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UNDERRÄTTELsER OM €ONSTANTINOPEL.

Det

är ett österländskt ordspräk som säger om denna
österlandets hufvudstad, att "man förtjusas deruti förr genom
ilrat än ögat." Sä vida berömd och så utmärkt belägen är
den. Visserligen ligger der någon sanning till grund för det
påståendet, alt här är medelpunkten för flere haf, men för
att få dessa att titp,öra d!lt heliga sjutalet, g5r man nästan
för långt i det man dertill räknar: Marrnora, Bosforen,
Svarta hafvet; Azowska sjön, Hellesponten, Archipelagen,
(.iEgeiska hafvet) och Medelhalvet. staden ligger äfven, sägPs det, på 7 kullar och delas i 2 gånger 7 q v arter. Dessutom räknas på Europeiska sidan 16 förstäder och på Asiatiska Skulari, ensamt en ganska betydlig stad samt [{adikjör.
Ville man söka upp alla namn sjelfva hufvudstaden burit, så
är det väl troligt, att man kunde få älven dem till sju. Fyra
äro allmänt kända.
Konung Byzas af Megara anlade der först en stad 658
år före Christi födelse, eller blott ett sekel sednare än Rom,
och ungefär vid den tid, då Nebudcodonozor förstörde judarnes rike. Efter sig kallade han staden Byzan•, och hade
mycken möda att skydda den för de närboende Thraciska
folken, hvilka af afund ville rörstöra den, men hindrades genom drottning Phidalias kloli11Pt och nybyggarnes tapperhet.
Desse behöllo sjelfva makten och styrde sin stad demokratiskt, till dess den intogs af Darius Hystaspes; Efter segern
vid Platea tågade Pausanias med Spartanerna dit och besatte
staden samt förskönade honom . Sedermera egde Atheoienseroe den under Alcibiades, till dess byzaotioern Trasybulus
hortdref dem och införde den fordoa fria styrelseformen.
Mot Philip af Macedooit-n liri gade Byzantinerne, och böllo med
lO
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Romarne, hvilka slutligeu lade staden under sitt välde. Vespasianus borttog dess previlegier, Severus iät aOirfä 8e förnäma och satte den förstörda staden under lieraklens styrelse. Sedan uppbyggde ban den dock skönare än förr ocb
kallade deu Antonia efter sin son. Under Kejsar Galtiames
blef den åter förstörd och plundrades sedan af Scytherne.
Constanlin den store tog slutligen platsen från sin bror J.ycinus, och fann läget så förträffligt, att han lät grundlägga
en ny stad och kalla den Constantinopel efter sig sjelf. Namnet Stambul skall vara en förvrängning af det grekiska uttrycket s'tan polin, 11 staden 11 1 (city). Turkarne säga !stambu!.
För att försvara sina östra besittningar, flyttade Constantio residenset till sin nya slad; lät . ditföra en mängd prydnader och dyrbai'fleter från grekiska och åsiaiiskå. siäder; samt
öf.vertalade förnäma Hornare att Oytta dit, bvarigeböm en
stor och folkrik stad snart uppkom. De J 126 år, s.om den
nu förbier under grekiska kt>jsarne, framte en sorelig historia af ohyggligheter, låga och olyckliga handlingar samt förnedring och förfall. Turkarne under Mohamed den 2:a intogo den år 1453.
Sjelfva staden, Stambut, ligger på en udde mellan Marmorasjön och Bosforen, der denna delar sin starka ström,
så att den högra grenen, under namn af gyllene hornet, djupt
inskjuter mellan de branta stränderna på europeiska sidan
och bildar en förträfflig hamn, hvaremot den venstra leder
till Marmora o ch åtskiljer Skutari från hufvudstaden. På den
sida, som icke omslutes af dessa vatten, bt•grånsas staden af
sto ra murar, llvifka do ck uodercått många öden. Redan vid
första anläegningen byggdes sådana enligt den tidens sed
och till slq· dd mot de vilda slammar, som beherrskade nejden. Fiend er och jordbäfningar förstörde dem dock efterhand, men de måste alltid underhållas ar en hvar som ville
bi beMII3 väldet. Kejsar Anas!asius bna:de l\ r :SJ 2 e. Chr.
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r.

andra murar hårs öfver Thraciska halfön, h vilka under Justinianus skadades af jordskalf och sedan förstördes af Bulgatetna; så att röga deraf numera kan åtel'llnnas, ehuru de
voro 5o iialienska mil länga och 20 fot breda. Theodosius
anlade de ännu befintliga murarue långs kusten ar Marmora,
slutande med fastniogen Sjut·ornen {Jedil•ale). Utmed cytJene hornet. finnes en annan fästning, kallad Btacher11en, som
iniiiiera omeifves ar förstäder. Den stora med torn och creilai:ier försedda mur, soin nu sträcker sig en half geografisk
mil ilielian dessa tasinirigar; har likvål haft månea företrädare,
stiliii blirvit så ofta försiörd, reparerad och ombyggd, alt berattelsen derom simile fordra upprepandet af hela östra Roms
historia. statlen har nem!. öfvrr 20 cänger varit belägrad,
samt lidagen 6, neml. iif Aici~iailes, kejsar Severus, Constantio den store, venelianaten Dandolo; Michael Paleologos
och Mohamed 2:a; Bland de 28 porlarue äro Ot>re ryktbara
rrao ddsa tider, såsdin Egri kapii, den krokiga porten, som
fordom hette Bulcariska; ligger vid Btachernen, bevakades en
tid af tyskar; ijei:Jade kejsar Alexins Komnenus till ingång,
var Jnsiiniani irlt)inipori o. s; V; Edrone kapu eller Adrianopels-tullen, hette fordom Polyandrii, ly den var mötesplats för de 11 mån~a män,; som byp,gde murarne. Gr öna
parliei byggde den delen, som går derifrån till sju tornen, de
bld deremot norra delen. Under Heraklins stod hår år 625
eit stort fältslag nwt Avarerila. Top kapu eller kanonporten
hette fordorn noinaniis. Det var der som den siste Palealocos föll i striden mot Ttirka·r ne.
Sjuiornen ailiades af Mohamed 2:a år 1458 och begagnades länge tili Statsfångelse, a!brann 1782 och ombyggdes
af Sultan Abdul Hamed, men oaslan utan torn, och ser nu
dystert och förfallet ut.
Det af hamnen och Bosforen omslutna hörnet af stamhut kallas gamla seraljen (eski serai) och uteöres af en stor
borg eller egen liten stad, uppbnmd af Mohamed 2:a år 1468

123
122
pli ruinerne ar förfallna byggnader, der fordom de grekiske
kejsarnes residens varit beläget. Efterhand försedd med nya
tillbyggnader mellan trädgårdar och en af cypresser, cedrar
och andra stora träd örvervext kulle, utgör denna udde Ilanske det vackraste Constantinopel har alt visa och intauer
"
'
den ankommande isynnerhet genom den ntmärkt skiina belägenheten. Denna borg, som simlie rymt 1o tusen menniskor och år 1822 ännu beboddes ar 7000, är omgifven af
fle1·e murar inom hvaraudra, men ända sedan JanilscharerDes utrotande år l 826 begagnas den icke mera till residens
'
utan blott såsom tillllyklsort för gamla IH'istar och sjukliga
sultaninnor elle1· slafvinnor. Den yttre dit ledande ingångl:'n
heter Babi humajum eller den höga porten, men är mycket
enkel och liten, fast den ligger högt, utmed Sophiakyrkan och
midtför den granna brunn, som Snltan Achmed 3:e låtit uppföra. Innanför!:' den trälfas på l:' n stor borggård !rene kyrkan,
nu nyttj ad till tyghus, samt några nyligen uppgråfela grafvårdar af porfyr, ofantligt stora och rätt väl bibehållna.
Derutmed vexa äfven når:ra pldtanträd, hvaraf ett är ihåligt,
försedt med dörr och to•·de rymma flere personer, än den
ryktbara eken vid Rinekulle, Dt>nne borggård leder till Babi
salam eller helsningsporten, der den förfårliga lirvakten ar
Janilscharer fordom postade. När då nålfon främmande ambassadör tilläts träda der·inom; förevisades huru dessa soldater erhöllo aflön ing i guld och bespisades, då deras tillr,ifvenhet skulle uttr ycl1as genom (len grad ar hegärliehet, ända til l glupsl!het, hvarmed de motto.go sin mat. straxt innanför·e 3:e por ten, Babi saade eller lycksalighetens inr,ång,
som ar sva rta vak ten strängt hölls sluten, låg sultans mottagn ingsr um, fö rsedt med en ofantliet bred soffa öfverhänod
b
'
med. ~uldbrod e ra d päll på rikt iniaggria pelarE', men dt>t är
dock mörkt och oansenligt. Ett bibliothek llnnes ännu bland
d e bako m beläg na byggnader, h vilka i fordna tider aldrig voro
up pl!l.tna för profan a blicka•·, och klmsli«~ derfö re ans ågos mera
värda att beses, än de verldigi:'D kunna vari t. Trädgå rdar i

stel form, med blomki'Ukor, små träd, balkoDger kring murarne och naturligtvis brunnar eller vattenbassine r, omvexla
med mångvinkliga sorumarpal atser, tapetserade i gammal fransysk stil och behängda med högst medelmåttiga kolorerade
kopparstick.
Det är h varken lätt eller behagligt att beskrl fva det inre
af den vid ankomsten så intagande och storartade hufvudstaden, ty det första steg man tager i land öfvert yga r· om
den fullständigaste motsats till hvad man har skäl att vänta.
Trånga, krokiga, branta och vanvårdade på allt sätt slingra
en mängd gränder mellan de bråcliliga och oregelbundna
trädskjulen, h vilka genom lysande färger och talrikhe~ bedraga på afslånd. Bär och der trälfas väl en obebyggd plats,
kallad torg, eller en med cypresser talt beväxt begrafningsplats, men blott för att visa sina f9rfallna och hopfu skade
omgifningar desto bättre. Bland torgen är At-meidan, hästplatsen, den markvärdigaste, emedan den i kejsaretid en var
kappköringsbana (Hippodrom) och har trenne montunenter :
en egyptisk obelisk, en kopparkolonn och en af sten uppförd pelare, som hotar med snar nedstörtninp,. De fordom
här tätlaude partierna 'J!märkte sir, genom olika färg er ocb
blefvo hätslw liellder, som hotade de grekiska l; ejsarnPs välde. De bli! hade de hvita till underafdelning, utmärkte Poscidon elle1· hafvet och Zevs eller himmelen, samt suto vid
de olfentlirra skådespelen till höger om kejsaren. Till venster placerades då de gröna med de röda, tillbedjande jorden eller Venus och Mars, samt betydde trupperne till motsats mot flottan. Dessa färger hafva Turkar och Tarlarer
från urminnes tider begagnat, hvaremot persiens gamla konungar bu1·o blått och hvitt band. Fordom voro en mängd
statyer, djurbilder och konststyck en uppställda );ring denna
plats, h variloJland må namnas de fyra gyldene hästar, som stodo på tornet öfver det galleri, hvarirrån de fj'l' spända vaguarne utkörde. Dessa bilder hade först från Atben blifvit förda
till Chtos, derifräu Theodosius den yngre Oyllade dem till'
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Constaotioopel, ~ogen Dandolo till Venelfig, och l'j~pq!eqo Jjll
Paris; men de aterfördes sed aq till Ml)rcusJ, yrk~n~ port, ~er
de ännu lära finnas.
Framför seraljens yttre pqrt o~h S<!phiqk rrkall, t;gr;er ep
.
lrten plats kallad Serai mei~a71i, som !Jppl~ger ep qi,en del
af det fordoa Augusteon eller Constantjnsplalsen hyjlken ~a~
den förnäm sta i det ~am la ~rr;aps. Vid den ;lori! f.ister!J',
som .nu .under . n am~ af tHsenpelarne lt~lles Jorn pch pegll~
nas trll srlkessptnnerr, ehuru 1!jup~ 11nder jqrden hel~gen, var
fordom ett torr:, sorl! nu är hepyeedt, men en porfyrpelarel
omgifl:en _af må~ea jeruband, i stallet för fordna cuidlifonor,
·
platsert . Et.met!':
qvarslar annu vrd ett galhörn och ulm4rker
.. .
slad;·n
af
dt>len
tätaste
inuti
dan, kött-torget , ligger il1idt
~ch fick sitt namn de rar, alt Janitscha re rna der erltöllo sin;
hfsm.edel. Den var då beprydd af hotande bilder oclr ljena~
de -~•Il afrättsplats. Handelstorg eller basarer fitJOas p,ij 01 Ö[l g•
faldlga stallen, men de äro! om möjligt, ännu skröpliga re o~ h
.
. '
mera orecelbundna än galorna.
Uvad som först faller i ögonel) vid ankomsten !III Co _
staotinopel ~r dess många hö ca och smala , t,o,rn' ~ås ta n. Il~~
naode ofanll~ca liandelabrer med ljus uli och Jjqs~läc!iare ljll
s~ets. Uvar·Je större Moske har nemligPn fl·~ qc!J SQI!lliea 4
sa dana .. torn, som kallas minareter. När plap f~ r höra, l) l·~
redan for ett decennium sedan funnos der 74 st()ra och 280
smarre Moskeer, samt att alllid några äro ur;dPr !Heflna~:· s~
k~n man • förPillålla sig hul'll S!'rdeles talrika de IJ!)~a Ini la.
Af de f.. - ·t ·
tornen rnasie presenlera sig för åskädar<•n
Proams a
•
·
ell~r s~ kallade kejserliga Moskeema besökes om fredag~rne
alllid nag~n af sultan, som i ett praktfr.tllt låg af sfora, sna~b
roende hatar med stor svite vanligen företager ditfärden.
Dessa tempel hafva alla en kupol i midteo , upp b uren af ped en
lare, samt en slags korsform krinab denna 1 l'k
1 som vore
förnämsta mosken Aia Sophia ; kebir, tagen till mönster.
Denna 5I. Ona byggnad är J 200 år gammal och bad e Oere
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fl)reln\dare af tråd, hvilka efter hurandra afbrunno. D~ den
j Januari år 532 e. Chr. f. alldeles förstördes, låt Justinia~.;s på 6 år uppför!! det nuvar11nde teJDplef~ Han var deröfve.r
~~ flir!just~ alt ban ~·il! iPVi&ningen u~rqpade: "~alo1po, jag
!Pir Mvef!rMfat di3.n per 14ra ~r4fl'<~s de dl·rbaraste pelare
man k~qner, SOrpliga ta~Oi! från fqr~na grekiska tempel, anQfa förfårc!igaqe vid kyrkans byggnad. Den är 252 fot lång
()Ch 22S fot bred, och anses för ett måslerstj'cl!e af byggnadskonst. Prakten förhöjes af den mosaik, hvanned hvalfven äro beklädda; men denna har lidit nåcot af reparationer, å verkan och jordbäfningar. Man kan se huru flere pelare af gnwdens skakning blifyit f!lbbade, slå sned t eller äro
med jernband lacade. Mest slöles dock ögat af den omändring Iurkarne gjort, för alt få ~horet i det väderstreck, som
visar åt Mec~a, hvarj~eno01 alltjog neduti l1yrkan fått ett
snedt läge, ocl1 sålefles Mven c!~ ~ostbara mattor, hy ~rmed
golfvet helt !)c!t hålJet betäckes! Sullan Achmetls Mos~e år
åfVeJl !lllllS~a st()r och vac~er, samt har 61 fots radie till
bvalfyet eller d(>m!lo, men den , hvilar på 4 runda pelare,
som se klumpiga ut. I SolejJnans moske finnas 4 dyrbara
pelare om !iS fots höjd af egyptisk granit. Alla dessa helgedol!lar ltafva en stor, va~kert byggd förgård, omgifven med
öppna pelarraqer och i midlen försedd med den oumbärliga
brunnen för tvagning före inträdet, hvilket åt inGen främling
tillåtes utan Slorherrlig lirman, samt sersliild folbeldädnad.
Älven lårer med hvarje Moske vara förenad en skole-och en
mat-anstali t för fatliga, mot hvilka htrkarne både af godhjertenhet och skrrt äro serdeles frikoslica. Efter vi kornmit
att nämna näcot om turkarnes karakter, bör det tillåggas,
att de ännu äro de talrikaste af siadens olikartade innevänare samt alt de ega både godt fOrstånd och hjerta, åro
mättliga 1 tacksamma och räll,sinniga, ehuru de sakna smak
samt anses tröga, snåla och obildade. Ar andra folkslag, som
der ses, åro Armenierna (Ermeni) eller voro före kriget de
talrikaste; de lära sig judarnes språk, men å re histna af en
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sekt som något liknar den grekiska; de <l ro serqeles mqga,
ihärdiga, sparsamm a ocb måttliga, men i höesta grad oför.,
skämda, plumpa och utan smak,

Greker (EIIenoi) innehade länee vietiga embeten, läro..,
stolar och befattning ar vid flottan; de äro snillrika, frisiuna.,
de, sluga ocb smakfulla, men falska, trolösa och utan ser..,
deles ihärdighe t. l våras blefvQ, som bekant är, stora hopar fördrifna, hvilka egnade sig åt sjöröfveri blan~ annnaL
Kristna äro dels hitOyttade från Italien, dels såsom handtverkare, lal;are och soldat-instru~törer int,omna från Tyskland, en mängd Engelsmän förestå fabriker, Fransoser drifva
handel, tlyl1tade UnBrare och Polacker söl;a hvarjehandu anställninga r, samt gesäller och nyfikn11 resande från alla .:uropeiska länder uppehålla sig hår längre tider. De stå ~oc~
icke i det bästa rykte för ordning ooh måttlighe t.
Judar äro så föraktadel att de icke !Jpptagas som rene..,
gater i Moslem, förr an de förut låtit kristna sig, En del
af dem äro öfverflyttade från Spanien, och bibehålla ett slags
spanskt språk, som de skrifva med hebreiska bokståfver, ocb.
utgifva t. o. m. en sådan tidning •
.A.raiJer trålfas mindre allmänt, och förekomma de mak..,
liga turkarne löjliga genom sin lillighet; de ar o ma era, häf..,
tiga, pratsamm a och hjelpsamma.
Perser ser man någon gång med siu~ höea mössor af
svart, småkrusig t skinn; de anses för t.ättare och bedrägliga,
Egyptier komma isynnerhe t som matroser och soldater
till turkiet; de äro mycket mörl1a l senfulla, men icke groft
byegda, arbetsamm a, ihärdiga och viga, samt torde i karakter likna Araberne, utom att de snatta, då de kunna öfverkomma småsaker.
Peras innebygea re, Peroterna, åro ett eeet, eansk01 mäktigt folk, härstamm ande från Genuesare , Greker och andra
Europeer. De äro serdeles språkkunniea, bedrägliga och intriganta. Ehuru de äro oumbärliga för gemenskapen nJt•llan
Europeer ne och Turkaroe, föraktas de af båda, lefva af hiln-
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del och vexel med dem, bekänna vanligtvis kalholska läran
och låna sig till h vad företag som helst.
IJe förstäder, Perolerue bebo, heta Galala och Pera, ligga utmed den norra stranden af eiiif'ne hornet eller hamnen, vid dess smalaste del, och 'liallades fordom Sykai (Fikonträden ). Man påstår, att Galala fått sitt namn af Gallerne, hvillia under Urennus iotogo den 250 år f. Ch1·. f. EftPr Justinianus, som bt>byggde denna för;;tad, fick den en tid
namnet Juslinianopolis. Kejsar ~1ichael Paleologos tillät Geoueserue alt der hålla ett nederlag af varor, livarföre de
pmeåfvo den med murar och torn, som ännu synas, o·cb
!1varifrån de slutligen besköto den midtöfver liggande greJdska staden, som är lä~re. De voro då den mäldip,aste sjöstaten i Medelhafvet, behenska de Bosforen och samlade stora
rikedomar, men fruktade så för de aukomma nde tnrkarne,
att de tillbyggde murarn e år l 446, försåg o dem med 12
starl1a portar och hemlieen underhand lade med de liristoas
fiender, troende sie vid Grei;Prnes fönlrifvande få behålla
Galdta så mycket ostördare . Mohamed den 2:e insöfde dem
i säl;erhet, tills han eröfrat Constantinopel, då han fördref
äfven Genueser ne, nedref dc vi~tip,aste murarne och förbjöd
eUI'op~iska skepp att seela på Pontus Euxinus (Svarta hafvet). Det stora tornet Genuest;m e b)ggt vid beläerinp,en
blef, sedan det af de täta eldsvådorna lidit betydligt, ornbyegdt af l\1ahmud den 2:e år 1824. Det är nu begagnad t
s~1~ telegraf-s tation, samt att sienalera eldsvådor . Galala
kallas ä[ ven Bey-oglu , Prinsens förstad, efter Prins Alexis
från Trapetzuu t, som en tid bott der. Ofvauföre de trilllga,
branta och i alla afseenelen farliBa gatorna ho de förnämsta
europeer, ambassad örer och finhandlande vid en lång, krokie
gata utefler största höjden. Detta är Pera. Den nt-danföre
liggaode hamnens omeifning kallas Top-hane, eeentligen ka.,.
nonhuset efter ett stort gjuteri, och Fyndykly, hasselhacken,
..
'
som fordom hette Acantion efter de fester, som der firades
till Ajax' ära, och derefter under Areadins för sitt' sköna läge
'
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benämndes Argyrapolis (silfver&taden). Der lilrer Apostelq
Andreas predikat och byggt en kyrka. Mera östligt, der vinterpalatset dalmabag/je Serai, nu speglar sina marmorpelare
i Bosforen, skulle Jason laodat med Argonauteroc på si!t tåg
lill Colchis. Derefter kom.rner Rhqdiernas fordoa landningsplats, nu kallad Besjiklassi, l1yarest sultan Solimans ryktbara
amiral, sjöröfyaren ~~ired!Jjll P~s~ha (Rödskäeg) ligg"r begrafveo. Der håller uu pq alt hJIIb.or!Jll~ eq q y &era!j af !Ilarmor helt och hållet (<!å all~ de and r~ Ii !l stArre qelell ~ro
ar furubräder), hvilken ~allas Tjiragar•, och är b.&de !iii läge
och prydnader bland det utmårkta~te rp,al} ~all r& se,
Den dalgång, som leder från Besjil1tassi 1\11 öfrq ~eleq ilr
gyldene hornet uppgirves hafva blirvit begi}gnad af Mohamed
2:a att ~öra galerer öfver land till inre delen ar lla!llneo,
livars utlopp var slängdt med kedjor mot turkarnes anfall.
Detta synes otroligt, då man belraktar den bergiga och branta belägenheten, men sådana transporter voro i fordoa lider
en vanlig manöver, som troligen mött ända större svårigheter, när Venetianerne under ett krig med Milano år 1439
förde en hel roddnolla 200 migfia öfver hmd till Lago di
Garda. Uti berättelsen om Norrmånnernes strörtåg kring Paris förekommer äfven, huru de dragit sin_a Drakskepp öfver
land dit.
Om den förträffliga hamnen i Bosroren har sagan såväl
som historien åtskilligt att förtälja. Namnet Boos por.os, som
simlie kunna öfversåtlas med Fävågen, skulle hafva sitt ursprung i den gamla fabeln om Jo, förvandlad till ko ror att
undgå Junos S\"artsjulla, och ar bromsar jagad kastade sig i
sundet vid ett ställe orvanfOre Skutari, som äuou kallas Okiur
liman eller Ögys Ii mani ( oxhamneo ), och fördes af strömmen
in uti gyldene hornet, landsteg uti dess öfra, grunda del,
kallad söt-valteo-~alen, der de båda floderna Vorvyx och
Cyndaros bilda en mäogd bolmar vid utloppen; och bon gaf
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~er Jifvet åt Keroes, efter hvilken hela viken kallades Keras
~på

gregiska horn).

Det smalaste passet ar Bosroren hette fordom Hermeon,
ett Merkurii (HPrmes) tempel, eller efter l\•enne hvita
pelare, som Xerxes lät uppresa till minne ar sin <Hvereäng
derstädes. Turkarne !;alla delta ställe Seitan Akindissi, satans fors, och harva der anlagp,t fästningen Rumeli boja:&
hissari på europeiska, samt Anado/i hissari på asiatisl1a sidan,
för alt hin4ra flere <~rmeer att öfvercå än som hittills cjort
dflt, oemljgen Perseroe under Darius, Gölherne, Korsfararne
tmpef qaot~l, och Turkarne.
~fler

S~rän4ei'D1!

af ~osroren åro synnerligen höcre upp spacmed ba~terier, och nära Svarta harvet ligcer ett fyrtorn
p~ hvar sida. Oet asiatiska var från bJrjan upprest till Med~as åra, emedan 'hon der skulle landstigit med Jason. Man
ser derstädes vulkaniska lemnincar, som girva stöd för den
rprmodan, att Bosroren skulle uppko~mit genom en eruption,
~om klyf~ kljppqrn~ yid jn!qppilt, och ~anat VåG för \'attenmass~n, · ,,~,!!~·en med såd11n •n akt neprpsat i Marmora, att
flellt·~pqntens diil dep1f ~lirvjt f~lld, ~amt det på andra sidan
!i:~Gi!IJde lijglan!let Mversv~m!f!aJs 1 ipnan strömmen nått Medei·J,af~et, per ~·älld~ sic ~ot Snien, mot dess branta strand
dr!flits söaer ut och f:!qrJsopat det låca landet ar Afril<a, så
~tt Kretas höga berg blirvit qvarstående, blott som en lemni'lc, 1!r~~p~l från ~Jiopien. Öarnes form antyda denna strömmen~ riktning~ Ett ganska högt berg synes på asiatislia lan~eJ, for4o~ benämndt Herkules skuldra, nu Vecka dag_hi eller
Jättebercet, försedt med ett kloster för Dervischer. Sacan
omtalar, att en Konune Amikos, Neptuns son, der tvuneit
fremliugar till strid och dödat dem, men sjelf blih·it nedgjord ar Pollux, som skulle varit den starkaste' bland Arconauteroa. På denne Konuncs craf, som synes i hela nejden,
planterades en lager, så beskaffad, att så långe en gren derar medfördes på något fartyg, kunde någon enighet och trer~llde
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nad der icke finnas. Srdnare tolkare vilja påstå att det varit en björk, emedan skepp, som inga andra grenar medtat;it ån björl.qvaslar, bt- lunuits stundom råka ut för ett lika öd P,
Bergen vid Bujuk'dere pil europeiska stranden äro äfven
rätt höga, men bevexta med omv exlancle slags skog, som
utgör en skön ram åt den vacl1ra bugten derunder, h vilken
är den bästa ankarplatsen i Bosroren. Fordom hette der
belägna köping Bathycolpos, Ryax hathys och Megas aeros.
Korsfararne hade der sina läger till dess Godefroy de Bouillon
förlade sina trupper närmare hufvudstaden. Nu bo de europeiska ambassadörerue vanligen der om sommaren, derifrån
~eras bud på några timmar kunna homma till sultans palats
eller staden, när det påfordras, eller och ro deras snabba
IJarl;er deremellan. Den bPhagligaste dal vid BosforPil är
tJock den så kallade blå vattensdalen, Bujuk-Gök-su, nedanföre Aoadoli hissari, der ett par åar utfalla i Djefvulsforsen,
bildande kring sig en stOJ' äng orngifvt•n af de flefl'ligaste
träd. Många lustfärder göras dit om våren, men der lårer
under heta årstiden icke vara så sundt som på Rumeliska
sidan, der de smil städerna Stenia och Th Prapia pryda stränderna till ett par små säkra hamnar, Namnet Therapia (läkemedel på Grekiska) antyder ställ ets bPtJ3enande af förnäma
sjuklioear, och icke uppkalladt efter de trollmedel, som Metima dit simlie medfört.
Midtrör gyllene hornet ligger staden Ysykdar eller Skutari, som fordom Ilailades Krysopolis, guldstaden, emedan,
säger man, Athenicnserne der låto taga en indrägtig afBift af
alla förbiseglande fartyg, eller ocl1 efter Agamenmons son
K•·ysos. Perserne egde den åfven läose och samlade der
mindre Asiens skatter. På oärligsande slätterna hade de Iler<~ ganger sitt lät;er, liksom Ryssarne år 1833. De fordoa
e•·ekiska kejsardömets fältherrar brulwde äfven derifrao ao!Jll a sina herrar och afsätta dem. Ett dylikt företae utförde
ae u förenade Franska och Venetianska flottan år 1203. Slut-
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lip,en flyttade somliga kejsare residensPt till Slmlari, hvarröre
de der anlade palatsPr. Äfvrn Mohamrcl fl~>n 2:e hade der
ett ~ommarslott och midteinot Besjiklarsi litmor ett sådant
ni' målade hrädPr, hvilliet under nuvarande rfllllåp, ticl! upplåtas åt Prins Napo! Pons rnollagandf' .
Som turliarne filredraga alt få sin eraf i asiatisk jord,
dit de anse sig höra, har en begrafninBsplals hlifvit anlaggd
söder om Skutari, lika stor med hela staden, och bestående
>O!TI vnnligt af en tät qpress-slwg, så fullsatt med grannt
millade grafstlo' nar, alt man bar svårt vandra mellan dem .
Vie! hvarje graf hör egentlief'n två sådana stPnar af två till
fyra fots höjd vara uppresta, hvara f den vid hufvudet är störst
och för liartar prydd med en turban. En half geografisil mil
derifrån ligger det höga, niistan liala berget Burgurlu, h} arifrån man har ·en den herrligasie utsigt a·r ht'la Bosroren och
Constantinop els omgifninear, liksom såge man dem på en
p,rannt färglaggel karta. Man ser derifrån den vaclu·a dalen
krio~: iifra lielen af gyldene hornet, dit sil mycket folk sarnlas de vackra majdagarna, för att förlusta sie i det gröna,
samt Prinsöarne i Marmorasjön, som älven flitigt besökes på
de dat:fip,Pn dit eående ånp,båtarne, OCh der dell förnämsta
läroanstalten !'ör förnäma barn llnnes.
Tornet Kiss-Kalessi pil en klippa midt i BosforPn, förenad mt>d ett rer med Slwtari, kallas ar främling ar af obekant orsak Leandertornet. Det byp,gdrs af Manuel Comnenus
för att drrifrån med Pil liedja spärra C{)nstantinopels hamn ,
och lieile fordom Darnalis eller Qvinnotornet efter en p,regisk
fältherres fm af detta namn, som der blel begrafven. Som
strömmrn salter derifrån ral>t på Seraljt>n, är det möjligt, att
någon ny:•re tidens Leander derifrån velat uppsölia sin Hero;
att han ickr lmnde komma tillbaka igen , torde afslirä ckt honom.
Sed an vi n u tagit en öfversigt af de vigtigaste eeogratiska och hi storiska märkvärdigheter omkrinp, CoostantinopPI ,
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torde det böra nämnas något om hamnen, som varit förnämsta orsaken, icke blott till hufvudstadens grundläggande,
utan till de otaliga strider, som der utkämpats, för alt icke
saga något om dem som ännu pågå•
Vi veta att Svarta harvet bär har sitt enda utlopp, och
som en mängd betydliga flodrr ditröra sitt vallen, så löprr
strömmen rorråndels alltid ut derifråo, isynnerhet som nordoslliga vindar äro de rådande, och Svarta halvet icke år utsatt för så ofantlig afduilsiniog sotri Medelilaf*ei. slrötnineo
i Bosroren år dock mer eller rnindre siark; allt soin bredtfen
Ar olika, hvilken mellan Seraljens udde och Skutari är 900
famnar, mPn vid smalaste st:illet endast 300. Den löper der
vanligen så stark, att ett ångfartyg måste vara snabbgaeildt>
1
för alt kunna gå deremot, ehuru Iotsarne alltid söka sig fram
under den lugnaste stranden. Tvenne ängfregatter om tillsammans mera än 1000 hästkralier, föhnfidde del'före icke
att den 2:a November i 853 uppbogsera det fransila llnieslleppet Jupiter·, utan det inäste ankra i1edaiiröre Ojefnilsströmrnen. Genom de frainskjutaode udtiarnei kaslas siröiumen ömsom inot eria eller andra sirandeii med sin siörsia
liran, och bildar på den moisatia sidari jeriHöi'elsevis siillafe
farvatten; sasoiri utined S~uiari, och i alhnflllhet mesl vid
den asiaiiska kusten; Täit uimed den tvärbranta stranden,
bildas äfven en aildeles motsatt g61'nde strörJi; som ar roddblitar alltid uppsÖkes, ehuru de dervid sttindoiii tii iialla sig
så nära siraoden (eller husen i föl'städetria), aH inre åran
icke kan bl"gagnas. (>a vissa sialien äro derföre folk till
l1ands, hvilka för någon kontant t.>rsåtlnirig iillkasfa balar eti
draelina och trrecka dem dermed förbi de för ströroraset inest
utsatta uddar, der uppströmmen stundom icke år tillracklig
att hjelpa dem fram. Ofvanföre Stenia blir Bosfon~n bredare
och bildar på Anadoli-sidan bugten Beikos, der omkring 30
större och mindre krigsfartyg lågo till ankars under vintern
mellan IS:i3 och 1854. Aldra öf\·erst lågo några egyptiska

133
briggar och korvetter, derefter de franska linieskeppen i en
Jinia nog långt från stranden att tilläta deras ångfartyg ligga
för 2 ankare innanföre, samt nederst engelska Oottan, äfvensä
ordnad efter kustens böjningar, och undvikande ett par utskjutande grund . De flesta af dessa fartyg lågo på 24 till
30 famnars djup, meu ett ar de franska linieskeppen lärer
bart sill yttre ankare på 35 famnar. På detta sätt kan man
eti1ellerlid idJkra nåstari bvar som hels.t i Bosforens farvatten,
der man knappt finner under 20 eller öfver 40 famnar.
Utan möjligheten att alllid med ankaret kunna stoppa upp
mot . strömmen, skulle också detta sund icke kunna begagna~
af seglande fartyg, hvilka i alla fall iiro utsatte för svåra haverier. Ombordläggningar, skador å ldyfverbombar, spiror
och närliggande byggnader höra till ordningen för dagen, eller
rättare oordningen, ty någon rastställd ordning efterlefves i
dessa trakter ickP. Älven de nämnda krigsskeppen ledo flere
gånger skada af hvarandra, och en slackars handelsbrigg lårer en dag bli!vit krossad mellan tvenne manövrerande tredachare.
Ofvanföre Therapia vidgar sundet sig till en stor bugt
vid Bujuk-dere, der turkiska Oottor halva sin vanliga tillflyktsort utmed europeiska vallen, hvarest sällan någon betydlig
ström löper. Närmare Svarta bafvet anses ankrande fartyg
utsatta för de stormar, för hvilka detta haf blirvit ryktbart.
.Bosforens hela längd dit råknar nära 16000 famnar eller 5 f
geografiska mil. Inloppet frän Svarta hafvet anses svår att
igenfinna, emedan sundet betäckes af de grfi bergen, som omgifva det på alla sidor, och först på nåra håll öppnar sig;
men vådan att med ett seglande fartyg hålla ned med vind
och ström för att söl;a det, är så mycket större, som ingen
ankarplats eller räddning från lägervall linnes i de närliggande, serdeles liknande vikarne. Blott vid stark sydvestvind
bänder det att Bosforens valtPnmassa motas och bildar uppsjö. De måoca se&elfarlyg ar alla storlekar och nationer, sow
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arvaktat ett sådant tillrålle att komma in i Svarta hafvet, trån""
gas nu och utsättas rör att skada hvarandra, isynnerhet, om
vinden stillnar ut eller strömmen åter tager sitt vanliga lopp,
Med förbigående af sagans berättelser om dem, som
passerat detta fordom så fruktade rarvatten, har man sig
bekant, att Ryssarne under Ruriks rep,ering år 866 e. Chr,
der framträngde med 200 farkoster, hvilka till största delen
förstördes af stormar. Prins Igor frän Kiew lwm år 946
med l O tusen fartyg genom Bosforen, brände Constantinopels
omgifningar, men besegrades genom "grekiska elden", hvar"
med största delen af folk och fartyg blefvo förstörda. År
1626 ankommo Kossaekerue med 500 galerer, hvardera fö•
rande 20 roddare och 20 stridsman. De brände Bujukdere
och flere byar långs stränderna, samt förorsakade sådan sl;räck
hos Turkarne, att de sedan skola låtit spärra inloppet från
Svarta hafvet med kedjor.
Den 20 Febr. l 807 kom Amiral Duckworth genom Dardanellerne med en engelsk Ootta, som föriades vid Prinsöarue och hotade Constantinopel, under hårda fredsviikor
och blott 48 timmars tid att afp,ifva svar. Men dåvarande
Franske ambassadören, General Sebastiani lat råda och hjelpa
den betryckte sultan Selim, Silmt befästade Seraljen och alla
punkter, hvarifrån eneelska skeppen kunde beskjutas; då de
efter 12 dagats underhandlingar ville lullfölja sin hotelse,
Turkarne hade 8 batterier med svåra kanoner och kulor ar
sten, vägande ända till SOO 'll, säges det. (Visst är, att vid
örlogsvarfvet i Constantinopel ligger en kanon, hvari en officer infört öfre delen af kroppen, utan att epåletterne nådde sidorna, och vid Sultanie-kalessi i Dardanellerne visas dylika l1anoner). Emellertid sliadades eu engelsk fregatt betydligt, och två korvetter sänktes snart af turkarnes skott,
hvarföre Amiralen fann rådligt öfvergifva anfallet och hade
största svårighet att med frisk vind och ström kunna komma
derifrån lörbi Hellespontens uu iordningställda fästningsverk.

135
iian gick till Egypten, och anföll det utan bättre lyclw, då
sultanen begat:nade sina fördelar all förjaga engE:'Ismännens
hnilclsförvandleJ'; ryssanw, UJ' Wallachiet. Men som Janitschal·erne derefter gjorde uppror och mördade Selim, så
inföllo ryska ll'llpperna åter och öfvergingo nu Donau.
'furkiska varfvet, beläget vid tnllene hornet ofvauföre
Galata, har flera goda inrättningar och lemnar stora vackra
skepp, hvariblantl 2 om hundra kanoner med propeller nu
hålla på att eöras fardiga . De turkisl1a besätlningarne hålla
sina fartyg ganska snygga och väl armerade, men befälet är
obildad t och seglai' ogernn, isynnerhet sedan de greldsl1a styrmännen icke mera äro tillförlitliga eller anlitade. Fordom
besiod en årsexpedition deruti, att ett eller par stora linieskepp med god vind länsade ut genom Hellesponten ocb.
uppsöi1te en god anlwrplats vid någon af Archipelagens öar,
der de rekryterade munförräder och besättningar något hårdhå•idt. När nu ki'ingliegande öar voro alldeles utsugna och
höslen nalkades, arvaktade de stark sydvest vind för att på
ett par dagar komma hem igen, skrytande af sina oerhörda
ströftåg. Då de äudtligen vågade sig öfver till Egypten, var
detta ausedt som en verldsomsegling, men att icke hafva
fartygen upplagda före November, ansågs såväl för krigssom handelsfartyg såsom uppenbar vårdslöshet .
Anlwmmande fartyg ankra emellan Galala och Seraljens
udde, der ett godt utrymme och god hållbotten träffas på
18 till 22 famnars vatten samt hurudan ström de vilja välja .
Lån~:st ut i Bosroren löper den der med 3 till 4 engelska
mils fart i timmen, men, såsom förut nämndt är, kantrar
den sällan; derefter artager strömmens fart, så att den långs
stranden vid Seraljen blott bar hälften så stark fart, men
samma ril1tning, nästan alltid inåt Inilene hornet, h varföre
de Lloyds ångfartyg, som här underhålla förbindelsen med
Dona, Trebizond och andra orter vid Svarta hafvet, äfven11
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som med Smyrna, Triest och Egypten, uer bruka rörlägga5
för ett ankare. Utmed Galala löper en motsatt ström, återvändanile ur gyllene hornet, dock ganska ojemn b:ide till
häftighet och utsträckning, så att der förtöjda fartyg ofta
svaja. 1\Iellan dessa båda strömmar finnas ställen, der förlaggda skepp besländiet gå rund kring sina ankaren, och lägga ombord på sina erannar. De Oesta mindre Ilandelsfartyg
och en del större bruka derföre taga fast i land och bilda
täta lag nästan kring alla stränder, emedan vattnets djup
tillåter dem komma huru nära som hetst. Denna fördelaktiga belägenhet fortrar utmed hela hamnen förbi de 2 första
stora broarne, hvilka på pontoner btifvit anlaggda öfver gyllene hornet, och IJvilka dl'rföre äro försedua med [ösa klaffar i midten 1 mede tst gångjern rörtiiga åt sidorna, så att, då
dessa halas undan, de största krigsskepp och bredaste ångfartyg kunna gå derigenom. En tredje bro finnes ofvanföre
kronovarfvet, men der är vattnet grundare , så att den blifvit förseud endast med ett högt hvalf vid hvardera ändan
föt· båtars passerande, liksom de andra broarue äfven harva .
Vid den !tlre bron tillägga aHa de passagerare-ångbätar, som
underhålla lwmmnnikationen närmast kring Constanlinopel.
Förr bestreuo engelska ångfartyg denna mycket Jiniga trafik,
men år 1853 förbjödos utlänning~r att de'ruti deltaga, sedan
turiii ska båtar blirvit anskaffade, som uppfyllde ändamålet.
Dessa ångfartyg äro ungefär så stora som Målarens ångfartyg
och lmnna både i utseende och fortgång mäta sig med dem .
De äro ofta alldeles fullsatta med passagerare, ar hvilka dame rna. uppta ga de n ali!ersta delen af däcket och icke få tillta las ar de manl ip,a .
Utom detta kommunikationsmedel begagnas ända till tusentals båtar, kallad J(aiker, af en helt egendomlig byggnad,
rodd e af en ell er tv å man och i snabbhet öfverträffande h varje
europeis l1 ~ t , som försökt täfl a med dem . De äro så sma•
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la, alt de rått korta årorna måste gå kors om bvarandra
inombords och der hafva en motvigt. Som de således äro
ranka, måste man sitta på botten, nästan mid t i båten mot
ett der upprest ryggstöd . Fören är uppskjutande liksom eu
skridsko och skarpare än aktern, ja så skarp, att det jero,
Jtvarmed den är skodd, söndersl<år hvad som törnar deremot. De äro invändigt beklädda med lunna skirvor af lindträd, prydda med utsl•ärningar och serdeles nått hållna.
Att se med hvill;en färdighet de muskulösa och fromsinnade
roddarne handlera dessa kaiker, är ett verkligt nöje, helst
som triingseln, strömmen, de brokiga drägterna och den rena Jurten gifva lif och stort behag åt den rörliga taOao.
Dessa antikt formade farkostet• lmnna dock endast i vackert
väller med sällerhet begagnas, ty i sjögång, eller med den
friska nordanvinden tvärs på lifvet, har man största möda
alt komma dit man önskar med dem. Der rymmes vanligen två europeer eller sex turkar, och h varje båt tillbör någon viss station, der hamnmästaren tillser att den hvarje
afton är återkommen samt vid blåst uppdt·agen i skjul. Så
angenämt det är att om dagen ro kring stränderna, och beundra den herrliga belägenheten, de täcka och grannt målade husen kring alla stränder, de grönskande höjderna ocb
den liDiga sjöfarten, så ödsligt är det nattetid i Constantinopels omgifning. I Stambul, der endast turkar få bo, går ingen menniska ut på gatan sedan natten inträd!, ocb således
1\r der alldeles mörkt och tyst, med undantag ar de kringströrvande hundarnes tjut och oupphörliga skällande, hvilka
anses fullgöra polisens befattning i and ra städer. I de förstäder, SOIU bebos ar fremlingar, år viii icke heller någon
gallysning och lika öfverfullt med nattetid lömska hundar
utan våru och egare, men der vandras docl1 vid sl;enet af
papperslyktor och helst tlere personer tillsammans, för att
freda hvarandra mot alt öfverrallas af mlirdare och stråtröfvare. Alla båtar ligga stilla, och fartygen höja sin mörka
takling mot skyn, liksom skuggor svärvande öfver den tysta
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vattenytan, Llott den flammande easlysoingen pli. kandelubrarne utanför sultans palats göra ett afbrott af ljus, som skönt
återsprglas af nosforens luena böljor.

G.

SANNOLIKHET FÖR BLIFVANDE BAJONETT-ANFA LL OCH
ÄNTRINGAR.

Sednare tids fullkomning i skjutkonstP0 1 äfveOSODl ('Q filUPvarig freds alltför uppmjukande in{)ytande på nerverna, haf:a
gemensamt åstadlwmmit en temligen utbredd tro, att äntringar och bajonett-anfall icke mer tillhöra nutidens stridsätt.
Endast framtiden l1an med visshet bestyrka eller jäfva denna
men så vid! som man med förnuftskäl kan leda sicru fram )
tro,
n
sa synes den vara he lt och hållet falsk. Det är lika mycliet
anledning att tro, det artilleri-eldens ökade förstörelse-förmåga framl1allar, i stället för utdömer änl'ringar. Just derföre att spränc!Jomber och de svåra projektilerna hafva en
myckel fruktansvardare verkan än hvad förra tiders artilleri
k~nde åstadlwmma, är det så mycliet mer angeläget att uppbjuda den yttersta l•raftaostränening för att så hastigt som
möjligt eöra slut på stridP0 1 - och säkraste medlet är änt~ing. Om ett linieskepp föll in med en fienc.ltlig fregatt,
sa vore det ett onödiet uppoffrande af så väl foll< som materiel, om liuiesl•eppet höll sig på afstånd för att vexla slwtt
med den underläesna motståndaren; ty något öfverdrifvet
antaeande är det icl•e, att freeatten skulle kunna lyckas nedskjuta en ell er flere af lioieskeppets master, eller öppna en
obotlig läcka. Om det deremot genast forcerade ned på fregatten, gaf den ett gladt larr, och dPrpå, i skyc.ld af sin dominerande musl•ötteri-eld, vältrade sina massor ombord på
dess dåclc, så skulle fregattens underlägsna besättning inom
några ögonblick blifva öfvermannad, ocb den minst dyrköp-

ta seger vunnen. Samma för!Jållande måste iifven eöra sig
gällande emellan tvanne till kanonantal lil;a motståndare, med
betydlig sldllnad emellan besätlningarnes hurtighet i sjömanskap qch kriesvana. Det vore ett oldolit bortslösande af de
äc.llaste luafler, om t. ex. en engelsli skepps-chef, med en
mån~årigt sjövan och krigserfaren besättning, lade sitt skepp
på 1000 eller 1200 alnars afstånd för att angripa t. ex.
ett ryskt linieskepp, med en besiittnine sammansatt af dessa
s l ~es dl'ifhusväxter som aldrig blifva hrmmastadda på sjön,
men icke destomindre inhrmtat en viss mekanisk skicklighet
uti exercis-skolans handerepp. lharje minut som den enedska skepps-chefen medgaf det rysila linieskf.ppPt alt fortsätta elden, äfventyrade han sitt stolta siH'PP och hundrade
!if af sin tappra besättning, och detta allt utan någon ''isshet
hvi llien stund eller Iinuna han sliulle besrgra motståndaren.
Lade han deremot sitt sliepp långs sidan af fienden och äntrade, så skulle den lirip,serfarna besättnineens spirituella öfverläesenhet i en lsanc.ll'ändnine vända opp och ned på de
vid dyliii fejd ovana ryssarne, och oberähnadt en sliyndsam seger
vinna den stora fördelen, att så väl egen materiel som den
eröfrade prisen blilvit så m5cllet som möjlizt skouadP. Artilleri-eldens större förstörelse emot sl;epps-sidorna har sålunda framilallat förhållanden, hvarig•·nom äntringar sannolikt
blifl'a hädanefter mP.ra nödviindiea än fordom.
Den anc.lra makliea häfstång som säges hafva bortvältrat
handsemiingets crflsli~heter sliUIIe vara ånglu·aften. Äfven
hä ruti synes man h~fva varit alltrör h:~stig. Liliasom den
fullk omnade artilleri-elc.len, har ocl;så ångl1raften framfiallat
nödvändigheten att mer än tillförne vara berec.ld på äntringa r. Änemachinen ombord i örloesskepp är icke allenast ett
oft> lbart hjelpmedel, att oberoende af vinc.l och segelmanöve1·
beenena de för äntring eynnande öcooblicl<, då lillfålli.g förvirring Sj'Ues ombord på fi endens sl!epp, att ila långs sidan
af honom och kasta änlergastarna ombord, - ulan äfven,
vid vissa tillfallt'n, gör den äntring till ett ouudviklict viikor
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för att vinna en fullständig seger. Krigshistorien omtalar huru man under större drabbningar skjutit ett fiendtligt sliepp
redlöst, tvungit det stryka flagg, och derefler, utan att flirsåkra sig om eröfringen, uppsökt en ny motståndare. En
öfvervunnen fiende sålunda öfverlemnad åt sig sjelf, simlie
med ängmaebin ombord ej försumma tillfället att skvnda undan balwm slaglinien, och om möjligt iordningställa. batteriernas bristfälligheter, samt från ångbåtar eller mindre fartyg
förstärka sin besättning, och sålunda upphjelpt, ånyo inblanda
sig i striden. Icke heller lär något skepp, sii långe ängmachineo år oskadd, stryka flagg, om än dess artilleri-materiel
vore helt ocb hållet förstörd, utan söker då heldre alt med
full maehin flykta ifrån stridsplatsen, För alt försäkra sig
om segern, måste man derföre läflga ombord med fieuden,
och handgripligen göra sig till mästare af hans skepp, d. v.
s. äntra.
Hvad som nu blifvit sagd t emot det påstående, att bombkanonen och ångmachinen hafva tillintetp,jort all sannolikhet
för blih·ande äntrinear, må man visserlieen förkasta såsom
varande endast förutsättnin(;ar utan erfarenhetsbevis; men
man har ju icke helle1· för motsatta åsigten nå{lra erfarenhets-rön. Det finnes dock i lirigel eeenheter, hvilka äro
oförändrad! lilla med fordom. Ibland · dessa äro i främsta
rummet de blodiga och nervpröfvande äntrin{lar som uppslå
vid strider emellan skeppsslupar och större fartre, eller hvad
engelsmännen kalla cutting-oul-service. Wirvidlag har h varken bombkauonen eller ånemachinen ejort den riucaste förändring, och icke heller lär \'ål någon eå så lånet j öfverdrift och påstå, alt dylilia strider äro föråldrade och alltför
mycket i halsskårar-yrket, för att icke bannlysas civilisl'ratle
folkslag emellan. En befälharvare kan l'isserli{ll'll [!Öra opp
med sig sjelf hvad han anser barbarism eller ide, men hans
åsigter, om än aldrig så ädla, äro doc!\ iclie allt·narådande,
utan beror stridens art också, på fiendens moral. lluru behörie äu afskyn må \'ara emot strid med änterbila, så ~au
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det likväl hända att fienden ej ha1· så känsliga nerve1·, utan
1ans [a9on öfverraskar med en dylik påhill~ning, och då står
man, oaktadt sina lid,enliga känslor, m id t opputi - handgemänget.
Huru obetänksamt det fln är att tre det åotringar skepp
och skepp emellan icke mer knnna komma ifråga, eller att
större fartyg icke hädanefter bar någ·"t att befara af öfverrumpHng O{:h äntring med skepps-slupar, så ar det dock ännu mer oförslåndiet, nästan eransande till förräderi, att insöfva sig sjelf och andra · uti den förslappande öfvertygelseo,
att bajonett-anfall tillhöra det förflutna och aldrig mer skola
återkomma. Just nu äro de råtta tider för detta stridssätt.
Att blunda för sannolikheten af bajonett-anfall, är ungefärligen lilitydigt med strutsens llntlighet alt vid aonallmtde fara
sticlia hufvudet i en buske. Fordoa 1\rig hafva mer an tillråeldigt bevisat, att icke något stridssålt befordrat' så säkert
en afgörande seeer, som ett djerft och hurtigt ulfördt bajooch nutidens nästan ofelbara slwrpsli ylla•·,
nett-anfall, hvilka på kort stund kunna bortplocka allt befäl, hvarip,enom
truppens totala undHeång blifver en säker följd, Llafva ytterlieare girvit anledning att mer än tillförene anlita detsamma.
Och iföljd af denna dess ökade vigt, så ar det också så
mycket anB~Iägoare att hvar och en, så tilt tanke som känsla, gör sig förberedd på eu dyliii kraltanstrånBning, ty bar
man icke funderat på saken förrän i fiendens åsyn, så är det
föga sannolilit att angrepprt sker med den raslihet och fart
som äro villwren för fram{lånr.. Oet vore illa om man ej
såsom sig bonlt 1 lag p, t märke till marskalk Baragna y d'Hilliers
eeneral-order ,·id den nyss timade belägrin{len af llomarsuod.
Ordern var, att om den ryslia garnisonen gör utrall, så skall
den genast mötas med ett allmänt bajonett-anfall. - livad
bajonett-anfalls användaode med sjötrupp beträffa, så bör det
iclie vara mera äo en opioioil ibland dem som förstå sjömannens egendomliga vanor, lynne och raskhet, att vid strider i land, emot regulier landtrupp, det vore alltför mycket
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äfventyrliet -

vårt diera landslignings-exercise-;-rt>glemente
att med sjömän försöka evoluPra enliGt lianstens reelor i spridd och sluten ordninr,, utan bör !len högsta slräfvan då blifva, att, så vid! litlen metleifver, ordna !e";'
derna, och sedan hurra och gd på!
Denna nu uttalade öfvertygelse om änlrinr,ars och bajonett-anfalls fortrarande betydenhet, sliall utan tvifvel nedkalla månget medlidsamt förakt, lianslie SVara anl,lagPisrr för
brist på kännedom om nutidens militära framsteg, sammalmodig ensidighet m. m. Detta vore ''isserlieen en moteång,
men kan dock icke antagas såsom motsliiil - ännu mindre
såsom ett klarare ådagal~tgcande af sannin{!en.
i all ära! -

R. o. Ä.

EN

VACKER KRIGSBEDRIFT.

Wasbinglon Irving förtäljer huru vid hataljeu vitl Waterloo, en Fraosysli kavalleri-officer rusade emot en fi.,ntJe j
afsigt att hugga ned honom, mrn då han i detsamma märlile
att hans motståndare var svårt sårad i högra armen, hejdade han sig hastigt, bugade sig, och vände sig gPnast emot
en mera lirafti{! motståndarP. Likaså omtalar en Engelsli Gt·neral, som var dödligt sårad vid samma fiillslag, att en Fransysil tiraljör bevisade honom den mest eramlfaga hjelpsamhet, erbjöd honom att dricka ur sin konjaclis-llasl>a, samt
{!jorde förbindliga ursCtgter för att han nödr,ades lemna honom och ånyo blanda sig i striden. Vid Trafalgar, sedan strid~n var slutad, föll en fången Sp<Jnior öfverbord, och genast
liaslade en Eogelsli matros sig i sjön efter honom för att
frälsa "the poor Spaniard !" Ett ytterlir,are bevis på huru d f• n
ädlaste menskligliet uppenbara sig miclt ibland lirigels vilda
scener, år följande tilldragelse, skildrad i ett utdrag ur· ett

~ref ifrån en Engelsk sjöman af Amiral Napiers esl.ader, till
siO, hustru.

'1- - - - Hv<Jrenda man af besiitlningen erbjöd sig så~
som fri villig, hvarefh~ •· chefen utvalde de bästa enligt sitt
god·tnnqa!)dP, och j<Jg blef med marinerna sänd iland. Under
tlet vi rodde emot stranden, syntes der regnliera truppPr,
men et~ glad~ lag af ---:- bortjagade dem. Vi utbredde oss
några hun4ra alnar ofvanföre stranden, under det våra hatbesättnioear hemä~tigade sig nåera kaoonef som f)enden lemnat. FiPnden höll stånd, slqddad af skogen, och började
gifva eld på oss. Jag tog stadigt sigte på en af dem, fyrade ar, och min man föll som en sten. På samma gång kom
ett eladt lag från -- och -kulorna tr:in~:de in i skogen, hvarefter tieoden drog si{! undan och försvann. En oemotståndlig böjelse tvang mig att gå fram till den man jag hade
skjutit, för att eltt-rse on~ han v~r c!ö!l eper lefy~nde. llau
låg orörligt stilla, och jag var ITII'r rådd för honom liggande
så, än då han några minutrr förut stod upprätt beväpnad
midt framför mig. Det är en högs~ gripande li:insla alt betralila en mcnniska som man Vt't sig h~fya dötlat: !Jan hade
öppnat sin tröja, och ,tryckte handen emot bröstet der kulan intra~gt. Han andades hårdt, ocl1 bioden lwrn ut såväl
ur mun sqm ur såret vid hvarje andl'flrag. Hans an~i~!e
var hiPI;t som döden, och hans öuon syntes s& s!ora och ldara då han vände dem och stirrade på mig - jae kan aldrie förgäta det! lian var en vacller ung man, lianslie icke
mer än tjugofem år. Jag föll ned på knä brrdvid honom,
och mitt bröst arbetade så hård!, som om mitt eeet hjPrta
ville brista. Han hade ett riktigt Engelskt ansigte, och srlg
icloe alls ut som en fiende. Bvad jag IHinde inom mir, är
omöjligt att säga , men jag tror, att om mitt lif liunnat friilsa hans, så skulle jag hafva eHvit honom det. Jag lnde hans
hufvud uti mina l;n:in, och han fattatie min hand, försölde
~tt tala, men hans röst var slul. Jar: blyues icke för al! till-
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stå, att jag VOl' vekare än han, ty han fällde icke en tår,
men jag kunde icke återhålla mina. lian tillslöt sina ögon,
då i detsamma ett kanonslwtt aOossades ifrån - , för att
kalla oss ombord, och detta väckte honom. lian pekade åt
stranden och åt skogen, dit fienden hade flyktat, -stackars
man, han anade visst ick11 alt det var jag som hade mördat
honom! Jag stod Tillrådig huru ja~ likull e kunna öfvereifva
honom. Denna tvekan Tarade dock icke Iii nge; ty i detsamma fick han en krampaktig q•c!ming, ögonen brusto, och
med en suck var allt öfverståndet. Jag hoppas att den Allsmäktige har upptagit hans själ! Jag lade hans hufvud sakta
ned på marken, och lerunatie honom. - - - - - _n

EN

ELEKTRISK STRÖ~I.

Uti The Nautical Magazine, sednaste numret, är skildrad

ett märkligt naturfenomen, observeradt ombord på Eogelslia
skeppet Aries. Berättelsen lyder som följer: Den l April
voro i lat. 34° 45 1 S. och nära 26° 50 1 Ost med en stadig
kultje från O. N. O., klart väder, blå himmel, men något disict vid horisonten. Omkrinc kl. 3 eft. m. hade himmelens
utseende åt N. O. undergått betydlig förändring; den syntes
hafva en djup mörkblå färg, men tiet oaktadt, klar och molofri. Småningom mörknade den mer och mer, och vid kl. 4
var den öfverdragen likasom ar en stark solröl1, äfveusom
har och der öfverdragen med sammaoskockade hvita molo.
Samtidigt härmed började blixtar slrl opp i{rrln vattnet i:;enom luften allt tätare och tätare, och fortsatte oalhrutet både i form ar enkla och klufna strålar, eller viggar. Den rymd
ar bafsytan, som framvisade detta botande fenomen, upptog
icke mer än 16° af horisonten, och ungefär en altitud ar
15°. Det nalkades närmare, och då vi befarade en nord-

vest storm, så bergade vi segel och Jade bi O. S. 0.-\·art
hän, vinden N. O., och himlen fullt klar ifrån öster öfver Syd
till V. N. V., och solen skinande i full elans. Men i N. O.
fortsatte det oa!brutet att blixtra och dundra. Kl. S var
skeppet omeifvet ar en mörk tjock atmosfer, ett häftigt regn
nedföll, och blixt och knall utan ett ögonblicks uppehåll.
Vinden steg dock aldrig öfver märssegelskultje. Harvet var
upprörd! ar en kort or~dig sjö ifrån kl. 6 på arton till kl. 4
på morgon. Vid dagsljus sattes alla segel, efter alt hela natten liggat bi för bottenrefvat stormärs-segel. ({(, S på morgon togs observation med kronometern, då det befanns att
skeppet hade sedan kL 3 föregående eftermiddag blifl'it af
strömmen satt 2° longitud vestvardt.
Redaktion för The Nautical Magazine meddelade denna
berättelse till en af Englands vetteoskapsmän, Sir William
Harris, b vilken derpå lemnade följande förklaring: Det är
mycket möjligt, att ett större lager af elektriserade moln i
rörelse bafva ett sådant inflytande på hafsvattoet, att det sälter detsamma i rörelse genom den ömsesidiga dragningskraften emellan de motsalla ytorna. Molneo äro att anse som
rörliga betäckningar uti en elektrisk flaska, och harva ett dermed likartadt inflytande på hvad som motsvarar molsalta sidans betäclilling, som här föreställes ar vattnet. Om mau föreställer sig en classkifva a
b a b c d
l
med rörlica betäcliOiuear, h varsvarande
ar betäckniogen m, motmolnen och är laddad
samt rör
sig framål öfver t;laset, c
d så masle
den p3 andra sidan ar t;laset rörliea betäckoiogeo, som motsvarar vattnet, emottaga inverkan och röra sig framåt i samma direlilion. En ström, eller rattare sjöhäfuing, salonda framkallad eenom rörelsen ar elektriserade moln, kan dock sannoIilit icke blifva en m)'cket {ramdtdri{vande ström, utan mer,
likasom tidsböljan i öppna llafnt, en slap,s synbar båfning,
men utan sartlt·lrs förflyttande inverkau pa llytande kroppar.
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1 anledning af orvanstående ~erättelser, uppträder en annan insänd<!re qch förHijer, btuu han under en limgre tid i
Porpan1! har observerat vattnets stigande och fallande, och
att vattenhöjden alllid befunnits känslig för åskväder eller då
det har varit mycken elektricitet i at:nosferen. Enligt ett
upprättad! diagram, visar ban att atmosferens elelilricitet sålunda
haft inverkan , att vattenmassan höjt siab eller sänl1t sig
'
ända till trenne tum öfver eller under den regnliera vatten!Jöjden.

ETT BESÖK I SEBASTOPOL.

Vid ett tillfålle, då Engelsl1e Kaptenen Adolf Slade, Amiral j Turkisila marinen (Muchaver Pascha) besökte Sebastopol ombord å H. M: s. Blonde år l 83-, gifver han följande
beskrifning om denna örlogshamn ~
B,lon,le hade inseglat till Sebastopol. Det der liggande
va!.tsl1eppet bad oss ankra och ej passera det förbi. Vi efterllommo föresliriften, hvarpå en officer, plymaeerad och
hestöflad, i full parad kom vid sidan, för att få veta fartyeels
nalllJ!, hyarifrån det lwm, dess last, och dylika qvistiea frågqr, lil1som fregattens fla[:g och vimpel, samt andra synliga
tecken, ej skuiiA vara nog trovärdiga bevis för hennes nationalitet och rane. !lan llcl\ svar i allmänna ordalag, att fregatten var stadd på en l1ryssnine för besättnineens helsa, och
alt Chefen ej ansåg artigt emot Amiralen, att passera förbi
hamnen, utan att ineå. Amiral Greie, befälbarvare på stället,
var ej tillstädes, emedan han några få dagar förut afrest till
Nicolajen vid Bue, men på mesanmasten af ett linieskepp blåste en I<ontre-Amirals-llaee. Kontre-Amiralen torde e ~ rna
hafva gifvit oss dispaus från artighets-betygelsen. Han visste
knappt hvad han skulle göra, ban lwnde ej afvisa oss, elm-

·u sebastopol va•· en stäned hamn filr främmande fartyg.
satte ej lit till vår uppeift, han misstänkte en list ilo;der
vår artighet, och han förldarade som en absurd förevändome,
att en freeatt l•ryssade i svarta harvet mi d t i vintern för besättningens helsa, en öfning, som eftt>r hans ssigt (den Ryska) vore väl beräknad att taga lifvet 11f ena hälften, och
ifva ritenmatism åt den andra hälflen af besättnineen. Han
:om till <len slutsats, att vi kommit i ändamål att bespeja
Sebastopol, och han ansåg ändamålsenliet att förekomma sådant, genom att lägga ciss rioder karantän. Det var iriei:l svårighet tillstånd lemnades oss l'llt ro upp i haiiinen, och detta
på ett sätt, som förkuimade misstroende; ty föresl;riften lydde att blott en båt llcl1 afgå, med endast 2:oc personer utom roddarn e, och den siwlie ledsagas af Amiraleos Adjutant
i en annan båt. Detta var förödmjuliande, under förutsaltning att å vår sida ingen afsigt att spionera förefanns endast vanlig nygiriehet. Likväl öfvei'Vuono vi svål'izheten
med det lofeifna antalet, och skaffade oss sjelfve tillstånd,
dymedelst att vi lilådde oss som matroser, och togo till äror-

~Jan

..

ue i gieeen.
Vi rodde oml;ring i hamnen under en sl1arp snöyra, under två eller tre timmar, under Adjutantens stora otålighet,
som torde ansl'tt oss för en höest odisciplinerad båtbesättning, och på en ytterst pratsam fot med vår Kapten; men
på samma gång var han höUig, och berältade oss allt hvad
ban visste.
,
stora hamnen äi· en vacker vatten-bassin, 3! eneelska
mil från öster till veslPr, med eod ankarerund öfver allt på
14 till 4 famnars djup: Norra stranden är brutPn i vil1ar,
skiljda eenom tre utslijutande uddar, formerade af lösa stenar , hvardera befäst med batterier, vända åt sjön med lS,
21 samt 7 kanoner%). Åt öster bP{lrånsas hamnen af en låg
strand, vattnad af en liten å, med en rad af höza lmllar i
bal1grnnden. På södra stranden äro två inner-vikar (creeks),
") Delta

~r

skrifyet 183-.
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som eör sebastopol till en af de bästa hamnar i verlden.
[)en innersta viken skjuter betydligt in i landet, ! mil vid,
med djup för linieskepp. På dess ena sida år varfvet, vidlyftigt, mf'n illa undt•rhållet, i följd af det underslef-system
1
som drifves af officerarne. Den har inga dockor. Den andra innerviken, emellan den förra och stora inloppet, tjenar
till reparalionsplats för mindre fartyg.

149
"En", var svaret. "En !11 filerlog Ryssen med förvåning.
"Genom bvilket underverk kunnen J åstadlwmma sådant under kryssning, och det i den värsta årsliden (November)?
Vår flotta lemnar aldrig hamnen utan under 6 veckor om
sommaren, går då ej längre än 60 mil, men vid återkomsten bar den förlorat flere man, ocb sjukrummen äro fulla. 11

Amiral Greigs brist på energie undPr det förra Turkiska
kriget, hade ej intagit oss till hans fördel, och åsynen ar hans
flotta bdog oss fullkomligt hvarje tanke om hans administrativa dn[!lighet. Hans flotta var eländig, äfven jemrörd med
den Turliislw. Om en främling rått se de båda flottorna Iiiihopa (utan flaggor), siwlie han harva ansett den Ryska flottan för den Turldska, och tvärtom. Fartygen voro af gammal konstruktion, smutsiga, eländigt tacklade, och knappt
tjenslbare,

De Ryska sjömännens på Svarta hafvd ställning är så
skamlig, att man ej lätteligen kan förmå sig att tro derpå.
om jag säger, att de äro behandlade som hundar, så uttryckes tlermed ej deras elände, så vida man ej derunder vill
förstå Constanlinopels hundar. På karantäns-platsen varseblefvo vi Oere öppningar gräfde i jorden, ledande till jordhålor, sju fot långa, 3 fot breda; snön, som föll ganska tätt
vid denna tid, hade nära fyllt dem. Deras regelbundenhet
bevisade, att de ej -.oro tillkomne ar en händelse, utau hötlos öp~1ne för något visst åndamål. Il vartill voro de väl ämnade~ undrade vi. Somlige trodde, att de voro, för alt upplägga segel uti, andra för åror, en tredje ansåg dem vara för
tågvirke, men vi bommo öfverens derom, att artiklar af det
slaget snart i dem skulle förstöras, och derför kunde de en~
dast vara för små anlwren och dylilia jernelfekter. Vekhjertade Engelsman l - Låsare l dessa gropar eller hålor, kalla
dem hut· du behagar, tapetserade med fuktig jord, eolflaggde
med fuktig jord, täckte med fuktig jord, voro tillredde att
emottaga ensiiiila fall ar pest- eller smittosamma sjukdomar
bland sjömännen. Inlindad i segeldnl<, läeges uslineen der~
att känna - h vad må han känna~ - Att förbanna - kau
han annat~ - sin öfverhet. , Föda girves honom två gånger
om dagen, till dess han vederfås genom ett underverk eller
snarligen affärdas till andra verlden. Att skilja en från ett
sådant lif, måste döden vara välkommen.

Vi fingo ett begrepp om fartygets inre förhållanden genom Öfver-liikaren vid marin-etablissementet. Ban frågade
Blondes Skepps-låkare lmru många sjuka vi hade ombord.

Sommaren 1830 hämnades sjömännen i Sehastopol till
en del sin förtrampade meosklighet. De reste sig och mördade sina grymma läkare, åtminstone år det så, ryktesvis be-

Dessa båda innervikar skiljas af en låg kulle, på hvilkl'n
starlen är oregelbundet byggd, några få vackra, kronan tillhöriga hus med gröna tak, resten l10jor. Vid stadens sjökust äro anbragte 2 bP fåslade linier med 34 kanoner; nära
den mindre innerviken år ett annat batteri af 17 kanoner,
och på de u !skjutande klipp-uddarne, som formera inloppet,
äro äfven batterier ar 33 och 26 kanoner, alltså innalles 204
pjecer, som alla kunna efter hand heslijuta fartru, som inlöpa till Sebaslopol. Men då vi sågo dem, voro de i ett uselt
sliick, och allmänneJigen skjutande öfver bank, som medför
ro dålig cha.nce emot fartms bredsidor. Sannerligen var
allting uti den stora depolen, - den andra i Ryssland sådant, att det stora arståndet frän hufvudstaden var synbart,
en omst;indighPt som i ett land, der tryckfrihet ej finnes,
särdelrs gynnar tjenstemännens försnillningar.
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rättad t. Jemför nu deras offer m ed Skrpps-läkarhe på lldttiska Oottan, för hvill1a matroserna nästan af tillgirv enhet
vilja uppoffra allt;
(Nautic-al Ma gazin .)

.Atmo•feren• t'erhan pil kompaBien. Genom ft<'re iakttap,elser under orkanPr, åfvensom \'id pf1fallande hvirfvel-.vin-,
dar, och vid grannsl1ap af skj'drne, har man kommit till ~is5- 1
het, alt dylika atrnosferiska fenomener hafva under deras tilluro mer eller mindrt' invt-rkan på kompnsst'n .

=·

H va 1-jelta n da.
Erilrson. F. d. varmlufts-skeppet Erikson har nylieen
gjort en profresa, med endast en machin, emedan den andra icke var fullt färdig. Ånga användes nu i stället för varm
lurt, men ångan var genererad och iillämpiid på en i11ycket
mer ekonomisk princip än hvad biltills varit brukligt;

Lancaster-kanon. Denna kanon är uppfunnen af en
M:r Lancaster, efter hvilk en den bär sitt namn, och är ännu
en hemlighet för allmänheten; Några dess· eeenheter känner
man dock, hvaraf deri förnämlieaste är, att den kastar sin
projektii (ty kula är det ej) öfver tiotusende alnar. Vidare
vet man, att kanalen icke är retrlad, men oval, samt går ett
halft siae i spiral. Projelitilen har en ungefärlig form lik
den såkallade 11 ~·Iinie-kulan'\
Profskjutningar hafva blifvit
gjorda och tillfullo bestyrkt projektilens långa part~e, men
harva också eifvit anledning att befara en blirvande omöjlighE't att på så lånea arständ ernå sannolikhet att träffa. Måbända komma förnyade försök att framl;alla större fullkomnine r

LORD R.\GLA~s JNSTRUKTJON FÖR DE E1mELSKA TRUP-

PERNAs DEBARKERING PÅ J{RHf.

Den ar Lord Raglan uteifoa instrul1tion för Engelska truppernas dt-barkering vid Krim utvisar så mycken erfarenhet,
och innehär så myckE'n omtaoka och förutseendE', samt är
tillika iklädd en så enkel, klar, och otvetydig språkform, att
den väl förtjenar framhållas såsom Pit insE'glingsmllrke för
alt undgå faran alt falla uti den circnm-navigerande orderstil ~om ej sällan gör de enklaste småsaker vidlyftiga till otydlighet.
l :o. sedan landstigning på !\rim blifvit beslutad, komma trnppPrna all e1nbarkern i dertill utsedda fartyg, med
Ballschik till r~nclez-vous-plats, hv:1rifrån transportfartygen
och .de förenad<> nollorna afs<'gla till cleslinationsorten.
2:o. Vid el t företag, rörE'nadt mr d så många svårigheter, ar det nödviindigt alt hvarje oflicer uppmärksamt studerar och söker all fullkomligt uppfatta de ortler som gifvas,
samt ulföra dl· m mPd clE'n största noggrannhet, utan att göra
några föråndrinuar enliet individuella nsigter. 1 annat fall
kan orE'tla uppstå, h varigenom de iilörsta olyckor kunna blifva en följd.
3:o. Då orcl~>r eirvas om truppernas landning, skola da
nedeå i båtarue i den ordning de stå i ledet.
4:o. De skula sitta eller stä i bätarn~, allt efter som ·
de hfifva anmod:ull', och, sedan de en gång intagit sina platl~>r, förblifvn fullkomligt atiUa ~rh tyatn.
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rs:o. De medtag a renslarnt" 1 men påtaga dem ielie förr
An efter landstigningen, då de påtn[!as, eller läggM på marlen i den ordning de stå, allt efter befallning.

na

6:o. De lerona filtarne, till en början, ombord , beslagoch bestickade med hvarje soldats regeme ntsnum mer.
7:o. Regementena form era sir, i slutna kolonner på fjer-

dedels arständ (nqvart er distance").
S:o. .De ladda iclie förr än de landstigit, och icke då:r
fGrr än de fått order.
9:o. Reserv- ammun irionen fördPins rnligl medföljand·e
promem oria, under befäl ftf en officer, tillhörande trossen .

Hästarne landas, så fort truppl'r oa dt>barkerat.
IJ:o. Hvarje ofllcer och soldal medtar,er bröd oeh kokadt
salt kött för tre dagar. soldate rna halva sina fällflaskor fyllda med vatten.
12:o. Vatt ensäda rne landsättas och nwdfölja rr.serva mmunitionen . De för dem bestämda hflstar, om d e kunna med•
tagas, hvarom nu är nåcot tvHvel 1 sbola älven landsäfla·s så fort

18:o. Låll:t divisionen landat· törst. Fyra ~ompanier al'
2:a Bataljon en skarpsk yltar (Rifle Brigade ) fördelas till h varje
ar divisionens bri::ader, och utgöra avant-g ardet.
19:o. Första divisionen följer; derefter andra, tredje och
fjerde.
20:o. Kavalleriet hålles färdigt att landa, men debarke rar icke förr än sårsl;ilda order girvas derom. Det medlager tre dagars furage.
2I:o. Debarkerings-befälet besörje r landningen af tillt·äckligt antal håstar för stabens officerare, och dessa officerare uppmanas alt på sina hastar medtaga lrrt dagars furage.

IO:o.

ske kan.
13:o. Det år nödvän diet att ofl1cPraroe, till en början 1
icke taga mera sal1er i land, ån de sjelfva lwnna bära.
14:o. OfficPrarnes uppassare sliola ide alh•nast vid alla
tillfållen vara närvara nde undPr vapen, då deras receme nte
är i tjt'nstgöring, utan de sko la äfven göra vaht och piket
med sina herrar, samt få icke bära mera saker än bvarje
annan soldat.
15:o.
passare.

Endast ridande officerare medgirvas tjenstfria up-

16:o. Läkarne landa med de division er och brigade r som
de tillhöra .
17:o. Fältbatt erierna landa ID P d de divisioner de tillhöra,
llfvenså sappöre rna, lnilka medtagu nödigt antal verktyg .

__ ==-==s_

FORÄNDRADE

OCH NYTILLKOM'NE ~-YRAR OCH SJÖMÄRKEN.

Sverige.
Vinga Fyr, ny, N. O. t. N. i O., 400 fot från camla fyren. liöjd öfver vattnet 90 fot.
BusTrär F:l'r, förändrad till rödt ~lien mot sjön, men hvitt
emol de inre skären.

llolrnögadd. Nya Fyren ä1· tänd. Höjd iHver vattnet 72
fot. Åt Gadclsnytan, som sträd~r sie S. S. V. ~ \'. 2 mil
fr ä 11 Fyr~>n 1 lyser den starkast.
Norrige.
Jedderen Dåli 1 på 131omhoug med triangel på toppen.
Synvidd 6 mil. 58° 45' N. 5° 25' O.
40 11
2:SII

Vigholmen F)T, lyser från l Okt. till 1 April.
N. 5° l 7' 20 11 O.
D:o.
D:o
Fjeldöen Fyr,

o.

5° 35 1 0 11 O.

59° S'

1~4

Bukne1undet fyr, lyser
t:S" N. 5° 2g' 0 11 o.

Gletta FlT
40

11

N. 5° 8' O"

5

N. 5° l O'

5"

l Okt. till l April. 59° 13'

O:o

D:o.

:s go

251

D:o

D:o.

5!)0

3:l'

o.

Espevaer Fyr,
11

fr~n

o.
Danmarlc.

Assens Båk, ~ mil åt norr, hvit m.ed röd ballon och 20
rot hög. l-töjd öfver vattnet 40 fot. 55° l S' 25 11 N. go
53 1 48" o.
Laessö Fyrskepp. - Oå delta ar is år hindradt alt vara
på sin plats, hissas en hvit flacg med blått vertikalt streck
på liansholmens och Slwgens Fyrtorn, och år det af ondra
skäl borta, hissus på samma ställen en röd lillla.
-Holland.
Schiermonnilcoog Fyrar, stillastäeode, 2:ne nya.
Ryssland.

Seskär. Fyrtornet skall omhyggas, och blir under liden flren Cörfll·ttatl till ett trätorn s. o. 35 ramnar från camla tornet.
Kuna. På sydliga stranden ar denna ö och berget Nilianaotz är upprest en pyramid ar sten, till l-edning för seglill(lell från Riga- viken till Mohnsund och Pernau-viken. Il öj d
öfver markPn 28 och öfver vattnet 4g fot. 58° 6' 7 11 N.
2.\ 0 0 1 41 11 O.
England.

Coquet. Till utm.lrl;ande af 13ojens, vid Hauxley-Point,
lnp,e från Fyrtornet, är på delsamma anbraedt ett rödt sken,
och skepp som hålla sig ostligt om den ar detsamma utmärkta linien eä klara för Bondicar och Ilauxley-Point-cruoden.
Portsmouth Fyrskepp, med omcäende Fyr och blink hvar
11n på vestra sidan nära Waroer-Shoal, och 13 famnar vid
lligt \'allen, springtid. Utmärker farvattnet emellan Horseoeh Wornt>r-Sho81.

Skottland.
North Ronaldska Fyr, omgående med blink Jn·Hr 10 5, på
nordligaste pynten af ön North Ronaldsha. flöjd öfver vattnet 140 fot; s1nvidd 18 mil. 59° 23' 1511 N. 2° 2:S 1 38 11 V.
startpoint Fyr, förändrad till stillaslå!:'ndP,
Devaar Fyr, omgående med klart hvitt sken hvar aos;
belyser en blie(' ifrån s. f o., nord omlirine, till V. t. N.
Höjd öfver vattnet, 1·id höet vatlf·n sprinctid, 120 fot; synvidd 15 mil. 55° 25' 45" N. 5° 32 1 16" V.
Whalsey Skerries (Shrtlands-öarne) Fyr, om~ående med
starkt h vitt sl1en h var l m på östra delen af ön Gruna1 undctr
byggnad. 60° 25' 24 11 l\'. 0° 44 1 20 11 V.
Irland.
Trolee Fyr, slillastäendr, på den ylln Samphire-ön, lyiler med klart Skf'D af 'anlig färg, frun 0. t, S. i S. till V.
N. V., men med rödt sken, friin V. N. V. till N. l O. llöjd
öfver vattnet, vid högt 'at ten springtid, 56 fot; synvidd 9
mil. 52° 16' )g'' N. go ä3' 14 ' 1 V.
Loop Read Fyr, ny sfillastående, i den förras ställe S,
V. t. V, ~ V. från Ilags llead; belyser en båge ifrån S. O. l.
D., sjövardis omkrinp,, till N. O. l. O. ~ O. Höjd iHvPr vattnet, vid högt v:~tten sprinetid 1 277 fot, synvidd 22 mil. 52o
33' 38 11 N. go 5fl' 54" V.
Spanien.

Machicaco FF är 5ttr länd.
Cap Corr.obedo Fyr, stillaståentl(•. 1-Jöjd öfver v:dlnetlo::
fot; synvidd 15 mil. 42° 34' 38 11 N. 9° 4' 32" v.
Cap Prior Fyr, stillaståeodP. llöjtl öfver vattnet 490
fot; synvidd 15 mil. 43° 33 1 40" N. 8° 151 V.
Cap Priorino Fyr, med •·öd blink hvar 2m. llöjd öfver
\'allnet l Ol fot; synvidd Il mil. 43° 27' 50 11 N. S 0 26 1 V.
Cap Villano Fyr, stillastående. Höjd öfver vattnet 24ti
f\11 1 synvidd JO mil. 4.3° .9 1 liO" N.. 9° IS' :10 11 Y.
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San Lucar de Barromeda

Fyr~ r.

1) Fyr med h vitt sken

på spetsen af Molan1lar, innanför hamnen på norra kusten,
Höjd öfver vattnet 39 fot; synvidd 6 mil. 2) Frr med hvitt
slien i den höga och nordligaste hyp,gnaden af 13onanza, uti
inre och östra kusten af h~mnen. Höjd öfvPr vattnet 57 fot;
synvidd 7 mil. 3) Fyr lll ed rödt sken på ett högt, söder
från Castillo del Espiritu Santo, belågd släJJP, utmärkande
hamnens griins på södra kusten.

.ra-rne Mvere.ns ·passerar man midt ·i rarvattnet emellan Point
<Lonsdale och NPpean, docl< varnas, att, om ·natten eller .vid
.stark ebb om dagen, ej försölia att inlöpa.
Svan River Båk, käg PJformig och hvit, på Svan point,
·N• .U 0 o. från fFen på Shortland Bluff. Höjd öfver vattnet
,50 fot.

Hdhsons Bay F')'rsi<E>pp, vid nordostliga ändan ar veslliga
farvattnet till Port Philip, med 2;ne Fyrar.
;net 50 fot; synvidd 9 .mil.

Höjd öfver va.tt,..

Italien.
Piave (Syle-mynninp,fln) Fyr, pil gamla Piave-hamn en.
Höjd ör ver vattnet 145 fot; synvidd J S mil. 45o 28' 50"
N. 12° 35' 15" o.
Giovanni-klippan Fyr, med omvexlande röd och hvit
blink. Höjd öf1•er vattnet 73 fot; synvidd 15 mil.
32" N. 13° 37' 6" O.

450 2'

:S1AliHIANDRAG AF ÅTSIOLLIG.A. UoNGL. BREF, FöRORDNI N-

,GAR, GE-NERAL-ORDER M.

Afrika.

SY ARS- DEPARTEM ENTET.

Cap Carhon Fyr, ny, omgående. Höjd öfver vattnet 804
fot; synvidd i vanligt väder 27 mil och i ldar·t väder ända
11
till 40 mil. 36° 45' 36 11 N. 5° 5' 32 O. Den bär förut

(Kong!. Bref.)

den .2. IL ·l\t har tillagt f. d. Under-51 yrmannen vid
Flottan, Carl Wolmar Leopold Norman, Sekund-Lö jtnants
namn, heder oeh värdigl1et.

t~! aj

''arande fyren är nyttad till Abd-el-l(ad ers-pynten.

Norra Amerika.
San Francisco Fyr, pii ön Alcatra.t<.

!If., UTGÅNGNE FRÅN · SJÖFÖR-

Höjd öfver vattnet

160 fot; syn vidd J 2 mil.

Veslindi en.
Plumh Point (Jamaica) Fyr, stillaståend e, 33 famnu norr

frän sydliga ändan af Plumb Point, med rödt siH'n från s. o.
f . O. ! O. till s. ~ V. och b vitt från s. f V. till N. V. Höjd öfver va ttn et 68 fot; synvidd 12 mil. 17° 55' 45" N. 7Go 47' V.

Australien.
e röd, S. 33n V., 670 fot
stillaståend
Fyr,
Philip
Port
från fyren på Shortland Bluff. Höjd öfver vatlnt>t SO fot;
syovidd 10 mil emellan s. f v., V. och s. v. ! v. Med fy-

•S. d. ({. !Il. har utnämnt och förordnat t. f. vice AdvokatFislialen, H<iradshöfd inge n Petler Fredrili Wittbom att vara
Adl'okal-Fisl,al vid Carlsinona .station af [(ongl. Flottan.

's.

d.

I<. M:ts re!',lering af traktamente n och aflöningar åt de

å Sjö!iistnin t\ nl'!le Kunr,sliolmen oeh Drottningskär tjenslgörande särsf>ilda Befäls- och Civil-personal.

·s.

d. IL l\1.
mente åt
skepparen
rande års
>-Gollland.

liar beviljat arfvode enligt 1851 års resen•ete~
f\aptrnrn vid Flottan Nordensl<jöltl och FlaggLindh uoder den tid de tjenstejort vid innevaanbdald a trupptransp ol'!er från Carlskrona till
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Juni deu 1. K. M. h~l' beslutat, alt en loitupliu person skall
i kommandoväg utses att inhemta upplysningar om räddningsanstalterna för skeppsbrutne på Danmarl;s kuster, beskaffenhet och sl'lttet för deras användande.
Den 13. K. M. har sta11fästat ett Roteringsverk öfver deo
inom Westerbottens Låu verkställda E1lra Biitsmaos-Rotel'iog.
Den 30. K. M. har beviljat Premier-Löjlnauten vid Flottan
H. L. Sundevall ett års filrlängning ä den IJooom under
den 22 Juni 1852 IDI?ddt>Jade tjenstledighet för tjeustgö,ring inom Kong!. Preussiska Örlogs.-Oottan.
Juli den 21. Kong!. Maj:ts fastställda Instruktion för SjOkarte- Kontort•t.

mt·d den 12 Juli, och det sednare fr{uJ o~h merl den
inne,·arande månad till och med •lPll 1 Juli.

Den 12. K. M. har befallt, att Ånc-l{orvetlerne Gene, Thor
och Orädd, samt Ångfartyget Valkyrian, skola, i förening
med Ångfartyp,en Gylfe och von Syduw, samt fram1leles
Norrska Åoc-KorvettPu Nidaros uteöra en sät'sliildt eskader
under befäl af Kommendör-Kaptenen, H. 1{. n. Hertigeu af
östergöthland . De öfrigtJ under Kootre-Amiraleu m. rn.
von Krusenstjernas bdal ståendr Svenska ÖrlogsfartyG skola
afgä till Carlsl.rona.

s.

d. K. M. har brfallt, att Cheferne å de fartyg, som äro
ställde under H. K. Il. Hertigens af ÖstPrcöt hlands befäl,
skola hvar för sitt fartyg handharva ekonomien och redogöra Cör pennioge-uppbörden.

s.

d. K. M. har befallt, att den Division Kanonslupar, soru
föres af Kaplen-Löjtnant Martin, skall qvarlemnas i Slite
hamn, samt alt Kapten Hasselberg likall sjel( me,J Chefsfartyget och de öfrige 4 Kanonsluparne afeå till fårösuod rör
alt derifrån Locseras till Stockholm af Ångfartyget Gylfe.

(Embets-Brd.)
Juli den .t. All yn!{liogarn• A. E. Wallenstraod och R. Pet- .
tersen blifvit utnämnde lill Elenr Tid Flottans Konstruktions-korps.

2~

(Gtotral-Order).
Juni den 2. K. 1\t, lwr befallt, alt Högstsalig Il. K. Il. llert.
af Södermanland• f'örlels .. dar,, den U December, skall upphöra alt Tara salut- och parad-dag.

Den 20. K. M. har befallt, att den under 11. K. Il. Hertigens
ar Östergötllland beräl varaode Ängfartyes-Eskader skall pro,.iilnteras för 3 månader.

Drn 3. K. M. har hdallf, att Skonerteu Active skall i sttillet för Briggen 11r Wirsen, såsom vaklfartye förläggas ~id
Waxholms fästning .

Deu 21. St>kllnii-LöjtnantPn \id FlultaJJ, [(out Pqron är på
t·geo uegärau placerad till tjen~I!Jiirint; wid Carlsl•rona station.

DPn 6. K. M. Ilar befallt, alt de vid Stockholms station under nybyggnad varande ryra nombkanousluparne skola benämnas Loge, Jokul, Sigurd och Kettil, samt all de 2:ue
under nybyggnad varande Chefsfartygen skola kallas Uqnhilda och Ingeborc.

Den 2a. ({. M. har befallt, att Eskader-Chefen, ({ommendörKaptent'n, n. K. H. Herligen af Östercöthland sJud!, förmedl'lst Äng-1\orvetterne Gt·Oe, Thor o~.:h Orädd, låta transporirra deu till Gottland ut·ordratle Sqvadrou utur !(ronprinst'ns Husarer, från Slite till Carlskrona.

l O. K. M. har tilliii il, att Ångfarty~eu Gylf e och von
Sydow fil använtlas alt Iransportera uppfururuM och liemlilrlofrade Båtsmfln : det filtn fr~ u och tn ed den 4 till öch

n., u

s.

d. [\. M. har befallt, att Liuieskt'pp el Carl XIV Johan skall
ntrn>tas, .för att, så snart ins ättnin ;;r n ar dess änemacldll
hlih·it lnllltord utl, ~unn a nts iinda s ti ll ~ji1s.

~61
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;ven 2G. 'K. M. -hor befallt, att den för Flottan an·befallda för":""
hyriop, af Kolferdi-\\lalroser sl;all tills vidare instållas.

s.

d. {{. M. har befallt, all Premier-Löjtnan ten vid Flotta~ C..
l{leman sl;all resa till Danmarl•, för att -inhemta upplysllln·l'.ar om räddnines-aostal terne för skeppsbrutne på Danska
l;usterua.
q<>

ven •"'·

f{

.

.I1asselbr.r~:s

i\1 har -befallt alt l<anonslupa-rne •under 'Kapte·ll

.

'

·befäl skola af.mönstras.

neo 30. IL M. har befallt, att 1~sl;ader-Chefen, I<ommen<löl'..
1\aptenen, H. K. H. LJertip,P.n af Östergöthland sl1all v~rl•
·sttilla en transport af 800 man otur An<ka Lif-CrenadJerRegementet från Stecehorg till Go-ttland, samt en annan.,
beståt>JHie af Smålands Grenadier-Bataljon och en Bataljon
.af Jönköpinr,s RecPmente frän Gottland till W.rslervik, för_..
medelst Ångfartygen Valkyrian, -GeOe, J'hor och Orädd.
JUli den t. K. M. har tillåtit, att Ånefartyget von Sydow [ar
, .-ställas till Lotsv-u kels disposition för en tid af fjorton da""
utläeGning å Finn- och Grund ..
för Flaoourickars
ulll.
·
(g ar, ·1 och

lialle-ernndfn i Bottniska vilien.
l{ " l1ar befaiU , nLt ,Premier-Löjtnan ten vid FJol ..
,,
• "'-· ·
,ven ...
. tan nudbecli, skall, i samrftd med Premier..,Löjtnant J. A'
-me:n, aptf'ra ett erforderligt antal Kanoner på Frer:atten
.Desin;e samt Liniesk.,ppet -Pr.ins -Oscar efter ett syslem [ör
,koncen.f-rrTa41 .riktning, som för niirvaranJe becaenas inom
Fran!"lia Flottan, livarföre 1\udbec-11 sliall beordras till Carls ..
'krona 'för att en1barl•era å Linieskeppet Prins Oscar.
J\1 har hllåtit att en Landstignings-lulllonslUP
!{
.
.
'
• •
WJ> rn 11 •
-rår utrustas vid Slocliholms station till 20 daears exped•;\ion, [ör att yttel'ligart> försöl;a det nyliet>n ularbetade Reg ..
·tementet för Flottans sli~rg5rdsfarlyg, samt för målslijut.uines anställande med perl;ussions-bom ber.
:ven u. K. M. har hefallt, att Sekund-Cheren för Flottans
l'onstruktions-Ko rps, örverste Lundq"ist, slwll -rt>sa !till

eartskrona för att mrd Befälhafvande Amiralen och dervarande Warfs-Chef ineå i öfverlftgenine om föslag till den
arbetsplan som för åren 1855-57 skall uppgöras i och
för fartyes byggnads- och reparations-arbe teo å eartskrona
station.
Den 15. Sekund-Löjtnan trrne vid Flottan C. c. Eneström,
Frih. C. A. Falkenberg, A. C. Schönmeijer, P. E. Arrhenius,
samt sekund-Löjtnant en vid l\onstruktions-Korpsen P. v.
Ringheim, hvilkn f. n. tjeoslgöra vid Stockholms station,
men tillhöra Carlski'OOa, äro på förstnämnde Slation placerad~ med denna måJl3ds ingång, och Kapten-Löjtnante n
vid Flottan, J. L. Windahl, samt Sekuud-Löjtnant erne w.
Eneqvist, G. B. Belleda y, F. A. Facks och C. J. Borgenstjerna, lJVillill f. n. tjenstgöra vid Götheborgs station, men tillhöra Carlskrooa, äro placerade på Götheborgs station, likaledes med denna månads ineång.
Den 17. l\. M. har befallt, att Ång-l{orvetterne Gefle och
Thor skola, efter slutad trupptransport, frlln Westervik afBå till Carlsl;rona 1 och der stållas under befäl af EskaderChefen, Kontre-Amiral v. Krusen~tjerna, med besättninearDe förminsliade, i öfvereosstämmelse med särskildt anbefallde besätlninp,slislor.
Den IS. K. M. har befallt, alt Kaptenen vid Flottan, A. Lagerstråle, sllall, efter 1\ommendör-Kapten von Diedrichs, t.
v. vara Chef för 3:dje Matros-1\ompagniet.

S. d. K. M. har befallt, att Skruf-Lioieskeppet Carl XIV Jo•
han skall förses med en besättningsstyrka af 735 man. Till
Chef liommenderas Kommendör-Kaptenf:'n och Ridd. A. Palander, och till Selwnd, Kaptenen P. F. Haverman; h vilken
sednare skall erterträdas i Sekond-hf:'fallningeo å Linieskeppet Carl XIII of Kaplen-Löjtnant O. Trolle •
S. d. K. M. har befallt, att Equipage-mästar eo i Carlsl;rona,
Kommendör-l\ap tenen ech Ridd. A. Printzensköld skall,
jemte sin innehafvande El]uipage-mästare-befattning, äfven
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föresta Varfs-Chcfs-tjensten, under t. f. Varfs-Chdens, Kommendör-Kapten PaJanders sjökommendering.
Den 21. 1(. M. har befallt, att Linieskeppen Carl XIII och
Prins Oscar, Fregal.ten Dt>siree samt Ång-Korvetternc
GeOe och Thor skola inlägga på Varfvet i Carlshona och
der förblifva liggande upptaklade med inventarierne ombord, samt afmönstras den 29 dennrs.
•)en 24. K. M. har befallt, att Skonerteu Active skall provianteras för ytterligare två månader.
Den 25. J{. M. bar befallt, att Marin-Regementels manskap
må, till vanligt och genom förfatlningarne bestämd! antal,
permitteras.
Aug. den 1. K. III. bar befallt alt, till utförande af försök
ombord å LiHieskeppt't Carl XIV Johan af ett inom Frauska Marinen begagnad! syslem för koncentrerad ri~tning,
skola ä delta fartyg kommenderas Premier-Löjtnanten Rutlbeck och J. Amern, utöfver det antal kommenderade offi·
cerare besåltuingslistan upptaeer.
Den 3. J{. M. har befallt, att f~ra ~t. Kanonskonertar skola
från Götheborgs station, med biträde 11f Ängfartyeet von
Sydow, transporteras kanahäp,t'll till Slockholm; åfvensorn
att 12 st. llombkanonslupar skola från samma station lilialedes transporteras till Slocld•olm och afgå kanalvågen fräu
Götheborg den 14 inst. September. Såsom Bataljons-Chef'
kommenderas Kaptenen och Riddaren Eaerströrn. Besällniugslislan för Ilataljonen utgör 175 man. Befal, underbefäl och Läkare kommenderas fran Stockbolm och maoskapet från Götheborc.
Den 4. K. M. har tillåtit, att sekund-Löjtnanten vid Flottan,
F. von Sydow får, med eget bl•gifvaode, förordnas till J{anslist hos Chefen å Sl;ruf- Linies~eppet Carl XIV Johan .
K. l\1. har befallt, att det i år tryelda Förslag till
Exercis-1\eclemente . för K. M. Fluttas Landstigningstrupper

lJetl 7.

1;koll t. ''· tjeuu till erterr~ttelse.

K. M. har befallt, att Skruf-Linieskeppet Carl XIV
Johan skall provianteras för 2:ne månader, samt inmönstras
så snart det hunnit blifva till fullo klargjord!.

vtn Il.

Den 17. J{. M. har befallt, alt 30 st. af de Rusthållshästar
'
hvilka åtföljt det till Gottland beordrade Batteri utur Götha Arlilleri-ltP(!I'mente, skola derifrån till Westervik transporteras förmedelst Ång-Korvetten Orädd .
Drn 22 1\. M. har bPviljat Premier-Löjtnanten vid Flottan
C. A. Petlersson l års ljenstledighet, alt förestå ordinarie
Nav •.:.slwll(lrare-befallningen vid Nav.-sl;olan i Cötheborg.
S. el. K. III. har befallt att, sedan Ånp,fartygrt \'Oll Sydow
återlwmmil till Slodho!ms Slntion, detsamma skall ställas
under Kaptenen och 1\idd. Er:erströms ordres i och för afgång till Cölheborg, i ändarnål all derifrån biträda vid
transport till _Stockholrn af 12 st. Bombkanonslupar.
S. d. K. 1\1. har tillåtit, all Premier-Löjtnanten vid Flottan
R. Björkslen och Selwnd-Löjtnanterne C. G. Lindmar11 och
C. C. Eng~tröm må ht·ortlrns genomeä förestående kurs
vid Gymnaslislia Central-Institutet.
Den 25. K. M. har tillåtit, alt Kapten-Löjtnanten G. A. In ,~
dehetou, som hlifvit utnämnt! till oflicer af Grekiska Frälsare-Orurn, samt Premirr-Löjtnanterne C. A. L. Hudbeck
och Crefve G. \Vachtmeister, hvilka blifvit nämnde till Hiddare af Frans~a Hed.-Leg.-Onlen, få nämnde Ordens-tecken bära.
Den 21i. K. M. har tillåtit, alt Tvenne af de från Götheborg
till Slocld•olm beordrad•! Kanonsiwnertar må aflilsa de vid
Djurhamn och Furusund stationerade Karantäns-fartygen.
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Föriind1·ingm· inom Kongl. Maj:ts Flotta.
Befordringar :
Den 30 Juni. Till Kommendör: Kommendör-Kaptenen
Almlöf; till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjt nanten G. A." Herkepe; till Premier-Löjt nant: sekund-Löjtn anten C. G. R.
Björks ten.
Den 2 Augusti. Ti'l! Under-Löjtnant vid Marin-Regementet: Fanjnnl;aren vid K. Lifbevärjugs- Regementet J. L. A.
Wibom.
Den 23 Augusti. Till Major vid Flottans Mekaniska korps :
Kaptenen A. L. Fahnebjelm.
Den 19 September. Till [{apten \'id Flottans Mekaniska
korps: Löjtnanten, t. f. Fyr-Ingeniören N. G. von Heidenstam 1 til! Under-Löjtnanter \'id samma lwrps: Konduktören
C. J. D. Sandel! ocb Eleven N. W. G. Lindqvist.
Den lO Oktober. Till
nanten C. G. Liodmark.
Den . 23 Augusti.
C. C. Nordqvist.

Pr~mier-Löjtnaot:

Afsked:
Ur kl'i[lstjensten:

Selillnd-Löjt -

Prernier-Löj!nfill!Pil

Den 5 September. Ur krigsljensten : Premier-Löjt nanten G. E. Hylten-Cavallius. Den 10 Oktober. Ur kriestjensten: Under-Löjtnanten vid Marin-Recementet O. [J. Nordenskjöld.

Dödsfall:
SeliUnd-Löjtnanten F. W. Gyllenskepp, den l September ;
Kommendör-Kaptenen och Ridd. C. F. Coyet, den 2'0 September.

