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Ol\1 RÄDDNINGSVÄSENDET I SVERIGE, DESS UPPK~.M$T, 
ORGAJ\ISATION OCH VEHKSAl\lHET INTILL l\1AJ :MANAD, 

ÅH 1858. 
(Fortsättning från föreg. häfte.) 

Uti n5dig skrifvelse af den 28 Februari 1856 förordnade 

Kong!. Maj:t, ott då till Kapten-Löjtnant utnämnde C. Kleman, 
skulle ytterligare och intill dess, i afseende på den föreslag
na lnspel;törs-befattningen, nådigt beslut fattas, uppbära det 
för lnspel•tören arsedda arfvode, rmot sl1yldighet att icke alle
nast tillse, det rl:iddnings-apparalerne behörigen vårdas, och 
nödige öfningar anställas med räddnings-manskapet, utan jam
väl föra räl1ning öfver utgif'terna för Räddningsväsendet 

Uti slirifvelse af dPn 16:dfl Sept. 1856 blef t. f. Inspek
tören af Kong!. Förvallningen nnbefald att vid sin nästa resa 
till du varande riiddninr;s-stafion er, begifva sig till och un
dersiika liusl en emellan fi slilflgel Vilien vid Öresund och To
rehow, samt å hvillia stnllen räddnings-apparater företrådes
vis l'oro ar beborvet pål1allade. Under denna resa, som fö
retogs i hörjan af Oktober mnnad, hade t. f . Inspektö~en Iiii
fäiie alt till [{ongl. Förvaltningen få inrapportera om den 
lyr.kliga nig fi ngen af del första ruddnin~s-företaget vid statio
nen Mitlarhusen, hvilket slwdde den 8:de Olitober pf\ morgo
nen under gansfia svåra omstfllldigheter. Det förefaller som 
lln för sy nr.ns skickelse nit öfnings-försöli blifvit anstäldt just 

dagen förut under enahanda förh ållanden, hvarvid t. f. In
spektören endast med högsta möda linnde förmå räddnings
manskapet alt gå ut med båten, då de enhälligt ansägo det 

omöjligt att någon båt linnde berga sig i sådane brän

ningar och brottsjöar. Då t. f. Inspel•tö ren emellertid 

slutligen lyckades få några med sig och man med förvåning 

å:Såg huru bålen med lättilet ul.gick genom bränningen, knap· 

past lagande eU stänk ombord, förvandlados den förra tvek

sam lieten til.l entusiasm, och enhällig försäkran lerunades att 
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nu, sedan de fått so hvad som kunde uträttas me~ en dylik 

båt skulle de ej tvel<a att med den sl;ynda till skeppsbrutnes 
' räddning. Märkligt nog yppade sig redan påföljande morgon 

tillfälle för dem att bevisa uppriktigheten ar deras löfte, d& 

de med sl1yndsamhet oeh raslihet räddade besältningen ä don 

strandade Norrska slupen "Mnp,neten." Det var första gången 

båtmansl;apet skötte sir, på egen hand, och är dAn verkstålda 

räddningen så myclwt m:irk li p,are, som det ej är det ringaste 

tvifvel underkastad!., alt om ej öfnin gsförsöliet dagen förut 

föregått, hade, efter all menslllig ber:ilming, ej någon blifvit 

räddad, emedan mun ej vågat sig ut med räddningsbåten. 

De efter denna tid intr~!fade många strandningar å detta 

ställe, orh dervid verksl:ildn r:iddningar, utvisa att denna sta

tion är af yttersta vip,t, och flr det endast att beklaga att lo

kala förhållanden förhindra hastig hjolp, derigenom att båten 

måste förvaras ungefär ~ mil ifrf1n stranden, till hvilken vä

gen leder genom flygsandsfält. 

Efter verksinlid undersökning af lwsten frår. Vila~n till 

Torel;ow, föresloges följande r5<1dnings-statione•· : 

1 :o. Vid Fiskiiiget ViiHm, fullständig station (båt- och 

-raket-apparat) med utstrflckni ng till Hittarp å södra, och till 

Le1·Lerget å norra sidan. 
2:o. Vid Hciganfls, bd/station, med utstriickning ifrån 

Lerberget å södra, till Nyhamn å norra sidan. 
3:o Vid Mölla Fisl11fige, rake/station, med utstrflCkning 

ifrån Nyhamn till I\ullen. 
4-:o. \'id Fiskiiiget Arildsläge, raketstation, med utstråck

ninr, ifrån !{ullen å vesfra till Hakekroken å östra sidan. 

5:o. Vid Torekow, ralrelstation, med utsträckning till 

Ramsjö å södra samt till Hofs-Iwliar å norra sidan. 

Utaf dessa föreslagna stationer ansågs den vid Viken 

och dernäst den vid Arildsliigo först böra komma ifråga till 

upprättande; och sedermera efter hand Höga näs, Torekow 

och Mölle Läge. 
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sedan Kong!. FönaiLningen af Sjö-llrendena anmält ån n,. 

del till Kong!. Maj:! och dervid föreslagit att den i Carlskro-
. • k 11 fö 1·.., t' ll Viken· och Arilds-na filrd 1gbycgda baton s ·u e r a"gas 1 , 

läge rörses med åfven redan anskaffad ral10tapparat; hvaro

mot Kongl. FörvallningE>n, i anseende till den !'inga behåll-
11ingen ä den af Hikets Ständer till rädningsanstalters ord

nande anslagna summa, t. v. afstyrkte anskaffning af raket

appa rat för stationen Viken, åfvensom ansåg att med statio
nerna flöganäs , Mölle Låge och Torekow skulle anstå intill

dess, ''id framdel es skeende undersökningar å andra orter, 

sig visat, hvarest sådane anstalter förot•·ädesvis lwnde vara 

hehöflige; lemnade Kong l. Maj:t uti nådigt bre( af den i 6 

Januari i 857 bifall till h vad sålunda hl i f vit föreslaget, med 

undantag af hvad som rörde stationen Vikens förseende med 

raketapparat, hvil11et J(on[;l. l\laj:t anbefallt skola ske. 

Ordnanrlet af do båda nya stationerna fortgicl1 med den 

skyndsamhet, att redan den 23 påföljande April var stationen 

Arilds ln ge färdig att träda i verksamhet, hvaremot stationen 

Viken, i anseende till den der nödvändiga båtskjulsbyggnaden, 

oj förr än den 14- September kunde emottaga den för den

samma hestamda räddninasbåten jemte tillbörande effekter. 

Raketapparaten för denna station anlände ej ifrån England 

förr an i början af Decemher månad, så att stationen först 

den 22 December, efter då ansttilldt öfningsförsiik med ra

ketapparaten kunde anses fullt ordnad såsom fullsliindig sta

tion, då den likvist alltsedan den 15 September kunnat verka 
sås.,m ensamt llätstation. 

Det dröjde ej l:inge innan radtidningsapparaterna äfven 

l denna station skulle visa sig behötliga, ty redan den 4 Fe
bruari 1858 mäste man utgå med räddningsbåten till rädd

ning af besättniorron 11 Engol~ka ångfartyget East-Anglian, som 

strandat å grundet Svinbdden, i närheten af stationen. Den 

besynnerliga bestämmelsen i Engelska Sjölagen att Befälhar

varen å ett strandarit f a r tyg ej har nf\eot vidare kommando 

Ofver fartygats besiillning, sedan den · en gång raddat sig i 
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land, var hflr nära att förorsaka en stor olycka, i det att Kap

tenen befallte besättningen att stanna ombord och endast sjelr 

bop,agnade sig af den lägenhet som esbjöd sir, att mod statio

nens räddningsbåt komma i land. Lycldigtv is bedarrade vä

dret något sednare på dagen, då den öfriga besättningen, 

emot l{aptenens order, ber:af sir: från fartyget uti en 

ar dess egna båtar, till (lf1 del inredd såsom lifbät, och lyck· 

Ii g t n ppnådde land . 
Vid stationema Brantevik och Arildsl~ge har ännu ej 

räddningsapparaterna ifr5aali0mmit till hagaenande; likväl har 

på den förras yttersta p,räns förekommit ett. skeppsbrott, 

hv.arvid besättningen 5 det förolyclwde fartyget först orter 

flera timmars utstånden dödsilneest, eenom n:ira nog ett un

derverk blef räddad, utan att man vid Brantevik hade rinea• 

ste kännedom om strandnineon. Högst märkvärdir:t var det 

att ingen tänkte på alt eftersända räddninasapparaterna vid 

Brantevil1, isy nnerhet som vid strandninesstället befunno sig 

Lloyds Agent i Cimhrishamn m. fl. personor hvilkn hade kän

nedom om denna rAddnines- ~ tations tillvaro, men som nu, 

under flera timmars lid, slodo såsom overl<samma åskådare, 

väntande hvarje öconbliclt att se fartyaet slås i stycken och 

besfiltningen försvinna i vågorna. 

\Jti vidfogade Bil. l\:r ·l i\ ro upptaene de räddningsföre

l:ag, som förel<ommit, sedan stationerna blifvit ordnade. 

Dfi det, isynnerhet vid stationen Malarhusen kan före

komma strandningar under sådana omstf1ndigheter all, fastän on 

vanlig skeppsbåt. ej kan utan största fara passera sandreflarne, en 

utar de på stället bruklien kustblifarna likväl med lätthet kan utgå 

till de sl!eppsbrutnes räddnine, hvill;en då kan verkställas 

hastigare än om raddningsbåten skulle användas, blef på för

slag af t. f. Inspektören, uenom Kong!. Maj:ts nådiga bref 

a~ den 16 Januari 1857 stadr,adt att, då ett dylikt räddnings

företar: skedde af det vid stationen anstålda manskapet, skulle 

alla deri dellagande erhålla samma aflöning som då stationens 

1apparater begagnades. 
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• . , ·ökan behagade Kong!. 
På derom gjord underdamg ans "7 f . hö" 
. . . i O November 18o ör Ja 

l'tlaj:t genom nådiet bref af den . " . 400 Hdr 
årliga arfvodet för t. f. Inspektören l~ran 20~ till • .. -

r P
å särsliildt framstflllnmg af lwnr:l. Forvalt 

Bko A yensom -
. ' r s·ö-ärendena [{ongl. Maj:t nådiest förunnade honom 

n m gen a J ' .. . . . o , o 

att beräkna ifråeavarande arfvodes-förhoJnlll[l lfran 1851 ars 

början. Genom föregående nådigt bref af den 28 November 

4 855 var bestftmdt att resetraktamente för t. f. Inspektören, 

borde utgå efter 7:de Idassen i gällande resereB lemente. 

1\fed afseonde på de vid rftdd11ings-stationerna begagna

de appar·aterna, nemlicen Lifbåtar och P.alwtapparatur, torde 

böra nämnas, att efter den erfarenhet som hittills hos oss 

vunnits, begge d11larne äro fullkomliet motsvarande ändamå

let. Båtarna som hafva cirl<a 28 fots längd och 7 fots bredd 

med ungefär 9 tums djupgående då de äro loma, äro för

sedda med e!J ~ ystem af hermetisl!t slutna lådor af r:alvani

seradt jernblerk, anbringade i botten och ·långs sidorna af 

båten ; 4. st.. större ventiler kunna öppnas i botten, då bå

ten, genom dessa lådors bårningsförmåga, med full besättning 

ombord lik väl ej sjunker till mera än 18 a 19 tums djup

gående. Båtarne äro ämnade att ros af 6 man, men rlubbel 

rodd kan äfven anv:inrlas, eller helst på det sätt, alt två man 

sköta en åra.. Till ralwtapparaten ber:aenas Donnet's 9-puntl. 

raket.e1·, hvilka ulförn en lina på omkrint:: [)00 alnars afstånd. 

Biltills har allt hvad till den egentliga raketapparaten hörer, in

förskrifvits från England, men då de flesta eiTekte r, lllt~ d un

dantag af sjelfva raketerna, torde !iii lika godhet lmnna till

verkas i Sverige, synes det för framtida bebof enelast vara 

nödigt att införskrifva ral•eter. De ifrån E"lgland erhå llna 

raketlinorna tyckas oj åga erforderlig styrka, Inarföre på 

försök en dylik lina nyligen blifvit slagen å f{onr:l. Skepps

varfvet i Carlskrona, af don bästa, vål finhäcklade hampa som 

kunnat anskaffas, och är all anledning förmoda att denna lina 

skall i st.yrka och godhet öfvortrå!fa de Eneelska. 



'Ii 

46 

Enligt fönlag af l. f. Inspektören, bar ett signalsystem 

blifvit antaget, bvarigBnom misstag böra kunna undvikas då 

räddning medelst raketapparat ifrågakommer. 

De närmare bestämmelserna härvid synas af Bi!agan N:r 

21 som innefattar ((ongl. Förvaltningens af Sjö-årendena kun

görelse om de upprättade r;iddnings-stationerna, samt hvad 

som ömsesidigt är att i<1ktfaga då raketapparat förekommer 

till beaagnande. 

Det år ej tvifvel underkastad! all detta signalsystem, i . 

händelse det år kändt ombord å det strandade fartyget, bör 

bidraga till lättnad och säkerbet vid räddningen; och skulle 

det vara obekant för de strandade, så bör sådant snart var

seblirvas i land, då man alltid måste kunna gå tillväga, som 

funnes iclw ni\gol sianalsystern. Uti England är ett dylikt 

system antaget sedan förlidet års början, och synes allt skål 

vara för handen atl 1 så vidt möjligt är, uti alla lånder der 

räddningsanstaller iiro upprättade, åvägabringa likstämmighet 

i förfarancle vid räddningsföretagen. 

Vid nyss afs11!tade Riksdag våclites motion inom Borgar

sländet af representanten för Helsingborgs stad, Konsul C. 

Roth, om ett ytterligare anslag af 30,000 Rdr Rrnt lill Lif

råddningsanstallers ordnande å Sveriges kuster; och beslöt 

Rikets Slånder att athita skrifvelse till Kong!. Maj:l med un

derdånig anhållan alt Kong!. Maj:l. ffielites låta vidtaga alla 

nödiga åtgärder för det föreslagna ändamålels vinnande. Till 

följe bäraf är snart alt emotse en betydlig utvidaning ar 

Häddningsväsendet, och de lycldiga resullaler som vunnits 

genom de redan färdiga stationerna, böra vara en borgen för 

att räddningsanstalterna fortfarande skola uppfylla sin be

stämmelse, och dymedelst förtjana att vidare omhulda' af 

statsmakterna. C. K. 
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Bil. ! . 

Kungörelse. 

Kong!. Förvaltni.neen af Sjö-1\rendena får till sjöfarandes 

kännedom häriffenom kunfföra, att å Skanska lmsten blifvit 
inrättade nedannämnde fYJ'a stationer med anstalter för slwpps

brutnes räddning, nemligen: en vid Fiskaläget,Brantevik, be
läget omkring ~ mil söder om Cimhrishamn, med raket-ap
parat; en vid byn Målarhusen a Sandlwmmarns östra kust, mod 

bät och ral1et-apparat; en vid fislwläget Wiken, 2 mil norr 

om Helsingborg, med dito dito; och en vid fiskaläget Arilds
läge på Siwidorvikens södra st rand, f mil ost om Kullons 

fyr, med raket-apparat; i afseende på hvilka anstalters an
vändande, då fartye stranda i närheten af något af dessa 
st!illen, följande till efromittelse meddelas: 

Till do slieppsbl'ulnes räddande utgar räddningsbåt, der 
s& dan finnes och ornstä n digheterna medgifva dess beeagnan

do; i annan händelse nyttjas raket-apparat, hvarvid, bvad hår 
nedan stadgas, ialittagas bör: 

f :o. Sedan, medelst r<~ Ii et, en smäcker lina blifvit ut
förd tvärs öfver det strand~de fartyget, slwla de dera varan
de sö~a att bemäktiga sia densamma. Så snar t detta lyckats 

och linan blifvit fastgjord, bö r ~ådant till räddnings-servisen 
i land sir;naleras på det säll, att om dagen ställer en man 
af fartygets besättning sig afsides från de öfrige samt viftar 
med hatt, hand, flagg eller duk, och om natten alfyras ott 

skott eller en raket eller ock visas öfver relingen något. ljus, 
som straxt äter döljes. 

~:o. När å fartyget bomärkes, att en af personema på 
stranden, skiljd från de öfrige svänret· en röd flag'ga eller 

' iJ ' ' ifall det är mörkt, ett rödt sken visas och derpä döljes, bör 
raketlinan ombord inhalas till dess ett l)ledfiiljande stjertbloek 
med inskuren löpare fås · ombord. 

3:o. Nämnde stjertblock fa stglires vid mast. omkring i;) 

fot öfver däcl!et, eller om masterna äro rörlorude , 1·id hög-
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[)" r· ·t<Jöringon år verkställd', 
1u säkra Jelon af fatyget. a a> " . · 

. l föreskl· .lfna sianalenng. förnj'as den 1 :a mom. " . . ·. · land bemf1rkts 4:o. Då signalen af rftddmnes-sen' lsen l ' 
·r d n tross påstucken löparen och halad ombord. bh vor er e .. 

5· Sistnämnde tross skall å fartyget genast fastgoras 
.o. ta"lle som stj'ertblo.;ket dock omllring t ~ fot pä samrna s ' , ' 

högre, hvarvid vål efterses, att löparen ej hal' törnar .kring 
trossen. derefter förnyas åter den ofvan omförmälda signa

leringen. 
6:o. sedan folket i land s·tyfhalat trossen och medelst 

löparen hal at ombord på fartyget en s. k. räddnings-stol, 
bvilken med trafvare löper pa trossen, bör den person, ~oru 
-skall bringas i land, intaga plats i stolen, samt förut gifna 
signal ånyo upprepas j skolande, då stolen med den deri va
rande personen blifvit af folket i land dithalad, den räddade 
Jemnat stolen och denna återkommit till fartyget, samma ord
ning, som nu blifvit föreskrifven, iakttagas i afseende pa 
hvar och en af de skeppsbrutne, till dess de samtlige blifvit 

i land transporterade . 
7:o. skulle, såsom understundom händer, trossen ej 

kunna styfhalas, måste den person, som skall räddas, halas 
direkte genom bränningen, i stf1llot för långs trossen. Och 
år räddningsstolen, i sfidant fall, att silsom lifboj anses. 

slutligen erinras, att räddningsförsökets lycldiga utgång 
till stor del beror derp~, att bvad ofvan är vordet föresinif

vet och isynnerhet allt det, som signaleringen angår, med 
lugn och noggrannhet iakttages j börande vid räddningstill
fällen qvinnor, barn, öfrige passagerare samt hjelplösa per
soner i land transporteras förr, än fartygets besåttning. 

Sl'ockholm deR 4 9 Mars i 858. 



ETT PASSAGERAREFARTYGS FÖROLYCKANDit 
Under do stonnar som förlidne September månad rasa

de i Vestindien, var ängaren Centrai-Amorilia stadd pä ren 
från AspinvaU till Havannah och Now-York med en laddning 

of guld värd 2 millionor dollars och 47 4 passagerare, h vilka 

jemte en besättning af 1 o l personer ar alla klasser, gjorde 

antalet menniskor ombord 575 tillsammans. 

Då fartyget don 8 September afg5tt från I-lavannah med. 

allt väl ombord, syntes viiderleken uynnande och vinden vnr 

an frisk passad från Nordost. Men påföljande midnatt tilltog 

kultjon ocb viiile den 4 l på förmiddagen till en häftig N. N. O. 

storm. Det stora, starka fartyget som intill denna tidpunkt 

beledt sig förträffligt, mårl!tes då harva sprungit läck, och 

som sjön gick hög, arhetade det hård t och kräng de starkt ä L 

styrbord. Läckan ökades så starkt, att vattnet kl. i mirl

dligen räckto npp till ångpannorna och släckte ut elden p& 

lä ~ida, hvarefter maskinerna stadnade. 

Nu sattes i gång att langa vatten, bvarvid passagerarna 

villigt biträdde, och alla man uppstålides på lovarts sida för 

alt borttaga slagsidan. Man lyckades få vattnet ifrån eld

&tåderna, så att oldniogen åter kunde börja; men sjön gick 

bög, och alla medel att med pumpning, ösande, hissinrätt

ningar och vattentunnor vi11na på läckan, blefvo snart otill

räckliga, utan eldarna släcktes åter och kunde icke mera 

tändas. 

Som en lekboll för vågorna kastades nu det arma skrof

vot, hvars hjulhus och svåra takling gjorde mycket vindfång, 

ehuru fockrån redan förut blifvit nedtagen i däck. Storm

mesan hade blifvit söndersliten af stormon och da man för

sökte att satta förslagseglon för . att få fartyget fördevind , 

blåste de genast ur sina lik. Såsom det yttersta försöket 
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d bl t nu fockmaslan 
all J& farl}'gel :1U ligga 11pp moL vin en, e 

• . r k. e och segelduksstyc-
kapad f o el; rån hegagnad sa som dn an <~r ' 
kon ~ppsatte i mesanmasten, men det tjenade alltsar~m~ns 
• 

1 
• t t . <>en anlofning kunde åstadskommas. Besattnmg tri 10 e , 111., 

. re arbel"de emellertid oafbrutet med att pumpa och passager;~ ·u _ • . 

och ösa hela aflonen och påföljande natten, men 1 dagnm-

l.len lilltog stormen ännu häfligare . Allt hvad ihärdighet, 

sjömanskap och skicklighet kunde göra, för att uthärda stor
men och rådda skeppet, hade blifvit gjord!. Vinden rasade 

ännu, hjelpmedlen voro uttömda, de arbetande voro utslä

pade och bflfålhafvaren motsåg att fartyget skulle gå till bot

ton. Dock var det ännu något hopp; mcnniskolif skulle 

kunna råddas om än fartyg, post och guldlast ginge förlorade, 

ty de voro i en besökt del af ocPanen och något annat far

tm skulle kunna kormna i sigte samt undsätta passagerare 

och manskap, blott man kunde hålla skeppet flott till dess 

stormen lade sig. 
Kaptenen var en Regements-Officer i Nordamerikanska 

tlllltan, och lika liåck som omtänksam lemnade han genom 

sina ordros, sitt uppförande och sin ihärdighet ett talande 

exempel på hängifvenheten för pligten, kristligt sinne och 

mod. Hans namn var Commander Wiliarn Lewis Herndon. 

Ban uppmuntrade de arbetande att återtaga länsningsförsö-

. kot. De svarade med ett bunarop, frunlimron erbjödo sitt 

hitråde, karlarna började arbeta med ifver att hissa upp 

vallnot tunnvis efter takten af en sjöm-1nsång. Flaggen blef 

hissad upp- och nedvänd, för att gifva hvarje annalkande far

tyg underri\tlelse om deras nödställda belägenhet. Sålunda 

började de något litet vinna på läckan, men folket var ut

mattaJt af ftlregåeoda nattens arbete och de förmådde icke 

hålla ut. 
D~ stormen ändlligen den 12 middugstiden började aftaga , 

hom en seglare i sigto, märkte nödsignalen, liinsado ned ti!l 

ångaren, hlef prl'jad, svarade och anropades om hjelp, men 

hunde ingon lemna utan forbiltr o sin l.osu . 1.1. 2 t!. m. 



syntes briggen ~Marineru, Kapten Burl, frän Boston pä resa 

!r·ån Vestindien lill New-York, hörde nödskotton och såg 

nödsignalerna, höll ned till det sjunkande skeppet och, elm

ru sjelf ganska illa skadad af stormen, beslöt att lägga bi, 

gick tätt akterom och lofvade upp, men som hans båtar icke 

kunde vaka i den svåra sjön blefvo ångarens båtar klar

gjorda. 

, Det b1ef nu en svar strid. Hvein skulle Chefen anför

.tto att .bemanna dessa båtar, så att de icke skulle, såsom man 

l1aft exempel på, blott rådda sig och icke återvända efter flera. 

Han volde dock med sådan omtanka att ingon båt öfve.rgaf 

sin post. Först såndos qvinnor och barn. livar bf1t gjordo 

2 turar fram och åter, hvari~enom l 00 menniskor blefvo 

ditförda. Natten började nu inbryta och briggen hade -drif

'Vit flera mil i lä samt var så illa medfaren att den icke kun

de kryssa sir; upp igen. Bl ott en af båtarna förmådde ro 

andra gången tillbaka upp till ångfartyget, och denna kom i 

mörkret så skadad alt den icke kunde intaga flera menniskor, 

utan blott för alt icke öfvergifva kaptenen och de qvarblifna 

passagerarna, samt dela deras öde. Man kan icke neka dessa 

mån sin Gård af aktning och erkänsla, eh11ru deras namn icke 

blifvit antecknade. 

När sista båten r;ätt med sin laddning råddade, gicl1 chefen 

ned i sia hyr.t och klädde sig i uniform, och då han vanli

gen hade på mössan ntt vaxduksöfverdrag, som skylde ealo

ben, tog han nu bort det, steg derpå upp på hjulhuset, 

fattade tag i dervarande jernrflcl;e, lät sända upp en ra

ket. Når fartyget tog sin sisla öfverhalning och sjönk, af

iäckte han sitt hufvud, och som den skadade båten kom i 

närheten just i detsamma, befallde ban den hålla undan för 

att .icke neddragas af hvirfveln. 

l sista stunden tänkte han på do ras räddning, men icke 

på sin egen. Hans läppar förblofvo stumma vid det grå-sliga 

skri, som nu breddes öfver rymden. Af de pä vrakstycken 

.kringflytande pa5sagerarno blofvo 4 9 borgade föl~ n de mor-
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gon af norska barkskeppet ~Ellen ," Kapten Johnson, som pA 
• 1 • 11 • N' rfol k och engelska 

9:de dagen landade dem v n !be Ja n a 1 0 
. 1 

• • • n 
briggen nMary" fann ytterligare 3 man, hvllka bll~vlt drrf a. 

450 engelska mil derifrän genom Golfströmmen pa 9 dagar, 

. d 1 "lken tid de hållit sig fast på ett af ängarens rofft!lk, 
Ull er JVI 
och hvarken haft mat eller dryck, med undantag af en fisk 

som de, på 5~1e da~en, slogo med en åra, och ett starkt regn 

~om föll den S:de natten. En af dessa arma skeppsbrutna 

berättar att der i början varit 12 personer som hfillit sig fast 

vid roffen , ehuru don deraf sjönk 2 fot under vattnet. På 

4:de dagen hade alla utom 4 omlwmmit och de qvarliggande 

ledo mera än sem kan beskrifvas. På 5:te dagen föllo do 

in med en af machinisterna i en liten båt, dit 2 af dem be .. 

gåfvo sig och blefvo bergade, men då de skulle afhemta de 

båda andra befunnos de hafva aflidit. Af hela besättningen 

och passagerare på "Centrai-Arneril1a" hade således endast 

152 personer blirvit räddade, ehuru allt blifvit gjordt som 

mod och sjömamlwp kunnat åstadkomma. 

SKEPPSFARTEN PÅ DONAU. 

Det smala och farliga passet på Donauflod en, som år be

kant för trafikerande under namn af jernporlarne, har förli

det år kommit under arbete af ingeniö•·er, för att medelst 

sprängning förbättras, och som det serdeles låga vattnet i år 

underlättar sprängningsarbetet, har det åter påbörjats med 

minst 300 arbetare. Sålunda har en ldippa, som hade 4 fots 

böjd ärver vattnet och stängde såväl vattnet som skeppsfar

ten, blifvit så fullständigt borttagen, att både ångbåtar och 

stöne fartyg kunna komma öfver stf11let der den stått. På 

ett ställe i floden har man vid upprensningen funnit flera 
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hundrade kanonkuiOI', tre ankare och några romerska mynt 

af lwppar och silfver·, 

Men den del ar Donau som år den vigtigasie och för

nämligast upptager de europeiska makternas uppmärksamhet, 

år utloppet af denna strål;väg genom så många och bördiga 

liinder. Ös!erril;e inser viglen af denna väg och har försökt 

med mycken framgång att tillegna sig den. Det kejserliga 

l;ompaaiet har l 00 slörre och 500 mindre ångfartyg i gång 

mellan Lintz och Galalz, och Loydkornpaniet underhåller äfven 

en li!lig fart från floden till iitsldlliza hamnar vid Svarta haf

vet och Archipelagen. Under turkiskt beskydd gå en miingd 

r,rekiska fartyg upp till Moldauiska hamnar efter spanmål till 

uppehälle för sitt eget bergiga och förlorlutde land. Äfven 

Frankrike, Enp,lantl och Italien hafva varit tvungna att från 

de bördiga slätterna kring Donau söka sådane näringsmedel 
som erfordras för dessa länders behof. 

staden Ibraila kan anses såsom den öfverst belii[;na ort 

vid Donau dit seglande fartyg uppgå från Svarta Hafvet. Vid 

högt vatten kunna de vf1l gå högre, och si!UIIe kunna uppgli 

ända till njernportarne,n om der vore någon handelsplats som 

lönade sig att be söl> a. Dessutom å r farvattnet ofvanför lbraila 

Jllf\fa uppfylldt af bankar och flodb:idden ojemnare, hvarföro 

största mångden fartyg stadnar och inlastar vid lbraila eller 

Galalz de produkler från det vestligare landt:lt, bvilka på 

fifltar ditföras af Österrikisha kompaniet. Den förra af dessa 

hamnar ligger 30 IHka mil från nodAns ullopp och ulglir 

Wallachie!s förn:imsla utskeppningsorl, hvaremot Galalz, som 

ligger 3 mil nedanför, <i r Molclaus afsältningsplals för de sto

ra qvanliteter spanmiil, hyggnadsvirke, talg, hudar och ull, 

hvarmed 2 till 3000 fartyg årligen sysselsättas. 

Donau är nedanföre lbraila 4 till 5 famnar djup i all

m1inhet, stundom mera än 1 qvart mil (minut) bred, samt 

, heriiimas att efter föreningen med Sereth och Pruth äfven 

under torraste årstiden framföra en vattenmassa, motsvaranda 

Hl lllillioner kubikfot i minuten. Dess vatten delar sig dock 

. . omslutande flera 
l:lngefår H> mil från hufvet t flera grena!, ,.. b 
osunda och låga öar, bvilka gemensamt benarunas "Delta oc 

l · F ad ulmed Svarta Hafvets kust .. upptaga en gra( 1 an, . . 
Bland !lodruynningarne eller de p, ren ar, hvtlka sönder-

l Bita äro 3 eo-entligen anmftrkn ingsvärde för seg-· 
dela Donau-( '' " 
· ml'1rron först den som följer Bessarabions strand, Jmgen, ne o 

kallas Kilia-grenen och mott.ager mera än hfllflen af flodens. 

vatten. Denna gren är 68 qvart-mil lång, inemot l 000 fot 
bred, och har et!. ruedeldjup af 6 till 7 famnar. Den går tålt. 

förbi Jsmail, J\ilia, VlilliOwi, bildar der en stor sjö och delar 
.sig derefter i 4 lianaler hvilka med många hiafdelningar bil

da en mängd, af sandhankar mer och mindre stänada, utlopp 

i bafvet, derifrån inr:a större fartyg ~åledes lmnna passera. 

Den andra stora grenen flyter frän hörjan af Della mot tur

kiska byn Tul!sclta och delar sig ett par mil nrdanföre uti 2 

armar kallade Sulinam~· nninaon och S:t. Georgs kanal, af hvil

ka den sistnämnde synes vara den förnärusla och mest 

inbjudande för seglingen. Men som baren utanföre den

samma är grundare än vid Sulina-grenen, ar denna, ehuru 

smala re, och utelirande blott ~ af floden, den hvilken begag

IHIS såsom segelled. Svårigheterna att l;omma uppföre denna 

lilla, på sina stållen knappt ~ kabellängd breda, kanal äro så 

betydliga, att fartyg ofta laga mera än 2 vecko1· alt komma 

Upp till början af detta lopp, dit afsti\ndPt från hafvet likVill 

endast är 45 minuter. Sulinagrenen är fr~ n 4 6 till 23 fot 

djup, samt full af sandbankar och vrak efle1· de många fartyg 

som Grekerne ofta i:enom bcdr1igeri sätta bort, och som se

dan blifva farlir,a undervattensskär utan minsl.a märke öfver 

vattnet såsom varning för seglare. Farvattnet är der på öm

se sidor omgi!vet af stora rörbeväxta fäll, hvilka sträcka ~tig 

belo mil inåt landet, utan att vara afbrutna af nåeon bebodd 

holme. 

St, Georges kanal är den sydligasto af de 3:ne tlodgre

narne. Den har på södra sidan en bergskedja från Tultscha 

ilnda till Thalweg, är 51 minuter lång och öfverallt mellan 



och 2 kabellängder bred, snmt vid mynningen nåra 6, med 

en basin om 18 fots djup, hvarest en hel flotta kan finnu 

sliydd för vind och sjög5ng Mon denna mynning har den 

olägenheten at.l vara utanföre stängd af en bar om endast 

6 fots djup, hvillwt dock genom muddring och anlagda sido

~tlilar skulle kunna fås erforoorlip,t, så att den kunoe komma 

~tt ntt:öra en af de h:ista sep,elleder man kan begära. 

Som bankarne i Donaufloden oupphörligt förändras, år 

~et svilrt alt få p,oda lotsar, såvida de icke oupphörligt äro j 

fartE-n, såsom på Östen·il1islut sftllsl•apets fartyg. Andra far

tyg äro illa utsat!a under en resa på floden. Når dess vat

ten år hög1, kunna Iotsarne på nrdra Donau taga sig fram, 

men som de vanligen hlo11. kiinnn till den del af floden der 

de brulw fara, händer det näslnn nlltid alt de äro obekanta 

med on del af det farvatten som de åtagit sig att lotsa 6fver, 

samt göra misstag derigenom att det banlwrnn ändrat sig sedan 

de sist undersökte dem. Som strömmen betydliet ökar farten 

under nedseglineen, måste ma n derundet· vara l ttE'rst försig

tig och hålla lodet i gång. Ibland finner· man en ränna som 

grundar upp, sä alt man måsle seela tillbaka; och isynnerhet 

iir det svårt, när sårlana rfinr.or eä snedt öfver floden, och 

man måste beräkna strömsättningen härs på lifvet. Skulle 

man vid sådana tillfällen råka stöta, sä kan fartyget anses 

ul.an hj nlp förlorad!.. 

För att eöra farten på Donau sfllier, borde ordentliga 

lotsstationer der inriiltas, och valdhusen på Wallaehiets 

strand numreras, så att rle lwnnn tjena till märken 

fil r de fnr liea ställena, h vi l k a n n eon om strftndernas cn

formiehet icke kunna anr,itvas. Det vore äfven af vigt att 

hafvn va11enmärken, aneifvandc vattenhöjden på några ar de 

vietieaste passagerna af floden, så att fartygens befälhufvare 

och lotsar visste hvad de kunde pftrålma, eller hvilka för·

biJre<lelser erfordrades för att lwmma fram. Genom sädana 

åtp,ärder siwlie faran~ och svårieheterna af ser..lingen f\å 

Donau mycket förminsl1as, men. för när~arande är floden lem,-

nad i nalurtillständet utan de vanligaste hjelpmed'el af kons t 

och styrelse, för att underlätta sjöfuten. 

Vid nyåret brukar isen l<igga sir,, och det stundom sa 
hastigt att handelsfartyg, som icke i tid passat på alt liOmma 
i vinterhamn, hafva kommit i ldnkiet lågA. Då isen bryter 

upp genom nodvattnets stiaande högre upp, så kommer don 

nemligen i så stora massor med den häftiga strömmen, att 

den förstör allt hvad den möter. 

En ytterligare svårighet möter skeppsbefälhafvaren på 

Donau genom det prejeri för hvill•et han der är utsatt. 

Det är nemligen vanliet att i l\onstantinopol antaga en lots, 

som af dervarande slwppsklarerare förses med kontrakt m~t 
en afgift af 8 dul;ater. sådana lotsar hafva präktign relwm

mendationer och försiil;ras varn pålitliga, men vid ankom

sten till Donau befinnas de fullkomlip,t obelianta icke blott att 

manövrera fartyeet, uL1n med fat'Va!!net, så att det händt att 

de stannat vid Reni, hvilket de misstagit för alt vara Galatz. 

De brul1a sjelfvn förlitn sig på det manskap, som antages 

vi d Sulina för alt hjnlpa besättningen att trecl1a uppföre. 

På nedeäende f1 r det off a st nödvändigt att lossa en del 

af lasten, för ntt få fartn;et öfver grunden vid Sulina. Den 

vid stället obel;ante sliepparen knn nu af listien lotsar, skeps

ft~rner·are och deras anhang lätteligen iifvertalas att ingft på 

sadant adwrd, som ställets lwnsul af brftdskn eller olmnnig

het i ämnet godkänt., men som sedan befinnes varn rlubbelt 

högre än det pris, för hvill1et omlastningen i sjelfva verket 
blir utförd. 

En van Donaufarare gifver derföre följande råd till dem 
l 

som vilja alitn sig för prejeri i dessa trakter. 

~:o. ~ntag lots vid Sulina, men meq viikor att han iekQ 

bar något att göra med bördingarne. 

2:o. Förhyr inga sådana förr ån vid Tultscha på nedg~., 

ende, hv.arest p1an iir i tillfälle att fä vela vatt.eAiage:t på de 

e~un~l!,\te ställena . skulle inaa· börding{j,\ fi.nn~s det:, $å ~an 

a 
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man efter Få dagars \'lintan alltid pilrakna att de lwmma från· 

Sulina. Sålunda slipper man att betala mera an för till!allel 

fordras af andra. 
3:o. Det vore beböfligt alt eenom lasleearens försare nå

con person medfiiljde på bördinearne, för att tillse lasten, 

enär det icl;e 5r sällsynt alt en del deraf borttaces innan den 

återleronas till fartyget utanför baren. 
De örlogsfartyg, som tillbragt förlidne vinter upp i Do

nau, hafva uppsökt de för ström och is bäst bevarade stäl len, 

nerutigen de liirkislia sl;onerterna i sl;ydd af berget vid Tull.

scha, o!t par franska ånp,b5tar utanför Galatz, o s. v. Två 

fmgelslia ånefarlyg, två österrikiska och r.lt sardinianskt ut

gjorde de öfriga . 

Ui\'DERRÄTTELSER OM JAPAN. 

Genom den ameril<ansiHl esliader under l;ommodor Perry, 

~om besöhl Japan för all afslula handelstraldat mod detta 

förut för Europeer l.illslangda land, har mnn fått nlslii ll iea 

upplysningar om det inre förhållandet. och ordningarna rlor. 

Hvad man i allmänhot kan loforda åt' den stora renligheten, 

och enlielheten, den goda polisuppsieten, förvaringsmede l mol 

eldsvådor, anlf1ggninear för att alföra rännstenarnos innehfdl 

under galorne och mycl!ct som iclw öfvet•a llt träffas i de bftsl 

ordnade europeisl1a samhällen. 
Endast tempel och större byggnader hafva togeltali, men 

ile mindre få f1lnöjas med torfbeläclming. Väegarne äro af 

väl hopfogade plankor·, hvarpå finnas sl;julluclwr och inom 

dessn pappersfenster. Men taken räclw långt utom dessa 

väggar, så att rlcr bildas sl1jnl antingen för varor eller för 

lJUsilfillsgöromål. 
Stadon Hakodadi, som på japanska språket betyder lad

bon ulan att man kan uppgifva anledningen, är den ort som 
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l.t lifvit egentligen anvisad till ent·opeiska fat'lygons landnings 4 

plats. Den ligger på ön Yesso och är dess slörsta stad, med 

undantag af ~Jatsmai, s om ligger omliring 5 svenska mil \'Ost

ligare, och är förenad med HaliOdadi medelst en förträff lig 

väg der en lillig 1 ra fil; råder. 
Då man inliDmmer i hamnen mötes ögat af en utmfirkt 

vaclwr utsir;t. Staden slr:iclwr sig en half svensk mi l utmed 

foten af en hög bergudde, bildande trenne hufvudsaldiga spet

sar med on höjd af 600 till l 000 fot, hvill;a ofta äro beläk

ta med snö. Sluttninr;at·ne äro upptill beviixla med en och 

an nan ta ll och når;ra buslwr, men vid höjnineen från slätt

landel finnes en yppig grönslw, lunder af cypresser, lönnar, 

frul;tlräd, l;orinlher och porsilwr, hvillia bilda en behaglig 

kontrast mot do Ju ineliggande n alma uorgen. staden synes 

sålunda l!ringsl<yed af ett här ligt landsliap, medan rundt om

l•ring p5 afs!ånd fr·amstår en vild och dyster natur. 

Den halfö på Il\ illwn Jlal;odadi ligl:jer, har en påfallande 

lilihot med GiiJraltaJidippan och är på lil<a sätt förenad med 

fasta landet medelst rtt lågt, sandiet n:is, sparsamt boräxt med 

grönslwn af n5gra ldilislrädeårdar, bortom hvil11et ligger sten

brott uti de lrfrrda af vu ll;anisk kraft splittrade ldipporna. 

Ilalfön lirrgor \'id sundet Tsugara, som ski ljer r\ipon från Yesso, 

hvi lliet utcör on jltorlieare li11het med Gibraltar, liksom den 

rymliga vii•, som bildar hamnen. 

llalwdadi ridu1ar mern än 1000 hus, till stiit·sla delen 

belägna \'id den liirrc-s mod stranden löpande förnämsta ga

tan, samt några tv :i rgator mol sluttningen af beq;en. Galor

na sl,ära livarandra i räla vinldar, fli'O 30 till 40 fot breda, 

omsorgsfullt maoad;nniserade och försedda med såväi öppna 

rännstenar för att motinga !al;dropp och regnvatten, som täk

la kanaler derunder tör ntt bortleda detta till hafvet. Trot

toa t·erna äro vfll st ,,nlaeda, men som inga hjuldon begagnas 

på gatoma, äro dessa i torrt väder äfven fotgängares vanliga 

v;ig, helst de bållas ulmtirlit rena gflnom ständig spolning och 

sopning. På korta nf,tilnd åro triidskrank med crindar, hvil-



ka t<trn daganie hål•las ilppna, Jtioll natle·lid stängas. lnnev3 -

nrrrne 1lro i aWa: Japan sll>a städe1· med! sådana skrank tördela

de i vissa f(!)'fai', livar öch en sl~r·d ar en embetsman, kallad 

OUona, som är ansvarig föl' ordn·i·ngen inom distriktet, oclJ 

dessutom äro dessa förmän ans~<ll' i g'a för bva•randras goda 

u;ppförandl'!. På ona sidan af gata•n iito kurar för val\llwrlar, 

bVi lka sl;öla• förhindra oordningar ocll• gifva Lrandsignaler, me

delst alt slå> på planli·stmnpar, till deH<l' ändamål hånga nrle på 

p'6ster i gatl\örnen och försedda mod små t ~ li. öfver. 

Ftir aU stilndigt hafva tillgång till vatten för elcl·slåel<ning, 

flttrtcs på hvarje bnsta li en tnnna, sli yddad med omlindad halm, 

hvilliet på afstånd ser något besynnerligt ut, liksom vore det 

bekladda skorstenar. Det i dessa tunnor förvarade vatten ö 1; 

äqnnadt alt medelst tillhands varande qvastar stärrli as 1:\fvel' 

spånfåken vid utbrytande vådeld . Dessutom finnas tnitlcisteJv

ner utmed p,atorna och brandsprutor al ltid i beredslwp, men 

dessa SflTUtor äro såvida sämre ii n v å ra , aH de sakna luftblå

tu och således gifva en ojemn s·fråle . 

På ffiltorn:~ herrslw r mera sCillhet ii n i vå ra städer, deri

genom att inga va-[fnar elle r åiHlon silramla på stenläggning, 

inga Yarör utbjudas genom rop, säljare sö lw iclie tillocka sig 

1Hrnd'er1 och ingen bullersam foflimassa synes till. Endast för

löpar €1' till någon hög embetsrna n höres tillropa folket att ned

Ilasta sig för hans annalkande herre, någon drii'n g lian skrili<l 

ti ll sin em•isa packhflst ell e r oxr, samt en och annan smeds 

h:Hnmare afbryta de n still hot1 som liliviil åt.fö ljos af det syss lan

de och den flitiga verlisamhet soin ti llhör en stor handels

~ood . l'lela drifter af l a ~tade håstar framtåga lån~samt pa ga

torna, l.liJndrata.ts jal1le1' lip,ga till nnl1ars i ha'timen , lalrili a' bå

Wtr skynda öfver viken och många rilit klådda japan esis~a 

Jlerta r, förande tve nne svård vid sidan, vandra flögtidligt fl'am

it eller rida p~ kostbart ut styrda hästar. 

·Husen ä r·o rue st envanines med gaflamo mot gatan sli

som i eamla tysk å städer, men taken gå sällan högre än ~ 2 

:tlnår iifver ma·rken. Japa nskt trädarbete ar aldrig måladl, 

ch u ru del inomhus stundom år oljadt e il el' Jer,nisslldt. SOIIJ 

reen och ful1tig luft tydligen inve~kar starlit pli det OJDåladG 

rurnvirl1et, får hela statleA derigenom ett .mera .f9,rfallet 

utseende, än dess ålder skulle tycli as föranleda. lmqan !Jlt 

hus bYeees, paclias jo.r;de n derunder jemnt och eolfvet upp,

böjes eH par fot cloröfver, med lemn acH rum sävii i framfpt·o 

som utmed ena sidan, att tjena till passaae. Öfvm· .dörnen 

fås tes en gudahikl, en trydt bön, e.l ler ett såsom anllllf}U 

skl'ifvet papper, hvilliet skall skydda h ~1 se t Ipo.t ' o.lycka. G~J,If~ 

vet <i r belagdt med hvita mattor, på undersjdan fodrade ,Qle,d 

halm så alt de äro mjul1a och f.jo clw. Dera,s diruonsioner år-1> 

best<imda genom laG till 3 ~ fots bredd, men fl!lra hoppi1 S;Sa;s 

så nätt att de se ut som ett styclw. .På dP.ssa matto1· tiilter 

follwt ,då de ata, handl a, röka e ll er samtala med &ina välnne~;, 

!Ierpå li gga un ou1 nallen Htiln aU afliliidn sig·, me n wed .fl,fl 

matta till t;ie!i e och e l~ styc!;e träd t·ill hufvudgä.rd. 

Det inre af husen är enliell, .men alltid ytterst ,rent och 

natt. Pappersfönsterna och de skju tskurmar hvarmedelst ln~

sen afdelas, äro ofta må lade med landskap och f5gl.a r, sawl 

sidorna med gra nna tapeter, hvillw lil1som våra stora kartor 

kunna hoprullas och fiirO yttas. !\Jöbl ema flro serdoles lwapp

händiga, enär de van li rre n bestå af ofvannf11nnde mattor samt 

nötliua hushålls-redsll<lp och liflr l. s tolar begaena Japanaser 

no blott vid hör,tidlir,a till fä ll en, livarföre de som finnas aro 

!\lumpiga, öfverklf1dua med gro fl lådel', och så gjorda att do 

kunna fällas ihop som våra tältstolnr. De utiåndska sände

buden fingo docl> obeqväma armstolar 'och deras biträden s1'1-

;!en öfver{]ragna med rödt tyg. Det brulws af all mä nhoten 

i Jnpa n att s i.tta med lwrslagda ben, men som ~! etta an~es 

'iiUpell, bruka ståndspersonemu all lmäböjande sitta på föt

terna . Bord bru lias vanligen icke, utan Japanesome sitta p,å 

.Ji.na m;~tto r hvilr för sig, då de ;}ta fr~ n l.akerade bricl1or, 

'ffll !a_t upphöjda o.ch U tJ.Hll i fy rl1ant. Dess.ntOJl;l ,bet;sl.~na 

~l.e 'lid :tnå ltidema några lokorade koppar, sldl.lar och porsli~.$ 

ki\rl, do oumbärliga pinnarna och stundom en sked af brjindt 
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ler. Soppan dricka de ur sl<ålen, sedan da med pinnarne 

fattat de deruti flytande llsl<bitarne. Theliittlarno, som alltid 

äro tillreds öfver kllliseltlen, bestå af si lfver, messinrr olle 1• 

eldfast lera. Denna dryck lillagas såsom hos oss, men myclwt 

svag- och vanligen utan socl•er, ehuru frf11nlingarne fingo så

dant. De bättre husen eldas, ehuru ofuiJJ;omligt, medelst me

tall- fyrugnar med bri1mande tr;idlwl, flyttade fr5n rum ti ll 

rum allt efter behof. Men i de smärre kojorna der utrym

met fil' trångt och intet utlopp finnes för röl<en, är detta 

värmning-ssätt ännu svår,ue att uth<irda . Folket synes derföre 

lida mj•cket af vintern, och håller sig då inomhus insvep t 

framför lwlelden. 

Vid de flesta husen i [-Jalwdadi fanns en p,ård med ut

hus, kök och sta ll , samt ofta en liten trärlgård med litet grön

saker, blomster, träd och busl<vexter. De ril•are innevånar

no visa sin smak och tillrrång- genom vaclo·a tradgårdar och 

pa:ker, m~n dessa dö ljas af höga plank för de förbigående, 

IJV!Iket utVISar en böjelse att sluta sig inom sir: sjelfva och ef.t 

vårderande af henanots beqväml ic-het. 

T.RANSPORT-Å.J\fGAREN "SARAH SANDS" BRAND. 

En frulitansvlird eldsvåda öfvergick "Sarah Sands," under 

hennes resa till Ost-Indien från Portsmouth, med benilet och 

s_tö_rre delen af 54.:de regementets soldater, hvillws räddning

tli!Jka med fartygets besätt'ling mn r:"llwas, till en af de most 

underbara, då man tager i betral<tunde, att, under en svår 

storm, branden varade förtåt'ande i 16 timmar, lemnande ar 

hela akterskeppet qvar, endast bordlägrrningen som ett tomt 

skröpligt skal. ' 
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""Sarah Sands" var ett sliruf5ngfarlj'g, bnmdt af jel'll med 

omkring 2000 tons drfi[:tighet och anviindt till resor mellan 

Liverpool och Amerika. 13efral;tadt nu af Ostindiska lwmpa-

11iet i flfldamfil att öfverföra truppur till Calcutla, lemnade det 

Portsmouth den ·16 sistlidne All[~Usti, fördt af [{apten Castle 

med en afdolning af 54:de regementet, som med befäl samt 

nåc-ra qvinnor och barn utgjorde 386 personer, under Öfverste

Löjlnant Molfalls befäl. 

Besan tyclles hnfva V<lrit cynsam tills den 11 Novemuer, 

of• fartn::et uppnått 1.}0 syd! . latitud och ost!. longitud 56° 

(vid pass 400 minuter från Maul'ilius.) Omkring Id. a eft. 

middauen nämde Jag bernärlite del mansl1ap, som vislades 

<~literut pil tross bott en, brandrökslulit, som l'\gonslienlif!eu lwm 

frf1n hflls l•eppet under dem och var i hastigt tilltagande. Kap

ten Caslle derom underriillad anbefallde undersöl;ninr: i rum

mot under tros S<Lick , då det till allas förundran och försl<räc

l;else uppl<icktes att eld upplwmmit i den der stufvade lasten. 

Det f• r uppcifvit att största del en häraf utgjordes af för

rådspersedlar tillhörige staten. Packe efter pacl10 upplänrra

des för att siil;a rätt på slflllet, livarifrån elden h:"•rledde sig; 

men innan kort blef rö!< en sil qvMvande, att den hindrade 

allt vidare arbete i rummet. Det oaktadt uppstod ingen vil

lci'Valla, hvarje befallninG åtlyddes af manskapet med lugn och 

oförsagdhet, fartyr:ets fart stoppades. Öfverste Molfat s5cs if

rigt rädslå med Kaplen Ca stle om sflllet att dämqa elden, 

me<lan besättningen var sysselsalt alt berga seelen och lägga 

fartyget fördevind. Andra uträelile sprulslanc-oma och handa

de dem ned till foll;et under däcl;, iifvenså påskrufvades slan

gen .till den sa J;allude arbelsrnach inen; oalitadt alla dessa an

strängninc-ar syntes snart huru fål'anct alla bemödanden voro, 

att hindra eldens framfart. 

På fartygschefens inrådan, befalle Öl'versle ~loffal sitt 

manskap att kasta öfver bord all U!Has ammunition, och man 

lyckades snart nog uttömma styrbords (; rutdurk; men resten 

ar krutet, förvarad! i babords, gaf anledning tiil stor oro. 



Fartygets aktra del va t' n listan redan omöjliG art nalkns, till 

följe af den massa röl1 och <len stat•ka hetta, som der rådda 

öfverallt. Öfversten vädjade då till si tt folk och hemsiiilido 

om nåeon skulle, såsom ft' ivillig, vilja framträda och våga för

'Söket att klara undan den hotade durlwn. Flera raslia l.ar

lar anmiilte sig och lyclwdes hjeltemodiet framtriinga till dur

lwn och tömma den med undantag af en eller två centner. 

Det var i snnning vågadt arbete, fl era voro dervid nära all. 

sätta till lifvet; öfverväldigade af rö l; en och hettan föl lo de 

omlwll och befunnos sanslöse, när de nphalades på öfra däck. 

Straxt derpå bröto lågorna ut genom underdäcket och spri

<latHle sig lånas efter hyttorna, satte allt shyndsamligen i brand. 

Det blåste nu liårdt och Kapten Castle, som inså r; det 

farliga i fartygets be!fJgenhet, liit mod ens r;öra båtanlll Iiiara 

till nedfirine, och utan olyckshändelse blefvo de satte i sjön. 

-1;rupperna mönstrades på däeli, ingen försökte att rusa till 

båtarne, utan hvur och en lystrade till l;omandoortlen med 

samma pur.ktlighet, som på en parad. Öfverste Mot!att till

l<ännagaf för d f' m, alt l(apton Castle ej miss l röslade om far

tygets räddning; men att för dems egen s;il<erhets slwll vo

re det rådligast hålla bålarne under rodd f~rdige för orör

·modade fall. Qvinnor och ham nedfirades i lifr:hldningsbä

tan, ltvarefter den anbefalles lägga ifrån i afva.ldan på vida

re order. Alle man tog nu i verk med att sammunstilla flot

tar af filrrådsspiror etc., så att pfi kort tid l'oro tre dylika 

1>;ammanfogade, tillräcldigo att dorpå rådda större de!en om 

-bord varande porsorwr. Kapt.Pn Castle lyckades fä tvenne af 

-dessa i sjön och den tredje lades tvursl;epps f;irdig att >l<ju-

tas ut vid första vinl;, Emellertid ha de elden förödande fram

tr'ångt; hela ·lwjutan, salonr;en m. m. voro i en enda låga 

ocli omliring kl. 9 slo1:o 15r,orna ut genom öfra däck samt 

löpte up.p långs mesantacldingcn. Genom I\apt-e·n ·Castle's 

omtä-nl!-samhet aH läega fartyget mot vinden, förd es 15-go·rna 

och >rök1en akter·öfver, hvarHir ock my·cken oro uppstoll för 

den hilndelsen, att. det ·ej 'Så knntle bihelrl\llas, nhm möjligo11 

05 

f-alla af för den, dä alll vore förloradt och nnd!ll'gången o~nd-
. 1 f.. ams en skrack-

viklig. Under denna oroväcliande ovtss 1et, orn, • 
full knall troligen upplwmmen vid de lmll een lners antand

ning hvi;l;a mnst qvurremnus i bagbords clurli och hvilliaS OX

-plod;rande nu sprängde ut babords l å rinu-. Från stor

masten till al;tern var allt nu en massa af eld. l{apten Castle 

närde rn1nu föl'110ppni nga r, lil;väl i sina yttranden till trupper

nas befålhafvare, dolde han ej huru svagt hoppet var, a~t 
rädda fartyget. Lycklietvis motslod det aktra valtentfila tvär

"Skeppsskottet oldens inverl1an, l1varför ock alla ansträngnin

gar här förenades för alt hålla dt:rn kall. Frivilliga truppaf

delningar aflösto livarandra bemödande sig att uteslänga elden 

från förskeppet.. I denna saliernas ställning förflöto flera 

:timmar. 
Ehuru man hämmade elden nere i fartyget, kom den 

uti stormaste ns tacl!ling. M:r Welch, förste styrmannen, åtföljd 

-af några soldater· lintrade då genast upp och lycl•ades med 

genomdriinkta filtar släclw, efter mj·cl;en möda och först se

dan ett par af ruerna voro förstörda. Bortåt klodan 2 föl

jande morgon hade man den tillfredsstäl lelsen se elden af

laga . Lågorna drefvos så smånineom tillhal<a och vid dag

gryningen var det slärkt öfverallt. Fiirst dä framstod klart 

och tydligt hum slwningslöst elden förödt. Af hela akter

skeppet återstod lmappast skalet och dessutom stod en an

nan fara för dörren. Stormen fortfor och för den höga sjön 

•s.fampado och ruilade sl;eppot hfd'tigt, ståndi~t intarranda vat

ten genom läcl<an som krutets antiwdninrr förorsakat på ba

bords låring. Det hade 15 fot vatten i hål och hastiga rue

del mast.e ·anlitas .att förhindra sjunt;ning. Alla man sattes 

III pumparne och att genom ösande lfmsa. 1\apten Castle, 

'MJ.m i 1,ulitnde att aktern simlie falla ut, lät fOrsäkra elen meq 

' liv å kablar •tan-n·e und€ r bottnen och ·ansar te. 
S'tör·stu svåri-ghet' n ;var att ut,estänca -vatbr:w't som foTsa·de 

in genom låringen. Mod reservse!Jel och filtat' pr.oppades , 

~iH~ 'l'åokan •någo t så när ti!ltfipples. Un de r rn·orcoMn för-
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mårides ej alt stormen ville artaga och vid hvarje slinering 
kastades vatten-cisternerna, hvillw liOmmit lösa, f1·am och åle1· 
i rummet. Sl;eppets brydsamma sli\llning och vindens fortfa
rande styrka tvungo till ihållande arbete vid pumpame och 
länsningen; förs!. ldocl<an 2 e. m. kunde den uåten, h vari qvin
norna och harnon blifvit satte, låf:Jr.a till och dess.1 tar:as om
bord, åfvenså återv<inde de öfrir;e båtarna, hvill<a fått ti llsa
geisa hålla under rodd medan elden varade, med undantar: 
af eiggen, h vilken under natten blifvit fylld och sju nliit, lik
väl blef bål.befiältningen bergad, genom en af de andra 
båtarna. Det återstående af dagen och pli följande n alt. 
ända till aftonen den 13:de syssollatles alle man med 
att pumpa och hålla fartmet läns i rummet, då det lyc
kades besättningen att försäl;ra al!lern och få fartyget att 
styra. Det hade då drifvit ned så långt som till i3° 12 syd
lig latitud . Kapten Castle tillsal.lo alla segel, samt styrde 
på Mauritius, hvill;en hamn, till allmän elftdjo, angjordes . 8 
da!!ar derefter och der derus förundransvärda räddnine gjor
de stort uppseende. Truppens befäl yttrar sie i särdeles 
11miclmmde ordalag, om det s fl t t, hv <t rpå lwpten Castle gick 
till väga vid ett så pröfvando o..:h malitpfiligeande tilfälle. 

Efter de sista underrättelserna qvarliieo 54:de rege
mentets befäl och mans:wp i ~l uuritius, i al'vaktan på ett far
tyg all öfverföra dem vidare till dest inationsorten. 

''Sarah Sands" var högt assurerad! hos Lloyd's. 
I er. Porlsmuth-tidnin r; inhemtas vidare om delta fartyg 

följande: 

Konstruerad och byggd för omliring 12 år sodan af M:r 
J. Grantham"') från Liverpool, var den snart sagdt den första 
sjösående ångbåt af jern. Särdeles omsorg nedlades vid till
ve rimingen af de vattentäta tvärsskeppslwtten, hvillia jem!.e 
hennes goda bordläggning ocl<så nu blefvo egentliga medlet 
för möjligheten att rädda fartyget och der om bor<f varande 
mennisliolif. 
") llvilken just alslutadt et t högst värdefullt arbeta om byggnad at 

jornfart.yg, ~tföljdt af plaucher, 

. ,, till IIIdien med trupper, 
Ålt detta ångfartyg på s.lll \l\ g ,. bevis på för-" .. . . ' åter ett ytter ,gnre ej helt och halJet forgiCI,s, ar .. f t ,.d synnerli~en 

,1 af je r n i stä Il et for a ra ' delen af att byg.g, f" . 1 .ner transportskepp. - . le till truppers o•anc e e , 
för fartyg amnac ' t bva()! af träd sliulle med visshel he-

l l! f rtvg van "' · ' ' Ilade l e a a . n fl Ila monskliga ' t opp och det derpa e er a ta aktern brunn• lit d~ de deremot . k"t . d man och a a beråkningar SJlll1 'l 'l me ' . n . l d lycllil"il ut aanarm .. · J"f bergn1ng OCl en u '-' '-' nu hade for sma 1 s .. hvilliet 
• t t tacka den jornbeldådnad som oms lo t dem, 
a . . d t mö" lir>t för Kaplim Castle att rfHJda fartyget' gegJorde e J u d" e besin-. ulma" rl'ta sJ· ör::Jannalwnslwp, mogna om om ' nom Slll · 1 

j" . J" . " och outtröttlighet, understödd af truppernas 'lSClp m 
nm" b f"l 

l d ·n" sa" förtj"enstfullt uppehållen af deras e a. oc1 or m"' 

·----

11 v a r j e h a n d a. 
Engelska Skruflinieskeppet Hero som ~yliee_n cntt_ af sta= 

peln i Chatham har blifvit bygdt, efter Amu:al Slnr Ilalwm Wal. 
kers plan af föreståndaren för slleppsbyggenet pa Chalams val f 

. ' l . ett af de ståtligaste fartyg af sin !dass. Dess M:r La1re, oc1 ar . . b d · 2~ 4 1 " fot · utvand1[!a re -längd mellan perpend1lllarne .:> · :r en". ' 
1 d. · et 24 1 fot · matande 314 8 ~ tons. den ö5 'if fot; J LIP 1 rum m ~ ' 

Ilestyckningen är bestämd till 34 st. 8-tums kanoner om 9 
n d t öfra 34 st 3»-pund fots långd på undra batteriet; pa e · '"' · 

k 9 l fot . samt 22 st. 1 fot kortare 3:2-pund. l<a-anonei' om 2 , 
non er och 1 st. 1 O fot lang 8-tums eller 68-puntl. kanon 

d l u .,,skiner om 6oo nom. hästkrafter äro under pa ö fra ac 1. 1n 

insättning vid Sheerness. 

l Juni simlie Fregatten Mersey aflöpa på samma 
Tarf. Don år byggd för fortgåendo, får 1,000 I.Jästars maskin 

och 40 kanoner . 
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För Franska Kejsarens s·äkning bygges en ängjakt kallad 

L'Aigle, som blir ett mästerstycl>e i skeppsbyggnadskonst fås· 

en langd af 350 fot och 500 hästars ångmaskiner. • ' 

Ne~politanska flottan bestå r af i 6 seglande och 29 ång

fartyg, tsllsammans förande 7 46 l!anoner. Sardinianska flottan 

eger 6 seglande och 12 ångfartyg med 316 kanones·. 

Ängkorvetter {ör Brasilietl. Vid Thames byggas nu 8 

~t. _såkall~de kanonångslupar för Brasiliansk räkning, samt 2 st. 

t 11 rank n k e. H var och en s l! all föra 6 lwnoner och hafva 

200 mans besättning. Lfiringsbåtame inrättas med Clilford:; 
netlfirning~appa rat. 

SAMl\JA NDRAG AF ÅTsKILLIGA l{oNGL. BnEF, FöRORDNI!'i

GAn, GE1'EHAL-0RDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJö'FÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

([{ongl. Bref.) 

Don 9 April. Att de Selnmd-Löjtnantor som ljenstgjort å 

under sista ·expeditionen och icke at

erhållit 50 proc. förhöjning å Sjöallö-

l{orvetten Najaden 

njuta lön på stat 

ningen. 

S. d. Alt Ängkorvetten Orädd får begagnas till hemtransport 

ar Norra Mallands och ~:sta Bohus, samt afhemtande af sö

dra Ballands 13åtsmans-!{ompanier. 

S. d. Att Chefsfartyget Hilda vid Götheborgs Depot får för

säljas eller slopas. 

S. d. Att för Officer, · som hädanefter innan han fyllt 65 år, 

:varder förflyttad på Fotlans fio.servstat, bestämmes lönen 

;p.å denna stat till beloppet af den lön med tjenstg.öringspen

m~gar o~h . förhö!nir~g för derunder begripen spannmål,$om 

111t den mhll i 8iJ7 ars slut ga llande atlöningsstat finnes be-

slatld fös' hans inneharvande lönegrad ; dock att.sådan, utöf-

. f" de fra"rl''l''td(la bestållninaen , 
ver nu varande pensJOn er os· n r • · " 

rörhöjd lön icke må uteå länere fin till och med det år, då 

inneharvaren deraf uppnår 65 års ålder, hvarefter lönen 

neJsättes till lika belopp med pensionen, äfvensom under 

den tid, dy Iii! lön åtnjutes, dess inneharvare silall sj e l f vid

kännas utgörandel af de derför belöpande såväl utskylder till 

staten som pensions .. och gratialsafgifter, hvill;a begee sed

nare afgifter skola vid den flottans stalion, h varå han 5 r 

pl'acerad, ar lönen på vanligt sått innehållas och från sta

tionen tillsändas vederbörande Pensions-Cassa; kommandes 

det under den 25 Febr. 18;)2 för Flottans Resuv-stat ut

fflrdade Nådiga reglemente att i öfriga delar iiea full til

lämplighot på de Officerare, som hädanefter med här ofvan 

omförmälda för höjde löner på nämnda stat förflyttas, samt 

att i sin helhet blifva för dem gällande, så snart, vid fö

reskrifven lefnadsålder, de förhöjda lönema fråntrådls. 

Den 16 April. Alt Selmnd-löjt.nant J. C. A. d' Ailfy erhållit 

transport till Fiollans Mekaniska korps . 

S. d. All Selmnd-Löjlnant F. A. Palander erhållit tre års 

t.jenslledighet jemte nesestipendium, för att ingå i Kongl. 

Stor-Brittanisk Örlogstjenst. 

s. d. Alt ett af fiollans ångfartyg från stockholsus station 

får användas, af Fyr-Jngeniören, för undersökningar å Gottska 

Sandön, Veslra Kopparslenarne, samt till utläggni nge n af 

prickarna ä Finn- och Grundhallegrunden. 

S. d. AU af de till ön S:t Barthelemys förvaltning afsedde 

medel, ersättning skall lemnas för af l<orvetlen Laeerbjelke 

derstädes lemnad ammunition m. fl . effekter. 

(General-Order.) 

Den 4 Maj. Kong!. Maj:t bar i Nåder befallt, att Kapten J. B. 

Rleman skafl, efter fullgjord-t uppdrag, återresa till Carls

krona. 



70 

S. d. All Premier-LOjln<wten Grefve M. E. A. Lewenhaupt 

sliall under Premier-Löjtnanten Friherre fl. O. Sl.nckelboq;s 

sjöl1ommendering och till svidare tjonstgöra i Sjiiförsvnrs

Depa r te mentets Kommand o-expedi !.i on. 

Don 5. Att Premior-Löjtnanl.en och !liddaren Aug. Hj e lm ~ 

sljerna skall såsom Adjutant me.dfölja Chefen för Sjöför• 

svars-Departementet under dess förestående resa till Norriga . 

S. d. Att när undorrättelse erhålles att H. K. H. Hortiginnan 

:1f Östergöthland blifvit förlöst, salut silall ofördröjligen gif

vas fr·ån Kungshalls batteri i Carlsl;rona och från Kungs

Ilo lms ff1stninrr, med 96 slwtt i händelse af en Prins och 

mod 4 8 slwtt i händelse af en Prinsessa, samt att med el! 

lilw antal slwlt sL1II saluteras då "Te Deum" i anledninp, 
af Il. J(. H:s nedlwmst. afsjunec ~. 

Don 11 . Att Kapten-Löjtnanten A. J. Husengren sl1a ll i stället 

för insjuknade 1\apton-Löjtnant A. S. Krusenstjerna tjenst

Göra som Selwnd å Fregatten Eurrenie under dess före~ 

stående expedition. 

S. d. [{. IVI:t har i Nf1der befallt, alt Ynglingen A. C. Land-

eren må såsom Exfra 1\arlett, på egen belwstnad, medfölja 

f(orvdten af Clinpman under dess nu förestående expe
dition. 

S. d. Kong!. \Vlaj:t har i Nåder beviljat K 1pten-Löjtnanten 

W. M. Elers 3 månader·s t.j enstl ed igliet att till holsans vård 
resa utrilies. 

Den 1 L Kong!. ~Jaj:t har i Nåder tilldelat Svärdsmedalje1• 

åt ncdannämde förtjent mansl,ap vid : 

Carlsirrona Station. 

Matrosen vid 1 :sta Komp. N:r 25 Carl Johan Carlson 
' Gåtsmannen vid 3:dje Bl eldnees Artilleri-l;omp. N:r 125 Gu-

staf Petterson Boman, Båtsmannen vid 5:te Blei1inges Komp. 

N:r· 125 Pelter Svensson Stillberg, Båtsmannen vid 1 :a Gott

lands Komp. N:r 21 Johan Niklas Dykare, Båtsmannen vi ~ f :a 
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Bohus Komp. 231 Anders Andersson Dahlberg, Bfitimannen 

vid Norra Hall ands Komp. 1\:r GO Co rnelius Petterson Friman 

och soldalen vid ~larin-Heaemcntr.ts i :s! a 1\o mp. N:r 30 Carl 

Fredrik Andersson S:>ahel. 

Slackholms station . 

Sjölwrporalen vid 1 :sta Södermanlands Komp. N:r 35 

Johan Adam Berg, Sjölwrporalen vid 1 :sta Norrlands 1:sta 

Komp . N:r 106 Mag nus Mysl•ja och Sjö!wrporalen vid 1 :sim 

Norrlands 2:a Komp Carl Fredril1 Thunberg Thunholm. 

Den 17. Kong!. Maj:t har j Nåder befallt, alt under Kom

mendör-Kaptenen och Riddaren J. Lilliehööl;s sjukdom, 

I\ommendör-l<apten en och Riddaren S. L. Hasselberg skall 

tillsvidare förl'alta Stationsbefälhafvare-embetet och der

jerote ,forlfarande bestrida Varfs-Chefs-tjensten. 

Den 20. Kong!. Maj:t har i Nåder hevi'jut Under-Löjtnanten 

vid Flo1tans 1\Jelilmislw l{orps O. Hult ett års tjenstledighet 

för att j er;na an eeiäeenheter Yistas ufrilws. 

Den 21. f{ommendör-f{aptenen och Riddaren A. Lagersträta 

2 månaders tjenstl edighet att till hel sans vård resa inom 

riket. 

Den 25. Selwnd-Löjtnanten K. C. Potre 1 års tjestledit:het 

för att i egna anr; elflgenheter vistas utril1es . 

Den 27. Premier-Löjtnanten C. G. von Olter månads 

tjenstledighet för att i egna angel f1g onheter vi ; l.as utrikei. 

Föriindl'ingm· inom lfongl. Jlaj:ts Flollft. 
B e f ordringar. 

Den 18 Maj. Till Revisor i Sjömilis-Konto re!.: f{ammar

skrjfvaren C. W. Rehn . 

Don 29 Maj. Till Kommendör: 

Lilliehöök ; till f{ommendör-Kapten: 

Kommendör-Kaptenen J. 
Kaptenen P. F. Hawer -
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man; till Kapton: 1\npten-Lujtnanleu O. G. A. Het·liepe; till 
Kapten-Löjtnanter: Premier-Löjtnantorne E. Odelstje1ma, F. K 
Gjerling och C. O. L. Fries; till Premier-Löjn•mter: Selwnd

Löjtnanteme G. B. Helleday; F. A. Faclis och A. C Scltön

meyer; till Selwnd-Löjtnanler: Ynglingarne G. A. Frie!• och 

1/. G. Nordenslijöld. 

Don 15 Juni. Till Kommendär ; Kommendör -Kaptenen 
E. A. Printzensköld; t iii !\ommendör-1\aptener: Kaptenerna 

J. B. Jilemrm och A. W. Laven ; till Kaptener: Kapten-Löjt

nanlerno A. G. R. von Feilitzm och B. J. Adelborg; till 
Kapten- Löjtnanter: Premier-Löjtnantorne A F. Ringlteim 1 C. 

A. Fischerström, F. Thorse/l och Grefve C. C. Horn ; till 
Premier-Löjtnanter: Selwnd-Löjtnanterne friherre F. W. von 

Otter 1 Friherre C G. Oxenstjerno, Friherre G. J. W. Åker
hjelm och A. L. C. Zielfelt. 

Förordnande : 

Den 29 i\laj. Till Lots-Löjtnant och Cher för Luleå Lots
rtirdelninr:: Öfver-Styrmannen C. F. Espelund. 

P d Flottans Reservstat öfverflyUade: 

Den 2\) 1'\'Iaj. Ko1umondCinHl, Friherre G. E. Ruuth. 
Den ~ 5 Juni. J(apten-Löjtnanlen F. G. Du Rietz. 

A{$lwd: 

Den ~ Juni. Premier-Löjtnanten G. B.. Helleday 1 med 

rättighet att utan lön i Flottan qvurstå. 

Dödsfall: 

Selmnd-Löjt.nanten, Friherre G. Stackelberg den 15 Mars. 

Regements-SI1rifvaren B. G. Lennman den 'i7 Juni. 

Kapten-Löjtnanten A. W. Hulten den 8 Juli. 
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