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TAL VID PRA!:SIDU NEDLÄGGANDE I KONGL. ÖRLOGS

&IANNA-SÄLLSKAPET DEN 15 Nov. 1841. 

Sveaborgs ö{vergång år 1.808. 

~erks~.r och framgäng lirvar modet hos krigaren, ingifver 
opp och förtröstan hos Nationen, och lemnar häfdateck

naren de vackraste bidragen, att för kommande slägtcn 
förtälja, h vad förfädren gjort för att föreviga det gemen
samma fäderneslandets ära, och för att värna det mot 
främmande anfall. 

Det ligger i det menskliga lynnet, att liksom med
gången ingifver mod oeh förtröstan, så medför motgån
gen nedslagenhet, misstroende till egna krafter, och ett 
högre skattande af liendens. Historien har dock besan
nat, alt, understundom, ett nederlag kan vara ärofullare än 
den mest lysande seger, oeh då blir förhållandet omvänd!. 
H vem påminner sig icke Psilanders, W rangels, Löseberns, 
Hökenllyckts och Elirenskölds i Svenska häfderne förevi
gade namn ! l l 

Men ehuru det är ostridigt, att National-stoltheten 
hellre lyssnar till seger än nederlag 1 h varföre man också 
ogerna vidrörer de sednare, torde det dock icke vara 
ulan all fördel, att, då något mera utomordentligt olycks
fall sig tilldragit, närmare detaljera förhållandet dervid. 
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Ett sådant utomordentligt olycl>sfall inträffade då 
' Sveaborg år 1808 öfverlcmnades till fienden __ en hän-

' delse, hva.rs resullater icl\e endast inverl1.ade på Sveriges , 
utan äfven på Europas öden, och som derföre ehuru 

' smärtande, af h varje sann fosterlandets vän, icke blott 
må begråtas, utan djupt och allvarligt begrundas. 

Sveaborgs ofvergång står, i mera än ett Ilänseende, 
såsom ett varnande exempel för efterkommande, vare sig 
att man betraktar mannens fö'rhållande, sam der förde 
befälet, eller de resurser han ägde, eller de considera
tioner han trodde sig böra göra, eller fiendens styr1 

, 

anfalls- och handlingssätt, eller slutligen Styrelsens pr? 
liminära ärgarder i afseende på fästningens fö'rsvar. 

Ehuruväl en rasrnings belägring och öfvergång till 
fienden, icl\e egdnt!igen lian anset:1 ·som en maritim hän
delse, lik väl, då Sveaborg i ordets strängaste bemärl\else 
är en sjöfästning, och den inom sitt sl\öle ägde en be
tydlig del af rikets sjös tyrl-a, torde således h vad jag nu 
går alt anföra, äfven för Kong l. Örlogsmanna-Sällskapet 
icke blifva utan allt intresse, helst det · är bein!adt från 
anteckningar, mig i fifs!iden Jemnade af vår Sfl högt sak
nade he'dersledaniot, Vice-~\mirale'n och Kommendören 
m. m. Gilstaf a'f I\lin't. 

Fästningen Sveaborg, med den der förlaude esl\ader . o 
af Armeens Frorra, stod under befäl af Öfver-r\ommen-
danten, Vice-Ami"ral Olof Cronsledl. Då första underrät
telsen om Hyssarrres till ämnl:lde inbrott i Finland, den 2 
Febr. 1808, ifrån Excellensen Stedingl> inlriilfude, var 
fästningen väl icke i tillstånd till ett langvarigt försvar af 
do yttre verken, helst vinterliden, då den på alla sidor 

blef tillgänglig, så vida fienden med en tillräcklig ar,mee 
och nödigt artilleri kunde utföra ett kraftfullt anfall och 
stormning; men dess starka inre fortifikation, inomWargön, 
hvllken dominerar alla ulanverlwn - en garnison nf 4700 
man, 734 kanoner till valls, oberäknad t i:astmachiner elt 
Juniförräd af 2,208 centner, motsvarande cirka 80 ;k~tt 
på kanonen, och proviant till lVIaJ· månaels utrråncr lemt·ade . o ~' i 

~ot:k betydliga utvägar, alt länge bestrida, äfven en stark 
fiende, fästningens erlifrande. 

Amiral Cronstedts nit att bringa Sveaborgs fästning i 
försvarstillstånd, och dess kraftfulla förm åga alt gifva 
verksamhet åt, samt förtroende hos alla underhafvande, så 
af befäl som trupper, är af alla obestritlt. Dess luedit i 
Helsingfors och landsorten deromkring, förskaffade alla 
erforderliga förnödenheter, blott på Amiralens reqvisi!ion, 
och allmänna patriotisn,en 1 alt våga allt för Finlands för
svar, visade sig i elen högsta utveckling. 

Fästningens mest bristande försv.arslinier voro dc i 
fortifikationsväg ofullbordade arbeten på norra delen af 
Stora Ösler-Svartö. - En del valHavelter sal\tl ade~ äf
venväl. - - l\'Ied biträde af Garnisons-Hegcmcnterne in
slängdes fästningen åt l<:~ndsidan medelst bålverk; lavet~er1 
li:anoner och trädvirkc, tillhörande Anneens Flotta, använ
des, så all 734 arlilleripjeser 1 utom kas!machincr, blcfvo 
salte till valls. Garnisonen förstärktes i början af Mars 
med .\dlerkreutska Hegemente!, samt med Finska anneens 
reserver, och bestod vid denna tid af 4,700 man, af 
hvilka 400 do,ck, efter hand, inkommo på sjukhusen. Till 
kanonernas serverande fördelles af Artilleriet 1 Officer 

' 6 Under-Offleerare och 55 Artillerister, tillika med det till 
Ann ee ns Flottas eskader hörande befäl och manslwp, 
hvaraf tillgången ej merlgaf mer än 2:ne man för l1Yar 
3:e kanon. l{rutförrådet utgjorde 11494 centner gro fl, 
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236 centner ftnt defensions- och 568 centner reffelkrut, 
tillsammans 2,298 centner. Gesvinda skott voro 2,964 -
24- och 18-'it:ge, 2,020- 12- och 6-'it:ge, och 2,950 -
3-'tb:ge. Provianlmagasinernc voro fournerade till l\'laj 
månads slut. Garnisonen bestod af Enkedroltningens Lif
Regemente 500 man, Adlerkreutska Regementet 1,500, en 
bataljon af Jägerhornska Regementet 260, samt Finska 
Armeens reserver, nemligen Åbo 500, Ny lands 500, Ta
vastehus 500 och Björneborgs 500, jemte förromnämnde 
Artilleri, och Armeens Flottas manskap cirka 400 man. 

Emellan Sveaborg och Helsingfors låg isen så stark, 
att icke endast trupper lmnde färdas deröfver, ulan fält
pjeser kunde äfven deröfver transporteras. Öfverste Gu
tofsky, med 400 man af Adlerlueutska Regemente t, sta
tionerades i Helsingfors 1 der han den 28 Febr. om afto
nen blef uppfordrad af den i antåg varande Ryska kolon
nen. Den 2 Mars om morgonen surprenerades bemälle 
garnison af ett detachement Kossacker, samt retirerade till 

· fästningen, med förlust af 73 fångar och 11 blesserade. 
Några kanonskott lossades från fästningen emot fienden. 

Ett fiendtligt batteri blef nedlagd! bakom Blekholms
klipporne, h vilket den 17 Mars från Id. 2 till 5 eft. m. 
med hög elevation inkastade 12- och 6-'it:ge l•ulor, o oh 
de följande dagarue 1 den 18, 19 och 20, fortfor fienden 
att några timmar om dagen, och äfven om natten, oroa, så 
med granater och eldkulor som vanliga skott; under tiden 
anlade fienden ett större batteri på skansudden. 

Denna kanonad besvarade fästningen från de verk, 
som lågo närmast emot fienden. 
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En isvakning företogs, i afsigt att hindra fienden sur
prenera garnisonen, men kölden hindrade att hålla vaken 
öppen. Man uraktlät att behörigen patrullera, men höll 
garnisonen nattetid i allarm, så ofta lienden kanonera de, 
och uttröttade den derigenom onödigtvis. 

Den 21 Mars ankom en Rysk Officer som Parlemen
tär, h vilken, enligt Amiral Cronstedts - rapport, erbjudit 
en l1onferens med fiendlliga Generalen. Amiralen lät då 
sammankalla en krigskonselj, bestående af Öfverstarne 
Wärnhjelm, J ägerhorn, Guto(sky, Öfverste-Löjtnanterne 
De la J\Tolhe, N ordenstam och Wadenstjerna, iVIajorerne 
Stjernskants, O livestam, Hauswolff, Broberg, Hjärne samt 
Kapten Fock - och lillkännagaf, alt Ryska befälharvaren 
uppfordrat fästningen, men alt Amiralen icke ämnade 
gifva något svar derpå. Uti rapporlen till Konungen yt
trar sig Amiralen, att konferensen med Ryske Generalen 
blef utsatt till följande dagen på Lånnan, en liten holme 
under fästningens kanoner 1 och alt konferensen, som 
skedde den 23, isynnerhet angick alt från fästningen ej 
skulle slljutas åt staden' der under dessa dagar mycken 
skada skett och flere innevånare blifvit sårade, hvaremot 
fienden förband! sig alt icke higga sina batterier eller 
bafva rörliga pjeser i nämde direktion. 

Man anmärker med skäl det otillbörliga deri, alt 
Amiral Cronstedt såsom fästningens Öfver-Kommendant 
lemnade fästningen, för ait personligen lwnferera med Ry
slra Generalerne 1 och det påslås, alt han vid detta och 
de förnyade möten med General Suchtelen af honom er
hållit flera osanna uppgifter om Finska Armeens nederlag 
och hela Finlands eröfring, revolution i Sverige, 30,000 
man Franska truppers inryckaode i Skåne, samt att ofel
bart inom 8 dagar order från den nya Regeringen skulle 
ankomma om fästningens öfverlemnande m. m. , hvarför-
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utan Ryska Kejsaren beslutat uppoffra 24,000 man redan 
anlända trupper lill fästningens cröfrande, samt ännu der
till destinerade en lika slyrlw; och ting e Amiralen an
svara för alla de horrörer af massacre och plundring som 
vid ett sådant tillfälle iclw stod alt förekomma; Ryske 
Generalen hade ock föresal t si~r alt genast taua fästninuen ..... ....... o o ' 
men beldagade Amiralen, h vars reputation i hela Europa 
vore för väl liänd, att hafva sig; uppdraget att blott med 
en hand full gamla soldater1 reslen reluyter, försvara den
samma, då den omöjligen stod alt försvara. 

Man tillägger, att Amiralen äfvenledes erhållit en 
mängd proldamationer, och att sådana äfven funnos hos 
soldaterne, deri trupp och befäl försäkrades om bibehål
land et af alla fördelar och inkomster. Flera märkvärdier-o 

heter bestyrka, att dessa uppgifter säkerligen verlmt gan
sl\a menligt på Amiralens mod och beslutsamhet. 

1\'Ian kan härar inse, att General Suchtelen fulllwm
ligt förstod bedöma sin molslåndare; han begagnade alla 
de medel, honom erbödos, och hvill\a alltid i krig blifva 
loflige - om de än, innan dess utbrott, icke äro det. 

Amiralens rapport till Konungen förmäler, '1alt den 
1128 lVIars vid dager uppläcktes, det fienden anlagt ett 
"stort batteri på bergen utanför Ulricas borg, h vilket til
"lika med Skants-udds-balteriet kaslade bomber , granater 
11 och kulor. Den 29, 30 och 31 Mars samt den 1 och 2 
''Apri l bombarderade och kanonerade fienden om dagen 
11 från de fasta batterierne, men om nätterue äfven från 
"rörliga batterier på isen, der han sökte sl\ygd bakom 
"låga uddar och klipp or, och således ej så väl Imnde 
"trälfas från fästningen, utom en gång då han vågat sig 
"mera obetäckt på isen, och dervid förlorat både folk 
"och hästar." 
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"Uti fästningen hade vål några gånger eld varit tänd, 
"men alltid åter släckt , och af garnisonen 1 Officer och 5 
,.,man blifvit dödade samt 1 Under-Officer och 31 man 
"svårt blesserade. Af krutförrådet hade dessa 10 dagars 
11 i>anonad medtagit en tredjedel. '' 

Några dagar efter den första konferensen blef Kriers
Konseljen åter sammankallad och unelerrättad ~l! Amiral~n 
i anledning af en förut ankommen parlernen;är, på Lånna1~ 
hart samtal med Ryske Generalen, hvilken uppfordrat fäst
ningen; alt Amiralen deremot proponerat ett stillestånd 
på trenne månader, eller åtminstone till den 20 1\iaj, men 
al! fiendllige Generalen bestämde den yttersta terminen 
till den 3 Maj, då, i händelse fästningen till samma tid ej 
erhållit uildstlllning af Svenska luigsslwpp, den borde öf
verlemnas. Ryslw Generalen yrkade likaledes. att till un
derpant för stilleståndet få besälta fäslningsholm,arne, Låner
ören, Vesler Svart ö samt Lilla Öster Svartö, hvill\a, o

0

m 
undsättning innan den föreskrifne tiden in trätrade, i oför
ändrad! tillstånd simlie återlemnas. 

Rörande nödvändigheten af stil!esfåndet, blefvo öf
verläggningarne långvariga. Amiralen detaljerade då fäst
ningens belägenhel: alt unrler vinterlirlen på alla sidor 
vara till gänglig , och en stormning ohinderlig: alt utom 
Knkedrollningens regemente och Jägerhornska bataljonen, de 
öfrige trupperne vore o exercerade och otjenlige till utfall : 
alt Artilleribefälet vore otillräckligt : alt sjuldighelen inom 
·garnisonen på några dagar betydligt tilltagit: alt krutför
råd et högst kunde räcka 10 a 12 dagar: att Proviantmatra-o 
sinernc nu fourn eracl e till medio af lVIaj, 'nästan dagligen 
·varit exponerade för fiendens eldkulor m. m. Öfve;sle 
Gutofsl•y, som begärde belänketid, anförde följande dagen 
slui flligen dess lanka vara, alt om man refuserade pro-
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positionen, förmånligare viikor vore att hoppas; h varemol 
Öfverste J ägerhorn med någon hetta anmärkte, alt Gutof
sl~:y blefve ansvarig, i händelse fästningen derigenom blefva 
tvungen att i förlid gå öfver. Major Hjern e, som berältar 
delta förhållande, tillägger, att under bemälte debalter, 
Amiral Cronsledt yttrade: "H vilket är bättre, se fäslnin
"gen öfvcrgå i förlid, än alt bjuda till bevara den?'' samt 
derefter sagt: ''1\iina herrar, jag är hvarken feg eller leg d, 
"men jag ser intet annat medel alt hålla fästningen Kung 
''och Rike tillhanda vid öppet valten, än alt ingå s lille
'' slåndet m. m.", samt alt dessa ullryck verkat sensation, 
emedan der af slutades, alt Amiralens afsigt var alt vinna 
tiden, h vartill stilleståndet var det enda medlet. 

''De af fienden, som underpant äskade fäslnings
"holmarne" ansåg Amiralen "gansl\a lätt att återtaga, såsom 
"af hufvudfästningen dominerade m. m.'' 

Sist an mälte Amiralen, att Konungens order inne
höllo, att i händelse fästningen måste öfverlemnas till fien
den }!'toltan dessförinnan borde uppbrännas; anmärkande, , 
alt tiden nu vore inne, så vida fästningen komme alt till 
fienden öfverlåtas; men alt i motsalt fall Flottan vore af 
slörsta värde. 

Ett prololwll, i anledning af desse rådslag, under
tecknades den 6 April; kort derefter anmältes en Ryslc 
Officer, som öfverlemnade ett utkast till konventionen, hvil
lwt af Amiralen upplästes för Konseljen. Ryssarne hade 
deri förbehållit sig att äfven efter stilleståndets upphörande 
behålla fästningsholmen Långören. En half timma sed
nare anlände 2:ne Ryska Generaler, då lwnven!ionen upp
lästes och slutligen undertecknades af General Suchtelen 
och Amiral Cronstedt. 
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Anmärkningsvärd! är, alt nämnde konvention innehål
ler det uttryckliga förbehåll, "att fästningen innan kL 12 
,,f. m. den 3 l\1aj skall hafva erhållit en kraftig hjelp
''sändning af åtminstone fem Linieskepp, välförståendes, 
''att denna hjelpsändning verkligen skall vara inlupen i 
1'Sveaborgs hamn , vid den utsatte timman , och att den 
,,slmll räknas som vore den icke anländ om den endast 

' "vore i sigte af fästningen." · 

Omöjlighelen, alt till den bestämda tiden med krigs
skepp undsätta fästningen , var så mycket mera gifven , 
som den ovanligt stränga och långvariga vintern orsakat 
hamnens beläggning med stark och tjock is; ocl\så bl e f, 
så väl hamnen som inloppet betäckt med is, långt fram i 
Maj månad. 

De kurirer, som enligt konventionen borde af gå till 
Sverige med Amiralens rapport, den ene öfver Åland, den 
andre norra vägen, blefvo af Ryssarne uppehållne i 19 
dygn, samt framkommo ej till Stockholm förr än den 
3 Maj. 

Ryssarne lenmade ock flera anledningar för Amiral 
Cronstedt att bryta konventionen eller stilleståndet, hvar
förutan ett bestämdt missnöje yttrades, så af alla Subal
terngraderue som garnisonstrupperne, öfver bemälte kon
vention. 

Tvertemot konventionens tydliga föreskrifter och orda
lydelse, anlade Ryssarne batterier på Lång ören, samt dit
förde mörsare, äfvensom skanskorgar till Svartö-öarne. 
De borttogo omluing den 18 April bålwn på Gråharen, 
hvilken skulle tjena de Svenska skeppen till rättelse vid 
inseglingen~ De anlade batterier på Båkholmen gent emot 
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GustafssYiird, och blott 3 il 400 alnar derifrån, äfvensom 
emot hafssidan, för alt hindra en Fioltas anlwmst, och 
delta allt i fästningsgarnisonens åsyn. 

Konventionen, som i alla afseend en gynnade fiendens 

afsigter, och till och med på förhand öfverlemnade hela 
garnisonen, med undantag af infödda Svensl\ar, att träda i 
fiendens leder, hade deremot ej en enda punl\1:, som återhöll 
dess åtgärder alt inspärra fästningen och bibehålla ett 

stalus quo, ej en enda punl\t som berä!ligade !{om men

danlen att till Rikels tjenst uppolfra eller rädda någon del 
af dc vapen, som i fästningen v oro inneslutne; ty åter
ställandet af Skiirgårds-eslwdern e fler freden, hade till 
viikor, att Eng.land skulle å tersiiiila Danmarks F lolla j ett 
viikor, som ingick i vid t utseende och overkställbara po

litiska förhandlingar . 

Konventionen upplästes för trupperne, blott en timme 
förr än Lflngiiren arträddes; den Ya f oredigt fOrfallad, samt 
i anseende tiil blåsvädret niistan ohörLar. - Amiralen lof
vade alt fram de les räll fä rdiga detta steg. 

Bestörtningen b!ef allmän, och missnöjet tilltog med 
hvarje dag. 1\aptenen vid Enkedrollnina:cns Lif-Regemcnlt: 
Durielz anmäl! e delta missnöje !iii Ami rale n, med till

styrkan, alt genom en tillsUdd insurrelilion under dess 
ledning förekomma det onda; han hlef viii obesvarad, men 
Amira len b le f härnf tankfull; Öfversle J ägerhorn deremot 
afviste honom under mycket missnöje, med det yllrande : 
··'Menar ni, att Amiral en och jng vilja sträcka våra hufvu
"den för en in surrektions slwll", Inartill Durictz svarade, 
att "tvertom torde detta vara medlet all frälsa dem." Du
rietz hade derefter Yäncit sig till Öfvcrs!cn vid Fortifikation 

Nordenskjöld, med an m ii lan, alt några, som i hemlighet 
umgingos med försing att göra en l\onspiration ti'll fiist-
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ningens räddande , önskade. att ÖfYersten, som hade gra

den för sig, sedan konseljen vore nrresleracl, emottog Kom• 
mendantsbef'Lilet, men fruktade, att han som gammal man 
med egend<Jrn i landet samt hustru ocl! !J arn icke ville 
åtaga sig det. Nordensl(jöld svarade dö: "det är sant, 
"jag har hustru , barn och tak öfver hnfvudet, då de flesta 
"af dessa hufvudlösa menniskor icke hafva det, men al
"drig skulle jag kunnat göra !lYa d dc gjordlJ, som, n ii r 
"händclserne noga hctraltlas, synes hafva varit en öfver
"lagd plan"; men han ansåg nu för sent att hjelpa, likaså 
misströstade äfven Öfv.-Löjtn. Baron Lcjonhufvtld, och 
slutligen up ps tod betänkligheter vid att genom stormning 
återlaga Öster och Vester Svart ö, der garnisonens 400 

sjuka v oro qvarlemnade, helst sedan isningen l1ring fäs t
ningen blott lenmade en smal bro alt lwmrna öfver uppå, 
och Långörens återlagande var ännu svårare, ehum af 
den slörsta vigt för beskydd emot landsidan . 

Genom ett bihang till konventionen, lofvades manska
pet den 26 April 8 sk Eko om dagen, samt p1~rmission 

att gå på landet. Äfvenledes öppnades förräderna till 
plundring i några el agar, och ännu märldigare är, alt häst
qvarnen som dagligen förmalde 19 Tunnor R'tg (garni
sonens dagliga behof var 30 tunnor) redan den 24 April 
upphörde att mala och hästame bortgårvas eller såldes, 
så att provianteringen den 1 Maj medtog allt. Emedan 
på Stora Öster Svartö ett bal!eri uppfördes emot lilla 
Öster Svartö, h varpå ännu de sista dagarne af IIOnven
tionen arbetades, förmodade man Amiralens plan y ara 
alt slutligen bryta denna lwnvention. Så förlamades alla 

medel till räddning. 

När slutligen Amiral CronsLedt kom till Enkedrott
ningens Lif-Hegemente för att taga det sista afsl<edet, hör
de man truppen skära tänder, samt fram-mumla svordo-
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mar, och vid arrnatehen ifrån fästningen var harm och 
förtvitlan målad i alla ansigten. 

Isen låg qvar, man måsle dock stärka den med bråd
läggning. Fienden vågade ej på en gång emottaga hela 
garnisonen, ty han ägde i trakten af Helsingfors på 3 a 
4 mils omkrets, blott 4 a 5000 man disponibla trupper, 
och tillät endast 7 a 800 man paradera vid 4700 Finska 
Soldaters uttåg, och gevärens sträckning den 3 Maj. 

Sådanc äro i korthet de förhållanden som inträfl'ade 
vid Sveaborg. De äro utdrag af de sersl\ilte tryckte skrif
ter, som blifvit författade af l\iajor Hjern e, Knptenerne 
D uriett och Bååth, af Amiral Ctonstedts rapport och förkla
ring till Krigs-Hof-Rätten, samt af General-1\'Iajoren Baron 
von Döbelns deröfver gjorde anmärkningar. 

Amiral Cronstedts egen förklaring till Krigs-Hof-Rät
ten innefattar 4 af honom sjelf uppstäide frågor, nem!.: 
1:o Huru länge Sveaborgs fästning möjligen kunnat för
svaras? 2:o Om dess öfvergång innan medio af April va
rit förmånligare, än att dermed dröjdes till den 3 Maj? 
3:o Om fästningens öfvergång bidragit till Finlands eröf
ring? samt 4:o Om, då fästningens öfvergång inom en 
kort tid syntes oundviklig, det var ett fel af Kommendan
ten, att genom ett stillestånd hålla möjligheten af en und
säLtning öppen? 

· Amiralen vill i dessa afseenden upplysa, att rlå Svea
borg anlades, dess ändamål såsom sjöfästning var att 
tjena en från gränsen retirerande armee såsom tillflykt, 
samt att hindra en fiendtlig Flotta understödja den i Ian-
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det varande fiendtliga armeen vid Helsingfors mod trup
per, proviant och ammunition: att man dervid icke före
stält sig möjligheten af att fienden vintertiden, då isen 
bu re arme e med belägrings-artilleri, skulle företaga ett 
anfall: alt den vore vidlyftigt anlagd på flera holmar 
med ofullbordade och förfallna verk utan vallgångar, samt 
för en garnison af 12,000 man: alt den i sednare tider 
blifvit lemnad utan uppmärksamhet och med oli!Iräcldiga 
medel, samt utan vall-lavetter: alt 6000 man till garni
sonens förstärkande blifvit lofvade, men endast Finska 
armeens reserver, beslående af bonddrängar, anlände i 
början af Mars, tillika med Adlerkreutska Hegemcntet , 
hvilket nyss var uppsalt och oöfvadt : och att hela garni
sonen endast utgjorde 4700 man. 

Då för öfrigt Finsl•a armeen relirerade till Österbot
ten, och fästningen således lennJades utan biträde, samt fien
den ej kunde förhindras att anlägga sine batterier, af hvars 
eld fästningen generades, och garnisonen, så genom stränga 
arbeten om dagen som vala nattetid utmattades, samt krut
förrådet blott unrler 10 dagars kanonad blifvit till en tred
jedel medtaget, ansåg Amiralen fästningens försvar icke 
möjligt längre än krutförrådet medgaf, h vilket enligt dess 
beräkning, icke lwnde räcka längre än till den 1 O eller 
15 April, och antager derföre, att lwnventionen, som för
dröjde fästningens öfvergång, var en utväg alt rädda den
samma. 

Amiralen vill äfven antaga, alt fästningens öfvergång 
icke inverkat på Finlands eröfring, emedan den, genom 
sitt läge, var utom all beröring med armeen, och anlagd 
endast i afsigt att bibehålla kommunikationen med Sverige ; 
men att dertill fordrades det lwsterna passederades af Sven
ska trupper. Således vore fästningen efter armeens reträtt 
af ingen inflytelse på Finlands öde. 
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På dessa och flera hypolheser, stödjer Amiralen slut

Iigen sitt rättfärdigande vid konventionens arslutande' äf

yensom alt villwren dervid endast afsågo ett uppsko f, 11Var

med således den fjerde fri'tgan besvaras. 

Emot dessa åsigter torde dock flera anmärkningar 

kunna anföras. 

Om Sveaborgs fästning blifvit ansedd, vid dess an·· 

läggning, vara ulan inflytelse på Finlands försvar, skulle 

Nationen säkert icke derpå uppo/frat 25 millioner Rdr 

och nära 50 års arbete. Den var verkligen Finlands ögon

sten, så väl i afseende på Jwmmunil\alionen med Sverige, 

som ock i hänseende till dess Flottors trygghel; hvarför

utan den genom sill hige naturligen kunde belraktas så

som stödjepunkten för Finska armeens operationer och 

undsä!fningar. Äfven under det ovänlade anfall Ryssland 

utförde- år 1808, och det deraf beroende svaga motstånd, 

Finska armeen, i krigets början, kunde åstadkomma, vi

sade det sig docl•, alt Ryska armeen, vid sommarens an

nalkande, blef nödgad till ätertag och alt ålerlemna mer 

än hälften af det redan inkräktade landet, hvaraf 1\an dra

gas den säkra slutföljd, att om fienden ännu vid samma 

tid haft behof af all anv~inda hälflen af sin armee vid 

Helsingfors emot Sveaborg, den sålunda försvagad, ännu 

mindre varit i stånd alt förebygga Finska armeens yller

ligare framträngande. Lägges härtill den skäliga förmo

dan, att operationerne från Sverige behörigen understöd! 

Finska armeen, och alt Svenska Örlogs- sam t Skärgårds

floltorne, såsom de Rys !\a öfverlägsne, fått medverl1a vid 

bemälte operationer; så visar sig tydligen, att Sveaborgs 

fästning i alla dessa afseenelen var af en oberäkneligt 

stor inflytelse på Finlands försvar, och att dess öfvergång 

obestridligen måst inverl1.a på landets eröfring af fienden. 
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1\fedgifvande den af Amiral Cronstedt anförda anmärk-

1!ing, att Sveaborgs fästning, med afseende på dess spridda 

verk, icke till alla delar var i fnlllwmligt försvarstillstånd, 

och iifv(';n hade behof af en större och väl öfv::td garni

son, helst anfallet var för flenden utöfver beriilu1ing lät

tare att -verlislälla, under det isen rrJ·orde fiistnirwen lillrränO"-
o ' o o o 

lig, snart sagd t på alla sidor, och dess batterier kunde på 

nära håll liiggas i betäckning af ldippor och landtuddar; 

är dock anmärkningsvärd!, att till den tid, då kommunika

tionorne rörande fästningens uppfordrande m. m. började, 

ingen märldig skada skett, och blott 1 Officer och 5 man 

blifvil dödade samt 32 blesserade, och att tillgången af 

lnut belopp sig till 50 skott på fästningens hela bestyck

ning af 734 l\anoner, samt af proviant, för hela garniso

nen, 2:ne månader eller till Maj månads slut.: 

Det är således redan hii raf synbart) alt fienden icke 

kunde våga en stormning, men äfven i de!la fall, såsom 

det vådligaste, behöfver man blott kiin~a Sveaborgs starka 

försvarsverk å hufvudfästningen War g ö, Jwili\Cn dominerar 

fästningens alla öfriga verk, för alt blifva förvissad, det 

en ilende icke, utan stora uppoffringar, möjligen kunde in

taga och logera sig uti ut anverken, och ännu mindre 

tvinga garnisonen all öfverlemna Slo ltet. I delta fall blefve 

ock behofvet af Juut genom bestyckningens inskränktare 

antal mer än tillräcldigt för dubbelt liingre lid - garni

sonen för tjensfgörin ge n mera tillriicklig och mindre fa

tiguerad, samt alla utsigter alt längre bibehålla fiislningen 

mera fillfredssliillande, ty derigenom b!ef hoppet om en 

luaftig undsiillning äfven verl\slällbart. 

Sannolil<t ieder SYeaborgs öfvergång hnfnJClsaldigen 

dess upprinnelse från den olycldiga omständighet, att Ami

ral Cronsteclt personligen iernnade fästningen, för alt un

derhandla med de fiendt!ige Generalerne; ty om å ena si-
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dan Amiralen med skäl lnmde hysa förtroende till egen 

sl\icldighet alt maniera dessa underhandlingar, bl e f han 

deremot blottsUild för inflytelsen af diglade underrättelser 

om Sveriges politiska läge och förhållanden, om Finsl\a 

armeens kapitulation, om Ryska krigsmaktens styrl\a, om 

dispositioner till fästningens bestormande, med åtföljande 

rysligheter, och mera dylikt; h vilket allt verkat äfven på 

Amiralens i ö fri g t starka sinneslugn, så mycket mera som 

han, genom enskilt korrespondens från Sverige, hade skä

lig anledning att förmoda katastrofer inom Hegeringen och 

landet, samt alt lätteligen antaga, det Finlands uppoffrande 

redan af de större mal•terne blifvit beslutet. 

Deremot synes vara tvetydigt, huruvida Amiralen verk

Iigen haft den öfvertygelsen, att Sveaborg, genom konven

tionen eller stilleståndet, kunde bibehållas. Sådant mot

säges åtminstone deraf, alt han dels ingick uti öfverlå

lande till fienden af de mindre fästena Ungören samt lilla 

Yester och Öster Svartö, dels . tillät fienden obehindradt 

anlägga batterier på Båkholmen emot Gustafssvärd, samt 

att hindra Svenska krigsskepp inlöpa i hamnen, då likväl 

rlelta sednare utgjorde sjelfva hufvudvilkorel för fästnin

gens bibehållande. 

Dessa föregående anmärkningar vinna ytterligare styrka 

genom den af Friherre Wrede utgifna öfversättning af Ry

ske General-Löjtnanten Paul von Suchtelens berättelse om 

kriget emellan Sverige och Ryssland, åren 1808 och 1809, 

hvaraf inhemtas så väl fästningens försvarsmedel som den 

anfallande arm e ens svaghet, o t; h snart sagd t enda tillflykt, 

att genom diglade förhållanden under sken at militärisk 

artighel tillställa Amiral Cronstedt dagblad och tidningar 

från lwntinenfen, de flesta menliga för Sverige, åtföljde 

af bulletiner från Ryska hären om Finlands eröfring och 

fiendens öfverlägsna stridsJuafler m. m., tillika med bref 
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från öfvergifna familjer i allt i afsigt att nedstämma Ami

ralens och garnisonens mod och förtröslan att emotstå 

fiendens anfall. Vid dc sammanträden Amiralen hade med 

Ryska befälet, underlät man icke alt med dessa medel 

äfven ytterligare inverka, samt att u terrunda Amiralens 

tänkesätt i jemväl anmärkes i följd d era~: "att tveka att 

"betänl\a sig , är i krig stora fel, och den obeslutsa~het 
''å t hvilken Amiral Cronstedt öfverlemnade si rr simile nöd

"vändigt förlama all kraft, äfven hos hans ~~derordnade., 

"En fästning som öfverliigger, har till hälften gif-
11vit sig." 

Huru helst man än må vilja förklara händelsen vid 

Sveaborg, så är det obestridligt, att k~pitulationen var 

för Kommendanten vanhedrande, att den qvarstår som en 

outplånlig fläck i Sveriges krigshistoria, ·och att den för 

Sverige blef af den olyckligaste inflytelse. 

C. A. G. 
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Wellcsley . 7G F r e g a t t e r. Amazone. 42 
A[taclilade. Amphilrite .. 42 

Bombay 84 Aftaclrlade. Af 1 :a rangen. Andromede . 44 

Calcutta . 84 Achille . 76 Utrustade. Belvidera. 38 

Canopus 84 Agincourt . 72 Blanche 46 

Clarence 84 Ajax. . • 72 President. . so,Boadicea: 42 
72 Soulhampton . 501 William . 38 

Formidable 8LJ Armada. • Winchester . 50•Briton. . 44 
l\'Iorrangeld 84 Bellone. 72 Cerberus. 42 
N il !)2 Prince Noir 72 Aftaclllade. Circe . 42 
Vengeance. 84 Carnatic 72 Alfred. 50 Clyde. 42 

Cornwallis. 72 . ,, 
America . 50 D edalus 42 Under byggnad. Defense. 72 Conquestador 5o Endymion 38 

Aboukir. 90 Devonshire 72 Cornwall. 50 Eurotas . 44 
Albion . 90 Egmont. . 72 Du h lin. 5or;sgard 42 
Cenlurion . so Foudroyant 78 Eagle. 50 Forte . 44 
Collingwood 80 Hanoke. 72 Gloucester 50 Forlh . 44 
Collosus 80 Hercule. . 72 Java 50 Fox . 42 
Exmouth 90 Hogue . . 72 Lancaster 50 Hamadrvad . 42 
Golialh . 80 Illustrious . 72 Portland . 50 Havana • . 38 
Annibal. 90 Irnaum . 72 Vernon 50 Horatio 44 
Irresistible. 80 Indus 78 Vindielive . ,. 50 Hortspur . 44 
Lion. 80 Manilie. 72 Warspite. . . 50 I sis. . . . 44 
London. 92 Kent . 76 Latone · 42 
l\'lajestic 80 Malabar. 76 Under byggnad. Laurel. 42 
Mars. 80 Medway 72 Chichester . . 50 Leda 44 
Prince Albert. 90 Minden . . 72 Worcester 50 Leonidas . 44 
Superbe 80 Minotaure . 72 

' ~ 
28 



~18 

fl'l arlagasear . 42 North Siar. 
M e ån der . 42 Samarang • 
J\le larnpas 42 Talbot 
1\tercury . 42 Tyne. . 
Merrnaid . 421Volage . 
l\1iuerva 42 Acteon 
Naiade 4~ Carysfort 
Nemesis . 44 Cleopatra 
Nereus 42 .Vestale . 
O. Glendower 38 Curacao. 
Pcnelope. 42 l\lagicienne. 
}Jroserpine 42 Ceylon . 
Hesistance 42 Perl e. 
H hin 46 Niagara. 
seahorse . 44 Nemrod . 
Sirius. 42 

Under byggnad. Ten ed os 42 
Thalia. 42 Amathyste . 
Tames. 4'? Calypso . 
'fhisbe. 42 Coquette. 
Trincornalee. 42 Creole 
Undannted 42 Iris . . 
Unicorn 42 Juno 
Venus. 46 Niobe 

Under byggnad. 
,Spartan. 

Active 36 
Amphion. 36 

Ångfartyg. Cam brian. :~ 6 
Chesapeall:e . 36 

Utrustade. Conslance 36 
Flora . 36 ·Acheron 
Sibylle 36 Alban 

Alec to 
Af 3:e r a n gen. Blazer 

Utrustade. 
Boxer 
Co lornbia ' 

Alligator . 128 Cornel . . 
Andromaque. 28 Confiance . . 
CaHiope 28 Cyclope. 
Co nwaye. 28JIJee . . 
Crocodile. 281 F ear less. 
Hera Id 28 Fire brand 

28 
28 
28 
28 
28 
26 
26 
26 

. 26 
241 
24 
22 
20 
20 
20 

26 
20 

. 20 
20 
26 
26 
26 
26 

::r 
"" ~ 
"'" .., 
"" 
"' ... 

80 
100 
100 
160 
30 

120 
80 

100 
150 
220 

140 

Firefly 
Flower . 
Gleaner. 
Gorgon . 
Hecla . 
Hydra .. 
Kite . . 
Lightning 
Lucifer . 
Medea . 
Pluton .. 
Prometheus . 
Rhadamanth e . 
Salamandre 
Tarlarus. . 
Vessuvius . 
Volcano . . 

Africa n 
Avon. . 
earron . 
Echo .. 
Hecate . 
Hermess 

Upplagde. 

1401 Lizard . . 
140 Locust . . : : : 
50 Messenger . . . . 

320 Polypilemus . . . 
120 
120 

. 76 
Under byggnad. 

' 100 Ardent . . 
Devastator. 

220 Driver . 
JOO Geyser . 

Gro w! er . 
220 Styx . . 
220 Vixen . 
160 

·-;1 
80 

1001 
Pi' ovl 

220 [( orvetler, Briggar , J alf
ter och nindte fartyg af 
18 lranoner oeh denm- g;-

der. E 

100 Utrustade . . 
80 Artacklade . . 
50 Under byggnad 
50 

120" 
140 

j 

115 

19 
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S a m m a n d r a g ä S t o r b r it a n n i e n s F l o t t a. 

Utrustade ; 

med station i 

Portsmouth 
Plymouth. 
Medelharvet 
Sheerness. 
Lissabon . 
Ostindien. 
Jamaica 
Chatham 
Södra Ameril\a. 
Westindien 
Malta 
Canada 
Cap 
Falmouth. 
Å Afrikanska kusten 
I Nord-Amerika 
Till särskilt begag-

nande 
I Woolwich. 
Å Irländska kusten 
I Australien . 
Å Orcaderne 
I Pembrolw 

Summa 

A{tacl•lade. 

Linieskepp af Fregatter af 

2 1 2 
2 2-
1 4 5 
1 1-
-- 2 
-- 3 
-- 1 
-- 1 

5- 1 -
4- 1-

10- 1 5 
2---
2---
3- 2 6 
1---
1 1--

-- 1 1 5 
- 1 1 2 
- -- 1 
--- 1 
--- 1 
-- 1 ·-

3 1 4 
1- -
6 10 10 

1 
2 

10 8-

1- 1 
7- 16 
4 9 17 
1- -
1--
1--
1- 24 

18 
- 1 2 

- 5 4 
4 3 
1-

2 
1 
1 

I Plymouth 3 7 12 22 3 17 - 20 1 -
I Portsmouth 7 - 9 16 4 12 - 16 1 -
I Sheerness . 3 1 7 11 4 8 -- 12 ·- -
I Chatham - - 5 5 2 16 - 18 2 -
I Woolwich. --- - --- - 6 -

-St-Im_m_a 13 8 33i54j13,53 = 66 10 --:__-

Unde1· byggnad. 

I Plymouth . 
I Portsmouth 
I Sheerness . 
I Woolwich. 
I Chatham . 
I Pembroke . 
I Deptford 

1 
1 

-
1 

-
2 

-

3 1 
1 -

- -
1 J. 
5 1 
5-

- -

5- 1 4 
2- 1-

3 1 1-
6- 2 2 
7 - 2 2 

1- -
~umma ]5 15]3 23]2 7]8 

Summa linieskepp .. 
Fregatter. . 
Ångfartyg . 
Mindre fartyg 

105. 
115 . .. 
51. 

134 *). 

221 

5 1 
1 1 2 

1 3 
2 1 3 
4 2 5 
4 2 5 
1 

17 -7] 19) 

f• 

Engelska Amiralitetets Offi.cers-P.e.rsonal. 

Amiraler 41. 
Vice-Amiraler. . 54. 

Contre-Amiraler . 64. 
Capitainer . 683. 

Commanders • 807. 

Lieutenanter • . 2879. 

Masters . • • . 448. 

*) Uppgiften å de mindre fartygen tyckes röja någon ofullstän

dighet, då inga sådan e siwlie vara upplagde, h vilket ej är 

sannolik l. 
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Nederländsiw Flottan den 1 Januari 1841. 

S!wpp. 

Zee-uw . 
Neptunus 
Waterloo 
Kortenaar 
Jupiter 
Tro m p 
De Ruyter . 
Piet Hein 

Fregatt et·. 

W al 
Doggerbank 
Rhyn. 
Amstel 
Shelde 
Sambre . 
:Maas . 
Bellona . 
Paternbang . 
Jazon 
Zaan . 
Ceres . 
Yssel. 
Sek 
Holland . 

l[orvetter. 

Eurydice 
Kenau Kasselaar. 
Maria Keigersbergen 
Juno . 
Argo . 
Rotterdam 
Ruppel 
Algiers 
Dolfyn 
Triton 
Atalante . 
Nehalennia . 
Hippomenes 

..... , 
~ 

= Ajax . 
Boreas 

84 Castor 
Medusa . 

74 Pallas 
Heldin 
Amphilrite . 

Briggar. 

Kemp-haan . 
Panter 
Echo. 

60 Pegasu:s . 
Meermin . 

54 Merkuur . 
44 Venus 

Courrier. 
Zwaluw . 
Haai . 
Lynx. 
Speriver . 
Vliegende Visch . 
PostilJon 
Snelheid . 
Aren d 
P yl 
Vindbond 
Gier . 
Peilikan . 

32 Brak . 
Drania 

Ångfartyg. 

Cerberus 
28 Cura9ao. 

Phmnix 
Etna . 
Hekla. 
Bron w 
Merapis . 
Vesuvius 
Cyclop 

28 

26 
22 

20 

18 

14 

12 
8 
8 
8 

12 

8 
7 

10 Kanonslupar å 
34 dito å 
46 dito å 

4115 Kanonjollar å 
8 3 Lastfartyg . 
6 --
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Nederländsl1.a Marinen i Ostindien. 

1 Brigg å 18 kan. 
2 dito å 16 
9 Gaeletter å 14 
1 dito å 10 
1 dito å 5 
2 Ångfartyg (Pyroscaphe en fer) å 11 
3 I\anonjollar å 7 
2 dito å 6 

Personal. 

Amiral 
Vice-Amiraler. 
Contre-Amiraler . 
Skepps-Capitainer 
Capitain-Ueutenanter 
Lieutenanter af 1:a I\1 . 

Dito af 2:a Kl. 
Elever 

Läkare. 

1. 
5. 
6. 

24. 
33. 
87. 

. 178. 
69. 

Öfver-Chirurger af 1 :a Kl. 6. 
Dito af 2:a Kl. 8. 
Dito af 3:e Kl. 12. 

Chirurger af 2;a Kl. 12. 
Dito af 3:e 1{1. 34. 
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Nord-.Amerilwnslca Förenade Slaternes sjömald 
den 1 Juni 1840. 

-,..., P> 
Consti!ution 

Linieslwpp. 
p - Guerriere 

Franklin. 74 Java . 
Washington 74 Polomac. 
Columbus 74 Brandywine 
Ohio . so Hudson • . 
Norlh Carolina so San te e 
])elaware . so Cumberland 
Alabama. so Sabin e 
Vermont. . 80 Savannah 
Virginia. . 80 Havidan . 
New Yorck. 80 Columbia . 
Pensilvania. . . 120 St. Laurence 

- 11 Constiluti on 
Macedonian. 

Fr e g alter. 

Independance . . 54 
United Slates . . 44 

20 Korvetter af 16 a 20 kan. 
4 Briggar af 10 kan. 
10 Gotiletter, hvaraf 4 af 10 kan. 
5 Angfartyg. 

l\1 a rin-P ers o n al. 

. . 

. 

. 

. . 

. 

61 Chirurger. 

. . . 

. 

. . 
. 

. . 

. . 

. . . . 

. 
=17 

55 Captains. 
52 Under-Chirurger. 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
36 

361 

55 Commanders. 
290 Lieutenanter. 
191 Elever af 1 :a Kl. 
131 dito af 2:a In. 
29 Masters. 

51 Skepps-Kommissarier 
(Pursers). 

13 Skepps-Prcster. 
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Ryska Flottan i Ö s tersjön år 1839. 

~ 
P> 
? Fregatter. 

Linieslwpp. 
Alexander Newski 

Peter den Store. 110 54 Pall as . · 54 Kejsar Alexander 110 Elisabeth : : : 
110 Proserpina. . . 

44 
St. Georg . . 84 JVIelpomene . . 

44 
Nestor Maria. 84 Prins af Oranien 

44 
44 

Wladimir 
84 Olga ... 44 84 Alexandra . 44 Alexandra 84 Diana 44 Emhcitem . S4 Urania . 44 Pulla va. 74 Vermont 

Lo. Fere cim~pe.noise: 44 
74 Postrajanza 44 Proolwv . . . . . 74 Nadjenka . 44 Vi ll y. 74 Otwasnoi 44 Smolensk 74 Venus 44 Ostro lenka. 74 N eva. 44 Leipzig. 74 Maria 44 Brienne. 

' 74 Bellona . 44 Ezekia . 74 Aurora . 44 Azov 74 - 19 
Storhertig l\'Iichael . 74 

Horvetter. Conlo . . • 74 
1\atzbach 74 Warsafski . 32 
Avees (?). 74 Lev Levitza 26 
Beresina 74 Navarino 24 
Krasnoi . 74 
llorodino 74 Briggar. 
Narva 74 12 med hvardera 20 
Lesnoi . 74 

= 28 
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S ardinska Flottan den 1 December 1840. 

Frrgaller. 

Carlo Felix 
Beroido 
Degeneys . 
Euryd ice . 
ta Hcgina. 
S: t Michael 

J[orveUer. 

L' Aurora 
L'Aqnila • 

Briggar. 

Zephir . . 
ta Nereida 
Eridauo. 

Ån!Jfartyg, 

Jch nusa 
I.fl Gu!nara 
Tripoli. 

2 Goe let!er a. 
1 Slwncrt a . 
12 l{anonslupar it . 

60 
50 
50 
48 
60 
60 

. 20 
24 

16 
14 
22 

4 
4 
4 

400 
300 
300 
300 
400 
400 Under byggnad. 

80 
50 

20 

Under byggnad'. 

UmnAG AF FöREDRAGANDEKs Ji·ön 5 :E A !IJH~LlliiN GEN 
I R ONGL. ÖnLOGS~IANNA-S~i.LLSKAPBT ANrÖRANDE n. 

15 Nov. 1841. 

--- ~-·- -

Man hade förmodat att J(ongL Förvallningen af Sjö

iirendena borde, med anledning af det nya Sjöförsvars

Departementets inrättande, försvinna , och denna åsig t har 

jemväl in <1m Kong!. Örlogsmanna-Sällsliapet ägt en nitisk 

försvarare. Äfven af fl ere ibland dem, som, under striden 

om stora FloHans heslånd, med mer eller mindre ftdltare

vana, träd t inom sliran k et, har denna tanl1e varit delad, 

och sliäl hafva blifvit anförde både för och emot; men, 

utan alt träda livarken den ena eller andra menin gen för 

nära, hör det väl åtminstone antagas, såsom oun dgäng!i

gen nödvändigt, att ett ändamålsenligt organiserad! verli 

måste tlnnas, vid h vilket Chefen för Sjöförsvars·-Depar!e

mentet lm n sig trygga, och som slår vid hans sida, när 

frågor bringas å hane för alla de särskilla detaljer, som 

nu lyda under Kong!. Förvaltningens af Sjöärendena hand

läggning, oeh som kan samla, hålla reda på, och med

dela Chefen alla de upplysningar, som kunna erfordras, 

generelt kontrollera de etwnomislia förh ållandena vid Huf

vuds!ationen, sii väl som vid öfrige Stationcr eller Marin

depater, tillse det särskilte in trader , och Flottan af andre 

verk tillkommande medel behörigen inflyta, samt i all

mänhet biträda Chefen för Sjöförsvars-Depar!cmenlcl med 

de kamerala detaljerne, cl ella vcrl\ mi\ n n erhi\lla h vilket 

namn som helst , eller vara organiserad! som Collegium 

eller llureau, med mer eller mindre li 1dwt med det nu

varande, cl lur fö rdelad! i flere siirsl\ilte afdci 1J in~.;;1r, h vi!-
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kas utgrenade trådar sammanlwötes hos Departements
Chefen. Alt bor!l.aga ett sådant nödigt hjul i urverket , 
utan att sätta ett annat i stället, så inrättad t, att det för 
mår åstadlwmma en större kraft än det gamla, är uta n 
tvifvel ett vågad! företag, ty den gamla vanan har åtmin
stone det goda med sig alt det individuela der i~;ke få r 
spela en allt för stor roi, utan den enes erfarenhet öfver
går så småningom på den andre, säkerhet och reda i gö
romålen fortgå , utan afbro!t, och ingen våldsam skakning 
åstadkommer kramp i statslemmarne; då deremot de våld
samma reorganisationerne, utgångne från någon ensl1ilt in
divids större lnaft och förmåga eller särsililla sl>aplynne, 
som vetat göra sig gällande, medföra ofta osäkerhet, vill
rådighet uti ärendenas behandling, villa genom obel;ant
skap med de former, som böra bäst passa ihop med an
dra statsformer' och slutligen' om denne in div id ej skulle 
få consolidera sin nya slwpelse, hvartill bör hos honom 
förutsättas tillräcldig kraft och genius, om han går undan, 
utan att ett lika beskaffad t snille genast finnes till hanels, 
för att åter tillknyta den afslitna tråden, h vad blifver väl 
då följden, annan än villervalla, och troligast åter g ån g 
till det gamla, med mycken svårighet och många brytnin
gar; livaremot sättet alt småningom taga bort föråldrade 
former, inpassa nya i det beståndande skicket, och så
lunda, efter hand, på den gamla grund h valen bygga ett, 
efter tidens sk i ek och förändrade samfundsförhållanden, 
lämpadt system, fört säkert till målet, så vid t menskliga, 
alltid osäkra beräkningar kunnat förutse, och dit bana 
rätta vägen . Uti all vetenskap är ju en gifven regel alt 
bygga fort på föregångares redan vunna säkra erfarenhet 
eller på förut gjorde bepröfvade rön. 

1\gl. Förvaltningen af Sjöärendena har ocl• af Kg!. 1\iaj:t 
ansetts vara nödig, och lwmmer utan tvifvel att fortfara, in
tilldess hos oss den Collegiala formen helt och hållet upphör. 
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UPPGIFT PÅ DE SvENSKA FYR..tRNg, DERAs n öm ÖFVER v "-TTNET, SYNBARHET sAMT Ö FRIGE FÖRHÅL.LANDEN 

Fnarnes 
Namn. Belägenhet. Latitud. 

Lonuilud 
os{ om 

Greenvich . 

Antalet af 
Fyrar och 
deras rela-
tiva läge. 

Stillaståend e 
eller 

Omgående. 
Omloppstiden. 

Synes i Förbålla ndet 
k lart v ä- med 

der. Hamnfyr rnc. 
Anmärkningar. 

m~ ~f ~=c~ 
~c;.§- ~o·~ ~=~; ~ 
-,=' ~ .- ct.O~orfi "' 
~:~~~~<n _, __ c- ö? 
~ ~:; r;..., O'" ~·~ cr: ~ ., 
o~ :::~.2: c;;:;1c..=:: ~ 

' --~-------.------------~--~~--~------~--------7-----------~------------~~--~~----t---~-~~~~~7~~=·~?~~=·~~~~=~·~--~~-----------
630 ~~?51" 20° 46' 45J 1 stenkolsfyr 

1 
Eng. mil. 

61 !J 56 17 .21 O 1 Dito i~ 
GO 43 22 17 32 25 1 Landtfyr, sti!last. 10 
60 43 56 17 19 O 1 Dito 6 
60 31 41 18 22 25 1 Roterande Lampf. Fram o. åt. p. 5 min. 16 
60 2.2 13 18 28 46 1 Stillast. Lamplyr 12 
GO 10 20 18 49 15 1 Stenkolsfyr 13 
59 45 26 19 25 5 l Omgående Lam p f. 3 sken p ä 6 min. 15 
59 17 10 18 56 48 1 Roterande Lam p f. Fram o. ii t. p. 4 min. 18 
59 16 46 19 1 31 1 Stenkolsfyr 15 
58 44 28 17 53 8 1 OmgåendeLampf. 3 sken på G min. 18 

l Gaddens Holmii S. Gadd 
2 Jungfruns Sto r-Jun a!run 
3 E"geurunds Utanför Gef!e 
4 HÖna~ Dito 
5 Örskärs På Örskärct 
6 Djurstens Gräsön 
7 Sva rtk ubbs Svart1mbben 
8 Söderarm Söderarmsl;äret: 

l G [{orssö l(o rssön ' 
l 10 Grönskärs Grönsliäret 

11 Landsorts Öija landet 
' 12 östergarns Os~er!;arnsholme, 
: Oster på Gottland 57 26 29 18 59 25 

13 Ölands Södra Udden 56 11 50 16 24 4 
1 
1 

stenkolsfyr 14 
17 Dito 

14 Utklippall Södra sl;iiret utan-
i 
1 

15 Gdmskärs 
i 16 Falsterbo 

för Carlsl\rona 55 
Invid Galmar 15G 
Vid Skanör

5 
a•a
6
• 

Udden af Sldine 

56 35 
39 12 
23 4 
18 12 
18 27 

15 40 34 
16 22 52 
12 49 35 
12 27 45 
11 54 15 

1 Omgående Lampf. 3 sken på 6 min . 
1 Stillast. Lampfyr 
1 - stenkolsfyr 

12 
6 

14 å 15 
23 17 Kullens 

, 18 Nidingen 

19 Winga 
20 Buskärs 
21 llöttö 
22 Carlstens 
23 Sälö 

Nidingsslui~eL · 57 

W inga-Ön 
Buskäret 
Bottön 
Marstrands-On 

57 38 o 11 
57 38 15 11 
57 38 50 11 
57 53 47 11 

37 3 
41 5 
43 45 
37 14 

24 Malmö På yttre hamn piren 55 
25 Helsingborg På Norra hamn piren 56 

36 40 13 1 o 
2 32 12 42 16 

1 Dito 
2 O. N. 0 . 8i 

W. s. W. Dito 
1 Lentillef., stillas!. 
1 Stillast. Lampfyr 
1 Dito 
1 Omgående Lampf.,4 sken på 8 min. 

1 Stillast. Gazfyr 
l Dito Lampfyr 

12 
12 

8 å 10 
8 å 10 

23 

H 
9 

Hamn- o. Ledf. 
Dit< 

l 

Hamn!1 för 
_Göthe org 

Hamn yr 
Di!( 

Sten 
Dito 
Träd 
Dito 
Sten 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 
Dito 

Dito 
Dito 

Dito 
Träd 
Sten 
Dito 

Dito 
Dito 
Träd 
Dito 
Sten 

Träd 
Dito • 

72 
89 
54 

126 
64 
69 

100 
155 
106 
149 

77 
141 

53 

90 
281 

49 
90 
36 
36 

264 

50 
25 

66 
66 

Okänd t 

123 
50 
55 
66 
86 
62 
86 

55 
133 

51 
14 
68 
42 

45 
40 
31 
31 

43 
~2 

1838 
1838 
1839 
1839 
1739 
1839 
1819 
1839 
1768 
1786 Påbyggd, 
1840 Ombyggd. 

1817 
1785 Ombyggd 1822. 

1840 
1837 
1793 

Okänd t 

1833 
1840 
1840 
1840 
1781 

1832 

{ 
Tändes den 1 
November 1841. 

Totalt förändr. 1835 
Skall uppföras 1842 



SLAGET VID CA~iPERDOWN) 1797. 

(Ur United Serv. Journ.) 

Ibland de många befälharvare till sjös, som hafva bi
dragit att föreviga Englands ära, och försäkra dess öf
vervälde på hafvet, har ingen öfverträlfat Amiral Duncan 
i tapperhet och fulländad skicklighet. Hans seger vill 
Camperdown måste blifva ett varaktigt minnesmärke ar 
hans manhaftighet, och den sans samt det ädelmod, som 
han utvecldacle, när elen mest fulländade framgång lirönle 
hans bemödanden, måste göra honom högt aktad af bäd e 
vänner och fiender. Då England fått kunskap om Frans
männens afsigt att förelaga en landstigning i Irland, bc
Yalwde Brittiska styrelsen' med yttersta noggranhel' sin 
starka fiendes rörelser. Hastigt ankom underrättelse att 
en mäktig flotta låg för ankar i Texeln, under be fä[ af 
Amiral De Winter, och bemannad med de bästa sjömiin, 
som Holland ägde. Enligt somliga berättelser, skulle åcn 
Holländska flottans fartyg i allmänhet hafva varit dåliga 
seglare, dess besättningar, genom bristande öfning, tafatte, 
och dess Officerare utan sl\ic!dighet, fastän tappre, rneu 
delta fordrar vederluggning; ty det följande slwll utvisa, 
att dessa uppgifter äro grundlösa, emedan den Holländska 
flottans både Officerare och manskap utvecklade uJJåer 
dra!:Jbningen den utmärktaste skicklighet oeh tapperhet. 
Att Holländarnes skepp i allmänhet ej voro snabbseglan de, 
skall ingen försöka att neka, men det skulle vara elt få
fängt försök att säga mer till deras nackdel. Scdan 
Britterne kommit under fund med Franska St.yrelsens ar
sigler , beordrades en flotta atl sammandragas med den 
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möjligaste skyndsamhet, samt sliillues under Amiral Durt

enns befäl. I följd af denna skyndsamhet, hvanned flot

tan samlades, blefvo de sl\epp, hvaraf den bestod, huf

vudsaldigen af liigre rang, med undantag af några få, 

som voro beordrade alt från Portsmouth förena sig med 

de ö frige. Amiral Duncan afsiinde en mindre eslwder, 

under befäl af Kapten Trollope, på ~the Russell" alt luyssn 

utanför Texeln, medan han sjelf seglade till Yarmouth 

(som var flrilliska flottans utsedda Rendezvous-plats), för 

att påskynda expeditionens afscgling. Han hade likväl 

knappt börjat sina anordningar, förrän J\'I:r Hamilton 1 

skyndsamt afsänrl. från Kaplen Trollope till Amiralen, 

från Yarmoulhs bank signalerade att Ilenden var gången 

till sjös. Amiralen förlorade intet ögonblick med tillre

delser; signal gafs alt gå till segels, och innan kort var 

Brittiska flottan pä vägen. Den Brittisl\a Amiralens rörel

ser voro så påsl\yndade, att, ehuru han ej erhöll nyss

nämnde underrättelse förr än den 10 Oktober, hade han 

redan den 11 tidigt på morgonen uppnått sin gamla kryss

ningsstation vid Texeln. Då han nalkades, varseblef han 

»the RusseW' i Iii, med signal uppe alt den fiendtliga flottan 

var i sigle. Duncan, hvars snabbhet endast kunde jem

föras med hans noggrannhet och bestämdhet, fick snart 

syn på h vad han länge ängsligt suclwt efter, nemligen 

"Holländska flottan, utanför Neue-Diep." Hans glädje var 

öfver all beslnifning; men, fastän hans verksamma sinne 

dref honom framåt, var hans omdömesförmåga lil~:väl så

dan, att han hade tagit hvarje möjligt försiglighetsmått, 

som erfarenhet och sund t fönmit kunde föresl\rifva, för 

alt förekomma möjligheten af den tillämnade attackens 

misslyckande. Då Flottans Ofllcerare kommo ombord på 

''Venerable", för att undfi\ sina sista inslruli!ioner, Yar Ami

ral Duncan ytterst upplifvad, och emotsäg en viss seger, 

~ås om stridens utgång. "Der, gode Henar, sade han, 

dtt han pekalle ät den fiendtliga flolian, "sen J för er cu 
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ganska sträng nwinter~, och jag hoppas alt J gören upp en 
god eld"; hvilken Ialwniska uppmaning åstadkom stor mun

terhet ibland Officerarne, som försäkrade honom att de 
skulle följa hans råd till alla delar. Ingen tid förlorades 

med onödiga manövrer, med formerande af linj el! er ut

stakande af dispositioner; han hade bestämt sig för att 

handla e fler omständighelernes kraf, och hans order till 
Skepps-Kaptenerne voro berälmade på all väcka en ifrig 

rivalitet, hvem som skulle lmnna inlägga den största ära 

vid detta äfventyrliga tillfälle. Duncan, lik en försigtig 

Skotte, passade på tillfället, · och då ögonblicket var gyn

samt, kaslade han sig in bland fienderne, med den oför

skräcktaste beslutsamhet, och genörnbröt deras linj, följd 

af sin fJolla' sälunda arskärande fienden från sin egen 

lmst. Nu fanns ingen möjlighet till återtåg för någon

(]era, alltså återstod enelast alt pröfva på, h vem som 

sln11le blifva segrare. Här gafs intet undvikande, eller 

medel att undfly, fäkta n d e: h vart skepp utvalde sin kund, 

och klockan half tolf blef drabbningen allmän. Ho!!än

darcn förhöll sig beundransvärdt, men Brillens mod och 

heslutsamhet kunde ej bringas på skam. Omsider, då 

Holländame funno le l\ en hetare, än el e hade väntat, höll o 

de af, för att åter nalkas sin egen l\ust; men deras afsigt 

hl e f hämmad utanför höjdorne af Camperdown. Onslow, 

Brittiske Vice-Amiralen, efterföljande Dunrans cljerfva ma

növer, salte ned på fiendens arriere-gardc, och genombröt 

dess linj, ganska tappert, samt engagerade fienrlen i lä, då 

Yinde n var rall t på la nd, VNV. Amiral Duncan, på "Ve

nerable", forcera de med segel , i afsigl att komma i affär 

med Amiral Dc Winter, som hade hissa t sin flagg på "Vry

heid", 74. ·,'General-Stalcrne'', en 74, Amiral Storey, satte 

sig Ii!l.väl emot Duncan, ovh försökte all för ekomma hans 

vidare framfart , men Duncan, som föresall sig nit person

ligen ådagalägga sin vördnad för den Holländske Amim

len, Iii t sig ej bel\ o m ma , och efter dc a mest mörriande 
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eld från "Venerable", tystades "General-Staterne" och Ami
ral Storey, finnande Engelsmiinnens eld vida hetare, än 
han hade väntat, var glad att f<'t göra en skyndsam reträtt , 
oGh höll u ta f för Texeln, hvilken han ock lyckligen upp
nådde, tillika med fem Holländska skepp, samt försökte , 
så god t han kunde, att för Holländska Regeringen urs ä g ta 
sin fega flykt från stridsplatsen. Duncan närmade ig 
"Vryheid" Amiral De Winler, som han genast attaclwrade. 
Det hallstaniga mod och den skicldighet, som båda Ami
ralerne dervid ådagalade, låter ej beskrifva sig. Här mö t
tes tvenne hjeltar, som visste att deras fäderneslands ära 
stod på spel, och som derföre i det yttersta sökte att 
iirofullt tillkämpa sig segerpalmen; men h vad lwnde väl 
emotstå sådane mäns beslutsamhet, som utgjorde beman
ningen på Duncans skepp, h vilka, efter h varje lag, som 
Holländaren gaf, stucko sina hufvuden ut genom kanon
portame, och ropade: "Bravo, kortbyxor!" *) Ombord 
på Amiralens skepp gåfvos otaliga prof på tapperhet. U n
der det striden som häftigast rasade, blef sejnfallet af
skjutet; en ung rask Kanon-Kommendör, vid namn John 
Crawford, som såg flaggan falla i däck, tog elen helt kallt 
under armen, vände sig emot skeppssidan, och utropade 
med en föraktlig blick på Holländaren, som uppgaf fröjde
rop: ''Gören er ej lustige i otid, God' Herrar! vi skola 
nog tysta er, innan vi skiljas åt." E fler alt hafva sagt 
detta, . sprang han , med pilens hastighet, upp för vantet J 

under det musköttkulor och sluot i skurar hveno omkring 
honom. Lyckan ville emellertid gynna vår tappre Jack , 
ty trots motstånd och skrå, gick han till väders, med en 
hammare emellan tänderne, några spik i fickan, och flag
gan öfver skullran. Då Löjtnanten såg hvad JaGk Craw
ford ernade företaga , kommenderade han: "Ladda de fem 

*) En~r.Jska MJlroserne kallade Holländarne : Little Breeche:s , 
en ö h nam n 

1 
fö ranled t af deras lilädedrägt. 
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aktersia kanonerna med skrå J rikten väl på fiendens skans, 
passen på skeppets rullning, och varen klara, gossar!" -
''Skall bli !'1 svarade folket. 1\anonerne blefvo laddade med 
kartescher och ansattes med mer än vanlig kraft. I delta 
ögonblick gafs ännu en salva, som var ämnad åt Jack, 
men ''Venerable'' besvarade helsningen med sådant efler
lrycl~:, att fienden tycktes med ens vara förlamad . Jack, 
som nu hade uppnått storstångtoppen, stack genast en spik 
genom flagglikets öfre hörna, och dref in den i stången 
ofvanom salningen; gick derpå ned omkring halftannat 
dussin veflingar, och slog der åter in en spik, samt fort
for på detta sätt, till dess han hade hunnit stor-essethuf
vudet, h varest han tog rundtörn med halsen och spikade 
fast sladden. "Hurra!'' ropade den raslw l\arlen, då han 
lät flaggen blåsa ut. Tre hjertliga fröjderop genljödo från 
"Venerables" däck, då Jack triumferande utropade: "Se 
så! nu kommer den ej ned, utan att stången följer med." 
Derpå brassade han -- åt Holländaren, tilliiggan de: "Håtl 
till, godo! det är för er räkning!" En gevärssalva kom 
såsom gensvar från den uppretade Holländaren; men lyc
kan gynnade den tappre John Crawford, som ej träffades 
af en enda kula, och han kom nedåkande långs ena stäng
bardunen, vig som en katt. "Bravo! bravo!" utropade Dun~ 
can. "Du är en tapper gosse! l-Ivad landsman är du?" 
- ''Jag är född i Sunderland." - "Jag l1unde just gissa 
att du var från norr; många tappra gossar komma deri
från." - "Ja, Nådig Herre" svarade Crawford, "det veta 
vi alla, ty vår Chef är född Slwtte." Duncan rodnade 
vid denna artighet. Den innebar ej något smicl\cr, ly den 
kom från hjertat, och Amiralen visste med sig, att något 
sannt låg i anmärl\ningen. Duncan hade nu i 2:ne limmar, 
på nära håll, drabbat tillsamman med "Vryheid." Förslö
reisen och blodbadet ombord på De \Vinters skepp \Hl' 

förfärligt 
1 

och De Winler ."je l f var den r n de 11f Lesi\tlnin-
30 
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gen som ej var antingen dödad ellet blesserad. Allt hans 

löpande gods var sönderskjutet l och då han skulle signa

lera till några af de andra skeppen att komma honom till 

undsättning, blef sejnfallet skjutet honom ur händerne. 

Van Rossum, hans tappre Kapten, fick ena låret afskjutet; 

två Kadetter (af hvilka den ene var De Winters brorson) 

förlorade vensira benen; Cravenburg, Marin-Löjtnant, var 

dödligt sårad, och man kan utan öfverdrift säga l att, vid 

bataljens slut, på De Winters skepp ej fanns en enda 

man 1 som undsluppit skottfri, med undanlag af honom 

sjelf. Delta oaktadt, och ehuru på alla sidor omgifven af 

den rysligaste förstörelse, fortsatte han dock striden. 

Wassenaar måste stryka 1 sedan den förlorat sin Chef och 

större delen af sin besältning. · Dertill tvangs äfven Haar

lem, De Vries och Jupiter, h vilken sistnämnde förlorat 

sin stormast. Icke destomindre sökte De Winter att for

cera sig igenom Engelska flotian, i hopp alt kunna nå 

hamn eller erhålla undsättning från dem af hans egen 

flotta, hvilka ej voro redlöse; men förgäfves, allt blef 

undanskjulet och alla tre masterne gingo öfverbord. Ännu 

fortfor han dock att nära en half timma försvara vraket, 

och först sedan allt hopp var förbi, hans egne skepp på af

stånd och hans flagga nedskjuten, gaf han befallning att 

upphöra med elden. En Engelsk Fregatt lade långs si

dan; De Winler gick ombord derpå, och blef genast förd 

till Amiral Duncan. Förluslen var äfven ganska stor på 

Duncans skepp; der visades nästan ojemnförliga prof på 

enskilt mod och beslutsamhet. En Marin, vid namn 

Cowey fick båda benen bortsl\julne, och då han blifvil 

nedburen i qvästlafven, befanns det nödigt alt amputera 

dem ännu högre upp. "Herr Doktor", sade den stackars 

Cowey, "jag förmodar att dessa amputationsknifvar skola 

fullända hvad kulan påbörjat." "Jag fruktar det verkligen 

min tappre vän '', svarade Läkaren. "Nå väl11
, sade Cowey, 

"jag kan ej hj elpa del ; men om jag förlorat mina ben, så 

hafva vi dock piskat Holländaren , och det är min till

fredsställelse· och hvad som är ännu mer, jag vet att 
' Amiralen är nöjd med mitt uppförande, ty när de ly flade 

mig från däcket, nalkades han, och sade till mig med en 

medlidsam uppsyn: "Gud hjelpe dig, kamrat, jag hoppas 

att ditt Iif skall likväl räddas. Bären honom vacker&! ty 

jag har ej råd att förlora en så tapper karl." När det 

bl e f bekant, att Holländska Amiralen gifvit sig, och att 

segren var fullständig, satte sig Cowey upp i hängmattan, 

hurrade trenne gånger, och förklarade att ban nu skulle 

dö nöjd, då han visste att segren var fullkomlig. Oak

tadt sin svåra förlust af båda benen, återställdes likväl 

Cowey, och blef gjord till kock ombord på en af hol

karne i Portsmouth, med hvilken befattning han sedermera 

fortfor i 9 år. Den tappre Kapten Trollope på "Russel", 

var outtröttlig; kosan af hans fartyg igenkändes blott på 

den krutrök, h vari det beständigt var insvept. Trollope 

fanns alltid der striden var häftigast. Med ett ord: En

gelske sjömannen stred med hänryckning, och det är 

medgifvet, att Brittiska flottan aldrig varit bättre disci

plinerad, än vid denna tidpunkt*). Fienden hade fort

satt striden med förtvitlan, och döden synts för dem har

va förlorat sin ryslighet. Waassenaar strök ej förr, än 

dess Chef (Holland) och tvåtredjedelar af besältningen 

flade fallit. Då Delft togs i besittning 1 befanns delta far· 

tyg så skadadt, alt det, oaktadt den största ansträngning, 

ej kunde hållas flott. I denna förskräckliga b.elägen~~~, 
sökte Engelske Pris-Officeren att öfvertala Forste LoJt

oanten, , Heidberg, som blifvit qvar ombord, för att. t~ g a 

vård om de sjuka och sårade, att lernoa fartyget, lllhka 

*) Detta p~stående tyclles stå j illa tillsammans med Eogelsll a 

Matrosemes mytert, samma år, som flere gånger förnyade s, 

och jemväl visade sig på Amiral Dtm~ans flaggskepp , 
H. 



23t; 

med dem, som kunde förflyttas; men Heid!Jerg viigl'ade , 
.sägande: ''Nej! om mina kamrater ej kunna frälsas, sCt 
vill jag dö med dem, Rummet är redan fullt af vatten 
och vi hafva derföre varit nödsakade att uppflytta man
skapet på ö fra däck, men ,i ag s lull aldrig öfvergifva dem ; 
och jag svär vid min Skapare, att jag skall vara den si
ste, som lemnar fartyget." Den Engelske Officeren b le[ 
så förtjust öfver Heidbergs uppförande, att han fattade 
dess hand, och utropade: "1\iii Gud bevara dig, tappre 
man, jag öfvergifver dig ep Han lätt derpå sitt eget 
manskap lem u a skeppet, men qvarblef sj el f, för att hjelpa 
Holländarne. Så snart Kapten Trollope fick underrättelse 
om Delfts farliga belägenhet, sände han genast sina båtar 
till dess undsättande. Desse transporterade undan, så mån
ga, som de rymde, samt vände genast tillbaka, för att 
hemta flere. Med undantag af den Engelske Pris-Office
ren, Heidberg och tre Holländska Subalterner, hade Delft 
nu icke mer än omkring trettio sjömän ombord, hvilka 
voro så svårt blesserade, att de ej förmådde röra sig. Man 
hoppades att Delft slmUe kunna hålla sig uppe så länge 
att båtarue kunde hinna alt återvända för tredje gången, 
men försynen hade annorlunda beslutat, och Delft sjön l\ 
helt hastigt. Den Engelske Officeren kastade sig i sjön, 
och sam till sitt eget skepp; men den tappre, olycklige 
Heidberg omkom med de öfrige, och blef ett offer för silt 
mod och sin menniskokärlel\. Det var emot sådanc tappre 
och sjelfuppolfrande hjeltar som Duncan bad e att strida; 
och hvar och en måste medgifva, att emot deras skick
lighet och mod ingenting kan anmärkas, då man undan
tager Vice-Amiral Storey och hans flyende eskader. Det 
stora antalet af döda och sårade ombord på Engelska Flot
tan, gifver härpå det största beviset, och tillika en ökad 
glans åt Duncans tillfärsigt och mod, som tilltrodde sig 
att kunna öfvervinna sådan e motståndare. Den Fregatt , 
som hade Amiral De Winter ombord, nalkades nu Ve111:-
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r·able, hvars besfiltning på sina siatiorler inväntade den 
' ngnes ankomst. Då De Winter salte foten ombord, voro 

all a hufvutlen bloitacle, och när han med fasta steg gick 
Ofver däcket, fanns ingen Engelsk sjöman, som underlät 
alt visa honom den aktn ing, som man var skyldig en så 
tapper , fast ärvervunnen fiende. HJns utseende var ädelt 
och imponera nde, och då han stod vid sidan af Amiral 
IJuncan, hade man svårt alt afgöra , h vilken af dem, som 
härutinnan hade företrädet. Då Amiral Duncan såg De 
W i n ter nall\as , gicl\ han emot honom. De Winler öfver
lemnade sin värja åt Amiralen, men denne tryckte hans 
hand med den slörsta hjertlighet, återlemnade honom vär
jan, och sade: "tillät att jag återstä ller er värj a, hviiken 
jag anhåller att ni emotlager, såsom ett bevis på den al\t
ning, som jag hyser för en tapper och ädel motståndare.'' 
De Winter va r rörd, hans känslor anslogos af komplimen
tcn, men han kunde ej finna ord att hesvara den; han åter
tog sin värja och hans blick tillkännagar hans tillfredsstäl
lelse. Sedan skeppet blifvit uppldaradt och dagens bestyr 
slutade, intog o båda Amiralerne middag i lwjutan, och för
drefvo sedan aftonen med ett parti Whist. De Britisl\a be
sii tlningarne följde sin Amirals värdiga föredöme . All fi
endskap upphörde, och segrare och hesegrade räckte h var
andra vänskapligt handen . Denna dagens seger var afgö 
rande; ty hela Holländska flolian ha de blifvit förstörd, med 

1 
undantag af de fem eller sex skepp, som lernnat sin post, 
och flytt med Amiral Slorey; och som en följ d hära f blef 
Holland ej mer räknadt ibland maritima nationer. Besyn
nerligt nog må här anmärkas alL Ami"ral Duncan, som till 
sjös aldrig led af sjösjuka, sällan kunde fara öfver på fiir
jan emellan Edinburg och I\irkaldy (endast 12 Engelska 
mil) utan alt besväras deraf. Amiral De Winlcr LH vid 
llin återkomst till Holland anställa undersökning för alt vi
sa , det Amiral tllo rc ys wiudre goda uppföranJe gj ort E u-
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gelsmännens seger fullständigare. Storey erhöll skarpa 
förebråelser, men De W i n ter 1 som förklarade att ingen
ting annat än fäderneslandets heder kunde föranleda ho
nom 1 till denna åtgärd emot en kamrat, erhöll l of ord för 
sin tapperhet. 

. 
' 

0FFICIELA STADGANDEN. 

(Forts fr. sid. 126, 2 Häf!. 1841), 

146:o Den under lönerne beräknade Spanmåls-ersätt
ning, när Riksmarkegången öfverstigit 6 R dr l:n, kommer 
hädanefter och intill nästa Riksdag att utgå med 1 Rdr 10 
sk. ; men för alla som erhålla ny lön till 1 Rdr B ko t:n. 
J(ongl. Stats-l(ontorets Cirkulär den 11 Februari 1841. 

147:o Konungens Befallningshafvande i Bleking bör 
före mönstringen med Bleldnge Läns Beväringsskyldige till 
Sekond-Chefen för Sjöartilleri-Regementet aflemna en Rulla 
å manskapet, h varemot den Rulla som efter mönstringame 
hittils aflernnats, indrages. Längden å de Beväringsskyl
dige skall minst vara 5 fot 5 tum, och få mönstringame 
ej utsättas så nära inryclmiogsdagen till mötet, att ej nö
dige förberedande åtgärder å Regements-Befälets sida må 
hinna vidtagas. Hongl. Brefvet den 25 Januari 1841. 

148:o Flottans Un der-Officers-korpser få hädanefter 
tilldelas månadtlige förskoller å lönerne. l(ongl. Brefvet 
den 25 Januari 1841. 

149:o Exercis-Reglemente för Kong!. Maj:ls FJolla, 
1:a Afdelningen, Artilleri-Exercis å seglande fartyg; af 
Kong!. :M aj:t gillad! och faslstäldt den 22 April 1841. 

150:o En Under-Officers-Korporal af Sjömlilleri-Re
gernentet kornmenderas att medfölja på Beväringsrnönstrin
giHne, för att biträda vid de Beväringsskyldiges mätning. 
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Chefens för Sjöförsvars-Departementets sluifvclse den G 
April 1841. 

151:o Expektanslön af 150 Rdr lwmmer fortfarand e 
alt tilldelas Sekond-Löjtnanter vid Rongl. Maj:ts Flotta , 
som från Kong!. J\rigs-Akademieo blifvit utexaminerade , 
när Ordinarie lön ej är ledig. Chefens för Sjöförsvars
Departementets skrifvelse den 13 April 1841. 

152:o När någon Officer af Mekani6IW Departementet 
bortlwmmenderas, skall till tjenstgöring vid Departementet 
i stället beordras en Officer af Flottans 1\onstruktions
lwrps eller i brist derpå, af Flottan. Chefens för Sjöför
svars-Departementets skrifvelse den 16 April 1841. 

153:o Ett utarbetad! nytt Signal-system för FloUan 
sl1all på försök lända till efterrättelse. Chefens för Sjö
försvars-Departementets sluifvelse den 18 Maj 1841. 

154:o En pral1tisk Artilleri-skola skall inrättas i Carls
luona ombord på ett för detta ändamål utrustad! och på 
redden utlagd! Skepp eller en Fregatt, som tillika använ
des såsom Kasern-fartyg för Båtsmän och Matroser. 

Pil detta fartyg kommenderas årligen under 4 a 5 
månader: en Kommendör-Rapten eller 1\apten såsom Chef, 
Informations-Officeren vid Theoretiska Artilleri-skolan, så
som Sekond, samt en af de vid Stationen varande 3 
Jnformalions-Ofl;icerare för fäktning. - Hvarje Sekond
Uijtnant slwll efter vunnen Officers befordran, under en 
sommar vma kommenderad på Artilleri-Exercis-fartyget , 
h·ii llld slwr före eller efter lwmmenderingen å den årliga 
Exercis-1\orvet!en. - 6 Officerare och 12 till 16 Under
Offi r-e ra re 11f J;'I_ottan 1 1 Ofllcer samt 3 Under-Officerare af 
Sjön rlil!eri et , j·emte 20 n 25 Sj.öiulillcrister sumt 20 a 2:) 
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Matroser och Jungmän skola dellaga i öfningarne. Hongl. 

Brefvet den 27 April 1841. 

155:o Vakans- och liggetids-besparing äger endast 
rum vid de tjenster 1 som af Kongl. 1\'laj:t bortgifvas, och 
af Under-Officers-lönerne afdrages vid tillsättningar en

••• das t en månad, efler utnämningen, såsom Nådemånads be
sparing. J(ongl. Förvaltningens af Sjöärendena slrrifi,el'e 
den 27 Jllaj 1.841. 

156:o Till fortsättning af nya Dockebyggnaden i Carls
krona hafva Rikets Ständer anslagit 133,333 Rdr 16 s!c 
Bko under 4 år, hvaraf årligen skall utgå 33,333 Rdr 16 
sk. Bko. J(ongl. Jlfaj:ts faststålde Arbetsplan d. 6 O!rt. 1841. 

157:o Endast för rymmare, men ej för sådane 1 som 
i anseende till öfverskriden permission blifvit utur Hullorne 
afförde, erhåller Am:ts-Krigsmans-l(assan den innestående 
lönen. J(ongl. Be{vet den 30 Juni 184-1. 

158:o Vid besigtningar af spanmål för Flottans räk
ning, må tillkallas antingen Mjölnare eller Bagare 1 eller 
ock båda dessa Hand t verksmästare, enligt Stations-BefA
lets bedömande af behofvet. J(ongl. Bre{vet den 1.9 Juli 18.f1. 

159:0 Handtverksmästare Yid Krono-Vurflel m. n. 
derstädes, som på en gång åtnjuta längre tjenslledighet, 
än 8 dagar 

1 
mista lönen under permissionstiden, och ii r 

det tillägg gjordt vid 200 §. 4· mom. i Flottans Hegle
mente för styrelsen och ekonomien, att 110m ock 8 da
gars permissionstid skulle tilländalöpa i en påföljande 
månad mistes ej lönen, men vid längre ljensl!edighet 

l 

förloras den för nämnde 8 dagar öfversl\jutande tid, må-, . 
naden till 30 dagar räloJad ." Vid 207 ~-. 1 mom. 1 nyss

:J l 
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niimnde Reglemente tilliigges, att "vid all Jiqvid af Span
mål, räknas månaden lill 30 dagar, och all 4 kappe orh 
deröfver upptages som hel, men mindre delar uteslutas 
alldeles"; vid 2 mo in. att nUnder-Oflicer, permillerad 3 
månader och månadslönare vid Varfvet 1 månad eller 
kortare lid, bibehåller sin Spanmål; vid längre permission 
fås för öfvcrskjutande tid blot! h alf Spanmål 1 om den 
permitterade är gift eller enkling med oförsörjde ·barn 1 

men andre mista den helt och hållet. U n der permission 
till sjöfart förhålles på lil\a sätt; men permission i annat 
ändamål, medför ej rätt till Spanmåls bibehållande." Vid 
denna § tillkommer ett 6 mom. Spanmål för kommen 
derade och permitterade daglönare indrages med den dag , 
då de upphöra att vid Sta!ionen tjenstgöta , ufgår i H fill
dess med -~ kappe löst mål dagligen , Iiongl. Brefeet den 
27 Juli 1841. 

160:o Då Kronobetjents bitriide erfordras vid fors 
ling af ekevirke och andre materialier för Flottans räk
ning, när förrä!!ningen varar öfver 2 dagar , må anmälan 
om respenningar göras hos Förvaltningen, som äger vid 
h varje års slut tillkännagifva, om sådane omständigheter 
förekomma , som kunna berättiga till undfående af skjuls 

-och lraktamenls-ersältning. Hongl. Brefoet den 27 Juli 1841. 

161:o J(.ojer och Täcken för Bålsmän komma hädan
erter att hållas af l{ronan och de gamle kojerne inlevere
ras till Flottans förråd . [(ongl. Brefvet den 20 Augusti och 
Förvaltningens skrifvelse den 14 September 184:1 . 

162:o Af Under-Officers-Korporalemes så väl vid 
Sjöartilleriet som Matroskorpsen inneharvande gage, skola 
8 skillingar B ko om dagen, eller 60 R dr 40 sk. årligen 
anses såsom lön , och dem tilldelas under kommenderin
gar. Ho 11 gl. Brl'{vel dell 4- Sep tember J.S,'t1 . 

24:> 

163:o De O nicerare af Flo !ta n, ~om af Chefen fö r 
Sjöförsvaret .kommenderas till genomgående af Lärokurs 
vid Gymnastiska Central-Institutet, få 24 sk. Bko om da
gen i traktamente, som utgår af rese- och traktaments
penningar å 4:e Hufvudtiteln. Kong!. Brefvet den 20 Sep
tember 1841 . 

• 164:o Skeppsgosse-Kompanierne skola, likasom öfrige 
fi lottans Korpser, undergå General-mönstringar. Kong l. 
1\'laj:ts Nåd . Instrul1.tion för General-mönstringars fön·ät
tande med Flolians särsll.ille Korpser den 11 Sept. 1841. 

165:o Am:ts-l(rigsmans-Kassan tillkommer hela den 
begrafningshjelp eller nådårsbesparing, som i vakans efter 
afskedade Tjenstemän uppkommer, och icke bl o !t h vad 
desse möjligtvis till mindre belopp förut grundlagt. I\ongl. 
Brervet den 6 Olltober 1841. 

166:o .Modell å yilefilt och koj för Flotians manskap, 
Lill rättelse vid besiglning å dylike persedlar , som till 
Flottan levereras, är af I\ongl. Förvaltningen af Sjöären
dena faststäld . Ilongl. Förvaltningens skrifvelse den 28 
0/ilober 1841. 

167:o Carlskrona stad samt Ronneby och Christiano
pets köpingar komma hädanefter att årligen erlägga på
förd vakansafgift efter markegång och upprättad Taxa, 
för 19 Båtsmän. Kong!. Brefvet den 11 November 1841. 

168:o Till Officersbefordran vid Sjöartilleri-Regemen
tet fordras : 18 års ålder, och att hafva till Herrans he
liia Nattvard blifvit admitterad , ett år hafva tjenstgjort 
såsom Under-Officer 1 bevistat ett af Regementets vapen
öfningar, genomgått graderne, visa l ett hedrande uppfö
rande samt att hafva undergått Sjöartilleri-Officers-examen , 



246 

hvilken sistnämnde skall tag!IS i Garlsluona. Yilli.or fur 
actmission till Officers-examen, efter förut undergån
gen Sjöartilleri-Under-Officers-examen, är: god hand
stil, förrnåga all p ä Svenska, i skrift, ullrycka sig med 
färdighet och sammanhang, samt grammatikaliskt rätt i alt 
någorlunda lumna tyda Franska och Tyska prosaiske för
fattare; (;;än nedom ar fäderneslandets historia' allmänna 
historien och geogratien. Den som begär alt genast få 
läsa till orneers-examen' bör utom förutnämnde ämnen' 
examineras i lHathemati!\, praktisk Geometri, Arithmetik 
och 2 grader Algebra. - Från de föreskrifne preliminär
examina befrias de, som Y id Rikets U ni versileter erhålli& 
lärdon1sgrader eller undergått examen för inträde i pu
blil\e verk' de som tagit student-examen l äfven med di
spens från gamla språken, och erhållit minst 6 vitsord af 
godkänd, men ej för något ämne: otillräcklig kunskap. 

Sjöartilleri-Officers-examen skall omfatta: Kanon- och 
Infanteri-exercis, enligt gällande Reglementen i Infanteri
tjenstgöriug enligt Armeens Tjenstgörings-Reglemente; 
tjanstgöringen till sjös, för de delar som angå Sjöartilleri 
och Landtrupp, samt disciplinen ombord, efter Sjötj.enst
görings-Heglemenlet; l\rigsarliklarne; JVIathematik i Sjöar
tilleri; Landt.artilleri; fästningsartilleri och bombkastning; 
Fortifikation; Topografi, ~å vid t den rö re r fältaftagning 
och rekognoscering; linearteckning. - Den som vid läro
anstalten för Linie-Oflicerare i Stockholm afiiigger exarneo 
i Distrikt-General-Befälharvarens närvaro, fritages till~ 

vidare från examen i andra ämnen, än de som för yngsta 
Sjöartilleri-Officers-graden nu äro eller framdeles hlifva 
anbefalde. - De gradationer, som vid examensbetyg slwla 
begagnas, äro: godkänd med utmärkt beröm; godkänd 
med beröm, och god,känd. Den som vid Kongl. Krigs
Akademien undergått Officers-examen, skall endast genomgå 
gradcrno. Koug!. l3rcf\:et den 27 Juli 1841. 

w 

• 
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1t.iD:o Cenlonal-afgiften ttf Em!Jels- och Tjenstemäus
löner kommer att upphöra med år 1841 då den o am la Bevill-

• ] 'O 

nmgen lilländagår. Hikcls Sländors Beslut den 1G Juni 1841. 

170:o Dc 1000 Rdr Blw, som hitintills utgått till Carls
luona fattigvård, af Am:ts-Krigsrnans-Kassan, komma ifrån 
och med 1842 <1rs början alt ej viJare, såsom bidrag till 
nämde fatligvårdsinrättning, utbetalas, utan deremot ställas 
till Kongl. l\'laj:ts Nådiga disposition, för alt, efter förslag 
af Chefen för Sjöförsvars-DepartemeHtet, och 1\ongl. Di
rektionens öfver Am:ts-Krigsrnans-Kassan hörande, använ
das, i mån af hehofvet, till gratifikationer af högst 66 
Rdr 32 slc Bli o hvardcra, åL sftdane Am:ts-Krigsmans
Kassans delägares i faltigdom cflerlemnade enlwr och 
barn, h vilka förut antingen icke inneharva gratial eller 
ock endast till mindre belopp, enligt 1783 eller 1825 års 
Reglementen för Kas::.ans förvaltning. Kong!. Erefvet den 
14 December 1841. 

171:o Under-Officers-1\orporaler vid Sjöart.-Heg. 
och lUatros-korpsen tillkornrna pensionsrätt utur Am:ts-
1\rigsmans-I\assan, då desse grader äro ämnade till Un
der-Oflicers-tjenstgöring, med 60 Hdr 40 sk. Eko eller 
det belopp, som, af nämnde Under-Orticers-Korporalers af
lönin.g, kommer all utgöra hestämd årlig lön. (Kong!. 
Brefvet den 4 September 1841). - De 1\orporaler vid 
Sjöartilleri-Regementet, som vid förändringen den 22 Fe
brum·i 1841 redan voro Under-Officers-Korporaler, äro 
berättigade att vid afsliedstagandet, såsom Korporaler, er
hålla den pension, som 86 §:en i Am:ls-Rrigsmans-Kas
sans Reglemente för deras då ulöfvade befallning bestäm
mer, h vilken förmån dock ej kan medgifvas de sedermera 
till Korporaler antagne. l{ongl. Erefvet den 22 December 
18,11. 



l~ÖHÄNl)RINGAR VID !{ON G L. l\IAJ:'rS FLOTTA. 

1/'lilitär-l{orpsen. 

Befordring·ar·, utnämningar m. m.: 

Majors namn, heder och värdighet för Kaptenen p~ 
Expektans-Siat, Jonas Malmborg, den 14 December 1841. 

Kommendör-I(apten med 1:a Klassens lön: Kommen
dör-Kaptenen och Riddaren Grefve G. Snoilsk y 1 den 30 
Oktober 1841. 

Förordnade; 

Kommendör-Kaptenen och Riddaren J. l\:1. Melander 
alt tills vidare vara Chef för Södra Lots-Distriktet 1 den 
29 September, samt till Styrmans· Departements-Chef, den 
8 Oktober 1841. 

Vice-Amiralen, Komme_ndören af Kong!. H värds-Orden 
med Stora Korset C. F. Coyet alt vara Militär-Ledamot 
af Konungens Högsta Domstol, den 23 Oktober 1841. 

Kommendör-Kaptenen och Riddaren P. G. Hjelm att 
Tara J,edamot i Sjöförsäkrings-Öfver-Rätten, den 6 Okto
ber 1841. 

Kapten-Löjtnant C. H. Printzsköld till Lärare vid Na
Tigations-Skolan i Calmar, den 30 December 1841 

Afsked: 

, Kontre-Amiralen och Kommendören med Stora Kor
MI af Kong!. Svärds-Orden 1 G. A. Ameen, afsked med 
pension , den 23 Oktober 1841. 

.. 

. • 
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Transport : 

Till I.öjtnant vid Flottans Mekaniska korps : Premier· 
Löjtnanten vid Flotran C. G. Beijer j den 30 Oktober 1841. 

Döde: 

Kapten-Löjtnanten J. L. Braune j den 23 December 
1841. 

Kapten-Löjtnanten Friherre Carl J. Pfeiff, den 1 De
cember 1841. 

111ekanislca Korpsen. 

Befordringar : 

Till Löjtnant : Premier-Löjtnanten vid FJollan C. G. 
13eijer; härtill transporterad, den 30 Oktober 1841. 

Till JHajor: Kaptenen O. l\iodig, den 30 Oktober 
1841. 

Till J(opten : Löjtnanten A. Blom , den 30 November 
1841. 

Till Under- Löjtnant: Nivellören L. P. Hellström 
1 

den 
29 December 1841. 

Förordnade : 

Till Chef för Södra Väg- och Kanal-Distrikiel : töjt~ 
nanlen G. l3eJjer , den 14 December 1841. 

Sjö-Artilleriet. 

Befordringar, utnämningar m. m.: 

Till A~jutont hos H. l\. H. l{ronprinsen : Majoren vid 
Sjöarlilleri·-Regementet, Ordonnans-Ofliceren och Riddaren 
G. Kro o l\ , den 1 December 1841. 

Till ]}Jusili-Direlitiirs namn, heder och värdighet : 1\fu

sikföresliindaren vid Sjöarlilleri-Hegcmentet W. F. A. E. 
von Liihmann 1 tlen ao O klohrr :1841. 



Cioil-Staten . 

.Befordring'ar, utnämningar m. m.: 

Till Riddare af Kong!. W asa Orden : Kamereraren 

vid Am:ts Krigsmans-Kassan, G. A. Adamson , den 9 !lio

lember 1841. 
Till Kammarskrifvare : C. A. F. Bruun, den 18 No

Yember 1841. 

Förordnade : 

Till Kammarskrifvare : J. A. Brusquini , den 2 De

cember 1841 . 

Afsked : 

Kamereraren vid Am:ts-j{rigsman-s-Kassan, G. A. Adam

son, arsked med pension , den 29 September 1841. 

Innehåll. 

Sid. 

Fraklisfra reglor {ör bestämmande af Ångmachiners 

hufvudsakliga delar och hästhrafter, af J. II. J(. 1. 

Anmärkningar vid Sjölrrigsljenslen, af C. Lagerberg U, 144. 
6r: 

Om Styrelseverlret i Carlsirrona . . . . a. 

Öfverslgt af verhstä llde Sjö-cxpeditioner . . 78, 178. 

En uppmaning till mänHen af alla partier, rörande 

Flotians ti llstånd . . . . . . . . 90, 12.9. 

L' t drog af Fön:altn itl!JC11S af Sjö-Arendena till 

J(on!Jl. 111aj:t {ör sistlidne lwl{llr afgifne under-

ditniga Berättelse om nndra länders uppläckter 

och framsteg i de till Sjöväsendet f,örande delar 

J( on g l. Svensiw Flo lian i .Juli 18·1-1. . . . . · 

Sjövattens-destillation . . . · · · · 

Sreaborgs ö(vergång är 1808. Tal vid Prcesidii 

nedläggande i [(ongl. Örfogsmanna-Sc!llsli"J'el, 

af' C. A. G. . . . . . . . . . · · · · 

Förteclrning på åtshilliya Nationers ÖrloDs-f!otlor 

Utdmg af Föredragandens (ör S:e A(delningen i 

J(ongl. Örlogsmanna-Sällslwpet anförande den 15 

November 181H . . . . . . . • . . · · 

Uppgift på de Svensira Fyrarne , deras höjd ö{rer 

162. 

184. 

1 1~ 7. 

1!J3. 

210. 

227. 

229. 
231. vattnet, synbarhet samt ö frige förhd/landen 

staget vid C amperdown, 1797 . . . . . . • · 

Officiela stadganden . . . . . . . . . . 57, 123, 2M. 

Förändringar vid J(ongl. ll'loj:ts Flotta . 63, 127, 191, 2
48· 




