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NÅGRA ORD oM ÅNGFARTYGs- ocn MAcHIN-TILLVEHK

NINGEN VID NIOTALA lVIECHANISKA VEHKSTAD, SAMT 

DESS FILIAL-AFDELNING MOTALA VAR"F I NORRKÖPING. 

IIIand industri-fiiretae, som inom Sverige de sednare 5rcn 
eått liingst, förljena tillvel'lmingarne vid Motala Mechani sl,a 
Verl<stad att nämnas. Till en början fanns vid Motala en
dast en liten smedja, tilllwmmen för alt laga de Y<'rli!yg, 
man begap, nade vid arbetet å Götlin Kanal. Men snart växte 

den till en storhet, som på sednare åren satt den i slfind 

att tälJa med Je Ilesie nutidens verkstäder af samma slaa. 
Genom en sideldig och omtänlisam styrelse har den IHl !;om

mit till den utvidgning, att den ej endast kan föi'se vårt 
eget land med Ånafartyg, utan äfven lemna sådana till främ
mande. 

Verl<staden anlades 1822. 1829 tillverkades ders!ftdes 
den första sjö-·1ngmachinen, och året derefter aft;icli deri
från färdigt det första Ångfartyget. sedan dess till och 

med 1842 tillverkades 30 sjö-ångmachiner, af hvill<a en del 

sattes i äfven vid verl<staden bycede fartya. 1843 emottog 
verl<stadens nuvaratHle föreståndare ledningen af arbetet, 

h vilket han, genom sitt snille och sin ih:1rdighet, uppdrifvit 
till en hög ararl af fulllwmliahet. sedan dess bafva t. o. m. 
i år blifvit från verlisladen färdige en Korvett*') samt ett 

Chefsfartn: , hficla bygade af jern för Kona!. Maj:ts Flotta; 
dessutom 27 farlye Jll (] d tillhörande maehin er, samt Il ma-

*) Korvetten så vä l som flere i dessa uppgifter förekommande fartyg 
äro byggde vid Mot~la Varf i Norrköping. 
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chin er i på andra stiil lcn byc t~de fartyg . Dessutom hafva 
nere ångmachiner blifvit gjorde, dels till mutlder-prfnnar, 
dels till fabriliers drifvande, ett stort antal ångpannor till 
brännerier, samt flerfaldiga andra machin-arbeten. 

Under förmodan, att en uppgift på de Ångfartyg och 
1\lachiner, man vid verkstaden förfärdigat, ej sliall blifva 
utan intresse för dem , som derom förut ej halt tillfälle in
hemta liännedom, lenlilas till en början fört cclin ing på de 
machint>r, som till efternämnde fartyg hlifvit tillverkade från 
1829 .t. o. m. 18~2: 

Motala om . 60 h lir. 
Rosen . fiO 

Finspång 20 

Sjöhästen. 20 
Sleipne1· 3~ 

Gy lfe 100 

Amiral v. Ptaten. 28 

Gustaf Wasa • 40 

Cometen 70 

Daniel Thunberg • 32 

Svenstia Lejonet 70 

Eric Nortiewall . 32 

Furst Mr.ntschilio!f • 90 

l{ omrnendör-Ka p ten 32 

Upland ~10 

Svitldod 90 

:Ma lmö 70 

Thomas Telford 32 

Polhem . . 32 

Prins Aueust . H 

Östcrgöthland 32 

Wettern 20 

1\Inrtaja . 70 

Ralicten . 70 

T hot' om . 

()eimdal. 

Christiania 
Ölaod. 

Gripen 

Seandia • 

Vidare äro bygzdc och 

ISH t. o. m. 1 s~o : 
För Svensk rälining : 

lliislliraltcr. 
m 
p: 
o z. 
F-

Norrköp ing. 40. 

Flygfislu:•n 
Linliiipine 
Jönl1öping 
Örebro 30. 

Cal'lsbu rr, . . 
Westeq~öthland 

Götheborc 
Thule. 120. 

llerzelius . 120. 

lllixten 75. 

Arboga 60. 

Carl v. Linne. 
Carlstad 

Stocld10lm 
Gölha Kanal 

A': gir 16. 

För Hysl1 rälmina : 

Fonianlia • 
Couriren 
N. N .•• 

24. 

"C: 
6 

>o 

" :::: 
~ 

1 o. 
50, 

50. 

20. 

50. 

50. 

60. 

60. 

60. 

20. 

5. 
10. 

31 

200 h lir. 

1!l 

120 

10 

lO 

60 

försedde tncd machiner, fr . o. m. 

nyr,grle 

"' .,. 
,.... g i: 
~ p: "2-o 

~ ~ 

I. 

1. 

1. 

I. 

1. 

1. 

l. 

af 

<? 

? 

I . 

I. 

1. 

J. 

J. 

J. 

J. 

J. 

1. 

J. 

l. 

1. 

l. 

Auxiliär-machin. 
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N. N •. 25. ]. 

Tummeliten 2. J. 

N. N .. 24 . I. 

Lastodka 50. I. 

N. N. l o. I. 

N. N. 10. l. 

Omnibus .Hi. l. 

Under sistnämnde tid äro maeiiiner tillverlwde för å 

andra ställen byggde fartyg : 

För Svensk rälwing: . 

Gefle . 300. 

Balder • • . • 60. 

i\lalmö . • . . . 7 5. 

von Sydow .•• 

Amiral v. Sydow 

För Norsil räkning : 

Constitutiouen • 70_. 

70. 

24. 

Gyller . . • . • 80. 

För Lubecl1s rfllming : 

Liibeck ••.•• l 60. 

För R y sk rälmin g : 

N. N •.•••.. 200. 

N. N •.••••• 200. 

N. N ....•.. 200. 

Auxiliiir-machin. 

sedan nu i orvanstående blifvit uppgifvet, h vad som är 

gjordt vid Motala, återstår att nämna b vilka arbeten som 
' ' i följd ar gjorda beställningar' för närvarande sysselsätta 

verkstaden. Desse aro : Fartyg med tillhörande rnachiner : 

För Svensk rflkDing : 

N. N .. 60. 

N. N. 140. 

N. N .. 60. 

För n y sk rälmine : 

N. N.. . . . . 40. 

N. N. . • . . . 12. 

l. 

l. 

l. 

I. 

I. 

Fö1· d:o till på andra ställen bysgde fartn~: 

N. N ......• 200. 

N. N. . 120. 

N. N. . 120. 

N. N.. . 60. 

..,.., 
00 

Vid jemförelser emellan äldre och nutidens machiner 

linner man, alt de sednare hafva stora fördelar framför de 

förra, och bestå de hufvndsaldigast uti: l:o att upptaga min

dre rum och 2:o lwnsumera mind re bränsle. Fö1· att visa, 

hur betydlig sliilnaden i detta sednare fallet är, vill jHfi an

föra, att då t. ex. "Polhem" om 32 hl1r (byggd 1838) pr1 

turen emellan Stoeld10lm och Götheborp, använde1· 21 a 22 

famnar ved, konsumerar "Giitheborg'' pfl 50 hl1r (byp,~;d 

18~8) endast 17 a 18' hvaraf synes' att bränsle-bebolvet 

per hästlirall å de äldre fartygPil förhåller sir: till det ä de 

nya = 1,91 : l. 

Arbetanws antal v1d vedisladen, tillsammans med dem 

vid Motala Varf, uppgår till omllring 700 personer. 

Ungefärlisa priset för ett Ångfartyg från Motala beräl;nas 

till l ,000 ffi&. ll:lw för b kr, samt till 500, om endast maehin en 

sl1all der förfärdigas. Dock f?rändras nämnde priser något, 

i mån af mer eller mindre dyrbar inrrdning, större eller 

mindre antal hästlirafter. 

DccellliJl'r 1850. 
u. 



FHiSJ\A 1\HIGET 180B- 1800. 

Örlogs-striderna. 

Då bl'l'ältelscr framställas, omliliiJtla uti I'OllJalltilicns driit:l, 

mä det vara författaren lilli\tet att eller omstiindighrll'rna 

och det intresse, han vill gifva åt händelserna, upphöja sina 

hjeltar ell er hjeltinnor till skyarne, eller nedstörta dem uti 

afr:rundcn , förändra tid och ort - med ett ord behandla 

amnet efter godtyclie; men när en verk li g historie-slirifvare 

frarntriirler, med anspråk på "oväld och tt·ovliruighet, såsom 

"det egnar e/l arbete, {ramlralladt af en Jlonarlrs heliga 
11 vilja~, väntar man med sl;äl att finna sanningen osminslwd, 

den mn giilla \'ä n eller fiende' utan detta slirymtsamma öf

vernwd, som liöjer den ~nes förtjenster p5 den andres be

lwstnad, eller förringar deras värde, som ärofullt uppträd t 

på händelsernas stora sl<ådebana, der de med sitt Ii f t:iildat 

sin s liu ld åt fosterjorden. Till dessa erinringar ledes man 

ovillior liuen vid genomläsandel af en på Svenska öfversatt 

Beslrri{ning ö(ver Finska kriget åren 1808 och f 809, på 

Allernådigste befallning {ör{allad af General-Löjlnanlen JYJ i

c lt a i l o {s lr i-D a n i l e {s k i'~). 

") Emedan denna beriittelse först bld tillg:.inglig i hokhancleln, 

sedan do uti H :e häftet af Tidskri fL i Sjöväsendet för år 't 850 an

förda spridda dragen ur Svenska ÖrlogsHoltans Sjökrigs-händelser 

ilr 1808 redan YOro föredragne uti ett tal, bJJlct inom KongL Ör

logsmanna-Sällskapet, kunde elen icke begagnas till n~gon jemfö

rclse metl lwad Svenska his toric- sl,rifl-are om samma händelser 

haf\·a utt ber>itta. Detta har gif\ i t anledning ntt nu taga Danilefskis 

hcriiltclscr om F in ska lirigd, så \id t de röra S\·enska Örlogsflottans 

dclt8go nde deruti , under närmare skirski'\chmd ' , för at t YCderl:igga 

ila :i::; rn:l ngit origtiga llpp.giJlcr. 
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Om den nhelir;a viljau'' funnit sig tillfredssläld af allt 

del för fly ska nationen srniclirande uti ber;Htelsen, eller om 

denna be;ättelse når;onsin varit ernad alt omklädas i Svensit 

d ,,-1 
,t må lem nus oafr;jordt, nog af, den är det, och lian nu 

l, e., 
nåaot närmare belysas af sanningens faclila, hvill;en redan 

u " o 

spridt sitt ljns öfl'er lirigshändelserna till lands ; det aterstar 

nu alt lirven återföra något af hvad som beriillats hafva till

dragit sig pii sjön inom sanningens gebit. Som en genen·! 

anmiirlwinc må i förbigående gä ll a, Hyssa1'n<'S troligen från 

gam!a minn en ärfda vana, att ' 'id alla de tillfällen , då om

ständighderna föl' dem varit nåaot liinkiea, brdöma Sven

slwrnes striJsliraft er, under intlytelsen af någ on optisli villa, 

som månedubblat för emålen. Delta vi sar sig ofta och aenast 

vid de första lirir: shändelserna 1808, hvaruli sjövapen del

toao nC'ml. då Löjtnant Arhen von Kapfelman med 2;ne Ka-
" ' " non-harliasser och en liten Slionert Fröija befriade Aland, 

äfvensom när Amiral Ilaron Cederström återloB Gottlnnd. Vi 

vilja börja med Danilefslds berättelse tierom (pag. 39): 

~På samma tid beröfvades vi Gotlland. Under trenne 

veclior, som fölflöto eft er intagandet af denna ö, den Il 

Apri l , var allt lugnt; de civila Gliromå len äfvensom närin

garne J,rdrefvos på förut öfligt slit!, lil; so m en fremmande 

magis trupper iclie funnits på ön. Innevånarne stodo dock 

i hemlig förbind<dse med Sverige, hvilliet iclre lwnde före

liommas af I,liiJO man, som vår afd elnir:g utejordr. Med 

detta antal lrnppr•r var det omöjliet att besälta alla ställen 

på en ö, som har 24 hamnat· och håller 180 werst i län[:d, 

eller alt afviipna befollwingen, hvillien uppgicl\ till 33,000. 

Vid lydnad och undergifvenhet böllos innevånarne, endast 

genom Kontre-Amiralen Bodiscos ldolw vänliehet och, der 

nödigt var, hotel se r." 

n underrätlad om flyssames anliomsl till Gottland, anbe

fallde Sv ensl;e Konungen Amiral Ceders tröm fltcrtaaa ön samt 

hecifva ~ i ~ ilr åu CJrisld'OllJ med 5 L.iniL'bl; epp oclt r;,ooo 
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man, hvillia top,os ur armtSen, som stod i Skåne. Slieppen 
och truppen voro alldeles färdiga och först bestämda till 
Sveaborg, men vid deras afsegling erhölls undenattelse om 
denna fästnings lwpitulation. Medan trupperne gingo om
hord , afsäudes till Gottland hemligen Gardes-Under-Office
rarue , för att leda folliresningen , så suart eskadern siwlie 
blifva synlig. För oss var det omöjligt att i god tid erfara 
Flottans ankomst, emedan samllige innevånaroe bibehöllo en 
oför3nderlig trohet emot sin Monark. Den l Maj *') inbe
rättades ifrån Slitö hamn om tvenne fiendtliga Liniesliepps 
anoalkandr. Afdelningen befalldes nära Wisby intaga en 
position, som skyddade hufvudvägnrne, och till Slitö afsändes 
ett lwmpani, med 2 kanoner, för att hindra fiendens land
stigning. I nämnde hamn funnos fyra gamla kanoner, hvilka 
försattes i sldck. Följaode dagen inlopp underrättelse, att 
en mängd fartyg, deribland Linieskepp, anländ t jemväl till 
en annan hamn, samt att Svensiwrue der landsatte trupper. 
Hela ön reste sig. Detta begyntes denned, att man till
fåugntog en af våra Officerare, som VUI' utsldclia'd på relwgno
serine-, och alfördc honom till esliadern. r WisiJy var glädjen 
obesliriOig. J beväpnade sliaror strömmade lanulmännen och 
stadsbocrne till vå1·t läe-er. Snart anlände en Ollicer frän 
Amiral Cederström. Underrättanue Bodisco om sin anliDmst 
med 5,000 man, uppfordrade Amiralen trupperile att liapitu
lera. Bodisco afslot~ uppfordrinc en och bel'allde dc sina att 
bereda sig till st rid. Fiend erne, som från för egåeude lirig 
liänd e hans lysand e tapperhet och fasta ~aral1ter, voro öfver
tygad e, att han heldre siwlie omkomma, än nedlägga gevär; 
dc för es logo honom derföre att återvända till Ryssland med 
truppen, sedan han först till Svenslwrne aflemnat gevär, ar
till eri och all Rrouan tillhörig rv,endom, samt underslirifvit 
en försältran, att under detta lirig iclie tj ena emot Sverige 
och dess allierade. Vid samma tid visude sig bökom värt 

") Gamla stilen. 
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Ji1ger en tit'ndllit: afdelning mL•d kanoner, h viilien afslwr 
liommnnikationen em ellan 1:1gret och de tv enne kompanier, 
som voro i Slitö, hvarjemte en del af Svenska eskadern inne

slöt ön.'' 

11 J3odisco öfverlemnade Cederströms proposition till öf
vervägande åt ett l(rigsråd. Hiir togs i betraktande: 1 :o olili
heten emellan vår styrlia och tieodens ; 2:o bristen på lifs
medel hvillw under innevånarnes uppresning ingenstädes ifrån 

' knnue erh2tllas; 3:o ovissheten om hjelp, då vi voro på alla 
sidor omgifne af den fiendtliv,a Flottan , och 4:o att ifrån 
Petersburg iclie erhållits några föreskrifter, ej ens svar pft 
rapporten, i hvill;eu Bodisco, då han anmälde om Gottlands 
eröfl'ing, slil·ef, att han vid ett anfall af en öfverlägsen liende 
iclie hade utviigar att bibehålla sig. Till slut beslöt Krigs
rådet att afsända en Officer för att underhandla, och upp
(lrog honom all pfi förhand öfvertyga sig om fiendens styrka. 
Ced erström emottog honom hötligt, och bad honom till och 
med rälina lederne af de landsatta trupperne, hvillw i antal 
vcrldi~en uppgingo till 5,000 man oeh medhade öfver 20 
l;anon er; dessutom landsattes ifrån Sl;eppen ännu flera dy
lil;a. Efter Officerens å!t>rlwmst till läv,ret sammanl;alla
des Krip,srådet ånyo; man insi\c, att motstånd endast 
~lit!lle leda till en onyttig blods-utgjutelse. I följd deraf af
slöts en lwpilulation, med villwr, alt till Svensilarne öfver
lemtta artilleri, r,eviir, huggare, ren siar och patron-·liöl<, samt 
uod er förbindelse, att inom ett år iclle tjena emot Sverige 
eii Pr dess allierade. Endast fanorna riiddades, om hvill1a det 
i Krigsrådets utlåtande hette, att man borde försvara sig till 
det ytt ersta, ifall Cederström icl1 e medgaf oss att behålla 
våra fanor. Svensli arne å sin sida förbundo sig att iclw 
hindra fördelnin gens afsegling till nåeon af hamnarne i Kur
land. Följande dag nedlade Hyss:Jrne geviir, och hären be
gaf sie till Libau med samma fart yg , på hvillw df' ll kommit 
fr rlll H l sol<iiHI. Sedan !( rjsarn af hört Ollicel'll , som aukolll-
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mil med Botliseos rapport om Coltlands öfverlemnandc 
' yttrade lians Maj:!: "Allt kan icke lyckas i lirir;. Det var 

"en öfverraslminr;; i öfrigt är dock iclle äran sårad.'' 

l det vi söra fullliOmlir; rättvisa ut Amiral Bodiscos hu

mana förhållande mot innevånarne på Gottland , vilja vi här 

redosöra för verklisa förhållandet vid öns återtap,nnde. Den 

eskader, hvarmed Amiralen Baron Cederström d(:'n 17 ~!aj 

afseglade från Carlslu·ona till Gottlands återtasande, och på 

hvillien voro embarlierade tillsammans 1,88!) man med ett 

batteri, hrstående af G st. G-'il:ea kanoner, utejonles af 3:ne 

Linit'skepp, I FrPeatt., 2:ne KultE'rbrieear och 1 Jakt. 2:oe 

Liniesliepp, Tapperhelen och ~lanlip,heten, som förut kryssade 

i Östersjön , erltöllo order att p~ nära håll blocl<era Slitö. 

Den l~ an lirades i Sandvil;en , h varest trupperne utan 

molstånd, em~dan inga Hyssar voro synlir;a, - på e. m. 

landsattes. Marschen st:illdes direlite på Wisby, der Il.ys

sarne senast kapitulerade 1 och den 17 titligt på moreonen 

aulwm till Chefsltrppt't den af l3odisco underslirifne kapitula

'tionen. l'\åeon folliresninr; var aldrig i fråga, och om en 

mängd mf>nnislior strömmade till Hyslia liieret, skedde det 

trolieen mera af ny!llienhet, än i llendtlisa af>ieter, ehuru 

det iclle lider n~got tvifvel, att våra trupper af dem blifvit 

kraftiet understödde, om det srllt att strida. Når;ra flera 

lwnoner än de 6 ofvannämode fältpjeserne blefvo icke iland

satte, och liommo dertill iclie i friiea. Att Amiral fiodisco, 11 

force des chauses, utan strid, antog liapitulationcn, hedrade 

måhända mera hans mennisko-liiirlel< än tapperhet, allden

stund Hyssarnes totala und ergå ng i annat fall varit ound

vildie. Det öde, som drabbade honom, nem!. tjenstens för

lust, föi'Yi sninp,en till Woloeda, var derföre härd!, och hade 

åtminstone bordt delas af 1\ries-~Jini s lcrn Grefve AralilschejeJf 

och Sjö-Mi.nistern Tscldtscltaeolf, hvillia skyllade på livar

andra de o!.loka di spositionerue vid den na ltufvudlusa ex

pedition. 
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lJt·JJ Ollkt:r, SOIII al' Uodi:;co s~iudl'S till Amiral Cedl'r

sl.röm på CIJI'fslil'ppet, aul,om dit midt i natten, och om han 

vel'l,lip,en efler ålel'li0111Sten i land rälinat SvPnslia armeens 

leder, var han troligen når,ot amorenad, då han llck ihop 

summan till Femlusende man.,), 

Sidan 55 förelwmmer en bcriiltelse, så lydande: 

"För all obsPrvera de llendtliea fartygens rörelser, samt 

för ~!t liryssa mellan Llaneöudd och Sveahorr;, afginco den 

1 Juni från d<!nna fiislning Korvetten Charlotta och Ordon

nans-Slupen Opit. [{orvctten mötte den u .Juni llrndlliea 

fartyg uära llanp,öudd, men undveli en olika strid o~:h gömde 

sie i l3altisclq10rt, dit ni\cra dazar derefter en Svensli Fregatt 

*) Ehuru visserlisen ingen s trid föreföll , torde man lihäl kunna inse 

Liuieskeppens oumbärlighl t vid denna expedition, och det 'ar lika 

oförklarligt som oviintadt, att Hyssa!'lles föreLag icke var undcrstötlt 

af Örlogsfartyg. Dcmw häntlelse framkallar o\·ilkorligcn tanl<cn på 

det hj elplösa tillsL1lnd, hvaruLi GotLland, mod dess 43,000 imle\- ~t

narl', blcfve öfycrJemnadt, om ett dylikt besök ännu en grtng för

Jtyaclcs, sedan rikels ytl.rc försvar Y O re anfcrLrotlt ä t ui\gra fä Fre

gatter och dct inre åt 1\anonslupar, hYilka sednarc, slhida do redan 

icke funnas på stället i LillräckligL antal, nog skulle hindras af fien

dens kryssarJ att ditkomma, och om de än i rättan titl hunno 

fram, fög~ clkr intet kuucle uträtta på den öppna, siillan lugHu, 

kusten. 

Det är ganska sYårt att inse orsaken , lwarföre Ryssarne uLförtle 

dt ~nna operat ion mot Gottland utan understöd af n~gra kl'igsfart~·g? 

men som sannolikt m5stc man dock antaga, att dc ansägo lättare 

för en transport af mindre fartyg aLt smyga sig öfver, hYilkct ocksii 

lyckades, än att li\ta elen åtföljas af större Örlogs fartyg, som ldt

tare varit blottställde för strid med vflra kryssare. Ett bevis p5, 
hnlll vigt HyssLmd emellertid fastade vid denna expedition, s ynes 

bäst af följande utdrag af fliogr;Jfisk teckning öf,er FälLmarskalken 

Grefye Toll, pag. ''OG : "Kapo lcons instruktion för Marskalk Berua

dott.c ,·ar , att l.m1 skulle lanelstiga i Sldtm• , der dela sin arm(, i 

Ln·nne kolonn er , ll\'araf 1icn cn<t skulle ~ii pfi Carl,k rrua oc!1 drn 

aJJdra pi\ Götht:IJo rg. En Hysk J,orl's sk ulle l<lga Goltl<tn cl (hYi]kct 



40 

anlwm , hvil11en ifrån stoeldJolm medförde vårt sändebud 

Alopreus. Sedan denna Freealt tagit ombord det i Ryssland 

varande Svenska sändebudet, återvände den till Sverige. De 

första dagarne af l•ryssningen sldljde sig Ordonnans-Sinpen 

Opit från Korvetten, och återvände till Sveahorg. Befillhafva

ren derstädes, Vice-Amiralen Saritsche!f, som hade erhållit 

nndeniillelse alt fiendtliga kryssare visat sig på höjden af 

Sveaborg, arsä nde Sinpen Opit att återlwlla Korvetten Char

lotta ifrån hyssningen. Opit fann den ej på hafvet, men 

möttes ar en Engelsk Fregatt. Här utfördes Ilyssarnes första 

och ärofulla strid med verldshafvets förmenta beherrska1·e. 
Den försiggicl1 sålunda : 

"Slupen, som kommenderades af Kapten-Löjtnant Nevel

slwj , hade J -i talf-skålpunds liaronader samt var hopfogad 

med triid-bindningar, d. ii. i stiillet för metall-naglar hade 

man begagnat spil;ar af träd, fastkilade på ime sidan. Far

kosten var tlt•n första i Hyssland af ett sådant byggnadssätt 

och lwllades derföre ftfven Opit (försöl1et). Efter att hafva 

passerat Nargön, såg Nevelslwj ett stort tremastadt fartyg, 

som höll i afsl1 ärning mot hans lwsa. I förmodan att dt'!ta 

fartyg var Konetten Charlotta, fortsatte han färden åt SYea

borg ; men då han icke erhöll svar på igenliännings-teclwet, 

ock seelermera skeude) , derifrån lundstiga i CaJmar Län och förena 

sig med J3 ernaclottos arme. I Göthehorg skall Ständerne samman

kallas och Bemadotte förklara dem, att som Gustaf Adolf icke er

kände N:1poleon, så erkände ej heller Napoleon honom, hvarefter 
delningen af landet skulle verkställas. Bernadotte har, efter sin 

ankomst hit, silsom Kronprins, berättat det ta, och att han ännu 

hade i sitt förvar den omnämnde instruktionen af Napoleon." -
1\-lånnu man icke hiiraf har full anledning tro , att den till Gottlands 

intagande öfversände transporten endast var förtrupp en, som snart 

skulle efterfö ljas af en betydligare styrka, ifall expeditionen lyckats, 

och icke fntkLan för vår ut.i Östersjön kryssande Flotta afskrämt 

derifrån? H vad h:tcle \'iii Swrige i detta ögonblick va rit, om denna 
!·'lotta icke funnit ,; ? 
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vände han om. Denna rörelse till återtåe var så mycket 

nödvftndigare, som den lindriga vinden hotade med en för

andring, hvill;en kunnat bringa Ordonnans-Slupen i en be

tftnklie stilllnin[;. Snart närmade sig det stora fartyget till 

Opit, och de våra erforo, att det var en fi endtlig Fregatt af 

50 l1anoner. Slupen sal;tatle farten, och f-regatten , i det 

den nall1ades, lossade några kanonskott på densamma. l{u

lorna flögo på sidan af Slupen. Fregatt en lopp derefter i 

ett lugnt vatten ; på Ordonnans-Slupen hyste man hopp at.t 

kunna rädda sig medelst rodd. Nevelslwj , 2:ne Olficerare, 

2:ne Gardemariner och l Under-Stj'rman, tillsammans med 

lwmmenderingen, som bestod af 45 man, fattade årorna och 

fyllde luften med utropet: hurra! De ansträngde alla !,raf

ter till rodd och Opit framskred ända till 4 lill op i timmen. 

På en mils afstånd till venster varseblefvo de ett grund. 

Nevelslwj befallde styra kosan emot detta, i arsigt att IIrossa 

Sinpen emot steuarne; men Fregatten, betpenande si[j ar 

en gynsam vindl1åre, började åter upphinna oss, då hastigt 

ifrån ett öfver Slupen hängande moln en vindstöt från S.O. 

utbröt, l<astade Slupen på sida 1 braclite de på högra sidan 

utlagda årorna, sönderslet storseglet, focl1en och ldyfvarn i 

stycken samt vände den en fjerdedel i S.V. Efter 5 eller 

10 minuters förlopp, sedan vindl1astet gått öfver, reste sie 

åter Ordonnans-Slupen, och några åror på venstra sidan öf

verflyttades på den högra ; men en förnyad vindstöt min

silade arståndet ifr3n lienden, och närmade, från venster, 

Fregatten till Sinpen, inom skotthåll. Vår besättning upp

hörue med rodden, och ställde sig vid l<anonernP. På Fre

gatten hissades Enr;elsk Oar,g och ropades uppå Rysl1a: 11 Fiag

gan ned !'' Novelskoj och bans underlydande välsignade sie 

med korsteclwet och iallttogo tystnad. Förundrad öfver sin 

obetydliea motståndares stillatigande , och efter att harva 

väntat en ovilkorlig lwpitnlation, öppnade Fregatten eld ifrån 

2:ne 30-sliålpunds skans-karonader, med afsigt, såsom vi 

sedermera erroro, ntt skona lifvet hos den fi ende , som så 
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l;allblodir:t unrlerl;astadc sir; en siil; cr llfHicrp, flll[; . En 7 h<lro

naders salfva dunclr·ade f1·ån Ordonnans- Slupen i sh[l fvel pil 

Fregatten. Eng elsm::rnnens svar blef en sa lfra ifrån sJ,a us

arlilleriel; denna l; rossade i spillror segelhommen, bogspriilet 

och jollen, söndersloG nästan allt stilende laklaee och dird

fallen, hvaraf jenHiil nocli-galfeln lutad e. Oaktadt ett sft 

förmrlict shq~, fortfor Ordonnans-Slup en att strida, och föror

saliiHle !]~'Bom sitt jemna sl;julande på Frer,alten ett belyd

lict nedPrlae . Freca tt ens Kapt en befallde då en pluton af 5 

l1anon er från däcli gifva en salfva. Opit Ila stad es dervid med 

hftfti ghet på sidan, och då den åter vänd e siG uppr31t, an

mälde en ~Jatros, som h3stade lll' lirutl;ammaren, att framför 

denne ett foderbräde blifvit lösryckt och att genom Öppnin

garne dagen syntes genom lirutrumm ct. På diidet låp,o 5 

karonad er J;ulllia stade, 2 man voro dödade och lO sårade, 

bland dem äfven Chefen. Utmattad af blodförlust, hann han 

endast siip,a: "Farviil barn ! Ja{{ bclwr eder!'' och nrdföll 

sanslös. Fr·rp, atkn alhröt eldPIL Då hon liDmmit pi\ ett 

halll p,eviirsliOtls afstfmd, fordrade hon åter lwpitulation. ''Vi 

hifva oss!'' svarade Officern, som hade lriiclt i Nevclskojs 

stiille. "Fiagc~n ned!" ropades befallande ifrån Fre{{atten. 

"Den !;an ej· nedfiillas", svarade Befiilhafvaren. - "Nå så his

sen Engelsli fla ge !" - "N5t:on dyli11 finnes ielie" . En be

mannad Sin p lade ut från Fregatten. Drn förste, som vi

sade sic på Ordonnans-Slupen, var en Liiliare jemte sin med

hjelpare; den andre var en Löjtnant med liOmmenderinp,en. 

Läkaren und ersölile de såradl• ; Löjtnanten samlade vapnPn 

och sidekade att nedtaea Oaegan, lll'iiii Pll var så starlit mrd 

rep tilllnntten, att det var om öjl ict att nedf:"tlla henur. Ne

velslioj , som li ornmit till sansninc, <' rhjöd sin värja åt den 

till honom framirlidande flendtlir,e Löjtn ant en ; llH'n denne 

steg vördnadsfullt tillbalw, och sade, att iclie han ägde rättie

IH't att emottaga svä rd et, utan att denna heder tillliOm hans 

Rapten. På första Slupen alföreles de sflradr, och på den 

andra Ordo nn ans - Sinpen s öfrica besiillninc. 1\ap ten pft En-
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p,elslia Frecatten "Den nedcåend e Solen", Baturst, mötte ald

uincsfullt sin fl enlie på sliUnsen , men v5erade taga hans 

vlirja. Då dere ft er Ne velskojs så r af var, en in een och brist 

pf1 Hillare föda försämrades, nödgade llaturst ett handels

fartyG att medtaga honom till Libau, samt försåe honom 

mrd medi cin och sjuln·ård, oalitadt strid dem emellan äct 

rum. Den Enee lslie Kaptenen fann siG besvärad af fångarne, 

så väl i afs ee nde å lirsförnödenh eter, som ocli å utrynrme 

för dem, lrval'fiire han äfven fordrade af Chefen ft Ordonnans

Sinpen förbindelse för honom sj elf och besällnincen, att iche 

tjena under loppet af kriGet emot Cngelsmnnnen och Sven

sl;ame. Nevc lslwj vägrade för sin besiittni11e, men för eGen 

person lemoade han den begärda förbind elsen, emeda n Iran 

iclw hoppades tillfrisl;na, livarom äfven Läl<arne miss tröstade, 

ty hans så1· var högst farligt; en el;-spillra hade nemliGen 

sönderslagit käliben et, sft att detta sedermera uliOGS styclie 

för styclle." 
"Sedan Baturst vid pass 2:ne vecliOr på Frer,attrn qvar

lrållit den fångna bcsiillningen, utvex lade han den i Libau; 

men Ordonnans-Slupen förde han med sie. D5 han sedan 

mötte en Svensli Fregatt, behö ll han Opits flagg och vimpel, 

men öfverlemnade Ordonnans-Slupen åt sina bundsförvand!er, 

hos hvillw den sedan p,jorde ljenst unde1' sin förra benäm

nine. Ne velskoj pE"r milterades, med bibehållande af sin lön, 

intilldess sjudomen blef botad. Efter hans t illfrisl;nande för

ordnad es Allernådigst, att han alltid borde ställas såsom Chef 

å något fart l' e· Dessutom befallde Kejsai' Alexander, att från 

1\abinettet till honom utbetala 3,000 mbel, åt Officerarne 

ett års lön utan afrälwine och åt Gardemarinen J 00 rubel; 

att befria alla dessa fr ån liri{{srätt; att i die från tj enste-åren 

afdraGa den tid , de tillbragt i fäneenslwp ; att icl;e vägra 

dem en militär-orden, om nåeon visar sie densamma vär

dig, samt för besättoineen ej alpruta nåera tj enste-5r och att 

beordra densamma till de nflla staden l'arande slotten på 

hof-fart n:rn." 
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"Opits cljerfva strid föreföll på saruma tid, som dc ifrån 

sveaborg afsilnde Slifll'{~årds-fartn~rn nitrmnde sie Äho, lll'ar
est de förenade si[!, den Il Juni ."' 

Om denna lilla verkligen romantislia berftttelse varit 
uppdulwd för den "sagolystoe Paschan", sl.ulle det visst iclie 
vara förvånande; men att den som en sann händelse blifvit 
uti ett hislodslit verk framlagd för alla Ryssars sjelfhen
slwre, gränsar alldeles till det otroliga, emedan den hell och 
hållet salwar all grund i nrlilighetr.n. Det betydliga neder

Ing-et, som den Engelslia 50-kanons-Fregatten led under det 
lilla fartygets tappra strid , måste således varit desto mera 
oslwdligt, som intet enda Engelskt Örlogsfartyg- visade sig 

uli Finsl;a Vili (' IJ 1808, fi)n· än uti Augusti månad, då Linie
sl;cppen Centaur och lmplacable under Amiral Tloods ueml 
stötte till Sv ensila Flottan uti Örö. Något sådant fartyg, 
som Jet Danil elslii omtalar, har följal>tligeo iclle blifvit af 
Ettg-elsm~inn e n tncet, än mindre till Svensl<arne öfverlemnadt. 
Om iel;e tid en ocil namnet på l\yslw fartygens Befälharvare "') 

•vore s5 alldeles olilw, nem!. den 31 Augusti (efter Hysk tid
rälmine den 19), siwlie man vara' frestad att tro, det hän
delsen, då den lilla Ryska Briggen Westrin under Kapten 
Kamin cbikolfs hefill togs ntan allt motstånd af Fregatten Ca
milla utanför Narzön, blifvit på delta ärofulla sätt illustrerad. 
Detta vinner en vis,; trovärdighet derigenom, att Dnnilefski 
alldeles iclle omtalar denna htindelse. Det enda med Dani
lefslds bertittelse öl'verensstflmmaode Jr endast stä llet, och 

Chefens (af nr1got helt annat än hlessyr~:r) sanslösa tillstånd. 

Vidare, sid. Il <i : 

"Rysl1a S ~: g e lflollan dröjde vid Hangöudd två vrdor af 

orsakl'r, som länp,re fram sl10la omo iimnas. Emellertid före
föllo hricisl1a tilldragelser \'id skärgårds-flottiljen. De hörjadrs 

*) Se ~~ :e hiiftet Tidskrift i Sjöväsende t för ~ 8ö0, pag. 3~ ~. 

45 

vid ::J:e afJelnineen, 1\apten Novolilschenoffs, hl'illicn Ilade 
befa ll ning- att oroa lienden, som oclillperat Junefru-sund, samt 
försiilw bemiililiga sig denna lianal , vig-tig för våra hommu
nilwtioner mellan Finslia och Bottnisl1a Vilwrne. Novoktsche
noff närmade sig näcra gånger den liendlliga eslwdern och 

besl1öt henne med brandkulor, men orsalwde dermed ing-en 

sliada. Den 6 Aueusti förenade sig med Novolitschenolf nå
era Sliiircårds-fartyg, som anlwmmit från llangöudd och 
Sveaborg. Följande natt afgicli han från öarne i afsigt att 
göra ett n)·tt försök emot lienden. nao medförde 6 f(anon
slupar, Ii Jollar och 2 batterier. De öfl'ig-a fartygen af hans 

fördelning, 2 Hemmema, 1 Brice, l Goelett, 2 Jal\l('r, 3 f{a
nonslupar och 2 Jollar, lemnade han i reserv på deras förra 
ställe. f(nappt Ilade han gifvit eld på fienden, så framliOrnmo 
från sli:iren, der de legat fördolda, 20 Sveoslia Kanonslupar 
och 25 narliasser, med landt-trupper ombord. De anföllo 

vår reserv samt äntrade fartmen, i det de omringade dem 
från förPn, aldern och sidorna. 3 Ryska Kanonslupar och 2 
Jollar gingo i saoli med allt el1ipnge. Fiendens hufvudstyrha 
riglades mot en I-lemmema eller Sl;ärgårds-Freeatt, styr
björn, på bvill1en Chefeos flagg- eller bredvimpel svajade. 
Chefen derpå, Broftsin, och nästan alla hans Of!icerare blefvo 
inom l10rt tid dödade; manskapet rftknde i förvirring, då 
det, i anseende till brist på gevär, i c lie var i stånd al t för
svara sig. Sveosl1aroe afhögg-o tågen, och började utbogsera 
Hemmeman. I glädjen öfver sin eröfrioe öfverlastade sig 
de bogser·ande med starl<a drycker·, och märl;te icke i mörliret 
och dimman ett från allterdelen af Hemmemao utl.astadt 
annat anlwre eller spring, hvilliet hindrade Freg-atten att, 
oaktndt ansträngd rodd , röras framåt. Chefen på en annan 
Freeatt, Löjtnant Demjanoff, då han märlite styrbjörns be
läeenhet, besköt de bogserande med l;nrtescher, i följd hvaraf 
de öfvrrg-åfvo arbetet. Då emellertid Nov6litscheuotf Lörde 
ltanonaden balwm sig, återvände han skyndsamt från Jungfru

sund. Vid åsynen af honom retirrradc Svensliarile samt 

-i 
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nH'<Hörde Jaklen Aglaja. A vår sida stupade 3 Officerare 

och 80 man af gemensiwpen samt sårades 98 man. Alla 

fartygen ledo sl1ada.'' 

Att alTaren i Jungfru-sund *) och äntringen af Hemme

ma Styrhjörn endast och allenast utrördes af Örlogsflottans 

armerade Sinpar och l:larl1asser, är allmännelir,en ldindt. De 

Hlt:o icke fördolJa bland siläreu , utan lwmmo direkte frän 

Flottan, derifrån de afp,ingo Id. ~ l l e. m. Ilade det varit 

så lyckligt, att Am iral Naucliho iT dispon erat 20 [{anonslnpar, 

siwlie säliert utp,ånp,en af atriiren hlifvil helt annorlunda, och 

nugon ret rät t ette r Novolltschenotfs 5terlwmst från anfallet 

emot Sl;eppen Tapperileten och Fiideml'slandet, visst iclw 

ifragalwm-mit. De 3 1\yslw Kanonsluparne och 2:ne Jollar, 

som sägas hnfva blifvi t sl;jul.ne i sanl1, hafva troligen hlifvit 

det under alfåren mPd Slieppen, emedan ingen egentlig strid 

•~mPIIan BarliaSS l' l'lle oeh l(anonsluparne ifråp,aliOm; dt be

vis, huru verl;sam Skeppens eld varit emot de sednare, då 

dessa deremot, fastän inom deras rätta verlmingskrets, under 

~~ynsamma förhållanden) iclie förmåd(le tillfoga skeppen nå

GOn slwda. 

Alt ett uti al'ldi-porten på styrbjörn kapad t, men, som 

man sedan hört sägas, till rodret nednajadt spring, h vilket 

und er begagnande! af arkli-l;anonerne mot den inom pistol

håll lir,uande llernmema Bjalma1· icke lwnde observeras , 

möjliuen var orsaken att styrbjörn icl;e liUIHle bortbogseras, 

meduifves; men att Svensliarne i glädjen öfver sin eröfring 

öfverlasbde sig med starka drycker, är ett öfverdrifvet och 

sanningsvidrigt påstående. Beldagligen måste det erliäonas, 

att nllgra (Il af r,emenskapen, som ombord på styrbjörn 

ftlkommit spirituosa och deraf tagit förmycliet, fingo derföre 

pligta med lifvet eller fån~nskap; men att detta hvarken 

hade eller kunde ha någon inverkan på befälet eller det öf-

*) S(' Tidskrift i SjtiYil.senrlt>t .!c:e htlftet [öl' ;ir IRI>:! . 
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riga manskapet vid försöl!et att undanbogsera styrbjörn, itr 

llVad man med visshet kan försäkra. Att Ol'eda och misstaf)" 

om farvatten kan vid strid och under mist upplwmma -

helst nål' luften var så sammanpaclwd, att författaren härar, 

då sjelf Befälharvare å en Barl<ass, var nåra att ombordlägga 

med en Rys!; Kanonslup, innan den lill nde uppilielias - be

griper hvarj e sjöman, utan att behöfva söl;a anledni ngen 

dertill i Verkningarne af spirituosa. 

Vidare fortfar Danilefsld (puff. 117): "Den 9 Aug us ti 

gick Chanilwtf ifrån Hangöudd till Jungfru-sund, i afsip,t att 

personli t;en undersölia fiendens styr-lw och ställning, samt j 

följd d era f anordna operationerna. Den l O upptäclile han i 

.Jungfru-sund den fiendtliga Flottan, som bestod af 9 Linie

skepp, derihland 2 Engelslia, 6 Frep,a ller och 2 Briggar samt 

Ordonnan s-Slupar·. Clianilwff kryssade der i tre dagar. Den 

13 Augusti underrättades han af sitt avantgarde, alt fienden 

lyftarl e anliar och utlopp i sjön. Sed•n han detaselierat en 

Korvett at t observera dess rörelser, befnllde ChaniliOfT att så 

fort som möjligt ställa Flottan i slagt-ordning, hissa alla 

möjliga srgel och lovera åt öster, under det man bemödade 

sig alt iclie blifva afslwren fr5n de Hyska hamnarne, hvarest 

han ville leverera batalj. Om aftonen blef befallning gifven 

att under natten dölja all eld och begagna alla segel, som 

funnos. Under natten rubbades vår linie och fartyg lwmmo 

liVarandra så nära, att de hakade ihop med segel-stängerna. 

Vid dagningen, den H Augusti, befann sig Hyslw flottan 

uära Ballisehport och särr en fiendtlig Flotta af 13 Linieskepp 

och 5 FregattPr, som jagade henne. I spetsen gingo tvenne 

Enr,elsl1a Sl;epp, hvillia voro långt framom den fiendtliga 

hufv ud-styrl1an. Klocl1an 5 om morgonen anföllo de ett 

und er l(apten af 2:a rangen Rudn etfs befäl varande 74 lwno

ners Hyslit Linieskepp, Wsevo lod, som had e hållit långt un

der vinden och blifvit 5 sjömil efter de öfriga ; det var 

tunet cåt'IHie) eammalt och omtimradt. Chanilwtr befallde 



48 

tre l.iniesliepp alt undsälla \Vsevolod, men l{aptenerne å 

.lessa Sl;epp, ehuru de svarade på den gil'na sicnalen, rörde 

sie iclie ur stäl let. En förnyad befallnine lemnalles äfven 

ouppfyld - en händelse förut utan lilw inom Bysl1a Flottan. 

Fn half limma förOöt. Wsevolod st1·eJ, och hade redan lidit 

betydlig sl;ada. Staeen och märs-siwten v oro a Islagne, för

hramstäneen bortryelit och seGlen på Oera ställen eenom

slljutne. Chanilwtf eick sje lf ombord på Bl~codatj att befria 

Wsevolod, befallande hela eskad~rn följa sia. Engelsmännen, 

då de så!JO hans rörPlse, hissade genast all a segE'! och styrde 

kursen till Svenska Flottan. De sliatlor, som blifvit tillfogade 

WsevoloJ, beröfvade det möjligheten att bibeh511a sin plats 

i linien, hvaronJ Hndneff rapporterade till Chanikotf, och er

höll tillstånd alt ef1 till Baltisch port. För att följa det, de

tascherades Freeatten Pollux. På sådant sfltt minstiades vår 

Ii nie, redan före den allmänna striden, med ett Linieslwpp. 

Linie>keppet Säl'ernaja Sväsda bar odså icke förmflrs-sq;let 

i anseende till den plötsliga sliada , förstiineerna lidit j det 

stötte mot erund, sjönk l ! fot ocb braclitrs utåt beta· låne

sidan j följal!tligen kunde icl;e heller detta skepp fulllwmligt 

motsvara sin hesliimmelse. Fienden blef oss vida öfverläe

sen. Chanilwff, som iclie ville låta honom bep,ap,na sin öf

verliigsenhet, styrd e lwsan till l3alliscl1port. , och sedan han 

int:fllt dit vid midda~;sliden, lia slade han anliar samt beredde 

si~ att tillbakasli\ fl( ·nden .'' 

11 \Vsevolod befann sie d5 6 mil ifrån Baltischport och 

bogserades af Pollux. Klockan 11 sprang hocse1·-!inan , och 

Wsevolod, som hade aOäasnat sie lånp,t UIHI<"r vinden, kunde 

iclie, oaktadt Chefens och mansiwpets bem ödande, liringeå 

norra udden af ön Hoee och Iiiisanunans med den öfrir,a 

Flottan inlöpa i 13allischport, utan \far nödsaliad att filila an

Iwr vid norra sidan af denna ö, på ett eanska liOrt afslånd 

ifrån stranden . Chanikoff afsäude Slupar fr5n alla SIIPpp, un

der bcläcl;nine af bevårade Barllas~er, för att bogsera Wsero-
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lod, uppdrac-ande full~örandet bä1'af åt Kapten-Löjtnanterue 

Minitsld och Tulubjctf. Rioekan 4 vidtoeo de utförandet af 

det dem ålagda värf, och under en sal1ta vind började de 

bogseringen. [)e tvenne Eneelska Slieppen Jade alla segel 

till och styrde emot WsevoloJ , som, då redan nä1·a att 

to·inggå udden, anfölls af det ena af dem, Centaurus, under 

J{ontre-Amiralen Hood, sedan rodd-farkosterna förut blifvit 

sliinerade medelst l!artescher. Hudnetf, då han s~p, sig öf

vergifven, höll Kriesråd. Dervid heslöt man a !:t försvara si p, 

och i handelse af be!Jof satta Slwppet på erund, rädda man

silapet, men nppbrtinna Siw p pet. Wsevolod lade si p, vid ett 

grund och, i afs i~t att bedraga Engelsmäunen, låtsade lilisom 

låge det på djupet, för att äfven loclia fienden på samma 

grund. Centaurus eaf från höera sl1eppshordet en salfva 

låneskepps, iintrade Wsevolod, sedan det insnärjt dess bop,

spröte i sina bisan-vanter så, att l1anonernes mynning vid

rörde fören af vå1·t Sliepp j men som det derunder sjclf 

hade råkat på grund , var det Ul' stånd att vända tillhalw. 

Tulubjetf föresloe att man siwlie l;asta sig i Sluparne och 

med svärdPl i hand omrinea Centaurus, men detta cljedva 

förslag antogs icl!e. Flere af de bogse.l'ande farlwsterna 

dolde sig hal•om Wsevolod och Officerarne ifrån dem upp

gineo på Slwppet, ibland dem var Tulubjetf och ~Jidschips

man LasareJI'." 

"En purpurfärgad rodnad sldmrade öfvcr Wsevolod och 

Centanrus, som voro i en hJodie strid. Flere gånger tränede 

fienderna på vårt Sliepp, och nödsakade att återvända, kastade 

de sig ånyo i striden. Mördandet fortfor en timma, och 

hade trolieen slutats med de stridandes ömsesidiga nederlag, 

om icke ett annat Engelsl1t Skepp, Implacabel, hade närmat 

sie Wsevolod. Då det hunnit nära norr, började det att 

sl;juta med hela laeet och bräckte Wsevolod helt och hållet. 

Endast sålunda eröl'rade Engelsmännen det fullliOmliet sön

derslagna, .och med lik uppfyllda Wsevolotl , hvarvid dess ännu 
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vid lif öfverblifne försvarare, oförmögne att emotstå den 

örverliigsne fienden, och föl' att undfly fångenslwp , kastade 

sig i vattnet. Sålunda räddade sig, flytande på bräder, åror 

och dylikt, IHi man. Engelsmännen, som insågo omöjligheten 

att få skeppet från gr und och kunna föra det med sig, hop

samlade derifrån hvad de kunde och antände det vid afseg

lingen ; men elden sloclmad e snart." 

"LinieslH•ppet Emgeiten och några Fregatter, h viiila ön

silade lernoa bistånd åt Wscvolod, lyftade anlwr, men en 

sakta motvind hindrade dem att nppfj'lla en för fäderneslan

dets söner li ti r sliyldighet. Om natten afsändes en Offlce1' 

med en patrull-slup att efterse, h vad på det tagna Skepprt 

förehades, samt om man lwode bidraga till räddaodet af dess 

besättning. Då Officern närmade sig Wsevolod, märkte han 

Engelsmän ombord. Han lade till vid ön Lilla-Hoge, land

satte på stranden 40 beväpnade so ldater samt l1rigare af 

.1)1ilisPn, och sedan han samlat de soldater, som från Wsevo

lod hade öfversimmat, öppnade han eld på en rodd-farlwst, 

hvill•en Engelsmännen lastat med redslwp och gods ifrån 

vårt Sliepp. De öfvergåfvo sin farliost, nästan full-lastad och 

alldel es söndPrsl•jnten aF våra lwlor, samt åte1·seglade p!\ en 

annan farkost till sin F'lotta, sedan de för andra gången an

tänd t Wscvolod. Några af våra sårade, i brådslwn glömde 

af En r,e lsrnänn en , och 9 man, som gömt sig i slleppsnun

met, släclite elden ånyo. Då lienden såg lågan sloclina, sände 

han ii n en gång att antända SllE·ppet; men när den Engelska 

SlupPil närmat sig detsamma, aflossade de derå qvarblifne 

de laddade lwnonerne 1 samt kastade sig derefter i vattnet 

och upphunno med tillhjelp af skepps-Inekoma stranden. 

Kontre-Amiralen Hood återsände till Chanikoff 37 sårade. 

På Engelslw Sl1eppet Centaurus blef~o 3 uödade och 27 så

rade, på lmplacahel G dödade och 27 sfl.t>ade. Oml1ring kl. 

8 om morgonen , den 15 Augusti , syntes eld på Wsevolods 

master ; efter en timma var hela Skeppet i full låga , och 
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snal't sprängdes, undet' en sal1La nonlost vind, först deu 

mindre och sedan den större krutliammaren ; spillrorna af 

skeppet nedföllo utmed redden på lånet afstånd och funnos 

efteråt äfven uppå iin Lilla-Boge.n 

Hyssarne synas hafva manövrerat illa notler natten, eme

dan de lagt h varandra ombord, och hafvit mycliet brådt alt 

komma åtsldlda , då sådant iclie förorsal1at synnerligt uppe

h5ll i retr ätten , alldenstund endast Wsevolod var något lånet 

i lä om den öl'l'iga F'lott.an. Anrnärlwingsvärdt förelwmmer 

ocl1 de 3:ne l\ysl;a Sl;epps-Cheferues olydnad att, efter p,ifven 

sienal, undsätta det i alflir varande skeppet, hvilli et var 

verldig sliada, ty uog hade slaget derefter hlifvit allmiint . 

Fullkomligen ogrundad t är, att Engelsmännen vid B yssarnes 

afhållning "hissad e alla seee l och styrde lmrsen till Svenska 

Flottan" . Viii guf Amiral Hood signal f1t lmplacabel att hålla 

undan, då Hyssarne höllo af och, flera Sl; epp redan voro inom 

slw tt.håll, doc!; varade denna af hållning, utan ölwd e seg d, 

endast 10 a 15 minuter"'), hvarefter båda Engelska Linie

slieppe n , sedan de formerat lin i e, lade bi med stormärs

seg len på stiing, för att med beundransvärd! lugn sålunda 

afbiJa det väntade anfallet, livilliet Hyssarne lilivtil icl; e lunno 

för godt att fullborda, emedan dP, vid åsynen af detta djrrfra 

t rots, genast höllo till vinden. 

Bland de orsal1er, som förmåd d \~ ChanilwJf att uudvika 

s trid en och seg la till Ba ltischpor t, uppeifvas, utom Wsevolods 

redlöshet eller affären, utt LiniesliPppet Stive rnaja Sv<isda 

"iclie bar förmiirs-scglet i anseende till den plötsliga sliada, 

förstängerna lidit; att det stött mot grund , sjön k l ! fot 

samt bräeliles utåt hela långs idan ; följatilligen kunde icke 

heller detta Sliepp fu llliom ligen motsvara si n bes tåmmelse." 

Om denna sliada inträffat under ret rätten, hvill1 et som sa nn o-

*) Amiralen Frih. NauckhofTs underJ il niga rappurt, daterad den 28 

A 11 3USt-i 18-11 8. 
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likast måste aulagas, emedau författaren siigct• före den all

mitona striden, men någon sådan ägde likväl ju iclw mm, 

iir dt't alldeles orörldarligt, huru det ändå lwnde följa Flottan 

och vara till lovardt om Wsevolod, som fa stän dålig seglare, 

likv ;i l före arraren var oskadad. J sa1111ing ar man icke fre

sl<~d att hät· till:impa ett bekant Engelskt ordsprål1: 11 That 

you ma y t el the ~Iarines, bu t the Sailors won't believe il 11 J). 
• 

Undet· Centaurs anfall och flntrins af Wsevolod lwnde 

icke lmpla ca ble mot detta sednare begagna sina lwnoner 

utan alt sliada det förra, alldenstund Amiral Hood låtit fast

surra Hyslia Sl1eppets boespriit vid Centaurs mesl.w-masl; 

således 1·ar det iclie Implacables artilleri, som afgjorde stri

dens ul:;åtJe, utan äntrinsen från Centaur ensamt 2 ). 

1 ) Det kan ni tab om för i\'Iarineme, men Sjömlin tro er inte. 

2 ) Vi hänvisa till historiens vittnesb · rd och den nytta, Svenska Ör
logsfl ottan vid detta nch så måuga andra tillfi:illen gjort fädernes

landet; eller vågar mun k:mh~nda bestrida, att det var den , som i 

fö rening med endast 2 Engelska Linieskepp jagade Hyska Flatlan 

till Hogervik och höll den i overksamhet uneler hela detta krig. 

l\'Wnne detta varit förhållandet , om vi helt och hållet saknat Linie
skepp , ell er månne England lemn::tt ett antal , motsvarande viira, 

d. v. s. 1 •l i stallet för 2? Jag v1igar tvifia derpå. Emedan detta 
tillJ'<i ll e till en afgörande strid gick Svenska Flottan ur händerna, 

har visserlige n icke - som en förfä tdare af f rsl1gct till Linie

sl;eppcns rasering uti Aftonbladet N:r 27 för den 3 Febr. yttrar -

"Örlogs-skeppen varit i strid med någon fiende sedan •t 7!l0". Or

saken dertill är dock lätt förklm·ad denned, att Sverige - mod 
llJiuuntJg af år •180 •1 - icke hafvit något krig, der strider Linio

skopp emellan kunnat ifrågakomma, förr än under ofvannärnnde 

hiinddse 1808, cl5, efter hvad som är visadt, Hyssarne alldeles icke 
funno sig hågade till någon bardalek. 1809 skulle, enl igt kom·en

tion med Engelsmännen, dessa med sina Skepp be1·aka Finska \·i

ken; men histori.·n förvarar ännu minnet af, lwad vi med våra 2:ne 

Skepp och nftgra Fregatter uträttade nämnde :'\r uti Norrbotten. 

Hade icke hvcujehanda omständigheter fördröj t Svenska Flottans 

anlwmst till Köpenhamn åt· ·180 1, skLtll e troligen utgången af siageL 
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Vidare berflitas (p;1g. 173): 

"Vid denna tid anlwm till \Vasa Jrn för sl;yddandet af 

våt· seclation på Qvarlien från ÅI.Jo afsände Fregatten Bog-o

javienie om 36 lwnoner und er Kapten-Liijtnanten Mendc·ls 

befäl. Från \Vasa sev,lade han till Svenslia lmsten och varse

bier der två fi endtlisa 48-lwnons-Fresattct·, Enridice och 

Chapman. Vår Frev,att undvek en olil;a strid och återviinde 

till Wasa, men Svenskarne började att lll"u tills ältandet af 

alla sescl förfölj a densamma. 1\loclian 5 stillnade vädret till 

en sal>ta vind ; på vår Fregatt utlad es årorna, då den rre

nom rodden framsilred l J linop, men de Svens ila Fresat

terne stannade af brist p~ vind och blefvo följalitlisen efter. 

Klockan 6 tilllos vinden och de våra indro t:o firarna ; man

skapet ställde sig vid lianonernE', då en af de firndtlip,a Fre

eatterne nårmade sig. Vid upptiicliten att fi end en ej hade 

der mot Engelsmännen den 2 April utfallit holt annorlumln, om det 
ens blifvit vugadt '! Att ,-rn· Flotta, sedan Engelsmännen inkommit 

i Östersjön, måste und vika striden met.l en tredubbelt starkat'C 
llonde och segla in till Carl skrona, hvarest den blcf innesluten, mft 
v;il icke förcfu11a besynnerligt. .~syn en af vura 7 Linicskepp inom 

fästuingJrnc t'lrde Llock hafva va rit en kraftigm·c bevekelsl'grund fö r 

Lord Nelson att icke fortsätta kursen dit in , då han elen 27 A pr il, 

nlir'l 30 segel stark, visade s ig utanför inloppet, än om sj udubbla 
antalet l{an.onslu par ridit upp pft samma ställe mot den företaget 

då gy ttnande sy dvest-vindcn. 

UnLler ·t 8>13 urs krig blockerade 2 a 3 af v n ra Linicskepp Sun
det, fredade vflr handel och hindratic Danskarne fdin andra fic!1<lt

liga företag, än att med båtar, u trustacle till kapare , oroa konvo
jerna. J.Vli1nne Yi lika lätt hade spelat herrar i Sundet och fråntagit 

Danskarne Tu ll-i nl,omsten, om icke Engelsmtinnl'n (ej Danskarne 
sjelhe) sex år förut dragit försorg om utt inga Linicskepp kunde 

vidare, för försvaret, af Ddnskarnc påräknas? Emellertid huf va de 

sistnämnde sedan den ticlen sökt fylla denna brist i förs1met, då 

deremot bos oss - man tror sig icke bchöfva några Linieskepp, 
och <Jtt vi :;jc lf1·a höra heröfya oss detta vig l.iga medel att viirna 

'~ra ku ~ler uch uppratthålla vå rt ansecudc som sjö-nation, 
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förstäfs-l1anouer, öppnade Mendel eld ifrän 4 akter-kanoner 

och krossade för Svenskarne förhram-stången. Då Bogojavie

nie inlopp i Wasa-sund , hissade de fi endtliga Fregatteme 

Svensil flagg, och den främsta af dem, sedan han hunnit med 

Bogojavlenie bord om bord , öppnade en i allo oskadlig ba

talj-eld, men lade sig efter passerandet af det trånga sundet 

under bakstammen. De våra, i det de hastigt bragt sig upp 

i vinden, svarade på hans oskadliga saJrva likaså med batalj

eld. Å begge sidor skjöts blott med gevär. Då den tjocka 

röken skingrats, sågo vi alt den andra Svenska Fregatten in

draeit seg lt·n och stod på grund. Klockan var S om afto

nen. Emedan Mendel öfvertygat sig om omöj lip,heten för 

den eftersta Fregatten att inlåta sig i vidare strid, beslöt 

han att väuda öfver stag och närma sig den främre Fregat

ten , men under sjelfva vändniogen söndersl1jöto Svensliarne 

för oss något taldage ; vår Fregatt vände icke och Sven

ska rue kastade anlwr. På Bogojavlenie yppades vissa brist

fälligheter, storsegels-stången och rundholtsen ('?) *) befun

nos afslagne på tvenne ställen, vanten och mycket taklage 

voro skadade. Fienden låg i vind för ankar; Mendel aOägs

nade sig på ett kaoonsl;otts afstånd och anl;rade der. Om 

natten iståndsattes bristfälligheterna . Vid dagningen var Bo

goja vlenie frlrdig alt gå till segels och anfalla den Svenska 

Fregatten, men denna lyftade ankar, styrde till sin på grund 

stående kamrat, hjelpte honom från grund, och begge fiendt

liga Fregatterne aflägsnade sig. Dermed slöts den enda sjö

affär, som ägde rum mellan R yssarue och Svenskarne under 

falt-tåge t 1809." 

De besynnerliga mo isägelsei', som föreliOtDilla uti skil

<h·iugen af denna affär, har troligen icke undfallit någon 

hisares uppmiirlisamhet. Än säges, det vid upptf1ckten att 

den Svenslia Fregatten icl;e hade någt·a "framstä fs-lwnooer", 

'') )lenas förmodligc'l1 rundh ult. , 
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öppnade Mendt:l eld med 4 akter-kanoner ot:h l;russade fiit' 

Svensliarne förbramstången ; än , alt sedan den främsta af 

dem (Fregatteroe) hunnit med Bogoja vienie "bord om bord", 

öppnades en "i allo ostradtig batalj-eld", som på samma sätt 

besvarades; och siutligen, "att å båda sidor blott slrjöls med 

gevär". Lii!Viil erliäunes, att, i trots af den "i allo oskadliga 

elden" (förmodligen från gevären på Bogoja vienie) yppa ts 

vissa bristfä lli gheter i taldingen, att vanten och mycl1et tali

lage voro skadade , samt "storsegel-stången och rundholl

sen" ('?) befunnas afslijutne på 2:ne sta ll en. Emel lertid var 

verllligen största sl1adan att, efter det olycldi~t.vis just Lot

sen på Euredice slilllle råka blifva siljuten, Ry ssens afsip,t att 

med vändning närma sig icke lydades, emedan vår tappre 

och redbare Major Trolie i den stunden säl1ert iclie sliulle 

önskat något högre än en liten tete a tele med lwmraten, 

''bord om bord på geviirs-håll". Vi vilja nu blott till jem

förelse afsl1rifva hans rapport till Amiralen Frih. Cederström, 

da terad Konungens Fregatt Eurydice, till ankar vid Korsören 

\Vasa skärgård den H Juli 1809: 

"Den 12 mot middageu sågs ett t.rrmastadt fartyg lwmma 

ut ifrån W asa sliärgå rd ; gid nära under Norrsldn·n, och 

ficl1 ut derifrån, en ligt förut gjordt aftal, fisliare, som liände 

fa rvattnet till Wasa; vände till sjös , och maniivrerade alt 

locl1a förenämnde seglare ut ifr ån sliären, hvillwt lyclwdes i 

begynnelsen, tills Fn~gutten af Chapman kom i sigte, då den 

vände - - - åter till \Vasa sl1ärgård ; jar;ade eller dt·o 

ända till Kot·shamn, l* mil ilrån \Vasa, d f1 Lots-Styrmannen 

Söderholm, en ganslw pålitlig och bra lwrl, hlef dödskju ten, 

ansåg det nn för ganslw osiiliert att fortfara med jneten, 

utan gick till anl~ars klockan Il om altonen. Frer:atten, som 

visade Rysli nagg, var af 28 a 30 kanoner, och se~laue upp 

till Wasa-fjiirden. Beständigt föriinderliga vindar ot:h detta 

tränga samt oliä nda farvatten ga f mig siillau tillfäl le att 

kun'ua sl,j uta ,ellr.r få u~gou kanou att bära ät Hyska Fre-
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gatten , helst Fregatten Eurydice ej hm· någon kanon i bo

gen , utan under jagten ofta emottaga skott af dess allter

l<anoner, som m y ck et generade Fregatten Eurydices tald i ng, 

segel och rundhult. Då jag ankrade, fick Hysfia Fregatten 

några lag på långt lwnonhåll, som tyclites gjo1·t e/fekt. Tog 

en Galeas, som låg derstädes till anlwrs med Rysli flagg 

uppe, men hade ingen man ombord. Som jag vid dagnin

gen i går fick se Fregatten Chapman stå på grund vid Kors

ören, afseglade jag så snart vinden något fogade sig, samt 

ankrade härstädes Id. 2 e. m. Fregatten Chapman hade 

något förut kommit ar grund. 11 

l 

t 

II v a 1•j c !t a n el a. 

Slwppsbyggeri -täflan. En Engelsk Sl<epps- Ronstrnl<
tör har infört i 11 Times11 ett yttrande om de snällseglande 
Amerilwnslia palieterna 1 och erbjudit sig att lwnstruera en, 
som skall öfvertrMfa det bästa Arnerillanska Sliepp, såvida 
han får bygca, utan att göra afseende på lwstnad och Lloyds 
föreslirifter. - Denna slags utmaning har uppv:iclit en tällan 
bland de New-Yorkare, som mest bidragit till uppmuntran af 
förui\llringal' i slieppsbygp,criet, så att förberedelser der gö
ras, för alt lf1ta New-Yorlis [{onstrulilörer utföra en tällan 
med sina ståndsbröder i England. Troligen kommer snart 
ett formligt anbud att sändas till London, innefattande de 
villwr, hvarpå en sådan täflan simlie liUnna utföras, nemligen 
att i hvardera landet slilllle byggas ett Sliepp af ej mindre 
än 1600 Tons, hvill;a båda p~ samma dag sliulle afgå från 
en Eogelsl1 hamn till någon i Ostindien, för alt återvända 
till England på samma sätt. Det födorande fartyget på denna 
kappsegling siwlie tillfalla det vinnandes rederi. Man hetviflar 
iclle, att denna utmaning silall antagas i moderlandet, och 
vftntar sig- mången fördel för slit·ppsbyp,r,nads-lwnslen, genom 
dervid använda förbättringar, som i intetdera landet ännu 
blifvit försökta. (Eller Times.) 

Ett Postfartyg. llos )VIiller, Havenhill &.. Comp. i London 
liar nylip,en ett utmärlit Angfartl'B g-ätt af stapeln, som slwll 
användas för postfarlen mellan Ilolyhead och Dublin, till bi
träde åt de förträflliga fartyg, der nu gå, och bland hvill1a 
L'lewellyn ännu icke hlifvit öfvertrf1/fad såsom snaLhgäneare 
och god sjöhåt. Af mycken lil;het med denna [lr den nu 
byggda, "Prins Arthur~, men tros lwmma att r,å ännu bättre, 
ehuru med något mindre och lättare rnachiner mot skrofvet. 
Den är 190 fot mellan perpendiklarne, 2~ fot bred, 13 4 hög 
invändigt med 8 ~ fots djupgående, och berälillad dräglighet 
af 538 tons. Den får två oscillerande machiner af 220 hlir 

· tillhopa, drifvande hjul med rörliga siwliar; pannorna ål'O 

tubulära, och man anser, att ett fartyr,, utfördt pa samma 
sätt, i nog stor skala att gå öfver oceanen, slitllle komma 
till Amerika på 7 daaar. (On. Serv. Gaz.) 



Fö RÄriDRAilE OCH NYTJl,LKO~Il'iE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från sid. 26.) 

Dan m m· IL 

Sliemunde. Den å N. möljen befintlrp,a Hamnfvren har 
nnmera upphört att brinna. Äfven är de t å Stolle~grundet, 
emellan Hiel och Eckernförde, ut laggda Fyrskepp indrage t. 

Ryssland. 

Hronstadt. Vid inloppet till Kronstadis redd har å sö
dra stranden, på Bronnoja-bergeti vid Oranienhaum, bl ifri t 
uppfönlt ett lillllantigt tratom, liVars höjd, med klotet å dess 
topp, utp,ör från hafs-ytan 255 fot. Detta torn är beläp,et 
5~o 55' 711 N. , 29° 39' 16'1 O. Taket och ldotet på det
samma äro svarta, vär,garne upptill och nedtill hvita och 
midtpå svartmiilade. 

Peter- Pauls-Hamn. Fyr , stillastående, på östra udden 
vid inloppet till Awalscha-bugten. Höjd öfver vatten-vtan 
450 fot. l31•lyser horizonten emellan N. 78° O. och N. 54~ V. 
Syd omllrinu. Synvidd 29 mil. 52° 52' 51" N., 158o 47' 2" o. 

Italien. 

Neapel. En flytande Fyr med rödt slien är, sedan detta 
årets hörjan, utlagd i nya örlogs-hamnen. Härifrån pejlas 
den i koffai'di-hamnen belägna gamla Fyren uti N.N.V. på 
!w m passen (riittvisande ). 

Förenade Nord-Amerilransl;a staterna. 

New-London. Den å Block Ledge varande Bfi11bojen har 
af drif-is blifvit först_örd, och medelst en Spirhoj ersatt, in
tilldess rn ny Bå/;boJ l1an hinna fiirdighyggas . 

Norra Trusten af Syd-Ameri!w. 

Berhice. Detta Fyrsl;epp iir förflyttadt mot stranden 
vid östra udd1"11 af tJod-mynningen, på 6° 16' 18" N., 
57° 29 1 3011 V. Om dagen visas en svart knia pi\ Fyr
skeppets förtopp och om natten en stiillastående Fyr. En 
Lotsbåt lo·yssar både natt orh dar, nianför Barren, och förer 
en hvit tlagg, med ordet "Pilot" i röda bokstfifver, pä mast
toppen. 

• 

Gene•·al- Order. 
(Carlskrona Station.) 

sedan Kong!. Maj:t i Nåder beviljat stats-Rådet och 

Chefen för Sjöförsvars-Departementet, Grefve B. von Platen 

tjenslledi~het tills vidare under [i . M:s frånva ro, har Kong!. 

Maj: t i Nå<! er befallt Stats-Rådet och Chefen för Landför·svörs-
' Departementet, Kommendö ren m. m. Hohenhausen att under 

tiden förestå Chefs-Embetet för l{ongl. Sjöförsvars-Departe

mentet. (Den 8 Februari.) 

Kong!. l\laj:t har i Nåder befallt, att Kommrndören vid 

Flottan och Riddaren G. s. von Gt>gerfelt slwll, efter atlidne 

Kommendören m. m. Warberg, tills vidare och under ledig

beten förvalta stations- Befälharvare- Embetet i Götheborg , 

jemte dess förut inneharvande Vads-Chefs-befattning. (Den 

15 Februari.) 

Premier-Löjtnant C. A. Ringheim fortfar att tjenst~öra 

vid Sjöliarte-Kontoret, för att nästkommande sommar deltaga 

uti sjömätningar vid Riliets östre kuster. (Den 15 Februari.) 

Selwnd-Löjtnant C. D. Servais år beordad att tills vidare 

tjenstgöra vid Flottans station i Stockholm. (Den 15 Febr.) 

Enligt Kong!. Maj:ts Nådiga förordnande kommer Gene

ral-mönstringar alt innevar·ande år förrällas med Marin

Regementet, Matros- och Sl1eppsgosse-Kompanierne i Carls

krona af Kontre-Amiralen m. m. Friherre C. R. Nordenskjöld; 

med Kanonier- och Sl1eppsgosse-Kompanierne i Stockholm 

af Kommendören vid Flottan, Kontre-Amiralen m. m. A. F. 

v. Schneidau, samt vid Flottans Båtsmanshåll inom l:a Distriktet 

af Kommendören m. m. Osterman. (Den J!) Februari.) 



Officielrt Stadganden. 
Chef och kommenderade Officerare å T\usern-fartyg eller till qvarblifvande vid stationen utrustadt fartyg, äro berättiende att erhålla portion ombord, enligt Kong!. KammarRättens Utslag den 8 Olitober 1850. 

Kammarslil'ifvare-tjensten vid Am:ts-llarnhus-Kassan (hvars innehufvare jemväl varit Öfver-Kommissarien till biträde) är 
indragen, och göromålen, som tillhört denna tjPnst, lwmma att bestridas ar en Civil Tjenst!:'man , som af Befälhafvande 
Amiralen dertill förordnas, emot l 00 $&. B:ko årligt arfvod!:'. Kong!. Maj:ts Bref den 27 Januari 1851. 

Föt·iimlringar inom Rongl. Alaj:ts Flotta. 
Dödsfall: 

Kommendören och Kommend. af Kong!. Svärds-Orden Carl 
Gustaf Warl>erg , död den 4 Februari. 

Kammarsl•rifvaren Constanlin Vroland, död den 28 Jan. 




