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TAL YID PRESIDIE !\EDLÄGGAXDE I KotiGL. Ontocs
MANi'IA-SÄLLSJ{APET DEN 15 NOVEMBER 1850. 

Sp ridda drag ur Hongl. Svensira Orlogs-lllottans Sjö/(Tigs-
händelser under aret 1808. 

Salmaden af tillrl\ cldica materinlier, i fören i n c med bl'ist 
på tid och tillfälle att försliaffa mi1:: dem, hnr hindrat rnic att 
vara så fullstiiddil:: som jan iinslwt; emellertid har jac trott, 
att dessa, ehuru spridela drag, iclie sliOia salina allt intresse, 
och möjlicen hmna tjPna till ledning för e.n lycliligare för
måga, vid fortsättaodet af Fäderneslandels Sjölirigs-llistoria. 

Ur.cler det Konung Gustaf IV Adolf år 1807 låg overii
sam i Pommern, utveclllade sig de stora händelserna på 
lirip,s-theatem vid Weixeln och Niemen, och efter blodiga 
och hru·dnaclwcle strider mot Fransmännen, fr·5n den 5 till 
den 13 Juni, ledo Ryslw och Preussislw härarne det afgö
rande nederlaget vid Frieeliand elen H Juni, bvilllet hade till 
påföljd freden uti Tilsit. Ger10m detta sti ll estånd blef lllii
chersl;a liOrpsen uneler Gustaf Adolf ovcrlisam, och han hade 
s51edes endast qvar sina Svensila trupper och de Engels l;a, 
som efter hJnd börjode anliinda. Oalitadt sal1erna nu således 
voro afgjorda på den stora lirigs-theatern, och J{onungen 
icl1e hade mer än 1 O a 12,000 man Svensila trupper, Pit han 
lik väl, i trots af de kraftigaste förestfdlninp,ar, elen 2 Juli 
uppsuga vapen-Ilvilan, och den 12 om natten lmnde fiendt
li ghetr.rne åtet· börja. Franslie FältmarslialliCll llrune, som 
had e undrr sitt bef[il några 30,000 rnan, anföll ocl•, 2 tim
mar efter vapen-Iivilans slut, Svenslwrne vid Damr,arten, och 
tvang dem att n·lircra inom murarne af Siral sund, ll\-illlell 
stad Fransm[inncn hlocll!'l'adc. Drn 21 Juli nnliorn rlit un-
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derrättelsen om freden i Tilsit, åtröljd af anbud från b·~de 
Kejsar Alexander och Konungen i Preussen , att medla fred 
mellan Sverige och franluike, hvartill Napoleon ocl1 var be
n:igen; men Konung Gustaf Adolf, som fått i sitt hufvud alt 
han icke utan att undersl1rifva sin timliga och evip,a olycka 
lwnde göra fred med Kejsar Napoleon, den han af Uppen
barelse-boken och Jungs skrifter funnit sig vara sänd att 
förgöra, kunde omöjligen dertill förmås. Na lteu emf~llan den 
18 och 19 Augusti smög sig lil1 v fil Gustaf Adolf i all t ysl het 
ur Stralsund öfver till Riigen) öfverlemnande åt General Toll 
att med armeen draga Si!', l1r spPlet häst han lwnde, hvar
efter Konungen den 5 September afsep,lade med Freeatten 
Bellona till Carlslirona, dit han sjul; ankom den 7. 

Huru måstcrligt General Toll, ur denna bryrisamma be
lägenhet, räddade Svensila armeen, och förmådde den öfver
lägsne fiiltrnarslwll;eu Brune att bevilja Svensiwrue fritt aftflg 
med vapen och amunition utan en enda mans förlust, är 
allmänt bekant; men af hvad mellan de handlande perso
nerne under denna ·märkvärdiga konferans förefallit, känner 
man endast att Toll, på återvägen till TWaen, yltrnde till sin 
omp,ifning under det han tog en pris snus ur sin masur
björks-dosa: "Jo! det lyckades" *). Den andra stora al•ten 
af det Svensiw kriget 1807 börjades mPd Köpenhamns eröf
riug och Danstia Flottans bortförande af Enr,elsmännen. Bqt
ninr,en mellan desse och Ryssarne var p;0nom de villwr, f\Pj
sar Alexander antaeit uti Tilsiter-frerlen , oundvildit: , och i 
samrna stund [{onung Gustaf Adolf iclw ville ingå på Franl•
rikes villwr att stänga sina hamnar för Engelsmännen , det 
vill säga bryta med England, måste följden blifva luiff med 
Ryssland. England handlade sitledes i politiskt hänseende 
försigligt att ställa Dansli31'11e på prof, om de ville sluta sig 
till dem eller Napoleon och Alexander, och taga deras !lotta 

') Utdrag ur Fällmarskall<eo Tolls lefvernes-beskrifning. 
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till underpant, emedan den eljest lätt kunde stöta till den 
Ryska ellet· franska, ty här galde det att förekomma, för att 
icke förekommas. Efter _ I\öpenharnns bombardering be~;ynte 

politislw, sl•ärmytslingar med Danmark och Hyssland, hvaraf 
man redan kunde se hvarthäu det siwile leda, om Konnngen 
vidhlef det Engelsl;a förbundet. Lil1väl tillbragtes drnna tid, 
som man bordt använda till allvul'iip,a rustniugur, såsom hade 
man varit i den djupaste fred. Ann een, med undanlag af oro
Iiring II,OOO man i Sl,äne under General Tolls befäl, stod 
till större delen på freds-fot; fäslningarne voro illa för
sedde, magasin.er ej anlagde och lwsl-floltan i Finland, der 
viutren lwnde•blifva sf~ farlig, iclie bra R d uti sälit>rhet. Til
sitettfrPdens innehåll vat' icke mera nåeon hemlighet; i 
Ol1tober och November måuader ankomma llera uppfordrin
gar från Petersburg till Gustaf Adolf, att i kraft af det väp
nade neutralitets-fördraget mellan de 3 Nordistia lliliena, till
sluta Östersjön för främmande krigs-skepp, isynnerhet En
gelsm:innens. Äfven med Danmarl1 upplwmrno tvistigileter 
om Svenska postgungen öfver Dansiw öarne, !J vilken i an
seende till de Dansii-Franska förhållanderue hindrades eller 
föniJ·öjdes, hvaremot man i Sverip,e hämmade Dansl;a post
gången åt Norriee. Sedan man således, under hela hösten 
och vintrens början 1808, med Ryssland v ex lat. frågor och 
svar af ingen betydt>llhPt, och för öfrigt mycket tvistal om 
1780 och 1800 fu·s Svensli-Ryslw fördrag, niirmade sig sa
l<enJa allt mera till afgörande. Från llysl;a gr:.insen och från 
General Stedingl1 i Petersburg ingingo upprepade underrät
telset• om Ryssarnes rustninear och rörelser, i följd hV<lraf 
Konungen, i stället alt vidtaga allvarsamma och IH·aftiga mått 
och steg till Finlands försvar, lät fråga Ryssland, hvad 
dessa marscher och rustningar vid Finsiw gränsen betydde, 
och förklara sie tvungen att äfven ä sin sida företaga för
svars-:lllstalter. Ryssarne deremot, som länge med giriga 
b licliar skåd;1t juvel en i Sv~>riges lirona, d d herrliga Finland, 
försloda emellertid mii ,t crli gl brgns na tid Pn nndl' l' 1\onnn-



298 

gens obeslutsamhet och den rådande overl<samh eten å Sven

siw sidan. Iledan den 21 Februari 1808 inryclite de i Sven

sl<a Finland, !JVarest deras öfver-anförare, Grefve Buxltoevden, 

uteaf proldamationer till innevånarne att underlwsta sig den 

nye beherrslwren. Danskarne följde snart Ryssarnes exem

pel, och redan den 17 Mars 1808 utliOm deras lil'ies-förl\la

ring mot Sverir,e. Så blef det orustade fädernesland et öf

verraslwdt. Fö lj derna visade sig snart genom Sveaborgs 

ovärdiga öfvergång den 7 April. 

En förenad arme af Fransmfll1, Tyskar och Spaniorer, 

. under dåvarande Fältmnrsl>allien Bernadoltes befäl, var i 

marsch genom Holstein till Dansl•a öarne, att i förening med 

en Dansil korps landstiga uti Skåne, undet• det B yssarne 

å andra sidan simlie landstiga på Gottland och vidare deri

från uti Calmar Län. En lycldig tillfällighet, föranledd af 

l{ejsar Napoleons misstroende till Spaniorerne, gjorde docl< 

uppehåll i Fransosernes dispositioner, jus l då de v oro fflr

clige att gå öfver till Seeland. Onder tiden hann en del af 

vår och sedan en Eneelsk Flotta komma i Delterne, och fä

derneslandet var denna gången riiddadt från den mellan 

Kejsar Alexander och Napoleon iifverenslwmna delningen 

mellan Ry.ssland och Danmark. Emellertid hade order i 

medio af Febrnari anl;ommit till Carlsl;rona om Flottans ut

rustning, hvill;en hedrefs med den största verl;samhet, att i 

början af Mars månad sl;eppens utsf1zning genom den tjoclia 

isen lmnde företagas och mstningarne sedan öfver densamma 

fortsättas, så att redan den 2 Fregatten Jat-ramas inmön

strade, och efter hand i samma månad Fregatten af Chap

man, Driegarne Vänta-litet och Delphin, l(uttrat·ne llööl• och 

örn, Linieslieppen Äran, Dristigheten, Gnstaf IV Adolf, Prins 

Fredrik Adolf och Fäderneslandet, samt uti April och Maj 

Frep,atterne Fröja, Eurydice och Bellona, Liniesl;eppen Gustaf 

III, Manligheten, Försigtieheten, [{onung Adolf Fredril•, Tap

perheten och lll adi sl<nr . T börj an af Ma rs månad afseglade 
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Fregalterne .larramas, Chapman och Briggen Delphin, den 2!1 

Sl;eppen Dristigheten och Äran, samt den 30 Kontre-Amira

len Baron Cederström med Chefslwppet Gustaf IV Adolf. 

Den 3 April var eskadern i sigte af Riieen, då den om mor

gonen sammaniruffade med Fregatterne Chapman och Jarra

mas samt Briceen Dclphin, hvilka i anseende till hård vestlig 

vind med snötjoda icke lmnnat intränea i Rielsl<a farvattnet, 

utan nu förenade sit; med esl~adern att l;ryssa under Möen. 

Tvenne Dansl;a Jaliter uppjagades och ejordes till priser. 

Den 26 hade Frceatten Ch~pman uppbragt och till Ystad in
sänd! ett Prcussisl;t Skepp . 

. ~. 

Den 23 Apt~l ltfgicl< till Konungen underdånig rapport 

från vice Landshöfding en på Goliland, Öfvet·ste Rlint, att 

Ryssame dat~en förut landstigit med 2000 man trupper un

der Kontre-Amiralen Docleseos befäl i Gröttlingbo Socken, 

IJVarföre oc.li, sedan eskadern, under Amiralen Baron Ceder

ströms befiil, bes1ftende af 3 Linieskepp, 2 Fregatter, 2 Kut

ter-Briggar och Jal!ten Fortuna , återkommit till Carlslu·ona, 

den derifrån afseglade till Gottland den Il Maj, efter att 

dagen förut hafva intag it 37 4 man af Konungens eget värf

vade Hezemente, 500 af Calmar, 5llj af Kronobergs, 447 af 

Jönl;öpings, elt ål;ande batteri, bestående af G st. 6-'it:ga 

pjeser och 54 man af Wendes Artilleri, tillsammans 1,889 

man, under Öfverste-Löjtnanten Baron Fletwoods befäl. Den 

12 beordrades Fregatten Bellona att uppsöl;a Linieslwppen 

Tapperheten och Manlighete n , för att meddela dem under

rättelse om eskaderns annalkande, och befallning att på nära 

håll blockera Sli tö, så att der liegande R y ska transport-skepp 

icke simlie uncllwmma. Den 14, då Fregatt en t id igt på mor

gonen återl;om till eskuderll, er·höl ls af medförde fiskare 

den undcn·iitlelsen , att hnfvud-styi'l;an af llyslia truppe rne, 

som uppr,afs liil 2,500 man, var förla;;d i och omkring 

\Visby, samt ond;rine 150 man i · Slitö hamn, !Jvarest pli 
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föna fä slnineeu C<~rls teu l\alloncr blifvit placerade 1 ). Samma 

da:_: på eftermidJagen aul1rade eslwdrrn uti Sandvilien , och 

fl' dan kloclwn S på aftonen voro uudcr dåvar·ande Kaptenen 

O. Nordensl1ölds befäl alla trupperue landsatte, utan att uå

gou fiende varit synlig. Marschen ställdes direl1te på Wisby, 

der Ryssarne gPnast kapitulerade, och den 17 på morgonen 

återlwm till Chefsl1<·ppet Flagg-Adjutanten, Kaptenen Friherre 

I\linkowström m r> d den af Amiral Bodisco uuderslirifne lwpi

tnlationen , inrH' hållaude vida förd elal<tigare villwr iin man 

synts böra medgifva fulllwmlig Pn afslwrne och underlägsne 

fiender, nem!. fritt aftåg på samma fartyg, hvarmed de lwm

mit, efter vapPns och amunitions aflcmnande, men med bi

behålland e af all eusldld tillhörighet, och mot al'gifvet he

der·s-ord , al t ich e på ett års tid biira vapen mot Sverige 

eller dess alliPra<IP, dl heders-ord, som Hyssarne noe viss te 

alt r·ludera, ftlrninstone h vad mansiwp et angicli, det de ock 

bäst behöfde. Hys l1a transporten afsPelade den 18 från Slitii. 

Förteclillinrren vid liapitulationen· upptorr endast l, 134 Under

OffJetrare och SoldatPr. De all emuade vapnen bestodo af: 

6 st. 6-'lf:t:e ml'lall-lianoner med an spann och amunilions

vaenar, l,'ll5 w~vtir och bajonetter, 2,600 sablar·, 35 lwrs

eevM, !lera lirut-vagnar, 8 st. 3-'il:ee niclwr, utom små 

kanoner·, som blil'vit tagne från land ets innevånare. Eskadern 

återviinde med en Je l af truppenw till Ca rislirona, men re

sten qvarlemnades på Gottland 2 ) . 

1 ) llland andra 8 st. trä-kanoner i uppmurade embrasurer. 

2
) General-Löjtnant P. van Suchtelcn , uti dess historia om kriget 

mellan Sverige och Ryssland år 4 808 och ,1809, anser orsaken till 

Ryssames miss! yckadc eröfring af Gotthmd Jigga uti "valet af Be

"fälhafvarc, i det man dertill tagit en sjöman, som, ehuru i sin sak 

"skicklig och crfarrn, ej alltid förstår att utföra krigs- operationer 

"på ett för hans Yanor och erfarenhet främmande falt" , och säger, 

att under en bättre ledning det ot,· ifvelakt g t sk1 1lle utöfvat ett 

mägtigt intl y t<~nde på händelsernas gång. - Härmed mf1 nu vara 
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Under dessa tilldragelser på Rikets östra lmst, hade l\la

jor Otto Petterscn, som med Fregatten Fröja l1ryssade under 

Norsl;a lmsten den 21 Maj vid Svinö, blirvit hetsad med 2:ne 

sl;arpa slwtt från Ilanonslupar under ldipporna; men som 

arståndet var för lånet, besvarades iclie Ileisningen ar Fre

gatten , h viilien, emedan det började stillna , höll längre ut 

till sjös, bogserad af sina roddfartye. Klocl1an 2 e. m. hade 

det alldrles sti llnat n t, och under tiden hade 5 Kanonslupar 

från Fredril;svrem ulllommit samt rangerat sie i batalj-Iinie; 

nu hörjnde en liten vindli5ra fylla sPgleu , hvill<et af fienden 

ej observerades , ~ in Pn bogserineeu fortsattes lil>vål, för att 

locka honom lä nere ut på flacllet, och alt i händelse af fri

sl<are vind liuuna tourn era honom; stiltjen fortror liliväl och 

Kanon sluparne avancerade alltj ernt till ldoclwn %4, då elden 

från deras sida börjades, och besvarades af Fregattens al;ter

lwnon er, som gingo länr,re fin fiendens. Då Fregatten Id. 

i 5 fiitt Kanonsluparne något närmare, vände den bredsidan 

till och började långsamt slijuta, bvar·vid Kanonsluparne upp

hörde att nallws. Illoclian 5 syutes ytterligare 3 Kanonslu

par utlwmma , då de förra åter ryclde närmare und er häfti

gare lwn onad till ldoclwn 4 6, då Sluparne började retirera, 

och 2:ne af dem med sådan hastigh et, att man förmodade, 

det de fått sitt ii rend e uträttad!:, h varemot endast en kula 

träffat Frq;atten, utan att förorsaka nåeon skada . 

Under ticl en hade Eneelske Amiralen Sir Samuel Hood 

inkommit uti Östersjön och på höjden ar Ystad den 25 Maj 

underrättat Befälharvande Amiralen i Carlsl1rona om sin an-

huru som helst, tyckes dock hela detta företag, att skicl<a en hand 

full folk till ett från Ryska kusten så at1ägset ställe som Gottland, 

utan minsta understöd af nå got krigsfartyg, vara temligen hufvud

löst , ty om än en till lands erfamare och skickligare Befälhafvare 

kunde vidtagit kraftigare dispositioner till försvar mot Svenskarnes 

landstigning, hade dock resultatet blifvit detsamma , fastän med 

större mauspillau. 
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lwmst, samt all han med 3:ne Encelslw Lillicsliepp ernade 

uppsöl1a Amiral Cf'derström. Han hade afsiindt ett Sliepp till 

höjtlen af Stral~und att förena sig med några mindre fartyg, 

och ernade sjelf kryssa på södra sidan af Gottland . · Den 26 

erhöll han till svar, att Amiral Cederström , som återtagit 

Gottland från Ryssarne, vat' med G Skepp, l Fregatt och 3 

Briggar uti Carlsl;rona, för att invänta utevarande kryssare, 

som fått order att inlwmma, hvat'efler han med hela Flottan 

skulle afgå till Fins l;a Vil1en, samt att Ei1gelske Amiralen 

Saumarez lofvat biträJa l10nom med några Sliepp *). 

Den 3 Juni afseglade och den l O hade Svensiw Flo lian 

hunnit ti ll höjden af llangö i Finsim Viken, hvarest den fort

for att liryssa, utan att några sflrdeles märl1värdiga händelser 

inlriilfade. En plan uppgjortles och order utfärdades till ett 

anfall på de viJ Han:_:ö udde belagna fästninr;arne Gustafs

vmrn och Gustaf Adolfs fäste samt Meijerfeldts lilippa. Enligt 

dessa order simlie Sl1eppen, de lade i 2:ne divisioner, attac

kera fästningarne från sjösidan, under det att Fregatten, Bel

lona inseglade mellan dem och lad0 sig tvärs för den Hingre 

in belägna Meijerfeldts ldippa. Under tiden sliu ll e beman

nade narkasser och Slupa1' liringgå fästningarne och stor

mande frän landsidan falla fienden uti ryggen. Redan voro 

Barlwsserne utsatte och hf1llne på släp, under afbidan på 

tjenligt tillfälle till anfallet, då Briggen Disa den l Juli tidigt 

pf1 morgonen anliorn till Flottan, medförande Kontre-Amira

len Friherre Naucliho!f, som hade ordPr att af Amira len Ba

ron Cederström emottaga befälet öfver Flottan, hvilket ock 

den sistnämnde genast a!Jemnade och samma dag med Disa 

*) Amiral Saumarez erhöll genom Löjtnant Dickelmao, föraode Kuttren 

Prins Gustaf, unrlcrrHttelse, att Fransmännon i Stralsund embarkerat 

9,500 man på transport-fartyg med obcsWmd destination. Embar

keringen verkställdes den 4 ö Juli . I följd liäraf af sändes Kontre

Amiral J{eate med 3 skepp oeh 4 min dre fartyg att uppf5nga dem. 
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afseglade till Car lslu'ona. Detta ombyte af Bd:!lhafvare t ill

intetgjorde den tillernade altac!;en och Barl\assrrne blefro 

åter insatte. 

För att hindra fiendens framtrflllgande åt Åbo-skären, 

hade efter hand åtsldlliga Sliepp, såsom Försic t icheten, FCl 

derneslandet, Äran, Tapperheten, [(onung Adolf Fredril; och 

Fregatten Bellona blifvit beordrade att insegla i FitJsl;a Slii\r

gården och it)tap,a stationPr lirine Jungfru-su nd. Divisions

SI<eppet Konung Adolf Fredril1, under Öfverste Jegrrfe ldts be

fäl, på Hyxora-fjofde!P, dit iHv en Sl!eppet Aran S!:'dnare för

lades ; Fäderneslandet, Tapperheten och Fregatten Bellona 

vid LindiJOims-djupet. Under inseglingen i Sliärgflrden vid 

örö råliade Sl1eppet Försigtigheten den 23 Juni pLI grund 

innanför [{nggsliär, h varest det bl e f ståenJe i 24 limmat', då 

man ändtligen efter mycl;et arbete lycliades alt få det flo ll. 

Den 2 Augusti inlopp den öfrip,a eslwdern till Ör ö. Den l G 

upptäclites på ungefär 2 mils afstånd från Flottan ett miss

Linlit fartyg, h vi iilet Kapten Nordensliö ld n!f•d Chdsl;eppets 

Barkass, biträdd af en Slup från Frer,ntten Camilla, beordra

des all undersöl;a och hemiiidirra sig, ifall dl't vore llendt

lip,t. Vid anlwmsten ombord LefamJs det vara en Svens !; 

Galeas, som blifvit al'sänd fr5 n Carlsilrona med en last at 

gryn för Flottans brhof, mPn h viilien blifvit af Hyssarne ta

gen under Dagerorl. Fartygels prisrniistare, Rys l;e LöjtnaniL'n 

Katschernilwff, ear sig genast utan motstf•nJ. 

Det dröjde iclie länge, innan de uti Jungfru- sund sta

tionerade fartygen fingo erfara, alt Hyssarne, som mNl en del 

ar sin Sliärg5rds-flotla låg på Lofö-ljord en, voro ut i grann

siwpet Natten till den IG Anens ti oroades de l'id Lind

holms-djupet ligeande Sl1eppen Fäderneslandet, T:lpperhelf' IJ 

och Fregatten Bellona af deras Ka nonslupar, hvillia docli snart 

bortvisades af Sl(epp et Fäderneslandet, mot hviil;et deras eld 

ecentligen riglades. lkn 17 om natten förnyadP s pflhrlsnin

r,en nu:::ot mera allval'samt, di\ 2:ne man IJiel'vo dödsl1jutuc 
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och en blesser~d på Fäderneslandet. En linig eld från delta 

SIH'PP och TJpperheten tvang docli lienden att efter en tim

m~s strid draga sig tillbal.a. Fregatten Bellona lwnde, i an

sef'nde till sitt läge mot ett annat sund, icke deltaga uti 

alf3rrn "'). 

*) Van Suchtelen yttrar 0m Svenska Flottans intagna station vid 

- Hangö: "Alla förstärkningar till Hyska Skärgårds- flottan voro tvungna 

"att segla förbi denna framskjutande landt-udde, och i detta af- . ,

"seende var stationen väl vald; men de talrika klipporoa vid stran

'\len hindrade Svenska Örlogs-far tygen att nalkas inomskärs scgel

"leden, och niiclgade dem att vid minsta vindkast hålla öppna sjön. 

"l'l~uckhoff insåg snart nödvändigbeten att vidtaga andra åtgärder. 

"Han Uit förtöja nf1gra Fregatter och lätta fart.yg i Jungfru-sund, 

beläget vid södra udden af kust-öarnc Kim ito och Dragsfjdrd, samt 

"befästa med batterier de nästintill liggande klipporna. Löjtnant 

"W rede, som öfversatt och med anmärkningar försett Suchtelens 

"Histori.1 om kriget 4808 och 1809, yttrar, att positionen v>~r illa 

"vald. Djupgående och seglande Skepp kunna icke hind ra gruncl

"g5ende roddfartyg att framrycka i Skärgnrden, på sidan af segel-
1 

, " leden. H;jr tryggade dessutom Hangö udde, befäst sedan 17$l9, 

"L1rleuen inomskärs .... Hyska Skärgftrds-tlottan rodde non-om 

"Kimito, förbi Jungfru-sund. Men på vestra sidan af ön, vid Sandö 

"ström , blef dc•nm1 Flotta länge uppehållen af Svenska I\anonslu

"parno, hvi lkas antal dock icke utgjorde mer än fjcrdedden af Hy

"ska Skärgårds-tlottan." 

General-Löjtnant van Sucl1telen har helt och h:)llet orätt deruti, 

att Amiral Nauckhotf lät förtöja uilgra Fregatter och tälta ('artyg 

samt befästa några klippor vid Jungfru-sund, ty mig veterligen 

voro aldrig några klippor der befästade, och en Fregatt samt 3 a 
4 Linieskepp kunna väl icke kallas lätta fartyg. A t t positionen var, 

som Löjtnant Wrecle yttrar, under nät·varande omständigheter, illa 

Yald, vill jag just icke medgifva, dock tror jag, att om den tiller

nadc attacken på fästniogame vid Hangö udde blifvit utförd, då den 

efkr all anlednin g bordt lyckas, hade fästningarne der, i förening 

med skeppen , lagt vida mägtiga1·e hinder uti vägen för Hyssarnes 

fi·arntr>ingatHle än som nu var fallet. Detta inså g nog Amiralen 

Belron Ccclcrström, men lwn fick ej tid att uLföra fö1·ctaget. 

305 

För att dels betaga lienden h3c-en för nera dylilw be

sök, dels ock för att om möjligt i nåe-on betydligare mån 

minsl;a dess styrlw, beslöts och utrördes den minnesvärd:~ 

attacken med Slieppens armerade Slupar och Bal'lwsser på 

de å Lofö-fjorden liggande, på Sveabore- tagne Hemmenu 

styrbjörn och Hjalmar samt 3:ne Briggar. De hiirtill beor

drade Slupar och Barkasser samlades den 17 om aftonen på 

Skeppet [{onung Adolf Fredril;, livarest order om rangeringen 

i och för bataljen meddelades af Chefen för Armadan, Flagg

Kaptenen , Öfverste-Löjtnanten von I\rusenstjerna. Klocllan 

i Il satte smftiartygen sie- i rörelse, och den IS Idoekan ! l 

förmiddagen börjades anfallet af Kapten O. Nordensliöld med 

Skeppets Gustaf IV Adolf Barlwss på Uemmema styrbjörn, 

hvarefter striden fortsattes med ett mod, förtjent af en 

lycldigare utgång *). 1\Psultatet af affären blef doc[; eröfrin

gen af skonerten Aiglr\, som togs af Löjtnanten Grefve Cron

stedt, och styrbjörns förstöring, så att den lwrt efter lärer 

blifvit af Hyssarne siopad. Förlusten å Svenslia sidan var 

2:ne OflicerarP, Löjtnanterne vid Flottan Front och vid Krouo

bergs llegemente Huthensparre, 63 man döde och salillade 

samt 1 Il blesserade, livaribland !lere OlficerarP. Uti Tid

skrift föt• Sjöväsendet 4:e Hiiftet för 1842 har denna alfiit' 

blifvit omständlict besluiJ'ven ; jag utesinter fördenskull vi

dare detaljer härom , och fåt· blott uti förbigående anmärlia, 

att delta djerfva företag troliztvis [;rönts mad stÖI're fram

gång, om dispositionerne för båtstrid varit på förhand ord

nade, och orderne om dennas utförande jemte planen tidi

gare och tydligare blifvit meddelade l.lefälhafvarne uti rodd

fartygen, i stället för att den få ögonblick förr iin befallninc

gafs att sätta af hillgjordes för de uti Skeppct I{. Adolf Fredrilis 

•) Hjalmar blef, som bekant är, icke på samma gång anfc1llen, emed~n 

Skeppet Tapperhetens Barkass bröt linien af den division, som 

skulle angripa det, lwarföre Kapten Dreijer, som med endast en 

Slup till biträde blef lemnad ensam , ej v~gadc äntra. 
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1\ampagne-sal församlade ornccrare' af hvill;a l;anslie fil ril;
tigt uppfattade sin bPstämmelse. Man har sedan anmC1rkt, 
att om fartygen inom hvarje division hafvit bogser-tåg sig 
emellan , siwlie ej den sliingring, som genom Tapperhetens 
Barkass' förtidiga afvil1ande nr linien nu ägde rum, och som 
förorsakade att anfallet på Hemmema Hjalmar uteblef, icl<e 
inti'fiffat. Medgifvet, att detta medel att draga hvarandra 
fram, så att sägandes vid niisan, för en annan gång lwn \'ara 
-godt att minnas, tror jag docl<, att om öfning uti rodd
fartygs förande och sammanhållning uti sluten ordning af 
dertill utsedde passande 13efålhafvare på föi'Iwnd bereddes, 
blifva bogser-tåcen öfverflödica. 

Den 20 visade sig åter I O a I 2 R y ska Kanonslupar, 
hvillws :iudnmål trolieen var en rekognoserine, för den på 
Tlyxora-fjorden sammandrngna eskadern, och lossade några 
slw!t, hvill1a af det närmast liggande Sl1eppet Äran så all
varsamt besvarades, att de Idkande Herrarne, som placerat 
sig å backen på den ena !(anonslupen, snart funno råtiiieast 
.a tt vända tillhalw, sedan en i bogen triiffaude lwla påmint 
om tiden dertilL Den 22 Aueusti g i el< den eskader, som 
nnder befäl af Öfverste Jegerfeldt varit stationerad uti och 
omliring Jungfm-sund, att åter förena sig med flottan \'id 
Örö, hvilken ulifvit förstärlit med Engelslw Linieslwppen Cen
taur och lmplacable under Amiral Hoods befäl. Den 25 
ldoclian 5 på moreonen afseglade den förenade Flottan, se
dan underrättelse ingått, alt den Hyska, under Amiral Kani
lwffs befäl, låg vid Haneö udde, bestående af följande Sliepp, 
nemligen : 131ngodad I 20 lwnoner, Gabriel l Hl, Nordstjernan 
_H, Ameetten 74, S:t Anna 74, 13ordeus 74, örnen 72, Vse
volod 7 ~, Michael 7 ~, Ile ro 50, Ha pi d 50, Argus 50, S:t 
Theodor H, Schvartlivaij 44, Castor 24, Pollux 2~, Hermiona 
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20, Melpomene 20, Woltoff 18, Lisetie I 8, 2:ne Koi'vettei' 
och 2:ne Kuttrar*'). 

Vinden var i början N.O. h O.N.O. m~irssegels-liultje, 

men drog sig sedan något ostligare ; l•loclwn 4 var hela 

*) Då den förenalle Engelska och SvPnska Fiollan den '2i> A11gm:Li 
~ 808 utgick fr0n Ö rö i Finska Viken för att uppsöka don Hyska, 
jistod don af följande Skepp och Fregatter, nemligcu : 

1\ongl. Engelska 
Linieskcppot Centaur ..•. 

D:o Implacable •. 

KongL Svenska 
Linieskoppot l{onung Gusl<lf IV AdolL 

7/~ kanoner. 

74. d:o. 

Amiral Hood, 
Skq1ps-CheL 

1\aplcn Weblcy. 
Kapten Martin. 

7~ kanoner. Kontre- Amiralen 
Fri h. , ·anckhoff. 
Skopps-Chef, 
Ö f vers te- Löjtn. 
L<lgerstrålc. 

D:o Konung Adolf Fredrik • . 72 d:o, Divisions-Chef, 
Öfv. Jegcrfelut. 

D:o Fädernoslandet 

D:o Manligbeten 

D:o Äran 

D:o Tapperbeten 

D:o lllaclislaw. 

D:o DristigheLen . 

D:o Gustaf III , •.•....•• 

D:o Färsigtighoten .. , •• 

D:o Prins Fredrik Auolf . . .• 

74· 

74 

74 

64 

76 

ll:o. 

d:o. 

d: o. 

d:o. 

d:o. 

Skcpps-Cbef , 
Öfverstc-Löjtn. 
Grofve Wrangel. 
CJyf Öfverste
LöjtJ~ant D. G. 
B\0SSing, 
Öfverste-Löjtn. 
Nordenankar. 
Öfvcrste- Löjtn. 
J egersköld. 

Major L. Fi
schcrström. 
Öfvcrstc-Löjtn. 
Grubbe. 

74 d:o. Öfverste - Löjtn. 
Tornqvist, 

72 d:o. Öfverstc-Löjtn. 
Pcttcrs(m. 

66 d:o. Öfvet·stc- Löjtn. 
Friherre O. G. 
Cedcrs tröm. 

64 d:o. Ö f vers te- Löjtn. 
1\uthcn,;parre, 

deltog icke i jc1gtcn, cm<' 
dan clct e1'hö ll ordet· alt 
segla till Cul'iskrona. 
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Fiollan utom skiiren , börjande med forcerade segel en 

allmän jaet på Hyska flottan, som redan började synas, och 

hvaraf Idoeliall !) rälinatles 23 seeel. [{locl!an i 8 formerades 

linie de bataille; men som den generade jaeten, p,afs kl. 10 

signal alt pressa med seeel utan afseende på dftlip,a seg

lare *'). De bfHia Enge lska Sl;eppen , som voro koppar·för

hydda och utmärilt goda seglare, vunno ansenlip,t pil Rys

sarne, som allljemt fortforo att retirera, så att de vid sol

'nedzången voro dem på 2 a 3 mil nära. Under natten 

manövrerades utan sicnaler med forcerade seeel. 1 dae

ninp,en den 26 hade lmplacahle och icl!e långt derifrån Ami

ral Hood med Centaur upphunnit liölvattnet af fiendens lä

varsla si;Ppp. Af Svenslia Flottan var Tapperheten, Major L. 

f'ischerslröm, h ög~t i vinden, dock säkert på 1 .Z mils afståuJ 

från Engelsmännt'll. Klockan 5 passerade Kapten Marlin med 

Tmplacahle i la om fiendens länest i lä varande Skepp 

(Vsevolod), som mot honom lossade sitt !ap,. lmplacable 

fortsatte likväl sin !mrs, för att ·på tillrucklig distans för-om 

kunna vända och med liten afhålluing passera fiendtliza 

FregaLter: Eurydice. 46 kanoner. Major Jo b n 
Pettersson. 

C am illa 42 d: o. Major af Trolle. 
Chapman 44 d: o. Major Georg 

Ameen. 
Bellona 42 d:o. Majoren Frih. 

J. Lagerhj clke. 
Jan·amas. 3\l d:o. Major P. Holm. 

Summa 'l,H 2. 
Afgå 61, för Skeppet Prins l~re-

drik Adolf. 

Å Lerstå 't ,078. 

*) Rioekan ~ 3 fick Skeppet Prins Fredrik Adolf signal att lemna 

Flottan, för att, i anseende till det stora antalet af sjuka, som 

fanns ombord, afsegla Lill Carlskrona. Den förfårliga sjukdomen, 

som sedan si\ skoningslöst bihjade , hade red<m unrler Flottans vi
stande vid Örö hö1;jat antaga en hotande km-akter. 
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skeppets bog, mot hvill;en han lossade sina med 3:ne kulor 

laddade lag, gaf åter ett på sidan, vände ånyo och ga f det 

tredje mot a!lter-slieppet. Amiral Hood hade emr·l lrrtid 

hunnit upp, men måst_e spara sin eld, för att icl;e dnmed 

sl;ada lmplacable. Ryslw Skf:ppet försvarade sig bppert, men 

måste dock efter 20 minuters strid, illa tillpyntad l med Oy

gande segel, upphöra llll'd elden och stql;a Oagg och lim

pet. Mrn nu höll hela fiendtliea Flottan nt' d förd e-vind, föt· 

att lemna undsättnine. Amiral Hood eaf då signal ål lm

placable alt hålla undan, då 3:ne fiendtlip,-a Skepp n'dnn voro 

inom sliotthilll. Centaur brassade nu ba ck för 1 o a 15 mi

nutPr, för alt invänta vår Flotta, som med forcerade segel 

arbetade sig upp. Sl<eppet Tapperheten oeh Freg<Jtlerne 

började nu liOmma upp i Engelsmännens ~ölvat!Pn, och re

dan var sig r1al gifven för de Sl<epp, som voro på sliOtth åll, 

att börja alition, men Ryssarne höllo fttet' till vinden, så 

snart Engelsmannen brassade hacli, och nudvelw dPrigenom 

striden, oahtadt Engelslia SliPppen ejorde sitt yttersta att 

tvinga dem dertill, hvilliet ock sannolil<t lyclwts, så framt 

icl<e vinden hlocl1an 9 förrniddae en dragit sie på N.O., h vari

genom retr fl lt en till Baltisch-Port blef öppen och dit hela 

Hysl<a Flottan, med undantag af Vsevolod, som lwm pii p,rund 

utanrör inl oppet, Id. ~ 12 inseelade och gicli till anlwrs *'). 

Som sjögången var hård, hoppades man att den skulle full

borda, h vad En3elsmännen tidieare börjat, neml. det på

grunds!å<'nd c Hyska Sl;eppet Vsevolods fullkomliga förstöring; 

men då det mot aftonen stillnade, såg man det rida upp för 

sina ankare, och mot solnedeången båtar utsändes, för att 

bossera dd i hamnen. Detta ville dock Engelsmännen icke 

tillåta, h varföre Kaplen Webley beordrades att ml'd Centaur 

str•itcl•a in, för att afskära retr:ilten. Hedan h<Jd e båtarne 

gjort synbara framstee, och det fiendtliga Skeppet var· nära 

*) Ryske Amiralen skicl<ade väl en Fregatt att laga Skcppct pi\ släp, 

me u denna tvingados snart af Engelsmännen al t lcmna slllp til gct.. 
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inloppet till l,;liiii1Pn , Uiil' Ce ntaur lade ombord dl'rllppå . 
\\led bo[isprötet vid Centaurs förtaldine saclwde Bystia Sliep
pet med sin boe- långs mynningame af det förras kanoner, 
hvi!liet blef signalrn till alfyrande; effekten måste ock varit 
förf;irlir;. l'i~ir fiendtlir;a Slieppets hogspriit hunnit till Cen
taurs mrsan-taldin;{, befalde Amiral Ilood dess fastsurrande 
den•id, hvilhet ocli af de behjertade Ene-elslie Offlcenrne och 
Matroseme under star!; mu sl!ölt-eld verlisliilldes. I denna 
st:illnine bir f striden hårdnaclwd, men lwrt, ty efter en hal f 
timma m5ste [(apten Budueff på Vsevolod för andra gånr;en 
e-Hva sig. Ern ciiL·rtid hade båda Skeppeu lwmrnit på grund ; 
men Kapten Martin pf1 Implacable, som antirat i den ställ
ning, att han lwnrl e vin da Centaur Oott, hade just verkstiillt 
detta, d5 2:ne Bys tia Slwpp syntes under SP[;el styra i\t En
v,elsm3nnen ; dock drogo de sig åter tillballa, när de såco 
dessa vara lwm na ur sin liinliiGa br liigenhet. Prisen var 
emellertid sf1 l:icl< och stod så hånlt på crund, att den iclie 
tum de artagas, h va rföre den salles i brand sedag besättnin
r,eu blifvit bergnd. Under denna affär ficl1 Centaur 3 man 
dödsl1jutne och 37 blesserade. lmplacable hade förut 6 döde 
och 26 blesserade. Det Hyslw Sl1eppet licl< 223 döde och 
saknade samt 80 blesserade. 

Om Svensiw Sl1eppen hade varit lwpparförhydda, !\Vari
genom de seg lat bättre, är intet tvifvel att de tvingat Hys
sal'lle till afflir. Engelslw Amiralen berömmer på det högsta 
Svenstia fartyg ens bemödanden , och erliänner: '1att de En
''r,elsl<a Slieppens framgång endast kan till sl•rifvas den drift 
"och det nit, som uti ett ih ii rdi r, t bemödande ådagalades af 
"Svenska Flottan , hvilket v,af förtroende och tillförsigt åt 
"Officerare och manslwp på Engelska Sl!eppPn." Nio af de 
Sv enstia Skeppen hade an lirat utanför Baltisch-Port; Siwp
pet Tapperh eten och Frer;atterne l;qssade omkring de 
ankrade. Amiral Hood öfversflllde till Konnnv, Gustaf Adolf 
d c·n !laec och vimpel, som blifvit tagen på Vsevolod, hYilb cn 
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trof6 likviii af Konungen skickades till Hans Britislia ~lajestät, 

emedan den blifvit af hans ör·logsmäo eröfrad I). Den 31 
Augusti ankom Fregatten Gamilla från liryssniur; mellan Revel 
och Sveaborg , medför·ande Kejserliea Byslia Briggen Westrin1 

förd af Lots- l~a plen ~\aminschilwff, bemannad med ao man 
och 2:11e Under-Offleerare, bestycliad med 4 ni ckor. Den 
upptäcliles uti dagningen under Nnrgön, sysselsatt med pric
kars uts:iltand~ på unwden, jagades~) och to gs ut::m mot
stånd. Sedan flaggan och vimpeln, som Brieaen medförde, 
blifvit till Konungen öfversände , öfverlemnades fartyget lill 
Amiral Saumarez, som emellertid anländt med S!teppet Vie
tory, hvarefter det inreddes, jemtc en Korvett och Pfl [(u!!er, 

till Briinnare. Den 2 September på eftermiddagen gjo~de 

Engelske A miralen med 3:ne af sina Slwpp je m te SliPppet 
Manlig het en eu rel;ognosering inåt hamnen , bvarunder En
gPiska Bombskepp'O!t inkastade bomber åt staden. Efter öf-

' verläggninr, mellan de Svenslie och Enge lske Arniralerne insän-
de~ den 3, under stillestånds-flagg, etl bref till Hysl1e Amiralen, 
med försiag att till de förenade maliterne allemua halfva an

talet llys!<a Sliepp och Frf'gatter, emot fritt aft5c för de öf
riga. Men dessa propositioner för liaslades, under förlita -

1 ) Suchtelen uppgifver Kanikoffs eskader "till 990 kanoner, och An
glo-Svenskarnes till ~ ,·1 02 kanoner på 4 O Linieskepp och 6 Fre
gatter." 

Ile hl kanon-antalet på Auglo-Svenska Flottan, 12 Linieskepp och 
ö Fregatter, utgjorde 1,078 kanoner. Hyssarnos deremot på 9 
Linieskepp och ö Fregatter 994 kanoner ; men lägges härtill 6 st. 
mindre fartyg om tillsammans •l 08 kanoner , blir total-summan af 
Ilyssarnes kanon-aula! 1,102, eller 24 mera ä n den förenade Flot
tans. BesLyclmingcn på 2 Ilyska Korvetter och ~ l uttnn· är icke 
känd, men för att jcmna detta förhållande hafva icke dc 3 Sven
ska Briggarnes kanon-antal hlifvit här upptaget. 

2) Jagades, som rapporten härom innehåller , är egentligen icke rik
tigt, Ly då Camilla under 1\ysk tlagg, som äfven hissades å Eellona, 
höll ned till Briggen, hde deuna h;lck. 
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ranJe , att Amiraleu hellire ville sjelf sälta elJ på Sl;eppen, 

ä u ingå på sf1dane villror; det enda, liVaruppå han ville ing5, 

var fredad afseglinr: till Cronstadt, mot förbiudelse att ge

nast afrusta Skeppeu, bvill;a sedan ej vidare skulle begagnas 

unrler kri[;et. Detta förslag antogs liliv~il icke af Engelske 

och Svenske Amiraler·np, 

t;tan synnerllnen märliviirdiga tilldragelser fortfor Flottan 

att hf1lla Ryssarne innestängde uti Hogervik till slutet. ar 

September månad, hvarefter större delen hemseglade under 

loppet af Oktober till Carlskrona 1 ). sjukligheten bland be

sflttnin{!arne hade und<·r tiden betydlieen tilltagit ~), så att 

snart alla för tillfället inrättade sjuldllls blefvo otillräcldiea. 

Döden skördade daglir,en ett stort antal offer, och bland 

};'lottans Officerare var den ingalunda slwosam. Stilndiea 

ombyten af Beff1lhafvare på de iinnu sent på hösten å red

den fjVnr ligp,ande rartya(~ ll blef hä•·ar en följd. Såsom ett 
bevis häruppå må nämnas , att t. ex. på Freeatten Jurramas 

~) Suchtelen säger: "att en storm tvang Angln-Svenska Flottan att 

"atlägsna sig från Baltisch-Port, och satte Hyska Flottan i t.illfä!le 

"att utlöpa och öfvervintra i Cronstadt"; och vidare angående Ry

ska Flottans instängning i Bultisch-Port, yttrar Suchtelen : "Ehuru 

"Ryska hären i Finland sålunda siig sig beröfvad det mägtiga un

"derstödct af en Flotta, så vann den dock genom I~anikoffs missöde 

";'itminstone den fördel, att dess fienders sjöstyrka nästan helt och 

"hållet lemnade hafvet, för att bevaka den i Baltiscb-Port instängda 

"Hyska eskadern, hvarigenom segelfarte>J på Fim;ka Viken, under 

"den återstående delen af sommaren , bl e f temlgen ostörd·, hvilkct 

"hade en gynnamle inflytelse på Hyska härens försörjning med lifs

"medol." 

Att höst-stormarno skulle betydligt försvåra blockaden af Baltisch

Port, var naturligt, men kanske bidrog den öfvcrhandtagande ~juk

lighe ten på Svenska Flottan lika mycket svrn stormarne till bloc

kadens upphöranuc. 

") ~o o ända till .J :;o it '200 man sjuka på ett Skcpp var ingenting 

ovanligt. 
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voro ifrån inmönstrineen tills den i December månad afseg

lade från Carlsilrona icl1e tjndre än 6 Chefer och 7 Selwn

der efter livarandra kommenderade. Men det är· tid att lflta 
täckelset falla öJver den tana, som endast framställer ryslig

heterne llltder det ät erstående af dcttJ olycl\sdigra är. Det 

har gifvit en dy!'l<öpt erfarenhet, huru ytterst nödv~ind i g 

vården om eemensliapens helsa och beldädnad är. Från det 

olycldiga, trasiga och pil allt sält vanvfll'(lade IJndtviirnet 

spridde sil; sjulidouren slutligen åfven till Sl1eppen, livarest 

den uti skjörbjugg, hemsjulin och kanslie iclw allesUidPs så 

sorgfälliet iahttaeen snygp,het och vård om bcsiittnint:arne 

fann tro:.;na bundsförvandter. 

Fyratiotvå vintrar hafva redan strött sin snö öfver de 

många tusende olycldiees grafvar, som föllo offer för· epide

mien oeh en vansinnia envishets oldoka disposi tioner; llVar 

och en r,jorde dock sin sl<yldiahet, och man förde icke 

pennkria om stora och lilla Flottans företriiden, utan llVar 

för si(; bevisade sitt värde och nytta för' fäderneslandet, ge

nom handlina; och om det än måste medgirvas, att den 

sednare hade nera tillfällen till ärorika bragder, lian det dock 

aldrig förnelws, att den förra gjorde allt, för att uti är lie 

strid på li f och död bjuda fienden spetsen. Att den icke 

antogs, utan tvertom med panisli försliriickelse unclvel1s, var 

åtminstone icke Svenska Örlogs-nottans fel. Den höll emel

lertid den Rys lm overl;sam under hela detta l1rie, och hin

drade den att förnva 1718 års illbragder pä våra lillster; 

återto::; Gottland fr5n fienden, och förekom föreningen mel

lan Fransl;a och Dansiw härarne och deras tillcrnac!e infall i 

Sliåne, intilldess den , otillriicldie alt verlisamt upptriida på 

2:ne så sidida ställen som Belterne och Finska Vil1cn, öfver

lemnade hcval;n in:_;en öfver de förra åt våra hundsförvand

ter Engelsm~!nnen. Och likväl! - nu mr ra vill man icke 

minnas de Ljenster, som Liniesl;eppen vid dessa och så 

männa <~lldra tillfiili(!ll gjort l'udern(•slaudd; mun förc.lömer 
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dPm slwningslilsl såsom "kostsamma och onyttiga", libt hus

bonden , som ar samma välbe!änllta sld\1 gjorde sig af med 

gårds-hunden, h vilken fredade hans boning, emedan tjuf

va!'lle icke vå&ade nallias , så länge den trogne välilaren vi

sade tänderna ; men knappt var hunden borta, förrän ägaren 

dyrt köpte besparingen af några brödlwlwr. Gud förskona 

vårt fådernesland från dyliii erfarenbet! 

Lång tid åt· det iclie , sedan månea började tro på kri

gens omöjlighet, och uti anneer och flottor endast se kost

samma redsliap i Reeenternes händer alt hålla massorna uti 

ty;::eln. l\1en 1848 års minnesvärda tilldragelser förändrade 

hastiet tänliesätten, oeh lillasom 1792 års franslw revolution 

drog lirieets åslwt· öfver Europa , såg man nu kri!_ls-lågan 

åter tändas, men rysligare än någonsin, ty den gälde mest 

strider lantismän emellan. Samma orsah·r skola docli alltid 

åstadlwrnma samma verlmineat·; må man derföre icke insörva 

sig uti sälierhet. strids-ropen hafva väl nu för ögonblicliet 

tystnat, men ännu glöder elden under _ aslwn, färdig att vid 

~örsta politiska vindkast åter uppflamma och tända krigets 

faclila. Under 36 års oafbruten fred har tidens frätande 

tand förstört större delen af de Sl;epp, som 1808 ärofullt 

uppträdde på lirigs-skådeplatsen ; de voro ej granna och 

pyntade efter nutidens fordringar 1 men de voro strids{ät·

diga. Till en del hafva dessa S!iepp blifvit ersatta genom 

nya - måhända vackrare och bättre - men äro de nu 

också, om det galler, tjenstfurdiea '? om icli<>, måtte ange

lägenheten att göra dem dertill iclw uppslijutas, än mindre 

förgätas, och vi aldrig underlåta att i den mån vi förmå l , 

verksamt bidraga till deras och sjö-ijenstens fullkomnandP. 

Carlsilrona den 15 November 1850. 
J. hl. 

( lusättdl.) 

DEN 8 NovEMm~R. 

F est!igt smyckad, !Ja Je den muntra ungdomen infunnit sig 

uti Societets-salen , för att deltaga i dans-nöjet och fira 

H. M. Enke-Drottninp,ens födelsedag, då plötsliEt kloclwrnas 

hemslw ldämtning och larm-tummornas hvirflar förkunnade 

den fara, som hotade staden och flottans dyrbara Marin

etablissement genom den vådeld, som kloclwn nära 9 på 
aftonen, under en vestlig storm, utbrutit på Kong!. Skepps

Varfvet. Hastigt flyttade sig nu scenen till skådeplatsen för 

det rasande elementets framfart, h varest snart den manliga 

personalen 
1 

beredd att trotsa hvarje fara, med sjömannens 

raslihet syntes i full ,verksamhet. 

TJnru elden utlwmmit '? om någon underlåtenhet vid 

dess tillsyn och vård dertill varit vållande'? äro frågor, som 

först efter den pågående laga undersölmingens slut böra be

svaras; emellertid önslias ingenting högre, än att icke någon 

ensliild person måtte 1 som man säger, derföre få binda bå

ten. Vi vilja således antaga, alt h var och en vederbörligen 

Eiort sin skyldighet vid den anbefallda eld-visitationen *") 1 

och att iclie då ringaste tecl1en till fara förefanns. Låtom 

oss lil1 väl t i!! se , om genom detta försig!ighets-må!t ensamt 

den ocl1 verldigen var förebygd '? Efter alla de anledningar 

*) Föreskrifven i 72 :a § 2:a mom. af Reglementet för Styrelsen 0Ch 

Ekonomien vid Kong\. Maj:ts Flotta, och om hvars verkstall:mde 

postharvande Officerarne hvarjc eftermiddag till sine respektive Her

rar DCjJ3rtements-Chefer skola afgifva skriftlig rapport, enligt Yarfs
r:tJefeus 01·dcr af <len 21) Juli HliiO. 



till eldens första upplwmst, som hittills kunnat uppdagas, 

finnes intet sl1iil att tro, det E.fven den strängaste under

sölmine förmått upptäcka någon dold eld , som varit qvar

liggaode efter eldsläckningen under bas-pannan ; man m[\ste 

således anse sannolikast, att någon gnista obemärkt banat 

sig väg till en så undangömd vrå af byggnaden, att den af 

intet mennislw-ö,~a lmnde upptäckas, och livarest den, lifvad 

af-luftdraget, småningom uripit omluing siz, tills den slutli

gen på en gäng utbröt i full Jäca , hvill1et ocl1 vinner full 

trovärdighet deraf, att elden ej blef synlig förr än omliring 

5 timmar efter visitationen. 

Bland de m~nga oattvalia1·e-poster, som i sednare ti

der, visserligen till mycken besparing af dazs-verl•en, blifvit 

indragne, va1· äfven den, som förr postat just uti u:'irheten 

af den så kallade Bas-pannan, der elden ntbröt; delta torde 

i sin mån hafva bidragit derlill, att . faran iclw fön blef upp

läelit; men om ocllså en post der fu1inits, som tidigare 
varsnat elden , [izde h au dock . inga andra mede1 till - dess 

dämpande, än att genast göra larm, hvill\et visserligen hasti

gare framlwllat hjelp med sliichnings-anstalter, men docli 

icke hindrat eldens möjliga utbrott, innan dessa hunnit till 

stället framlwmma. Af allt detta ledes man oYilliorlir,en från 

tanl1eu pi.\ otillrächlighcten af de försir:;tichets-miltt, som nu 

finnas, till eftersinnande, om ic!;e något bättre och ända

målsenlizare medel girves att säl;rare trygga Flottans dyrbara 

etablissement mot faran af eldsvådor'? 

Insändaren tillfiler sig dt>rföre, ehuru fulllwmligen öfver

tygad om Varfs-befälets osparade omtanlia till framtida farors 

förelwmmande, att, utan riugaste ansprål1 på ofelbarhet, här

med framst<illa nedanstående förslac till inrflllande :Jf en Sä

l;erhets-Polis för Kong l. Sl;epps-Varfvet. I liimplig tid, före 

arbetenas slut på Varfvet, borde en dertill förut liommendc

rad valit, bestående af ett något mer iln beliöfligt antal man

skap för serverande! af en lätt spruta , un dt' r bef:JI af en 
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Officer och minst a:ne Under-Officerare, inställa sig på Varf

vet, till bestridaode af eld-bevakniozen för natten. orncern, 

biträdd af Under-Officerarne och 2 a g af manskapet, skulle 

då genast företaga eld-visitation på alla de ställeu , hvarest 

eld under dagen varit begagnad, liVarefter nycldarne till alla 

sådana rum skulle ti~ Oflicern öfverlemnas, och han derefter 

blifva för elden ansvarig. Efter sålunda förrättad visitation 

ägde Oflicern att fördela Under-Officerarne och manskapet 

till siirskild bevalming öfver Varfvet, Artilleri-gården och Nya 
Dockan ; sjelf borde han hafva ett rum med någorlunda fq 

utsigt öfver Varfvet, beläget så mycket som möjligt millt

emellan dessa båda sednare stållen, jemte ett tjenlizt vakt

rum för manskapet. 

På hvarje ställe, särdeles der eld af större betydenhet 

under dagen varit begaznad, såsom uti smedjor, ångmachi

ner, bas-pannor m. m. , borde poster, försedde med hand

sprutor och vatten-pytsar , utsättas eller atminstoue run

der - likaledes försedde med baudsprutor - hvarje timma 

utsändas. Upptäcktes eld, som ej eenast af posten eller pa

trullen ögonblickligen kunde släck3s , siwlie signaler gifvas 

med pipor och rapport sändas till Orficern, som då ägde att 

genom repeterade sienaler låta sammaokalla manskapet till 

närmast till hands varande spruta, med h vilken han sl;ynd

sammast borde hezifva sig till elden , och ofördröjligen ge

nom närmaste vakt sideka rapport till vederbörande befäl 

och låta göra larm, om sll\ckninzen iclie geuast lyckades. 

För detta ändamål simlie uti dertill särskilrit byggda fristå

ende hus på Artilleri-gården, Varfvet och Nya Dockan finnas 

uti hvartdera en god och lätt handtertig spruta*), med all 

annan dertill hörande attiralj, såsom såar, pytsar, yxor m. m., 
hvarförut~n minst en siirsl1ild spruta under ett passande slijul 

*) Sprutor af Brukspeltronen och Riddaren MDncktells invention ~>kola 
vara särdcle;; JU tthGntltcrliga och ~inrlam:dscnliga. 
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borde vara, så l tint~e vatlud är öppet, s l ~e n de i rn barlwss 
eller helst dertill inrättad ! fartyg, och se<lan på en med 
släpor försedd Oåte. 

Ehuru ingen kostnad, som har vinna n det af den slörsta 
möjliga säkerhet för Ril;ets dyrbaraste egendom, och en så 
betydande del af dess sjöförsva r, till gru nd , bord e ifrågasät
tas, bör ma n dock icl1e förbise den bespar ing, som åtmin
stone för tillfäll et lmnde vinnas , om befJI och mans!iap af 
Flottan turvis kommenderades att, emot frihet för annan 
tjenstgöring och någon bi llia ersättnin g, bes trida den före
slagna valitgöringen ; men som ändam ålet med de tta försl ag 
endast är att antyda nyttan och sättet, hum en Sälierhets
Polis för Varfvet skulle kunna inrättas , förbigås här alla vi 
dare detaljer rörande organisation och de rep, lementariska 
föreskr ifter, som blifva nödvändip,a, ifall försl ap,e t vinner nå
era sympatier å högre ort. Det är ock tyd li p, t, att om en 
särskild Sälierh ets- eller Brand-Polis· komme att organiseras 
och aOönas, blefve icke allenast tjensteöringen vid st;rtionen 
mindre betungande, utan med densamma llund e ocl1 fl era 
andra göromål, tillhörande den eeent liga Polis- s tyre lsen in om 
Va rfvet, såsom utvisitationer· , orduings-uppriiltiJ ållande vid 
portarne, snygghet, pumpningen i Flottan m. m. , förenas 

1 
ti ll stor lät tnad för Varfs-Oftlcerarne, som nu orta ryclws 
från sina egentliga be fattninea r till bi-göromål. 

• 
STOCKH OLMS NYA SLUss. 

D en nu fullbordade slussen mellan Hiddarholms-fj erden och 
Skeppsbro-sidan af Stocld10lms ström öppnades den 28 sist!. 
November genom intappande af valten deruti. Denna vackra 
och med många svåriBheter vid anliiggninp,en förenade sluss 
är uttiinl\t och utförd af Öfvcrste Nils Ericsson vid 1\'Ie
chaniska korpsen, hvars års-beriittE>Iser öfver arbetet re
dan förberedt allmänh eten på det i SveriBe, och isyn
nerhet vid byggnad er inom hufvudstaden, ovanli p, a förhållan
det, att hela anliigp,ningen gått -/, fortare, och lwstat inemot 
l mindre än lwntralltet upptage1·. Ur en ar lien· G. Swede~ 
rus utgifven brochyr, l;allad 11 Stoclisund och Nya Slussen 1 

Hufvudstaden11
, låna vi det hufvndsaldiga af nedanstående 

uppgifter : 

För de far tyg, som från saltsjön ville inl;omma i Mäla
ren, fanns i forntid en endast inloppet vid StociiSlmd, som 
allmänt antages vara beläget, der den lilla grenen af nu
varande Norr-ström, söder om Helgeandsholmen, nu frame5r. 
Hen Swederus anser deremot, att det största segelbara sun
det funnits, der slussen blifvit anlagd, enär det nemligen är 
temligen p5tael igt, att mell ersta delen af Stocl; holm fordom 
larit en holme, som genom en damm på 10 famnars djupt 
vatten blifvit förenad med södra förstaden. Som ti'Hil arens 
aOopp betydligt insl1 ränlit es , så väl af denna damm, som af 
pålnin~at· å ömse sidor af No rr-ström, der nu Mynt-toreet 
och södra delen af Gustaf Adolfs tore höja sie öfver den 
fordna strömfåran, så kunde fartm icl;e uppföre strömmen 
lätt inkomma i Mälaren, de r vattculacet vårliden vanligen är 
3 till G fot höcre äu i saltsjön. 
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För att underlätta sjöfarten deremellan , låt Riks-Hådet 

Fleming år 1634 bygga en sluss af trä för 5 fots farkoster 

midtigenom dammen, söder om staden. 1744 ombyggde 

Polhem denna sluss till 200 fots längd , 32 fots bredd och 

10 fots djup, för en kostnad af 3 t tunna guld. 

Emellertid hade den länge påtänl;ta l1analen vid Söder

telg,e blifvit färdig 1819, med en sluss, HO fot lång, 30 fot 

bred och 12 fot djup, ehuru deri numera icl1e större fartm 

kunna passera än 29! fot breda och 10 fot djupgående. 

Derefter hände icl<e sällan, att fartyg, som den vägen inkom

mit i 1\'Hilaren, mötte betydliga svårigheter att utkomma ge

nom Söder-sluss i Stocliholm, genom den insliränkning i 

bredden, som förorsal;ades af den ves t ra vindbron, vanligen 

Röda Slussen kallad. .Den bristfälliga Polhemska slussens 

stora otätheter gjorde under de sednare decennierne betyd

liga uppehåll, ej mindre för slussande fartn:, än för de per

soner, som under samma tid skulle färdas öfver broame. 

Som reparationer befunnas otillräckliga, beslöts en ombygg

nad år 1841, och der. börjades hösten 1846, hvarvid när

maste tillsynen öfver arbetet af Öfverste Ericsson uppdrogs 

åt Major cle Geer vid Mechanislia korpsen. 

För att icke under byeenaden stänga trafiken , anlades 

nya slussen något norr om earnia Söder-sluss , eller der 

ström-qvarnen, södra slagtar-huset och gröna g5neen dittills 

varit beläena. Medan a1 betena der påg i neo, blefvo Mälarens 

högre vattenlag och strömdraeet derifrån afstiineda genom 

en tätt damm, vester om sluss-platsen, och liOmmunikatio

nen mellan staden och Södermalm underhölls medelst ll'enne 

långa träbroar, bygda på pålar , öster och vester om den 

bortmuddrade landtunean. Som bottens besl;alfenhet af vrak, 

bullersten och fyllnin~s-iimnen på den östra eller saltsjö

sidan gjorde en tät damm der omöjlie eller åtminstone 

otjenlic, blef en ofan!.lig pråm eller lwsun, om 15,000 q'va
dratrots bolten-yta och 300,000 lwbil;fots innehåll, bygd Tid 

• 
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Djnrc5rdshnll111 ' ditbogserad oah S[llllit på den noca pålade 

och jemnade grunden. l denna l;a sn n , som rrr.nom hand

pumpar· alltid lmnd e hållas fulllwmlit;t. läns, murades slussen 

och dess inlopp, underst af Omb<'res lialksten , men öfvcr 

lilr,sta vatten-ytan af r,ranit, och försf1es med jernbroar ulan

före sluss-portarue, h varigenom det uppehåll undvilws, som 

förr vållats deraf, att den öfver slussen ledande vindbron 

måste uppdragas under hela tiden fartyg låco i gamla 

slussen. 

Den nya slussen är 12 fot djup under saltsjöns l;igs ta 

vattenhöjd, 32 fot bred i portarne och 150 fot låne invän

digt. Den jemnade platsen krinr; denna sluss bidrager så viii 

till ordning och lätthet vid förhaJningar, som till prydnad 

för denna trakt af hnfvudstaden. 

TILL BÅTBYGGARE ocn KoNsTRUKTÖRER. 

~~rd anledning af den mängd mennisliOiif, som förolyckats 

pil lmsten af Norlhmnberland och annorstädes genom lif

riiddnincs-hillars lwntring, har Hertieen af Northumberland, i 

afsigt alt liunna er·h511a en förblittrad lwnstrulilion af dylika 

båtar, utsatt ett premium af 100 guineer för den blisia mo

dellen till en lif-riiddnings-håt, samt ytterlieare HHI guineer 

för den, som åtat;er sig byegandet af en dylik båt, efter den 

modell, som af KommiUerade kommer att antagas. 

En Kommille är· utvald bland Flottans sldckligaste Kap

ten<>r och Sluc>pps-Byggmästare, för att eranska inliOmmande 

modeller och ritningar, samt leda de erforderliga försiil;en. 

\\'lan anser· nuvarande lif-rfllldnings-båtars förnämsta olä

genheter vara: l :o att de i el! e resa sig, om de simile kan

tra; 2:o att de liro för tunga, för att hastiet liulllHl sf1ttas 

i sj on eller transport eras på lw sten vid för efa llande behof; 

3:o att de icke nor: rort befria sie sjelfve för öfverspoladt 

vallen; 4:o all de fu·o för lwslsalllma. 
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~·ta n önskar, att mod ellcrnc göras efter en skala al' 1 

tum till l fot , och att de åtföljas af ritniorr, specifiliation 

och liOstnads-förslag; h vilket allt insändes, inom den l näst

instundande Februari , till "The Surveyors Department, Ad
mira!fy, Somerset House, London". 

llu a rJe ha ntl a, 

Två, lianslie de största, Skepp, som bittills Outit på vatt

net, neml. Franska Linieslieppet Valmy *) och Turkiska Chef

slleppet Neiri-Chewket, båda bestycliade med 120 kanoner, 

hafva nyli~en , eenom vflrdslösande med elden, blifvit: det 

Frans!ia betydlit;t skadadt och det Turldslia spriingdt i luft<:>n. 

Om morgonen den S . sistl. November klockan 5 minuter 

efter 5, å BHthaemes redd , sliedde å Valmy en explosion 

på trossbotlnen. Uti Artilleri-Uppbördsmannens hytta be

fanns (bdCdet ovetande) en del lirut och fj'l'verl1s-persedlar. 

Man förmodar, att da Uppbördsniannen, för att hemta något 

i stiillet för !JVad som ått;ått under natten, hafvit ljus, hade 

han kommit för nära och anUindt nåeot eldfiingl af det, han 

olycldigtvis haft den oförsigtigheten att intaga i sin hytta. 

Verlwn af denna explosion var högst betydliG. Uppbörds-

•·) Konstruktionen af detta Skepp har utgjort föremål för skarpt klan

der i Franska Tidningar. Dess former äro sil felaktigt beräknade, 

att sedan alla kända medel, hvariblancl taldingens och segel-areans 

minskande, blifvit fruktlöst använda, mrrste man ~ hvad man kal

lar - sufilcra Skeppct, el. v. s. öka dess bredd genom sidornas 

påfyllning. Detta har haft den mtur-l iga följd, att Skeppet seglar 

oeh manövrerar n>indrc väl. Kostnaderna för suffleringen och dc 

förut företagn e misslyckade försöken !ara sammanlagda uppgå till 

nära nog Skl~ppcts halfva kostnad. J\'Iil unc det vore orättvist att 

låta den Embcts-mynclighet, som tillåtit afstegct ifrån Chapmans 

öfverallt silsom ofelbara erkiincla thcoretiska reglor vid konstruktio

nen af krigsfartyg, bet<.rla hvad som s5!unda blihit förspildt af Sta-

L:ns medel ? Amn. al Sv. Öf'vcrs:n. 
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mannens hytta spt'iingdes, hela motstående delen af allmflnna 

map,asinets (maear.ine general) viiccar m. m. förstördes ; un

dra batteriels diicl; (öfver Uppbördsmannens hytta) npplyfta

des från balldaget, på en l~op,d af cirka 33 Sv. fot, med så
dan !;raft, att två lwnon-lavetter sönderbräcktes och diicl;s

planlwrnil lwstades npp emot undra batteri-diidet; dCtcl;et 

under uppbörds-hyttan nedtrycl1tes 10 rot, och allt niirlip,

llande sliadades mer eller mindre. Det ansågs som en syn

nerlic försynens skiclu'lse, att denna händelse iclie ledde till 

större olycl;a, såsom sprängning af l;rut- eller bomb-dur

llarne, i närheten ar stället, der olyclwn ti made. 

En Sl1eppsgosse l1rossades och flere man surades uti 
sina hänp,mattor. Tio personer, tillhörande elit r n af besätt

ningen, tillsalte lifvet, och to lf bl efvo mer eller mindre s5rade. 

Liniesl1eppet Neiri- Chewlret låg ankradt midtl'ör arsena

len i Constantinopel, vid pass 140 step, från Milr in-Byrån . 

Oml1ring detsamma voro de öfrige, en dast få dagar förut, 
i det inre af hamnen iolwmne fa rtygen af fl ottan förlap,de. 

l{loci;an var lO på förmiddag en, och hela besiittnineen sys

selsalt med kanon-exercis, samt följa kt ligen spridd p5 alla 

batterierne. Det hela af den stolta llrigs-machiuen gaf en 

linip, imponerande anblick. l'lötslit;en hördes ett häftigt bra

lwnde, li!mande en hastig eld af 3 eller 4 infanteri-plutoner, 

och straxt derpf1 sprängdes denna jättelika lwloss helt och 

hållet af det ombord varande krutet. Ett tjockt rökmoln 

hindrade i fö rsta öeonbliclH'n ursldljandet af olyclishändelsen; 

men snart skin erades röl1en af vinden, då man erfor hela 

fasan af denna ti ll dragelse. Spillror af fartyget voro lirinrr

kastade åt alla håll, och Slieppets sl;råf var försvunnet under 

vattnet, dragande med sig nästan alle man af besättningen, 

utgörande närmat·e 1000 menniskor. Det fanns lil;väl en

dast en mindre qvanlitet krut ombord, bibehållen för dagligt 

hello f och ti ll sa luter, emed an s tor-Amiralen, straxt efter 
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Flottans hemlwmst, hade låtit föra det öfriga i land. Utan 
denna försigtighet, hade siil1erligcn spriingning af den stora 
q vanlitet krut, som finrH'S ä ett 120-lwnons-SI;epp, orsakat 
en ober;ilinelig skada på ars Pnalen, lwserner, förrlidshus och 
det uärligcande cJVarteret af staden. På stiillet, der Skeppet 
legat, och hvural man icke såg mera iin storbramstången, 
var vattnet bctiiclit med spillror, hvarpf1 ett stort antal 
mennislwr striifvade, i försl1riickelse, att undvil;a döden. Fr5n 
alla håll skyndade man att komma de olyckliGe till hjelp, och 
150 man upphemtades ur vattnet' hvillla alla, genom be
döfningen, voro försatte i en obeslirdlig moralisk kraftlöshet. 

sultan, hvillien aldrig är döf för olyclwns röst, har ge
nast auvisat en betydlig summa till de familjer, hvars stöd 
blifvit offet' för denna olyclishiindelse. (La Marine.) 

En ny Ång-Freantt har i sommar blifvit bygd i England, 
såsom lustfartyg åt 1\yslw l{ejsarn. Den är konstruerad af 
M:r Waterman, j:r; bl'[;d af jero, af i\Iare &. Comp; har 140 
h lirs maeiiiner, af Rennies fabrili, och kallas: ';Peterhol!'" . 
Vid dess profresa på Thamsen den Il Ol;tober d. ä. gjorde 
den , efter mc·dium af 6 turer ll\ngs den n ppm~itta miiPn, 
14 ~ lmop, hvilliet ansägs vara ett ganslia godt resultat tör· 
ett fartyg, ämna.dt att ga till sjös, ehuru man är så van vid 
större hastigheter på Thamsen, att man väntat mera. DP!ta 
Ångfartyg, fHnnadt att begagnas för Kejsarns i Ryssland en
sliilda riil;ning och inredt med den största elrgans, har al
dl'ir: framkommit till sin best:unmelse-ort; sednare under
rättelser hafva ncmligen cifvit vid handen, att detsamma, på 
resan till Petersburg i förlidne November månad , strandat 
vid kusten af Ösel. Detta iii' inom liOrt tid den andra för
lusten, SO}l1 !l.y sl;a Ånp,tlottan lidit., ty den vid Bornholm 
strandade Ang-Fregalten Archimedes ha1· under de sednasle 
höst-stonname blifvit af sjön alldeles sönderslagen. 

Slafhandelns af/agande. Uti en artihel , ins;ind till En
gelsl;a Tidninr;en "Times", från l(apten Trolt er vid Flottan, 
läses: Abbeolill ta, omllring 50 Eng. mil in i landet fr5n Be
nin-bugten, är nn det enda stiille pil vestra l;usten al' Afril1a 
non om eqvatorn , der slafhandeln ännu fortsiitte s , och fll'
ven der synes den lil1som hafva upphört. 

FöRÄNDRADE ocn NYTILLKmiNE FYRAR ocn SJöM1nKEN *)· 
(Porls. från sid. 2\H ). 

Danmark. 

Stora Bell. Slipshavn. Den dervaraode Fyren är, sedan 
den 1 December inuev. år, förändracl från hvit till röd. 

Lilla Bell. Aabenraa. Hamnfyr, på yttersta ändan af 
södra hamn-möljen . Höjd öfver vattnet 16 fot. flålies tänd 
från kl. 5 e. m. till kl. l på natten. 

Tyslw kusten vid Nordsjön. 

J ah de- floden. Vid inloppet till Jahde- tJoden , bakom 
Wangeroog, träffas vid angörandet, på b. b. sidan, eu bvit boj 
med krona på toppen samt svarta s tre k och ordet n Ja bd e'\ 
förtöjd på 5 famnars djup, då Wangeroogs Fyr pejlas i 
s.V.t.S.~S., Winsen i S.,!O., Wesers nyckel-tunna i N.~ O. 

Holland. 

Scheveninqen. En catadioptrisk fyr-apparat af 3:e ord
ningen är uppsatt på fyrtornet vid Scbeveningen. Synvidd 
16 mil. 

Brie!. Den hittills varande kustfyren på Briels kyrktom 
har upphört. 

Cardiqan Bay OVales). En rödmålad båk är upprest 
på Bwek-head, em ellan Aberdovey och Barmonth. Den be
står af en stäng med en rhomb eller ruta på toppE'n. 

Briliska Nord-Amerika. 

Cape-Pine (Newfoundland). Fyr, omgående, med blinlwr, 
som visa sig 3 gångrr i minuten åt alla sidor till sjös. Fyr
tornet som är uppförd! pa södra kusten af ön , är rundt, 
50 fot' högt, samt måladt med röda och h vita hof'izontela 
ränder. Höjd öfver vattnet 302 fot. Synvidd 30 mil. 

~) T föregående Häfte angifves i uppgi ften om Ndskub?ens Fyr 1 att 
dess Lat. är 50 ° iH' ltO" N. 1 men bur y;n·e~ 59'! i.i'2 ' 4·0'' N. 



32G 

lVeslindien. 

Cuba. Roncali, Fyr, omgående, med fönnörl;els<'r, som 
in fal la h var l m, uppförd på redd "o S:t Antonio å ön Cnba. 
ll öjd öfvcr vattnet 117 fot. Synvidd 14 mil. 21° 541 30" N., 
84 o 561 52" v. 

Norra lw~ten af Södra Amerilra. 

Berbice. Fyrskeppet var den Il Olilober 1850 ännn 
icke a,nliOmmet till sin station. 

Fallilands- öarne. 

Stanley, !Linnineshåk, på Point Pembrolre, beståencle af 
e tt 31i fot högt torn, 9 fot i fyrl;ant vid basen ocl1 5 fot 
vid toppen , hvarpå är anbragd en 30 fot lång spira. Syn
vidd 10 mil. 

Asien. 

Aden, Fyrskepp, nära Ros Morbal, vid inloppet till 
Blacli- bay eller Adens hamn. Fyren har ett stillastående, 
ualnrligt s!wn, och pejlar: Ros Tarshann i N.t.O. - j!- mil; 
Jezaret S11lbel i S. V.! V. - 4 J mil, samt synes emellan 
N.t.O. och N.O. ~O. på lO mils afstånd. Höjd öfver vattnet 
35 fot. För alt varna ankommande fartrg, lossas ett ka
nonskott och visas Bengaliska eldar från fyrsl1eppet. 

IJ1adras. Santapilfag, Fyr, stillastdende, uppförd på en 
sandkulle midtemot Sanlapillay klippor (tändes den 15 Nov. 
1~50). llöJd öfver vattnet 250 fot. Syn1idd 12 mil. Från 
ldipporna pt>jlas : Santapillay fyr i N. 60° V. ; Santapillay by, 
med den högsta afliigsna berr,spetsen något öppen nordvart, 
i N. 53° V. ; niirmaste sandiniile nordvart i N .. wo V. Santa
pillay ldippor, som äro bland de fal'ligaste undervattens-grund 
i Indislw Ocennen, ligga pil 17° 591 2511 N. Lat. och sao 47' 
37 11 O. Long., hafva cirl1a l O fot. valten öfver sig och ut
sträcl!a sig icl1e öfve1· 600 fot i läneden. Snntapillay-pealf, 
om minst 2000 fots höjd, och utmiirlit från krigtingande höj
der, pejlas i N. 50° V. från nämnde J.lippor. 

Australien. 

New Soulh 'Wn!es . Slwrlfnndbluff, Fyr, stillastående, med 
sl1nrpt, hvitt sken. Hålles tänd emelian solens ned- och 
uppgång. 




