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VERKsTÄLLDE ARBETEN vm RONGL. FLOTTANs STATIONER 

ÅR 1849. 

F ör de anslag, hvill;a år 1849 varit tilldelade [{ongl Flot
tans stationer ) hafva följande betydlicare arbeten för Il y
byzgnad samt Flottans och etab li ssrmentemcs underhtill blif
vit verkställde: 

Vid Carlslirona Station: 

Fregatten Norrlröpinr;s nybyza,1ad fortsatt, så all Fre
gatten nu är färdig till spant-resning, tiill'örtirnring närrnast 
liölen, balli-förhind ni n c samt till en del hordliiggning, !war
jE' m te 5tsl;illiga materialier till byggnadens fort sättande finnas 
tillagade. 

Ångfartyget Balder af (iO hlH' med propeller fullbordadt. 
Fartyget, som är försedt med sn edsegel å tvenne master, har 
under sednare hälften af året gjort åtsl<illi!P tr.ansport-resor, 
och dervid visat siB godt. Farten har i stillt väder varit i 
mr'd eltal 7,s lm o p; med segrl, öppen vind och st y f bris 9,5. 
Till följe af Kong!. Förvaltning ens bes lut, skall, på fiirsöl;, pro
pellern af Ericssons och Carlsunds liOnstruldion utbytas mot 
en tvåbladig sl;ruf, i niirmaste lil1het med sådane, som å 
nyare EtJgelslia fartyg beeagnns . 

liarvetten La,qerbjelke fullbordad. Å denna har anbrin
gats ett s. IL Ba1·botins - spel. Della liar l'ot af taclijern, för
sedd med en utåt sic videande fördjupning, afd elad med i 
radiernas ril;tninc g[\cnde rygv,ar, emot hvillw den vid anl<a
rets hemvind ande omedelbart . till spels laegda keltingens 
länlwr stoppas upp, b varigenom hemvindn ingen sl!er utan 
kabcllarium med åtföljande påsejsning. l sammanhang här-
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d är Korvetten försedd med en s. k. Bcchamells klys-

me r 
stoppare, hvarigenom kettingen vid hemvindning stoppas. or 
hva

1
'je hemvindad länl\. Dylilm spel och stoppare hafva Iange 

varit nyttjade å Franska och Engelsl>a Örlogs-fartyg. Kor
vetten Laeerbjelke ftr det första större fartyg, som hos oss 

blifvit dermed försedt. 

Skeppen Färsigtighelen och Oscar. Reparationerne hafva 
å det förra fortgått, å det sednare förberedande arbeten 

derför blifvit verkställde. 

Uti gamla reparations-dockan hafva följande egne och 
främmande fartyg varit insatta, och till större och mindre 
delar undergått reparationer: Ångfartyeet "G y l fe (i docl<an 

78 dagar), Korvetten Najaden (11 d.), Ansfartn:et Thor 
(6 d.), nandels-llrissen Johan (7 d.), Sk?nerten Falk ~7 d.), 
Ångfartyget Gottland (2 d.), Preussiska Ansfartys~t Ehsabeth 
(5 d.), Fregatten Eup,eoie (5 d.) 1 Fregatten Josephme (3 o d.), 
Ångfartyget Thor (10 d), Ångfartyget GeOe (8 d.), ~ngf. 

' Balder (3 d.), Norska Angfartyset Nordkap (9 d.), Bnggen 
Nordenst1jöld ( ~5 d.) samt Last-Briggen Två Bröder. De 
anförda docknings-tiderna motsvara dock ej de verkställda 
reparationernes storlel1 , emedan flera fartyg längre tid legat 

docka, utan att derå arbetats. 

Rostniosar oeh afrustningar hafva under året med föl
jande bevärade fartyg ägt rum : Fregatterne Götheborg, 
Desiree Eugenie, Josephine och Chapman , Korvetten Jarra
mas, ~riggen Norde'nsl•jöld och Ängfarlyset Thor, . hvarje~nt.e 
de utevarande Korvetterue Najaden och Laserbjelke bhfv1t 
rustade, tillilm med Ångfartyget Gylfe och de för karantäns
bevakning använde Kanon-Siwnertarue Ehrensliöld och Es
hjörnsson . Alla de afrustade fartygens jemte skeppen Ca.~l 
XIV Johans och Gustaf den stores tacldingar, samt, utom for 
Gustaf den store, äfven deras artilleri-uppbörder, hafva blif-

vit kompletterade och försedde. 

l ' 
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På Artilleri-gården har ett större verkstads-rum blifvit 
nybyggd t och der i en l O hästars ängmaehin uppsatt, som 
drifver svarfstolar för metall och trä , borr-machiner, Oäl\t 
föi' bläster i smides-härdarne, maehin för söndersvarfniug af 
kasserade l\anoner, slipstenar m. m. Arlilleri-verl>städerne 
hafva härigenom vunnit en ändamålsenlig ut vidaning, och 
kunna nu mindre reparationer å Flottans finsfartyg på varf
vet verl;slällas, synnerligen om derstädes framdeles kornmer 
alt blifva uppsLilld en änghammare för smidning af större 
pjeser, med tillhörande väll-ugn för omsmidning af sl•rot-jern. 

Förändrill[!P.Il af (Tygförrådet tillhörande) gevär och pi
stoler till slagl<ruts-nntändning har fortgått, och är i det 
närmaste arslutad; l1anonernes aptering för slagliruts-lås och 
rilit-instrumenter har fortfarit. 

Under bysenad är en tillölming af kasernen för Flottans 
gemenslwp, h vartill grunt! och fotmur, den sednare af 2 al
nars höjd, är uppförd, samt nedra bj ell1-laget inlagdt. En 
hamnbyggnad utanför den s. le Kungsbron till sl1ydd för bå
tar, jemte tilläggnings-ställe för mindre fartyg, är påbörjad 
så till vida , att tvenne af bro-Iiaren, som skola bilda den 
sl•yddande armen, blifvit under vintren nedsänllta. 

Vid den s. l\. vestra vindbron äro brofästena med till
hörande brol1ar ombl'{;gda. 

Under innevarande år l; ommer en sil amachin, att drifvas 
med ånga, för sågning af rät- och !;rum-timmer, att upp
sättas, och hvartill ritningar blifvit uppsjorda och stadfästade. 

ArbetEt vid nya Docl1ebygr,nader. har nu så fortsliridit, 
att den 5:e Doclwn är fiirdigmnrnd, med undantag af en del 
af bottnens granit-h r ldtidnnd. För fullboi'dand et af de 5 
öster om mast-kranen belägna docko_rna återstå bufvudsakli
een vattenledninas-kulverten till ångpump-verket' garvel
murar på l:a och 2:a doclwrna, hvilka hittills varit slutne 
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med trä-dammar, samt fyllning och planering kring samtliga 

doclwrna. 
För årliga anslaget till Dockebygenaden 20,520 g?&. B:ko 

hafva, jemte upphandling af materialier, följande arbeten 

blifvit verl1sliillde: 

Bebugening af gt'anit .. 

Jordfyllning och shal1tning 

. stensprängning .. . 

Murning ...... . 

30,626 qvadrat-fot. 

2!10 lillbil1-famnar. 

330 

305 

d:o. 

d:o. 

Till <.lessa arbeten, äfvensom för transporter', förfärdi

gande och underhåll af instmmentalier m. m., hafva åtgått 

54,317 lbgs-verkcu, eller i medeltal omliring Hll man 

dagligen. 
Vid Stoclrlwlms Station : 

Förändringen af 4 st. Kanon-Slupar till landstignings-

armering är nära fullbordad, och har lwmplettc rinr, af ar

tilleri-attiralj samt artilleri- och varfs-inventarier till 6 st. 

Landstigniogs-1\anon-Sinpat' och 32 st. Kanon-Slupar fort-

.gått. Artilleri-utredning för en bataljon [(anon-Siopal', 2 ba

taljoner Kanon-Jollar och 3:ne Chefs-fartn; är till en del 

tillverkad. Förändringen af gevär och pistoler till slaglmlts

antfnldning har fortcått. 

Tt'ansporter af sten för lwj-byccnaden längs Sliepps

holms-stranden hafva, n1P.delst användande af Kofferdi-Matro

ser, blifvit verkstallda. Ett Laboratorium är genom entre

prenad fullbordadt; t·eparation af Båtsmans-[(assernen samt 

inredning af nya Kastell-bygenaden har forleått. 

Åtsldllige för året anslague, men ej använde summor 

äro, för en del arbetens fortsättande, reserverade. 

Vid Götheborgs Station : 

Anbefallda förändringar å 6 st. Bomb-lianon-Sinpar äro 

verkställtia, samt förändring af 4 andra Kanon-Slupar i det 

närmaste fullbordad. Gevärs förseende med slagkruts-lås 

har fortgått. 

En betydligare ·tak-reparation iir verkställd. 

DE UNDER DANSK-TYSKA KRIGET ÅR 1849 FÖREFALL!I'A 

SJÖKRIGS-H.ÄNDEJ.SER. 

Då förlidet års sjöstridet' emellan Dansl1ar och Tyskar äro 

de första sjöstrider efter en mångårig fred, och de första, 

hvari l;ri{lsbildade nationet' emot hvarandra hafva anviindt 

den nyare sjölir'igs-materielen, så äro de alltför märlivärdi{la 

för att ide fört.j ena en allmännare uppmärksamhet. Det är 

intressant att här ih5glwmma de många vigtiga förändringar, 

som under dessa sednare åren blifvit påyrl;ade inom sjö

l!ri[!s- viisen det. Ehuru In·ics-Iwnstens praldislia utveckling 

varit bunden, så har docl1 sjelfva vetenslwpen med lössläppta 

vingar så mycliet friare striifvat efter högre fulländning, hvil

lwt icl!e annorlunda lmnnat vara, ty en förnedring för men

nis lw-anden siwlie det ju hafva varit, om den hade fallit i 

sti ltje, der före att dess physislw lirafler på ett eller annat 

sätt varit hämmade. I sliötet af den djupaste fred, utan 

svärds-slag, ensamt l'iiglrdda af snillets faclda, är det således 

de veten s l;~plign for slwingnrne, som framlwllat dessa nya 

lo•aftcr och nya lhcori er, hvilka säp,as pillinila ett till alla de

lar föriindradt sjöförsvars-system. Med särsl\ildt afseende på 

det efterföljande, vilja vi här endast framhälla det spekula

tiva snillets nlclri{l nog omordade triumf, att på denna fred

liga vii g så helt och hållet hafva omslöpt förhållandena, att 

Liniesl1eppet, hvilliet i årlnwdraden ansetts silsom den krafti

gaste l;rip,s-machio, mennisl;an sammansatt, nu förlilarats till 

lirigsbruli odugliGt, enär man bevisat, att det går sin säl1ra 

undergång till mötes, iclw enelast i strid emot Ångbåten, 

utan ocli - i trots af alla Hinders sjöl1rigs-historia 1 -

emot Kanonslupen, h viilien medelst bomblianonen helt oför-
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modadt blifvit en sfHiau liten Le\'iathan , att man icl1e tillå

tes betvina, huru lätt den söndersplittrar, uppbränner eller 

sänker det största Linieskepp. Ty - heter det - Unie

skeppet l1an aldrig träffa den lilla Kanonslupen, men deremot 

Kanonslupen aldrig fela träff på den stora slwpps-sidan, och 

en enda bomb är nog för att ödelägga det stoltaste sl1epp! -

Detta är sjelfva qvintessencen af den opinion, som dessa 

sednare åren frarnO:igtat från, snart sagdt, Iwmpassens alla 

V[iderstrel; 1 
men som förnämligast haft sin uppenbarelse i 

hundradetals tidnings-ariiiilar och strö-skrifter - allt i af

sigt att upplysa allmänheten om sjölirics-väsendets föränt.lrade 

tillstånd ; och då man vet, att det icl1e t1nnes nåcot land 

med egen marin, hvarest man är så främmande för allt, som 

tillhörer det praldisl1a sjömansiwpet, som i Sverige, så var 

det icl1e heliet· ovlintadt, alt just Sverige blef det första 

land , hvurest dessa snillril;a, men oförsökta thearier slilllle 

framballa ett slacs "majoritet'\ hvill1en - utan Iednine af 

någon erfarenhet, blott stödd på spelmialiva förutsättningar

med glödande ord påyrl1ade Linieslwppens absoluta afsliaf-

' fande, samt att landets sjöförsvar oförtöfvadt måtte omsl;a

pas, och grundas på dessa nya thearier om Roddbåtar och 

Åncfartm! Men denna kostsamma och på al.l krias-erfaren

het blottade system-förändring lwnde icke heller undgå att 

möta sina motståndare; ty otroligt hade det varit, om, inom 

en hel nation, det ej sl;ulle funnits män, hvilka i erfaren

hetens slwla lärt sig uppskatta de menskliga beräl1ningarnes 

ovissa öfverensst?mmelse med verkligheten. Särdeles varmt 

bestreds den plötsliga omstörtningen af de få inom sjelfva 

yrket, hvill1a under de sistförOutna I1rigs-åren sjelfve hade 

bepröfvat, h vad som fordras af en krigs-materiel, föt· att 

motstå så väl elementemus raseri som !;rigels förstörelser. 

En sifven följd af dessa stridiga åsigter blef en ifrig ord

och sl;rift-strid; men ehuru man på ömse sidor varit både 

bitter och ensidig, så har dock mängtlen ändtligeu lwmmit 

derhän , all den nödgats erkänna, det thearierna äro för-
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träffliga , men att erfarenheten onekligen är bättre, samt 

att klokheten fordrar detalj-förändringar, men förbjuder alla 

totala omstöpnioear, tilldess att ett blifvande krig stadfästat 

bvad som duger och hvad som icke duger. Med spänd 

väntan har man följaktligen emotsett den stund , då de för

sta sliarpa skott komme att vexlas öfver hafvet - och om 

man på ena sidan svärmat i alltför sldmrande föreställningar 

om de nya resnitater, som då komme att uppenbaras , s:! 

måste ocl1så 'medgifvas, att man å den andra alltför mycket 

litmat medeltidens Riddare, hvilken under sitt blanl1a harnesk 

trodde sig kunna håna krutets uppfinnare. - Vi hafva icke 

kunnat af hålla oss ifrån dessa utgjutelser, innan vi uppteck

nade ifråaavarande krigs-händelser, h vilka, ehuru obetydliga 

till omfång, dock synas visa, alt dessa nya, under freds-åren 

tillslwpade, thearier ganslia ofulllwmligt hålla profvet, då de 

allvarlig fejd tillämpas. 

Den första affären var emellan en Dansl1 Fregatt, i före

ning med 2:n_e I\anonslupar, och ett Tyslit Iandtbatteri. Den 

3 April seglade Freaatten Havfruen, Kapten Petersen, in till 

Eckensund 1 för att augripa ett fiendtligt batteri af 5 st. 

12-'it:3e kanoner, hvill1et blifvit upplwstadt på veslra sidan 

af sundet, till inloppets beherrsl;ande. Åtföljd af 2:ne Kanon

slupar, inseelade Fregatten för Ostlig vind, och anlirade med 

spring framför batteriet, hvill;et medelst några få lag tysta

des , clå dess besättning, medförande kanonerne, flyktade 

inåt slwgen. Obemärl1ta ifrån fartygen, uppkörde de kano

nerne isen på en närbelåsen höjd, h varifrån de öppnade en 

välrilitad eld på Fregatten, som icl1e väntade ifrån den sidan 

något anfall. För att åter få bredsidan att bära emot fien

den, måste Fresatten hyfva in på springet, h vilket dervid 

sprans, !JVarigenom Frecatten svajade vindrätt, och , med 

aliter-skeppet emot fienden, blef beslijuten långsl1epps. Fre

gattens ställning var nu icke angenäm, särdeles som det icke 

ville lyckas att byfva den opp för ett n~· lt spring. Fiendens 
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lwnoner stodo dessutom på en så dominerande höjd , alt 

hvarken KanonsluparDes eller Fregattens lwnoner lmnde ril;

tas ditupp med någon sannolil1het att träffa, hvarl'öre det 

syntes, som om det slutligen skulle blifva Fregattens öde att 

nödgas !lyl;ta. l\len denna förödmjul1else blef den dock be

sparad; ty lika oförmodad t som de fiendtliga kanoneme hade 

förnyat elden, lilla plötsligt upphörde de med shjutningen 

och drogo inåt landet - som man förmodar , i följd af ett 

detachement Dansl1a landtruppers annallwnde. Frer:atten hade 

emedlertid fått åtskilliga slwlt i sl1rof och rundhult, samt en 

man dödad. Kanonsluparne hade icl1e lidit någon förlust, 

emedan flenden hade riktat sin eld ensamt på Fregatten. 

Härniist i ordninr:en lwmmer den för Danslwrne så 

olycl;sdigra Ecl1ernförde-affären, hvillwn framter ett exempel 

i l11·ies-historien utan lilw. En hel esliiHier, ett urval af det 

yppersta, Dansila Marinen iigde, bestående af ett Linieskepp, 

en Frer:att och 2:ne svårt armerade Ångfartyr:, med ett 

' sammanlagd t antal af 142 lwnoner, blifver al' 2:ne landt

batterier med inalles l O lwnoner, sedermera selwnderade af 

några fält-artilleri-pjeser, totalt slagen och till stöne delen 

eröfrad. Den blodiga tilldraeelsen var följande: Den 4 April 

om moq;onen fick Kommendör-Kapten F. Paindan, Chef på 

Dansl;a Liniesl1eppet Christian Vlll (84 lwnoner), order ifrån 

Chefen för Danslia Östersjö-eslwdern , att i förening med 

Fregatten Gelion ( 46 kanoner) Kapten Meyer , 200-hiistars

Ånefartye"t Heclda (2 st. 60-'it:ee bombl;anoner och 4 st. 

24-'it:ge kulkanoner) Kapten Aschlund, samt 160-hästars

Ånr:fartyr;et Geiser (2 st. 60 ·'if:ge bombkanoner och 4 st. 

24-'it:ee lwllwnoner) Kapten-Löjtnant Wui f, samma dag vid 

sliymnincen inlöpa i Eclier·nförde-fjorden, ödelär;ga dervarande 

strandbatterier samt, om möjlir,t, s~ !la sir: i besittning af 

staden Eclwrnförde. Uufvud-afs iuten med denna expedition 

stud i samband med några demonstrationer, som Danska 

Iandl-armeen siwlie samtidigt föret:q_:a - hvill;a dock aldri:_: 

blcfvo af. Vid middags-liden afseglade Kommendör- Kapten 

Paludan ifrån Als, och lwm pfl eftermiddagen med sin eslla

der, tillöl1t med ett lwmpani soldater, ombord i trenne små 

transport-fartyg, utanför Eckernförde-fjorclen; men som 

det då blåste en refvad märssegels-lwltje ifrfm Ost, således 

rätt in i fjorden, h vars sträclming ät• nära Ost och Ves t, så 

beslöt han att upsl1juta uppfyllandet af den undfådela ordern 

till följande morgon. Han seglade derföre blott t>tt stycke 

in i fjorden, och anl1rade en !mapp mil utanför eld nordli

gaste strand-batteriet. Det måste märlws, att under loppet 
af !lere föreeående dar:ar hade en oafbruten Ostlie vind varit 

herrskaode, som om nätterue och morgnarne blåste laber, 

men emot middaeen friskade i, och straxt före soluedgåneen 

steg till en temligen styf refvad märssegels-lmltje - ett 

phenomen, Iii; a vanligt som lånevarict om våren. Följande 

morgon, deu 5 April, var vinden ocl1så helt laber och Ostlig, 

länere fram på dagen O.N.O. ; och då det af förutnämnde 

orsal< ej var anledninr: att hoppas på någon snar vinds

förändring, så var det icl<e heller näeon fördel vid att längre 

uppskjuta ant:reppet, särdeles som Kommendör-[(apten PaJu

dan tillilla var i den ärvertygelsen' alt Dansila armePils 

operationer voro beroende af hans företag, och sålunda 

möjlir:en lmnde misslyclins, om hans attacli uleblef. Klodan 

4 på morgonen lwllade han till sig de andre Clielerne, och 

med den tydliga ordern framför sie, uppgjorde han, i före

ning med dem, angrepps-planen. [{Joclwn 7 13ttade esiHl

dern, och med Liniesl;cppet som ledare, höll den ned emot 

strand-batterierne, Liniesl;eppet och Fregatten löpande för 

sina miirssegcl. Strand-batterierne låeo ett på hvardera si

dan af fjorden, docli så, att det nordligaste, bestyclladt med 

4 st. 84-'U:ee bombl;anoner och 2 st. 24-'U:ge lmllianoner, 

låg något ostligare än det sydlir;a, hvill;et förde 4 st. 18-Tf:ge 

lwnon er. Fjordens bredd vid batterierne var ungefär 3,000 

alnar. Kloclwu i 8 öppnade Liniesl,t~ppl'L sin eld, passeralle 
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batterierne, uppgigade märsseglen , ankrade med babords 

kran-anlwre samt ett varp-ankare med spring ifrån undra 

batteriets aktersta port om baborJ, och bringade bredsidorna 

att bära emot hvar sitt strand-batteri, samt blef sjelf genom 

den djerfva inseglingen på det fördelaliligaste sätt placerad 

undan för den fieudtliga el !len, som var berälmaJ utitt fjor

den. Genast efter antiringen sl;jöt Linieskeppet pele-mele, 

men nödgades sedermera stundtals sl;juta lagvis för alt gifva 

rölien till att sl1ingra sig. Vid första laget ifrån Lioiesl1eppet 

blef en l;anon demonterad på det nordliga batteriet. - Fre

gatten lwm p!i sin bestämda plats , ostvardt om batterierne, 

anl1rade på samma sätt som Linieslieppet, utom att den hade 

sitt spring röradt i liran-antiaret samt manadt ifrån al1tersta 

porten på slwnsen. Fregattens läge var dock mindre lyck

ligt, ty den låt: för fronten af begge batterierne, således 

rätt i deras slijut-linie. Till råga på o!yclwn började den 

snart att drifva, och svajade med al1ter-skeppet ned emot 

södra batteriet, hvarifrån den emotlog en raserande lång

skepps- slijutning. -- Ångfartygen lade sig något utanföre 

Fregatten och med deras -försl1epps-lwnoner bombarderade 

strand-batterierne. - Fåfän{lt försölile Fregatten att åter få 

bredsidorna emot strand-batterierne; den stack ketting, höll 

in på springet, och låt äfven styrbords kran-anl1a1'e falla, för 

att iclie drifva ned på Linieskeppet --'- allt under den mest 

mördaolle eld, och utan framgånrr. Redan vid denna tid -

kloclwn före 9 märlite de på Fregatten, att de blefvo 

beslijutne med ctödgade lwlor. slutligen signalerade l(npten 

Meyer för Geiser, som genast korn, och tvenne särskildta 

gånr:er emotlo{~ en tross för att svinga upp Frerrattens allter

sl<epp , men hvarje gånr: blef trossen afskjuten, och Geiser 

blef dessu,tom sje lf så häftigt besl1juten, att den måste Ieruna 

Fregatten. Omsider lyclla<les det Fregatten, att med e[Jna 

båtar föra ut ett nytt sprinrr och svaja upp aliter-skeppet; 

men alltför sent! Icke allenast Fregattens skrof och rund

hull voro slindersplittratie, utan ett förfärligt blodbad hade 
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iifl'ell försvagat dess besättning. lclw desto minrh·e började 

den ånyo en oförtruten eld. - Under ticlen hade Linieskep

pet tystat det norra batteriet, oeh icli e allenast bortjagat 

dess besättnior: ifrån sjelfva batteriet, utan äfven från en 

närbelärren stwrr, dit den hade retirerat. Denna framgång 

var docli af kort varalilighet, ty efter nå[Jon besinninrr lwmmo 

de ned till batteriet igen, och fortsatte en långsam men 

välril1tad eld. Snart blefvo lil<väl detta batteriets l1anoner 

demonterade, så att efter Idoekan Il befanns der blott en 

brulibar l1anon, och äfven den vätte, och måste med hand

spallar uppresas efter h varje slwtt, som sl1jöts med den. 

Tvenne gånger ned sl;jöt Linieskeppet den llaggstånr:, på hvil

ken Tysl1a Oagr:en vajade, men hvarje gå nr: bl e f den genast 

ersalt med en ny. Deremot var Liniesl1eppets eld emot det 

sydliga batteriet alldeles utan verl1an. Ehuru befälet intalade 

lugn och nogeranhet hos [{anon-Kommendörerne och sjelf 

rilitade Oere lwnoner, så syntes efter h varje salfva väl dam

met som en molnsl;y ryka ur jordvallen , men l;anonerne 

derbalwm und erhöllo elden lil;a ohejdaclt. - Fregatten fort

satte ännu en förtvillad lwmp, som docl1 omöjlicen lmnde 

blifva låncvarig. Den hade blifvit för mycket medtagen un

der den lånr:a tid, elen blef beslijuteo lån[Jsl\epps, och äfven 

sedan den fått bredsidan emot fienden, hade den redan fått 

\'idliännas en eld, som var alltför våldsam för de resursel', 

Frerratten nu hade. Kapten l\Ieyer såg sirr slutligen tvun

gen att signalera till Kommendör-Kapten Paludan, att han 

icl1e längl'e lmnde fortsätta striden. Tillilla sände han en 

Officer för att detaljera förhållandet, och att becära lälwre

hjelp, emedan F1·errattens Lälial'e ej voro tillräelilige för de 

många sårade. Efter emottagandel af denna rapport sände 

Kornmenclör-Kapten Paludan r:e•)ast en af Linieslieppets Ut

kare till Freea tten, ty ännu hade Linieslieppet blott några få 

sårade, samt gaf Kapten Meyer order att draea sic ur stri

den och ankl'a utom kanonhåll, i )ildtet meJ Ångb5tarn e, 

hvilka redan blifvit tvungna att såluuda aOiigsna sig. Kapten 
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Meyer signalerade då åtel'ig(~n för Geiser, som äf'veu denna 

gången lwm, me u lika gagnlöst j ty den hade i c!; e väl en.wt

tagit bogser-tåget 1 
förrän den nödgades l.asta det )OSS 1gen 

och frälsa sig sjelf. Den hade nemligen , i detsamma den 

emottog trossen, fått en kula, som gjorde en obotlig slwda 

i rnachineri et och all bogsering omöjlig. I\ommendör-Ka p ten 

Paindan, som såg denna manöver, sände då ylterlip,are en 

båt full med folli för att vara Fregatteos besättning behjelp

lig med varpning, den enda återstående ut v agen. Fregatten 

förde ocl1så ut varp, stack ifrån sig kettingarne och började 

varpa, likväl fortfarande att sl1juta med de al1tre lwnonerne.

Linicsl\eppet, som nu öfver fem timmar hade varit i en oaf-

bruten lwmp var det oal1tadt ännu i sin fulla styrl;a j alla 
' " dess l<anoner v oro i full verksamhet, och endast 6 man sa-

rad e. Men då Kommendör-Kapten Paindan omsider insåg 

det ändamålslösa att vidare öda ammnnition på de tjocl;a 

jord-vallarne, och då långs hela kusten stora tmpp-massor 

syntes sammandragne, h varföre iclie heller någon landstig-

' ning var att tänka på, så signalerad e han till Heclda alt 

lwmma och bo:_:scra Linieslwppet utur elden . Ileelda svarade 

på signalen -- att hon icke lwnde lwmma j dess roder var 

sönders l<jutct. Kommendör-Kapten Paindan förde då genast 

ut ett varp af 2 ~ liabel-längd; för att lilw med Fregatten 

varpa ut. Men under det varpet utförd es , hade millJags

brisen tilltagit, sii att ingen nytta var att vänta af varpnin

gen, hvill!et ärv en visade sig af den ringa framfart, Fregatten 

gjorde, af hvillien orsal1, i förening med Fregattens medtagna 

tillstånd , [{ommendör-[{apten Paindan beslöt att uppp,ifva 

varpningen. J stället upphörde han med sl<jutnin:;en, och 

hissade parlamentär-Oagg, samt sände i land en Officer -

Löjtnant Ulrich -- med skrifvelse till den högstliomm en

derande aH han ville upphöra med sl1jutnin gen , om batte-
' ricrne upph örde med deras eld, men att han i motsalt fall 

sliLiile beslijuta staden, liviiilen han hittills hade slwnat. 

Ileila verkade alt sl;jutningen lirven ifrån land upphörde. 
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Klockan var nu omkring l e. m. - Fregatten , som hade 

hissat parlamentär-Oagg samtidigt med Linieslieppet, begag

nade nu tiden föl' att varpa. Men många förenade orsal<er 

gjorde detta arbete omöjligt, nem l. den frisl<a lmltjen, diic

l;ens bela mrande med blod och splintf'l', samt besiittnincens 

afmatt.ade tillst~nd och förminsliade antal , särdeles som en 

del af dem måste användas till viiders, för att beslå märs

seglen och till att tap,a det nödvändigaste af taldingen. -

Lini es lieppet deremot förblef stilla, bibehållande sin hotande 

stiilluinp,, med bredsidorna emot batterierne och de alitre 

lwnon er·ne ril•tade emot staden. l denna stfdlning hade det 

dessutom vinden nära tvärs inom babord, så alt det, om så 

siwlie fordr·as, kund e sä tta segel, st icl;a frå n sig grnndtalden 

och med elst lil'yssning arbeta sig ut. Denna manöver blef 

ocl\så nödvändig. Först omliring ldocl;an 4 eftermiddagen 

erhö ll Kommendör-Kapten Paindan svar riä sin slirifvelse, 

hvill!et innehöll, att man icke ämnade tillåta fartyp, en dra:_:a 

sig tillbalw, samt att om Kommendör-Kapten Paludan äm

nade ues lijuta stad en, så var det en vandalism , som finr,e 

stå eosamt på hans riil(l]ing. Straxt derpå be:_:ynte ocl;så 

sl<jutningeu ifrån land, och med fördubblad häftir,het, ty un

del' det parlamentär-llag:_:en vajade, hade Tysl1arne iordning

ställt batterierne, p,lödp,at en mängd projektiler, samt dessutom 

uppliört 12 st. 12-'il:gc fältkanoner på några förskansade 

höjder, hvarifrfin de rililade en förstörande eld, företrädesvis 

på Liniesl((~ pp ets talding. - Då elden ånyo började, så var 

det icl<e någon möjlighet för Fregatten att vidare varpa, 

särd eles som de Slupar, hvillia ull'örde varpen, blefvo häftigt 

besl<jutne. Kapten Meyer kallade derföre till sig sina Slupar, 

och låt sitt folli ånyo bep,ynna den hopplösa striden. Det 

fordrades slarlia nerver att nu vara ombord på Fregatten. 

På de öfra diicl!en vadade man i blod emellan högar af 

splinter och söndersl;jutna kroppar, och under däck var icke 

allenast lazarettet, utan hela trossbotten fullaggd med dö

ende, sårade och amputerade, lrvill\as genomträngande sl1ril\ 
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och rossel ·· hördes till fartygets aniigsnaste delar. Hvad som 

1'tterligare förvärrade de ombordvarandes belägenhet var, att 

de till större delen måste förblifva passiva, då de genom 

Fregattens olycliliga läue endast kunde brulia några få kano

ner. Aldrig har den Danske Matrosen pröfvat en mera för

tvillad, mördande liamp. livad den store sl;alden dilitade, 

slwdde här i verldi3hct: "dd var ej mera hopp i nöden, 

han stred för sällslwp blott i döden". Ännu hade dock Fre

gatten kunnat blifva räddad, om den oblidkeliga vinden, som 

denna dag var mera fördernig än fiendens kulor, haJe kastat 

sig blott några få streli ; ty ehuru Fregatten en hel dag 

hade lilädt slwtt för de svåraste kunoner' hvaribland äfven 

homblianoner, så bld den icke mera sliadad, än att den 

med gynsam vind gansl;a väl hnde (;unnat segln ut till sjös. 

l\len så ville icke ödet! l(npten Meyer ansåg sig slutligen 

icke längre lwnna stå till ansvars för det ändamälslösa slag

tande, som hans besättning måste utstå. Ban snmmnnl;allade 

derföre en kri:::s-lwnselj i Selwndens IIJ' tt, för att med den-

' samma nppr;öra, hvad som måste sl;e. Alt Fregattens fräls

nior; var omöjlig, blef enhälligt erliiindt; och då det blef 

förliastadt all sprf1nga Fregatten i luften, emedan man i de 

söndersl;julna båtarne ej kunde berr;a hvarlien friska eller 

såJ'ade, och då man af samma sl;äl ej kunde sänka Fregatten 

och iclie heller med den söndcrslijutna taldingen manövrera 

den på land, för att sedan fylla den med vatten, enär Unie

skeppet lår; räl t i lä, så tvinr;ades man till det hårua beslu

tet att lemua Frer;atten till pris åt fienden. Efter att så

lunda nor;a hafva öfvervägt alla förhållanden, befallte Kapten 

Meyer, ldoclian oml1rinr; i (i eftermiddagen, alt upphörn med 

sl1jutningen - och ströl1 flaeeen. Men likasom det icke 

hade varit nog många vidricheter, som den olycldiga Fre

gatt-bcsätliJinr;en denna dag hade utstått, så fortsatte Ty

skurne, nära en timma sedan flaggen var struken, att be

slijuta Fregatten med bomber och glödr;ade kulor, ända till

iless Kapten Meyer sände en Officer i land, för att fråga o1n 
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orsaken hftrtill. Svaret blef: "man hade icke observerat att 

tlagr;en vat' strulien, l - Genast då de i lnnd, klocl!an straxt 

efter Ii, ånyo hade börjat besl;juta fartygen, så uppfyllde 

Kommendör-Kapten Paindan siu hotelse, i det han iclw alle

nast besvarade den fiendtliga elden, utan låt äfven Unie

skeppets aktre kanoner spela emot staden. Men då Kom

mendör-Kapten Paludan såg alltmera trupper sammandragas, 

och då fiendens eld nu började blifva alltför våldsam äfven 

föl' Linieslieppet, så beslöt han att, med uppoffrande af Fre

gatten, segla derifrån. Utan att upphöra med sl1jutninr;en 

och utsatt för den hälligas te eld, utrör han denna manöver. 

seglen sättas, anlwret vindas hem för bogen, och redan 

slijuter Linieskeppet öfver stäf sydvardt hän, då i detsamrna 

kryss-ser;let rifves i stycliell, och löpande godset till stor

märs-seglet skjutes bort, så att seglet slår bacl;, hvarigenom 

skeppet börjar drifva mer och mer emot land samt hur,ger 

slutligen fast. Vid denna tid var det, som Fregatten strök. 

Linieskeppet, ehuru på grund, fortsatte striden med obruten 

styrka, men blef nu ett säliert mål för ett oupphörligt stört

regn af bomber, granater och r;lödr;ade lmlor. Iblanu de 

månr;a slwtt, som Linieskeppet nu emottog, måste nämnas 

en 81-'il:g bomb, som inträngde igenom sidan på dess un

dra batteri och exploderade tätt aliter-om stormasten midt

öfver en lucka, livarigenom de sårade nedfirades - och så

dant sysslande och sorl är det, under affär, på ett Linie

sliepps-batteri, att af foll;et, som stodo för-om stormasten 

d 
o 

, 

var et fa , som märlile , och ingen, som stördes af den 

dundrande gästen , ännu mindre blefvo de "bortjagade af 

den qväfvande l<rutgasen". Omsider gjorde docl1 de glöd

gade kulorna verkan. Ifrån fJ'I'a särskildta ställrn fick Kom

mendör-Kapten J>aludan rapport om att elden var lös i sl;ep

pet. Han sände då Officerare att yttel'ligare göra sig för

vissad härom ; men faran var alltför otvetydig, för att icke 

~lifva besannad. Med skeppet sålunda på grund, utan möj

hghet att få drt nott' elilen utbredd ikring hela skrofvet 
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och besiittningen dels s5rad, dels uttröttad, samt fiendens 

eld !wncentrerad emot sia, lwnde Kommendör-Knpten Pain

dan ej undgå att inse, att äfven för Liniesl\eppet var icke 

n5gon räddning möjlig. Dessutom måste han äfven taga i 

betralitande, att om det vore någon möjlighet att frälsa fol

lwt, så måste 1\anonerne lemoas och hela besättningen an

viindas ensamt till eldsläclmingen. Enliet den reglementari

ska föreskriften sarnmanl•allad.e han docl; först en krigs-lwn

selj, och med dennes enhälliga tillstyrkan befallte han slijut

ningens upphörande-, och ströt; tlaggen. Detta var omkring 

kloclwn 6 eftermiddagen. Elden t)'stnade genast i land, och 

en båt kom med befallning ifrån högste Befiilhafvaren för de 

Tysl;a trnppcrne, llertigen af Sachsen-Cobuq;-Gotba, att Che

fen ofördröjligen sliltlle begifva sig i land , och att det öf

riga manskapet skulle de barliera så fort som möjligt; i mot

satt fall skulle slu~ppe t ånyo besl;jutas. Kommendör-Kapten 

Paludans invändnincar voro fåfänga. Han måste foga sig ef

ter den ovi llwrliga befallningen, och efter att hafva gifvit sin 

Selwnd order om eldens sliiclwnde m. m. , begaf han sig i 
land. Flera båtar lwmmo derpå, och debarkeringen fortgick 

med lugn och ordninz. Linieskeppets Selwnd , den högsin

nade [{apten- Löj tnant Kriger, vidtog nu nödiga åtgärder för 

eldens qväfvande. Väl hade han yttrat, att han sjelf ej 

siwlie mer si\ll~ sin fot i land , men han var alltför varm

hjertad till. att iclie e öra allt för sina olycldige skepps-kam

raters rälldning. Timmermann en befalltes sönderhnega vat

ten\edninr:s-rören till spol-pumpen, h varigenom vattnet fick 

fritt instörta; de sårade transporterades på däcli, och foll1 

blefvo fördelta till att lwsta krutet öfvcrbord. Denna sista 

befallning blef dock snart hindrad af den ombordlwmne 

Tyslw prismästaren - en Artilleri-Officer - som på detta 

olyckliga sätt bevisade sin oförlåtliga olillnnizhet om den 

farliga ställning, h vari han befann sig. Krieger gicli då opp 

på halfdäck, hvarest en af de siste, som lemnade sl1eppet, 

såg honom ännu stå med armarne i kors, samtalande med 
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Premier-Löjtnant Marstrand - en lika varm och upplyftact 

karal;ter - lugnt arvaktande den slutliga liatastrofen. Vid 

uppmanine att följa med i land, slwlwde han blott på hufvu

det! Ett s!idant slags hjeltemod lwn väl fördunldas, men ej 

bättre belysas. - Några få minuter efteråt, Idoeliall om\u"ing 

s, uppllammade ifrån för-sl;eppet en Idarblå eldslåga, alla 

kanonerne alfyrades på en gåne , och med en förfärlig lmall 

Ilastades hela den stolta öfvervattens-byggnaden i tusentals 

spillror höet upp i luften - hvarefter master, lwnoner, tim

mer och fyrverkeri-pe rsedlar m. m. slungades med en hvi

nande fart emot strand en. - - En gralliil tystnad följde 

härpå, men blott för ett öconblicli , och nästa ögonblick 

framträngde från det brinnande vral1et sönderslitande skril1 

af brända och sårade, snart öfvenöstade af de segrandes 

fanalislin jubilerande. 

i\led Linicslleppet cinco 80 man förlorade, bvarihland 

voro 3:ne Orricerare, 2:oe Uiliare, 2:ne Kaddtrr, en förhyrd 

Löjtnant samt några Under-Officerare. De, som blefvo fräl

sade, lwrnmo alla i fångenslwp, med undantag af en Officer, 

Löjtnant Ulri ch, som efter mänga äfventyr lyckades Iwmma 

till KöpPnhamn, ltvarest han genast ställde sig till Marin

Ministerns disposition. Fregatten GeOons förlust var 25 döda 

och l 08 slirade - h vara f 28 blefyo amputerade, och af 

dessa 28 dogo 18 inom de första dagarne - resten föll i 
fångenslwp. En Officer dog under fångensilapen i följd af 

sina sär. Ångfartyget lieeldas fiirlust var 2 man döda och 

5 sårade, o~ h Grisers var l död och 9 sårade. Dessa 2:ne 

Ångfartyg hade under alfuren tillsammanslagdt slijutit 156 

bomber och ~MS kulor! Tyslial'lles förlust bar aldrie san

ningsenligt !Jiifvit uppcifven; man vet blott, att den förut

nämnde Artilleri-Officer, som förbjöd krutets öfverbord

lwstande, sprang i luften med LiniesllPppel. 

Att de Tysl;e Artilleristerne denna dae gjorde sig för

tjente af df't höGsia lo f ord, lärer ingen förneka. De slogos 

s 
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med en kallblodighet och urskiljning, som var väl värd den 
lysande seger, de vunno . Men äfven för Danskarne var det 
en ärofull dag. Visserligen måste de stryl1a tvenne flaggor, 

och dertill - stryka dem fö1· en i kanon-antal underliigseu 

fiende; men det är iclie ensamt segern, som afgör k!'ig<JrE'nS 

värde. Den, som af pliet-känsla går en vår;sam fejd djerft 
till mötes, och sedermera under striden visar krigarens ädla
ste dygder - beslutsamhet, döds-föralit, lugn och uthållig
het - den måtte, ehuru olycldig, vara förtjent af samtidas 

och efterverlds högafilning, och äfven är;a rätt att vara stolt 

öfver sitt kommando! Annorlunda liUnna vi ej bedöma 
Ecl<ernförde-affiiren, helst så länge mörliel' h vilar öfver rätta 

förhållandet med de order, af hvillia detta blodiga drama 
blef en nödtvunr;en följd. Den, som under Iilia omständig
heter tror sig kunnat utföra den bättre - kaste han första 

stenen l 

Den ~ Juni låe Korvetten Valliyrien (28 st. 18-'it:ge ka

noner) nordostvardt om Helgoland. Vinden var en döende 
bris ifrån O.N.O. Några mil i la , vestvardt om Weser

mynnineen, Iågo Freeatterne Rota och Thetis, och ännu län
gre bort syntes Ångfartyget Geiser. Alla dessa fartyg till
hörde Danslia Nordsjö-esliadern, hvars Chef hade sin stan
dert hissad på Fregatten Rota. Emot middaeen utkommo 
trenne Tystia Ångfartye ifrån Wesern, styrande liUrs emellan 

Freeatterne och Korvetten Valkyrien, med afsiet att under 
vindstillan afsliiira och aneripa denna sednare. Korvettens 
Chef, Kapten Polder, hade nu tvenne utvägar, antingen att 
gå till lovart om Heleoland, och söka undlwmma till sjös, 
eller också att hålla förde-vind ned, för att förena sig med 
sin Eskader-Chef, men då oundvikligen först lwmma i affär 
med den öfverlägsna {lendtliga styl'lwn. Kapten Polder ansåg 
dock detta sednare vara sin flaee mera vänligt, livarföre 
han låt Korvetten falla för vinden, och styrde sydvestvardt 
h[in, rätt emot det tredubbla antalet Ångfartyg. Med den 
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labra brisen gjorde Korvetten blott ringa fart, men de 
trenne Ånefartygen deremot kommo upp så mycket hurtigare. 

Klockan ~ 3 voro de hvarandra inom slwtthåll, då elden ee
nast börjades - Korvetten med sina 18-'it:ge l1anoner och 
Ångfartygen, liggande i Iinie, med der~s bomb-kanoner. 
l{orvetten fortsatte sin kurs framåt , underhållande en jemn 

och stadig eld, livarigenom Ånefurtygen, hvillia måste iallttaea 
den i Ångbåts-talitiken vietiga reeeln ''att hålla sig på längsta 

slwtt-vidden11 , nödeades retirera alltsom Korvetten framslired. 
Sålunda fortfor det, under ett jemnt sl;jutande, öf'ver 2:ne 
timmar. Under tiden hade Fregatterne Rota och Thelis sla
git sig upp så långt, att de Tyska Ängfurtygen voro afskume 
ifrån Wesern, och då Geiser tillika lwm Korvetten till hjelp, 

så upphörde Ånefartyeen med deras eld, lilocllan straxt före 
5, och - jap,ade af Geiser och Vall•yrien - flyktade in i 
Elben ; det större, som förde standert, bogserande ett af de 
öfriea. Under denna alfiir, som varade något öfver tvenne 
timmar, erhöll J(orvetten Valliyrien iclre ett enda slwtt. Hvad 
sl1ada, de Tyska Ångfartygen ledo, ficli man aldrig veta, dock 
måste, som redan är niimndt, ett af dem tagas i släptåg 
och bogseras. 

Danska Örloes-Bl"igeen S:t Croix , armerad med 12 st. 
I O Iwlibers 18-'il:ge lwl-knnoner, under befäl af Kapten

Löjtnant Holm, låg den 28 Juni utanföre Danzieer-bueten. 
Hela dagen hade det varit blel;stillt, men emot eftermiddagen 
drog en lätt, nästan omärklie, sydlig bris igenom luften, och 
här och der kmsades den eljest spegelblanka hafs- ytan. 
l{loclian straxt före 4 på eftermiddaeen sågs ett större Åne

fartyg kommande ifrån N.V. och styrande upp emot Uriegen, 
hvilken då hade Helas fyrtorn i S.V.t.S., 4 J mils afstånd. 
Detta Ångfartyg var Kongl. Preussisl<rl 260-h:"lstars-.Ä.nefartyget 
"Preussischer Adler'\ Kommendör Schröder, armeradt med 

2:ne st. 6 ~· tums bomb-kanoner på sväng-lavetter och 4 
st. korta 30-'il:ge !mi-kanoner, som nu liom för att besagna 
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•len gynnande liigenhelen att mäta sig med dPn lilla Brig

gen. - npreussischer AJler11 är ett Jern-Ångfartyg, bygdt 

i England , och konstruerad! till att bära svå r bestyckning, 

ehuru det under fred en skulle begagnas till poströring emel

lan Stettin och Petersburv,. -- Genast då Åncfartyget upp

täcl;tcs ifrån 13riggen , satte denna alla secel till, och med 

den lätta vinden gled salila fram emot det med brusande 

fart framilande Ångfartycet. Klocl.an omhring 5 eftermiJda

uen voro de båda olil;a l;ämparne hvarandra inom skotthåll, 

då Brigr:en lossade ett löst skolt och hissade sin vlillit.nda 

Dannebrog. Denna ileisning besvarade Ångfartn:·et med ett 

skarpt skott och Preussisl.a flaggens hissande, och i och med 

detsamma begynte affiiren. Eller att Bricgen Ilade gifvit nfl

gra lng, vände den genom vinden , och under en långsam 

men väl afrni.ilt elu fortsatte den att göra l;orla slag ost

varJt öfve1·, för alt nä•·ma sig Dansl;a Korvellen Ga!Glhea, 

hvill1en låg i liuJstilla sydostvardt hftn på 4 mils afs tånd. 

Ångfartyget följde Briggen med afpassad fart, bållaode sig på 

cirka 1800 alnars afstånd och deruliifvcr, och oafbrutet 

slungaode sina bomber, äfvensom ett och annat slwtt från 

sina 30-'it:ee lwnon er. Detta manövrerande och sl1jutande 

fortsattes med l;orla uppehåll i niira fem timmar, utan att 

Ilriggen hade blifvit triiffad af n5cot slwtt, då Korvetlen 

Galalhea, som unrle1' tiden hade fält hris, mrtl fulla seg('! 

höll ned till de stridaJJde, hvill;et förmådde ÄngfartyGet att 

upphöra med skjut11ingcn oeh b••eifva sig in till närmaste 

Prcnssislw hamn, nem!. Danzig. Under affiiren hade Briggen 

skjutit 192 slwtt, och ehuru den med sina lwrta kanoner ej 

kunde göra Ångfartycet någon betydlig silada, så trälfade den 

dock , och höll sin motståndare pft vederbörlict afslånd. 

"Preussischer Adler'1 slijöt 63 skolt med sina bomb-kanoner 

och 5 slwtt med sina 30-'it:ge lwnoner, men träffade icke 

Briggen med ett enda s/rott. Deremot fieli det sjelf 3:ne 

skott i sl1rofvet, och en Under-Officer hård t särad! - Vi 

sluta redogörelsen iHvC'r denna tnliri\Vfirdit:a strid med ett 
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utdrag af Kommendör schröders rapport. förbigående må

ste vi nä~na , att Kommendör Schröder är en militäriskt 

bildad Officer, som, efter hvad vi höl't, varit eller är Officer 

i den I-Jolliiodsl•a Marinen. Han slutar sin rapport med ef

terföljande: "Då de tunna jernsidorna på 11 Adler'1 icke kunde 

göra motstånd emot kulorna , men dessa med full kraft in

tränga i slwpps-rummet, så var det nödvundip,t vid det au

dra fiendtliga fartygets annalkande att isynn erhet ombesörja 

att iclie för mycket utslitta 11 Adler'1 för elden, för att iclw 

genom en sl;ada i maehin blifva urstånd att vidare slåss. 

11 Preussischer Adler11 har sl<jutit 63 bomber oeh 5 st. 32-$:ga 

kulor, och fiendens slwtt-antal kan vara omkring det tre

dubbla. Officerare, Matroser och soldater hafva under !;am

pen, som varade fem limmar, uppfyllt deras pligt med den 

största beslutsamhet och Iuen ; på den andra sitlan böl' 

också märl;as, att det Dansiw fartyg et manövrerade utmiirlit, 

och att dess artilleri blef serveradt hurtiet och ändamåls

enli gt. striden blifver intressant deri:::enom, att engagement 

emellan Sep,el- och Ångfartyg hitlills äro oförsöllta, och att 

man allmänt har antacit, alt .lern-Ångfartyg af ofvannämnde 

grund r.•r icke l;unde utsättas för elden , ntan att vara i en 

mycl1et ofördelalitip, sHillninc. 11 
- · så lång t i·apporten! Vid 

den besip,tnin g, som VPI'listiilldes på Preussischer Adlrr straxt 

efter affären, befunns, att i f'iiljJ af bomb-kanonens trycli

ning under slijutniugen, så hade sitloma gifvit sig ut, och 

däcks-balkarne hlifvit rubbade Ul' deras läge, hvarföre bornb

kanoneme måste uttap,as. Och vid ytterlieare undersölwing 

befunnas skadorna vara så betydliga , att de icke i Preussen 

kunde botas, utan fartyget måste sändas till England, hvarest 

det ocliså varit denna vinter. 

Till bloclierande af [{ieler-fjorden och närgränsande ku

ster var Linirslieppet Skjold, 8~ kanoner, beordradt. Unie

skeppet hade gemenligen ett Ärigfarlyg till sin betjening, 
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dels rör att uppbrin:::a d~ miudr·e fart n:-, som möjligen ville 

bryta blockaden, och dels till alt under stiltje manövrera 

med, om så skulle behöfvas. Insurgenten:}e hade i Holteuau, 

i Kieler-fjorden, 3:ne armerade Årrgfartyg och åtsl1illiga Bomb

kanon-slupar, med hvil11a de nästan dagligen voro ute och 

evoluerade. För det mesta var Linieskeppet under segel, 

men låg äfven ibland till ankars. Den l S Juni Jdoclian 6 på 

eftermiddagen anl1rade Lini~skeppet l ! mil ifrån Bulks fyr

torn, med nämnde fyrtorn i S. V. 4 S. och Klein e Wabbs Kirk e 

i V. i- N. Tidigare på eftermiddagen hade Ångfartyget Heclda, 

som vid denna tid stod under Linieskeppets order, gått opp 

under Ärö , för att der i lä för en temligen st y f .V.N. v. in

taga nytt lwl..,förråd ur en Iastdragare. Heclda väntades till

balla till Linieslieppet följande morgon. Under loppet af 

natten dog vinden ut, och vid midnatt sprang det opp en 

en lätt bris ifrån Syd, med halfmulen, nåeot disie luft. In

emot Idoekan 2 varskodde en utkik röken af ett Ånefartyg 

på styrbords bog, neml. i S.V.t.S., enär Linieslieppet låg 

svajad t vindrätt, och straxt derpå observerades röken af 

ännu ett i samma kompass-streck. Inom nä:;:ra minuter 

kunde man äfven sl;önja skr·ofvet af det första Ångfartyget, 

hvilliet visade sig stäfva rätt ned emot Linieskeppet, hvars 

Chef tillät det nallws, under stilla afvaktan, huruvida det 

kunde vara vän eller Hendej tillväl ''purrades ut" öfverallt. 

Då det närmaste Ångfartyeet hade nalkats på ungefär J 800 

alnars afstånd, lovade det opp och skar tvärs för Linieskep

pets bog, hissade Tysl1a tlageen och sl1jöt ett skarpt slwtt, 

en bomb, hvilken dock icke triifrade, men strö!; lånes skep

pets sida och exploderade akter-ut. Då slogs allarm på 

Linieskeppet. Kojerna kastades ned på trossbotten, och sam

tidigt med l1anonernes Idargörande hemvindades ankaret och 

seglen sattes. Inom 19 minuter var Linieskeppet till segels, 

!dart för drabbning. Men under tiden läe Ångfartyget rätt 

för-ut och slungade bomb efter bomb , inalles sexton skott, 

ända tilldess Linieskeppet fick sina milrs-secel hissade, då 
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Ångfartyget genast retirerade. Ar alla de bomber, som 

Ångfartyget sl1jöt efter Linieskeppet, surrade ett par emellan 

taldingen , men icl>e ett enda slrott trä/fade. Linieskeppet 

skjöt blott några få slwtt med sina bog-kanoner, ty när det 

väl hade fått opp anl1aret, och föll med bredsidan bärande 

emot Ångbåten , så hade denne redan funnit det klolwst att 

maka sig undan. Det andra Ånefartyget hann aldrig fram 

inom skotthåll, emedan det boeserade 4 styclwn J(anonslupar, 

och så snart det förstnämnda började retirera, vände äfven 

det om till Kieler·-fjorden. Liniesl1eppet gjorde lwrta slag 

för att slå sig opp till dem , men de, som eineo rätt opp 

emot vinden, llngo alltjemt försprång och undlwmmo. 

Den 15 Juli emottog Kommendör-Kapten Aschehouc be

fälet öfver Linieslwppet Sl;jold. Samma dae han emottoe be

fälet, seelade han med Linieslieppet direkte ned till Kieler

fjorden och aulirade utanföre landgrunden, med Bullis fyr

torn i V.S.V. och Schinbergs Kirke i Syd, sålunda utmanande 

fienden alt komma ut till strid. Ångfartyeet Ejder (2:ne st. 

24-'it:ce kul-lwnoner och 200 hästars l; raft), [{apten-Löjtnaot 

Ltllken, som nu var under Linieskeppets befäl, ankrade på 

något arständ från skeppet. Liniesl!eppet fick icl;e ligea län

ge föreäfves. Den 17 Juli blef det på förmiddaeen blek

stillt. 13ättre liieenhet har aldrie funnits för en Iwnonbåts

affär j hafs-ytan var blanl1 som en spe:::el, och iclie en fjäder 

rörde sig. Klockan 4 12 utlwmmo också ur Kieler-fjorden 

ett Åogfartm, bogseraode en Slwnert, och läne re in i fjorden 

syntes 2:ne andra Ångfartyg, det ena propeller-fartyg och 

det andra, som var med hjulhus, boeserade 4 st. Bomblia

non-slupar. Det första Ånefartyget, som boeserade skoner

ten, toe lmrsen vestvardt. hän, och gick emellan Stollererun

det och fasta landet åt Eckernförde-fjorden, men de öfriga 

låeo än inne i 1\ieler-fjorden. Insurgeoternes plan syntes va

ra, att locka Ångfartyget Ejuer bort ifrån Liuieskeppet, och 
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rå det att jaz:a efter Änr;lartyect och skonerten, hvillia derfö
re bröto bloclwden, och då med den öfrit;a Oolliljen anr,ripa 
Lini es l1eppet. Men emot deras förväntan förblef Ejder stilla, 
och surrades i stället till babords-sidan af Linieskeppet, som 
genast vindade "opp och ned". Det första Ångfartyget · rort~ 
satte det oal1tadt sin lmrs inåt Eckernförde-fjorden, och de 
andra båda Åugfartyeen, med de fyra Bomblwnon-sluparne, 
satte sie i march och stMvade emot Liniesl;eppet, docl; sl;jön
sande något åt Stolleq;rundet. Då de voro uneefär pä en 
balf mils afstånd ifrån sl;eppet, form erade de linie i nära 
N.O. och S.V., med ett af Ångfarlyt.:en på hvardera tlygt•ln. 
straxt efteråt lättade Linieskeppet ankaret, och, bop,seradt af 
Ejder, med 5 mils fart höll det ned på Jnsurz eulernes ven
stra flygel. Klockan .l 2 lossades första sl;ottet ifrån propel
ler-fartn:et, hvilket vat· armeradt med en enda svår bomh
lianon, och straxt derpä bez ynte elden ifrån hela den fl endt
liza linien, i början med rilwchett-sl;ott, men då bomberna 
gjorde förstora sitlo-afvil;ningar med denna slijutnina, sä 
slijöto de sedan mt d direl;ta-slwtt. Linieskepp ct, fort sätta n-

' de sin !mrs, började äfven sin eld, men blott med n iiP, I'a fil 
enkla skott för alt pröfva afständd, ända till dess Lotsen ic
l;e vågade föra det n:irmare grunden, livarföre Ejder Il efall
tes sakta machinen, och i förening med skeppet sty rd e ha
bord hän, hvariuenom Lin ies lieppet flck styrbords-sidan emot 
fiend en, men Ejder deremo t lå r~ fulll;omli p,t sli)·ddadt på dess 
babords-sida; arståndet var nu eme llan de stridande cil'i;a 
1,900 a 2,100 alnar. 1\len nu bötjade Liniesl;cpprt en sft 
mycket lifligare eld. Me d sina 42 eldaap ölverhöljd e det 
Bombl;anon- sluparn e med en sådan massa Oygaude jern -
allt med rikochett-sl;jutning - att vattnet yrde öfve r dem 
som under en orlwn, och 1\ ulonla duggad e så jemnt, all be
sättningarne iclw finco dl ögonblids tid att sansa sic. Oc l;
sä hoppade de so m l;attor, hul,:wde sig undan htir och hu
kande sig der, livarföre deras skott Lieivo få och rildning en 
högst osäker, e.tt förhålland e, som ej utuu en måneBriG strids-
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vana lwn an norlunua vat·a på öppna ohdiicl•ta däcli. På Li
niesJ1eppets täckta balt r rier deremot var det ett sådant dun
drande och bra!; af dess eena kanon er, och tillilla en sådan 
uppmärl,samhet ut ieenom portarne, att foll; et voro döfvade 
för allt annat, utom hvad som tilldrog sig när mast deras re
spektiva lianoner. På Linieslwppets iHra däcl1 äter lwnde 
folket ej undzå att med ögonen följa hvarje bomb, som lwm 
surrande, men dä de fä bomb er, som gingo emellan skep
pets talding, ej gjorde någon slwda, så bier det hvarl1 en spiin
t er eller nedsl;jutet tåavirke, som störde dem vid twnoner
ue. Dessa om ständieh eter, hvill1a und er en affiir äro af den 
aldrayttersta vigt, hafva docli alltid blifvit förbisedda vid de 
månza th eoretislia jemförelser, som blifvit gjorda emellan 
fartyg med t.äcilt hatteri, och fartyg utan Utelit batteri! Siri
den blef icke lån gvariz. Kloclwn ~ 2 begynte In su rzentHne 
redan retirera, oeh några min uter efted\t upphiirdl~ slijutnin
gen. Linieslwppet hade under alfaren icke blifait träf{adt af 
ett enda skott, ehuru nere bomber slugo ned både rätt fram
före och bakom det, då deremot lzvar och en a( så väl J(a
non-sluparne som de båda Angfa rlygen b!efvo träffade of 
Linies!wppets skott! Pä vattn et 15g en mängd splinter· eftet· 
dem, lll'ariblan d en liten jolle och nåcra sö nderslijutna åror 
m. m., ocu propeller-far tycet, som undf:'r flygten toes i siiip
t:\p, af det andra Xor:fartyget, var förmodlig en liiclt, ty det 
sljTde opp på en sandbank under Frcdrilis-erts batterier, 
hvarirriin det docl• und er loppet af natten bit-f ta ee t !lott. 
Det för sta Ånefartyget, som bogse rad e Slwnertcn, sl3 pp te den
ne och ilade till slridsp latsen, men lwm för se nt; stridPil 
var redan afgj ord. Uti de Tysl;a berättelserna om denn a 
affär förcp,5fvo Insureenterne att de hade sl1jutit e ld i Li
nieslwppet, rmn an tincen var detta ett diiltadt sl;ryt, ell ee 
hade de miss ta cif ÅnGfartyzet Ejders rök för att vat·a brand 
i skeppet. Deremot erliiinde de, att de allesamulans blirvit 
mer eller mindre trälfade af Liuieskeppets sl;ott.. ·- ltman vi 
sluta benilieisen om denna aJliir - sotu är den första, hvari 
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ett Linieskepp haft tillfälle att visa den ökade styrka, det er

hållit genom änglirarten - måste vi påpel;a följande fakta, 

som man n ta f den inhemtar. För det första: att hafvet var 

blf·kstillt, och det således var den fördelaktigaste Higenhet för 

Ångfartyg och Kanon-slupar, - vidare: att h varken Ångfar

tygen eller l{anon-sluparne trälfade »det stora Linieskeppet", 

- att deremot Linieskeppet trälfade hvar och en af Ångbå

tarne och "de små Kanon-sluparne": - alt u ta f Kanon-ser

viserna på Linieskeppet var det endast fem man, som till

förne hade varit ombord pä Örlogs-fartyg, och resten var 

Handels-Matroser, förhyrde för sommaren: - att Ångfartygens 

och l{anon-sluparnes lwnoner serverades af mångårigt exer

cerade Landt-Arlilleristel', och de öfriga af deras besättnin

gar vor o af samma element som Linieskeppets besättning, 

nem l. Handels-Matroser: - att olikheten uti den under stri

den åstadkomna verlwn således lian förlilaras endast dermed, 

att Linieskeppet är en fördelal1tir:are l;rigs-machin än Ång

fartyget och Kanon-slupen, - samt slutligen: att kanon-an

talet på denna förenade Ångfartygs- och Kanonslups-flottilj, 

hvilken sålunda af Linieskeppet blef slagen på ungefär en 

half timmas tid, var nära nog lil1a stort med kanon-antalet 

på St!'andbatterierna vid Eckernförde, hvillia der ödelade ett 

Linieskepp, en Fregatt och 2:ne Ångfartyg!!! 

Några dagar efter sistnämnde affär iuträdde vapenstille

ståndet, hvarföre alla fiendtligheter blefvo inställda, och vi 

följaktligen icke bafva nagot mera att förtälja. 

Hvad vi nu ofvanföre hafva uppskrifvit är iclie några 

hjern-foster, utan den rena, nakna sanningen, sådan som den 

i verlrligheten har· visat sie. Iclw vilja vi bestrida möjliche

ten ar, all ett liommnnde l1ric kan gifva helt andra resutta

ter; men intill dess, så måste vi tro på h vad vi hafva sett, och 

noga a!rta oss {ör att begå det stora felet, all afvika ifrän 

erfarenheten och bygga vär valfärd pä ndes systemes ~n

{antes par l'imagination11
• 

A. 

' .. 

S.Jö-EXPEDITIONER 1850. 
eartskrona Station. 

Enligt [{ongl. Maj:ts Nådiga Order äro följande örtoas

fartyg under utrustning samt nedanstående besältnings-listor 

stad fästad e : 
Ång-Horvetten Gefle: 

Chef: Kommendör-Kaptenen och Ridd. Frih. E. Ruuth; 

Sekond: Kapten-Löjtnanten och ·Hidd. Lagerstråle; medlwm

menderade Officerare·: Premier-Löjtnant Pantzerhjelm, Selwnd

Löjtnanterne Odelsljerna och Ameen, Mariu-Officer Under

Löjtnant Fornell, Machinist-Officer Löjtnant Jonzon; Lälwre 1, 

Förvaltare l, Extra Kadetter 2, Under-Officerare 10, Machi

nister 3 , Timmermän 2 , Hautboister och Spel 12 , Marin

soldater 20, Matroser och Jungmän 1 o, Båtsmän 7 4, SI1epps

gossar 8. Summa: Befäl och besältning 150. 

Ång-J(orvetten Thor: 

C!tef: Kaptenen och Hidd. von Diedrichs; Selwnd: Kap

ten-Löjtnant Hulten; medkommenderade Officerare: Premier

Löjtnanterne V. Ringheirn och A. Pettersen, sekund-Löjtnant 

C. Fischerström, Machinist-Officer Sekund-Löjtnant d'Ailly; 

Läl1are I, Förvaltare I, Extra Kadetter 2, Under-OfHcerare 6 
. ' 

Tunmermän 2 , Maehinister 2, Marin-soldater 6 , Matroser 

och Jungmän 6, Båtsmän 74, skeppsgossar 4. Summa : Be
fäl och besättning JI O. 

[(orveften Jarramas : 

Chef: Kaptenen och Rid d. Ehnemarl'; Sekond: Kapten

Löjtnanten och Ridd. Lilliehöök; medkommenderade Officerare: 

Premier-Löjtnanterne Frih. Lagerheim och A. von Heiden

stam , Sekund-Löjtnant F. Thorssell , Kadett-Officer I In

fonnations-Ofllcer l, Läkare l, · Förvaltare I , Kadette/ frän 
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Kong!. Krigs-Akademien 30, Under-Officerare 11, Timmermän 

2, Marin-soldater 10, Matroser och Jungmän 20, Båtsmän 

54, skeppsgossar 4. Summa : Befäl och besättning 140. 

Ångfartyget Balder : 

Chef: Premier-Löjtnant Wind ah l; medkommenderad Offi

cer : Sekund-Löjtnant J. Thorssell, Under-Ofllcerare 2, Ma

chinister 2, Timm~rman l , Matroser och Jungmän 4, Båts

män 18, Slieppsgosse l. Summa: l3efiil och besältning 30. 

Siwnerten Activ : 

Upptaldus och klargöres att kunna utlöpa till sjös vid 

derom gifna order. 

Profsegling och exercis {ör Illatroser och Jungmän. 

Jern-f(orvellen Svalan : 

Chef: Kaptenen och Ridd. C. E. Engelhart; lwmmende

rade Officerare : Kapten-Löjtnant Haverman och Premier

Löjtnant Thornander; Under-Officerare 5, Timmerman l, Ma

troser och Jungmän 30, Båtsmim 4, Skeppsaossar 3. Summa: 

Beriii och besältning 46. 

Exercis för Skeppsgossar. 

Briggen Snappopp : 

Chef: Kaptenen och R idel. Schmiterlöw; kommenderad 

Officer: Sel;uod-Löjtnant Frid; Under-Officerare 2, Matros 

I, Båtsman 1, Slieppsgossar 50. Summa: l3efäl och besätt-

ning 56. 
Hassern- fartyg å Carlsirrona redd. 

Fregatten af Chapman: 

Chef: Kaptenen och !Udd. Rå fel t; Selfond: Premier

Löjtnanten och Ridd . Ad lersparre ; Officerare: Selwnd-Löjt

nanterne Dahlström, Centervall och Frölen; Unde r-OfOcerare 

6, ~l arin-Solduter 7, Matroser och Jungm:in 15, Båtsmän 15. 

Summa: 13efäl och besfiltning 48. 

l .. 

Hvarjeltanda. 

Åslrledare å fartyg. Sis tlidn e Ja nuari månad slog åsl.an 

ned på Engelska Linieskeppet Ganges, 84 kanoner, Kaplen 

Smith , utanför Athcn. El el;tri ska materien syn tes som eld

strömmar län r:s holfva focluna sten, men atleddes fulllwmlict 

af den i rundhul ten infälld a åsldedaren, så att kke rinznste 

oWe enbet uppstod; ej ett enda l! ahelearn hl e f sl. aJadt. (Ett 

ytter li ga re högs t vieligt p1·al;ti sld bevis på åsk ledares stor·a 

värde och nytta, då de riitt anviindas). 

När vi ta aa i betra!.taodc, att försliräcliliea o!yctwr, ge

nom åslian, förr så ofta ii[i de rum inom Flottan, och att så

dana numera ä1·o sällsporda, ii r det hilligt att vi er känna, i 

hvil11en stor förbind else fiid ern es land et och Flott an slå till 

Sir W. S. Harris, som aenom sina outtröttliga bemödanden 

inom denna veteusliaps-gren räddat så månget dyrbart !if 

och ege ndom. 

Denna ur En ge lsliu Tidningen "United Se rv. Gazette" 

hemlade und errättelse beliräftar fördefarne af åsliledare in-
' rättade efter Herr Harris' uppfinning, för· hvilliell han af Engel-

slia Regeringen tillel'liänd es en lirstids-pension af 300 P. s t. 

Som Föred rarrunde för Första Vetensliaps-lilassen inom 

Kongl. Örloesrnarma-Silllsliapet har Herr Kommendör-Kapten 

C. H. Uln cr rPdan år 1817 till Srillslwpet inl em nat en utför

lig redogörelse öfver beslwifenheten af Herr Han·is' system, 

samt dess öl'ver vägande fördelar framför andra bruldiga sätt 

att anbringa i1s ldedare å fart m, äfvensom fästat uppmärk

sambeten pä nödvändigil eten att förse åtminstone tie af 

K.ongl. Flott ans fart m, h vilka besölw sydliga ldirnater, med 

saduua ändamålsenliga åsldedare. Ur denna af handling anse 

vi oss böra medde la en sammandragen beskrifning af Herr 

1-larris' innillnin g. 
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"Kopparplåtar från 1
1
6 till l tums tjocklek skäras i rem

sor från l ! till 5 tums bredd och till 4 fots längd. Dessa 

hafva uriilade hål med försänliningar j dem på ett arstand af 

6 tum från hvarandra å motsatta sidor, hvarigenom de fästas 

till masterne medelst Iwrta kopparspilwr; en grund spunt 

eller ränna är uthyOad på alilerliant af hvarje mast och 

stång. Koppar-remsorna eifvas en rundning genom att lirö

lias öfver ett trälfbiock för att få samma form som masten 

och infällas uti spunten , ~ så alt de fullliOmligen inpassa med 

mastens eller ståncens yta. Remsorna insättas dubbla uti 

spunten, på det sätt, att skarfverna icke inträffa mi d t öfver 

hvarandra, utan på midten af den motligeande remsan.n 

"Sammanfop,nineen sker i fortsatt serie och plåtarue 

kröllas öfver topparne af de rundhult, h varå de äro anbrin

gade, äfvensom öfver mastspåret Esselhufvudet "") och stånrr

gattet, hvarieenom stången löper, förses med lilia beslwlfade 

remsor; dessa ledas från mast-topp-eattet till stång-gattet, 

hvilllet invändigt lilädes med koppar på akterlwnt för att in

träffa med anedaren , och hvarieenom metaiiisim ledningen 

fortsättes till under-masten.'' 

"Bultar, hvillw gå genom köl och stäf och uteöra slutet 

af ledaren, lilinlws öfver metall-ringar och plåtar i förening 

med koppar-förhydnineen, och dessutom ledas under däcl!en 

andra hand från foclimast och mesanmast direkte till släf

varne, äfvensom band tvärsllepps under balkal'ne, h viiila alla 

förenas till de i sidorna och på Iwppar-förhydnineen klin

kade bultarne och sluta utombords.11 

"Häraf synes 1 att, antinr,en s!äneerne äro uppe eller 

refvade, alltid en oafbruten lednines-linie uppstår , som är 

*) Hgr anbringas ledbleck, rörliga kring g:iogjern vid nedre ändan, 

och som med den öfre bvila emot och alllid äro i metallisk berö

ring med bleck-remsoma på akterkant af stången llästöfver, 

lied. 
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permanent, fast och af tillräcklig \'idd , sträckande sie från 

öfversta toppen ned till de större metall-massorna inom

bords och slutlieen derifrån utombords i sjön.11 

Fullständig l;ännedom om principerne för och besl;alfen

heten i allmänhet af ilsidedare å fartyg lwn inhemtas af den 

i Kon el. Kries- Yetenslwps-Aliademiens Handlinear för år 1845 

införda salirika afhaudlingen af Herr Kapten-Löjtnanten B. 

Lilliehööl<. 

Numera torde äfven a Kong!. Flottans fartyg åslilrdare 

efter Brrr Harris' princip liOmma att anbringas, ty för den 

under bn;enad varande Freeatten Norrliiiping [H' ritning upp

gjord till dyliii åskledare, dock lära vissa delar deraf behöfva 

anskalfas från Eneland. 

Oalltadt man betvillat framcåneen af Sir John noss' be

mödanden att, oberoende af Amiralitetet, deltaea i forsknin

earne efter Sir John Franklin, larer han liliväl lycliats häri. 

Skeppet Felix, köpt i A yr, har blirvit U!J'US!aclt till förstär

kande af Nordpols-expedition, och simlie den 17 April, un

der befäl af Sir John noss, afgå från A yr till de norra 

reeionerne. 

I Noru-Amerikanska Förenade staterna utrustas äfven 

fartm att deltaga i upptäclits-resorna efter Sir John Franklin. 

Skonerten "Amnret", inl;öpt af M:r I-L Grinnell, har blifvit 

förstärlit och satt i bel1örig ordnine till snede expedition 

samt blir Idar den l Maj. Ett eller två fartm slwla åtfölj~ 
Amaret, uuder befäl af Löjtnanterne De Haven och G1iflln. 

M:r Griunell understöder subsliription till denna upptiiclits

resa med 30,000 Dollars. Fartygen skola . taldas som Her

mafrodit-DI'igp,ar och hlifva af samma storleli. Det ena slwll 

heta "Advance", det andra "Rescue11 • Chefernes instruktioner 

ålägea dem att undersöl1a stränderne af Wellington-passet 

och Cape-Walkel', i hopp om att erhålla några spår af Sir 
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John Franldin, t. ex. nf•t;ra lwppar-lwnistrar, innehållande 

anteclwingar öfver hans resa, och dy lit; t, som han var be

ordrad att emellanf1t utkasta. 

Ovantic li OigiJet rådet· både i Cherbourg och Roc hefort . 

På förra stället iiro under utrustuing: Lin ieskeppet /Jem·y IV, 

100 lwnon er; Fregatten La Forte, 60, samt Ång-f(orvette rne 

Golbert och lililan. I Rochcfort rustas: Linieslteppet Du

guesclin, 90 kanoner; Trediicliarne Louis XIV och Ville de 

Paris, samt Fregattern e Galinat och Bertholis. -- Ville de 

Paris, 120 l; anoner, sk all gu af stapeln i Maj månad. Köl en 

till detta skepp slr~icl;tes l 807, då det erhö ll namn et "Ville 

de Paris". [J nder Restaurationen omdöptes det till "Comte 

o'Artois"; efter l 830 till "Louis Philippe'\ men har nu åter

fått sitt lll'sprungliga namn. I 1820 års budget omnämnes 

uet färdigt alt gf1 af stapeln. Detta sl1epp har således vid 

sitt aOöpöude i är stått 43 5r på stapeln. 

För verl;ställande af försöl1 med de Liniesl;epp i Engel

ska Flottan, som blifvit försedde meo auxiliiir fingliraft och 

skruf, har Amiralitetet anbefallt, att Linieslieppet Sans Pareil, 

84 twnoner, nu under bygr:nad i Devenport, skall rusras till 

sjötjenst. 

Ny lig en iogåur,na underriittelser från Köpenhamn med

dela, att Krics-Rättens dom fallit i undrrsötmingen ansäende 

Ecl1ernförde-affäreu. Chefen på "CeOon", Kapten Meyer, är 

frikänd, men Chefen på "Christian VIll", KomnJPndör-Kapten 

Paludan, arvensom Kommendör Garde, som utfördat orderne, 

dömdes, den förre till 4 och den sednare till 2 månaders 

fästnings-arrest. Domen, som unoerstii lld es Konungen, för

mildrades till 3 månaders arrest för den förre oeh 6 veclwrs 

för den sednare. 




