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UTDRAG UTUR l{O!'IGL. FörtVAL'I'NINGENS AF SJö-ÄREN

DENA DEl\ 27 JULI 1848 AFGIFNE UNDERDÅNIGA BE_:_ 
RÄTTELSB m ·l FRÄMi\IANDI<J NATJONEHS UPPTÄCKTEH 

OCH IHAMSTEG l SJÖVÄSENDET TILLHÖRANDE ÄMl\EN. 

(Forts.) 

En Hert' Bush i England har uppfunnit en Kompass af 
ny och mycket sammansatt beskaffenhet, i änrl~lniål att den 
afvikning, som förorsa lws af fartyr,f'ts jern och är brhant 
under namnet local-attiacti on , slitlilc lwnna minsl,as och 
bringas till mera regelbundenhet, [III hittills med vanliga 
kompasser kunnat uppnås. Nämnde nya lwmpass be.sl\rifves 
sålund11 : 

Uti ett liärl, innehållande ql'icl<silfvrt·, flyter i upprätt 
ställning ett i undra ändan öppet glas ; i öfra ändan af 
samma glas_ är initittad en upprätt stående magnetisl< stång, 
upptill formad som en lit en lwpp <'fler skål; ett ledare-rör, 
hvarnti tliimnde stflllg har fri vandring upp och ned, ät' 

slmtfvad uppå det först omnämnda l;ärlet med qviclisilfret. 
Denna stång jemte ledarc-rörd ilr omgifven af ett slags 
ramstycl<e, bestårnde af 2:nc mar,netiska stänger i horizontelt 
hip,e, förenade på lwrt afstfind från hvnrandra medelst 2:ne 
tvllrst~ing r-· r, hvill;a up pbära 4 mnr;nct-strJoger, så att de upp
till nueot sammansluta. Dessa 4 stiinecr äro nära deras 
öfra iindar förenade med ett band; omedelbarligen på mera
nämnd e stiingers öfra iindar äro fastade 2:ne maenet-stäugcr 
i horizontelt liir;e och sammanhängande med en balans-rine, 
rörlig lil·ing stöd genom den i biirjan af beskrifningen nämnde 
upprättstående magnet-stången. Ofvanpå denna balans-ring 
är fästadt ett litet ramstycl<e, och ofvanom detta är lwmpass
skifvan och nålen, liVars dobb med en juvelpynt l1vilar i en 
aeat-hylsa i lwppen eller sl<ålen på den först omnämnde 
rnaenet-stån gen. 

Alla dessa maenrt-stänger äro så vi\nda , att den enas 
nordpol och den n:istas sydpol visa f1t samma håll. 
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Jemförelse- förs öl< emellan llushs kompass och en af 

Engelsl1a Amiralitetets prober-kompasser) till utrönande ar 

local-attractionens verkan å hvardera af dessa, harva utförts 

dymedelst, att en bundt stålstänaer fördes till 8 särskil ta 

punkter af hvardera kompassens peripheri i ett plan, beläget 

1 fot under nålens plan , och på I fots afstånd från nålens 

axel , alltid ialittagantle, att stängernes norra pol först och 

deras södra pol sist fördes intill den bestiimda punkten, och 

att vid hvardera tillfället kompassens draening anmärktes. 

Då på nu uppairvet sätt stängernes nordpol hölls i vest, 

drogs nord pullliten på Amiralitets-lwmpassen 30° vestlit;t ; 

med stänr;ernes sydpol i ves t, drogs nord p u ullten på samma 

kompass 30° ostligt. Under lika försök med llushs lwmpass, 

drogs Jess nordpunkt 5° vestligt och 6° ostligt, utvisande 

sldlnaden i de båda kornpassernes dragning vara i medeltal 

som 60: 11 ; då, på anfördt sätt, stålstängerue höllos i 

sydost, utföll samma sidinad som 50 : 17 , varande denna 

den minsta och den först uppgifna den största af de vid de 

8 särsiiiila pullliterue anmiirllte sliilnader. 

Till upphettande af Jernfartyg, (Ht de slwla hestr·ykas 

med nägon emot rost skyddande blan~niug, uppgifves ett 

enkelt och lätt användbart redskap, bestående af en 12 fot 

lång kröl1t jemstång, h vilande med sin midt eller lägsta 

punkt på en axel , försedd med 2:ne rullar. Jernstångens 

ena ända utgöres af en gaffel, emellan hvars håtla klor hän

ger i jemnvigt en panna af 3 fots längd och 2 fots bredd, 

pä stöd eller tappar fästade vid midten af pannans långsidor 
' men rörliga i gaffeln. stångens andra ända är försedd med 

handtag och en lämplig lång sträng eller bentzel , fästad till 

en passande tyngd. Detta fordon for·tslwlfas af en man så, 

att pannan, med antändt bränsle uti, kommer under den 

fl:icli af fartn:ets hotten, som man vill upphetta, der pannan 

qvarlifdles i önskad st311ning medelst tyn eder! och strängen 
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eller hcntzeln Yid ståncriis haneHag, clå mannen lwn under 

nilr,ra minuters tid lemrw denna , för att pil lika säll fort

sliall'a en dyliii inrättning till Pn annan lliicli och sc·cl;:tn öm

som nytta dem till nya sUi!len el ler delat' af fart )'l:l't. Denna 

en Ida maehin synes för si !t ändaruiil att c ii ra Jer·nfarlj g 

torra förr än de skola målas eller strykas, särdeles an vand

bar ocl! nyttig- samt föga ko~tsam. 

n 

1 Juli mfuwd l 8~7 hade Engdslia Kronan följande Ang-

farll'G : 

förändrade från Linieskepp 

di to frilo Fregatter •••••. 

bygde af jero •..••.••. 

dit.o ilf trtid ....•..•.• 

dito of dito .••••••••. 

Anmärkning: 

;,.. 

"' ~~ q Q .., 
;; 

4 

6 
27 

26 

112 

175 

""' ~ 
~-'t <1: "' o. o. 
::r "' '--•--:: """ = Q:. c =- · ,... 

- !~ 

1 5 

19 8 

-- 26 
112 -
132 !~3 

;:c l>-
....; "'· " o 

~~ o o; 
::> 

"' "' '" ~ ... 
T' "' l 

7,030 1,830 136 

7,778 2,350 H2 

16,!l51 7,222 115 

22,410 S,IHi 250 

76,623 22,720 397 

t30,8U2 /~7,23b 1,040 

l:o Af förestående 115 fartn; voroutrustade 79, 

upplagde • 28, 

lutder byegnad ~2, 

begar:nade för posten 211. 

175. 

2:o Ett Jemfartyg om 850 ton öch 350 h. k. maehincri 

kostar i Eneland : 

Fartycet a 27 L. pet· ton . 

l\lacbinen a 48 L. per h. k. 

utom Artilleri. 

22,950. 
lli ,SOO. 

39,750, 
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Machinist-korpsen fiir Engelsl;a Flottan sliall , enlig t i'tr 

18~6 faststäld stat' bestå utaf: 

l :o Jnspelitörer ö[ver Flottans Ångmachinr r. 

2:o ~~ kl"""' Öf<o.-Mochi,btec. 

3: o ;• :::~ !dassens Under-1\'l ac!Jinistr r. 
3) 

Desse alla anses såsom Flottan tillhörige Civile Tj enste
miln , med rang : Inspektörer lil;a med och näst efter Ma
sters of the fleet (d . v. s. Major i Arm een); han utniimnes 
af en Kommission. Öfver-Machinister Iil;a med och niist ef

ter \Vl3sters (Kapten i Arm een) ; han utnlimnes likaledes af 
en Kommission. Under-Maehinister lika med och näst efter 

Sccond-\VIasters (Selwnd- eller Under-Löjtnnnt) ; de antagas 
ar Varfs-befälet . 

Inspelitören Bligger ansvaret för och allmänna inseende t 
öfver alla Ångmachiner med llVad dertill hörer, så väl vid 
den station, der han iir anstäld , som den Flotta, hvarpå 
han är kommenderad; han utnämnes med afseende på pröf'
vad erfarenhet, erl1änd skicldighet, god. omdömes-förmåga 
och redlighet, så att fullt förtroende lwn sättas till honom. 

Af en Öfve1·- Machinist fordras, att kunna i fartygets 
Loggbok införa sina anmärlmir.gar öfver maehinens eåne, 
så väl i allmänhet som å speciela ställen, och om förhållan
det med ångpannorna ; att lmnna på fri hand upprita ma
chinens särskilta delar, med utsättande af deras dimensioner, 
sli att de lmnua efter nämnde ritningar tillverlws, i händelse 
han iclw sjelf som arbetare flau , när behofvet så fordrar, 
af hjelpa brister och fel å macl1iner och pannor ; han bör 
äga fullständig handtverks-sldckliehet och på erfarenhet bygd 
liännedom om ma chin-debrnes olil1a eång , slitning m. m. , 
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och i Theoretisk \Vlechanili erforderlig insigl för utt förstä 
de grund-orsaker, hvarpå maehinens verkningar och rörel
ser bero ; han bör äfven känna grunderue for ångans bild
ning och lirart, samt kunna förldara förmånerue att begac na 
änglirarten med mer eller mindre expension. lian slwll ut i 
Amiralitets- byrån för Flottans Ängrnachi ner examineras af 
lngeniör-Chefen för Flottans Ångmachiner i närva ro af 1\on

trollören öfver desamma. 

Af de i examen ådagalagda kunskaper samt af uppfiirnnde 

och tjenstetid beror i hvilken klass den examinerade kom

mer att uppföras . 

Af en Under-Maehinist fordras att kunna föra rälmingai·, 
och att på fri hand kunna upprita macl1iner och pannor. 
Han bör förete betyg öfver sin tjenstgöring vid nåeon me
chanisk verl1stad eller visa andra prof på sin kännedom om 
maehiners gång och uppå sin färdighet som mechanisk ar
betare; derjemte bör han uppvisa betyg om sitt uppförande. 
Han bör äfven känna de allmänna grunder, hvarpft ångmachi
ners brul1 är bygd ; namnet och nyttan af ångmachinens 
särsliilta delar. För att i andra Idassen lmnna antagas , bo1· 
him dessutom hafva tjenstgjort på Ångfartyg under minst 
ett års tid och kunna pral1tiskt visa , att han kan sliöta en 
ångmachin . För antagande i första klassen bör· han iiga 

förenämnde kunskaper, hafva tjenstgjort som Maehinist å 
Ångfartyg minst 2 år och kunna sl;öta ångmachiner, när han 

dertill befalles. Han bör fullständigt l1änna ångmachinens 
rörelser, delarnes olika slitning och hållighet m. m., och 
bör kunna rätta och af hjelpa de smärre felaktigheter, som i 

ångmachiner och pannor upplwmma. 

På ägandet af förenämnde kunskaper, arbets-sllicklighet 

och tjenstetid ' i förening med godt uppförande ' crundas 
hans befordran till Öfver-Machinist. 
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Under-Maehinist eJ.amincras af !u,pe~lörrn iiri' CJ' Flot
tans Ängmacl1iner och af Föreståudareu för 1\ronans verli
städer i närvaro af Varfs-Chefen. 

Då behofvet så fordrar, kan Maehinist antar;as utan att 
hafva tjenstgjort på fartyg den ofvan IJestiimda tiden ; docl1 
fordras för hvarje sfrdant tillfälle siirsl1ild tillåtelse af Ami
ralitets-Koileeium. 

Alla på Flottan nu tjensteöranJe Maehinister bibehålla 
sin inneharvande grad tills de vid underp,ånr;en examen pröf
vats sideldige att inträJa i Jen nya l\lachiuist-korpsen. 

Allöninr;en för denna korps lir IJesliimJ, som i nedan
stående tabell Hnnes utfördt: 

Inspektörer . . • . . • • . . . 

l 
l :a klassen 

Öfver-~Iachinist 2:a d:o 
3:e d:o 
l:a 

U~der-Machinist ~2:a 
(3:e 

Anmärl1ning: 

klassen 
d:o 
d:o 

1 månaden. 

Ombord. I land. 

LS. s. d. LS. s. d. 
25: - 13: 15. 
20: - 11: 
16: 8: 16. 
H: - 7: H. 
l <l· ... 6: l'' ... 

9: 10. 5: 4. 
8: 4: 4. 

Machiniste1· erhålla ingen tillölming i allönineen , uå de 
tjenstgöra i farvatten emellan tropilierue ; icke heller någon 
ersättning för den tid, under h vilken de förskafra sig för
beredande kunskape~ 

De Maehinister, som i hanmar och vid varfven tjenst
göra med Ån:;machiuers skötande, erh~lla sjö-aflönint:;. Mn-
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chinistel', som lwmmeuderas till sjötjeust, erhålla 3 måna
ders aflöning i förskott. 

Maehinister, som anbefallas cöromål annorstädes än å 
de fartyg, de tjenstgöra, erhålla en förhöjd al1öning efter 
deras erad i enlighet med särskild författning. 



KRIGET EMELLAl'i El'iGLAND ocu CmNA. 

Sedan Europa förhlifvit troget sina freds-erunder, och se
naste krigs-anledningar med deraf föranledde rörelser ibland 
åtsldlliga Nationers Flottor (ltviiket lemnat oss nya bevis på 
sjömaliters företräde och de stora skeppens politiska värde) ' 
upphört att fästa tankarne "') , har uppmärksamheten odei:Jd 
fått syssels~itta sie med de välgörande inOytelser, som ett 
allmänt freds- tillständ medför på verlds-ltandeln, hvillwn 
med jätte-armar allt mer och mer omfattar verlden, för att 
slutligen tillväeabrinea en fö1·trolie gemenskap alla folkslae 
emellan. 

Alla hinder för denna stora rörelse synas i vår tid 
hafva viliit för den uppåt striifvande Andens och en högre 
led-nings makt, ehvad svårigheter och betilnldighete!' än 
fordoa sekler deremot uppställt. Flera af denna tidens om
fattade företag bafva till och med utseendet , att på lwm-

*) .~r 18lf0 togs den ointagligt ansedda Fästningen S:t Jean d'Acre 
på 3 timmar af 8 Linieskepp, 5 Fregatter och 4 Ångfartyg. De 
tvistande Sjömakterne hade i Medelharvet 50 Lioieskepp i verk
samhet, och omkring 50,000 man utgjorde besättniogame på deras 
eskadrer. 

I detLa ögonblick föröka de Europeiska Sjömakterne antalet af 
sina Lioieskepp och förstärka sin Sjökrigs-materiel. England har 
125 Linieskepp, 130 Fregatter och 120 Krigs-Ångfartyg; Frankrike 
40-50-116; Rysslacd 36-27-6; Turkiet 11-12, inga Krigs-Aog
fartyg; Sverige 10-7-6; Holland 8-21-9; Danmark 6-7-3; Spa
nien 3-6-4; Neapel 3-11-12; Portugal 2-5-2. Summa 2lflf Liuie
skepp, 276 Fregatter och 275 Krigs-Angfartyg. 
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mandc tider utöfva cu ej mindre m:Unic inflytelse iin de 
största verlds-h iindelser, med hvill;a dc ock tyckas ha dd 
nemensamt, att af månea förberedde hätHlclser och plt eu tJ 

gång vara framkallade. 

Ur denna synpuukt liilll förelrildcsvis betratilas: För
eningen och sammanhinduing-en af Atlantisl;a och Stilla Oce
anen genom en redan pålänllt l;aual öf'ver Panama-näset för 
stora fartyg- 1 ); expeditionen till i\iger-Ooden, för att med 
platta Jern-1\ngfartm framtränea till det inre af Afrika, att 
söl;a kunslwp om sjelfva käman af denna den minst kända 
af alla verldsdelar ; försöl1et att öfver Antiochia och Bir i 
syrien, med Ångfartyg af jern, befara floden Euphrates, och 
dymedelst upplifva den earnia verldens förnämsta handelsväg 
med Indien ; den till verl1ställighet bragta och underbart 
skyndsamma handels- och href-l;ommunikationen med Ost
Indien , som från England fullbordas på nåera veckor 2 ) ; 

t) Undersökning är gjord, ocb Cordillererna sträcka sig ej öfver nä
set. En dalgång ar funnen i kanalens riktning, ganska använd
bar, äfveosom 3:ue farbara floder, h vilka till någon del kunna be
gagnas. Gräfoingen utgör, efter dessa undersökningar, endast 12 ~· 
Eng. mil och bela längden af kanalen kommer aU bli 49. 2:ne 
stora Slussar skola reglera fartygens sänkning och höjning. Kana
Jens bredd är bestämd i vatten-ytan till 135 Eog. fot och i botten 
till 55, samt dess djup till 20 s. m. Kostnaden efter Herr Morel, 
en Fransysk lngeniör, påräknas till 14 millioner francs, och fartyg 
af ilfOO tons dräglighet antagas kunna passera derigenom. 

2 ) Det var Herr Holmes, som för några år sedan föreslog förbiodel
sen mellan London ocb Calcutta öfver Suez genom Ångfartyg. 
Efter denna plan skulle fartyget lernoa London den 1 i hvarje 
månad och Falmouth den 3, ankomma till Alexandria den 16 samt, 
på kanalen och Ni l-floden genom mindre Ångbåtar, hinna Cairo 
den 17 om aftonen. Deremellan och Suez, genom öknen, är 72 
En g. mil, och resan skulle ske dels med omnibus, dels med last
kreatur, samt fullbordas till den 18, då ett .~ngfartyg i Suez borde 
vara i Liereuskvp ~ll geuast afgå. Fartyget berör sedermera ii l-
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den rör mensklighetens forl;ofran och civilisation vigtiga , ou 

mera i dag~r och timmar rälwade, snabba förbindelsen mel

lan n~\stan alla Ji[inda punkter på jordldotet med ;\ngfartyg, 

genom hrilliet medel utbytet ar alla rollislaas andcliga oeh 

materiela förhållanden aldrig mera lwnna upphöra, och h vil

ket utur vf1r tid upprest stora och oförutsedda förhoppnin

gar 1) ; de i Europa tilltagande handels-förbindelser med 

Australien och begärligt utförda folk-utnyttninp,ar till dessa 

tn11iter , i synnerhet från England till Nya Holland och Nya 

Zeeland , hvarir;enom ärven verlisamma åtcärder tillskapats 

för utbretlande ar Europeisk anda och bibehållande ar Iucn 

och sans inom vår verldsdel 2 ); samt slutlicen, hvillwn till

draeelse aldra mest förvånat och fästat alla Sjömal;ters upp

märksamhet, Englands sjötåg till den andra verlds-halfvan 

och dess lycldigt slutade försök att genom ett örlogs-inny

tande vinna handels-fördelm· i det stora Chioesislm riiH:t, 

hvars industri och natur-alster länge retat Europas upp

märksamhet. 

Denna härfärd kan i djerfhet, i planen föl' anfall och 

fintlighet, liknas vid våra förfäders vitdugatåg till det Södra 

Europas kuster, äfven om vidt åtskiljda tidehvarf framvisa 

skilliga ställen på kusten af Röda Hafvet och ankommer till .Mal

dive-öarne den 29, allemoar passagerare ocb varor till Bombay

Ångfartyget, som är der i förväg; kommer vidare till Trencomaly 

på Ceylon den 1 i påföljande månad, till Madrass den 2 ocb slut

ligen till Calcutta den 5, På samma sätt företages återresan frän 

Calcutta till London. 

I) Ångfartygs-trafiken emellan Bristol och New-York sker nu på 13 

dygn ocb några timmar. Det har således blifvit en verkställbar 

sak, att, öfver England, på jernbanorna, fullborda resan från Cal

cutta till New-York på den korta tiden af 6 veckor och eLt par 

dagar. 

2) Detta skrcfs i slutet of ur 18,.3. 
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de mest olikartade malcriela medel för utförandet, såsom 

en följd af Europas o!ilm ståodpuul\t i vetensliaplig bildning, 

och deraf här!lytande inverkan på sådana företar;. Enulands 

sjötåg till detta land kommer ocli s;il;erligen att uppteclmas 

i Ch ioas krönikor, lilisom våra förfäders blifvit det i SöJra 

Europas. 

Som man vet , så har Chinesernos uråldriga bep,-i\r alt 

utes luta sig från all beröring med främmande rollislng-, deras 

regerings tyranni, som blifvit nationens lirs-princip, deras 

embetsmäns ränlifullhet och odräglig-a hiigmod emot Euro

peerne, hvilka i China anses som "barbarer", tillsliapat de 

godtyckligaste handels-förhållanden, som i mer än ett sel;el 

väckt vår verldsdels - i synnerhet Enalands - förtrvtclse 
tJ • ' 

utan att vinna nåcon upprättelse. Handeln med China har 

således aldrig erbjudit den minsta sällerhet, och Europeislw 

Handlande hafva ~näst antaga en hycklande och undergirven 

ton, hvilllet än mer framkallat den Chinesiska Regel'ineens 

despotiska åtgärder mot de christna främlingarne. Euro

peerne hafva till och med fått låta sie nöja med en hands 

bredd jord , och knappast våcat uttala en motsägelse emot 

det himmelstia rikets ofta återkommande förnärmelser och 

orättvisa, ehuru de under tiden erörrat stora landsträckor 

i andra trakter och ofta ryckt svärdet ur siddan för den 

största obetj'dlighet. Med ett ord , de Europeiska handels

angelägenheterue i Macao bafva varit en lekboll för Chine

sernes nyclwr, och sjelfva denna tillflykts-ort, den enda, de 

christne ägt i China , har vid alla tillfällen erbjudit rn svag 

och otillräclilig säkerhet. 

Undel' saclana omständiahetcl' äcde detta sjötåa en Eu

ropeisk betydenhet l och dess lycldiga ut.g-ång- är äfven för

buoden med mensklichetens sal1. Den inflytelse, det alltså 

kommee alt utöfva på eelir;ionen l bildningen , poliiilien och 

hatllleln i dessa ö~ l ra , mindre Lekanta , tral;ler af Yårl klo t, 
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syues vara af en ofantlip, betydelse för framtiden, ej mindre 

följdrill iin hvillien annan verlds-tilldragelse som helst. 

China s ovilja, särdeles de senare åren , emot Enelands 

hand els-fö rbindelser och fordrinr;ar, har r,ifvit anledning till 

detta kr i !j. Är 1 Sa9 företog o sig Chinesislie embetsmän i 

Cantou ;1lt såsom lwntrJbanJ anse och förstöra Engelslie 

Handlandes dervarande stora upplag af Opium, samt at t 

förolämpa och hota denna nations embets-myndigheter. 

De allvarsammaste föreställningar häremot hjelpte till 

intet. Chinesiska Regerinr;en lofvade väl att tillfredsställa 

alla ansprål;, men und vel;, det oal!tadt, att lemna bestämda 

svar; och i hopp att ej bchiifva anlita krigs-lyckan på detta 

stora afstånd, fortsatte England liinr;e underhandlinr;arne om 

slwde-ersättnint; för den förstörda varan, hvars värde upp

skattades till flere millioner Spanska Piaster. Men då andra 

medel icke ville lyckas , fattades omsider det vidt utseende 

beslutet, att med Europeiska krigs-medel förskaffa sic rätt

visa och bestraffa Cbinas trolöshet. Krir;ets förskräckligheter 

och fasans-väckande syner, obekanta för Chioas fredliga be

folkninc, blefvo häraf i flere år en följd . 

I början ansåg man , att 3:ne Liniesl;~pp borde såsom 

lwfvudstyrlla användas i l<riget med China ; men då fienden 

ej iigde nf1gra stora Slwpp, blef man snart förvissad om, att 

enelast 2:ne sådana skulle vara t!llräcldiga och äfven oöfver

vinnerliga. Dessutom beslutade man , i anseende till den 

Chinesislw kustens vidstriicl!thet oeh dess befästade orter, 

att 20 Frecatter, Korvetter och Brigzar jernte 8 Ängfartyr;, 

hvaraf några voro bygr;da af jern "') , tillika med 4000 man 

") Dl\ dessa .Jern-iogfartyg varit de första, som blifvit använda i 

l<rig, hafl'a deras egenskaper, som man tyckt, på ett tillfredsstäl
lamle slill utfallit, sa mt deras starka armering, i förening med 
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Jnfantf~ri, Sappörcr och Artilleri med helflCTincs-lwnoncr och 

flere slacs hitta pjescr för bergs-traliter, skulle deltaga i 

expeditionen till China. Men som denna styrlia borde, un

der loppet af ett flere års sjölirig, vårdas och undtThfliias, 

så påfann man den utviir;en, att låta 6 gamla Liniesliepp och 

frer;atter, som entlast bibehöll o öfre-Jiiclis-armeringen, åt

följa, för att medföra förråder, och uteöra hospitaler, sedan 

de dertill blifvit inredde och försedde med mindre fartyes 

master, tacl\lingar och besättningar*'). slutligen medföljde 

äfven flere crundgåeude Sjömätnings-fartyg samt ett stor t 

antal Transport-fartyc, hvaraf några hlifvit armeratle. 

Vid Kries-fartn;ens utrustning fästades den största nog

erannhet Deras Artilleri och öfrir,a beväpning blef sorg

fälligt uppbringad till den största förmåga. Utom den van

liea bestyckningen af 32-'R':r;a pjeser, erhöll eslwdern iifven 

bombkanoner. Linieslieppen belwmmo deraf 4 och Frer;at

terne 2:ne 68-'it:r:ar, samt största Idassen Ångfartyg 2:ne 

grundgåendet, varit af nytta. Nemesis, som användts i alla bom

barderingar och företag, är 29 fot bred, 165 fot lång och af (){iO 
tons drägt. Det har 120 hästars rnachiner och tar 20 dygns kol 
samt ligger 5} fot djupt, då fullt. armeradt j det är 11 fot djupt i 
rummet, bestyckadt med 2:ne långa 32-pundiga kanoner, och har 
!~O mans besätt.ning. Efter det utrymme, som på Engelska 1\rigs
Ångf<~rtyg är beräknadt för h var man, rymmas 600 man landstig
nings-truppel' ombord, utom hvad fartyget kan bogsera inskeppade 
på båtar. Nemesis gick vintertiden rund Cap i svåra stormar, 
utan olägenheter, samt ankrade derefter i Canton-floden bland 
100-tals Piskare-båtar, på mindre än 5 fots vatten. 

*) Dessa s. k. "Trupp-skepp" äro efter en ny och berömd plan in
redda för ändamålet j Linieskeppen för 900 man truppe1· och Pre
gatterne för 600. De förra hafva 280 mans besältning och 20 b

noner på ö fra däck samt F1·egatt- tackling, och de senare HiO ma n, 
16 kanoner och [{orvetL-t.ackling. Vid flere tillfallen hafva dessa 
fartyg deltagit i krigs-företagen. 
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~!j-/t:aar. Dcss11tom fiirsftaos fartyr,cn med knallus-acv iir, 

hvilka under tiden visat åtsl;illige fördelar, samt med spriine

cra nater, itiinJnings-lmlor och Cont;revsl\a rakete1· af olika 

kalibrar, inrättade med granater, drufhagel eller lwrliaser. 

De stora fartygen medförde iifven en 6-'tl':a landstignings

kanon, till hvars handterande besättningen ioöfvad es, och för 

att deltaea i landtruppernes företae, fördelades manskapet 

ombord till landsligninear 1 samt undervisades i att sl;öta 

både muskött- och huea-vapen . 

I detta sldcl1 finna vi denna Annacia, sldljd H,OOO 

Eneelsila mil från fäd erneslandet och alla slq•ndsamma und

slittningal' 1 i liamp med ett land, större iin ! af Asirn, och 

hvars folkmängd säees vara :wo millioner och l;ries-mal;ten 

I !· Vi finna, huru den , i friimmande luftstreck och hland 

hiirjnnde sjukdomar, på oYan!ig kust och i oliiindt farvatten, 

enJast i besittning af ofullkomliga sjölwrt, ändocli anfaller· 

befiistade städer med J 00,000-tals innevånare. Vi under

visas de1·jemte, huru den na Armada inträncer på flodeme 

djupt in i landet, utan alt lwnna hindras livarken af fiendens 

mångfaldiGa trupper 1 batterier , nrmrrnde rodd-fartm eller 

briinnnrc, deras palisadcrinear, stängsel-liedjor eller förs<inli

ninp,ar. Förtröstan och hopp om en lycldig uteiinp, livila på 

det stora förrådet af ee.;n erfarenhet' rJå ett allmänt siriif

vande efter utmiirkelsc och personlica fördelar, samt på 

krigs-lydnadens allsmäktiga liraft. 

Enp,elska Transport- fartyg med trupper anlwmmo till 

Canton oml1rinr, medio af Juni månad 1840, och vid samma 

tid förstiirlites äfven eskadern i dessa farvatten. Den be

' 'åpnade maliten hade nu trädt vid sidan af Underhandlin

garne , och Chinesiska lmsten förklarades blockerad den 21 

Juni samma år. 

Jländclserne följde derefter sliyndsamt på hvaraodra. 

Fregatten Blonde, som, för att anemna bref till Kejsaren 
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frftn Rcr:crinaen i England, blifvit afsund till Amoij hamn, 

den bästa pft lwsten och beläcen 300 Engelslia mil norr om 

i'IJacao, anlwm dit den 2 Juli. Orsallen till detta hcsök be

Jmntcjordes genom en medförd toll', och obevflpnade båta!' 

med parlamentär sändes i land. Chineserne, olwnnige om 

Europas bruk, nelwde emottaga sändningen, och, upprctude 

af påhelsninaen 1 anföllo båtarne 1 hvillws besättninga1· nlira 

blifvit nedskjutne. Kapten llourgier, Fregattens Chef, be

gap,nude nu, efter flera frulitlösa försök att i godo fnllp,öra 

sitt uppdrag, vedergällnings-rätlen, och åstadlwm genom en 

l!anonad mot batterierne mycken förstörelse. Detta kan an

ses såsom första slwttet. 

Nåera dagar härefter intog Commodore Bremer med 1 

Liniesl1epp, Il Frecatter, 2 Korvetter, 2 Änefartyg samt om

kring 900 man landtrupper, uian synnerligt motstånd, Ögrup

pen Chusan tillilw med dess hufvudstad Thinahae 1 
hvilken 

var befiistad genom en 25 fot bred graf, samt en ringmlll·, 

som var G mil i omkrets, Hi fot hög och 5 fot tjocl!. 91 

kanoner, hvillia försva1·ade stad en och hamnen, jemte 23 

Kl'igs-Jonlier föllo i segervinnarens bänder, tillika med stora 

fönåder af amunition och beldi\dnacls-persedlar. Desse öar, 

med deras goda hamn och månrra farleder, men besvärliga 

tidvatten, äro heliigne (HJO Enr,elsl;a mil norr om i\'lacao, 

samt utgöra en högst vietig punlit i både militäriskt och 

kommersiell afseende, genom enwnsl;apet med staden 1'\ingpo 

och den stora kanalen , h vilken är still d i förbindelse med 

Chioas frulitbaraste och rikaste landskap samt vigtigasie in

la n el s-lw mm unil1ation er. 

Underhancllineen om ersättning för den lidnu förlusten 

af Opium fortsattes med Chinesisl<a negerineen, oaliladt 

dessa krigsföretag. Och i afsiet att påslq·nda den, samt nn

dcrsölia farvattnet och beltigenheten, för att derpå hunna 

hygga en anfalls-plan, afeicli .\miral Eliiot, då varande Chef 
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mr Cilina-c\pedili on;•n , i Augusti m~11arl med en cslwdPr 

j cm te 2:nc truppl'urt yg till Petchclee-vil;en, der Peldnr;, Cili

nas hufvudstad, är belägen, omliring 80 Engelsl;a mil fdln 

mynningen af floden Payhoo. Men i anseende till grnnclt 

vatten, nödgades eslwdern anl;ra så långt från lmsten , att 

det låga landr.t ej från däck kunde synas. 

Amiralen emottogs med vänlighet och ymniga förfrisil

ningar; men med hufvudfrågan söl;te de listige Chineserne 

att draga ut på tiden. Det lofvades lil;viil, sedan Amiralen 

varit der oml;ring 2:ne månader, att Kommissarier skulle af

siindas till Cnnton, för att undersöl;a Ent;e ls männe us Ill ago

mål och anspråli. 

Obeniigne att sl;rida till det yttersta , då handelns oaf

brutnu. giing 15g England alltjemnt Oill hjel'fat, gick man ock 

misste om ett skyndsamt slut på dessa misshällicheter. Föi'

sta intrycket af en Europeisl1 krigs-mallt hade redan bort

dunstat i Chinas the-lundar, och det goda folliet tänkte nu 

endast på alt viirja sig balwm sina , genom tids-utdrågten 

iorduingsatta och starlit bestydade, fii stnings- murar med 

otaliga Soldater; hvarl'öre, i sUillet att pfi sl;y nda f'örlilmill[{ell 

efter l 4 års tvisligheter, Regeringen i ~hina drog allt mer 

ut på tiden, för att fulllwmna och ordna alla försvars-medel. 

Detta tid efter annan medr,ifna uppskof och Engelsl;a Re

geringens anbefaldu. milda behandling hade således en helt 

annan verl.an på den Chinesiska materialismen, än man för

modat ; den 5terförde både bögmodet och det bedrägliga 

föt'farandet, samt gaf dem nya tillfällen att på ett listigt sätt 

bortsnappa h5de Officerare och manslwp , och att med den 

hjertlösaste grymhet behandla skeppsbrutna Engelslia besiitt

ningar. 

Unclrr ticl en förhlef Chusans-öarne, hvaraf den största 

är oml;rin g 27 r<:nr,elsl;a mil lång, 15 bred, samt beWgen 
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ungefär l O mil från faG ta landet, hufvud-orten för den En

gelslia stj'l'lian. En öfverhandta{l:mde sjuklighet bland både 

slwpps- besättningat' och landtruppet' hade emedlertid ut

brutit, h vilket för några månader föi'lalllade alla företag. 

Inom Ilegementern e rälmades, i Augusti, de sjukes an tal uppgå 

till t af hela styrl<an ; men lycldigtvis var sjulidomen, som 

bestod i rödsot och föranleddes af ldimatisl<a inflytelser och 

proviantens besku.ffenhet, icke elal<artad. 

En stillhet rädde nu ett halft år, under förhoppning på 

ett önskadt slut. Handeln på Canton fortgicl1 under tiden, 

men med osäkerhet; Chinesiska Reaering-en hade på alla 

punkter beredt sig till motstånd, och Engelsmftnncn väntade 

endast på truppernes tillf'risknande. 

l Januari månad 18H hade unclerhandlingarne rörande 

!Jufvudfrågan : ''ersättning för det förstörda opium samt godt

göt'else för expeditions-kostnaden", ej kommit det ringaste 

framåt. Man hörjade ä Eng-elsl;a sidan nu först att frukta, 

det man af Chineserne blifvit dragen vid näsan, och afsände 

fördenslwll till Canton-floden större delen af eslwdern och 

landtrupperne. Chinesislie Ft'e<ls-Kommissarierne hade ock 

under tiden Vel'ldigen föreburit itllehanda msiil<ter och dröjs

mål; samt deras embetsmän till och med företa git sig att 

skjuta på Engelska lirigs-flagga n. Foll;et i China trodde sig 

således nu i stånd att utdrifva de "Europeislie gulhårige 

barbat·erne". 

I ett sådant händelsernes tillstånd beslöt Englands be

fullmälitig-ade jemte Commodore Bremer, som då var hö{lste 

Befälharvare, att, efter en frulitlöst beg-ärd upprättelse, börja 

krigs-företagen ; och i den förmodan, att då Eul'opas handel 

lned Canton slwpat denna punlit till en af de vigtigaste 

i det Chinesiska rilwt, borde denna stads intagande äfven 

framtvinga förhållanden , som i g{)do ej kunde el'hållas. 

JO 
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Flodens 2:ne yttersta skansar, hvilka Liro belligne 35 
Engelska mil från Macao , å ömse sidor af farvattnet till 
canton oenom llocca-Tigris-snndet, som är bred t 2 i Eng. 
mil, och" djupt vid stränderne minst 4- famnar, voro de för
sta punkter, som siwlie anfallas genom 3 rre~atter, 4. ~{~r
vetter, 2 Brit:;ear och 4 Ångfartyg , fördelade 1 2:ne dtv:siO
ncr som understöddes af 3:ne Linieskepp, placerade sasom 
res:rv, midvaters, mellan fästningarne. Landstit;nings-truppen 
borde vid detta tillfälle bestå af 1,400 man ' hvaraf 500 
Marin-soldater och 90 Matroser tillhörde eslwdern. Dess
utom förordnades , alt en 24--'it:g hanbitz och 2:ne 6-'it:ge 
fältkanoner, transporterade af sjöfolk, skulle medfölja som 
artillel'i, och att eslwderns roddfartyg borde dels armeras 
med 11anoner och beredas till landstignings-företag, dels in
rättas till ral!et-l1astning. 

Klockan s på morgonen den 7 Januari skulle fartygen 
intaga deras poster ; den ena divisionen borde på närmaste 
håll angripa norra fästnings-verken, på samma gång som deu 
andra anföll de södra , hvilka, i anseende till grundt vatten, 
ej lmnde nalkas närmare än på 300 alnar. I ett fördel
aktigt läge , 1,650 alnar från norra befästningen , som var 
den starlwste, borde 2:ne Ångfartyg (af hvill1a Nemesis, af 
jern , med sitt ringa djupgående och sv.åra artil leri var det 
ena) börja anfallet med bombsl;jutning, för att betäcka huf
vudstyrl1ans framryckande. På den norra stranden simlie 
trupper landsättas, under befäl af en Korvett-Chef (sedan 
bresch blifvit öppnad för att storma denna skans) , och till 
deras transporterande borde begagnas eskaderns roddfartyg 
samt 2:ne smärre Ångfartyg , hvilka hvardera kuBde rymma 
.600 man. Farvattnet och fartygens ställe skulle i förväg 
undersölws och bestämmas af Sjömätnings- Departementet, 
som bestyrdes af en Korvett-Chef jemte nftgra töjtoanter 
vid Flottan. 
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Anfallet skedde pil nlsal:t lid , och efter en timmas 
lianonad hade bresch blifvit öppnad, och den nDrra skansen 
stormades af landstir,nings-truppeme, oaktadt palisaderingen, 
hvaremot den södra intogs af denna divisions skepps-besätt
ningar. segervinnarens llagca blåste nu på Canton-nodens 
stränder. 

orvanför, på norra stranden, hade under tiden fram
Iwmmit från en af dessa små och grunda ströminar e1ler 
kanaler, som äro otaliga i Ch ina, 15 st. Krir;s-Jonl;er för att 
deltaga i striden. Dessa fart yg, hvaraf finnes en stor mtlngd, 
äro af olil;a storlek ; de lmnna både ro och segla, samt föra 
ombord 7 till 11 st. 3- ellei' 12-'it:ae l;anoner och 50 till 
JOO mans besätlnina. Efter nflcon strid med Ängfartyget 
Ne mesis och divisionens armerade rodd-båtar, begåfvo dessa 
farlwstrr sie på Oyliten, men blefvo omside1· antingen tagna 
eller uppbrända. Vid denna bombardering kastades föt' för
sta gången CongrcvsJi,a ralicter ifrån Ångfartyg, hvilliet vann 
ett så stort förtroende, att det sedermera begagnades under 
hela l<rigrt. Dessutom hade man vid detta angrepp haft 
tillrAile att hcmi\rka så viii den förstörande förmågan af 
bomblwnoners ihalign lwl or mot fästnings-verli af sten *), 
som n ytl:1n af sjöfolkets inöfvande till landsti~;nings-föt·etag. 

Chinl'serne försvarade sir,-, vid detta egentligen första 
möte med Europas närvarande kries-lwnst, i några fall icke 
illa; men brist på l1rigs-öfnine, artilleri-lwnslwp och di.scip
lin samt underliir;senhet i vapen , som hos dem bestod af 

") ( Engelska Fiollan lärer helt nyH .. gen blifvit reglementeradt, att, 
oberäknad t bombkanoner, armera farlygin med pjeser af svår 
kali ber utaf samma pundigtal, h vilket torde bärröra af Engels
mlin nens gjorda bekantskHp med Amiral Cbapmans skrifter, och 
bevis för stora kanoner~ företriido. För att verkställa denna ide, 
Hona s fl era slag af 32- och 68-pundigar efter oltk a fnttygs-klasser. 
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luntgev[ir, pikar och bågar, gjorde allt långvarigt motstånd 

omöjligt. Flera drag af tapperhet omtalas liliväl, i synnerhet 

hos l\Iandarinerne och de Tartariska trupperne, hvilka aldrig 

söka pardon. Den Chinesislie Amiralen sårades , men kom 

undan ; och andra morgonen sidekade han till fienden , för 

att återbegära sin i striden förlorade mössa, hvarpå var 

fästad teclmet af hans värdighet, h vilken äfven återsändes. 

Födde med stort efterapnings-snille, trälfades hos Chi

neserne vid flera tillfällen eftergjorde delar af Engelska 

lirigs-matcrielcn. Nyliffen gjutna metall-pjeser funnos i de 

ta {l" ne skansarne, som på ett anmiirkningsvärdt siitt liknade 

den Engelske 2li-'ib:g-e haubitzen. Deras fästnings-verli för

rådde ocli stora framstep, i befästnings-Iwosten , helst de 

nya, som uppfördef medan Underhandlingarne förevoro, liVar

före Engclsmi.innen trott, att Chineserne begagnat sig af Hol

hind slie Jngeniörer eller andre Europeer. Det hufvudsaldiga

ste bngnads-ämnet bestod af hng{l"en sten för verl!eJJnS ne

dre delar, men af ett seg-t cement, som ejorde kraftigt mot

stflnd för de öfre. 

Fienden hade i denna tri.ilfning lidit stora förluster. 600 

man voro döde eller sårade och 100 man fångar; 173 ka

noner, liknande de Engelslw, hade eröfrats, men blifvit tillilla 

mr. d l!rut-förrf1der, vallar, ty{l"hus och llrigs-redskap , genast 

förstörde af segervinname , h vilkas förlust endast bestod af 

38 sårade. 

Krigs-företagen fortsattes. Eskadern samt Jandstigniogs

trupperne intogo dagen derpå en fördelaktig ställning på 

några l 00 alnars afstånd, för att skjuta öppning på den star

kaste af Bocca-Tigris sl;ansar, hvill1en ligger 4 Engelska mil 

än nu hiigre upp i den trängsta farleden, som i.ir om~ring 

l ,500 alnar bred, och h vilken af dem beherrsl1as. Bombar

dcri ngen hade redan fortfarit en stnnd från Ån[lfartn~en , som 
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öppnade elden, och Amirai-Skeppet, som uppkommit på sin 

post, hade äfven gifvit ett lag, då Chinesislia flaggan ned

halades och en parlamentär ankom från Befälharvaren med 

begäran om stillestånd , för att meddela sig med Freds.,. 

Kommissarierne, som nu anlwmmit till Canton. Tre dagar 

blefvo för detta ändamål beviljade; ett uppskof, .som gjorde 

det lilligaste intryck på Flottan och hären, då staden Canton 

inom några dagar nu lwnnat intagas och kriget slutas. 

Inledning till fred mellan de tvistande makterne blef 

härar en följd , och till en början afstods till England ön 

Hongkong, som är belägen 33 En gelsila mil öster om Macao 

vid norra stranden af Canton-floden, och som i storlek inne

håller omkring 40 Engelska qvadrat-mil. Flottan drog sig 

lJäi'efter tillbaka, och Bocca-Tigris skansar jemte Chusans

öarne blefvo innan kort återlemnade. 

Den !exa l Chineserne nu erhållit af Europeerne l för

mådde dem ändtligen att sänka sitt högmod och minska det 

förakt, h varmed de, vid alla tillfällen, sl1ymfat sina fiender, 

och i stället för 11 barbarer11
l lwllades nu deras tuktomästare 

för 
11 hedervärda Officerai'e från England11 • Visserligen syntes 

de ståtlige Mandarinerne, som i allmänilet är en högvext 

race, med sina stora och dyrbara solfjiidrar samt långa hår-. 

piskor, röra sig med samma kalla och slipade höflighet samt 

förnäma hållning, som förut; men sönderspiiii'ade farkoster 

och brutna fästen öfvertygade dem , att det himmelska riket 

ej längre var oöfvervinneligt. 

Ön Hongkong togs genast i besittning af Commodore 

Bremer. En stad utstakades, hus byggdes, militär-inrättnin

gar anlades, trupperne inkasernerades, Flottan förl ades dit 

Köpmän från flere håll inflyttade , och om några månade; 

syntes denna nya koloni äga ett viiistånd, tillkommet liksom 

genom ett trollslag. 
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Freds-förslaget medförde väl fribet för alla Eneelska 
fångar, som blifvit dels bortsnappade, dels slieppsbrutue pil 
kusten, sedan de varit inläste i burar till allmJ.nt åsliådande 
och illa behandlade ; men en annan punkt innehöll , att 
Canton i Februari månad skulle öppnas för alla nationers 
handel, och detta viikor uteblef. Chinesernes opålitlighet 
och listighet visade sig nu i full dag. För dem hade den 
vunna tids-utdrågten iclie förlupit overksam, ty nya trupper 
hade blifvit sammandragne, fästnings-verken åter förstärkte 
och försvaret bättre ordnadt. Efter näera förklaringars af
fordrande, och sedan ett Kejserligt edikt anbefallt alla em
betsmän i Canton att utrota främlinearne, samt ett pris af 
100,000 Piaster blifvit satt på Engelske Plenipotentiarens och 
Commodorens hufvuden, samt derj emte en parlamentär-flagg 
blifvit anfallen, utbrast kriget ånyo den 20 Februari s. å. 

Lätta divisionen afsändes genast undet' Kapten Herbert, 
Chef på 26-lianon-Fregatten Calliope, till förutnämnde trflllga 
farled i floden, för att dels kunsliapa , dels hindra fienden 
ifrån att fortsätta dess försvars-anstalter. Och vid detta 
tillfälle stormades och förstördes af divisionens Slupar och 
-Ångfartyget Nemesis ett nytt batteri på 20 Iwnoner, som 
·var anlagdt i mynningen af en större kanal. \\'len i anseende 
till fortfarande stiltje, Iwnde resten af Flottan , som ännu 
befann sig vid inloppet, b vilket ät' oml<ring 50 Engelska mil 
tvärs öfver, ej ankomma till anfalls-punkten , de förut om
nämnde Bocca-Tieris skansar , förr än den 24 s. m. 

Dessa fästnings-verk, som beherrska inloppet till Can
ton, äro anlagde på berg-uddar i förutnämnde trånga farled, 
med korsande eld och i öfriet af fast beskaJfenhet. De ut
göras af 5 skansar, af hvilka de 2:ne starliaste äro belägne 
på norra stranden, der vattnet är djupast och liallas Anung
haij , samt de andra midt emot på en 2000 alnar stor ö, 
som heter Norra Wangton. Under stillestånds-tiden hade 
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dessa verk ansenliet blifvit förbaltrade och med sllicklighet 
till ö k te, så alt mer än 200 lmnoner af större pundigtal för
svarade denna punkt. 2:ne liedjor, uppburne och förstärkte 
genom timmer-flottar, förtöjde med anlwre 12 fot från 
b varandra , stänede äfven farvattnet. På . båda sidor v oro 
befästa de läger, i b vilka stod o 3000 man trupper under va
pen. Höga valler omslöto för öfrigt dessa skansar, och inuti 
dem voro stora magaziner och baracker. Djupet i rännan 
var 12 a 15 famnar, men närmare land endast 2 , och på 
tJera ställen fanns sandbankar, som, vid lågt vatten, voro 

obetäckte. 

En obefäst mindre ö erbjöd en god ställning för att 
beslijnta de starkaste verken, och under natten blefvo der 
uppförde 3 st. 24-1b:ge haubitzer, hvilkas granater, äfveusom 
raketer, gjorde god tjenst. 

De norra fästnings-verken siwlie anfallas af 2:ne Linie
sl•epp, l Ångfartyg och 4 Raketbåtar, samt de södra på ön 
Wangton af l Linieskepp , 5 Fregatter och l Korvett. 
Ängfartneo och Raketbåtarne borde förläggas på 17 a 1800 
alnar , och de andra fartygen så nära batterieme som möj
ligt. Vid pass 1,200 man landstignings-trupper, bestående 
af Marin- och Land-soldater, borde hållas i beredskap, för 
att, då bresch blifvit skjuten och batterierne tystnade, föras 
i land på Wangton af 2:ne Ångfartyg samt der storma skan
sarue och bemäktiga sig dem. Sjömätuings-Departementet 
skulle alfatta kartor öfver belägenheten, utlägga bojar för 
eskadern och placera Ångfartygen. 

Den 25 Febrnari kl. Il f. m. hade en passande vind 
sprungit upp ; signal gafs , och esliadern intog sina poster. 
På mindre än en timma hade batterierne på både norra och 
södm sidorna blifvit tystade , och den fulllwmliga verkan, 
som elden ft·ån de större fartY(~en , i synnerhet frftn Lidl ie-
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skeppen, åstadkom mot fiendens befilstningar, omtalas i rap
porten som en anmärkningsvärd sal1 *). Lall<.lstignines-trup
perne hade utan dröjsmål ryckt i land på W augton, bemäk
tigat sig sl1ansarne och gjort 1,300 fångar. Under tiden 
hade äfven Kapten Senhause, Chef på Liniesl;eppet Bleuheim 
och Befälhafvare för styrkan mot An ungl:aij , i spetsen föl' 
sin division& Marin-soldater och Antrings-mauskap, sl1yndat 
i land och, efter en kort strid, bemäl;tigat sig dessa starka 
fästen, hvilka i sekler varit de handlande Europeernes tullto
mästare och det Chinesiska hösmodets största stöd på Can-

~ ton-floden. 

Fienden hade förlorat 500 man och de anfallande en
dast 5 obetydligt sårade. De ringa förluster, som drabbade 
Engelsmännen i dessa strider, emot svåra batterier och stora 
folkmassor, är det bestämda§ te prof på bristande l1ännedom 
af krigs-Iwosten å ena sidan, samt på hvad disciplin och 
god materiel förmå å den andra. 

Eskaderns taclllingar hade i denna träffning blifvit myc
ket sönderskjutne, flere rundhult svårt slwdade, sliepps
sidorna på många ställen trälfade, och dessutom hade en 
32.-'it:g kanon sprungit på ett af Linieskeppens undra bat
terier. 

Såsom bevis på de besynnerliga eller egna förhållanden; 
som åtföljde detta krig, må anföras, att då Chinesiske Befäl
barvaren på Anunehaij, som blifvit dödliet träffad af en kula, 
dagen derpå igenkändes af sin familj , och bortfördes från 
valplatsen, lät Chefen för Engelska divisionen salutera minut-

•) Man påminner sig den stora verkan af Linieskeppens kgnon-eld 
vid S:t Jean d'Acre, m fl. bombarderingar; förhållanden, som allt
jemt återkomma, och som måste öka förtroendet till desse flytande 
riistpingars koncentrerade verkan. 
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skolt, rör att höetidlieeöra begrafoings-ceremonien och er
llänna den fallnes rang. 

Engelsmännens strids-krafter stodo nu 30 Eneelska mil 
från Canton, som var deras mål. De vunna fördelame borde 
derföre fullföljas utan uppehåll , hvarföre lätta divisionen, 
bestående af smärre Freeatter, Korvetter och Ångfartye, un
der befäl af Kapten Herbert, beordrades att samma dag ryclia 
fram i rigtning mot Canton. 2:ne Transport-sl1epp , med
förande de större Örlogs-fartygens Marin-soldater och An
trines-folk, skulle äfven medfölja, samt dessutom en afdel
nine Rakethåtar, tillika med eskaderns Hoddfartyg, bestyckade, 
som vanligt, i bogarne med en haubitz eller kanon. 

l O Engelsl;a mil från Canton är floden 7 famnar djup ; 
men äfven närmare, orvanför den af alla Ostindie-farare väl 
belwnta ön Whampoa, och ända till 2 a 3 Engelsl;a mil if1·ån 
staden , befanns, att smärre Fregatter hade tillräckligt djup, 
samt att Korvetter och Ångfartyg lmnde förtöjas inom !;a
non-skotthåll. Alla i vägen ligeande slmnsar och batterier 
blefvo af lätta eskadern stormade och intagna ; ständigt gick 
denna fördelning framåt, och dref fienden, ofta mer än 2000 
man, framför sie, oaktadt dess fortsatta motstånd och un
derstundom visade i11ärdighet i striden. Chinas ofantliga 
folkmassa tröttnade aldrig, sedan en härjande fiende infallit 
i deras land , att gifva efterdöme af en fortsatt verksamhet 
och fintlighet, att liigea hinder i vägen äfven i det sista 
ögonblicl1et. 

Under tiden hade den lätta eslwdems förtropp, allt som 
farvattnet blef grundare, blifvit ordnad i en flottilj af väl
beväpnade och till landstignines-företag öfvade roddbåtar 
från de ballom liggande fartygen, hvillw nu försvarade den i 
ryggen samt utejorde dess magaziner och tillflyl;ts-punl;ter; 
under slrideu med många och mäktiga hinder. Det var icl,e 
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allenast IienJens befästningar, som man vid detta tillfälle 

hade att öfvervinna, utan hvarje farled och pass hade hlifvit 

tillbommaclt genom palisader, timm er- flottar, stängsel-kedjor, 

Krigs-Jonl1er och allehanda försänlmingar. Men svårigheterne 

hade förölwt krafterne och framgå11gen höjt modet, så att, 

efter en veclws on f brutna ansträngningar, och sedan 190 

fiendtliga lianoner blifvit eröfrade och förstörde, befann sig 

lätta eslwdern, den 5 Mars, blott 2 Engelsl1a mil ifrån sta

den Canton , som tillförne aldrig skådat någon Europeisk 

vimpel. 

Engelska proldamationer utgåfvos, som fordrade förtro

ende och nedl:iggande af vapen. Guvernören i Canton jemte 

det bolag af Chinesislie fiöpmun , som ansvara för handeln 

med Europa, framlwmmo omsider. De bönföllo, att staden 

måtte förslwnas, samt lofvade inställa alla fiendtligheter, tills 

fred en blifvit afgjord, och bedyrade, att folkets tänkesätt var 

fredligt. De uppl yste tillika, att de förre freds-ombuden 

blifvit afsatte af Regerinaen, att andre icl1e ännu anländ!, att 

ingen var berättiGad underhandla om fred, samt att i staden 

herrskade den största förskräckelse 1 hvarföre alla förmögna 

innevånare beeåfvo sig derifrl\n, o. s. v. Under sådane om

ständigheter beviljades ett stillestånd , och Engelslm styrlian 

drog sig några mil tillbal;a; men tillfället att sl1yndsamt af

zöra tvisten zicli ånyo de searande ur händerne. 

Chineserne, sin karakter troanP, hade härigenom aOiigs

nat slaget, för att åter vinna tid åt sin fintlighet och sina 

bemödanden ; ty vidsl;eplizt bibehöll fol11 et den tro, att 

Canton ej från sjösidan liunde tagas. Med vanlig oförtru

tenhet arbetades derföre på att förstärl.a de närmaste batte

rierne l1ring staden och att i l>analeroe baliom den tillreda 

brännare och Kl'igs-Jonker samt att paJisadera floden. Ge

nom dylika åtgärder ansftgo 1\'landarinerne sig inom kort, 

oalitadt deras nyliem1 lidna nederJaa, och sedan den stora 
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staden nu blifvit en slwtt-tatla för fienden , starka uog att 

bjuda den spetsen. De förbjödo, på an1nd lt 3raf, iclw allr

just tillförseln af förfrislmingar, utan tillitlo ~ ig äfven att 

sl<juta på en parlameutär·, hvilket blef sisual till kriGets fort

sättande den 16 i\Iars. 

Lätta eskadern, som uneler tiden gjort sia bekant mrd 

farvattnet, och som för tillfället bestod af J F1·egatt af 21; 

kanoner, 2:ne Korvetter, 4 13rigrrar och 3 Xngfartm , beor

drades att samma dag ryclw fram mot Canton, för att på 

närmaste håll hornbardera den gensträfvirra staden. Många 

svårigheter och i viigen anbragta hinder uppehöllo styrkan 

till dat~en derpå , då det lycl;ades Officerame vid Sjömät

nings-Departementet att först lotsa en Korvett och sedan 

Fregatten öfver den farliga leden. Eskaderns Roddslupar 

blefvo derefter användbara, och armerade som förut, samt 

bemannade med lYiarin-Soldater och Antrings-mansk:lp, för

delades de i 4 divisioner nnder Kaptenerne Herbert, J3our

chier och 13ethune, Chefer på Fregatterne Calliope , 131onde 

och Con vaij . Vid samma tid afgingo äfven Ångfartygen , 

hvill1as platser mot de fiendtliga batterierne hade blifvit be

stämde efter Landt-Artilleri-Officerarnes omdöme, i ändamål 

att sysselsätta dessa verl1s uppmärl1samhet, under det att 4 

armerade smärre fartyg framträngde i spetsen, för att af

hålla Krigs-Jonlwr, förstöra flottar, kedjor och palisader 

m. m., samt rödja rum för de framryckande båt-divisio

nerne, efter hvillia följde de större fartreen, h vars ställen 

zenom bojar blifvit an viste, för att på närmaste håll börja 
elden. 

Efter 2-} timmas strid hade batterierne åt sjösidan med 

123 kanoner, jemte förstaden och de Europeiska fal;toriel'l1e 

hlifvit eröfrade' samt seg·ervinnarens narrrra uppsatt på mu~ 
rarue af det Engf'lslw Kontoret, den 18 Mars. För första 

t:iingen i Historien stod o nu Europeiske krieare i sina lart):..; 
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tätt under murarue af detta Chioas Peru , som berodde af 
deras · gunst och nåd. Fiendens förlust uppgifves till 400 

man och den Engelska till blott 7 sårade. 

Canton-floden , uppåt, oml1ring 70 Engelska mil från 

mynningen, !Jade blifvit eröfrad på 10 veckor, ehuru med 

flere uppehåll. 30 sl1ansar och batterier på dess stränder 

voro stormade och ödelagda ; 800 kanoner antingen för
störda eller bortförda ; alla åtkomliga magaziner, militär
byggnader och krigs-förråd1~r dels uppbrända, dels sprängda 
i luften , samt mer än l 00 Krigs- Jonker hade delat samma 
öde eller blifvit gjorda till priser. 

Efter detta sing och en fortsalt slwnsamhet, föranledd 
alltjemt af fruktan att sliada hanJeln , förklarade Chineserne 
genast staden Canton öppen och säker för alla nationer. 
Underhandlingarne om fred blefvo derefter fortsatte, ehuru 
det nu var kändt, att Regeringen i Peliing icke af god vilja 
skulle lämpa sig efter Englands anspråk. 

Eskadern allägsnade sig för 3:e gången och lemnade 
floden ; men fal1torierne i Canton besattes med Engelska 
trupper, och några smärre fartyg qvarstannade äfve11 till 
deras understöd. Befästningarne , jemte · andra försvars-an
stalter på floden, skulle, efter öfverenskommelse, icke istånd
sättas förr än misshtilligheterne blifvit till alla delar bilagde. 

Flere Europeiske Superkargörer återflyttade härpå i sina 
faktorier, men handeln blef vacldande och varade endast i G 
veckor. Chineserne hade, liksom tillförne, icke tänkt på 
fred , utan rastlöst begagnat detta uppskof, för att bereda 
sig på ytterligare försvar och nya afbräck. stora massor af 
trupper ankommo till eranuskapet af Canton , och en väldig 
mängd af brännare tillagades i öfre delen af floden. Hela 
Chinesiska kusten med dess ofantliga befolkning förestäide 
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under tiden en liedja af försvars-åtg ärder. så besti:indiga 
motgångar , men ändå så stora ansträngningar, så mf111ga 
uppolfl'in::;ar för att frälsa fäderneslandets ära. och sätta en 
gräns för den härjande fiendens öfverlägsna sJömakt, måste 
beundras , och slwll i alla tider utgöra de vacliraste efter
dömen. Emedlertid spridde si::; oroande ryliten mer och 

mer, och nya lirigs-rörelser blefvo oundviklige. 

Efter så många brutna löften och svilma förhoppningar 

på fred, blefvo Engelsmännen slutligen öfvertygade, att intet 
annat medel återstod, ån att långs hela kusten af China an

gripa stad efter stad, för att genom allmän förslirticlielse och 
förlust slutligen uppnå det föresatta målet. Denna plan 
siwlie börja med att ännu en gång anfalla och äfven brand
skatta Canton, hvarifrån alla Europeer och förmögnare inne
vånare hade flyktat, för att undgå den hotande stormen. 

Engelska Flottan och Anneen hade under tiden legut 
Hongkong hamn, men den 17 Maj erhöll hela styrlwn order 
att sl1yndsamt afgå till Canton , samt afseglade, äfven efter 

stor·a ansträngningar, dagen derpå , under befäl af Com;no
dore Fleming Senhause. Lätta divisionen med r.ågra Ang
fartyg sändes i förväg under Kapten Herberts befäl , med 
order att afstå från alla fiendtligheter tills hufvudstyrlwo 
anlwm. Sjömätnings-fartygen afseglade dernäst, i akt och 
mening att genom lotsning betrygga de stora fartygens ge

nomfart och väg öfver de äfventyrliga barrerne. Chefskep
pet Blenheim följde sedan i spetsen för den öfriga Flottan, 
och hade nu 5 gånger, utan motgångat', seglat samma väg. 
Två samlings-ställen blefvo bestämda, för möjligheten af 

Flottans skingring i den stora floden. 

, Ingen Chinesisk Lots kunde erhållas; allt folk hade flyk
ta t eller gömt sig. Försigtigheten bl e f härigenom större , s ä 
mycket mer som ebben och flod en voro ov:mlip,t stndi~L 
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Commander Beleher och andre Sjö-Officerar·e, som tjenst
p,jorde i detta l1rip, vid Kart- och Sjömiitninp,s-Departernentet

1 

Jycliades doCil att, eft_er noep,ranna lodninear• och båtars ut
)iip,p,anJe till märlwn , taea Linieslieppet utan hinder öfver 
barren, oaktadt tidvattnets häftiBhet. 

Den 21 ankrade Slieppet på 5 famnars djup vid lågt 
vatten ' och Canton syntes på 6 mils afstånd. Annu 3 a ~ 
mil länere fram var djupet tillräcliliet för de mindre Fre
gatterne, och under murarne på staden lmnde Korvetter och 
Bomb-~\113 fartyp,en ligea. 

Den stlillnine, skeppet med så stort sjömanna-omdöme 
valt, hade beredt en förenings-punlit för operationerne, och 
p~ samma p,ång injagat sliräck hos Chineserne, som aldrip, 
förut sett ett s5dant fartm så nära deras inuti landet be
liigna stad, och icl!e heller trott på möjligheten deraf. Ge
nom outtröttliga bemödanden samlades hela armadan två 
da ear derefter, och endast 2:ne Transport-fartyg med trup
per hade, bland så många hinder och faror, stannat på grund. 

l närheten af staden förlades p,enast 2 Korvetter, l 
Brigp, och l Ångfartyg, och en prolilamation utgafs, det alla 
Enropeer borde för sin sällerhet lemna falitorierne, ehuru 
Mandarinerne ä sin sida försiilirade, att. ingen fara var å 
färde. Hvad som likväl bevisade, att Chineserne i detta 
ögonblick verkligen ämnade bryta freden , bvil!let äfven öf
verensstämde med utsände Spioners utsago, var deras anfall, 
som sl;edde samma natt, Iii! tidigt på alla Engelsl1a Krigs
fartyg. Fiendens lwnon-eld började vid midnatten från när
maste batterier, på sarmna gång som en otalig milned af 
hriinnare nedsliiclwdes utför strömmen *"). Denna öfver-

") Dessa påltinrlnings-machiner bestodo af 2:oe med kedjor samman
fästnde billar, fylde med krutkarl af lera, insl.ufvade Ibland torrt ns 
och boJ mbu-rör med el rl fängd sals, hrilkH senare ulkaslade eldl(ulor 
i alla ri glllin ga r då de hrunno. f-Jv.arje bränn are had e en liten 
fällbrygga , f<i stad vid sttifven, samt en jacka af eldfritt tyg och 
en mö::sa af ltider. 
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rumpling misslyckades dock genom vaksamheten ombord och 
de slq'rHlsamma mått oeh steg, som blefvo tagna till de 
itända brännarnes undaubogsering, ehuru flere af dem strölio 
förbi fartygen på en.dast nåera alnars afstilnd. Drännare
försölien understödties äfveu af 35 !(rigs-Jonlier, som, fyllde 
med lu·igsfolk, höllo ned, i dagningen, i alit och mening att 
- 1 ·a. men aenom Ångfurtvget Nemesis och den lätta elivi-an r , · " . 
sionens armerade båtar, und er be[[[! af Fartn:s-ChefernP, 
blef hela anläggningen iclie allenast omintetgjort], utan 50 
små båtar, som orvanför Canton blifvit fyllda med bränb:1r 
sats, och ämnade till brännare, angrepos och förstö!'des. 

staden Canton var nu tl'ängd på alla hf1ll; men ~lancla
rinernes ständiga löften vid fal'ans annall.ande, samt deras 
opålitlighet att hålla dem, hade utsläcllt det länp,e bibeh51lua 
tålamodet hos de anfallande. staden siwile angripas, stor
mas och ingen hvila njutas förr än den, med dess belolli
ning af mer iin l million, var i de angripandes våld. 

Det kunskapades. Flere väl anlagda sti·aod-befästninp,ar 
hade under stillestånds-tiden blifvit uppbyggde och de gamla 
iordningsatte. Batterierne framför staden voro åt båda håll 
utsträckte 1 och det i öster utgjorde omliring 2 Engelska mil 
i längd. Fyra stycken slutna flisten eller skansar, hvardera 
bestvcllade med s a l o kanoner, låg på en höjd bakom eller 
norr. om staden och beherrslwde den. 40,000 man valda 
trupper voro samlade dels i Canton , dels i befästade läger 
utanför. En mur af 30 till 50 fots höjd och af ansenlig 
tjoelilek omgaf staden ; på 3 sidor var mal'l<en låg och full
tig, genomsimren af kanaler, och bestod i stora risfält, !Hilka 
hindrade att angripa. Inuti staden gynnade handgemänget 
de försvarande genom labyrintlil<a och smala gator, och 
utanför hade de anfallande endast obel<anta smala gångsticar, 
knappast användbara för de lättaste berg-pjeser. 
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Engelsl;a eskadern på floden bestod i detta öaonblick 
n f 2 Liniesl;epp, 5 Fregatter, 4 Korvetter, 5 Ill'iggar och 2 
Änefartra, fördeile på tre ställen. Personalen, Transport
fartygens besättningar undantagne, utgjorde oml;ring 6000 
man, bvaraf landtrupperne, som af sjukdomar betydligt sam
mansmält, bestodo af 1,930 man , förutan stab och tftlt-

betjening. 

Det beslöts, att den befästade höjden balwm staden 
skulle först intagas. En af flodens grenar, som på ett min
dre afstånd gick förbi Canton på venstra sidan , sliulle der
före beaagnas, för att med land ets båtar, ihopsamlade till 
detta ändarnål, framföra landstignings-trupperne och dess 
tross i linie med omförmälte höjd, der nåera smärre arme
rade fartyg borde bctäcl1a landstignings-kolonnen och der
jemte försäl;ra dess rygg. 

Samtidigt med denna rörelse simlie Kapten Herbert med 
4 Fregatter, 20 armerade roddbåtar från eskadern och 
transport-fart y gen , je m te 3:ne med bombkanoner för till
fället inredde Chinesislie Jonlwr, under befäl af Landt-Artil
leri-Offlcerare, framryclw fd\n öster, långs Canton-Uodens 
södra strand, och så nära staden som möjli3t forlägga Fre
gatterne, hvilka derföre ej borde anlu·a. förr än på deras 
eget djup, vid lågt vatten. De i vägen liggande skansar och 
strand-befästningar samt arsenaler borde af denna divisions 
Marin-soldater och Sjömansl;ap intagas och förstöras, samt 
förbindelse upprätthällas med vestra fördelningen. En Of!lcer 
från Sjömätnings-verket skulle åtfölja denna division som 

väeledare. 

Under Commander Warrens befäl stäides Kot·vetterne 
och andra lätta fartyg, samt 6 dem tillhörige armerade rodd
båtar. Denna fördelning beordrades att anfalla befästnin
garile på norra sidan, och intaga strandgatan, samt under• 
stiidja trnppernes landstip,ning vid fal!torierne, och eröfra dem . 

1G1 

Landstignings-liftren under Cenerai-1\Iajor Gougbs J) be
fäl, der Commodore Senha use med sin stab äfven befann 
sig, siwlie bem itlitiga sic staden. Den bestod af 2,750 man, 
!Jvaraf den s. I<. Flottans brigad (Sjömän och l\lal'in-Soldater) 
utgjorde 810 man. Wiren fördelades uti 2:nc kolonner. 
Den andra lwlonnen skulle anfulla och intaga falilorierne samt 
understödja Flottans liitl.a diYi sion i dess anerepp på fäst
nin{prne , 15n gs södra sidan af staden. Den första deremot, 
vid hvill!en Öfver-Ilefiilhafvarne hefunno sir, , V<Jr iimnad att 
landstiga på den vestril sida n af Canlon, och att , som förut 
blifvit niimndt, eröfra höjden med sl1ansarnc, samt att skjuta 
öppning på stads-muren och storma stadl'n. Denna lwlonn 
var fördelad i fyra hl'igader, IJVaraf en under Cltefens på 
Fregatten Illoncle befäl bestod af !•30 man af eskaderns Sjö
män, som ytterligure indelades i 2:ne bataljoner undet· Che
fernes på Linieskepp et \Yellesley och Korvetten Nimrod befäl. 
Marin-Sold<~teme 2 ), 380 man, Ultjjorde vid detta tillfälle 
reserven. 

Artilleriet, som åtföljde hären , bestod af 4 12-'it:ge 
h~ubitzer, 4 9-'it:r:e fältlwnoner, 2 li-u:ge dito, 3 5 ~-tum s 
mö rsare och ett stort antal 32-u:ge raketer. Deras fort
sl;alfande på de n Slllllpie·a Oi; h obanade marlien medförde 
myclien svårit.:het. 

Trupperne jemte artilleri och tross skulle inslieppas 
dels på de omtalta , från fienden taena båtarne 1 som voro 

1
) General-Mujo 1· Sir Hough Gough, som kort förut anländ t ti ll Can
ton-floden, hade ett stort 1·ykte som utmärkt General och skicklig 
Soldat. l\1·i "s-företageo i land synas efter dess ankomst fått mera 
p lan och bestamdhet. 

2) Denna trupp har uodPI' l<rig~t Yid alla tillf:illen varit af stör~ta 
nytta, snmt omtalas jemot i rapporterne för sin goja disciplin, som 
vid alla tillfallen varit exemplarisk. 

H 
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beqviima och kunde hvardera rymma 50 a 200 man ' rlrls 
på Ångfartygen , hvilka , med tillhjelp af divisionens rodd
slupar, borde bogsera de förstnämnde. tandstigningen och 
trupperne skulle för öfrigt betäckas af några mindre Briggar, 
och soldaterue hade rått befallning att medföra 2:ne dagars 
proviant i sina ränslar. 

Farvattnet, der landstignings - trnpperne simlie fram
transporteras, hade blifvit untlersöl1t genom Sjiimiitnincs
Depal't.ementets försorg; noggranna lwrtor voro affattade, 
och Officerare tillhantlagineo i Lotsars ställe. En Korvett
Chef beordrades nu som tillförne att hafva öfver-inseende 
öfver landstigningen. 

Den 24 Maj var Drottningens i Eneland födelsedag. 
Uppbrott till an fall sl1edde långs hela linien, oml,rine mid
dagstiden. Den Konel. saluten insvepte företaget i rök , och 
tht gens betydelse ansågs för en anvisnine på seger. 

Faktorierne och vestra strand-batterierne föllo genast ; 
arsenalen dagen derpå , och sjöbefästningarne, som sträcl;te 
si" 2 mil öster om fakt orierne, förstördes den 2G. Vattnets 
g;undhet, som der hindrade en Korvett m~d 32-'tl:ge stycken 
att komma inom slwtthåll, förorsal1ade dröjsmål med det 
starkaste batteriets intagande, framför hvilket en Brigg dagen 
förut blifvit illa tilltygad . 

Hindrade af ström , anlwmmo den mängd båtar, hvarpå 
1 :a kolonnen transporterades till landstienings-punl1ten , 5 
mil vester om faktorierne, icl1e förr än i skymningen d. 24 . 
Uuder natten skedde landstigningen, och i daeningen ryckte 
hela styrkan mot höjderue och sl1ansarne , som på 250 al
nars afstånd beh el'!'skade stads-vallarne, hvilka voro befästade 
med kanoner och nickhal1ar. Några förskan sningar upp
kastades , och de fiendtli ~a verken lwskötos med framaän r, ; 
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iifven granater kastades in i staden. stora massor nr 
Chinesisl;a truppe1· stodo till hiieer, och i spetsen för dessa 
syntes flere Mandariner, som redo på mycket små hastar; , 
men utan håg att inlåta sig i trälfning med de framrycl1ande 
briaaderne, som med de liittaste pjeserne - de andra 
rwnde ej åtfö lj a - intogo utan synnerligt motstånd en för
delaktig ställning. Från denna punl;t ryclite de utsedde 
trupperne vidare fram mot silansarue , under betiicllping af 
Marin-soldat-hataljonen, för att storma. Bela tiden fortfot· 
Chinesernes kanon- och gevärs- eld , så vii i från stadens och 
sl;ansarnes vallar, som från deras trupper, inom skottl!äll. 
Orufhagel sparades icke heller från deras sida; och ehuru 
de hade ingen lwnslwp om l;anonernes hand te rande, så för
enade de vid detta tillfäl le alla l1rafter till motstånd. Vä
derlellen fortfor att vara qva lmip, oeh rnarl1eL1 snmpig 1 om
stiindip,heter, som försvil rad e riirel sc- rne; men efter en tim
mas ifrig strid vajade seaervinnJrens flagga på sbansarne, 
hvi111a utejorde Ca ntons sista hopp, och de1·as besättningar 
hade tagit till Oyl•len *). Starlia Cltinesislw trupp-afdelningar 
syntes nu samla sie i en by i de anfallandes ryeg, i mening 
att våea en rörelse mot deras förbind else med stranden. 
Ehnrn utsatte för elden från stadens vallar, anfölls dock 
fienden genast oclt drefs pi\ tl ylilen, och dess befiistade läger 
med ansPn li ea magniner itändes li fven och uppcick i röl1. 
Man ämnade vid detta tillfälle slijuta eld på staden, och 
hade dertill i bceedsl;ap 200 brand-ralwter; men vid när
mare bcsinnine på följd erna, och vid nogg 1·annare under
sölming af vallar och portar, ändrades denna plan till storm
ning, ehuru vågad t sådant syntes, emot en m nr, som här 
var 40 a 50 fot hög' och inom hvilken en ofantlig befolk
ning och stor krigshäe befann sig. 

*) Flottans brigad eröfrade 2:ne af dessn skansar, och vid båda 
gjorde Chinesern e ett en vist motstånd. Sedau va ll arue bliflit stor
made, fortsattes st ritlen lJnge man mot man. 
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Under dessa tillredelse!' uppsatte Chinescme på stalls

vallen den 26 en hvit flagga ""). Man begärde nu fred frän 

staden , men endast 2 timmars stillestånd blef den beviljad. 

Följande dagen val' allt beredt att skjuta öppning i muren 

och att storma staden på 4 Iwlonner. Trupperne hade en 

fördelaktig ställning på höjderue från 170 till 620 alnars 

arständ från stads-muren ; och inlwrnne i staden ) skulle 

dervarande citadell tjena de stormande till samlings-stlille, 

för att hindra plundring och oordning. 

10. S på morgonen vm' bestämd att börja anfallet. Den 

Chinesiska pal'larnentär-tlaggan hade under tiden fortfarit att 

blåsa, och de belägrande voro i dagningen på vägen att un

derrätta staden, det fiendtligheterne simile börja , då i detta 

afgöraode ögooblicl1 en Officer anlwm med en skrifvelse från 

Englands Plenipotentiaire, Kaptenen vid Flottan Elliot, hvilket 

förauledde till återkallande af redan vidtagna åtgärder. 

Denna opår:iknade v.1ndning gjorde ett djupt intrycl1 på 

trupperne, hvilka med så mycl>en ansträngning och hede1· 

undanröjt alla svårigheter, och som nu hefunno sig endast 

några ögonblick ifrån målet för flera års sträfvandc : Can

tons eröfring. 

Landstignings-häl'en förblef emedlertid S dagar i sin 

intagna ställning framför staden, utan slq'dd mot Chinesernes 

fortsatta bedrägerier, samt utsatt för ett besti\ndigt störtregn 

och oväder, som än mera försämrade truppernes redan förut 

vacklande helso-tillstånd. Det var vid detta tillfälle, som 

tlint-låsarne på gevären blefvo af flera dagars regn oduglige, 

hvilket gjorde Chineserne så närgångne , att de vågade sig i 

*) Slutligen hade de bögmodige Chineserne varit tvungne att antaga 

detta tecken till underhandling, ehuru de i hörjan af kriget ej re

spekterade det. 
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hanJgemäng med sina långa stick-vapen ; då deremot knall

låsarne fortroro fullkomligt tjenstbara, ehuru de i 6 dagar 

varit utsatte för regn. 

Den arslutade konventionen var af följande innehåll : 

Canton betalar· 6 millioner Spanska Piaster inom en vecka i 

brandslwtt "") ; den ersätter inom samma tid all slwda, som 

skett i fal!torierne, och inlöser en förlorad Spansl1 Handels

Brigg; alla 'Chinesisl1a trupper, som icke tillhöra provinsen, 

oml;ring 45,000 man , skola aBiigsuas GO mil ifrån Canton 

inom 6 dagar; fästningarne på Boden få iclie tills vidare 

repareras eller iordningsättas; samt slutligen, Engelslia styr

lwn drager sig tillhalm efter konventionens fullbordande 

nedom Bocca-Tigris, och återlemnar befästningarne derstiides. 

Så frfllstes staden Canton med dess ofantliga rikedomar 

och folkmängd för vapen-mal\ten af 3,500 Europeer, h vilkas 

llrigs-l ydnad , men äfven begär efter ära och fördelar, korn

mit dem att öfl'ervinna de största, förut ol1ända, svårigheter. 

Chineserne, som härvid va1'it rastlöse att försvara h varje 

tum af sin jord , hade ej väntat en sådan utgång; men de 

ägde icke heller begrepp om, hvad sjömal1t och sjömanskap 
förenade förmå. 

Under denna tid, lil1som under hela higct, hafva Flottan 

och hären varit på det innerligaste förenade i brödraskap 

i faror och ansträngningar, h vilket utan tvifvel haft en stor 

del i den lysande och fortsatta framgång , som alla vapen 
rönt. 

") Då denna summa helt och hållet var oberoende af Engelska Re

geringens anspråk på skade-ersättning för kriget, så hade Flottan 

och Armeen väntat sig, att dessa 6 millioner skulle ibland dem 

utdelas såsom pris-penningar, hvilket dock icke lärer skett. 
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Den I Juni nftågade Engelska styrkan från höjderue af 
Canton, der Europeisl!a trupper förut aldrig uppsla~git sina. 
tält, men som sannolil;t ej blifver sista gängen. Atertåget 
gick skyndsamt och landtrolket biträdde, nöjde att bli qvitt 
sina besvärliga gäster, hos h vilka sjul;domar utbrutit, föran
ledt af lilimatet och ovanan vid sådan e krigs-mödor. Den 
utmärkte och af krigs-kamrater högt värderade Commodore 
Senhause dog ombord på sitt sl1epp af den gängbara febern 
några dagar efter återkomsten ~). 

Fiendens förlust i döde och sårade ansågs uppgå till 
flere 1000 man; dessutom hade 156 lianoner, 48 st. Krigs
Jonker, men ett vida större antal brännare, blifvit eröfrade. 
Engelsmännens förlust deremot, ehuru större än dittills, 
uppgirves till 15 döde och 112 såJ'ade. Briggen Allgerine, 
som anföll ett öfvermäktigt batteri, blef illa tilltygad , och 
Ångfartyget A talanta, som kommit på grund, erhöll de ra f så 
stor skada, att det måste afsändas till Bombay. 

I England hade man ifrån början ansett misshälligheterne 
med China af föga militärisk betydenhet 1 samt derföre länge 
med otålighet väntat deras ~lut. Varfven fortforo likväl att 
arbeta för China-expeditionen ; och då 1 af flera orsaller1 

truppernes antal i denna expedition blifvit ·förminskade 1 ut
sl!ickades andra , ehuru sådan e bjelpsändningar, innan de 
ankommo till deras bestämmelse, måste uthärda en sjöresa, 
som varade i 5 månader. 

") Denne värderadtl Officer yttrar i sin ropport 1 kort före sin död: 
"J bad ioteoded to have taken the command of my Naval hrigade 
in this column 1 but the Major-General begged J would remain 
at his side, and feeling i t to be o o ly a sacrifice of my own gra
tification and desire one more to tead my brave fellows, and sen
sible that notbing could be lost to the public servise by transfer
ring the command on this occasion, J resigned it to my gallaut 
and inteiiisent friend, Capitaioe Dourchier". 

.. 
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Eruedlertid hade de nye ledame al kriget med China 
anlwmmit till 1\facao, som en följd af Tory-Ministerens upp
stigande i England. De voro män af stort och bepröfvadt 
rykte : General-Major Sir Henry Pottinger som diplomat, och 
Kontre-Amiral Sir Hugh Glough , h vilken utkommit några 
månader i förväg och redan framför Canton ådagalagt mili
täriska förtjeaster, som Chef för landtrupperne. 

Viikoren föt· freden kungjordes, och voro följande : er
sättning inom 5 år för så väl det af Chinesislie embetsmän
nen i Canton förstörda Opium , som för hvad kriget kost;;t, 
och hvad Engelslie Köpmän hade att fordra hos Chinesiske 
Ilaodlande, med ränta på denna summa ; rättighet att un
derhålla diplomatisk besldclming i Peking , jemte omedelbar 
förbindelse med Kejsarn ; vissa hamnars öppnande för den 
Europeisl<a handeln , jemte nödig plats att i dessa städer 
anlägga Handels-Kontor, samt slutligen ön I-Ionglwngs arträ
dande till Engelska Kronan för alltid. 

sedan en bättre årstid inträdt, nägra förstärkningar an
kommit från Europa och Ostindien, helso-tillståndet bland 
besättningar och trupper blifvit återstä Id t, och då något 
budsl!ap från Chinesiska Regeringen med afseende på den 
föreslagne freden ej afhördes, afseglade Flottan, bestående 
af 2 Linieskepp , 4 Fregatter, 5 Korvetter, 5 smärre fartyg 
samt 4 Ångfartyg, jemte 44 Transport-fartyg med 3000 man 
trupper, den 21 Augusti 1841 från Honglwng, under bPfäl 
af Amiral Parker. Afseglingen, tillika med det bestämda i 
ordalagen, livarmed Chinesiske Aul1toriteterne i Canton blifvit 
underrättade härom, åstadkom en allmän förskräckelse, och 
föranledde Mandarinerne att genast erbjuda 10 millioner 
Piaster, om Flottan qvarblef; men då man fordrade 21 , 
samt säkerhet för uppfyllelse af andra betingelse!', förföll 
detta förslag. 



Den 25 s. m., efter flera Jagar~ stiltje, ankom Flottan 
solnedgången till Amoy-vil1en , 300 Enr:elsl;a mil norr om 

Macao och tvärs för ön Formosa. Dt'nna vik är ganska vid

lyftig och sp:lclwl med många öar, hvaraf den största ligeer 
framför mynningen. Kultjen hade under tiden tilltagit; men 

gynnad af vinden och mänljuset, tillilw med Kapten nonr
chiers l1ännedom om lokalen, anlmHle Flottan utan olägenhet 
samma arton, sedan den seulat genom flera be!'i\stade smala 

sund, bvillws batterier besl;jöto de aulwmmanue. 

Den trängsel, hvari Flottan befann sig uti detta obe
kanta farvatten, fordrade Sjömannens hela konst, så mycliet 
mer, som under natten det blåste storm. På morgonen, då 
vinden aftagit, företogo sig llefiilhafvarne att kunskapa med 
en Ångbåt, utan att bindras af fienden. staden Amoy är 

belägen på en holme af samma namn, som danas af den i 
vil1en utfallande !loden, och hamnen, hvillwn är den rymli
gaste och bästa pä kusten, formeras af denna och en annan 
roiettemot li~gande holme , lwllau Kolongsoo. Platsen var 
starlit befiist:Jd och väl begagnad, samt fiendtlir:a trupper 

församlade i en stor massa. P5 hvnrje höjd oeh hvarje ö i 
närheten voro lwnoner uppstäide, hvillia heströlw inloppet 
till hamnen. Det förnäm sta batteriet fanns på stadsholmen 
framför staden och utsträcl;te sig O e re l 000 alnar. Det var 
bygdt af sten med ambrasurer och grofva kanoner, samt 
anlagdt emot inloppet. Detta batteri sammanhängde dess
utom med en stark och hög mur, hvilken stödde sig emot 
en sträclw af !Jöga, på yttra sidan af statlen liggande, otill
gangliga klippor. Inloppet till hamnen, hvill;et var omliring 

1,200 nlnar bred t, gick emellan dessa starkt befästade öar 
Amoy och Rolongsoo, af hvillia den senare tillskapade S. V. 
sidan nf hamnen och utgjorde nyckeln till densamma. 

Anfalls- planen uppgjordes på följande sätt : Eslwdem 
skulle förd eliH i 2:!!e di visioner ; den första borde , på så 

11c1ra håll som möjli~:~t, anl'alla ön Amoys bcfiistning, såsom 
den starkaste, med 2 Liniesl;epp och 2 stora Ångfartyg, samt 
med 4 Korvettter understödja truppernes landstiening, be
sl;juta b<Jtteriet på sidan och sysselsätta sädaue vert1 , som 
flankerade detsamma. Den andra divisionen, som bestod al' 
2:ne Fregatter jemte en Korvett, siwlie deremot intaga en 
Jiimpliv, st:illning mot den midtemot liggande ön Kolongsoo 
och på närmaste hiill beskjuta de starliaste verl!en , Ilemäli

tiga sig dent, och understödja landst igninv,en. Trupperne, 
omlil'ing 2,270 man, fördelades i 3:ne lwlonner. De två 
första, vid pass 1,700 man, slilllle landstiga på ön Amoy, 

intaga höjderne, batterierne och staden ; samt den tredje, 
bestående af 170 Marin-soldater och ~00 man andra trup
per, Artilleriet inberälmadt, borde eröfm hefiistningarne på 

den andra ön. En Korvr-tt-Citef erhöll öfver-inseendet öfver 
truppernes landstigning, b vartill 2:ne grundgående Ångfartyg 
af jern , som bogserade eskaderns och transport-fartmens 
roddbåtar, siwile begar:nas. Alla dessa rörelser sl1ulle slw 
samtidigt, och för att med siil;erhet inlotsa de stora Sl;ep

pen, förordnad es derjemte, att ett Sjömfttninr:s-fartyg siwile 
löpa förut och signalera djupet, samt derefter intaga sin 
station i den inre delen af hamnen, der befiistningarne ej 
kunde sliad:J det. sedan batterierne blifvit tystade och 
bresch er öppnade, skulle manslwp och mariner från fartygen, 
med sine Chefer· i spetsen, genast storma de fien'dtliga ve!'

ken samt understödja landstigninr:s-truppen i dess opera
tioner. 

Under tiden anlwm från Chinesislie Guvernören förfrå
gan om ändamålet med detta besök. Englands Plenipoten
tiaire, som åtfö ljt expeditionen, jemte Öfver-nefålhafvarne af

gåfvo genast det svar, att de misshälligheter, som uppstått 
mellan stora Brittanien och China , !Jade fört denna styrka 
till Amoy, och att dcr·est ej dessa blefvo utan uppehåll npp
[:jurde , och !'ull ~~ilu; rh e t lc•tniJad /'ör deras uppl'~llarHic, pi't 



no 
sätt som tillförne blifvit betingallt och utlofvadt, så skulle 
fiendtliga mått och steg genast vidtaeas, h var före, då blods
utejutelse afsliyddes, man heeärde, att Guvernören öfver 
provinsen skulle till en början öfverlemna staden Amoy och 
alla desa befästningar, tills misshälligheterne, båda nationerne 
emellan, blifvit bilaede l då denna eisslan simlie återlemnus ; 
samt att , i hlindelse af bifall till denna besäran , en hvit 
flaeaa måtte hissas på fästnines-muren. Härpå följde intet sva1·. 

Den 26 Augusti kl. ! l e. m. , sedan sjövinden satt in, 
gick Flottan till segels. De två stora Ångbåtarne intoao 
först sina platser på ett passande afstånd , för att skjuta 
bomber och lmsta ralleter, och betäclia den andra styrkans 
framryckande"'). Liniesl;eppen, utan att skjuta, strölw långs 
strand-batterierne på Amoy, som under tiden gåfvo hiiftig 
eld, samt ankrade med aktern kl. ! 3 e. m. på 10 famnars 
vatten , i en högst fördelaktig ställning, 600 alnar från det 
innersta eller hufvud-batteriet. 

Vid uneefär samma tid hade den öfriga eslmdern intagit 
sina poster med mycket omdöme. Mot ön Kolongsoo var 
vattnet så grnndt, att Fregatterne, för att med verksamhet 
besl1juta fästnings-verken der, ankrat me? nästan intet vat
ten under liölen. Korvetten ledde denna division in och 
signalerade- djupet. 

Kanonaden å båda sidor af inloppet började uneefiir 
samtidip,t, och fortsattes med den e/fel1t och färdighet, som 
gjort Engelsl<a Sjö-Artilleriet så anmärkningsvärdt på senare 
åren , och som redan återbetalt den omtaolm och Iwstnad, 
som under tiden användts derpå. 

*) Vid de flesta tillfallen bogserades logfartygen pil sina stationer, 
för alt ej behöfva hafva ånga uppe, h varigenom de voro mera 
stridfärdige och rnachinemo mindre utsatte. 
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Efter en timma hade huf'vud-batteriet på Amoy blif'vit 
uedtystadt, dess murar bräckte och segenionarens flagga 
upphissad. Signal till landstigning gjordes ; men otillrftck
lighet af båtar förorsal<ade, att l:a lwlonnen iclie uppnådde 
Iandet förr än Id. 3. Utan synnerligt molstånd angrepos 
böjderue och för-staden, hvill1a intogos med tillhjelp af land
satte Sjömän och Marin-soldater, h varefter alla · tl'upperne 
eemensamt bemäl;tigade sig de återstående strand-batterierne. 

Framför de anfallande låg nu den stora staden Amov 
·' nästan bortsl<ymd af förut anmärl;te, starl<t befastade klipp-

höjder, men hvill;a , med tillhjelp af Artilleriet, som efter 
mycken ansträngning hunnit landa och uppföras , omsider 
stormades och eröfrades. Emedlertid hade dagen gått - till 
ända, h varföre trupperne såao sig nödsallade att förblifva i 
deras ställning under natten , efter att de försällrat förbin
delsen med sjösidan. 

Under det att angreppet på Amoy rönte framgång, var 
man äfven lycklig mot Kolonesoo. Så nära, som djupet 
tillåtit, hade den andra divisionen anlirat tvärs för de 3:oe 
starkaste batterierne, h viiila tystades på l timma 20', h var
efter trupperne genast landstega , eröfrade höjderue och 
batterierne samt fördrefvo fiendens trupper från ön. 

Briggen Bentinck, som lodat framför Chefslieppet, hade 
äfven bidragit till dagens lyckliga utgång, derigenom att den 
jemte ett Ångfartyg intog en fördelaktig ställning i den inre 
hamnen, för att beskjuta de batterier, som voro utom skott
håll för Linieslieppets kanoner. 

Senare på eftermiddagen förenade sig med dessa fartyg, 
efter ön Kolonr,soos eröfring, Fregatten Blonde jemte en 
Korvett. 26 Krigs-Jonker med 128 kanoner blefvo då ta<>ne 

o 
eller förstörde i lwmnen. 



Vädcrlel•en hade hela dagen varit stonnia · och miss
gynnande. Ängfartygen hade haft mycken svårighet att land
sätta trupperne, hvarföre andra kolonnen ej var i stånd att 
lanrlsli!]a förr än i dagnin3en, dagen derp5. Med denna för
stärlming ryckte Generalen ann mot staden, hvill>en under 
tiden blifvit beskjuten, och på en noggrann kunskapnin rr 
blefvo vallar och citadell genast stormade. Motståndet var 
svagt, och på flera ställen hade Chinesislm trupperne redan 
flyl1tat. Alla stadsportar befunnos tillbommade, och den 
östra var inifrån tillstoppad med säclwr, fyllde med sten 

och jord. 

Den bättre delen af befollmingen hade af försliräclielse 
frälsat si(: i största skyndsamhet, men utan att vidtaga någt'a 
försäkrings-anstalter. De skönaste pulatser och riliaste han
dels-bodar stodo öppna, och deras mångfaldiga inre dyrbar
heter lemnade vind för v5g till segervinnarens godtfinnande. 
Alla embetshus voro öfvergifna och ofantliga varulag('l' lem

nade utan nppsigt. 

Denna stad var så godt som öde, samt gifven till pris 
åt flere 1000 af det lägsta packet, som plundrade allt h vad 
tle öfverkommo , men i synnerhet ris-n~agazinerne. Denna 
folk -Ida ss visade sig så öfverd~dig och djerf, att En
celsl\a trupper måste formera sig mot dem och gifva eld, 
för att lwnna hålla dem i tygeln. Den förmöcnare delen af 
innev nnarne harlc blifvit så uppslir<imcl , att oaktadt alla be
mödanden , Iwnde ej deras biträde erhållas, för att försäkra 
ecendom och äterställa ordning och förtroende . Förlusten 

var ofantlig. 

Amoy är af 3:e klassens städer i China, och hade inom 
sina murar det största I1rigs-förråd i provinsen. Den äger 
2 förtriiffli ua hamnar 

1 
hvilka 1 jemte hela vil;en 1 äro skyddade 

lör villd <ll'lil' och lial\3 god anl;ar-bollen ; dc ~iro dcssutnm 
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stora och rymliga för alla slags fartyg; staden har elt helso
samt Idimat samt den bästa belägenhet för handel på hela 
kusten. Den yttre staden är sliiljd från den egentliga inre 
genom en kedja af höga berg, men mellan dem 3år en bred 
väg genom en slaus betäckt port. staden med sina för
städer anses lO mil i ' omkrets, och vallarne, som innesluta 
dem , äro frfm 20 till 30 fot höga med 4 befästade portar. 

citadellet befunnos 5 arsenaler, en ofantlirr mängd 
med J;rut, vapen, beklädnad och IH'ics-amunition af alla slag, 
ett krutbruk och ett l;anongjuteri, der flera u ya stycl<en af 
grof kaliber, cans lia väl gjutna, nyligen blifvit tillvcr!iade. 

Man hal' ansett, att 10,000 Chinesisl<a trupper försvarade 
Amoy. Ehuru lwnone rne på några stiillen betjentes väl, så 
vaJ' dock försvaret lamt och icke heller rilitigt leclt. Be
fästningarne och deras byggnadssätt förrådde deremot både 
lwnst och slliclilirrhct. 

Bestyclmingen på ön Amoy samt de andra bertislade 
orterue, citad ellet inbegripet, bestod af 550 l;anoner, som 
föllo i segervinnarens hftnder; största delen deraf utg-jordes 
af svår kaliber. Alla voro af Chinesislit arbete , utom 16 

gamla Engelska 1 som troligen tjenat tl etla folks förmåga att 
efterhärma, till modeller. 5 af fästningens l1anoner befunnos 
vara söndeq:;ångne i denna trälfning. 

En del af det ofantliga J;rigsbytet, som llär tillföll se
gervinnarne, blef taget ombord; men det mesta förstördes 
och sattes i obrul1bart stånd , både till byggnader, lianollf~I' 

och förråd er. Fästnings-verken sprängdes i luften. 

De anfallandes förlust vid detta märl1värdiga tillfälle var 
högst ringa, och uppgick blott till 16 sårade och l död. 
Skeppen och Fregatterne, som legat mot de starliastc !JattP-
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rierne, hade deremot till tacliling och segel lidit ganska b-e
tydligt. Flera kulor hade trä/fat sliråf, rundhult och master, 
samt äfven ett af Ångfartygen hade fått sin tackling mycket 
slwdad. 

I anseende till den framskridna lVIonsoonen, bl e f det en 
nödvändighet att göra vistundet i Amoy så kort som möjligt, 
och efter 4 ciaear, då väderleken blifvit stadgad och vinden 
sagtat sig, uppbröt tl'llpperne och gin go ombord, samt Flot
tan gjorde sic segelklar. Ön Kolongsoo bibehölls i Engelslit 
våld och besattes med 550 man trupper, samt några ör
logs-fartyg beordrades äfven att qvarstanua. 

Planen för krigets fortsättande detta år hade blifvit 
uppgjord efter en stor sl1ala. Ön Ilonglwng borde förvand
las så mycket som möjligt till en Brittisk tillhörighet; den 
borde derföre befästas och förstiirlws på allt sätt, samt ska
pas till en militiir-inrättning i dessa farvatten, för att i 
framtiden blifva af viirde. Flottan bord e fortfara att tränga 
åt norden, intap,a och förstöra alla de största handels-orter 
på lmsten, men framför allt alla l!rigs-etablissementer; den 
skulle återtaga Chusans-öarne och försii11ra åt England denna 
vigtiga punl1t för framtiden ; den borde s.t1ada handeln, som 
är Chinas lifsgrund, och sprida sl;räcl! och frul1tan öfverallt, 
samt slutligen i Petdog, om ej annat hjelpte, förestarva vii
koren för freden, 11Varefter England längtade. Man förde nu 
det språket, att Stor-Brittanien förde l1rig endast med Chi
nesiska Regeringen, men ej med Chinus folli , samt handlade 
derefter. 

EsliaclPrn afp,irli ej från Amoy förr iin elen 7 Septemher, 
efter att i flera Jagar hafva varit uppehållen af svårt vii<ler. 
Den bestod af 2 Liniesliepp, l 42-lwnons-FrPgatt, 3 Kor
vetter, l Brigg, 2 Truppslwpp, 4 ÅngfartyG samt ett bet yd
liGt antal Transport-fartYg. 
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Uppmiirl;samheten var nu rictad på att intar,a den rika 
staelen Ningpo , som ligger vid iladen Thahae utlopp 660 
Engelslia mil norr om Macao. Uneler vägen sliingmdes likväl 
Flottan dels genom tjoclia, som är vanlig denna årstid , dels 
ocl( af starka motvindar, och endast genom en stor an
strängning och med tillhjelp af tiden invid kusten, som med 
förtroende !;an nalkas på lodet, blefyo några framsteg möj
liga. I tral1ten af Chusans-öarne, h vilka blifvit bestämde till 
rendezvous, såsom elen ostligaste punlit af Chinas lmst, sam
lades Flottan den 21 September. Amiralen ändrade här sin 
första plan , och i anseende till Flottans uppehåll på v<1gen 
samt belwfvet af en tillflytils-ort och en god vinterhamn, 
beslöts att angripa dessa öar och intaea dem. 

Flottan närmade sig derföre elen 24 s. m. , men hin
dmdes af storm och sl; yfa ll af regn att företaga något till 
den 29, då den anlu·ade i Chusans yttre hamn. 

Chineserne hade seelan Februari s. å., då denna ögrupp 
återlemnades af Engelsmännen, liksom genom ett trolleri 
förstärkt, förnyat och utvidr,at befästningarne af denna plats. 
Hela sjösiclan af staden Tinp,hae, som ligger på den siidra 
siclan af ön Chusan , och hvars hamn skapas af ilera omslu
tande öar, val' nu en fortsatt linie af batter-ier, som utgjorde 
nära 2 mil , och hvill!en slutligen stödde sig på ett citadell, 
ett starlit slutet verk, anlagclt på elen mest beherrsl1ande 
höjd bakom de andra, efter samma plan, som Engelsmännen 
under deras första vistelse der utstakat och påbegynt. Ej 
mindre än 267 emhrasurer visade sig åt sjösidan , deruti 
136 kanoner af gror l1aliber voro i fullkomlig ordning , och 
på ilera kringliggande höjder uppreste sig äfven redutter 
och försliansad e läger, som alla blifvit anlagde med sl1ick li g 
herälwing. Ett så starkt försvar, åstadkommet på endast 
näera månader ; inga f en verklig förundran . 
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Då tidvattnet i sunden emellan öarne, som leda fill 
' Chusans hamn, tillil;a med en star!; motvind, förorsal;ad e , 

att de stora fartY!~en ej med säkerhet kunde mot fästnin gs-
verken intaga någon fördelal;tig ställning i det inre af ham
nen , hvarken genom segling , eller bogsering af de större 
Ängfartmen med 400 hästkrafter, så 'beslöt Amiralen, ell er 
att hafva hinskapat stfdiet, att genast landstiga med en för
enad styd;a af landtrupp, Marin-soldater och Sjömän , 1ill 
hvillwt ändamål följande plan uppgjordes: I:o siwlie 2:n e 
Korvetter och 1 Ängfartyg intaga , så niira som omständia
heterne till äto, en ställning emot den del ar befiis tniugen i 
hamnen, som stod i förbindelse med det orvanför på höjden 
starlit befii stacle lägret. På batteriet sl;ulle skjutas b1·esch, 
och dessutom borde trupperne sysselsättas och oroas gen om 
kartech-eld och ral;etri"; 2:o borde på 2:ne intill litmancle 
smärre öai' uppföras en 68-'tl:g bombl;anon och 2:ue 24-'tt:(;e 
haubitzer, för att besl1jutq strand-verl1e11 samt uet starlia 
och på höju en li ggande citadellet. Detta arhete ansågs för 
ett af de sv iu·aste, och had e lwnnat blifva ett ar de äfveu
t yrli gas te , då det företogs under fiendens ögon och dess 
Jwno ner, lJVarfOre I F1·eg<Jtt, I Korl'ett, l Ångfartyg och l 
Tt'up psliepp af 20 kanoner beo1·drades till biträde och bc> 
täckniog; 3:o för att betiicl1a truppern es _landstigning, slutil e 
2:ne Korvetter lägga sir, på 300 alnars afstånd, I Liniesli<' p p 
efter omstiindigheterne på så nära håll 50ill möjligt, smnt l 
Ångfartyg intaga en passande ställninr, på oml1ring I ,700 al
nar, för att bcs l;j uta lundsti [{nin gs-punl<tc> n med bomber och 
raketer; 4: o borde 1 Linies l; epp, l Brigg och l Truppsl; r pp 
af 20 l;ano ner intac-a en pas sancl r! stiillnin r, , för alt ut uiil'a 
reser ven ; :>:o landsti gningen , vid hvillie n en Korvctt-CI1 ef 
beordra des att hafva öfv er-inseende, sJ;ullc verksLillas pfi 2 
llolonn er , h vi lka tillsammans utgjorde 2,600 man. Den för
sta, med 8 fält pjese r , borde storma höjdern e och derefter 
framry cl;a och eröfra stad en; den andra siw li e ntan uppe
hii ii lia, ta si g- p:i den belåstad e linien åt sjösidan, hcmiildiga 
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sig för- staden samt storma citadellet. Till denna Jwlonn 
hörde Flottans brigad, so111 bestod af detachementer af Ma
rin-soldater och Sjöfolk från hela eskadem, under befäl af 
Rapten Herbert, Chef på Liniesl;eppet Blenheim ; 6:o borde 
till truppernes transporterunde begaffnas eslwderns alla små
fartyg, hoffserade af 2:ne Jern-Ångbätar, som hade 120 hä
stars kraft, 5 i fots djupffående, 2:ne 32-tl:ge långa kanoner 
till bestyckninr,, och hvilka på däcl;en kunde rymma 6 a 700 
man trupper hvardera; samt slutligen 7:o ville B~fälhafvarne 

ti ll sjös och lands jemte Plenipotentiairen, ombord på Jern
Ångfartyget Plilegethon , sjelfve leda företaget. 

sedan beredelserne hlifv it verkstäide och alla Transport
fartyg inkommit i hamnen, började anfallet den 1 Ol1tober. 
Kanonaden öppnades från alla punllter med en beundrans
v:\rd sideldighet i ri p,tning och f'lfellt, som på det l<raftigaste 
understödde landstigningen, hvill<en sl1edde med största ord
nina och skyndsamhet, oalltadt fiendens häftiga eld från 
dess luntgevär och lätt llj·ttbara nicldwkar, som endast skjölo 
!-~:g kula. 

Trupperne anföll o ffCHast hiijclerne, och den allmänna 
verksan1het, som rådde i anfallets alla särslli lta rigtningar, 
had e snart försäl<rat segerl!. Citadellet, såsom den starl1aste 
pnnlilen, blrf nedtystad t och stormad t, batterierne bräckte, 
hiijd erne intaene och Chineserne fördrifne ur sina ställnin
gm·. Vägen till den inre hamnen och staden blef härigenom 
öppnad. De lätta pjeserne, som uppstäides på intagne höj
der, jemte Ångfartygen i hamnen, besl1jöto under tiden sta
den. Chineserne började nn att ge vika, och slutligen flydde 
de åt alla håll , bortkastande gevär och kläder. Stonnste
garne restes, och ögonblicken derpå blåste 55:e Regementets 
fana på murarne af Tinghae. Klocl!an var 2 på eftermiddagen. 

Vid detta tillfälle, då 1500 man tillika med Artilleri 
skulle på en gång landsättas , rönles samma brist i Flottan s 

12 



178 

båt-system, som varit fallet förut ; och derjemte erfor man, 

mot all förmodan, att de mindre Ängfartygen, i så våldsam 

ström, som det häftiga tidvattnet här åstadkom, icl1e för

mådde bogsera ett större antal lastade roddbåtar , äfvensom 

att de större Ångfartygen, efter flera misslyckade försök med 

M•-kanons-Fregatten Blonde, endast ägde kraft att ft·amsliaffa 

en 18-kanons-Korvett. Genom denna eröfring erhöllo En

gelsmännen ett stort byte i krigs-förråd och vapen af alla 

slag, samt 52 väl gjutne metall-kanoner och MO nick

hal;ar. Derjemte förklarades denna vigtiga ö , hvars S. V. 

udde endast ligger 12 Engelska mil från fasta Iandet, med 

dess tillydande öar, såsom en Englands egendom, intill den 

äskade krigs-ersättningen utfallit. 

Förlusten vid detta tillfälle var högst obetydlig för de 

anfallande, och bestod i 3 dödskjutne och 26 sårade samt 

en söndersprängd kanon på ett af skeppens undra batterier. 

Det företag, som följde härpå, skulle försällra eröfringen 

af Chusan , och ge Engelsmännen en fastare ställning på 

denna den riliaste del af lmsten. 

staden Chinghae, 50 mil vester från Chusans-öarne, är 

belägen på fasta Iandet vid floden Tahaes utlopp på södra 

sidan i Ningpo-viken, hvilken är 60 mil bred och tillsluten 

af ofvannämnde eröfrade öar. Denna plats är en af de 

mäktigaste militär- och handels-punkter på kusten , 15 mil 

från den rika staden Ningpo vid samma flod , och 25 från 

den stora Chinesiska kanalen, hvars mynning ligger tvärs 

öfver på norra stranden af förenämnde stora vik. 

Det var således till staden Cbingbae, och för att intaga 

den , som Flottan styrde sin kosa, oaktadt de faror, för 

hvilka den var blottstäld, i detta trånga farvatten , i följd af 

N. O. Monsoonen ; men vigten att iiga denna stad för fram

tiden, omint.cte.iorde alla belänliligheter. 
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Sedan vinden blifvit 'gynnande, afgicl1 den del af Flottan, 

som ansågs bäst passande, den 7 Olitober, till en nära i 

grannskapet liggande ö, benämnd ''Just in the Way", hvuri

fråu Befälharvarne företogo sig att kunskapa platsen, med 

ett Jern-Ångfartyg, utan att hindras af lienden. staden be

fanns anlagd på ryggen af en smal landtunga, hvill;en be

täcktes af dess bygr,nader, vid foten af en hög och brant 

klippa , som reste sig ur hafvet, och utgjorde den yll.ersta 

punkten af vestra stranden, och den omiJämnda llodeus m yn

ning. Den inneslöts för öfrigt af en vall , 3 mil li\ ng , 37 

fot tjock och 22 fot hög, hvi!ken !lade ett brös tvärn på 4 

fots höjd med emlmtsurer fiit' 28 kanonN', och som dess

utom försvarades af en mangel nicldwkar. 

Klippan, som beherrskade staden och mynningen till 

floden, var 250 fot hög öfvet' hafvet; den hade på spl'tsen 

ett citadell , som, för dess naturliga styrl1a, utgjorde nyckeln 

till både denila och staden Ninrrpo, och h vilket dessutom 

var förstår!\ t genom en hög vall' krenelerade hus och jern

beslagna portar. O e norra och södra sidorna, der citadellet 

stod, voro nät·a tv<irbranta, och endast den förra åtlwmlig 

genom en slingrande r,lingstig uppåt berget. På östra sidan 

försvarades citadellet af 21 l•anoner, ilvill•a derjemte beströliD 

ingången till floden, och på den vestra hade man bered t n 

förbindelse mellan fäslet och staden, genom en murad gång

stig, försedd med en port vid folen af berget, beslagen med 

tjocl!a jernplåtar, samt en våt graf med vindbrygga. Rum

met mellan citadellet och stads-vallarue försvarade~ af 3:ne 

batterier, anlagde å ömse sidor, samt af starila palisader. 

På norra sidan · faiJns öfverallt god ankarbotten , ehuru vatt
net var grundt. 

På östra sidan af floden, som var spfuTad med ned

dt·ifna pålat', stod Chin esiska hufvudstyl'lian i ett fördiansadt 

läp,-et• , anlag-d t pil ner·a höjder ' h varar ni\ p, ra r, en om C'l':ifninr: 
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blifvit gjorde skarpare. Dessa höjder, af h vilka den högst a 

beherrskade trakten och citadellet på andra sidan , voro 

krönta med fältverk , bestyckade med 23 kanoner och en 

myckenhet af niclthakar. 

Landstirrnings-stället på denna sida var äfven , genom 

paJisadering: gjord t oåtkomligt, och ingången till fl~den ·be

ströks från denna strand af 34 kanoner. En trask-~rtad 
slätt låg mellan hafvet och denna position , som ytterhgare 

förstarktes genom en djup vf1t graf med 2:ne vindbryggor. 

Ett stort antal af de pjeser , som fanns har, voro nya och 

af metall. 

Många af dessa starka verk och anläggningar voro helt nyli-

f .. da cJ 11'neserne hade här visat sin fintlighet och sina gen upp or "· · " . 
stora tillgångar på foll1 och materialier, pa ett 1 a_lla afsee~-
den anmärkningsvärdt siitt. 1\ostnaden hade vant ofanthg, 

och naturen hade förenat sig med detta folks konst att göra 

denna post ganslw stark. Chineserne sjelfve ansägo stä~let 

ganska vigtir,t, och hade i deras mening gjort det om

tar,ligt. 

Planen till anfallet var följande : 

l :o Uppmärksamheten borde ledas åt östra stranden, 

som ansågs för den svagaste. 

2 :o Trupperne borde i 2 lwlonner landstiga på utsedda 

tjenliga ställen på östra eller läger-sidan. Den venstra ko

lonnen bestod af 1,040 man med 4 lätta haubitzer och 2:ne 

5 l-tums mörsare , och stod under -Generalens eget befäl, 

sa~t den högra af 440 man med 2:ne 12-'lt:ge haubitzer 

och 2:ne 9-'llJ:ge fältstyckeil. Den förra skulle turnera flen-

den och storma höjderue , under det den senare hotade 
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- 3:o Trupperne skulle inskeppas på 3:ne Ångfartyg och 

transpot·teras i roddbåtar, de senare bogserade af de förra. 

Landstigningen, under öfver-iuseende af en Korvett-Chef, 

borde betäckas af 3 Korvetter och Briggar, h vilka, då trup

perne ryckte framåt , skulle följa dem långs stranden och 

understödja deras anfall. Man hade funnit god ankarbotten 

och passande djup helt nära invid landnings-stället. 

4:o Citadellet och östra sidan af staden skulle på en 

gång kanoneras af 2:ne Linieskepp , l Fregatt och l Kor

vett; samt 3:ne Ångfartyg, sedan de landsatt trupperne och 

bogserat de seglande skeppen på sina stationer' borde i de 

fiendtliga verken på 17 a 1800 alnars afstånd kasta bomber 

och raketer. Sedan land-batterierne voro tystade och dess 

vallar bräckte, skulle Sjö-brigaden, bestående af Marin-sol

dater och fartygens besättningar, under sitt skepps-befäl, 

tillika med 85 Land-Artillerister och Sappörer, genast land

sättas. Brigaden utgjorde tillsammans 700 man och med

förde 2:ne 5 i-tums mörsare ; den stod under befäl af 

Kapten Herbert, Chef på Linieslwppet Blenheim , och Kapten 

Bourchier, Chef på Blonde. En Kapten vid lngeniöt·-Iwrpsen 

var förordnad att åtfölja. sjö-brigaden borde från sjösidan 

storma och bemäktiga sig bergskansen och staden. Då cita

dellet endast på norra sidan , och i vaclwrt väder, kunde af 

Linieskepp nallias på omkring 18 a 1900 alnar, i anseende 

till det grunda vattnet, så simlie dessa med floden placeras 

på detta afstånd, då de vid lågt vatten komme att stanna i 
den mjuka muddren. Segler: borde ej fastgöras. 

5:o Genom Sjömätnings-Departementets försorg skulle 

passande kartor, lodningar och upplysningar erhållas, samt 

stations-bojar utläggas för de anfallande fartygen . Office

rarue skulle äfven betjena såsom Lotsar. 

6:o Ett Jern-Ångfartyg om 5! fots djupgående skulle 

deltaga i anfallet mot vestra (citadell-) sidan, men vara till 

hands att betäcka landstigningen af Flottans brigad. 
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Den 9 Oktober om aftonen voro alla fartygen på sina 

stationer, alla beredelser för anfallet verkstäide och väder

leken gynnande. Bittida andra morgonen gufs signalen, och 

den största verksamhet följde på vatten och land. Fregatten 

och de andra mindre fartygen begagnade en lätt bris och 

gingo in, under segel, så långt, att de vid lågt . vatten rörde 

botten. 

Planen var god och öfverallt kröntes den med fram

gång. Chinesernes motstånd var nu envisare 1 
och i flera 

fall framstäide sig enskild tapperbet De hurrade ständigt 

vid sina fienders framryckande ; men Europeernes vapen, 

krigs-konst och disciplin kunde de ej motstå. så snart der

före bryggorna öfver den djupa grafven med dervarande 

tillspärrning blifvit passerade, så drefvos Chineserne från 

fältverk till faltverk. 1200 af de manhaftigaste uthärdade 

dock längst, men sl1jöto illa och långsamt med sina lunt

gevär, och blefvo slutligen drifne i !loden, då 500 gåfvo 

sig fångne. På den fömämsta redutten planterade 49:e 

Regementet kl. Il f. m. sin fana. 

Under så skyndsamma rörelser på en oländig marl' hade 

Artilleriet ej kunnat följa med, men i det stället begagnades 

mindre raketer af 6 'it:s kaliber , som inliastades i fiendens 

verk och folk-massor. Detta, en nyare tids krigs-vapen, 

har i kriget med China blifvit nyttjadt vid alla stormnings

tillfällen med mycken framgång, med både små och stora 
kalibrar. 

Samtidigt med dessa rörelser hade , genom skepps

Artilleriets verksamma sldckligbet, citadellet och de befästade 

stads-murarne blifvit nedtystade och de förra bragte till 

ruiner. Chineserne syntes nu öfvergifva sina kanoner på 

stranden, b vilka rietades bättre än vanliet, då signal ejordes 

till landstigning , h vilken, på denna oländiga och klippfulla 
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punkt, ej kunde ske fötT än kl. 12. Sjömännen med deras 

vanliga oförvägna raskhet sprungo klippan uppföre, under

stödde af Marin-Soldaterne J och hela massan stod inom en 

kort stund innanför murarue af det så starkt ansedda cita

dellet, och Engelska flaggan blåste på dess vallar. 

En knall från jorden inom skausarue förmärktes nu, 

och utan att försvara sig vidare flydde Chineserne till sta

den. En stund härefter förspordes på flera ställen åtskilliga 

bård a knallar , och man kom slutligen under fund med, att 

fienden anlagt flera spräng-minor, hvaraf en man tillsatte 

lifvet, men flere sårades J ehuru förlusten och skadan hade 

kunnat blifva oberälmelig. 

Kapten Herbert samlade sitt folk ocq förföljde fienden. 

Stads-murarne rensades med några gevärs-salfvor , storm

stegarue restes och murarue stormades på 2:ne ställen , då 

Chineserne flydde långs den breda muren ut genom vestra 

porten. Amiral Sir William Parl,er hade vid detta tillfälle 

sjelf led t Sjömännens rörelser, och var, hela tiden, med 

Fartygs-Cheferne följaktig denna kolonn från landstieningens 

början , samt bland de förste, som besteg Chinghaes murar. 

Flodtiden började, och besättningarne återgingo med 

lika munterhet ombord att försäkra sina Skepp, som de 

kommit till anfall i land några timmar förut. Fartygen för

halade eller seglade genast från det grunda vatten 1 som de 

legat på, till säkra ankarställen; en åtgärd, så mycket lyckli

gare, som l ! dygn derefter N. O. Monsoonen rasade mea 

mycken våldsamhet. 

Man hade af Spionet· erhållit underrättelse, att i cita

dellet Gat·nisonen bestått af 700 man, och i staden af 3000, 

samt att Chinesiska hät·en på östra stranden af floden ut

gjol'de omkring 8000 man. E:iendens förlust var mycke: 
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· stor. Det förmärktes, att fl.ere Mandal'iner hade fallit, och 
att de andre i sin förtviflau afhändt sig sjelfve lifvet, bvilkeu 
ohyggliga sedvana förekom vid alla t1·älfningar i China. På 
Engelska sidan voro 5 döde och Il sårade. 

Chinghae stad befanns vara en stor arsenal. Man hade 
der anlagt ett kanon-gjuteri i stor skala, och en lavett-verk
stad med förbättrade rnachinerier och inrättningar, samt dess
utom samlat en ofantlig mängd af l;rigs-förnödenheter af 
alla slag. 90 kanoner af jern och 67 dito af metall föllo i 
segervinnarens händer. De senare blefvo , jemte en stor 
qvantitet af metall, transporterade ombord. Många nya me
tall-pjeser voro väl gjutne. 

Efter en så lysande framgång emot Chinghae, och me
dan trupperne fortforo att vara i besittning af denna plats 
och dess befästningar, beslöts att a?gripa den stora staden 
Ningpo, h vilken ligger 15 Engelska mil högre upp i floden, 
som utan hinder lmnde beseglas , sedan pålarue, hvarmed 
den tillspärrades , blifvit uppryckte. Denna stad är 5 Eng. 
mil i oml<rets, och omgifven af höga vallar, samt har 3001000 
innevånare och en liflig handel. 

Den 13 Oktober kunskapades med ett · grundgående Ång-
fartyg. Floden befanns öfverallt bred och fri från grund, 
med icke mindre än H fots djup, vid lågt vatten, under 
Ningpos murar. Förskräckelsen hade emedlertid bemäktigat 
sig stadens innevånare, som med familjer och egendom 
bortflyktat i alla rigtningar. 

FöljanJe dag inskeppades 750 man trupper af alla va
pen på l Korvett, 4 Ångbåtar och 3 Briggar. Kl. 9 f. m. 
lemnade denna divi sion Chinghae , och kl. l e. m. anl;rade 
den mi d t ibland l 000-tals åskådare, tätt utmed en stor 
flottbro, som tvärs öfver floden sammanbandt staden Ningpo 
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med sin för-stad. Trupperne landade genast utan motstånd, 
och deribland befann sig en af Flottans bataljoner. 

stadens portar befunnas tillspärrade inifrån och måste 
sprängas, men med tillhjelp af landets folk blefvo alla hinder 
derifrån snart undanröjda. Ingen Chinesisk Soldat syntes. 
De anfallande uppståldes till parad på murarue af den fallna 
staden, och Engelska Folksången spelades. 

Proklamationer utfärdades, för att inge förtroende, och 
återföra de flyktade , samt att åter börja handeln. Beslag 
blef dock till en början lagdt på alla fartyg, och staden med 
dess försvars-anstalter besattes af de segrande, i akt och 
mening att ej öfverge denna vigtiga plats. 

Med dessa eröfringar slutades detta års l!rigs-företag, 
som för den sena årstiden ej längre kunde fortsättas. Trup
perne hade äfven allvarsamt börjat insjukna, och slutligen 
utbrast eholeran , som gjorde långt flera blind-rotar ibland 
dem, än b vad fienden förmått. Hufvud-qvarteret förblef på 
Chusan, men i Ningpo och Chinghae bibehöllos starka garni
soner, och under tiden arbetades på nästa års sjötåg. 

Engelsmännen hade, under loppet af ett halft år, bom
barderat och intagit de förnämsta städer på Cbinesisl;a ku
sten mellan 22:a och 3l:a gradens Latitud, hvaraf de bibe
hållit 5, de fastaste punl1terne. I detta ögonblick var så
ledes England mästare öfver södra delen af denna vigtiga 
kust, hvilken med det inre af landet är stäld i förbindelse, 
genom lätta vatten-kommunikationer. Ibland dessa må äfven 
räknas den stora kanalen, h vilken sträcker sig 150 Engelslia 
mil utmed kusten till grannskapet af Peliing, och som går 
genom flera af Chinas ril<aste provinser, som genomström
mas af de största floder, med sina grenar. Man hade gjort 
sig den säkra förhoppning , att så mycken frarnaäng mot 
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mäktiga städe1·, sto1·a härar och starka befästningar, hvi!lm 
kostat ofantliga summor, samt den bevista oförmågan utt 
kunna bjuda Europeerne spetsen, skulle omsider bringa den 
Chinesisila Regeringen på fredliga tankar, och till medgirvande 
af det fordrade · men den från urminnes tid djupt inrotade 

' fördomen mot Europeerne, h vilken foll1ets religion under-
håller och skärper, förhindrade och förkastade denna utväg. 
Chineserne, llVilkas högmod så länge varit smickrad! och er
kändt, hoppades alltjemnt att antingen fördrifva eller ånyo 
kunna narra sina motståndare. 

Väl började Mandarinerne att tala åter om fred , efter 
intagandet af Ningpo, och äfven från Englands sida fortsattes 
underhandlingame deroro, men resultatet uteblef. Första 
förskräcl1elsen hade gått förbi , och tillfället att anfalla China 
i Peking , i stället för kustens städer , hade detta år äfven 

gått förloradt. 

Befälharvarne hade visserligen handlat med mycl1en kraft 
och med exemplarisk och prisvärd enighet; men i England 
rådde missbelåtenhet med l1riget, som drog länge ut på ti
den och förliknades der vid Buccanierernes s tröftåg. Någon 

' återgång var lil1väl n n ej möjlig, och den' enda utväg, som 
återstod, var att, genom nya hjelpsändningar, skyndsamt 
sluta detta oroliga tillstånd, som skadade handeln och ko
stade enorma summor. Det arbetades således med ifver på, 
att till nästa års sjötåg uppbringa styrkan i China till 4 
Linieskepp, Il Fregatter, 15 Briggar, l tJ Ångfartyg , 5000 
man landtrupper, samt dessutom flera Trupp- och Hospital
skepp je m te Sjömätnings- fartyg. Under dessa verksamma 
beredelser i England uppklarnade allmänna intresset, genom 
ankomsten af Cantons brandskatt i silfver, som inneslöts i 
400 l1istor, hvilka vägde 75 tons, och som fördes till Lon
don på 8 packvagnar. 
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Handeln på Canton fortsattes, nu der det alt kriget för
des i andra delar af ril1et; och befästningarne, dels nya, 
dels gamla , hade redan så betydlist tilltasit liring staden 
(det förmodades under ledning af någon Europe) , att of
yanför Whampoa icke mindre än 12 batterier med 500 
kanoner af stor kaliber blifvit färdige ; men nedanför denna 
ort bade fästnines-verken deremot, till följd af konventionen, 
icl1e blifvit vidgjorde, ehuru Chineserne flerfaldiga gånger 
negocierat derom. 

Ostindiska Kompaniet i England ansågs emedlertid ge
nom den för beständist afträdda ön Honglwng, som år IS40 
var fattige Fiskares bostad , snart komma att vinna fördelar, 
motsvarande halfva krigets kostnad. 

Under loppet af vintren nödgades Engelsmännen, ehuru 
af sjul1dom sammansmälte, att i Februari år 1842 rycka i 
fält med 700 man trupper, understödde af 3 Ånebåtar, emot 
åtskillige städer, som i trallten af Ningpo erhållit förstärkte 
garnisoner, för att oroa · sina fiender. Chinesiska trupperne 
drefvos vid alla tillfällen på flykten, och städerne intogos, 
men snön på marken hindrade vidare framsteg. All amuni
tion, vapen och !dåd-förråder blefvo som vanligt förstörde, 
samt sädes-magaziuerne öfverlemnade till folket. 

Oaktadt dessa förluster, upphörde Chineserne ej att 
göra nya, ehuru fåfänga försök att öfverrumpla sina fiender 
i deras ställning. Det märkvärdigaste utfördes den 9 Mars 
mot Ningpo , under en mörk natt, sedan en betydlig del 
Chinesiska trupper insmygt sig i staden, och börjat gå an
fallsvis till väga, efter att hafva förut vändt uppmärksamheten 
på Chusan , dit Generalen arrest, och gifvit order för vissa 
trupper att följa efter. Samtidigt med denna rörelse anfölls 
äfven Engelska fartygen i hamnen genom brännare, och ej 
utan betydlig ansträngning, medelst bogsering och utsticlming 
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af tågen m. m. , kunde dessa neddrifvande itända fartyg 
undvil;as. Chinesen har, vid detta som vid föregående till
fällen , visat mera fallenhet och djerfhet för öfverraskningar 
och krigs-list, än rör öppen strid, h vilket förklarar den lätt
het, h varmed han kunnat locka i snara så många af sina 

fiender. 

Efter dessa öfverrumplings-försök var ej längre tvifvel
aktigt att Chineserne, högre uppåt floden , sammandragit 
stora 'strids-krafter mot Ningpo , som kunde blifva vådliga, 
och bvill;et äfven flere Spioner bekräftade , bvarföre Befäl
hafvarne beslöto att lwnskapa i denna rigtning. Till detta 
ändamål utsågos lH O man Sjömansl<ap och Marin-soldater, 
under befäl af Kapten Bourchier, Chef på Fregatten Blonde, 
tillil;a med 850 maB landtrupper, 3:ne Ångfartyg samt eska
derns armerade Roddfartyg. Den 15 Mars afgick expedition 

från Ningpo. 

Ankommen några mil upp i floden, upptäcktes, att fien
den intagit en stark position på 2:ne höjder bakom staden 
Tsekee. Dess styrka bedömdes utgöra 7000 man , hvilken 
synbarligen afbidade Europeernes ankomst. staden intogs 
genast utan motstånd, och det beslöts att .anfalla och storma 
böjderne. Den venstra höjden föll på sjö-brigadens lott, och 
den högra anvisades landtruppen. Företaget var vägadt och 
svårt, men man kiinde sin fi en de. Amiral Parl;er. ledde sjelf 
sina män till anfall, sa1n,t Sl1epps-Cheferne befunno sig med 
sina Officerare i spetsen för hvar sin afdelning, och på detta 
sätt ryclite sjö-brigaden raslit fram till stormnings , under 
fortsatta hurra-rop. Fienden försvarade, med mer än vanlig 
hårdnaclienhet, steg för steg sin position på höjden ; men 
slutligen hade Amiralen, med sitt . folk, fått fast fot på spet
sen, Ilastade derifrån 3-'Hi:ge raketer, hvilka åstadlwmmo stor 
förvining bland Uenden, och omsider afgjorde träffningen. 
Den andra kolonnen hade under tiden äfven lyckats, och 
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fienden flydde i alla rigtningar samt förföljdes 2 mil. Me
dan denna strid fördes på land , hade Ångfartygen fått be
fallning att rycka fram i den rigtning, der fienden nödsaka
des framlwmma , för att taga den i flanl;en , livilliet sl;edde 
med sådant eftertryck, på drufhagels håll, att dess förlust i 
döde och fångne räknades till l 000 man ; de sårade blefro 
nu, som vid alla andra tillfällen, af deras egne bortförde. 
Ibland det på fältet qvarlemnade byte påfanns flera högst 
vigtiga Chinesisl<a dolmmenter, angående planen för Chioas 
försvar och l1rig, samt underrättelse om, att den Iwrps, som 
blifvit slagen på flyliten, bestod af Tartarer, hiireus kärna. 
Under natten förblefvo alla trupper under gevär, i det er
öfrade lägret, h vars stora förråder af proviant och vapen 
derefter förstördes . 

Som Spioner berättat , att, 6 mil längre bort i N. v. 
rigtning, ett starkt befästadt läger var anlagdt på bergrn, 
som inneslöto passen till den stora vägen åt härens hufvud
ort, så beslöts att afsiinda de sårade till fartygen, samt att 
ryclca fram och ånyo anfalla fienden . Hela styrl;an af
marscherade kl. l dagen derpå , men vid slutliga intagandet 
af dessa branta höjder fanns lägret öfvergifvet, ehuru stora 
förråder af proviant och vapen hade blifvit qvcrlemnade, 
hvilka förstördes innan expeditionen återvände ombord. Det 
troddes, att denna rörelse inåt landet skulle fördelaktigt in
verka på den motspänstich et, som rådde i Pelling, till miss
hälligheternes biläggande. 

I floden , som hade höga stränder och mångfaldiga se
gelbara grenar och bugter , hade Ångfartygen under tiden, 
efter en skarp tr~lfning, förstört 5 Krigs-Jonker, ett magazin 
med krut och vapen samt U brännare-fartyg. Förlosten å 
Engelska sidan i denna expedition var 3 döde och 22 sårade. 

Tiden hade skridit in i Maj , och det stundade till nya 
företag; men ännu förspordes ingenting om underhandlin-
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earnes utgång' ehurn de påp,ingo. staden Nanking) bP lägen 
vid jätte-floden Yangtsekiang, · bl e f alltså föremålet för En
gelska Flottans ansträngningar, ·Qch skulle genom dess in

tagande ej något uträttas för freden, borde expedition fram

tränga än länere åt norr. Nåera förstärkQinear hade under 
tiden redan ankommit till Flottan, men det 'förväntades änuu 

flera , för att äea tillräcklie styrka att bibehålla och utvidga 

eröfringarne. Under sådana förhållanden och förhoppningar 
uppgaf Engelska Garnisonen staden Ningpo till dess Auktori
teter den 7 s. rn. , sedan den varit i Engelsl;t våld i 7 må
nader, under h vilken tid Chineserne (såsom det omtalas) 
fattat förtroende till sina besegrare för det sällra och oegen
nyttiga besl\ydd, de gåfvo dem. En stark besättning qvarblef 
i Chinghae citadell , som under tiden blifvit förstärkt och 

iordningsatt för detta ändamål. 

Flottan Iemnade den 13 s. m. dess samlings-ort, ön 
''Just i vägen"; men i anseende till det utomordentligt starka 
tidvatten , som löper på denna, med många öar utsl<jutande 
del af kusten, som gör den vlldlig för större far·tyg att nal

kas, hade ej hela esliadern hunnit blifva samlad vid staden 
Chapoo ( derifrån lm sten åt non är ovanligt låg, och stran
den så grund, att en Skepps-Julle lmappt .l1an nalkas den på 
e~ mil) förr än den 17 om aftonen, ehuru endast 10 mil 
uorr om Ningpo. Genast beslöto Befälharvarne att kunskapa 
trakten och stället med 2:ne Jern-Ångfartyg. staden Chapoo 
är belägen ytterst på den norra stranden eller udden af 
Ningpo-tlodens djupa och vida mynning eller hafs-vi11, hvil
ken innesluter Chusans-öarne. Den ligger för öfrigt ej långt 
ifrån den stora flaualen och räknas för en af rikets största 

arsenaler, samt omgifves af en sumpig, med kanaler genom
skuren tral<l, och förvaras dessutom af en djup våt graf och 
af vallar, 5 mil i oml<rets. staden betrygr:ades i öfrigt af 
åtskilliga branta klipphöjder, som långs udden sträckte sig 

3 a 4 mil åt öster' och h varpå 3:ne starim batterier voro 
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anlagde , hvillm behenslmde för-staden och ankar-platsen. 
Belägenheten var således ganska star!< , och i förening med 
ett våldsamt tidvatten , ansägo Chineserne platsen för oin

taglig. 

Planen till anfall uppgjordes genast sålunda : 1 :o 1 
Jjniesl;epp, l Fregatt, l Korvett simlie beskjuta batterierne 
och andra förskansade höjder på så nära håll , som djupet 

tillät dessa fartyg att nallws ; 2:o de smärre fartygen be
ordrades att besl;ydda och understödja Iandstignineen; 
3:o Ångfartyr,en samt Transport-skeppens båtar skulle, de 
förra bogserande de senare, landsätta trupperne; 4:o land
stigningen och anfallet skulle utföras på 3 kolonner. Den 
högra bestod af 970 man, den mellersta af 380 Artilleri 
och Sappörer, den venstra af 860 man, summa 2,21 O. Ar
tilleriet, som vid detta tillfälle medföljde, bestod endast af 
9- och G-'il:ge fältkanoner, 5 i-tums mörsare samt raketer 
af flera lwlibrar. Högra kolonnen, som Generalen sjelf ledde, 
skulle först landa och anfalla höjderue i fronten, der fien
den stod, med flere l 000 man , samt den venstra, under
stödd af den mellersta, borde med sl1yndsamhet kringgå 
dessa höjder och anfalla flenden i ryggen, samt afsl1ära dess 
flylit till staden ; 5:o den 18 Maj i dagbräclmingen skulle 
trupperne börja att inskeppas , och kl. 8 f. m. landsättas 
under öfver-inseende af en Sjö-Officer, och anfallet före
tagas från alla håll, samt slutligen : G:o borde Ångfartygen 
intaga en passande plats, för att med kreverande bomber 
beskjuta de fiendtliga trupper, som innehade höjderue utan
för staden. 

Planen lyckades väl; höjd efter höjd intogs l och Chi
neserne, då de såeo sig tagne i ryggen, och afskurne från 
staden , flydde åt alla håll. 300 man, som gjorde längsta 
motstånd l biefvo omringade; de kastade sig inuti ett om

vallaut hus, och försvarade sie förtvitladt, samt åstadlwmmo 
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den enda manspillan bland Engelsmännen , som uppstod i 
denna träffning. Pardon ville de ej mottaga, samt g5fvo sig 
icke heller förr än huset stod i lågor och porten blef in
sprängd med krutpåsar, då 50 sårade framdrogos från rni
nerne. Derefter anfölls staden af Amiralen , som landsli~it 

med Sjö-brigaden norr om böjderue ; och som venstra lw
lonnen äfven under tiden nät·mat sig och intagit höjdPn, 
hvilken beherrskade södra sidan, ryckte lilmledes dess Grana
dörer fram till stormning. Grafven befanns dock för djup 
att öfvervada och broarue vor o rifne, men detta hinder er
sattes genom fiendens båt:~t·, som i stor mängd lågo på 
stället. Stormstegarne restes; lwnon erne, som blifvit upp
stäide på den intagna höjden , beskjöto stället, och innan 
kort storrnades muren på flera ställen af både Sjömän och 
Sold:~ter, h vilka slutligen församlades på de breda vallarne, 
bvarefter portarue intogos. Fienden hade emedlertid helt 
och hållet försvunnit, hvillien besynnerlighet någon gång 
tillförne inträffat, och förklaras måhända deraf, att den Chi
nesisl!e soldaten iclie hat· svårt att maskera sig, om han 
af kastar jackan, som är det enda liännemärke, han bär (utom 
vapnen) på sitt stånd. 

Chapoo var af synnerlig vigt i militärisl1t hänseende, 
genom de ofantliga krigs-förråd och inrättningar för sådana, 
som der blifvit samlade och anlagde. Utom flera stora 
arsenaler, fyllde med vapen och krigs-amunition af alla slag, 
funnos i staden äfven ett hutbruk och ett kanon-gjuteri, 
hvilket allt jemte kasserner och öfriga verl1städer, liksom vid 
föregående tillfällen, förslördes och gjordes odugligt. ÅL
skilliga magaziner af ris uppgåfvos dessutom till folket, och 
II väl gjutne metall-l;anoner fördf's som pris-gods ombord. 
Fiendens samlade styrka uppgirves till 8000, hvaraf en del vat· 
Tartariska trupper, och dess föl'iust i döde och sårade ansågs gå 
till öfver l 000 man. På E ng. sidan rälwarles de dödes antal 
till 9, och deribland l Officer, samt de sårades till fl l man. 
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Denna stad utgjorde ett hufvud-qvarter för de Mon
goliske Tartarer, som tjena i Chinesisila hären , och de be
bodde äfven en egen del af staden, hvilken i utseende lik
nade Europeiska baracker, uppfyld med vapen af alla slag. 
De mest fasansväcl1ande rysligheter visade sig på denna fläck, 
i anledning af det barbariska religions-bruk bos detta lirigi
ska folk, som förbjuder dem att ge sig sjelfva eller någon 
deras tillhörig i fiendens våld. Öfverallt i detta qvarter lågo 
ohyggligt stympade kroppar af qvinnor och barn, som männer 
och fäder först uppoffrat, h varefter desse tagit sig sjelfva afdaga. 

Landskapet häromkring är det mest fruktbärande i China, 
och dess orälmeliga l1analer och farbara floder samt andra 
vattendrag , som öfver hela landet bilda ett nät, föt·ena 
nästan Chapoo med Peking och Canton, utan behof af några 
väg-anHiggningar. Öfverallt utvecklar sig detta landskap med 
förtjusande utsigter, och så långt ögat når, ses byar, tem.
pel, odlingar, parlwr, grafställen och hus. Landet bar här
omkr·ing fått namn af Chinas Arkadien, och folket liknar den 
vackra naturen i utseende och lynne. Norr om Chapoos 
udde sträcker sig kusten inåt vester; den blir så låg , att 
den äfven på ett mindre afstånd knappt är märkbar, samt 
vattnet helt grundt på flera mil från densamma; deremot 
åt söder antager landet ett bergal;tigt skaplynne, och vattnet 
är vid siränderue djupare. Den 28 Maj gick Flottan under 
segel och styrde norr-ut; vinden var gynnande. 

Den från England i början af året afsiinda förstärkning 
fartyg och trupper, som borde ankomma först i Juni, vän

tades med otålighet, för att i nu passande årstid med allvar 
företaga operationerne mot Nankin, der man hoppades kunna 
tilltvinga sig en eftergifvenhet och sluta Mssa tvistigheter, 
som kostat China så ofantliga blods-utgjutelser och andra 
förluster, och som borde för framtiden väcka aktning och 
.fördragsamhet emot Europeerne. 
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Floden Yangtsekiang ät' det maktigaste ·vatten i China , 

Den upplwmmer i Tibets-hergen, genomsl•är i O. S. O. rigt

ning hela landet samt vattnar en sträcl1a af omkring 17 a 
1800 Engelska mil. Vid dess stränder ligger Nankin , ril1ets 

andra stad, och flera andra stora handels-platser. Den stora 

kanalen afskäres af floden , som genom sina otaliga farbara 

grenar skapar flera hundrade mils vatten-förbindelser i alla 

rigtningar , inom de fruktbaraste provinser , utmed lmsten. 

Floden är i allmänhet grund , men till Nankin, omkring I 30 

mil från mynningen , är den farbar för stora fartyg, ehuru 

mångfaldiga bankar, hvilka utskjuta från mynningen mer an 

30 mil , tillika med ett häftigt tidvatten, försvårar seglingen 

på den. 

Företaget mot Yang1sekiang-floden berodde mycket på 

att Flottan i grannskapet iigde en passande hamn för ex

peditionens alla behofver, så mycket nödvändigare, som 

mynningen var erund, svår att närmas, och dessutom okänd. 

Under tiden hade flere Sjö-Officerare vid Sjömätnings-De .. 

partemeutet blifvit använde att skaffa en hamn , och det 

hade lyckats deras bemödande att på södra sidan llnna en 

sådan , 42 Eneelsila mil längre fram i ett sund, emellan fa

sta landet och ögruppen Toongming, hvillien var belägen 

vid flodens utlopp. 

Vid anfallandel af de stora massor af fästnings-verk, 

som förefunnos på stränderne af denna flod, var Linieskepps 

fasta styrka oumbtirlif: ' och ·aet tile"f således nöd väudigt att 

finna en tillräckliet djup ränna för desse att komma öfver 

barren , som var grund på de flesta ställen. Förslaget att 

begagna hamnen och suiJdet, på södra sidan af floden; måste 

derföre öfvereifvas, då man, efter flera undersölwioear, fann 

mera rnm och djup på den norra . Flottan gicl1 under segel 

den 5 .Juni, för att gå norr-ut till Amherst-ldipporna, fiO 

mil från flodens mynnine , hvilka nu blefvo valda till ~am-
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lings-plats ; men i anseende till det stadia tidvattnet, stil

tjen, tjockan och nödvandigheten att hvarje natt ankra (dju

pet på denna del af Chinas lmst 100 Engelska mil till sjös 

är blott IS a 20 famnar), anlwrn ej Flottan förr än den 

s s. m. 

Företaeen mot Yanetsekiang- floden vor o nu började. 

2:ne Jeru-Ångfartyg afsäudes genast till Woosung, en starl;t 

befästad ort, belägen vid flodens norra strand, vid en gt·en 

af densamma, för att dels lwnslwpa samt dels sölia af bryta 

handels-förbindelserne på detta mäktiga vatten. 6 af Flot-· 

tans smärre fartyg blefvo förlagda vid kanten af de utskju

tande grunden på norra sidan af floden, för att utvisa den 

upplodade, och för de stora Skeppen knappa ränna öfver 

barren . Denna högst vigtiga tjenst var, genom bristen på 

lwrtor och lotsar samt omöjligheten att på den låga omärli

liea lmsten erhålla några landmiirken, gansl;a svår; den an

förtroddes och verkstäides likväl af Korvett-Cheferne Col iin

son och Kellet, som vid detta tillfälle hade öl'ver-inseende 

vid Sjömii tnings- Departementet , hvill1en tillfälliga in rätt ni ng, 

i dessa obekanta farvattPn, flod el' och hamnar, alltid var af 

största uylta för Flottans framcång och företag . 

Eslwrlern bestod hiil' af l 72-kanons-SliPpp (större di

mensionet· kunde på Chinas grunda kuster icke med fördel 

begagnas), l ·U-kanons-Fregatt, 3 Korvetter, I BrigG, 2 

Ånr:fartyg med 84-U:gar, 4 d:o af jern med 32-U:gar, l 

Truppskepp, armeradt med 20 kanoner, och 12 Transport

fartyg. ViiderlelH~n fortfor med tjocka, hvilket förhindrade 

afseulingen frän samlings-platsen till den 13 Juni, då Flot

tttn, efter 30 mils seeling genom en smal ränna med endast 

3 fot under Linieskeppets liöl, ankom samma dag till den 

starkt befästatie orten Woosung, 15 Engelska mil inom flo

dens mynning. 
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Befälharvarne undersökte denna plats den 14 , och de 

stora svårigheter, som ett grundt och okändt farvatten lade 

i' vägen för ett anfall , lmnde icke döljas. LikYäl lyckades 

det ett öfverlägset Sjömanskap , i förening med det allmänna 

nitet, att, genom sjömätnings-Departementet och Flottans 

Öfver-Styrmän , utfinna, att äfven de stora Slieppen kunde 

inlöpa i vYoosung-floden. Emedlertid fortforo plilitningarne 

nattetid , för att icke ofredas af fienden ; och då slutligen 

bojar blifvit utlagda i farled en, måste dessa försvaras genom 

Ångfartyg och Vaktslupar. Dessa maktpåliggande förberedel

ser medtogo 3:ne dagar. 

Ingången till Woosung kunde endast ske genom en smal 

ränna, som gick närmast vestra stranden, inom skotthåll, i en 

böjd rigtning åt N. O., och som endast var 480 alnar bred ; 

men i sjelfva mynningen eller alståndet mellan de yttersta 

hefästningarne utgjorde en knapp mil. Stränderne voro som 

vanliat vid flod-öppningarne i China, starkt befästade å buda 

sidor med batteri vid batteri , för att försvara innanför lig

gande rika städer och kommunilla tioner, till h vilka dessa 

batterier voro liksom nycl;eln . Den venstra sidan, i rigtnine 

mot den närbelägna staden Paonshong, var befästad med en 

3 mils lång strand-vall, som hade 134 ~anoner, och hvars 

starkaste batterier befunnos anlagde mot ingången till floden. 

På östra stranden försvarades inloppet af en yttre skans med 

21 kanoner, och en mindre med 1 O , h vilka v oro anlagde 

på 2:ne utsl1jutande uddar af en vik, den floden utsvarfvat, 

och vid hvilken hyn Woosung vat· belägen. Det hela af 

denna , genom konst och natur starkgjorda belägenhet vitt

nade om god kännedom i befästnings-konsten. 

Som trupper ingenstädes kunde landsättas med säl.er

bet , hlef det beslutad t att först nedtysta och storma batte

ri erne, och sedan lanil stiga under eskaderns kanoner. Ett 

fö rslar, , som ej mötte många svflri glt eter , sedan S~ eppen 
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med säkerhet , r:enom gjorda undersökningar, lmnde intaga 

goda positioner mot befästniogame, hvilket i början ansågs 

för otroligt. 

Väderleken fortfor under tiden att vara misseyouande 

för eslmdern, att under segel intaga en ställning emot fien

dens batteri, h varföre Amiral Parker, som med största för

·Sigtighet och drift led t förberedelserne, beslöt att begagna 

Ängfartyg till de seglande fartygens frambringande. Den 16 

s. m. bestämdes till anfallet. 

Planen i detta afseende blef pa följande sätt uppgjord : 

I:o skeppet och Fregatten siwlie intaga en ställning mot de 

svåraste batterierne på vestra sidan , nära vid ingången , på 

så nära håll som rännans djup tillät, samt da dessa hlifvit 

nedtystade, skulle Marin-soldater och Äntringsfolk landsättas 

under Chefens på Fregatten Blonde befäl , och fienden för

drifvas. Fregatten borde vara klar att understödja Korvet

terue, i fall sådant behöfdes. 2:o 3:ne Korvetter borde , 
under den äldste Chefens befäl , och under skydd af de 

förstnämnda fartygens eld , da dessa blifvit placerade, gå 

längre upp , för att på så nära håll, som djup och omstän

digheter medgåfvo , anfalla de öfriga batterierne på östra 

eller Woosuug-sidan 1 samt om djupet tillät, h vartill gamla 

kartor gåfvo anledning, taga dessa befästningar från sidan. 

Då batterierne blifvit nedtystade, borde Skepps-besättnin

garne genast landsättas , för att storma och förstöra dem. 

3:o Fem st. Ångfartyg skulle i dagningen, då anfallet skedde, 

på frånsidan fastsättas långs Sl1eppet , Fregatten och Korvet

-terne, samt i denna ställning bogsera dem på sina stationer. 

4:o Ett Ångfartyg simlie utgöra reserv för möjliga händelser, 

och en Brigg borde, under segel , framtränga så långt som 

möjligt, samt bistå vid anfallet. 5:o sedan Ångfartygen full

gjort bogseringen, skulle de största angripa den nedra ellet• 

södra skansen på östra stranden, och de andra vara behjelp-
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li~e Korvetterne, samt om möjligt söka en ställning, fr~n 

hvilken batterierne kunde tagas i sidan. 6:o Under tiden 
borde 1500 man landtrupper vara fulllwmligt klara att ge

nom 3:ne 1ngfartyg föras i land med dess lätta artilleri och 
raketer, för att, jemte Sjö- brigaden , storma hiijderne. 

7:o Fregatten Blonde borde inlöpa i spetsen för eskadern 

och Linieskeppet följa tätt derefte1·, alldenstund det var tvif
velaktigt, om i den smala rännan, h varuti fartygen måste 
ankra, Fregatten, i händelse den behöfde hjelpa småfartygen, 

som lågo innerst, kunde gå förbi Slwppet, som borde ligga 
ytterst mot det svåraste batteriet~ 

Den bestämda morgonen kl. 6 var eskadern under väg 
med strykande fart. Kanonaden var underhållande och häf

tig från fiendens batterier i land , men Engelsmiinnen till
bakahöllo sin eld tills de inkom mit på sina stationAr. Che

ferne för Sjömätningen åtogo sig lotsningen , och kl. ~ 7 
hade de stora fartygen ankrat med aolwret akter-ut, i goda 
ställningar, 750 alnar från batterierne. De andra fartygen 
följde näst efter i ordning, och Jycl•ades äfven att på några 

l 00 alnar komma deras an vista batterier nära. Den seglande 

Brigr,en kunde ej framtränga längre än akter-om Skeppet 
och måste der gå till ankars, samt 2:oe de största Ängfar

tYllen, ämnade till anfall på yttersta skaosen på östra sidan, 
kommo på grund, men i en så lyclilip, ställning, att de med 
fördel kunde beskjuta dem anvista batterier. 

detta vigtiga ögonblick visade sig Fregatten 11 North

star11 i öppningen under alla -segel, för att inlöpa i rännan . 

Den underrättade Amiralen om, att en större del af hjelp
säodniogarne ankommit till Cantoo-Iloden i början af måna

den. Denna tidning gjorde ett lyckligt intryck och var 
mycket vällwmmen , helst En gelsfia styrkan, som måste un

derhålla bevakoinp,ar på !lera eröfrade ställen på kusten, och 
som äfven hade flera sjuke, stod i stort behof af hjelp, och 
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livarförutan Nanl1in näppeligen lmnuat anfallas. Fregatten 
Northstar inbogserades af ett Ångfartyg och beordrades att 
upptaga en ställning mot de ves t ra batterierne , för- om 

Fregatten Blonde. 

Chineserne hade i denna träffning sina bästa trupper, 
samt visade mer än vanlig ståndaktighet, och rigtade sina 

l<anoner äfven bättre än tillförne j men deras eld aftog efter 
1 ~ timma, och kl. 9 voro de förclrifne ur batterierne, hvilka 
af skeppens kulor blifvit söndersl<jutoe, i syonerhet på ve

stra sidan , och aldt·a mest det batteri, som varit utsatt för 

skeppets koncentrerade och väl underhållna kanon-eld. 

Från Slieppets toppar, öfver krut-röken, bibehölls under 
hela träffningen kunskap om .hvad , som föreföll på den 2 ~ 
kabel-längder aflägsna stranden. Tid efter annan syntes 
stora massor af trupper ankomma från flera håll , i akt och 

mening att förhindra landstigning, men blefvo fördrifne med 

bomber och raketer. 

Då landstigning blef möjlig , sl1yndade Fartygs-Cheferile 

på båda sidor af floden i spetsen för sitt utsedda manskap 
att bemälitiga sig alla der befintliga befästningar, hvilket icke 

skedde utan fiendens ifriga motstånd. 

Under tiden hade äfven Cheferne på de två på gmnd 
komna Ångfartyg landsatt sitt mansl1ap och förderfvat skansen 

på östra udden j bvaremot de mindre Ångfartygen, längre 
upp i floden, hade tagit 13 armerade Krigs-Jonker, ehuru 
ett af lern-Ångfartygen vid fiendens förföljande stannat på 
en bank, der det förblef under flera timmar, innan det lyck
ligt togs af. Alla punkte1· voro nu i de segrandes våld och 

deras fält-tecken vajade öfverall.t. 

Ångfartygens påsättning på grund hade förhindrat Gene-
ralen att med tmpperoe deltaga detta lyckligt utförda 

. . 
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l'öretag ; men , landsatte vid middags-tiden , på den vestra 

stranden, under Linieskeppets kanoner, armarsciterade de på 

eftermiddagen, tillika med Matros-bataljonen, anförd af Ami

ral Parker, mot staden Paonsbong, som är af 3:e storleken, 

och hvilken utan motstånd öppnade sina portar. 

Anfallet på Woosung var det svåraste, Engelska Flottan 

utförde i detta krig 1 genom farvattnets beskalfenbet och an

dra hinder, som tillhörde stället 1 h vilka v oro af den beskaf

fenhet, att de endast, genom det snart sagd t outtömliga 

fönåd på utvägar, som ett högt bildad t sjömanskap erbju

der , kunde öfvervinnas. Äfven voro fiendens verk anlagde 

och försvarade med afseende på att här utgöra ett skydd 

för det balwm liggande ril•a landet, h varföre Chineserne an

sågo sig i denna ställning så säkre, att de icke allenast 

tilläto sina fiender obehindradt kunskapa , utan liksom ut

manade båtarne, som utlade bojarne, med att hurra åt dem. 

Fiendens styrka uppskattades i denna träffning till om

kring 7000 man j men då Chineserne vid alla tillfällen med 

sällsynt skyndsamhet och ansträngning bortförde de döde 

och sårade 1 så har deras nederlag, lika litet som förut, rätt 

kunnat bedömas ; man fann 100 döde på valplatsen. 

Förlusten på Engelska sidan var endast 2 döde och 25 

sårade. Deremot hade fartygen lidit betydligt till tackling, 

rundhult och skrof j Fregatten Blonde hade bekommit U 

skott i sidan och Ångfartyget Sesostris Il *). 

•) Genom Chineseroas brist på krigs-kännedom och disciplin, harva 
dessa anfall endast varit lekverk, h varigenom Englands Mario ägt 
tillfålle att erhålla öfoiog och vana i att utföra kustkrig, der det 
visat sig 1 att Linieskeppen med deras hjelpmedel utgjort hufvud
styrkan 1 och varit oumbärliga för dessa slags ~striders både fort
sUttande . och afgöraode. 
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1 staden funnos stora förr·fider af llrigs-arnunition, h\'illia, 

je m te arsenalen och 21 l jernkanone1·, förstördes eller t-d or

des obrukbara; men 42 kanoner af metall och koppar blefvo 

som pl'isgods förde ombord. Kanonerne i Woosuncs batte

rier voro till det mesta af svår kaliber, och åtsl>illige hade 

mer än Il fots läned. 

Den utmärkta ståndpunkt, hva1·pf1 Chineserne länge h e

funnit sig' h vad industri och inrättningar ancår' och den 

dem företrädesvis tillhöriga lätthet att uppfatta och afbilda, 

hade inom det sista året ledt dem till märkbara förbättrin

gar i artilleri-mate1·ielen. Deras uygjutne kanoner voro af 

Engelsk modell , väl gjorde och med sigten af hamboo-rör 

samt på sväng-lavetter af god konstruktion. Äfven i skepps

byggnads-konsten hade detta folk försökt efterhärma , hvad 

de sett. Bland de Krigs-Jonker, som togos i Woosung

floden, voro, märldigt nog, 3:ne helt nya, inrättade med 

skofvel-hjul på sidorna, som sattes i gång med handkraft 

genfirn utvexling, och hvilka fartyg gingo väl emot både tid 

och vind ; samt i Canton hade Chineserne redan byggt ett 

Skepp af omkring 350 tons drägtighet efter Europeisl< form, 

för att bestyckas med 26 kanoner. Detta foll< äger dess

utom mycken lokal- och lots-kännedom om egne tral<ter 

och det Indislia farvattnet 1 samt har i detta afseende både 
kartor och beskrifninear. 

Vid detta och föregående anfall hafva Jern-Ångfartygrn 

visat sig starka i sin sammansättning 1 och vid flera tillfällen 

stött stora hål i botten, som kunnat hjelpas, utan synnerlig 

olägenhet *). Jern-Ångfartyget Pillegethon krossades så hårdt 

i botten på en klippa i Yangtsekiang-floden, att machin-

•) Då man besinnar 1 att detta krig blifvit fördt mot en i krig och 
artilleri så ovan fiende, som Chiueiieme, sä lärer väl fä autagas• 
att Ångfartyg af joro icke riktist äro pröfvade; 
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rummet fyldes, och fartyp,et hade sjunkit, om ej flera båtar 

genast ankommit, och man lyclwts att kring botten draga 

ett sq:el , h varmed det afgick till Chusan, bogserallt ar ett 

annat Ångfartyg. Den snart sagdt första gång, som Ångfar

tyg varit införlifvade med en Flotta till krigs-företag, har 

varit i detta lirig, och de hafva bestått profvet vid alla till

fiillen. Den största svårighet, som vidlårlat dem, och som 

ofta satt deras ständiga och mångfaldiga slags tjenstbarhet 

vid Flottan i fråga, har varit den stora och ständiga brist på 

bränsle, som omöjligen kunnat förekommas eller regleras ; 

men äfven häruti har man, på en lmst, der intet slwnsmål 

ägt rum, p,utt till väga mycket praktisl1t, då alla behofven 

hafva blifvit tagna med våld och från fienden eröfrade 1 

samt större och mindre fartyg blifvit upphuggna , föt' att 

erhålia bränsle till ångmachioerne. 

besittning af Woosung-flodens mynning och staden 

Paonshong, ansåg Amiralen , att man lwnde framtränga i 

denna rigtning till den stora lwnalen, och derefter till Nan

liin, alldenstund den större Yangtseliiangs r,runda och obe

kanta vatten samt dess starkt befästade stränder företedde 

svårighr.ter, hvillm ej voro lätta att besegra. För att således 

verlis!älla detta förslav,, samt tillilia bem~ktiga sig ännu flera 

af tie st{tder, arsenaler och kries-fönåder, h vilka vor o an

Iacde i grannsiwpet af Nanl,in, iHvensom för att afskära 

malitir:a förbindelser med södi'a riket genom vatten-vägarne1 

på IJVillia frnmsldcl;as lefnads-behofver ända till PPking, an

hefaldes att floden \Voosung siwlie undersökas orvanför 

Paonshong, med den största noggran het. 

T c!Pita iindamål afsändes 2:ne Jern-1\nr,fartyg, som lik

viii måste ätenända, då de 6 mil npp i tJotlen erforo, att 

häda sidor \'Oro fårsl;ansade med 60 l<anoner. Amiralen 

afr,ick derföt·e sjrlf med 3 Kot·vetter, bogserade af Ängfar

t m; men som dr una expedition tr~ill'ade batterierne öfver-
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gifne, återvände den efter att hafva rörstört befästningarnf', 

.cJess lo·ies-fönåder och 8 1\rigs-Jonker, samt såsom pris

gods insl<eppat 14 koppar-kanoner. 

Efter att hafva ödelagt fiendens l•rigs-inrättninaar i frali

ten af Woosung, företog Amiralen den 19 s. m. en rörelse 

mot Shanghae, 12 mil högre upp i !loden. flenna stad var 

.rik och omsluten af en vall, 3 ~ mi! lång, samt rälmade 

70,000 innevånare. Till denna expedition utsågos 1 Frer:att 

af 26 lwnoner, 3 Korvetter·, och 4 Ångfartyg, till de förras 

'bogserande, h vilket under dessa förhållanden skedde på det 

·sätt, att fartygen fästades sida mot sida. En del af eska

derns armerade roddfartyg samt ornliring 300 Marin-soldater 

skulle äfven medfölja, tillika med 1000 man landtrupper och 

artilleri , som fått order att afgå landvägen , och slutligen 

inskeppade sig både Amiralen och Gener·alen på ett Änr:far

tyg, på h vilket den förre hissade sin !lagg. 

Floden var ännu l Engelsl• mil bred , och bibehöll sitt 

stora utseende. Omliring middags-tiden ankom divisionen i 

sigte af Shanghae, ocb Chineserne öppnade genast sin eld. 

$ignal gjordes alt l1asta loss bor;ser-tågen och börja trälf

ningen , då fartyr;en intogo en så fördelaktie stiillning som 

möjligt, och på det minsta afständ. Kanonaden fDr'tfor ej 

länge, förr än Chineserne öfverr,åfvo sina batterier, som 

med 3S jernlwnoner och deruti befintlige lirir;s-förnÖden

heter förstördes 1 utom 17 metall-pjeser, hvilka medtor,os 

·ombord. Under tiden hade iifven landtruppen anländt, och 

staden gaf sig utan vidare motstånd, sedan alla Soldat.er och 

MandariBer tagit flyllten. segervinname träffade i dc·nna 

plats stora förråder utaf vapen af alla slag, umunition och 

ris , som blefvo , jemte befästningarne och den stora arse

nalen 1 förderfvade och gjorde obrukbara. 

lnnevåname i denna stad, som aldrig h<Jft r,rmrorhli~p 

nwd E11ropeer och l;nappt afvetat kriget, bcto~os af en pa-
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nisk föi'sliråclwlse , och sökte endast frilisa sin egendom på 
Jonlier och båtar, hvilka i detta ögonblicl{1 i ordets hela be
märkelse, betäckte floden (som här var 970 alnar bred) till 
de anl;ommandes ej ringa förundran att åskåda en så ovanlig 
och lillig scen på vattnet. Omsider lär det dock lyckats 
främlingarne att 

1 
genom den starka ordning 1 de bibehöllo, 

och det beskydd, de lemnade mot den svärm af rörvare, 
som i China fruktas mera än fiender , inge folket förtroende 

och vänliga tänkesätt. 

Med 3 Ångfartyr: , en afdelniog Marin-soldater och ar
merade Slupar fortsattes tåget långs floden ända till 47 Eng. 
mil högre upp. Bär blef "\<Voosung smalare samt förlorade 
sig i en insjö 

1 
hvilken befanns så grund 1 att expediti~nen 

måste återvända. Genom några Handels-Jonker erhölls likval 
den underrättelse 

1 
att Woosung-floden fortfor på andra si

dan insjön , att den löper förbi en rik och starkt befolkad 
handels-stad, 25 mil från detta ställe, som beter Suchanfou, 
samt att, ehuru insjön och floden äro grunda, farkoster med 
det djup, lern-Ångfartyget Nemesis kunde bringas till 1 vore 

stånd att framkomma till denna stad. 

Efter 7 dagars frånvaro, under hvilken tid Amiral Parker 
framträngt 50 mil på floden , men funni~ det omöjligt, att 
under nu varande omständip,heter vinna målet eller lwmma 
till staden Nankin 

1 
återvände expeditionen till Woosung den 

23 Juni. 

Genom intar:andet af Woosung, Paonsbong och Shanhae, 
och ödeläggning af dessa orters berlistade verk, arsenaler, 

. ·ue
1
• förråder krigs-förnödenheter, verkstäder och in-

mag<~ZI . , ' 
-tt · . r samt förderfvandet af 300 jernkanoner och l 00 ra nmg., , 

metall-pjesers alförande som prisgods , hafva Chineserne, på 
denna punkt af kusten , lidit ofantliga förluster*). 

• På nåora af melnll-kanonerne, eröfrade i Shaoghae, oylige_n gjutoe 
) och ar slor kaliber, stod följande skrift : "Barbareroas forstorare 

ocb eröfrare". 
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Denna 
1 

af inga hinder hejdade, framgång mot det red
lösa China, på h vars långsträckta, genom många djupt inåt
gående segelbara floder söndersplittrade, kuster, försvarade 
genom endast befästningar på land och otaliga Krigs-.Jonker, 
ril;ets vigtigaste bandels-städer och största ril1edomar voro 
belägne och blottstälde, lärer nödgat Regeringen i Petdog att 
för första gången med allvar undersöka de föreskrirna freds
vilkoren, hvill1a anr,ingo penninge-ersättning för krigs-kostna
den och vissa handels-fördelar, för att genom antaeande 
bäraf skona landet ifrån vidare hemsökelse. De Europeiska 
vapnen stodo dessutom ett obetydligt stycke väg från ril;et~ 

andra stad, och r:enom senaste eröfringar hade främlinp,arne 
äfven blifvit mästare af kusten emellan Ningpo och Nankin ; 
ett utåtgående segment 1 liVars korda utgöres af den stora 
kanalen, hvillwn från syd till nord bildar Chinas lifs-ådra, 
och inom hvilket det ri11aste landskap är beläget. 

Under tiden hade från England och Ostindien hunnit 
ankomma länge förväntade förstärknioear af flera slag, och 
den , på . Guvernörens i Ostindien enträgna framställning, af 
Engelska Regeringen lemnade befallning 1 att oförtörvad t an
gripa Yangtsekiang- floden och den stora kanalen i dess 
grannskap, hade äfven blifvit känd. 

Amiral Parker och General Gough beslöto derföre att 
utan uppehåll framtränga på den stora floden , för att först 
bemäktiga sig staden Chinl1eangfou , belägen på södra stran
den, omkring l 00 mil från mynningen, der den stora kana
len anträffas 1 och hvars starka befästningar och stora krip,s
förråder göra den för öfrigt till en af de vigtigaste punl,ter 
i ril;et; samt att slutligen, efter denna eröfring, anfalla och 
intaga Nankin , som ål' belägen 40 mil der ofvanför, för att 
i denna den andra af Chioas städer framtvinga freden . 

Farvattnet undersöktes och uppliktades genom de min
d1·e Ån gfart ygen, och på grunden utlades bojar; Flottan~ 
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Ansvars-Styrmän, tillika med tlere Orticerare, användes af 
Sjömätnings-Departementet till denna maktpåliggande tjenst, 
h vilken fortgicl• med samma oförtrutenhet, som utmärl1t alla 

företag i detta krig. 

Flottan bestod hf1r af 1 Linieskepp, ~ Fregatter, ~ [(or
vetter·, ~ 13rigr;ar, JO Ängfartyg (de större armerade med 
84-'R':ge kanoner, och de mindre af je r n med 32-'lt":ge), Il 
Truppskepp samt 45 Transport-fartyg, hvilka hade ombord 
51100 man trupper; summa 73 segel. 

Anordningen för Flottans framtriinp,ande och företar, på 
denna präl1tip,a och storartade flod, var följande: 1:o Flot-

t ans fartYP delas i 5 divishlllf't' under särsiiiide 13efälhafvare, 
.(J 

fiir alt i detta svnra och invecldade farvatten lättare kunna 
best yras. 2:o Generalen , som hade sitt högqvarter på ett 
af Trnppsl1eppen, simlie förordna om trnppernes fördelande 
i a brigader och deras lämpligaste sammansättning. 3:o Flot
tan ial\ltager· på floden nedanniimndc marsch- ordning: i 
spetsen l:ft Sjömiilnings-farl)'l{Pn, _ derefter fö lja de mindre. 
Ångfartyr,en, dc mindre Korvetterne och 13rir,garue, Amiral
sl;Pppet samt di1 isionerne i n u m mer-ordning. 4:o Fioltun 
anl\rar hvarje arton. 5:o Woosunr; slwll under tiden hf1llas 
blocl,cradt. G:o ({arwlens båda öppningar · i Yangtseldang-flo
(len, p~ så väl norra som södra sidan, jemte sådana lloders 
mynningar, som falla i densamma , slwla bevakas noggran t. 
7:o Sjömätllincs-fartyffPn, sedan Chinl;eangfou fallit, rycl\a 
fram 7 mil nl1ra Nanllin , för· att lumslwpa och underhfilla 
förbindelse med Flottan. 8:o Örlogsfartyg slwla för-Jäcgas 
pf1 vissa afstånd från hvarandra i den stora llodrn, så alt 
förhincl r· l<>cn d(' m emrllan nnd e rh~llrs. !):o En 13ricc slalio
nPras vid Amllerst- klipporna, hvillirn anlwrplats förhlifvel' 

styrlwns yttersta samlincs-pnnllt. 

Flntian p,ick till srr,els den G Juli. Så långt man hade 
ledning af Kapten Bdhums underrättelser om floden , sa m-
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lade förlidet år' hade detta svåra farvatten genom sjömat
nings-Departementet blifvit utprickadt. Det var dock ej 
möjl igt att befara 170 Engelska mil pft en flod med ett häf
tigt tidvutten och många farligheter, samt utan Lotsar, för
utan motcångar. De flesta, både Örlogsmän och Trallsport
fartyg, hade således under passagen varit på grund , ehuru 
Jeraf hvarlwn sliudu skett eller några egentliga hinder upp

kommit. 

Flottan, gynnad af en vaclier l;ullje, gjMde 2 i dagars 
goda framsteg och trälfade inga batterier. Anhommen 15 
mil nära den stora lwnalen, der !loden betj'dligt arsmalnar 
och gör en sluu·p vändniug f1t S. V., blefvo de framf'iir 
gående Sjömätnings-fartygen, som beslandiet sysselsattes med 

undersöl;n ing och tillliännagifvande ur farvattnets beslwlfen-
' het, angripna af 3:ne batterier med 20 l;unoner, men h vilka 

förstördes, då Flottan anlwm till stället. 

!lär· samlades hela Engelska styrkan, men uppehölls nå
gra Ja~:ar af för knapp vind samt stark ström, hvillien lopp 
med 3 i knops fart. Vattnet höjde och sanlite sig per me
dium 2 fot. 

Sedan Sjömätnings-fartygen unllersöl<t farleden mellan 
stället, der Flottan låg till ankars, och Chinkeane-, samt undPr 
vligen förstört ett batteri på 12 l<anoner·, företogo Befälhaf
varne den 16 Juli att, tätt under vallarne, kunskapa niimnde 
stad jemte mynningen af den stora lwnalen , niira bredvid 
densamma.· Ej ringaste motstånd gjordes , och icke hr l kr 

visade sig någon Soldut, endast massor af åskådare samlades 
af förundran och nyfil<enhet att se Ångfartygen, hvarWre 
man leddes till den förmodan , att stället ej var svårt att 
eröfra. Djupet häromkring var tillräckligt för Liuiesl;rpp. 

Den 17 ufsändes 2 Fregatter, 2 Korvetter·, 2 Bl'ignar 
samt 2 Ängfartyg såsom en framför gående elivision , mer! 
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order att verl1ställa blockeringen af kanalens ingångar. Ge
nom denna åtgärd blefvo icke mindre än 700 Jonker af-
skurna hvilket aer ett begrepp om den förvånande trafik, 

' " h " som här äger rum , och som i Europa knappast ar nagot 
motsvarande. Åtskilliga batterier blefvo i denna trakt öde-
lagda. 

Den 19 lycl•ades Linieskeppet, bogseradt af det största 
Ängfartyg, fastsatt på sidan, att anlända till sta.den ;:hinke~ng 
och kanalen. Ett sådant skådespel hade aldng nagon tlll
fiirne bevittnat. Det utgör ock en anmärkningsvärd tilldra
gelse i allmänna sjöhistorien ' som framställer politi.l;ens be
ho[ af Linieskepp, och befäster deras egen&kapers tnumf, ty 
vi behöfva endast betrallta dessa flytande fästningars till
ryggalagda väg från Europa , och att de nu p~ e~ obek~nt 
och med många svårigheter uppfyld flod hafva mtrangt nara 
180 Engelska mil i det aflägsna fiendtliga Ian~et,. och ~er 
med sin mal;t nedslagit fästen , och tillvunmt s1U nation 
maktpåliggande scr:rar och fördelar, för att öfvertygas om 
sanningen h~lraf. 

Den 20 var Flottan samlad utanför Chinl1eang, efter 1-i 
dagars oupphörliga mödor. 72 af Europas krigsflaggo~ vi
sade sig betyddsefullt framför en af Chioas starl;ast befasta~e 
och vigtigaste städer, nyckeln till den största handels-vag 
inom riket. 

Denna stad är belägen , som nämndt blifvit, på södra 
stranden af floden Yangtsekiang, och den beqktade kanalen 
går igenom dess förstäder, ned uti floden. V~l ~nde~håll.~a 
vallar, 30 fot höga , omslöto staden , som star "2' m1l f1 an 
stranden. De norra och östra sidorna ligga på en rad af 
höga kullar, de södra och vestra på en låg mark , de~~ be
sar,de kanal går igenom den vestra fö!'staden och utgo~ en 
,-!}t PTaf, som, jemte hyggnaclerne å bfida sidor , fortfar and~ o ' 
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till flodens strand , der den slutar under en brant höjd, 
midtemot en i flod en på 1500 alnars afstånd liggande toppig 
klipp-ö. No rra sidan af staden försvarades af flera skansar, 
anlar:de på en tvärbrant höjd , som gick ut i !loden; och 
trenne befästade läger, anlar,de pft en backe, syntes på af
stånd i S. V., hvilka, efter uppgift, inneslöto 1500 man. 

Sl!yndsamma förbered elser gjordes till anfall, hvilket 
bestämdes till den 21 Juli i dagbräclwingen, och plane,n 
dertill va1· följande: l:o Andra Brigaden under General
Major Schoeudde, med en del artilleri och raketer, skulle 
landa på östra sidan , omliring 1500 alnar från murarne, 
sl1yndsamt intaga de förenämnde höjderne, som der bellerr
ska stadens nona och östra sidor, för att genom denna rö
relse sysselsätta fiendens uppmärl1samhet, men öfvergå till 
ett verldigt anfall på staden, om sådant, utan för mycl1en 
manspillan, lin n de låta sig göra. 2:o Första Brigaden under 
r.cnet·al-\Vlajor Saltoon borde , samtidigt med den andra , 
l~nda på vestra sidan, nedanför det• befintliga backe, intaga 
den och angripa denna sida af staden, i hvillm bemödanden 
den borde understödjas af 3:e Brigaden, under General
Major 13artleys befäl, hvilken simlie angripa stadens vestra 
port, men för öfriet utgöra reserv och betäclming för ar
tilleriet och ralwt-butterienH'S landstigning samt landa sist. 
3:o Ånt:fartygen, h vara f nu fanns tillräddig lilleäng, slmlle, 
jemtc Flott\lnS armerade båtar och transport-fartygen , be
strida landstigningen, undet· öfver-inseende ar en Kor vett
Chef. 4:o Flottans Brigad skulle qvarblifva ombord, emedan 
man, efter alla ingångna underrättelser, ansåg , att motstån
det iclie fordrade deras medverkan. Några Fartygs-Chefer 
med följde 13rie·adcrne, och Amiralen med sin stab e.iorde 
Genet·al en Chef sälislwp. 5:o Sedan Ångfartygen landsatt 
trnpperne, stilllie de, jemte eslwderns slupar, qvarligga vid 
landstignings-ställena, som bet.iickning, samt derifrån besl1juta 
staden med bomber och lwlor. Flottan simlie i möjlir,aste 

H 
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m flO besl1juta staden på. af stånd och understödja 2:n Driea
tlens anfall på östra delen ar staden. 

Flodens start1a ström, det kringspridda läee, hvaruti 
Transport-fartygen befunno sig, af hvill1a några hade kommit 
på grund , äfvensom de misstag, flera af senast ankomna 
Ångfartyg begingo, fördröjde dock landstigningen, så att 3:e 
Brigaden eller den sista icl1e anlwm förr iin Id. 9 f. m. !111 
sin bcstiilllmelse. 

Intet motstånd gjordes. Chineserne föralitade att h:ir 
ställa hinder i väc-en för sin anryclwnde fiende , och ansägo 
sig fullkomligt säkre inom staden och dess höga vallar. 

Första Brigaden hade först landat, och anföll genast 
med 3 Jwnoner lägret, förstörde det och öfveriindal1astadc 
fiend en , samt dref deu tillbaka öfver höjderne. I 1lenna 
träffning visade Chineserne ett envist motstånd, och vid flera 
tillfällen rusade de orörvnr,et på fienden, oalitadt sina svaga 
vapen. Rloclwn var 9 ptl förmiddagen. 

Under tiden hade p& vestra sidan Artilleriet blifvit land
satt, och intagit en beherrslwnde höjd mot stads-murarne, 
genom hvars öppningar de Tartar.islia tr.upperne kunde ur
skiljas. De anfallande hade här kommit staden 125 alnar 
n lira, betäckte af kanal-banken , och kanalen, som tjenade i 
stället för våt r,raf, ansågs på uetta ställe vauhar. På denna 
punl\t skulle stormningen utföras; men det återstod att för
vissa sig om kanalens djup , och det var i detta rnalitpå lig
gande ögonblick, som 2:ne Sjö-Officerare, Kapten Loch och 
Löjtnant Hodgson, noder fiendens ör,on störtade i !loden och 
simmade öfver densamma, i hvil11et behjertade företag 2:ne 
Landt-Officerare äfven deltogo. 

sedan man på detta sätt blifvit förvissad om att kanalen 
irke kun!le iifvE>rVa!las, besliits r~tt med krut-sl\el;ar spränr,a 
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vestra porten , som, likt nuflra, vn1' star·kt tillbommad. Un
der skydd af 2:ne Iwnoner, som besl1jöto dessa verl1 i sidan, 
sprängdes porten omllrinr,- Id. 12, då 3:e Brigaden, som nu 
hunnit anlwmma och blifvit öfvertransporter·ad , stormade 
öppningen, hvilken befanns endast leda till ett utanverk. 

Medan detta föreföll på land, hade förut några af esl1a
derns båtar, med artilleri - transport ti ll vestra sidan, miss
tagit landnines-stä ll et, lwmmit in i lwnalen under fiendens 
eld, och manskapet deraf lidit mycl;et. Vid underriittelse 
härom landsteg Kapten Richard, Chef på Amiral-Sl;eppet, i 
spetsen rör 200 Mariner, förenade sig med 300 af landtrup
pen, som der var ti ll hands, 151: båtarne framryclia långs lia
na len, och intog mot muren en fördelalitig ställning. Häri
genom delades fiendeus uppmärl;samhet vid vestra porten, 
strr,a!'lle lwnde resas och vallarne intor,os, vid hvillict till
fii.lle Kapten Richard var ibland de förste. lnlwmne, befanns 
detta verli vara detsamma, till hvilket någon stund derefter 
po rten sp1·ängdes och intor,s af 3:e l31·igaden , hvarigenom 
ett ganska oväntadt, men angenämt möte, dessa afdelningar 
emellan , upplwm. 

Under det händelserue utvecldade sig på detta sätt på 
vestra sidan , hade 2:a Bl'ir,a!len pf1 den östra , understödd 
af lwnonet' och raketer samt Ånr,-fartyr,ct Aucklands och den 
öfl'iga esliaderns verksamma bomb Pr, omsider bemäldigat sig 
på !lera ställen de breda vallarne till sjelfva st~den och på 
dem fiitt fast fot. En förtvillad strid började, Tartarerne 
försvarade h varje tum med mod, på flera ställen, och voro 
·otta i hiiftiut handgemäng med Europcerne , som nödgades 
·mottaga deras anfilll med bajonetten. Klockan omkring 12 
hade drnna Brigad hunnit till vestra porten , der hela En
gelslia styrl;an sammanträffade. 

stadens portar intogos härefter , hvarvid t1era hårdnac
·kade träffniugar med Tartarerne, som öfverallt iörsvarade 
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sig med lilla förtviftan , uppkommo , och då desse ej ville 
ge sig fångne , hlefvo de antingen rof för sin~ fienders eld
vapen eller omkommo de sjelfvilligt i de brmnande husen. 
Solens brännande strålar i denna årstid, som är den hetaste 
i China tmnde i detta ögonblick ej fördragas af de Engelska 
trupper:le, och flere både Officerare och mansk~p föl~o för 
deras verlmn och dagens mödor. striden upphorde till af
tonen. Ännu \'ar den af Tartarerne besatta del af staden 

obesecrad. 

Amiralen , i spetsen för i\larin-Solclaterne och en del 
Sjömän , hade uneler tiden i flera rietningat· söl!t bispri~ga 
de stridande tandtrupperne , och mf1ste uthärda flera svara 
fahtninear mc'd Henden. 

På aftonen togs i besittning äfven den Tartariska delen 
af staden. Motständ fanns intet. Deremot framstäide sig 
den mest fasaväcllande syn. l hvarje hus voro qvinnor 
och barn stvmpade och mördade , och egne mL\nner och 
fäder deras familjers bödlar, h viiila derefter stupade för sina 
fiender eller togo sig sjelfve afdaga . Detta barbaristia brul;, 
dessa mennislw-slagtare-hns i den rykande staden, som kri
get omslmpat till en ruin , ingaf ett lil~a vedervärdigt som 
sorgligt intryck. De här bosatte Tarturer Imnde efter dett~ 
rysliga uppträde anses nästan utrotade. Deras Chef, som l 

den häftigaste strid med sllicklighet fäktat, och beslutsamt 
och modigt fört sitt folli mot den påtrL\ngande fienden, be
falde i förtviftan att se nederlaget, sina tjenare tända eld 

' o • på det hus, deruti han befann sig , och dagen derpa tgen-
l;ändes hans Iii;, i en sittande ställning, af hans sekreterare, 
hvilken undangömt sig i tt·adgården. 

Man uppgaf, att stadens försvar var anrörtrodt åt 3000 
Tarturislie soldater ; och ehuru förlusten ej med visshet 
lwnrlc utrönas, antogs (len till minst 1000 man, då Chinesi-
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ska trupperne här gjorde det tappraste och långvarigaste 
motstånd under kriget. 25 kanoner på vallarne, jemte alla 
vapen, fönåder, befästningar och arsenaler, blefvo förstörde, 
och i allmänna kassan togos 60,000 Piaster. Engelsmännen 
förlorade i denna stormning äfven mera folk än någonsin, 
och man räknade 25 dödskjutne, 16 döde af solstygn och 
128 sårade. 

Alla ansedde Borgare hade flyktat, och det största antal 
Chinesislie röfvare, man hittills sett, infunno sig i denna 
villervalla att plundra och förstöra, hvad liriget hade slwnat. 
Med svårighet kunde trupperne förhindra sådant, då bland 
dem utbrustit cholera. 

Detta föt·nyade slag, landets afbrutna handel, intagandet 
af en så starkt befästad ort som Chinkeang efter några tim
mars strid, samt den hotade och blottstäida belägenheten af 
Nan l;in, ril;ets förra hufvudstad, allt detta hade den påfölj
den, att tankarue på fred blefvo allvarligare än någonsin, 
och att man med mera förtroende kunde lyssna till , hvad 
Mandarinerne anförde i detta afseende. Denna utgång visade 
således riktigheten af den allmänna öfvertygelsen, att tvistig
betet· med China icl;e Iwnna biliigeas genom angrepp på 
yttre, ehuru betydelsefulla delar, utan måste företrädesvis 
ske genom anfall på denna konstiea stats inre förhållanden . 

Oaktadt sinnesstämningen fått en gynsam vändning åt 
det håll, dit England i flera år sträfvat, hade erfarenheten dock 
lärt, att ej sätta tro till detta folks löften. Det var på den 
grund, som mått och steg togos att fullfölja liriget, och att 
anfalla staden Na nl;in , derest de nu började freds-under
handlingame siwlie studsa såsom tillförne. 

Efter 8 dagars läger på höjderne omkring Cbinkeang 
inskeppades trupperne, och en stark garnison ·lemnades qvar. 
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Sjukligheten hade dock tillta [; it betyJii!J1 1 och eholeran r•yt;(,tc 
bort flere af både befäl och manskap. 

Undcrsölmingm· och plil1tnin ga r hade blifvit vcrkstäld e1 

och floden befanus fullt segelbar för Liniesl!cpp 1 hela viigen 
till Nankin 

1 
dit en lätt eskader sl;iclwdes i förväg. Motvind 

och stark ström qvarhöllo Flottan till den 4 Augusti 1 men 
samma dag lycliades det Amiral-SI<eppet att komma till an
kars helt nära denna märkv[u·diga stad. Stora flocl;ar Chi
neser samlades för att belral!ta denna underliga 1 men Maje
stätiska hafs-maehin , som hade i sin makt att vara både 

from och sträne. 

Hela trakten kunsl1apades under· tiden nogerannt och på 
na1·a håll. staden Nanl;in ligger på södru stranden af floden 
Yanetseliiang och endast 1,750 alnilr ifrf1n densamma. Dess 
vestra sida går näera mil utmed skoerilw höjder 1 som resa 
sina hufVtlden straxt bakom staden, hvarerter en låg marli 
vidtager, på h viilien husen äro uppförde. På denna och 
södra sidan är en va t graf, som omgi fves af stora förstäder, 
hvill1a ligga på låg marli, och i denna tral1t befinnes äfven 
Tartar-staden, omgifven af höga vallar. Östra sidan af 
staden fortgår uti en oregelbunden linie 1 som är många 
mil lång , men i söder begränsas tlen af det branta, öfver 
hela landsiwpet sedda berget Chuncsan, hvars nedre del be
herrslwr stads-muren. På denna sida funnos 3 ingåncar· 
eller portar· till staden 1 väl befästade. Emellan den norra 
porten och floden var en hög mur, hvill•en förs va ras af ett 
framför liggande träsk, och äfven de andra portarne voro 
otillgänglige genom en insjö, som -var anlagd framför dem . 
Jnnevånarnes antal lärer vara l million, och det uppp,afs, att 
Garnisonerne, som förs varade staden , bes todo af 6000 Tar
turer, 9000 man regnliera trupper och en starl1 Milice. 
Nankin bar 20 Engelska mil i omkrets, och vallar, som pä 

215 

några ställen äro 70 fet höga 1 men på andra enJast 2§. 
staden är dessutom svår att nalkas på alla sidor. 

Denna i alla afseenelen mäktiga plats framvisade i öfrigt 
en skön tana af en oupphörlig lillighet och omvexlande 
mångfald på både vatten och lafld , hvilket ingen annan af 
Chinas besegrade städer hittills företett i sådan myckenhet. 

Planen, som uppgjordes för Nanliins intagande, bestotl 
deri 1 att l Linieskepp, l Fregatt och 4 Ångfartyg af första 
klassen skulle besl1juta staden, och att landtruppen skulle 
innesluta och hota den fr ån östra och vestra sidoma , samt 
afskära alla hj elpsänduingar. 

Den 11 Aucusti och följande dacar landsattes trupperne 
utan motstånd samt intoco deras ställningar, och eskadern 
gjorde detsamma . Dessa tillrustningar· voro lmappt slutade, 
då En ge lsl.e Plenipotentiairen den 17 s. m. tillkännap,af, att 
underhandlin gar om fr ed tagit sin början, och att fiendtlig
heterne borde upphöra ; arvensom ytterligare den 28 Aug. 
1842 , att fred mellan England och China var afslutad, och 
att all embaq~o bordel till följd deraf, upphöra. 

De hufvu dsatdigaste villior för denna, i mer än 3 år 
eftersöllta fred voro: l:o Att 21 millioner Spanslia Piaster 
ersättas för förstörd t opium och krigs-omkostnader 1 h vilken 
summa inbetal es på 3 år, hvaraf 6 millioner lemnus genast. 
2:o Att handel tillåtes för alla nationer med 5 städe1· på 
Chinesisila Imsten: Canton, Amoy, Foochowfou, Ningpo , 
Shanghae. 3:o Att ön Hongtwng i Lima-passagen arträdes 
till Engelsl;a Kro nan för alltid . 4:o Att Engelslla styrl;an ej 
skall afhigsna sig från Yangtsel1iang-floden, förr än första 
årets liqvid blifvit inbetald ; och slutligen : 5:o Att öarne 
Chusan och l{olongsoo förblifva underpanter för betalningen. 
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På ett sådant sätt slutades detta märkvärdiga handels
krig, som kostat I 000-tals Ii f och ofantliga summor ; men 
som afslöjat Chioas så länge bibehållna hemlighetsfulla till

stånd , och som visat verlden vigten af en stark och ril\tigt 
organiserad sjöstyrl\a. De mäl\tiga förändringar, som i en 
framtid häraf blifva följden för Europa och China, samt för 
den stora, för närvarande obekanta tral!t af jordldotet, som 
gränsar härintill, äro visserligen förborgade ; men med viss
het kan antagas , att vår verldsdels kunskaper slwla äfven 
här triumfera, på samma gång som handels-afunden erhållit 
ett nytt fält för dess verksamhet. 

C. R. N.*) 

•) Denna berättelse om det Engelsk-Chinesiska kriget sammaoskrefs 
1842, då författaren var föredragande för Taktiska afdeloingen i 
Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet, och är grundad dels på officiela 
rapporter 1 dels på tryckta berättelser af enskilde Officerare 1 som 
deltagit i kriget, så väl som på andra handlingar, h vilka med 
hvarandra blifvit jemförde och ordnade. 
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