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nder loppet af förliden sommar, bar en tilldragelse
inträffat, som utan tvirvel, i och för Navigations-vetenskapen
kommer att hafva stor3 oeh vigtiga l'öljder. Under de sednare årens vetensl;apliga sträfvaoden uti alla rigtningar, har
visserligen ej Navigationen legat i dvala, utan många vigtiga
rön och upptäckter hafva blifvit gjorda, som göra dess utöfning lättare och säl;rare för dem som kunna och vilja betjena sig der af; men, för att kunna mera allmänt tillgodogöra de vunna, resultaterna, och för att !Uerligare samla nya
materiaHer till fullkomnande af denna vigtiga vetenskap, fordrades icke endast ett fullständigt system för Navigationens
utöfning på ett full!wmligare sått än hittills, utan äfven garantier af de förnämsta sjömagterna, för detta systems blifvande allmännare användande . Det var med anledning häraf, som F. Maury, Löjtnant i Förenta staternas Marin, och
föreståndare för Observatorium i Washington, först fick den
lyckliga tanken att söka ernå detta mål, medelst en kongress
ar deputerade från de rörnärn sta sjöstaterna, och på hans
uppmaning, utfärdade Förenta staternas regering inbjudning
till sjömagterna att sända deputerade till denna kongress,
som, först bestämd att hållas i Paris, slutligen egde rum uti
Briissel detta år. Kongressen öppnades den 23 Augusti och
slöts den S September, samt var sammansatt af följande medlemmar:

Belgien.

Professor A. Quitelet, Directeur de I'Observatoire
Royal i Briissel, kongressens President.
Lahure,
Capitaine de Vaisseau, General-Direktör
)
öfver Belgiska Marinen.
.
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Förenta staterna. Löjtnant Ma ur!.
Frankrike. DelamarchP, lngeoitur H)droerapfle.•

England.
Sverige.
Norrige.
Danmark.
Holland.
Portugal.
Ryssland.

Beechy, Post-Capta in.
{ James, Captain Ho)al Enp,ineers,
C. A. Pettersson, PrPillif>r-Liijtnant.
N. Ihlen, Sekund-Löjtuarlt.
1\othP, Kapten.
Marin Janzon, Löjtnant.
De '1attos Correa, [(apten-Lojtnant.
Gorlwwenko,

O:o.

D:o.

Utaf d<·ssa anlände Danmarlis rrpresentant, ({apten HolflP,
l'örst den 8 SPptember, så att han ej deltog uti ölverläegoinearue, utan blott underteclwade den gemensamma rapporten till de respelilive regeringarne. Kongrrssens syfte torde bäst upplysas genom att anföra början af denna rappo!·t,
som lydPr sålunda:
nTill följe af de instrulitioner, som hlifvit gifna af orvannämnde l'f'ge ringar, hafva deras deri ni! m da ombud samlat
sig uti Briissel för att öppna en konferens, livars ändamål
är att uppralla ett lil\formigt system för Meteorologiska Observationer till sjös, och att medverka till observerande af
Oceanens vindar och strömmar, i andarnål att blifva till nytta
l'ör Navigationen, och att gifva en nogare kännedom om de
lagar, som styra dessa elementer."
Det lifriga af denna rapport, som för likformighels skull
trycktes i [lriissel på Fransyska och Engelska språken, innehåller fullstäodi~.: berättelse om alla förhaudlingarne, och torde dPt derföre har vara p8 sitt ståile att hlott anföra närmaste resultatet af konferensen, som kan anses vara "Nytt
förslag till Abstrakt Lag." Denna innefattar följaode kolumner: 1:o Datum; 2:o timmar o e; 3:o observerad och
räknad Latitud; 4:o observerad och räknad Longitud;
3:·9 Strömmens dirr·ktion och hastighet (funnr·n g''llOm jPm-

rorelse emellan det observerade och räknade stället); 6:o observerad missvisning; 7:o vindens direktion och kraft (den
sednare angifveu genom siffror ifrån O till 12, såsom vi bruka); S:o barometerns och den vidfäslade thermometeros stånd;
!J:o lhermometern och psychrometern; l O:o molnens form
(eoliet Howards terminologi) och rörelseled j 1 J:o himmelens klarhetsgrad, d. v. s. den molnfria delens förhållande
till hela himmelen; J 2:o antal timmar som det varit dimma, regn, snö eller hagel; 13:o hafvets tillstånd; 14:o hafsvattnets temperatur pä ytan, dess egentliga vigt och dess
temperatur på ett visst djup; lä:o väderleken; 16:o anmarkuingar.
Med undantag af instrumentet för bestämmaode af hafsvattnets egentliga vigt, och hvilket är lwnstrueradt enligt
samma grunder som en vanlig bränvinsp1·ofvare, äro inga andra instrumeuter föreskrifna, än de som äro i bruk på alla
örloesfartyg. Sympiesomdern och Aneroiden hafva hlifvit
förkastade, såsom endast angifvande luft-tryckets variationer
och icke dess absoluta värde. ÄfveJJ den vanliga sjö-barometern, i sitt narvarande sk ick, ansågs vara ett så ofullkomligt instrument, att dermed anstalide observationer förtjena
föga förtroende. Kongressen uttryckte derföre den önskan,
att ett bättre instrument för· uppmälande af luft-trycket måtte
uppfinnas. Det förslag till nAbstrakt Lag", som uppgjordes
i Br(issel, är et:entligen åmnadt för örlogsfartyg. Handelsfartyg deremot, kunna hädanefter, såsom hittills, följa det af
Maury i hans "Sailing l>irectious" föreskrirna Schema.

Förliden sommar har ärven sett slutet af fregatten Eup,Pnie's verldsornseglint:s-expedition. Denna expedition blir
märklig i Svenska flottans annaler, såsom den forsta jordomsegliug, verkställd med Svenskt örlogsfartyg, och i så fall
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vål värd att minnet deraf förevigades genom en skådepenning. Utom de fördelar, den i vetensl;apligt och merlwn!ilt
hänseende lwunat förslialfa Sverige, torde den äfven vara af
betydlig vigt i nautiskt hånseende; icl1e derföre, att en jordomsegling numera anses såsom någonting särdeles ovanligt,
men derföre 1 att den obestridligt visar att ett scientifikt utöfvande af Navigationen, är det säl1raste medlet att göra hastiga resor. Måtte man derföre äfven hos oss behjerta denna
sanning, och både det ensliildta och allmänna intresset uppmuntra till ett fullständigare studium af Navigationen och
dermed sammanhang egande iimnen.

lopagos-öarne; hålla Vestvardt med den herrsliande S.S.O. å
Sydvinden; skära linien på cirka 115 {J V. Longitud, och derefter hålla väl fullt genom passaden, livarefter styres på destinations-orten, som likväl bör aneöras litet Nordligare.
Tjocka herrskar ofta under sommaren, och vattnet blir vanligen tlera grader liallare då man nallws kusten .

Såsom ensldldta nautislia iakttagPlser under Eugenie's
expedition, må anföras följaode:

7:o. Att i Indiska Oceanen, i närheten af Mauritius,
strömmen ej alltid sätter med passadvinden, emedan den ar
N.V.-Monsoonen från Arabislw farvattnen drifoa, är starkare;
och slutligen:

1 :o. Att, såsom Maury visat, ingen olägenhet i allmänbet är för ett välseglande skepp, att passera Equatorn Sydvart hän, Vester om 25 Loneitud. Eugenie slwr den på
2ti 0 Longitud V. och hade icke en timmas stiltie och föga
regn, samt gjorde resan ifrån Madeira till!Ho Janeiro på precist 27 dygn, inberälmadt tre dn:ns stiltie under Cap Frio.

°

2:o. Att emellan La Plata och Le Maire's sund, gör
man Idokast att hålla sig så långt ifrån land, att man ej ser
de utskjutande uddarue deraf. Cap Blanco må likväl gerna
bringas i sigte.
3:o. Alt Maeelbaens sund ej företer några så stora svårigheter, som man i allmänhet föreställt si[i.
4:o. Att en starli ström från Vest åt Ost, emellan S 0
och 3 ° Nordlig Latitud, något olil1a efter årstiden, stryker
öfver stilla hafvet. Dess gränsor äro skarpa, utan att likväl
någon märklig temperatur-sl>illnad förefinnes . Väderleken är
detta bälte mulen och regnig.
5:o. Alt resor från Panama till Califoruien äro kinkiga
ocb svåra att beräkna. Bästa vägen är att gå Söder om Ga-

6:o. Att vHgen från Sydney till China, Vester om Nya
Caledouien, ej erbjöd svårigheter; att Carolinerna äro högst
ofullständigt liända, och att mnn får pårälina N.O.-passaden
mycket Nordlig omkring Ladronerna, och alldeles osäker när
solen är norr om Equatorn, då N. V. vindar äro vanliga.

S:o. Att de af Reid, Redfleld, Piddiogton m. O. enligt
Dove's theori alfatlade reglar för orkan-centrums undvikande,
och att rätta bogens väljande, för att ej vid vindkasten få
bacll, då man ligger bi, allt mer och mer vinna förtroende
hos dem som besegla dessa farvatten, hvaraf följer, att theorien för orlianer och hvirfvelvindar, hädanefter endast af
okunnige lwn anses såsom vetenskapligt "Humbug 11 •
Ytterlieare upplysningar i såval dessa som andra Nautiska ämnen, torde vara att emotse uti de ofticiela rapporter,
som såväl Chefen som Herr Premier-Löjtnant Slwzman utan
tvifvel komma att inlemna till vederbörande Autoriteter.

Till 2:dra upplagan af E. G. af Klints läroboll i Navigations-vetenskapen, har i år utlwmmit ett supplement, innehållande: l:o. Allmän method att genom Chronometern bestämma skeppets ställe (Sumners method); 2:o. Om atmos-
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feren och vindarue j 3:o.. Om Oceao-strömmarne j 4:o. Om
tidvattens-vågorna j 5:o. Om fyrsystemerna, jemte en tabell
öfver viodarne, samt en karta öfver vindarne, Oceaoströmmarne och tidvattens-vågorna. Den första af dessa uppsatser är af Herr Premie•·-Löjtnant C. A. Pettersson och de öfriga, dels författade, dels öfversatta utaf Navigations-läraren i
Stockholm, llerr Kapten Högfeldt. Värdet af nämnde lärobok
betydliot ökadt '
bar genom detta supplement blirvit oanslia
h
o
allmänhetens
om
medtäOare
svår
men torde den dock få en
gunst uti eo ny lärobok i samma vetensliap, utarbetad af Premier-Löjtnant C. A. Pettersson, och som, redan lagd under
pressen , snart torde blifva tillp,ånp,lig nti bokhandeln. Vid
utarbetandet har en helt ny plan blifvit följd, livarigenom det
hlifvit möjli gt att göra bol1en lika innehållsril1 som [{lints lärobok under knappast hälften ar dess volym. Författarens
kända sldcklir,het är en horgen för, att denna korthet rj vunnits på bekostnad af tydlighet. Några tabeller åtfölja ej arbetet, hvilket ej heller vore behöOigt, då vi redan ega
Klints förträffliga tabeller, som utan motsägelse åro de (PIfriaste som något land har att uppvisa i denna branche.

(Insänd t.)

OM Kmt~IENDERJNGAR,

BEFO{lDRINGAR ocu TJENSTGö-

RINGSPENNING.AR.

Som man vet, äro alla Oottans officf'rare fördt>lade till
tjeostgöring på 3:ne stationer, Carlskrona, Stockbolms och
Götheborgs.
Af dessa äro Carlskrooa station för linie-tlottao, samt
de bida andra rör skärgårds-vapoet
För att hos alla Ooltaos officerare kullila pårälma till.o
råcklig och samma duglighet vid båda vapnens skötaDde, erfordras, efter vår åsigt, att de skola tjenstr,öra på de, vid

de olika stationerna, förlaggde farlygscerter. Nn händer sådant högst sällan 1 ty ifrån de 2:n e stalionerue för sliilrgårdsvapnd kommeoderas en •' ller annan gång olficerare för att
tjeost1:öra till sjös på linie-Oottan, men från Carlskrona komm~>ndt'ras möjlir:tvis en eller annan ofJl cer h vart l O:de år för
att tjeostgöra vid skärgårds-Oottan.
Då skötandel af ett linirsl;epp ell •·r annat srglande fartyg, anses för det svåraste af en s!ö-office rs kall, hvartill
komm er, att rn lwmmelldering å ett större fartyg anses vara
ft'irmånlicare, än en på sliärg1rdsfartyg, måste dt>lb komm,..ndPringssätt vara origligt. När staleD genom sammallslåendet af officers· lwrpserne vid de båda olika vapn~ll visade
sin åsigt vara, att alla sjö-ofticerare b'öra vara lika dugliga
att sliöta de olilia vapn~'n, så lwstar den säkerligen icl1e så
mycket penningar på offlcernrnes öfning, i ändamål att få
dem ensidigt bildade, en hvar i blott ett vapPns användande.
Att kommendPringarne ske på förPn~mnde sätt, blott för att
åt staten brspara de från den ena till dr.•o andra stationen
kommend~rade offic.,raroes resp ellningar, kunna vi ej he.!ler
förmoda, ty df1 stalen vill harva kunnice och användbare pPrsoner, samt drrfiir till d Pras öfning nnslår så stora summor,
kan den ej vilja se på så litet pr nnin gnr, hvilka, i förbållande till dr ras belopp, lmnna till det allmännas fördel harva så
nyttiga följd er. Att drssa lwmmf'Orlt>ringar ske sålunda, kan
ej hPiler härl f' da sir. derifrån, att nå!lra officerare anses oduglige till den ena tj ensten, men ej till den andra, ty i så fall
vore dt> t änd å mera sliäl att gifva de odut:lige ans~dde ändå
mera öfninr,, enär det ju mer än väl l1an hända, att det blott
är öfning som fattas. DPD med förhållandena ohekantr, skall
säkerligen söka andra gruodrr, än de verldige, och vilja bärleda kommenderingarne från personlig välvilja för den eller
den. Vi, för vår del, äro öfvertycade, att orsakE:'D är d .. o,
att de serskildte stations-befälhafvarne åstunda göra de Officerare, d e hafva under silj , så dugliee de möjligtvis kunna ,
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för att derigenom visa staten, alt de veta v<lrdera det förtroende de erhållit, samt derigenom söka återgälda det str.ten bekostar på sin flotta.
Det år hårdt för en officer, att, n:ir han blir transporterad att tjeostgöra på någon af sliärgårdsvapnets slati\)Der,
ban med detsamma måste så godt som afsiiga sig alla liOmmenderiogar på sjögående fartyg. lian cär på d en plats, dit
han blifvit befalld, och ser intet hopp alt rå liomma till sjös.
Detta var doc!< hans åstundan, det är derföre han sträfvat.
Han anses slutelieen icl<e användhar på linie-flottan, emedan
han icke på lånc tid varit der använd. }.r detta bans
fel'? Han hoppas och hoppas att blifva använd, han bedrar
sig, och följden är, att han efte1· några år icke anser tjt·nsten som nöje, utau som nåp,ot ondt, hvilket han åtminstone
vill försöl<a att utan anmärl{()inc draeas med till slut, emedan han en eång börjat. lian har visserligen icke rätt att
blifva liknöjd, men han blir det.
Det tinnes i denna stund Kapten-Löjtnanter, som varit
mer än 100 månader till sjös, men af dessa blott 3 a 6 på
större sjögående fartyg. De lmnna således ej användas på
sådana fartyg; är detta deras fel'? De blifva ej befordrad!",
de förlora följalitligen en mfwp,d förmåner, bvartill de lianske, om staten behörigen gifvit dem tillfäll e att öfva sig,
blifvit berättigade; hvem slwla de anklaga för det de lwmma
att qvarstå som Kapten-Löjtnanter'? De bafva dock aldrig
afslagit någon kommendering, de bafva alltid gjort det de
blifvit anbefallde att göra. Vi bafva Premier- och SelmndLöjtnanter, som ej varit sjölwmrnenderade sedan 6
8 år
tillbaka, och andra deremot, som blifva Iwmmenderade hvart
annat eller tredje år, samt några, som komma till sjös nästan hvarje år. Vi hafva, s~som en motsats dertill, Kapten··
Löjtnanter som a I d r i g n å g o n s i n v a r i t o m b o r d på
ett skärgårdsfartyg.

a

Om man ser de 8

a

1 O sista årens lwmmenderingar ,
och sedan jemför dem med !lottans rangrulla, sl1all man finna,
att mindre än hälflen af officers-lwrpsen varit kommenderad
till sjötjenst under dessa år. 13etyder detta att de oanvände äro oduglige för sjötjenst, eller liafva de blilvit förbisedde! I förra fallet har sta ten onödigtvis belloslat mycket,
i det sednare liOrpsen förlorat mycliet. Det är blott undantagsvis man få1· se o fficPrare frän Ca rislirona station lwmmenderade att ljenstgöra på sliärr;ards-Oottan. Hvadau Iwrnmer
detta'? Sliiirr;årdsvapnet år visserligen rnycliet lättare att
sköta ån linie -Oottan, men för att praliliskt inhemta föresl<rifterne för det l'örra och dess egenheter, böl' man tjenstgöra dervid.

På det någon af förbemälte ensidighetf~r iclie måtte hunna inträffa, ville vi föreslå att i reglementet infördes en paragraf, som stadgade, att hvarje officer i de 2 lägsta eraderna slwll tjenstgör·a vissa år vid hvar och en ar de olika
stationerne, samt att alla officerare i dessa grader sliOia i
den tur de hafva i rangrullan, vexelvis liOmmenderas till
sjös och till tjenstr;öring på sliärgärds-fartygen.
När man talar med sjö-officerare om de olilia vapnen,
så hy sa de i allmänhet vedervilja för sliärgårdsvapnet, emedan, som de sär::a och vediiigen hafva rätt uti, de icl1e eenomcått sina svåra kurser, blott för att blifva fäslade
vid ett vapen, der de på lånr,t n(ir ej behöfva använda det,
hvarmed de zjort ~ie så mycliet besvär, utan nästan få börja
en ny luHs när de vid skärgärdsvapnet få någon lwmmenderine. Allt hvad de sålunda lärt och staten lwstat på dem,
utöfver det de behöfva använda vid vapnet, är ju för staten
utan nytta, det är död t; blott de sjelfve, såsom ensldlde personer, hafva någon nytta och nöje deraf. Det är män af yrket, som tala så.
Eläraf vilja vi draga den slutsats, att det är orätt att förenl
officerarne vid dessa båda vapen, linie-flottan och skärgårds-
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vapnet, till en korps. Det år denna förening, som orsakat
ett visst späodt förhållande inom sjö-of!kerskorpsen, och dock
finoas icke särdeles många i tjenst varande sjö-ortlcerare,
som irra för skåreårdsvapnet. Vi behöfva ej säga, att deuna
spänning minsl•a•· den nytta staten har rätt att fordra ar sina
båda flottor. Vill statt•n erhålla skickliee officerare vid båda
vapnen, så skilj dem från hvarandra. De simlic då erhålla
officerare som visste hvad de borde vara.

Vi lwnna ej undPrlåta att tala orn ett i flottan rådande
befordringsförhållande. Med IH'fordring mena vi den ifrån
Kapten-Löjtnant till [{apten, ty [{apten-Löjtnant blir hvar och
en, om än sent, i den tur, han i ranerullan innehar.
Vid sjöl!artel;ontoret äro hvarje år nåera af flottans yngre
officerare . användP, för att under sommarmånaderne glira de
arbeten, som för sjökorts författande äro nödvändige. Äfven äldre officerare finnas der, hvilka hafva arfvoden för, och
Hvar och
j många år varit sysselsatte med dr.ssa arhetPn.
en vet huru väl goda sjölwrt behöf\'as, och huru gerna hvarje
fartygs-befälharvare vill hafva sådana. Om de sjökort, man
bos oss får, ej anses nog goda, så jemrar man och beklagar sig deröfver, helst när man vet alt staten hestär serskifta
medrl för detta ändamål.
Våra nya sjölwrl äro coda, och dl' för bvarje år ulliOmmande blifva bättre och bättre. Oss förundrar dd, alt de
med sjölwrts-ulgifvandd syssPi satte personer göra sig det
besvär och visa dPt nit, de uu visa. Orsal!eo till denna vår
förundran är följande:
l

De officerare, som användas till sjömätningarne, kommenderas dertill, visserlieen oftast med eeet bP~;ifvande, men
äf\•eo oågon gång ~>mot sin vilja. Den allmänna åsigt har

,nom nottall gjort sig gäiJandt', alt sjömätningen alldPJes icke
lir,ger inom sjö-offlerrens yrl1e. Vi för vår dPI gilla icke
denna åsigt, ty nor, bör en sjö-officer kunna uppmäta hvarje
hamn han kommer uti. Den office1·, som många iir oeh ort~,
nästan hela sin ljenstetid tjt>nslgjort vid sjökartPiwntorPt,
kan Pj hafva tillrucklig skickligh"t att, så som det höfvrs,
Han har icl!e haft når,on öfning
föra ett seglaode fartyg.
deruti. FöljdPil deraf har hlifvil, att niil' nilp,on en länr!rP
tid tjenstgjort vid sjölwrtelwnto1·et, anses han icke lwmpP!Pnt
att blifva befordrad; och drnna å si p, t följes äfvPn vanlir;en.
När d"'t någon gånr, händt, att en så använd officpr blifvit
befordrad, undras derpå. Han är viss«"rligPn sldcklir, i sjiimätnin~sväg, sar,es det, men han har ju !Jiifvit befordrad till

det eller det i flottan, och för att besll'ida en sådan tjenst,
bar han hvarken nog vana eller skicklighet. Ban har kanske
ieke på de sednare 8, 10 ja 20 åreu tjenstejort på något
seglande fartyg.
Efter dessa å>i!!ter siwlie en officPr kunna kommenderas att tjenstgöra på ett sådant slålie och förrälta sådana
arbeten, som redan i och för sig sjelfve uteslöto honom från
all befordran, om han än i dessa arbetf>ll bevisade sig ega
den största möjliea skicklighet.
Om de tjensteörande vid sjiil•art~konlord, som, grnom
en inrotad fördom, se sin framtida bana stäned, derigenom
att de blott linnoa uppnå en viss grad och icke lwmma längre, hlifva nedslagne och icke mf"r än så, alt fle unrleå anmärkningar, uppfylla sina plieter emot staten, synes oss detta
visserlier.n icke vara rätt, men naturliet. Om dt• anstränga
sig aldrig sil mycl;et undrr de korta sommarmånadf'rne, om
de under arbetet förstöra sina ögon och sin hälsa, mPn ändå
icke blifva belönade efter förtjenst, icke ens hållna någon räkning för de ansträngningal' de (lÖra, kan man Val Ulldra på
om de sluteligen komma på den tanken:: har kan ingen
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kontrollera mig; om jag nrbetar mindre, bar jag ändå samma fördelar 1 hvarföre då anstränga mig så mycket'?
Hos andra nationer anses bestyret med sjökorts upprättande och utgifvande så malilpåliggande, att dertill användas de skh:ldit;aste officerare de ega, och hvill<a bafva vida
större inlwmster och fördelar än offlcerarne vid den egentliga llottan. Mao bar också derföre i de fh·sta länder inrättat sersl;i lte sjömätningskorpser. Kunna och böra icke äfven
vi göra allt, på det den i denna sak duglige och pålitlige
må erhålla fördelar framför den mindre du~:lige och pålitlige'?
En annan omständighet bar äfven fallit oss i ögonen af
den vigt, att den synes iclw böra lemnas oanmärl;t, Det är,
att de sjöofficerare, som erhålla permisslon för att idlia sjöfart på handelsfartyg, förlora sina tjenstgörings-penningar.
Nål' en ofllcer ej blir kommenderad ti ll sjös, och för
att blifva b~fordrad, äfven från den liigsta graden, måste
hafva varit vissa månader till sjös, är han tvungen att söka förvärfva dessa, så l;allade, sjömånader på andra än kronans fartyg. [)an tar permision för att gå ut med handelsfartyg. Men så snart han erhållit denna permission, som
egentligast becaenas för att vinna lmnsl;aper och öfninr,, hvilka skola användas till statens nytta och tjenst, förlorar han
sina tjenstgörincs-penninear·, som utgöra en tredjedel af lönen. Den ofOcer deremot, som har råd att gä ut i engelsk
kriestjenst, får behålla sina tjensteödugs-penningar och får
desssutom ett stipendium, men som detta är mydet l;nappt
måste han vanligtvis sätta till af egna tilleåncar. Troligtvis
får stipendiaten behålla sina tjenstgöriogs-penningar, emedan
han anses eagna staten eenom de nya uppfinningar och förblittringar Iran bör hafva med sie från den främmande staten. Har icke staten äfven eaen af den officer, som går ut
på bandelsfartyg '? Vi anse honom eöra nytta i tviinne afseenden, ej mindre genom den öfniog han vinner till fram-
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tida beeagnande i statens värf, än ock genom användande
af sina kunskaper till samhällets förlwfran i ekonomiskt hänseende. Det vore således ide orätt om han erhöll någon
slags uppmuntran, ty hans lårotid uch lärolmrs är mycket
besvärligare än stipendiatens. Vill man påstå att stipendiaten omedelbart gagnar llottan ocll derföre bör hafva sina
tjenstgörings-penninear i behåll, hvart>mot den andres tjenst
alltid hemma måste hestridas af niicon eller några andra,
som derföre böra hafva ersättnine af de indraena tjenstcörings-penninearne, sa är denna åsigt påtagligen orili!ig; och
komma vi härigenom in på ett annat ämne.
Man har i alla tider anviindt flottans officerare på karantäns-bevalmingsfartyg och på postverl1ets fartyg. llehöfva
de å dessa fartyg lwmmenderade officerare ej nåcra andra,
som skola förrätta deras tjenster i land'? Alla dessa kommenderingar äro inbringande för de <>fficerare, som erhålla
dem, och skada vore om de eiogo ifrån flottan; men vi lmnna
omöjligen inse, hvarföre de, af karantäns-kommission och
postverket använde officerare iclle lwmrna under samma katep,ori, som de till lwfl'erdifart permitterade. De förre, så
väl som de sednare, göra i flottans tjenst eeentligen incentine; öfning erhålla de alla. Det ar visserlicen sann t, att de
förre mera omedelbart p,agna det allmänna, men böra de då icke
äfven erlrälla ersättning af de medel, som äro anslagne till
dessa verl< '? Bvarföre sliall flottan alltina dem, då nyttan ilf
dem icke kommer flottan omedelbart till godo'? lwnna dessa
verk icke atlöna dem, så må de ocl1 afstä från att använda
dem. För dessa officerare, som gå med full lön och aflöniog, förrätta således kamraterue tjenst, utan att hafva någon ersättning, men för den tjenst de eöra för den till lwfferdifart permitterade, erhålla de ersättning; och dock går
den sednare vanlietvis ut till sjös för hälften af h vad den andra har. Vi anse detta vara i högsta erad obillict och
att, om tjenstgörings-penoingarne skola tagas från en officer,
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som är till sjös, böra de i för•la rummet tagas frän dem,
som äro tjenstgörande på karantäns-bevakningar och å postverkPis fartre, hvareruot dessa orficerare torde erhålla motsvarande belopp al' de till dPssa verl; ansiJgne medel, ly officern har ar statPil blil'vit lol'l'ad en viss inkomst när han
tjenar dE'IIsamma. !lan tjenar pfi dessa fartn: staten, men
ick~> bör man af Oottans knappa anslag skiinl;a bort näzot.,
minst åt postvrrket, som lemnar så ans<:nliga inkomster åt
staten, vanligen nlöfver del belopp, livartill de i ril1sslaten
beraknas.
n. n. n.

OM

SIGNALER FÖR ALLA NATIONERS HANDELSFARTYG.

Anförande, uppläst i J(ongl. Örlogsmanna-Sällskapet den 1.5
Nov. 1.853, af föredragande för 6:te Vetenskaps-klassen.
Uland vår tids mest utmärkande d1·ag, är olvifvelaktigt
nationernas st1·äfvande att sälta sig i förbindelse med livarandra, till haodt-lns och industriens ömsesidiga förkofran.
Den förkärleli 1 med !Jvillien ångb åts-kommunikationer, jernvägar och elektriska tele~::rafe r omfattas i alla Europas länder, är derpå ett talande bevis. Härvid har en sammanjemlininp, af vissa punliiPr, i skiljda länders lap,sliflnine, synnerligen hvad tull- och post-verlieO vidkomma, val'it nödig, utan
hvilliell äfven de mest lullkomlip,a medel icke förmått bereda
en snabb och beqvam lwmmuulk<~tion.
Elt-ktrislia telep,rafPn, såsom i sig sjelf en ny sak, har
ickP, för sin allmänna vPrksamhrt, behof af någon jemkning
i gamla förhållanden, men den måste deremot, för att kunna allmänt ga~::na, vara inrattad eller ett enda system uti alla
länd er. Oaliladt den mänp,d projeliler, som i detta afseende
varit ~jorda, har det likval ly ckats att snart sagdt ölver hela·
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Europa sprida ett telegrafnät , hvars mångfaldiga stationer nu
1tå i förbindelse med hvarandra.

På sjön, h1arest kommunil1ation medelst signaler är aC
stor vigt, och der, som det tyckes, samma sliäl till eohf't borde göra sig eällande, har man dock ännu ej kommit derhan, att ett signal-system, gemensamt för alla uationer, uteslutaode blifvit anta~::it.
~ä

För flera 5r tillbaka utears af den ryktbare Kapten
i\'larqat ett signal-systern för alla nationers far·tyg, hvars allmännll begagnandP, åtminstone bland Engelsmän, visserligen
tyckes bestrida påståendet om brist i detta afseende. Men
antingen att detta icke anses molsvara sitt ändamål, eller
kanske snarare rmedan andra sjöstater icl1e obPtingat vilja
följa det frän Eneland utgångna systemet; allt nog, nya försblger framliastas allt emellanåt från olil;a länder och understödde ar dess regeringar, deribland till och med från England, hvill1et väl borde vara minst angeläget. att störa den
kredit, som ett derifrån utgånget förslag tillvunnit sig*).
Bär torde icl1e vara ur vägen att påminna om de svårigheter, som mötte vid sip,nalers införande på Örlogsflottor,
hvaresl de nu spela en sä betydande roll.
Det är visst sant, att snart sagdt, så länge som fartyg
flutit på vattnet, halva arv en ett slags si gnaler existerat, så
vida med signal i allmänil et menas ett medel, att genom
teclieD åstadkomma ett meddelande. Men denna sorts primitiva signaler, t. ex. att hissa upp ett vatt enfat eller en brödsäck under rånocken, för att tillkäunagifva sitt behof af vatten eller bröd, äro lika underordnade ett väl uttänkt signalsystem, som deu döfstumm es oarliliuierade ljud och tecken,
*) Eardly Wilmots, un der Amiralitetets patronage år 1850 utgifna Båt-

signaler för Engelska Flottan, anmäler sig :Hven till bruk för alla
nationers handelsfart yg, utan all med ett onda ord omnämna till varon och det nllmännn bruket af Ma1'rya ts signaler.
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i allmänhet äro under den talande rueuniskans förmåga att
göra sig begriplig.

endast genom en allmån insip,t ar nyttan, kan m&n hoppas
att de erbjudna fördelarue skola begagnas.

Ända till slutet af förra århundradet nöjde man sig dock,
med hvad dessa icl;e konvenlioiJPIIa sigualer lwnde åstadhomma. Det förefaller i sanning obegripligt, huru så mängen
batalj, af en befälharvare lwnde ledas utan signaler; ocliså
lärer en Amiral vida mindre kunna hafva medverkat till sin
nottas seeer eller nederlag än nu, fastän han af sin tid gjordes ansvarig för utgåneen.

Om Marryats systern vore odugligt, borde detta skäl i
främsta rummet vara nämnt, såsom orsaken till andra systemers pretentiouer, att blifva allmånt gällande; men knappast nårron säger sig veta af dess tillvaro. Uppflnningarncs
företräde framför andra, genom användandet af enkla medel
och signalerings-methoder, samt det erkända behofvet af ett
nllrniint system, angifvas såsom sliäl så väl för deras utarbetande, som livarföre de böra antagas.

llland dem som nitisl1t arbetat på signalers allmänna anländande i IJottor, linner man ett Svenskt namn. Kempenfeldt, bvilk•·n, som bekant ar, sluteligen var Chef på sl;eppet
Royal George, och drunl1nade när det liantrade och sjöuk på
Spithead 1782.
År 1780, då en Eogelsl; flotta under Amiral Geary's befäl liryssade i kanalen, var Kempenfeldt, fastän Amiral, likväl
tjenstgörande som Flagg-1\apten. En dag, när Fransila flottan .kom i sigte, sölile han, att medelst signaler, meddela de
Engelsl1a slieppen Amiralens befallningar, men utan att lyckas
göra sig begriplig. Amiral Geary, ovan vid långa preparativer, i fråga om batalj, biet snart otålig, skyndade fram på
bacl1en, dE-r bans Flagg-Kapten sjelf böll på att siicka på si&nalerne, fattade honom i båda händerne och utropade: "!\ära
[{empy, basta då för Guds sl;ull de der eviga signalerue öfverbord, och lä zg skeppet ombord med flenden; det är en
signal som alla begrip'at"
Under Ameri!;anska frihetskriget ( 177-i-82) bad e ännu
icke signaler kommit i allmänt bruk i Engelska flottan; först
1798 iniöreles af Lord Howe ett stadfästat signalbrer för hela
flottan, med omluing 400 nummer.
Att åstadkomma signalers allmänna användande på handelsfartyg) efter ett enda system, torde icke falla sig lättare,
ty bär saknas en myndighet, som kan anbefalla deras bruk.

Då Marryats syslem till sin princip är lil1a med det,
som bPgar,nas i Engelska så vål som i flera andra nationers
flottor, och således pröf\'als tillräckligt, utan att några Idagomäl öfver dess oanvändbörhet försports, tyckes det som handelsfartyr,, hvars meddelande åtminstone icke lmnna vara mera
invecldade, dermed borde !;unna !luna sig belåtne.
En stor fördel vore visserligen, om det system som allmänt beg~p,nas, lwnde användas så väl på afstånd som på
närmare håll; men denna fördel kan icl1e vinnas på annat
sätt, än såsom flere föreslögit, bland destinctions-tecknen
utesluta flirgornas begagnandt•, livarigenom signaleringen hittills ansetts blifva mindre lättfattlig.
Flt•re af de nyare systernerne åro uppställde på principen af afstiinds-signaler. Den anmärkning kan här göras,
att nu bruklige afstånds-signaler, väl äfven borde lwnna vara
användbara på närmare håll; och så är äfven fallet, såvida
bchofvet icl•e skulle IHäfva flere signaler, än det insl1ränkta
antal nummer, som detta system med~;ifver. Är man icl1e
belåten dermed, måste flaggor af olil•a färgor begagnas, med
hvilka huru stora nnmmer som helst kuuna åstadkommas.
Ett önslmings-mftl, som de nya systemerne söka att fylla,
är äfven enklar·e signalerings-medel, än flaggor, hvilka naturligtvis ' för sitt ändamål måste vara cnhom lörfardigade. Man
22
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har härvirl föreslap,il brukPt af rndast national-tlagaen, mP·,j:
hjelp af säckar sto-ppade med halm, smärtings-rrmsor oeh
skjortor. Dl't synes, som ombord på ett skepp, som för sin
nlrmlning behöfver en sådan mängd af olikartade saller, ett
signal-brd med Ullhörande slällsignaler, icl!e borde vara
l'lt så svårt tilläga, att man af dP!ta sliill siwile frånp,å ett
systPm. som redan i betydlig mån vunnit al'lmänna opinionrn för sig. Alt man, från en båt f'ller annorstädes, uer
inga andra medel finnes att tillgå, kan signalera mPd sådana
e/feliter som skjortor och smärlings· remsor·, är en sanning,
men sip,nal-brefvet kan man ändå svårligen vara förulan;
och der· olyckan elter slumpen varit orsal1e11 att signalerrre
eålt förlorade, har i de (~esta fall, hrefvd delat d~ras öde.
!{ap ten Marryats sisnal-bref ut~:ars år 1817 till hanclt·lsfartygs tjensl; det har sed·Nmera undPr{lålt fJPra förändringar, allt t'ffpr SOID brtrhet deraf la~t bristeroe i dagen. Sedan 1841 har· sjPifVi! signal-brervet varit oförandradl, men
skepps- rPgistret ärligen blilvit lwrrigeradl od1 förölladl. Marryat har h·l,o, i sR millanhang med ddta arlwte, före$la3i! nåEra natt- eller afståuds-si'gnaler; h vilken l'ldst säl ed Ps ålerstå'r att fylla, under ial,tlagande likväl, att systemerne lämpa
sig efter uppställuineen af det nu brukliga si3nal-hrefvet,
der vi{lliga meddelanden nå3on gång uttryclws genom så hög
nnmmer1 att de icke efter oll'a systerner . för afstunds-signalering kunna återgifvas.
Marryats signal-system för handels-fartyg ar så väl
känd!, alt det är· ölverflödigt här lernoa någon närmare beskrifning derpå. Me1hoden är densamma som begagnas lör
signalering inom flera of Europas mariner. Vid enkelt meddelande begagnas, då man vill signalera tusende tal, fyra
tlaggor under hvnrandra, och distinctions-standertar hänföra
signalen till olika afdelningar i signal-brervet upptaeande meliingar för telegrafering", orter, kompass-streck, m. m. Vid
begagnande! fordras vissrrligPn att hafva rl'da pä näera be-
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stämmPlser, oberoende af sjelrva systemPI 1 men dessa äro
så klart framställde, att de vid första påsePndet äro fullt begripliGe, och genom någon öfuine lätt fästade i minnet.
Till Rongl. Örlogsmanna-Sällskapet hafva tid efter annan
inkommit förslag till signaler för alla nationers handelsfartyg.
Seunast detta är hafva 2:ne Franska förslag blifvit skickade
af H. E. Grefve Gustaf Löwenhjelrn, som så ofta lemnat förnyade prof på sitt väl kända nit för våra maritima förbållandens utveckling.

Är 1835 utgafs i Köpenhamn, af Kapten Rohde 1 ett ~Full
ständi(lt sisnal-system till bruk för alla nationers fartyg",
bvililet, IJVad titelbladet angifver, har blifvit öfversatt på Engelslw, Franska, Tyska, Holländska och Spanska. Det synes
val och omsorgsfullt utarhetadt, och torde i de flesta fall
göra telegrafering" med boksläfver och stafvelser öfverflödig.
Vid signaleringen efter Rohdes system, användes endast
två national-flaggor, två hvita flag"gor eller sl1jortor; och en
standa t.
En nödvandiff följd af dessa insl1ränkta resurser är, att
de 40 si13naler·, som kunna bildas genom sammansättning af
4 ellPr fäne af dessa medel, vid första anblicl1en förete vida
mindre variation, än signaler gjorde med flae3or af olika färp,or. Vana vid deras uttydnin~:, Iwn möjligen göra dem mera
kännbara, men dock aldrig" så, att de utan signal·tabellens
tillhjelp kunna afläsas.
Methoden För sjelffa signaleringen är särdeles fintlig",
och gör det möjligt, alt med en nummergång icke öfverstigande 40, liUnna göra 1560 olika signaler. Detta tillgår medelst så kallade parsignaler, eller att hvarje signal består af
två nummer, den ena hissad efter den andra. Den först
hissade uurn mer n är att anse såsom ett destinctions-teel!en,
·emte: hvars nummer man uti brefvet uppsölier det sist his-

J

sade talet, oc!J betydel~>en återfinnes på samma rad.

Genom
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en bifogad så kallad compositioos-tabell, år man i tillfälle att
signalera kompass-strE-ck, r:eor:ra!iska orter och en rnaned
nytlir:a saker.
En annan förfatlarP, hvars syslem r:år ut på att anviinda så enlda medel som möjlip,t, ar M:r Cooseil, Hamn-Kapten i Dnnl1erque. Han använder endast två flaggor af hvil ken färg som helst, två lwlor, samt en fftngad flagg som
nödhjelps•signal. Med dessa enlda medel har han lyckats
åstadkomma 72 särskildta sienalrr.
Besl:lrnmelsPr af lwmpass-strecli, lid, m. m. sker genom
samma sir;nal-nummrr, rnrn ide onH•dl'lbal'ligen följande den
hänvisande signalen, utan föregång•·n af en så kallad kolonsienal.
för att med dessa ringa medel kunna åstadlwmma så
många olil1a signaler som möjligt, har Conseil äfven Iiiieripit den utvägen, att låta ögat bedöma dis!aost•IJ mellan på
en ~;ång hissade signaltrck., n, en mrlhod, som lätt nor: torde leda till misstag, äfven om som har, frågan eudast
är att bedöma, huruvida två tecken sitta !att intill eller skiljda Hrån hvaraodra.
Vid uppställniogen af Conseil's signal-bref, finner man
ide, som lianhända för!jente tillämpas på ett för prakny
en
Frågor och svar, som annars
tiken mera tj enligt system.
hafva sina bestämda olil1a nummer, kunna här uttrycllas med
samma signal. Så är t. ex . frår,aode signal N:o 24 någonting helt annat än svaraode signat N:o 24. Mlln kan knappast föreslåila sig, att oreda skall kunna upplwmma genom
denna tillställning; ly en fråga bör ju icke lätt kunna förvexlas nJPd ett svar eller tvärlom '?
För att underlätla signalrringen, äro alla de svar, som
anses nödiGa, att besvara en ejortl fråea, meJ sina nummt·r

placerade midt för sjt-lfva fråean, jrmte hänvisnine till de tabeller, som böra begagnas för särskildta nppgiftE>r. 1-läri!:enom
bör Conseil's signal-brer vara dnhhelt så lålthandterligt, som
de hos oss hruldit:t>, då man endast behöfver leta sig till
frågan, och med detsamma har ett i de flesta fall passande
svar under ögonen.
Ilelt nyligen har i F'ranlirilie utl;ommit 11 Telegraphie Naulique Polyglotle 11 par M:r l•! C:te Oe lteynold-Chauvaucy.
Rapporten från den kommis~ion, som af fiegPringeu ha<le sig uppdraget, att försölw ~l:r Chauvancy's system, är på
det hela tagf't fördelalilig, docl1 förPiiOmrner d•·ruti det yttrande: "att systemet visat sig mindre användbart till signalering mellan fartyg, an em ellan etl sådant och land.,.,
l-Ivar och en, som med
Hlst M:r Chauvancy's arbete,
hitriida kommissionens åsip,t,
ning förmoda, det konfusion
ringen medför äfven större
mr.d vårt nu bruldica sätt.

n~gon

uppmärksamhet genornfinner sig ovillwrlig eo böjd att
ty anordningarne gifva anledlätt kan uppkomma. signalesvårigheter, och längre lid, än

M:r Chauvancy visar icke sina signaler på någon topp
eller under någon rå till väders, utan på en särskild tillställning, bestående a f en lwrt mast, med en rå försedd med
4 block, 2 på hvardera sidan, livarigenom seinfall skäras,
S'lmt dessutom ett seinfall till toppen af masten. Vid signalf'l'ingrn använtlas icl!e flera teclien, än en kula, wm äfven
kan vara en uppstoppad säcl1, samt två staodentar, hvaraf
den ena endast begagnas såsom tal-teckrn.
Enldare medel än dessa hafv a väl aldrig varit projekterade, och de böra det oaktadt på land kunna motsvara alla
fordringar af en provisionel telegraf.
På sjön der emot, skall man ofta finna svårighet att så
placera sin mast och rå, 111! den af andra fart yg lätt kan o b-
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serveras , synnerligen då signaler, SQtn äro oberoen de af
fcirg, på längre alständ måste ses mot luften, för att blifva
tydliga. Då land, eller andra fartyg, som mången gång genom skug[{U på set;len presente ra sig helt mörlia, ligger bal1om den signalera nde, komm er denne i stor förlägenhet, emedan ingen botlen finnes, på hvillien den gjorda signalen kan
bjert framstå.
Man liaO äfVl'n laga för gifvet, att ett
tal-tecke n, beståend e af en färgad llagg som blåser från
toppen, Inieket lättare fäor,slar ögats uppmiirk amhet, ån
en mörk standert, som blås er några alnar öfver relingen.
SjPifva signalering en tillf!år så, att kulan hissad på det
seinfall, som är ytterst till veostt'r från åskådare n, bdyder
1, på det dernäst 2, på det närmast till höger om masten .
3, samt på det yttersta till höger 4. Genom standert ens
samt lwlans och standert rus gemensa mma hissande efter
samma melhod, åstadkommes resten af talen till och med
JO eller o.
skall en signal, beståend e af 3 zilfror visas, så går förut
tal-teckn et i topp på masten, och nedhalas derpå på balf
stång, derpå upphissas tecliueu som utmärka hvar ziffra, den
ena först och den andra sedan, under det att fartygt'l, till
bvilket signalen år ställd, med svars-sig nal måste tillkäuna gifva1 att h var zilfra bli fl it sedd ..
Många fall låta länka sig, då ett fartyg önskade alt harva en signal blåsande på toppen under en längre tid. Företrädesv is förekom mer detta vid begäran om hjelp i ett
eller annat afseende, men oftast i konvoij, der naturligtvis
det eller de konvoijerande örlogs-fa rtygen måste använda de
signaleri ngs-med el, hvarmed handels- fartygen äro försedde.
Med Chauvancy's signal-sy stem låter delta omöjligen göra
sig, elliledan man icke kan uttqcka mer än eu ziffra i sän-
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o~lcr, oeh således flera hissningar behöfvas fÖl' at{ sit:f.Jal era
<'n numm er som år högre än 9.
Samma uläg enhet vidhanger

m P t'

eller mindre alla sy-

~olem er jag haft tillfillie se, tier flaggor med olika fär~or ic.ke
varit använde.
Som sip,naler efter Chauvancy' s ~ystem böra ses från
ell visst håll, eller så att sein fallet, pft h vilket N:o l hi,sas,
är till venst er om de nitt sliOia kunna tydas, förefaller det
)
.
klart, aU vid så{lana tillfällen, då man icke vill adress<'ra stg
til1 nå[:ot visst fartyg, men gör en signal för att blifva observerad så fort som möjliet, och af hvil1\en som helst, sliOia
d et eller de fartyg, som bellona sig på orätt sida, orillligt
u.ppfatla den sit:nal erandes mening . Oetta förefalkr åsll~dli
gare, om man antager, att t. ex. sir,nalen N:o 62 lliS~as,
den heteeliDar: 11 Far!yget är läck, pumparn e kunna 1cke
bålla det flott, sldcl;a folk ombord' \ uti en sådan beltigenhet är af vigt, att få hjelp så lort som möjlip,t; men raslän
de fartyg, som se signalen från afvigsidan, kanske lättast
skulle hafva twnnat bispringa den i nöd stadde, skola de nu
~äkerligen blott undra hvad meuingen kan vara. Ty från
afvigsidan läses sicnaten som N:o 73, h\·ilket beteckna r det
efter detta
abslral.ta ordet "13ngg · sa" ka11 11 va rJ·e s1'ot1al
"
M

•

"

system missförstås.
Signal-h rer,•et är "•a"rt1e1Ps rikhaltio
" t, och ularh ~ tadt
Franska, Engelska, Spanska och Italienska språliPil .

pa

Natt-sign aler, som icke finnas 1· (',o 11 d es och Conseil's
. .
systemer , äro hos Chauvancy upvtagne , men endast för alt tlllkännagi[va tiden för högt vatten.
Såsom mist-sign aler har M:r Chauvaucy föreslagit klämt.
nmgar me d skepps-klockan · Hvarje ziffra uttrycke s med så
många dubbla slag som den antyder , enheter .. D~ enkla sl~gen ut gÖra ml.,llall-tecken• Om man t. ex. v11l SJBnalcra N.o
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3~5, sl5s först 3 duhhla slag, derpå ett enkelt, sedan 4
dubbla, åter ett enkelt, och sist 5 dubbla slag.

Denna enkla method vore väl värd at t förslikas; den är
kanslie ganska användbar, åtminstone så länge signaleringen
ostörd får fortgå mellan två fartyg. Börja flera fartye att
klämta på en gång, är !dart att signalf'rineen med ens är slut.
Om Chef-skeppet uti en !lotta eller eskader använde
e_n ldocl•a af gröfre ljud, som tydligt sldljde sig från de öfnga fartygens !dockor, eller i brist drraf tr·urnpet-stötar, borde gansl1a fullständiga och äfven fattlien signaler i mist på
detta vis kunna åstadlwnrmas.
Hvart och ett af de h:ir nämnde sienal-systf'mer hafva
obestridligen sina förtjenster. De äro derj emte i många fall
sinnrikt uppställde ocb konsegvent utarbetade.

Två vigtiga sl1ål äro dock emot deras antagande såsom
allmänna signal-systemer för alla nationers fartyg.
Det första, att de i praktiken äro underlägsna ett system, der flaegor ar olil!a färgor begagnas.
Det andra och vigligaste, emedan Marryats signaler redan förut vunnit opinion för sig, och sålrdes långt lättare
böra lwnna blifva, h vad de redan till en stor del äro: ett
allmänt signal-system för alla nationers fartyg, än andra systemer, som först skola undantränga detta, innan de möjligen kunna göra sig gällande.
På Fregatten Eugenie, under dess segling !!ring jorden
var man ofta i tillfälle, att använda Marryats signaler. Mäng~
den af seglare, som möttes på de aHägsna farvatten denna
f~egatt beseg lade, hade någonting att fråga, och voro alltid
försedde med medel att svara på de till dem gjorda signaler.
Korvetten Najaden, på sin sednaste resa åt Medelirarvet
mötte pä uppgående grunden en mängd vestvardt ifrån kom~ .
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rnaode fartyg, mPd signal~r llyp,ani!e. Detta brvi~nr, att M:r
Decocq, en fransman, som o!frntlip, en lofkunnnl M:r· Conseil's
system, icl1e har så noga rt•da på saken, då han påstår: "att
icl!e en giing tiondedelen af Englands sjögå,.nde fartye hafva
Marryats sienaler· ombord ." - De Hr sla Sv ensb, på längre
resor gående, handelsfartyg äro först·dde derm Pd.
Uti det Marryats siunal-br ef åtröljandl' slH· pps-regisler,
linner man narnnPn på fitsliilliga mPst äldre Sv ensila fartyg, mr.•n
tl erlald äro iclie inregistrPrad e. Om hland dt· n stora m;irq_:den
af namn i registret, dl Svensill fart j'{l genom t•n slump återfinner sitt ep,et, lian det begagna si~: af d<•n df'l'jPmte stående nummer, mPn med tillägg af 1\ endevouz si~:;nal betec!.nande platsrn, hvarrst dd är hemma, i annat fall måstE' nanHJPt
telegraferas med bokstäfver och derpå 1\endevonz signal följa.
Denna olägenhet för icke
afhj elpas, om inom hvarje land
racl es. Nationai-Oaggan tillilw
tillräcklig, att till intresserade
rättelse, man önsliar.

Eng r lsl1a fartn: kan docl1 lillt
alla sjögående fartyg nuiUPremed nummern skulle då vara
personer meddela den under-

IJv·arje 1\onsul borde då ega en rulla öfVf'l' sin nations
fartyg, ärvensom del lmnde vara gaenande, om på alla dokum entPr, jPmte fartygets namn, äfven dess nummer befanns
an~::ifven.

Det skulle kanslie vara nytti gt, om uti slutet af navigations-tohellerna, vore bundet ett utdrag !ör de vigtieaste fall
ur si p, nal-brefvet efter Marryats uppställninp,; härigrnnru
skulle alltid detta linnas till hands oeh möjligen eifva aniPdning till dess fliti gare begagnande och spridande.
Att Marryats signal-systPm kan förbättras, bör man kunna antaga för gifvet. Det lwn icke vara något undantae fr.5n
mängd en af mensilliga inrättningar, hvilka uti vår af genialiska förslager öfv !!rllödande tid snart blifva gamla. Men simlie
ett signal-system oupphörligen ändras, allt eftrr som bättre

314

315

methoder i det ena eller andra hänseendet påfunnos, t.11·de
aldrig den tidpunkt inträffa, då ett gemensamt syslem för
alla nationers fartyg kunde korurna att praktiskt användas.
Säkraste vågen till del vigtiga målets ernående blir således: Alt med alla de medel, som i främsta rummet stå
RPgl'ringaroe, men derj emte hvarje intr esse nt till huds, arbeta på, att nyare tidens förslager icke i uågon mån måtte
minska förtroendet till eller inskränka användandet och utbredandet af Marryats signaler.
Simlie framdeles uppfinningar i detta hänseende göras,
med så öfvervägande praldisl•a fördelar, att det allmänna maritiina intresset fordrade deras ovilkorlip,a tillämpanrle, lwnrle
ju på ett allmänt möte derom öfverenskommas, och så förberedas, all det nyare och bättre, utan alt behöfva liåmpa
sig till allmänna opinionens ynnest, med ens kunde träda
det föråldrades spår och i dess stillie blifva det gällande.
Man har all anledning förmoda, att det i Brussel delt<t
år, på Löjtnant Maury's fönlag hållna mö!P, skall lernoa
stora resultater. På lika sittt böra en mängd för handel och
sjöfart vigtiga ämnen kunna så beredas, att den enhet vinnes, som i så hög grad underhittar menniskoruas arb etl",

rg.

(lnsändt.)
Uti "Norsk Militairt Tidshrift" I 6:de Binds 4:de hrefle år
1853, har Herr Corps Lrep,e de Ilesch infört eo, i flera hänseenden intressant artikPI, kallad: "Et Ilesög ved Le ir-samlingen i Sl•aane i Juni 1 852."
Bemälde författare, som med ledning af Doktor Wistrands
samlade tabeller !ör l O år, eller r. o. m. I 839 t. o. med

l 848, funnit de årligen approhera<le hev:irings-soldahTnes
medeltal uppgå till 5!1,5 proct>nt af den ntslirilna styrkan,
anruitrlier såsom når,onti.ng t>get, att inom SvPrige, cirlw ;~·
af bevaringen viti första mönstringen kunnat ansPs fullt tjenstbare, då der~mot, i alla Europas öfrige länd er, (•j mer än ~
af de nyliOnslirib erade befunnits till liri[;stjenst genast dur,lige. Detta förhällaode tror han höra tillsli rilvas en, de Svt>nslie lälwrne gifven befallninp,, att ej vara st\ siirdeiPs noerJknade vid bedömmandet ar bevärillgs-ynelingarnes fysiska lirarler, och varnar för de möjliga följderna deraf.
Vid ofvannämnde vapPnöfning voro cirlw 6000 man samlade, ibland hvill•a 1200 bPvärinp,s-soldatt>r, DPsse senare
hade, t>fter blott några få dagars !Pdig marsch, utan betydlig
packning, 53 man mrr eiiPr mindre iflamå~ndt> i sjelfva lägrt>t, samt 22 man sä sjulie 1 alt de måste sliölas på sjuldlllset, dit de gamla regementerne ej behölde afpolleltPra mer·
än 19 af cirka ~SOO man. De egent:1;;a strapaser, för hvillia
samtlige voro utsatta, bestodo i daelig exercis och några,
dock icke långt bort sträckta, fältmanövrer.
Det är icke utan exempel, alt man ifrån fr5mmande länder hör mycket unga soldaters användbarhet saltas i fräna
och, äfven inom sv~rige, hafva tanl•arne varit delade, så viii
angående nyttan ar att börja riilwa beväringsskyldigh~len redan vid det 2o:de året, som, hururida det lian vara lflmplil:lt att till exercis approbera ynt:linear, hvillia, fastän de uppnått dd fastställda höjdmåttet, sakna hvad man kallar fullt
utbildade lHoppsd(!lar och, i sammanhanp, dermed, den för
soldaten nödvändiga

uthålli~heten.

Möjligtvis har den af l·lerr de Besch unrnärlita sjuldigheteo varit tillfiillig, och måhända är det politisl;t rätt att
årligen både approbrra dPt stljrsta iltliomlica antalet IH'våringsskyldige, och sammandraga dem till de i fred, åtminstone hittills, föga påkostan<l(•, korta vapE>nöfningarnP, hvarjemte ingen åldPr faller sie läcli~are för <leras bevistande,
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I~ENS NYA ORGANISATION
I{Ol \GL. PRE USS JSK A MAR

Nov. 185 3 har ett AmiGenom [{onel. Rescript.. den 14
m Cen tral- Emh ete för högsta
rali tet blifvit organiserad!, såso
eläg enh eter i Preu ssen .
ledningen af alla ~·1arineus ang
3 Afdelningar.
Amit·alitetet består af följande
renden , sam man satt af
do-ä
man
1. A{delningen för kom
t erfo rder liee Ofllcerare och
Chefen för Marin-staben sam
Tjenstemän för föredragning af
a strid skra fter ;
1 :o Befälet öfver alla maritim
öfver hela militära (lnc lusi 2:o Ledningen och kontrollen
Justitire-, San itäts - och Poli s-)
ve-, Cle reci e-, Informations-,
m personalens utväljande för
tjen sten vid marinen, älv enso
ttninear ;
särskille bestämc.le ljew .te- Lefu
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3:o Anst:lllnin!:lar, bdordrin~ar, afsked och pension eringar
af Marin-personalen, uppifrån äuda till eraden af Kadett af
J :sta ldasseu;
4:o Förslager i afseende på anstiillniugar, befordr ingar,
alsked och pension eringar af hela marin-p ersonal en, med
utesfutand. ~ af de under 3:e punklen nämnde , och de egentliga förvalini ng s- tjenstem ä une u.
5:o Förslager i afseende på utmärke lser, nådebevis för
samtlip,a marin-p ersonal en med undantag af de egentliga förvaltning s-tj enstema nnen.
Il.

A{delningen för teclmiska ärenden, b~stående af en

Director och erforderliga under l rdande, för föredragning af
l:o skeppsb yggnade n,
2:o Machin-byggeri,
3:o Land- och vatten-b yggnad er för ~larinen,
4:o Taclding samt ut- .och afrustning,
5:o Armering,
6:o Oppställning af Marinens materia l-behof, iifvensom bes!iimmt>lser öfver besl;ntfenhetPn, conserv eringen (i teclnisk t
afseend e) och förbrulwingen deraf.

lll. A{delningen {ör allmänna och förvaltnings-ärenden,
beståen de af en Director och erforderliga underly dande för
föredragning af
1 :o Allmänna angelägenhelPI',
2:o AOöninr,s-äreuo:Jen,
3:o Persona len af egentliga förvaltnings-TjPnstemän,
4:o Anskaffning och förvaltning af Marinens materie l,
5:o Beklädnads-, Provian terings- , Lazaret t-, Servis- och andra ~konomisl;a angeläg enheter ,
6:u l\larioens genereJa Penning e- Cass a- och Riillenskapsån·nden,
7:o Marinens Intende ntur-äre nden.

Amiralitetet står under IPdning af
1:o Herr Ministe r-Presid enten, såsom "Chef för Amiral itetet\ han förer den l!ögre lrdninge n af detsamm a, föredra (Slänger ""'! all··n -u~rrndena i Stats-KonsPljen och uti Karorarne
ser,
berä~lel
drrne ), anmälE-r alla till Hans Majestät in!:lående
med undantag af rent militära ärenden , och kontras rgnerar
expPdit ionerne ar (-Jan~ Majestäts fattade beslut~
2:o Ö(ver-Befälha(varen för Marinen, som före r. den _s p~, ndena , och är Ordföra nde uti Am1rah. en a. f are,
.
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ÖfvPr-Befalhafvare för Marinl'n är H. K. H. Prins Adalbert af Preuss• n.
Gt>heime-Reeerinp,s-Rådet D:r Gaebler är provisoriskt
af Amiralitetet.
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NYARE TIDENS FARTYG .
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för att ln·mta kol. Samma kompanh·rs båtar som löpa mellan Liverpool och Newyorli p,öra 13 mil i timman.
Vi hafva på sednare tider gjort två vip, tiga upplf•clilt>l':
Att länr,den betydligt inverlwr på farten. Ett 15ngt fartyg
behöfver icl;e, som ett kortare, resa sig för hvarje våg det
passerar, och således minskas stampniugen mot sj~n, som hindrar fram farten. Samt:
Att för- och al;trr-skepp kunna byggas ntomordentli~t
skarpa, men likväl genom användandet af jl'rn
som byp,!;natls-ma!l'riel, eller medelst diagonal-förbindning göras fullkomligt starka . Alt Pil skarp bog verlwr otroHet på framfarten, är en earnmal sats, som senom sednare
tiders rön hlifvit ytterligare styrl•t. Vi hafva äfven fuunit,
hvad man förr betviOade, att ett mycket långt rartyg med
proportionerad hredd, låter väl och säk1·rt handlera sig i sjön.
Drtta ål' bevisad! genom Orientaliska lwmpaniets propeJlfor-båtar: [len gal, som är 320 och flimalaija 3fi0 fot lång. Westindiska kompaniets hjul-båt Atrato är 340 fot. lliltills Ilafva våra ånp,-vidunder sålian öfverstigit 2000 tons, nu gå de
vida deröfl'er. Atra\u är 2720, I-limalaija 3200 och Goldenage, en Arneriliansk båt, är 3000 tons. Det Östra ångbåtskompaniet är nu sysselsatt att bygga ett ångsl;epp, som skall
mäta 5 gånger så stort ton-tal, och 3 gånger den bäsil;raft,
som de stora West-Indiska ånghåtarne.
Det synes tydligt, att vi stå på punliten att tap,a Ptt väldigt steg framåt i äng-navigationen.
Man kan lmappast bestämma någon gräns, för den ökade hastigheten och förmågan, alt göra långa uafbrutna passa~:er. Utan att bygga för
stora lurtslutt, kan man således -hoppas på möjligheten, att
vi innan kort skola harva sk Ppp, som i en sträcka kunna löpa
en distans ar 5
6000 mil, med en lart i medeltal icke

a

understigande 20 mil i timman .
(lllustrated London Nt>ws.)

BA'tALlEll VID SINOPE.

Nt!danst~ende be1·ättelst! om den för Turkarne olyckliga
bataljen vid Sinope, är grundad på de efterforskningar, som
straxt efter slaget anställdes på stället, ar officerarne på Engelska ång-frcgatten Retribution .
Den 12 November l 853 ankrade en Turkisk eskader i
Sinope, bestående af 7 fregatter (hvaribland en om 60 kanoner), och 3 korvetter. Den 21 i samma månad, visade
sig utanför hamnen en Rysk eskader af 3 linieskepp, 1 fregatt och l skonert. Denna styrka blockerade inloppet och
bibehöll sin ställning, oaktadt det stormiga vädret.
Ombord på Turkiska eskadem, lärer framställning blifvit gjord till Amiralen Osman Pascha, att gå till segels med
eskadern, söka aU bry ta igenom blockaden, och algöra striden på öppna sjön; men befälhafvaren, som icke anade att
Ryssarne endast väntade på förstärkning för att anfalla, antog olyckligt vis icke delta förslag. Då några af hans skepp
nyligen lidit skada under en storm, trodde han sig heldre
böra alvakta Ryska styrkans anfall hll ankars, synnerligen som
han gjorde sig godt hopp om seeer mot den ännu ej öfverlägsna fienden .
Den 30 på förmiddagen syntes plötsligt en stor Rysk
eslwder af 3 trPdäcl;art>, och lika många två-däcks-linieskepp, under befäl ar Amiral Nachimolf samt en Kontre-Amiral, styra io mot hamnen fördivind under fulla segel. De
Ryska skeppen togo sina positioner till ankars på kort distans
och tvärs för de Turkiska fartygen, hvilka, utan att lossa ett
skott, tilläto dem verkställa denna manöver. 2 fregatter och
3 ångbåtar lerunades af Ryssarne utanföre hamnen, för att afskära reträtten för de Turkiska fartyg, som skulle vilja försöka, att rådda sig med Oygten.
Osman Pascha signalerade från sitt Daggskepp Aon-lllab
till de sina : 11 Att till sista man slllss [ör sitt land. 11 Middagstiden börjades anfallet af. Turkarne, oclr en förfärlig strid upp23
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ilod l uti L11·itken de Turkiska fregalterne öfver l l limma,
utan alt svieta, liämpade mot öfvermagten. Turkarnes första
rörlust var rn~gatten Navicli, hvillien, då den hotades med
äntring från en kolossal tre-däckare, och allt vidare motstånd
till fartygC-Is räduning var förgäfves, af sin bel1jertade befälharvare
Ali Bey, spränedcs i luften. Samtidigt härmed, inlrMfade hela den
Turkislia stl'rlians gräsligt fullkomli~a förstöring. Nflgra fartyg blefvo anU.inda af Ryssarnes bomher, andra sprängde sig
sjelfva i luften, och resten, med uudantag af två, stucko ifrån
sie ketlingarnc och drefvo i land.
Ryssarne å sin sida mannade rå och hurrade för den
vunna blodi~a SP!lern, livarefter de eenast åter började kanonaden mot de hjelplösa vraken, fr3n hvilka, af den rinea,
fast ännu okufvade återstoden af Turkiska styrlian, en svag,
artagande eld underhölls, som icke upphörde förr än slaetandl'l hade gjort slut på allt motstånd. Ryssarne brände
följaode (lagPn de två p~ redden liggande lwrvetterna, hvilkas sidor voro bokstafligeo sl;jutua i bilar.
Endast ett Turidsiii fartyg, åo{lbåten Taif, lyckudes undkomma. Den hade stucldl ifrån sill keltingen redan vid drabhniogens början, och lyckades med någon svårighet for~tera
sig igenom den utanföre hamnen stationerade Ryska styrkan.
l'aif förde till Constantinopel första underrättelse n om den
olyckliBa eskaderns öde.
Före drabbningens början, räknade Turlwrne 4,490 man.
De lleste öfverlefvande äro sårade. Endast 120 man, hvaribl~nd Turkiska befälharvaren Osman Pascha, to.gos ombord på
de på redden qvarliggande fartygen och gjordes till fånga1·,
samt bldvo förde till Sebastopol. Husseiu PJscha, som näst
Osm••n Pascha hade höesta befälet, blef dödad af ett skråskott, just då han från silL brionande fartyg skulle frälsa sig
i land.
Hysssrnes förlust är icke med säkerhel känd, emt>dan
de drogo sig bort kort efter bataljen. Fyra af deras skepp
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.h at!" rundhullf'n
haslopol.

s!l skadadf', all dc måste bogseras till Se-

f.aodt-halleri Prna 1·id Sinope gåfvo föga understöd åt
Turliarne, dl"ls dt-r!örl", alt kanonerne voro af för liten l•alihe~, dels. emPdnn .. de Tnrkisl1a farlyr,en s11 ymde de Ryska,
hvtlka l"j kunde alkommas fön iin det var förseot. staden
Sinope är fullkomligt förstörd af bomber och bl"innande trådst ycli<'n, som vid explosiont>rne blif1•it slun gade j land, Enda>t nåxra r5 Turkar lycli~drs all simmande riidda sig i land.
Uela l,ust en är beströdd med lik. I sladt•n äro alla auloriteter lilisom bedöfvade; foll1et har· flytt derifrän, och de särade Turliarne ledo den största brist på lifsmedel och medil,amenler, när 1\e!ribulion och 1\!ogador kormno till stället.
Proviant, mediliamenlt•r, äfvensom läliare-biträd e sidekades
genast från de förenade flottornas äng-fregatter .
Af orvanstående synes, att Turkarne slogos som män,
och stodo vid sina lianon "r till sista stund. Ali fiey, Chef
på Fregatten Navicli, och ltvillien, som redan år nämodt, sprängde sitt sliepp i luften, hade först gifvit befallning härom,
men för att vara sälier, alt tlenna blef rikligt utförd, antände han sj PII" krutdurken. Detta har hlifvit berättadt af en

efter explosionen frälst olticer.
Nedannämnde uppgifter om Tnrl1arnes förlust i farlrg,
folk, sårade &:c. aro samlade af Officerarne ombord på Hitribulion och Mogador:
Navick, 52 kanoner, 500 man. Chef, AIi Be y (dödskjuten), stred mot en Rysl1 tre-däckare. Sprängd i luften
en balf timma efter bataljens början.
Nezein, 52 kanoner, 500 man . Chef, Hassan Bey (dödskjuten), stred mot ett Ryslit SO-I11nons-skepp. Förstörd af
Ryssarne dagen efter.
Faisli Hah, 38 kanoner, 400 man, Chef, Ali Maher Bey
(död-skjuten ), stred mol ett l\yskt 80-kaoons-sk epp. Bråad

dagen efter.
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Gulla Sefit, 24 kanoner, 200 man, Chef, Selim Bey (dödskjuten), drPf i land ocb brann upp. (Satle eld på Engelsks
baudels-briggen Howard.)
Aon-Jllah, (Flagg) 36 kaoone•·, 400 man, Osman Pascha
Eskader-Chd (förlorade ena benet och blef gjord till krigsfånge). stred mot en tre-däckare af 120 kanoner, hvilken
blef så skadad till rundhult och takling, att den maslc bogs·eras till Sebaslopol . Bränd dagen eller.
Damietta, 56 lian()ner, 500 man. (Egyptisk). Sprang i
luften under bataljen.
Nedglir Feschir, 24 kanoner, 200 man. Chef, Hussrin
Bey (!illfåop,alagen), drer i land sedan masterne blifvit sl;jutna öfver bord.
J(aid, 50 kanoner, 500 man . Chef, Elao Bey (undl1om),
stred mot en tre-dåckare. Brånd dagen efter.
Nezemia, (Flagg) GO kanoner, GOO man. Hussein Pascha och Cadi Bey SkPpps-Chef (död-skjulen), stred mot en
tre-däckare. Bränd af Hyssaroe.
Faisi Jllarbout, 22 kanoner, 240 mnn. Chd, lzet Bey.
Bränd af nyssarne dagen efter.
Tai{, aug-korvett, 300 Lliistkraftel·, 16 kanoner, 300 man,
undkom.
Iregli, anghåt, 150 hästkrafter, 4 kanoner, 150 man.
Bränd af Hyssarue dagen dter. Utgörande summa 434 kanoner och 4,490 man.
Till Constantinopel fördes af Retribution och Mogador, hvarihland en stor del sf1rade ••• . • 200 man.
Sårade lemnade i Siuope, som ej kunde trans30
porteras . • • . • . • • • . • • . • •• .
"
150
Supponerade fångne • •• • • ••• .• • • ••
1000
Räddade i land .•. •••• •. ••
300
Undkomne på Taif •• •••
2SIO
Saknade och döde .•. • . • . . .

,

,
,

"

summa

~,490

man.

Ryska styr·kan bestod af :
Ville de Paris • ••• • • . • ••
storfurst Constantio . • ••• , •• •
Tri Sviatilelia (Tre Biskopar) • •
Kejsarinnan l\larie • • • ••

•

•

•

!

.•

120 kanoner.
120
120

so

Il

'11

Tchesm e . • . . . • •• . .• • .

so "

Roslislaw •) • • • • •. ·. • • .•

so

Il

"

Summa 600 kanoner.

'

l

Koulewtcha, } Frega lt er.
Kagul ,
Innan Ryska flottan lemnade Sinope, skref Amiral Nachimoff ett bref ar följande lydelse till Österrikiske l{on5UIO
derstädes :
11
Jag väuder mig till er min herrE>, såsom för nårvarande den enda embets-myndighet i Sinope, till hvilken jag
lian adressera mi~:, mi!d begäran alt ni, å mina rägnar, ville förklara för stadens autoritPter, eller de andra Konsulerne, em
sådana finnas, att jag på det högsta beklagar den förstörelse,
som drabbat staden, under den affär, som nyss egt rum.
Jag tillskrifver delta hufvudsakligt.n Turkarnfs envisa Mtstånd, jemte elden som spritide sig från de i luften 'Spltig ..
da fartygen, hYarar brinnande delar kastades i land.11
"Jag kom icke hit för alt förstöra -staden; till åtlydnad af
mina ordres måste jag anfalla den Turiiiska tskader 1 'tem
befann sig hiir, och hYilken till Lusten ar Circassien hn fört
vapen och ammunition &~ 1\ehelltr, till brnk emot deras lag-'
liga ö[verhd, Il. M. KPjsartn af Ryssland, och dem han förordnat att styra clt•ss• proTinser." l dttta bref tillll~nnagif..,
ves dessntom, att man tar hingael alt. skju,l'ft med bomber,
för att tysta de Turkiska land-bal!l'riern't.
Tur~iska delen af staden Sinope tir alldeles förstörd.
Den Grt" l.iska stadsdelen deremot, år jemför~lseYis os~"tl<\d,
ehuru denn a del, i anseende till de stridandes positioner, var
me~t exponerad för Ryssarnes el.J. Detta !Inses af Ryssarpe
•) Enliit tidningarna, har deltl! .s~epp sjunkit påp&ssagen tjllSeb;!atop,or.
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såsom ett bevis p!i buru Guds skyddande hand varit med
den Grekiska kyrkans bekännare.

Utdrag ur Ryska Rapporten om slaget vid Sinope, införd
Invalid Russe för den a December:
11

Vice-Amiral Nachimoff, som kryssade på kusten af Anatolien, observerade i hamnen vid Sinope en Turkisk fregatteskader till ankars j han var sinnad att löpa i o, redan följande dagen mP.d de siH'pp, han hade under sitt bP.fäl, men
bindrades af motvind. Ånehåten Dessarabia skidades till Sebastopol för att dt>r tillkäunagifva närvaron af Turkiska eskadern vid Sinope,"
"När denna 11yhet nådde Sebastopol, beordrades eenast Ville de Paris, storfurst Constanlin och Tri Sviatitelia, alla tre-däckz-skepp af 120 kanoner, att sl;yndsamt
segla till Siuope, förena ~ie med Amiral Nacbimolf och
ställa sig under bans befäl, Föreningen af de två HJ'Stia
eskadrarne skedde den 27 NuYember om aftonen. D~n 2S
utsaf Amiral Nacbimotr en das-ordres, hvaruti han tillloinnacaf sin afsigt, att så snart vädret blef gynnande, på t1å
kolonner allakera Turkisk& eskadern. lian hi ssade sin Pgrn
flagg på Kejsarinnan Marie och ställde under sitt omedelbara
befäl hösra lwlouoeu, bt>stående af förstnämnde sli~pp, S!Jrfurst Constantio och Tchesme: Ville de Paris, Tri Sviatitelia
och Rostisla w, utgörande vensira kolon uen, kommenderades
ar Kontre-Amiral No,·isilsky. 11
11 Den 30
I,J. 9 f. m. vind N.V. sisnaler~de Amiralen "klart
till drabbning n och "kurs p d Sinopes hamn.u Sl;eppen inseglade på två kolonner, !ör-de-vind. l anseende till den
rådande tjockan uppliicktes de ej af turliarne förr ån p~ en
knapp half mil (En~:elsk). De Hysl;a skrppen intor,o dererter
sina förut bestämda platser till ankars, på ungefårlisen 250
famnars (toises) afstånd från sina motståndare. Amiralen

bade knappnst anl;rat förr ån turkar ne öppnade elden rr~ll
sina fartys och battrrier i land. Den undrrhölls )'!t r rst lifligt och gjorde oss icke ab etydtie skada, synu erligrn till väders. På mindre än 5 minut er tystade storfurst Constantio
det batteri, som låg närmast intill. En Turl.isk Fregatt, som låt: nara derintill, besl;jöts med bomber från undra ballerid och flög snart i luften. [{ort efter sprängdes
en annan Turkisk Fregatt i luften af Ville de Paris's bombskott. Denna sistnämnda fr egatt lycl;ades likväl att afskjuta
t5gen för Krjsarinnan Marie och Tri Sviatit elia, men de~sa
skepp l å to s enast sina andra a:JiiarP gä, utan att upphöra
med elden.,
,[{!. 2 på e. m var allt motstånd förbi.
3 Turkiska
Fregatter, h varibland en med Amirals-flagr, på toppPil, vor o
i brand, och ar de 2 transp o rtrartyg~n synt es endast topparue öfver vattnet. Turldsl•a delen af Sinop e stod i ljus låga,
då vi td. hatf 3 upphörde med slijutninu en. Amiruten sidekade E· n offi cer i land såsom partameutilr, mPd ordres alt
tillliånnauifva !ör Autoritl'l erne, alt om ett enda skott alTyrades från stranden' slitiii e ban skjuta ner hela staden. orfieeren söl; te öfVl'l' en timma e f! c· r någon e m belsman, till
b vilken ban !;und e öfverlt>mna Amiralens bud, men fann ingeu, ban såg icke en enda Turli, de hade alla O)'ll till de

närbelägna byarne."
"När batalj en börjad ;· , sladnaJe, enli gt Amiralens ordncs,
Fregatterna Ka{;nt och Koul ewtcha und~r sep, •• l, utanför ham111.n, för alt arskära reträtt en f?r de Turid sfia fartyg, som
ville försölia att undtwmma . Mot slult't deltogo ål'veu dc
uti striden och angrepo de två Korvetterna, som tå~: o akter
om Hostislaw."
"Den 29 November, så fort krigs-ångfartygen Odessn,
Crimea och Chersonese fått upp ånga, afsåodes de af General-Adjutanten Kornil eff fr ån Sebastopot för att förena sig
med Amiral Nachimofl's esk ader vid Sioope. Km·nilPfT, hefål-

328
ha fvare på Odessa, observerade kl. J~ den 31, tvärs öfver
Dåset vid Sinope, början ar träffniogen och ångbåten
gjorde otroliga rörsök rör att skynda till de sinas undsätt·
ning. Då den hade passerat Cap Sinope, syotes Taif, en
turkisk ång-korvett om 20 kanoner, försökande alt undkomma
den allmänna trälf!fill$_en. l{ornilelf hissade sin flagg på
Odessa och styrde ned på Tair för att afskära bennes kurs;
inen denna afsigt upptäcktes, hvarföre Taif vände och fram·
gick långs kusten. Odessa närmade sig likväl inom kanon..håll och öppnade elden; men efter en timmas kanonad
märkte Kornile1f, till sin stora ledsnad 1 att Taif gjorde starkare fart och således skulle lyckai att undkomma. Taif var
tre gånger starkare än Odessa. Kornilelf upphörde då med
jagten gch dyrde mot Sioope för alt förena sig med Nachimoff's esköder, samt följdes af Crimea och Chersonese. Dessa två sednare ångfartyg bleffo beordrade, alt genast bogsera undan de fartyg, som lågo inom skolthåll från slrand'balterieroa, för den händelse fienden skulle fortsätta striden
under nallen. Od~ssa biet beordrad att taga fregatten Damietta, om .:SO kanoner, på släp och förflytta henne från
kusten. Danna fregatt hade minst lidit af vår eld, och likväl funno li ombord öfver :SO sårade. Befälharvaren och
orneerarue bad~ ()[vergifvil henne i börjAD af bataljen. Under .afto~Mn hade .elden taci' s.å öf'i'erhand ombord på de
Turkiska ·fartygen, ~tt de laddade kanonerna afgiogo den ena
eftell" •den andra, ~lt certer som eldE>n korn i dPras grann·
skap, och Jmlorna gingo åt våra skepp, likväl utan att göra
den minsta skada. Slutligeu spruogo dessa fartyg i luften,
och de brinnande spillrorna liaslades in i det turkiska lägret
vid Sinope, hvilkef sattes .i brand. Omkring midnatt var
be la den delen, -som är omgifven af •alla r, förtärd af el·
den, unde.r det den Grekiska delen slwnade& af lågorna.11
11
Följande morgonen var ingenting qvar af de 12 turl•i·
ska krigsfartygen, med undantag -ilf Damietta, hvilken hade
· tagits fl slö p af Odessa, 0eh ·vraken efter JG.rvette..sa, bvii.,
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1!8 ISgo i norr3 delen af hamnen. Darnietia befanns harva
blifvit träffad af 17 kulor; dess tackling m. m. var i det tillstånd, att fregatten icke kunde föras till Sebastopol, utan
saltes på land och brändes. Order blefvo äfven gifna för
att bränna korvetterna. Officerarne, som skulle utföra dessa
uppdrag, funno ombord på en af korvetterna Osman Pascha,
befälharvaren öfver Turkiska eskadern, hvilken var sårad i högra benet, två Kaptener och 80 sjömän. Fånr,arne förQytlades genast ombord på våra skepp. Om qvällen fanns ej ett
enda turkisl;t skepp i hamnen. 11

Sinope, med 10,000 innevånare, är bästa hamnen på
mindre Asiens kust, 300 mil (Engelska) från llosforen, e me l·
lan Constantinopel och Trebizond, nästan miclt emot Sebastopol. 150 Engelska mil tvert öfver till Crim. Ryssarne
giogo öfver på 24 timmar och tillbaka på samma tid.

staden ligr,er på en uts~jutaude udde, som bildar tvenne rymliga hamnar. Den sydöstliga hamnen är Turkarnes
örlogshamn och station, vid den ligeer örlogs-varfvet, det
enda i Turkiet utom Constantinopel, arsenal m. m. Det hela
är omr,ifvet af Pn mur, llanl;erad af torn, samt dPssntom
betäckt af ett litet k<~stell, tunga massor af murare-arbete,
men i ett alltför förfallet tillstånd, för alt kunna motslå den
mördande artilleri-massan ar 6 l.iniesliPpp. De örlogs-skf'pp,
som hår bn:r,as, af el1 från nårgränsande landskap, anses för
de bästa i Turkisfia llotlan.
År 1808, d3 Engtdska Amiralen Duckworlh hotade Constanlinopel, som försvarades af dåvarande Franska Gesandten
derstädes, General Sebasliani, sändes på dennes befallning
Franska Ingenienr-Officerare lill Sinope alt fö1·hät1ra fästningsverken; då anlades elt batteri på lien ulslijutande yttre
uddr-n, h vilket kunde bes~juta både hamnarne och inloppet j arven byggdes några andra batterier till de båda hamnarnt>S rörsvar.
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Sinope, Di ogenes födelsestad, florerade fordom, mt•o
har för vär tid blott framställt en massa af gamla ruiner, inskriptioner och statu('r 1 blandade med regel-lösa, oansenliga
byggnader; lillsom alla andra mindre Turkisl;a städt>r, ett eländigt skildespel för 19:de århundradet i Europa. Resande
berätta, att man uti en rasad stadsmur funnit en kolossal staty, upp- och nedvänd, af den rylitbare Philosoph, hvars
cyniska lefnadssätt funnit sitt motstycke i Sinopes utseende
på sednare tider.

SA?tnlANDRAG

AF ÅTSKILLIGA I{ONGL. BREF, FöRORDMN-

GAR, GENERAL-ORDER M. l\f., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR-

SYARS-DEPARTEMENTE~

(Kong!. Bref.)
Oktober den 13. 1853. !{. M. har i Nåder beviljat sekundLöjtnanten, Friherre C. G. von Otter ytlerligar·e ett års
resestipendium för att tjenstgöra å 1\ongl. Stor-llrittaniska
Flottan.
Den 26. K. M. har i Nåder tillåtit, att ett jern-lavetlage far
från Carlskrona till Slackholm lrnnsporteras, på det gerrom
försök må kunna utrönas de mindre Konstruktions- förändringar, som de Yid begagnande af Artilleriets kanoner
kunna erfordra.
November den 16. K. M. har i Nåder funnit godt tillä!J{l:l
Jungmannen vid 3:e Matros-Komp. N:o 58 Råbng, ett
exemplar i silfYer af Medaljen af 5:te stodeken med inskrift: "för bt>römli!Ja g('rllillear", att i höt:bl5tt band med
gula bantt'r bäras på bröstet, för Tisad rådighet och berönHård sjl'lfnppolfririg Tid det lillfäll!, då Under·-Skepparen J. Nyman föll öfver bord från Fregatten Eugenie a
Callao redd.
Den 29. 1\. M. har i Nå<h·r birallit, 111t 2 lakt-lwskar, 2 harnesk, 2 par fäkt-handsl.ar och 12 st. huseare må anskaf,.
ras för b vardera af MariO-RPgementets l O Kompagnier,

(General-Order.)
November den . 2. Kaptenen vid Fiollan och llidd. Tt>rsmeden skall, i stallet för Kaptrn Euerström, innevarande år
besit!lisa pt'rsedlar, som levereras i Stocl.holm för Flottans
Staliouers i Carlsl.rona och Götheboq;, samt Lots- och
Fyrint~sverliets behof.
Den 8. l(. M. har tillåtit, att den ll5tsmansstyrlia vid Flottans stationer, som bordt hrmförlofvas, men varit till följe
af den utbrutna Cholera-farsoten qvarhållen, må ht·mförskalfas.
Den 15 . K. M. har befallt, att Raptenen vid Flottan, Frih.
T. Ccdf'rslröm, skall efter [(nmruendören m. m. Melander·
t. v. vara Chef för Styrmans-Deparlemeutl't i Carlslirona.
Den 22. 1\. ~'], har befallt, alt bemälde Frih. T. CPderslröm,
skall efter ({aptenen vid Flottan Sjöbohm, t. ,.. vara Chef
för 2:a Matros-l{ompagniPI.
Den 29. Sel;und-Löjtnanten vid F'lottan, Arrhenius, har erh511it tillatelse all l. v. tjensteöra vid StocldJOlms station.
S. d . [{, ~1. bar b e· fall t, all ånp,larlyget Gylft> skall afrustas
och uppl:it:nas.
D"n 30. 1{. M. har tillåtit, att ångfartyget von Sydow får
sl~illas till 1\onul. Förvaltningens disposition i och för effel.t ers lran~poriPrande till Carlslii'OTHI.
Drr. den 2. K. M. bar befallt, all Rapten-Löjtnant B. W. R. Ringheim sl.all vara Chf'f för a:e Blel.inp,s Arlill• ·ri-lliltsmans-!{omp.
Den 3. K. M. har bdalll, att l{apltell B. l.illiPhöök sl!all, efter [{omrnendör-1\aptPn Törnqvist, vara I.Pdamot i 1\rigshof- Hällen.
Den 20. f\aptPn-Löjtnant Windald ha1·, uppå p,jord anhållan,
erld\llit tillstånd att under vintermånaderna tjenstgöra 1•id
Göthd>OI'!JS station.
Den 311. IL M. har tillåtit Premier-Liijtnantl'n vid Flottan,
Skop,man, att bära den af K,·js.1ren i R)'ssland honom förärade Riddare-dekoration af Ryska S:t Annre-Ordens 3:e
kl au.

332

Fö,·ändringar inom ]{ongl. Maj:ts Flotta.
Befordringar:
Den 2 Nov. Vid Fiollans Konstruktions-korps: till Kapten-Löjtnant: Pr{'mi~r-Löjlnanten A. G. Ljunestedt j till Premier-Löjlnaut: Sekund-Löjtnanlt·n J. V. Gjerling.
Den S Nov. Till Sekund-Löjtnaut: utexaminerade Ka•
delt-1\orporalen C. Lundgren.
Uen 29 Dec. Till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten
A. Sundin j till Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnanten c. R.
T. Ulner; till sekund-Löjtnanter : utexaminerade Kadeii·Korporalerne K. E. Roos, S. E. Schmiterlöw och C. K. Smedberg med turberålwing från den J O Dec., samt Kadetten J.
E. K. Chrislierson med turberäkning från den 17 Dec., och
ynglingen L. A. C. Gynther. - Vid Fiollans Mekaniska liOrps :
till Major: Kaptenen J. T h. Byström; till Kaptener: Löjt_nantrrne E. W. Sasse och B. J. Jouzon.
Förordnande:
Den S Nov. Kapten-Löjtnanten P. W. Ameen, alt t. v.
bestrida Chefs-befattnineen inom Westerviks Fördelning af
Södra Lots-dislriktd. - 1\aplenen, Frih. Th. Cederström, att
t. v. vara Chef för Styrmans-Departementet i Carlslirona.
Transport:
Den 6 Dee.
teneo och Ridd.

Till Fiollans Reserv-stat öfverOyttad: KapG. Sjöbohm .

c.

A{sked:
Den S NoT. Kap!E'n-Löjtnanten O. Tr~gårdh ur krir,~
tjensten. - I\ommendör~n J. M. Melandrr från dPss befattning som Chef för Sl)'l'mans-Dt>partementet i Cal'lskrona.
Den 29 Dee. Öfverste-Löjlnant~n Tid Flolians Mekaniska korps och Ridd. Ch. E. Wallenstrand 1 Ui' kriestjensteo
med pension.

Innehåll:
Några ord om Kadett-expeditionerna och sättet hvarpå [\adetlerna bildas till Sjö-Officerare • ••. , • Sid.
Berättelse öfver hvad som inhemtals vid besöliet i
nolland år l 852, med ll. M:ls Fregatt Josrphine,
i afseende på 1\·larin-etablissementerne, sjöfart,
baurlel, åtsl,illi!!a institutioner, kommunikationer,
m. m., af E. Ruuth . , . . . • . , ••.•••..•
Några ord om Gralials-fonden uti Amiralitels-Krigsmans-lwssan .•.•••• • • • • . . • . .
Om behofvet af Lifräddninr,s-anslallrr på Rikels
~U.StPI" • , •• , , • , • , , , • • • • • , , • , , , •

Förl.laring öfver sprinr,-tidens fördröjning •••••
VPrkslällda arbeten vid 1\ongl. Flottans stationer år
1852 . . •.. • . . • . • . •. . . . • •.

Når,ra ord om frakthandeln i stilla 0C('3n
Om Svenska Slipendiater i Engelsk ljenst •
Utdrag af Rapporter till K. Förvallnineeu af SjöÄrrndena, från Sek.-Löjtnant O. Toll •.
Sjö-expPdilioner och exercis med K. Flottans bevarade fartyg 1852 .• • • . . • . • . . . • •• , , .
.Anmärkningar rörande Fiollans hälsovärd och förändrad organisation af densamma, af Dok!. S.
Mörck • •••• • .• ••. •• .• •• . ••••••
Undervattens-Telegrafer ••••••.• , •••••••
Hvad nytta vinues för Flottan af de årliga kommenderingarue till K. Gymnastiska Cenlraf-Instilutet,
och h vad nytta skulle kunna vinnas~ •••••••
Anmärkninga-r vid Sjökrigs-ljensten ••••• • , , •
Måste Örlogs-sjömannen uti viss mobn vara eo väl
utbildad soldat~ •••. • • · · • • • • • • .• • •
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Rätte lser :
Ut i redogör elsen för Sjö-e:cpeditionerne 1 853, sid. 82
rad. 2 nedifrån och följande ha ~, genom förbisee nde af 3:ne
rad1-r i manusk riptet, följande origliga upp[Jift in nuti t : f Bataljon lianon-jollar : ~hef, Kapten O('h Rid1l. Tersme den «c.
l.c., bvilkrt bör \'ara : f Bataljon Kanon-jollar : Chef, Kapten och Ridd . EePrslr öm; inmöns trad d(•O 5 Juli, armlins trad
den 3 Augusti . · Briggen af Wirsin : Chef, Kapten och Ridd.
Tersm(•dt>n ~c. Sati1ma sida rad · 3 nedifrån står: inmönafstrad d. 3 Aueusti ; - skall \'ara : inmöns trad d. 5 Juli;
91
J
:
står
mönstra d d. 3 Au1;usti . Sid . SO rad . 5 nedifrän

kanonskepp i skall vara : 91 lianoos.kepp.

