t 15nc och br römlig tj enstctid må l;unna bPri\1-

tit:a till und l' rhåll i 3:dje !dasse n. Slulli een anbefalles Direli

tionen att inlwmma med upp[!ifl på alla de, sedan anta 3an

det af nu t:å llandc llegl emente för Am:ts-Krip,smans-J(assan, 

d .- ri fa stställd e förändrinuar, samt med und erd ånigt fiirslac 

l iii den omredit:erin g af 1\ep,l emcnlet, som i följd deraf iir 

be!Jöflig. (rlonel. ~Jaj:ts l'\3 di ea llrcl' dr n 2 ~laj 1~51.) 



SAMMANDRAG AF ÅTsKILLIGA KoNGL. BREF, FöRORDNIN

GAR, GENERAL-OrmER M. !VI., UTGÅNGNE FRÅN SJö:FöH

SVARS-DEPARTEMENTE1'. 

1851 Maj d. lG. IL B. IL M. har tilldelat Kaptenen vid 

Flottans ~lelwniskn korps A. L. Fahnehjclm en rese-lwst

nads-ers::iltniog, motsvarande 50 L. St. , för af honom 

efter en utril;es resa lemnade upplysningar i Flottan rö

rande ämnen. 

s. d. K. 13. K. M. har tilldelat förre Båtsmannen af Ölands 

2:a Roterings-Kompani N:r 72 Måns Bra en nådegåfva af 

6 lf{fp. 32 ./.L B:lw. 

s. d. K. B. [{. M. har befallt, att förre Sjö-Arti lleristen 

Lars Bansson Lundmarl1 åter må liomma i åtnjutande af 

det årliga underhåll a( 12 fflfp. B:lw, han förut uppburit. 

Den 20. [{. B. IL 1\1. har befallt, att en rese-liostnads-

ersättning af 900 fflfp. sliall tilldelas Premirr-Löjtnant J. 

Lacercrantz för de i Sjöväsendet gagne lic-a antecl<ningar 
med dertill hörande ritninp,ar, hvillw han med berömviirdt 

nit samlat under sitt, på egen belwstnad, tjenstgörande 

uti Fransl1a Örlogs-marinen. 
(Forts.) 

l 
l 

GeneJ•ctl- Order. 
(Car/skrona Station.) 

~Iörsare-fartj'get Stlrtur utrustas, för alt vara riirdit;t till 

bcgacnande i nii stlwmmande Juli. (Den 7 Juni.) 

Uppå derom gjord anhållan iiro SPimnd-Löjtnantrrne 

A. J. Afzelins och Friherre Stacilelberg mrd instundaode Ju li 
månad place rad e p:i Stodholms Slation. (Den JS Juni.) 

[(. l\1. bar, uppå derom ujord underd. anhållan, beviljat 
Stats-Rådet och Chefen för Sjöförsvars-Departementet Grefve 
B. von Pinten 3 månaders tjenstledigbet f. o. m. den 19 

innevaraode Jnni, samt i Nåde!' förordnat Chefen för Landt

försvars··Departementet, General-l\lajoren, [(ommendörrn m. m. 

C. L. von Hohenhausen att under nämnde tid äfven förestå 
Chefs-Embetet för Sjö försvars -Departementet. (Den 25 Juni.) 

(S!ocklwlms Station.) 

l stället föt' Premier-Löjtnant Slwgman, förflyttas Seli .
Löjtnant 1\reuae•' till Fartyus-Chef å Bomblwnon-Siupen Niord; 

och lwmmend eras Sekund-Löjtnant J. E. Gade lius till Far
tygs-Chef å Landstignines-1\aoonslnpen Birger, i stiillet för 
sekund-Löjtnant Virein , som insjulmat ; samt Se lmnd-Löjtn . 

Livijn till Fartygs - Chef å Bombkanon-Slupen Seminger, i stäl
let för Selwnd-Liij lnant Kreuger . 

~led. Kandidaten C. J. Rosunder är af Konel. Su ndhets

Co ll eeinm förordnad till Uppbörds- Lälwre ft Kanonslnps
hntaljonen. (Den ~ Jnn i.) 



Föriiwlringm' m01n Ifougl. MaJ:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 12 Juni. Till Sel!l'eterare j 13efälhafvande Amiralens 

Kansli : Reeements-SI!rifv~n·n, Am:ts - Auditön·n G. Triigårdh. 

Till Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnant E. Odelstjerna. 

A(slred: 

IL M. har under den 17 Juni j Nåder bifallit Kommen

dör-K~ptenen och Riddaren J. W. Richnaus underd. ansökan 

om entledigande från Chefs- befattningen vid Sjöförsvars

Departem entets Kommando-Expedition , och i i'\åder behagat 

förldara Kommendör-Kapten Hichnau sin Nådiga tillfredssti\1-

lclse och välbelJag öfver det utm5rlita nit, som han unde1· 

sin mångåriga tj eusteöring uti nämnde Expedition ådagalagt. 

Förordnande: 

[{. l\1. har under den 17 Juni i Nåder befallt, att Kap

tenen och Hitidaren C. l\1. Ehnemark slwll vara Chef för 

Sjöförsvars- Depa1·temen te t s Kom mando-Ex p e di tio n. 




