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AZOWSKA SJÖN. 

H vilken mörk lafla har man icl;e målat af alla de faror 
som man trodde tillhöra navig eringen på Svarta Hafvet! Sand
ban liar, våldsamma och oupphörliga stormar, långvariga dim
mor m. m. hotade, enligt alla uppgifter, den oförvägne seg
laren, som vågade sig in i detta farvatten efter den vackra 
årstidens slut. 

Ryssland, lånet ifrån att upplysa det öfriga Europa, fann 
sin uträlming vid att, så mycl!et som möjligt, sprida och vid
maldhålla dessa föreställningar, hvill>a vi, utan något begär 
alt understiatia de svårigheter som möta sjömannen på detta 
haf, dock lwnoa påstå, till stor del, varit falska och öfver
drifna. Tacltad vare Englands och Frankrikes raska och mo
diga sjömän, hafva dessa nationers flaggor med stolthet och, 
till största delen, med sålH~ rbet vnjat på detta haf äfven un
der d~o djupaste vintern. 

Oberälwadt de politislia resnltater, som måste blifva en 
följd af detta f51ttåg, sliDia otvifvelaktiet en mäned för sjö
manneo nyttiga liLHJslinper d ~ ri ge nom förvärfvas. Svarta Ilaf
vet är redan bPseeladl i alla möjliga rilitnint:ar af de !örena
de nottornas f<Jrtyg ocl1 :ir för oss numera lil>a väl bekant 
som hvarje annat liäodt farv atten, och inom kort hoppas vi 
att kunna säga detsamma om Azowska sjön *'). Ja l snart 
skola Yåra fartyg intränga i d(' una sjö, hvarest de, på samnJa 
gång de ulföra sina lirisis!>a v<irf, få tillfälle att företasa Hy
drogratlslia mätningar och vetenskaplisa arbeten. I förvän
tan på de mycliet efterlängtade resultat ern a härar, kunna nå
gra korta uppgifter om hvnd man redan lärt l1:inna om dessa 

*) Skrifvet i Maj, d etta k 
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ogastvaoliga stränder, måhända •ara af b·åde Iutresse och 

nytta. 

Azowska sjör~, oaktarH dess stora yta, uteöraode omkr·ing 

2,400 geografisfia qvadra!mil och, oaliladt dess eena nanm, 

är dock endast en del af Svarta 1-!afvet, förenad dermrd ee

nom sundet vid tienil;ale. Den är belägen mellan 450 15# 

och 47° 15' Nordlig Lat. samt 34o 50' och 3!)0 20' Ostlig 

Long. Emellan sundet vid Kertsch och [{ap llielasdrai, belä

get vid mynningen af Don, år arståndet omkring s·o Engelska 

mil; men som Don hä-r snarare Iiiinar en stor, bred vik ~D 

en flod, så torde dess egen!liea mynning böra anses vara 

vid Azow, som lier,er 76 mil orvanför [{ap Bielasarai hvar

före sjöns hel•a l<ingd kan anses uppeå HH 166 Engel~ka mil . 

Brt•dden är mellan ön 'fouka på Vestra sidan och Limane 

Bielitsk·a p·å den Östra omkring 142 mil. 

Taibout Marir;ny, från bvilken dessa nppeifler äro hem

lade, uppeer alt Norr11 stranden af Azowska sjön varierar 

mellan SO och 130 fot i !Jöjd', och bildar små kullar omvex

lande med mellanlieeande klippformationer. Alla utspringan

de uddar sluta med en understrand af singels och sand, med 

undantag af de ställen, der floden Don bortfört dessa fram

skjutande sandbåddar. Östra stranden är låg, sandig och 

full af träsk. 

Toul1a är en lång, smal·, lug ö, äfveuledes kallad "tongne 

et tleclre drAbate '1 (Abats tunga). Den bildar sjöns Vcslra 

strand, afsliiljande den från Sivash t>ller ru!lna Jrafvet, som 

upplager flera llod er lwmmande från Krim, hvilliet land så 

väl som ön Tamane hår har liera bctyciJ!iga höjder som tjena 

sjöfarande till landmärken ända från Kap Kasandibi till 

Temruk. 

Azowska sjön är djupast mellan sundet \'id [{ertsch och 

Kap nielasarai, drr den ar 44 fot. Vid Dons utlopp är dju

pet 26 och vid Taganrog endast S till I o fot. Sjön bildas 
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till största delen af Dons vallen, men erter all sannolikhet har 

den fordom hart helt andra dirmnsioner ån de närvarande, 

ty 1l~n sand och mudder som oupphörligt afsättes från de 

stora noder na, har icke all enast höjt sjöns botten, utan äfven 

lägrat sig liring t! ess stränder, hvill;a under århundradens lopp 

så småningom blifvit förvandlatie till träsl1, och derefter till 

bilrdiea slättrr. Alla nyare förfallare instämma i den åsigt, 

som äfven angifves af enmla, synnerlieen Herodotus, och yt

trrlit:are bekrliftas genom beskalfenheten af hela Östra stran

den ända till Dons och ~lan it ch's mynningar, hvilken sednare · 

flod blott syn~s vara lernninp,arne ar ett sund som en gång 

förenat Svarta Hafvet mrd det Kaspiska, lika som ddla bar 

ännu är förenadt med sjön Ara!. 

De två största floder, som utfalla i howska sjön, äro 

Don och [{ouban. Genom deras Iiiiopp blir vattnet grumligt 

och saltbräckt i stället för !dart och salt som det annars 

borde \'ara. Små isbere, som ofta påtriilfas, grund och sand

banl;ar äro de största hindren för navigerineen i denna 

sjö, som dessutom är vida stormit:••re än dess eranne, Svar• 

ta Bafvet. Hvarje år är dPn vanligtvis fast tillfrusen från 

December till Mars, och sedan denna fasta is gått upp, fyl

les sjön ofta ar tlrifis från Don, men den är dessutom be

kant för ett naturfenomen, som trol ige n icke eger rum i nå

p,on annan känd sjö, nemlie en: en undervat!Pnsdy-uppsprut

ning, hvill1en blifvit bes tyrkt af den lärde Pilllas, och som, i 

Septemb~r 1799, bildade en gansfia hetydlig ö. Samma fe

nomen egde rum 1814, men liar, sedan dess, icke förnyats. 

I trolls af alla dessa hinder, är docil sjöfarten på Azowska 

sjön särdeles liOie, och af en utomordentlig viet för den 

Ryslia band~ln. Genom snodet vid Jenikale utföras de ofant

liea produkterna f1'ån dess bördiga stränd er, äfvensom från 

det inre af det orocifvande landet, som i utbyte erhåller alla 

de industriens alster m. m., som en s ti ean de kullur gör be

höOiga för dessa halrci\'iliserade rolk. 
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Den förnämsta bau:nen ar Taganrog, belägen mycket 

helsosamt, pä yttersta pynten af en udde i sjöns Ostligaste 

ända. Den b~söl•rs årligen af omllring 2000 fartyg, de Oesta 

visserlieen af obetytlligt lasletal, men som do·ck frakt·a en 

import uppgål:'nde till ~00,000 LiHr Sterling 7 och ~n export 

för mer än en million Livers värde. Södra Hysslands skinn

handel gifver ensamt stor kommerciPI viet åt denna plats. 

Taganror: är dessutom en Arsenal, b vadfrån timmrr och jero 

föras till Odessa oeh Sebastopol. Staden är försvarad af 

fästningsverll, hviJ.ka förr hade (•n obrtydlir: garnison, men 

som numera blifvit betydligt lillöl1ad. Flera manumenter se

dan Peter l:s tid visa annu den vigt han fästade vid denna 

plats. 

Midt emot Taganrog ligeer Azow, hvars fästninesverk 

hlifvit raserade, och i hvars ställe man nu endast ser be

hagliga trägårdar. 

Hostaft, med sina månea kyrlwr, är orngifven af vallar 

och en fastningsgraf, som på samma gäne den bidrar till 

försvaret, ökar fruktbarheten i de sldcliliet odlade trägårdar 

som der finnas i stort antal. FruntirorPil i Hostalf hafva 

mycket anseende för sin skönhet. 

·På samma sida af sjön som Taganrog, men lanere Vest

ligt, liGger Mario pol, med en befollming af Greldskt ursprung, 

som drifver betydlig handel med rödt maroquin, hvilket till

verkas på stället. 

Ännu länare Vestvardt är näset vid Perekop, som förenar 

Krim med det öfriga Europa. 

Nära Perelwp är ett slaes grundt sund eller vad, hval'i

genom vattnet, vid hårda Ostliga vindar, i ut, änger och bildar 

det så kallade ruttna bafvet, hvars blotta namn anger de 

ohelsosamma dunster som uppslå Jerutur. Med Vestlig vind 

deremot återfaller slörsta delen a( detta vatten i Azowslia 

sjön och lemnar då eitor sig vidsträckta sträckor af torrt 
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tand, genomsimrna af stora salthaltiea träsk, lnill1a bidraga 

att förpesta hela den kring.liggande traliten. 

Inlo,ppet till Azowslia sjön försvaras vid Kertsch och Je

nibale a[ åtskilliga befastningar, hvilka, enligt all sannolikhet, 

på sednare tider blifvit betydligt förstärkta. 

Innan vi arsluta denna lilla ofullständiga beskrifning 

kunna vi i~ke underlåta att omtala en legend elJH follisägen, 

som enkel och anspråkslös i sig sjelf, år med förkärlek upp-
' fattad af fol'ktron i dessa trakter. Såsom redan år nämndt, 

äro qvinnorna p,å vissa de'lar af stränderna kring Azows~a 
sjön lltmiirlda för sin sliöuhet - men med skönheten lölja 

alttid kårle11, poesi och romantil1 1 hvilka icke linoas eller år(} 

mera sällsynta der qvinnorna äro fula. Folksäcnen lyder så

lunda: alla unga älsliande OicliOr, som dukat und Pr för hjer

tats qval öfver svikna förhoppningar, äro förvandlade titt a~
dar och bo i kalken på en litPil blå fältets blomma, snarhk 

vår förgät-mig-ej. Om en ung Oicka någon viss dag på året 

plockar en af dessa blommor, sl1all den, genom att bibehålla 

sin friskhet eller snart förvissna, saga henne om hennes äl

skares hjerta ar trofast eller falsl;t. 
Hvarifrån lwrnrnrr nu dcnoa sf1~en~ Är den en poe

tis!' ineifvelse hos ett halfciviliseradt folk, eller är den må
hända ett minnt> af en hiit:re lillltur, som förs\'llllllit, men 

80lll en gång varit hemmastadd i denna del ar verlden~ 

H vem ni'? Läsaren måhända! 
(Eflrr "Nautic.al Magazinc.") 

ATT FÖREKOMMA OMBORDLÄGGI'HNGAR l ATLANTISKA 

OCEANEN. 

(Efter Annales de la Marine.) 

De talrilia och beklagansvärda olyckshändelser, som efter 

hvarandra medfört sorg och bäfvan i båda verldsdelarne, 
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samt ulbredt en slaGs allmän oro för dvn 8
ton " b" 

fik n J f f" ' nnp, at , frn-

e ' Ja va ran alla håll framkallat medel att l ·t , -

J kf' 
H fl"t ·n Pn 

yc Ig framkomst, och att undvi/w dessa försliräcli/io~, om-

bordläggningar, som liostat så miinp,n mennislwlif. u 

ser Det offentliga lillliiinnaeifvandet af sådana olyckshändl'l

' so~ kostat hundrade och tusentals off~:r iir en viufi" 

uppmannJa till v t k ' u " 

"n e ens apen, erfarPnhd t> n och pral!liken att 

utan uppehall uppsöka medel att dem föreliOmma och 've-

tensliapen skall icke lemna sitt arbete o, · Jr ' 
I,JOr • 

M En red~n verldsbe!•ant man, Amerilianslia l.öjlnant•·n 

aury, haJ' ofver delta ämne skrifvit ett ,·,11 t b . 

fö .- . . . rf'ssan rpf till 

rsalmngssallskaperna i New-York D ·t . · , .· 

lö l " 
n 

• (. sal!, IIIallgenom han 

res ar sadana ombordl·i · 

å 
• !i81llllgars föreJ,ommande, lllE'I/an de 

stora Oceanen oåe d n 1 
k , " 0 e angs 1epp, har uppfunnits af Am eri-

anaren for bes Det be t n t' 

r h 
. • s ar u l att antaea serskilda väcar 

a VIlka en borde föl' f d " ' 

"k Jas n e nngfartye, lnillia gå till Ame-

fJ a och en helt annan föl· resorna till E 

f t 
uropa. Seelande 

ar yeen fortfara alt föl' d h 
JU e anor, som erfarenheten för 

dem utstakat men de t'll A ·h n 

h" ' z men ·a eaende ångsl;eppeo siwlie 

alla Norr om denna linie, under det de {rdn Arnerika till 

Europa gå d n r 
en e ane artyeen satte l•urs Sl.lderom från Sand 

Book till Cap Cl D ' Y 
. ear. essa srgelleder sliLJ!Ie ligea omlirin« 

100 minu~er fr_ån hvarandra. Sålunda st,ulle möten fartv" 

emellan Das ta n lllSliränkas till de fralit er der (- ·1 . . f: 

des f'" tt · n 
' · aJ Yl: samla-

. or a ~nga på ena ellt•r andra farleden, lllPn ilf~·ell de 

försvunne nastan alldeles, om man allt,·d 
på Vät:en från Eu-

ropa ginge Norr om Irland. De som o'JrJae S '" l l d 

k 11 
u o ot ra e en 

s u e genom att inkomma i den stora l f t .. ' 

'tt . f' Ja ss rommen f:! er-

sa nmg ör den längre väg de hade alt gå. 

Det är klart att dessa förslager icke hrlt och hållet 

skulle upphäfva sam ma n tro: ff d 
a an en, men man har sl1:il hoppas 

att de borde derio n 1 .. • 
ue om myc ;et fornunskas i antal· ty seg-

tande rart y o en k Il o • ' 

" s u e veta pa hv1lka trakter de kunde vänta 
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möte\ med ångbåtar, ocf1 då fördubbla sin uppmärksamhet,_ 

ocb till sjöss är en känd fara vanligen ett undvilwnde derar. 

Löjtnant ~lanry albandiar i rörening dermed en fråga, 

som hittills icl;e torde blifvit med riGtiga åsigter behandla-d. 

Man har trott att farten borde minslias, då ett ångfar

tyg fann sig . omgifvet af starli tjocka, men Löjtnant Maury 

anser deremut, att man sliall påsl1ynda farten för att komma 

ut ur den tjocka trakten. Faran är icke, menar han, i sam

ma förhållanda som antalet knop man löper i tJockan; den 

är i förhallande till antalet timmar, som sliPppet qvardröjer 

i en oeeuomsldnlig luft. Om ett fartyg är 6 timmar i gång, 

genom en tjocl<bank, lwr det icl1e större sannolihhet a!t stöta 

tillsammans med ett alf de 100 fartyg som der Qmgifva det, 

.än om det under 6 timmar låg stilla. Om farten då min

skas till hälften, och fartn:et fiirblefve 12 limmar i tjockan, 

så skulle anledninearne till sammanträffande fördubblas. Den

na förminskning i fart, påstå1· han vidare, efterföljas icke af 

seglande fartyg, som alll ,id föra alla segel. Om man då an

toge dessa att passera tjoclian efter l 00 mil på G timmaJ', 

{)Clo ångskeppet blott ;brhöll hälften af denna fart, skulle det 

i 12 timmar i stäHet för 6 vara utsatt för ombordlägenin

gar och hafva 200 sannolikheter i stället för 100 att påträffas 

af eH oskönjbart sliep,p .. 

Den anvisning ån~:fartyg fått alt minska farten i tjockt 

våder, hvilar på det antagande, att följderna ar ombordlågg

oing böra vara förfärligare, då fartyg med stora h~stigheter 

ru-sa på hvarandra. Löjl·nant Maury försälirar tvertom, att 

då skepp mötas i öppna sjön, är den skada de tHI(oga hvar

andra, icke alltid i förhållande tiH deras fart. DeUa beror 

snarare, säger han, på en måttlig fart och sjöns beskaffenhet. 

Detta är dock, efter hvad vi tycka, alls iclle utred!, oaktadt 

den aktning v·i äro skyldiga !Jans sakkunniehet och höga ställ

ning i opinionen, och d~t är klokast, att icke utan reserva-
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tion nämna ett förslae, som lop,iskt synt>s strida mot thPo

riens anvisning. (Ide heller bör man förbisP, alt ett 5n!:

fartm, som går salda, lwn medcifva mera tid alt undvil<a 

sådana föremål som synas en liort stund, ell er l<an förr stati

na och gå baklänges, än ett med stor machinkraft framru
sande ängskepp ). 

Vid omnämnande af frågan om jernfartn;s begacnande, 

föreslår Löjtnant Maury användand et nf en Azimuthkompass, 

uppsatt så högt som möjligt till vaders. ~'lan har erfarit, alt 

inflytandet af magnetlirarten hos ett jernfartyg förminsl<as i 

en större proportion än qvndraten af afslånden, hvarip,enom 

upphöjandet af en lwmpass öfver dåcl1 bör framhrin[;a fullt 

så mycket större tillit till den, som alslåndet är stort. 

Delta är åfven Dold or Scort>shys förslag; men det med

för många ollig en heter i utförandet, som eöra nndrn sätt 

önsl;värda. Man kan blott då och då efterse den högt upp 

i masten fästade kompassen. Det är sv5rt alt jPmföra dess 

pejlingar med styrl•ompasseos, och delta allt är hvad man 

först och frarost behöfver. Löjtnant Maury inser det, och 

derföre uppmanar han sjöfar~ode att taga , observalioner på 

solen och stj ernor så ofta det är möjliet, för ntt jemföra 

de astronomislit bestämda ställena, med dem liO·rnpassen ut

visat. Men dessa råd, mera välmenta än behöflip,a för fran

ska sjökaptener, torde böra beiralilas med afse Pnde blott pä 

amerikanska befalhafvare. Mao talar ofta om dPo ri11Ga upp

märksamhet, som Amerikanarne visa för de stora olyclisl
1
au

delser, som äro så allmänna i deras land. Man beskyller 

dem för lil.giltiehet och en låg eeoism, som bommer dem 

att bara gli, pil till hvad pris som helst; men vi hunna an

mäla ett drag, som visar att i Amerilw Jilisom här allmänna 

opiuion en vet alt slå med förtjent oeillaode den låghP! och 

egoism, som lagen iclie råelit att straffa. Alla siiPppsegare i 

New-York hafva nekat mottaga på deras fartyr: styrmannen 

på Arctic, hvars hastiga flykt gaf signalen till oordninePo och 

•' 
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oredan vid dess förolyckanek Denne hade eugång lyckats 

få plats på ett fartyg, der han iclie var !länd; men då man 

upptäckte hvem ban var, blef han skymffisen bortliörd och 

nödgas nu framsläpa ett lif fullt af bekymmer och vanära. 

FREGATTEN SEMILLANTES SKEPPSBROTT. 

(Eftt>r Annales de la Marine.) 

Den totala förlusten af Fransyska fregattrn ''la Semif

lantc11, på väg till Orienten med lrupprr och lirigsförråd, den 

15 Febr d. å. i Bonifacio-sundet, år redan allmängjord. De 

närmare omständigheteroe. dervid äro till stor del oliända 

derigenom alt ingen af dess oll'eldiea besättning råddades; 

men hvad som är bekant, torde intressera alt meddela. 

Frrgatten hade en besältning af 310 man och oml<ring 

400 passap,erare, och hade afgått från Tonlon nH•d rn hård 

Vestlig lwllje, som, omvexlande på V. s. V., är vanlie i denna 

del af Medelharvet och ofta öfvergår till storm. Det var tro

liaen under sådana omsländighder, som den olycldiee frC'

galtchefen, [{apten Jugan, fann sig icke kunna motstå vindPn 

som dref honom på land, och derföre toe sitt beslut alt in

löpa i Boniraeios sund, som slliljrr Corsil.a fri\n Sardinien; 

men hindrad af stark tjoclia och kastvindar, har han iclie 

liuooat följa de förd1' lalilip,aste kursar aH undvil;a de skär, 

hvarmed denna trånga l•anal ar uppfylld. Fyrral.t!'ll på fyr

tornet Trrla å Sarcliniro säger sit: drn 15:e 1.1. Il f. m. sett. 

en fregatt, som tydtes hafva sl'årt alt st1ra, länsand~ från 

N. V. mot rPddrn Reina map,giore, d•' r rleo siwlie strandat, 

just som den ficl< fyren i sigte hålla af mot Donifacio-sun

det, der den för ljocl<a snarl gid ur sip, le. Der gick då en 

förfårlig sjö. Det är iidagalagdt, all ingen mensfilig makt 
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förrnått flindra Semilianles förlisning, hvilken tilldrog sig un
der en orkan, sådan man i mannaminne icke erfarit på den
na lmst, enligt berättelse af en 75-årig f. d. sjöl;apten, som 

är Borgmästare i staden Bonifacio. Regeringen utsände se

dan en ångbåt, Averne, för alt uppsöka de lemningar, som 
kunde bergas från fregatten. Denne angjorde först klippan 

Lavezzi, på hvilken Semillante förgicks. Oe på klippspetsar 

uppkastade Iemninearne af master och tilt:virke, de till an
dra vikar öfver bergen vrälila, och på 11era kabellängders ar
stånd från livarandra funna delar ar vraket gåfvo en för
skråeldig föreställning om stormens våldsamhet. Hafvets 
slmm lärer den 15 Februari ka slats öfvt>t' dt>n höga land

tunea, hvarpå staden är beläeen, och liksom regn nedkom
mit i d~n på andra sidan liggande hamnen. Pil två lieu inåt 
landet fanns saltsliOrpa bildad. En liten del ar förskPppet 

bar funnits vid ldippan Lavezzi, och hela dess Södra kust är 
betäckt af små leruninGa•· utan värde. Blott 4 mörsare haf
va npptaclils på ungefär H fots vatten, möjliga att berga. 
Ett hålsq:el och 2.1i0 lik fnnnos efterhand. Det tyckes som 
de nl)·cldiga haft ' tid alt ari.Jäda sig, för att söka räddning 
medelst simmandP. Chefen fanns klådd i uniform och nä
stan ensam igenkiinnelie. Oet synes således att döden trälfat 
den behlagaosvärde under mouiet nppfJ' ilande ar sin tjenst 
och i sista stunden sirärvande för sirt hesättuin:r, utan att 
tänl1a på sin egen räddning. 

OM FÖRÄNDRANDET AF SEGELFARTYG TILL PROPELLER

FARTYG. 

(Efter Annales de la Marine.) 

Allt hvad som rörer flottan, intresserar allmänheten nog 
detta ögonblick för alt man icke med nöje torde inhemta 

l 
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följande uppp,ifter på huru srp,lande fartya försrs med pro

pPII er, hviiiH·I är ett af de miirklicaste fiir• tar,, IJVarmed ruan 
p ä de fransfia örlogsvarfven är Sl sselsatt. 

[) ,·n enda förändrin~ af förtimringen i ett fartyg, som 

shlunda ~!;all ändras, hest5r uti ombn;eande af en del af ak
ters11eppet, till en länt;d ar ao till 40 fot, vanliaen b!ott ned
om vattenlinien, mera sällan af hela alitersl;eppd. Undanta

eande denna förändring och nåt~ra först:irlillingar i hålskep
pel, för att der anhrin~a ångmadlincrna, \'idröras icke rar

t)(;I'IS ö frig a delar. Taldingen blifver lil1a som förut, 
blott i n~~:ra fall litet förminskad . Ombyggnaden sl;er i torr

docka, hvari fartyget intagits, eller ock på stapeln. 

Man börjar med att horttaea de dPlar, som skola ersät

tas med andra, hvillw på följande sätt sammansättas: Ett 
skrutrartyg måste hafva tvenne al1tersl:ilver efter hvaraudra 
stående på kölen, till ett afstånd af oml;ring 7 fot på ett 

liniesl;epp, af hvill;a deu alitersta blott med sin fot år fästad 
vid kölen och rul'd toppen vid skeppsslirorvet nära \'id vat

ll·nlinien, samt här rodret. Den främre al;terståfven deremot 
är förenad med fartygets förtimrin1: och bordläg(luine, på 

samma sätt som å seglande fartyg. I det mellan dessa båda 
stäfvar och liölen bildade tomrum får propellern sin plats. 
fö•·-om denna företer fartygets sl1apnad iotPt annat ovanligt 
än en liten fyllighet omkring det st:illr, der propeller-axeln 

leder från maehinPli till propellern. Denna axel, som kan 
hafva ända till 1 ! fots tjocldek, genomgfu· den t:itt förtim

rade delen, som under namn af resning finnes på alla far
tyg, men som här får eöras något bred~re än vanligt för att 

omsluta axeln. 

Öppninnen för propPIIern slutar stundom några fot nf'd

om vattenlinien, hvarest ett eksljcl;e, parallell med hölen, 
förenar båda al1tersläfvarne och förbind Ps med dPn öfver lig
gande delen af förtimring en. Uella breenadssäll brukas dock 

endast för sådana propelll'r, hvil11a icke kunna upplyftas då 
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fartygel är i sjön, utan blott åtkommas i docl•a. I annat 
falt bygges en såkallad brunn inuti akterskeppet, genom hvil
llen en tvåbiadie propelh!r kan lyft3s rätt upp ur vattnet, då 
skeppet skall segla, och det skiljer sig då icke från ett se
gelfartyg. Båda dessa inrättninear beeap,nas utan alt erfa
renheten ännu bestamt nånonderas företräde. Den första, 
utan brunn, tillåter akt~rsl1eppet att byggas starkare, men den 
bindrar något segling, en~r propellern alltid qvarblirver på 
sitt stalie och gör motstånd, äfven då den fritt kan kringlö
pa med sin axel. Det andra saltet medför iclie dessa olä
genheter, men inverkar ofördelalllir;t på aktersl1eppets sam
mansättning. 

Den öppning i resninsen, h-varigenom axeln löp ~r, är pä 
ett slH•pp 16 till 20 fot lånr,, innan den inkommer i hål
skeppet till följe 11f sidornas skiljande från hvarandra på detta 
afstånd frän alllerstafven. En paclwineslåda (stulfing box) i 
det axeln omgifvandt> rör, som utifrån fylles med sjövatten, 
hindrar detta vat!Pn iotrnnga i fartyget. Axeln förlänt;es vi
dare ända fram till ånp,machinerna, (hvilken läned på ett 
skepp utgör 65 till 85 fot) gjord uti !lera delar, somman
hängande genom muffar af erforderli~ styrlw, hvilka på nå
got ställe lossas, då man under seuel vill lflta propellern eä 
oberoende af machinen, och då den naturligtvis r,ör minth·e 
motstånd ftn om den icl1e rönl(> sic. Man får ett brgrrpp 
om propellern, om man tänker sir, vingorne af en väderqvarn 
bredare vid yttre lianterna än vid a~eln och böjda såsom E'lt 
stycl1e af gängorna i en skruf. Propeller-axeln är nära pa
raltel mPd kölen och propellerns rörelseplan är vinkelrätt 
derernot, hvarig enom propellerns verl1an liknar en slirufs i 
en mutter, då d t nna är fast och skrufven genoro llrinevri
dan:le således för<indrar ställe; men som vattnet icke gifver 
ett sådant rast motstånd, framdrifves iclie propellern deremot 
med en stigningen motsvarande väelängd, och sidlinaden är 
IJVad man kall:lr glidning eller slipp. Man begagnar propel
IN· med 2, 3, ~ eller flera blad, af hvill;a de me1l 2 och ~ 

\ 

197 

äro de i Frankrike brullligaste. Vanligen äro de ejutne å ett 
st~cke mPd sitt centrum, af metall för kopparförhj'rlda far
tyg, men af jernpl5l eller ejutjern för jernfartj'p,. Om pro
pt>llern och fartyeet vore af olika metaller, sim li e nemlieen 
en r,alvanisl; verl1an uppstå dem emellan, som snart simlie 
förlära jernct. Då propell ern sliall upplyftas r,euom brunn, 
uppbäres den af en metallram, som leder mellan de bäda 
akterstäfvarne och medförer skrufven vid upphissunde eller 

nedfirning. 

OM ARTILLERIET PÅ LINIESKEPP. 

(Ur Nouvelles Annales de la Marine.) 
Under nuvarande lirigisl;a förhållanden, mftste alla fråeor 

som röra Sjö-Artilleriet, anses hafva en vit:t af första ord
ningen. således bör det icke vara utan intresse att hår så
som studium och (lmne rör diskussionen framställa några 
statistisl1a uppgiftr'r rörafide de olilia sätt hvarpå Liniesllepp 
af ):a !dassen, under en tidsföljd af ~O år varit bestyckade. 

Ett de!.ret af den 17 Decemher 1812 bestämde kanon
antalet på el l l :a !dassens Linics!lep~ till 118 pjeser och 
fördelatie på 

Undre Ball r riet, 36-pundiee kanoner, 32 stycken. 

1\'ledlersta d:o 2-t-pundige ll:o, 3~ " 
Ö f re d:o JS-pnndige d:o, 3~ 

" 
Däck d:o 12-pnndige d:o, 18 

" 
Summa 118 styclien. 

Detta systrm IdandraMs snart för drss månea olika l;a
librar. Ins ee nde det ofördelalitica i ddta förhållande sökte 
man att medelst lildict i pundip,tal af de olika däckens ka-



198 

noner åsladlwmma, så väl en förenldiue af materielen 1 all

mänllf:t, äfvensom beqvämare och säkrare servorine ar ka

n onenJP. 

Dekretet ar den Hi Februari 1829 bestämde såled rs: 

Undra Balteriel 1 30-puudige kanoner N:o l l 32 st. 

Medlersta d:o 30-pundige tl:o N:o <) .. , 34 st • 

Ö fra d:o 30-pundiee liarronader 34 st. 

{30-puntlige d:o 16 s t. 
Dåcl1 18-puodige d:o 4 s!. 

Summa 120 st. 

Beta vigten ar dessa l1anoner var 325 lons och således 

mindre än bestyckningen efter det gamla systemet. ll:irige

nom \'ann man den enhet i lialiber som åstundades. 4 

däckspjeser undantagne, voro alla skeppets liauoner af det 

bestämda pundigtald 30 skålp. 

1825 r,jordes i Brest försök med ett nytt slags eldva

pen, bomblianoner, 80-pundiga. Dessa försök gjorde myclid 

uppseende, men voro 1829 ännu ej nog afslutade, eller 

lianske ej tillriicldigt tillfredsställande fö1· alt tle nya kano

nerne skulle kunna taga en plats inom flottans arlilleri-sj'

stem. Först 1837 den l Februari blef 30-pnndiga bomb

lianonrn intagen i systemet, och med detsamma bPfann sig 

denna J.alibrr-enhel 1 som man sedan nå:;ra år dterslrafvat 

och i det närmaste åstadlwm:uit, åter rubhad. Enliet d t· lire

t et af nämntie dag armerades ell l :a bl.1ssP.ns Liuieskepp således: 

Undra Gal teriet 30-pundice lianou er N:o J, 

Medlersta d:o { 
30-pundi~e d:o N:o 2, 

13ombkan. af 22 centlineter 

Öfra d:o Bomhl;anonH af 16 C!:'nlime-

ter eller 30-pundiga 

Däck Bombl;anonl·r al' l li centi-

32 stycli<'n. 

30 

34 

16 

" , 

, 
, 

1
30-pundiee karronade1· 

meter eller 30-pundige 11 _::_ ___ _:.;__-

Summa 120 stycken. 
!'illlllllillll ilhllade Vi[; ten ;l/j!) fons. 

• 
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Dekretet al den 20 Juli 1848 öl;ade betydligt bombka~ 

non erne af 22 centimeter, h varemot karronadernes antal min

skades. För att motsvara- den ökade tyneden af de svårare 

bomblianonerne, minskades skeppets kanonantal, hvilket ul

ejord e s af: 

Undra Batteriet { 
30-pundi{le kanoner N:o I, 24 st. 
nombllall. ar 22 centimeter s st. 

{ 30-pundiga kanoner N:o ') 2() st. 
Medlersta d:o -· 

Bomblwn. af 22 centimeler s st. 

Ö fra d:o Bombkanoner af 16 centime-

ter eller. 30-pundiga 34 st. 

D ack { 30-pnndige karronader 12 st. 

Bombkan. af 16 centimeter 4 st. 

Summa 116 st. 

Denna bestyclming, sammansatt af 16 bornbli3noner af 

22 centimeter samt JOO kanoner ellrr bombl;anoner af 30-

pundiga, vägde 345 tons. 

Enligt dekretet af den 27 Juli 1849 bestämdes slutli

gen bestyckningen ar ett 1:a klassens Linieskepp som följer: 

30-pundip,c lianoner N:o J' 20 st. 

Undra n a tteriet l 50-pundige d:o 6 st. 

Bombkan. af 22 centimeter 6 st. 

Medlerstil d:o { 30-pundiea lwnoner N:o 2, 28 st. 
Bomhl1an. af 22 cenlimt>ter 6 st. 

ör ra d:o 30-pundige lwnoner N:o 3, 34 st. 

Däck, 30-pundige d:o N:o 41 12 st. 

SUinma 112 st. 

Vägand~ 380 tons. 

Vid denna nya bestyckning, minskades bombkanonernes 

af 22 centimer antal från 16 ti ll 12; i crsällnin[l kommo 6 

stycken 50-pundiBe kanoner. Bomblianoncrne ar 16 centi

meter och l,anonadl'l'llc efterträddt's af 30-pundip,e kanoner 
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N:ris 3 och 4. Om man sins emellan jemför de 4 organi
sationer som gjort sig t;ällande sedan 1829 befinnes: 

J:o. Att viGten af skepptts Artilleri varierar emtllan 

325 och 380 tons. 

Den utejordc 1829, 325 tons. 

1837, 349 
" 1848, 345 " 

1849, 380 ,, 
2:o. Att antalet hannner ständiet förminsl;ats : 

1829 (2 kalibrar). 

30-pundiee kanoner 116. 

18-pundige d:o 4. 

120. 

1837 (2 l;alibrar). 

30-pundit:a kanauer och bomblwnoner af 30 
centimeler 116. 

Bombkanoner af 22 centimeter . 4. 

1848 (2 balibrar). 
30-punuiga lianoncr och bombkanoner af 16 

120. 

centimeter l 00. 
Bombl;anoner af 22 centimeter . 16. 

1849 (3 kalibrar.) 

uO-pundiea kanoner • 
30-pnndiga d:o 

6. 

94. 
Bombl;anoner af 22 centimeter 12. 

112. 

116. 

SåJ~;des ser man, att på samma gång som vigten af Ar
tilleriet Mats, har pjesernes autal minslwts, från 120 anda 

l 
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till 112. Bombkanonerile af 22 centimeter, som blott till 
inslirånlit antal placrrades på sl<eppen, enligt deliretet af 1837, 
i.iliild rs först och minsliarles ilter 1849. sådana äro de för
äntlrill!]<ll' vårt Sjö-Artilleri-system undergått på sednare tider. 

f
r 

UTDRAG AF EN DAGBOK FÖRD I ÖsTESJÖN AF RAPTEN 
l 

CRACRm'T PÅ H. M. S. GORGON ÅR 1854. 
....____ (Ur Nautical-Magazine.) 

llaneö udd es )'!tre r~dd skyddas af flera små lilippöar, 
och har rum för ett stort antal fartyg. Den ar öppen åt 
söder; men hållbotlen år eo<l. Dess låge i anseende till de 
Åländsl<a öarne eifver den så stor betydenhet, att man icke 
bör förvåna sie öll'er att stor uppmärksamhet hade blifvit lä
stad vid dess lörsvarsverli. Som alla dessa af Hyssarne för
stördes eftH Bornarsunds fall, år det öfvertlödigt att bär be
shifva huru de såeo ut då de den 22 Maj bombarderades 
af !Jecla, Dragon och Ma::;icienne. Under våra operationer i 
Finsl<a viken, borde vi hår h lill a no ga val; t både för att hin
dra de l•anonbåtar, som aro stationerade i Åbo oc!J Boltni
sl;a viken att förena sig mr d divisionerne i Finsl;a viken, äf
vensom för att hindra nilgot att passera. Tvenne fartyg af 
Cruizers !dass och tvenne grundt;ående kanon-åo~;båtar skulle 
troligen vara tillräcliligt för ddta ändamål, 

Den 6 Juni ankom jag till Waxholm från Barö sund med 
depescher frän Amiralen till vår Minister i Stockholm. Un
der öfverfarten hade vi hård nordlig vind och en strömsätt
ning åt söder af nära 28 minuter på lika många timmar. 
Det var iclle det enda exemp el på sättning åt lä som vi er
fora - i sjelfva verket, observPrade vi den alltid och varie
rade dess hasliBhet allteftel' Yindens styrlw. Waxholm år 

Sveriges Tilbury och beherrsl;ar det förnämsta segelbara top-

U 
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pet till hufvmlstauen, hvif:l1en är belägen 14 mil (Eneelslia) 

derirrån. Vi hade artonen rörut Id. harr Il anl1rat i den lilla 

vi:ken vid Sandhamn, emt•dan lotsen iclie \'Hie eå läner·e före· 

dagnineen ;. dr-t blåste så hård t und er byarlla, att vi måste 

~åta det andr~ anl1aret gå för att hindra fartyget att hugga 

mot land. 

Vi låtlade följande moreon Id. half 3. Vinden, hvilken 

under de tvenne tirnmarnes mörker hade eBtt ned till nä

stan stiltie, hörjade att frisila i med hårda IYyar, odr som vi 

hade den på sidan och lit en fart på fartn:et, var det inga

ltmda lått att gå igenor.n d<·n tränga passaeen, som knappt 

är bredare än tvärs öfver hjulhusen. 

Solen uppgick hiirlig och Idar, utan att ett enda motrt 

skymde dess strålar, morgonen var lil.väl bitande !;all. Nor

dan svepte bister öfver de furuldiidda holmarna .och gaf ett 

dystert utseende åt dl'D tunga grå graniten. Sceneriet är t 

flera afseende gripande skönt, men man tröttas af dess en

formighet och känner sig betryckt af dess ödsliehet och bri

sten på lif so·m råder på d0ssa obeboelige ldippor och holmar. 

Seelande upp åt det trånga och ldnldga farvattnet, sågo 

vi endast en följd <Jf kullriua granit-hymplar af föGa omvex

lande utseende, somlica lwla, andra åter bet<iclila af stumpi

ga eranar och tallar - Iiiinande spetsarue af en öfversv.'irn

mad natur just resande ånyo öfvn vattenytan. Vi passerade 

i siete af den sliönt br·Ligna ffistnine en Fredrilisbore och an

luade på fjärden nedom \Vaxholm, Inarest en liteu örlogs

slwnert var förlae gd som valilsl>epp, varaode inaen frärnmau

de örloesrnan tillåten att utan sersldldt tillstånd från Stock

bohn passera denna punkt. En Rysk ångare gjorde, för om

kring tvenne år sedan, ett försöli 1 men erhöll ett slwtt i rna

ellin som tvert stoppade den och förorsaliade den flera vec

kors uppehåll far att reparera. 

Waxholms fästning är beläeen på en ö, midt uti det 

trånga inloppet, och ser ut att vnra en stark plats. Den är 

203 

öoc'k ännu långt ifrån färdig, emedan jae såg murare och ar

betare sysselsatta p;l Hrl1en. Den öfre karronraden, som 

skjuter öfver banl;, är innesluten af jcornbröst·värn, hv'il;l;a äro 

·rörlit:a lil1t relirrgarne för pivot-lianont•rna å våra ånebåtar, 

·Odr :ir under ett tak a:f jernplåt, måladt surn teecoL Dessa 

'ban·e·rier hafva sålunda alla l;ascmall<'rnas othigenhete·r, utan 

att "Ca näeon af drss fördelar. vVaxholms siad lieeer på 

norra stranden. Den består af 50 eller 60 hus och Jwjor, 

en lq·rlia och lvänne väderqvarnar, <lila rödfärgade. Hår är 

relm·ationsplatsen för fästningens garnison, och baiar ro {Jupp

hör.lit:t fram och tillbalia~ 

Jac Bicli upp till Slocl.holm mer! GeOP, en ny Svensk 

iirlogsbi\1 af nattlers I.!<ISS och af oml.rine 800 Enceh lia tons. 

.Cf'fle <ir •bestycl•ad med 2 st. 7-tums boml)Jw.ooner och s 
·lianone'r ·<rf ;fi-·lmns l;;dif>r .. r i hrrdsid"n.. Hennes rnachiner af 

'Ca r.l>trnd :i Motala äro af 300 nomiuella hf1st-:kraf't•·r, direl1t 

VPrl•ande ~ metl horizontela CJiindrar och de cnhlaste jag hit

~i.Jis sdt. Ma.chinnrmrnrt iir <'lldast 1.5 fot liln!!t, pannorna 

ilro :lwnstruHa·de till J.5 stldlpuncls try-cli på qvadrattnmrnen . 

Der är ingen inrättninr, ftlr propellern-s lyftand~1 men en ser

·deles eti'l<el och sinnril; sådan för dPss af- och pfilwpplande• 

flon är· harldai;.Jad, oc!: ofO.cerarrw yttrade• sig fördt'laliligt 

'{)lll hennes er:ensliap er som sjöbå!. 

Farvattnet ofranför \Vaxholm iir b<'lydliet bredare, land

siwpets utsee•nde blir mera pitt:oreslit, de enformip,a furorne 

omvex:ln med . andra l.rä·ds'lae-, och d d sis! a sundet med st. 

Nicolai dome resande i förgrunden utvidgar sig till en ståt

lig basin, hvamli iir belägen nordens Venedif:. 

Gr·ne förtöjde vid varfs:kajen, :!Jvarest är vallen noe för 

e'll LioieslH·pp. De·r ·var nu en sådan fränesel af l;anonbåtar 

aclr små ångbå'ta·r under rustnine, att vårt sliepp icke hade 

rum att svaja. sjödepartementet var syrrbarliGeD i full verk

sam het. 
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Jag trälfade här en gammal ~less-lwmrat ~), nn [{apll'n 

svenslia Flottan och ljenstgörande vid Amiralildf'!s stal>, 

och är jag honom mycliet förbunden för hans artighet ech 

l'älvilja under mitt vist ande ll5r. 

styrelsen sysselsätter sir: nu ocll, dl'lla med allt sl,äl, 

mycket med Sjö- och Land-departementPrnas vf•rlisamh~,;t, och 

var jag nog lyclilig att f5 öfvervara f•n r (' VIIe för l(uneen af 

armeens elit-trupper, eardds lnfan!Pri och Kavalleri samt 40 

kanoner, ridande och fot-artilleri. Neutralitden f1r långt irr f111 

populär, hvarl;en i hufvudstaden eller landsort en, och rnan 

tror allmänt, att Sveriee inom lwrt sl;all l;omma alt sp•· i:I en 

värdigare roi. Fr5n många officerare emotlot: jag fiirs:il;rin

gar, icl;e blott af sympati, utan äfvt·n om deras önsl;an alt 

få <leltaaa i operationerna mot den r,rrnensamma fienden, och 

milt hotell vnr öfversv<imrnadt af soldater och sjömilll, som 

sölile alt erhålla ljenst på Britlisl;a Flottan. 

Tvenne doelwr hafva nyli~Pll II[Ir hlifvit byp,t;rln, dnt 

största af 160 fots länf!d, har utrymme för Gorgon. De eaas 

af ett bolag, i spetsen för hYill;et står M:r Patton, en ril; 

EneeJsl1 handlande och en nf de äldsta 13riltislw rl'sidentenw 

i Slocldiolm. lland<·IIl åt' särdeles litlig just nu, och man 

gör ingen hemlit;hH af upps5tet, att d5 ll<illenia !Jiifva liin

gre, bryta blodaden som underhfllles af 1fir Chrf vid Finsl;a 

kusten. 

Den 10 Juni. Kl. 3 på morgonen lemilade jag \Vax

holm oeh toe norra passagen förbi Söderarm. Vi bytte om 

lots vid Furusund som ligeer unedär halfviies emellan h5da 

platserna. l(ursen var nu, lil;asom förra e5neen, till vi l1ade 

passerat Söderarms fyrtorn förbi otaliea holmar och sldir. 

Vädret var variabelt med vinden blåsande först frisl; n f nord

lig och d('refter N. O. t. O. med starkt regn, hvarefter den 

•) 1\apten Halistrom tjente tillsammans med mig ombord i Pregutten 

Stag, I\apten N. Lockyer C. B. f0r n~i ra 22 år sedan, under blocka

den af Holländska kusten. 
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l'lillnade nt mPJ liit dimma. Vid Hangö ficl! jag i sigle och 

lor; på sl~p förr5ds-sl;r:ppPl BesistancP, som hade en llj'l'

bar last till Flottan, hvilk Pn jag lriitfad e till ankars vid Ru

sl;iir midt i Finslia vilien, på 25 famnars valt!'n. Ulan att få 

ankra, beo rdrnd•·s jat! ntl r,å till Fårö e fter tvenne l;olf;Jrtyg 

och oxar. !'ii l'i'l[!<'n mötte jag set;ei-Pslwdet·n under Amiral 

Corr~'S hefiil, styrande föl' llarö sund. 

Den 13 Juni. Vädret fil' harligt mPd liilta sytlli:!a vin

dar fördröd es vis r3dandP, ha fvets tempt•r;dur ilr liliv al ännu 

icl;e öfverslit:ande 50° fal>r.; 15° li'1r,re än Juft ens. Som vi iclie 

hade n5enn hPs id'ifnint: öfver ins<'ulinr,rn till F5rö sund och 

Pil tat sommardimma hängde öfver landet, voro vi rn stund 

i förl iit:P nhet alt finna i11loppct, hvilliet en lwrt bt'slirifning 

sl,ulle ejort hitt nog. 

/./"' Deu lår;a ön Yid inloppet till Filrii sund, har några få 

slumpiga träd, ett li!Pt lotshus IIIPd rödt tal; och ett inseg

lingsmfirlie, beslåPnde af en flaegst5nt: med tvt•IJDe derå fast

salte llala bugar, alllsamwans hvitmålndt. Harrmens norra 

strand är nästan alldeles lial, den södra deremot tilclit mf'd 

fmor ned till vattenl;anten, En röd bfli; på den lilla ön in i 

hamn en sliall synas sötler om d<'n yttre ön, hvill; en man för 

att (,omma rätt i loppet sJ,ulle bl'inca i N. t. V. i \'.och en 

aflfir;sen väderqvarn hilllen rnitlt iirver tl•.·n lilla ön, är ett 

1;odt inseglinesm ~Ir l;•·. Lotsarne l;omma vanli[Jen ti(l mötes. 

}unnar man sie in i i11re hamnen, tord e det vara rådligt att 

taga en ombord, emedan passag~'n är särd<'les trång. Sty

rande föl' sundet norrifrån, bör man till s inloppl'! öppnar si::, 

hålla Fårö fjl'lorn i N. O. t. O., då man går blar föl' allil 

grund söder om fyren. Fårö fyr fil' utm:trl!t god. Jag hör 

nämna, alt en på tillslen utsatt l,ydia icke länere l;an lj<>na 

till ioseelinasm:irl;e, varande den fullkomliet dold af träden. 

En lit en by ligg el' på Gottländ sl;a sidan ar Slllldet. Den 

består af ett magasin med ett prydliet tillhörande honines

bus, en sägqvarn och en kallwgn - hela öo är eo lwlkstens 
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formation -- samt ornl•rine ett dussin lwjor. Den uneeTär 
en mil a!läesna Dunga lqorka är ännu, oaktadt dess rörstörda 
och bristrälliea skicli, ett särdeles intressant exemplar af J 2:e 
århundradets Gölisl1a bygenadskonst. Man kan tyri.JiGen s«>, 
att en<last en del af <len ursprungliga byegnaden återstår. 
Den är byggd af h5rd quadt•rsten, den stor~ södra tiomen 
är väl bibehållen, bildhuggeri-arbetet å kolonnNnas kapileler 
ser helt ny l t ut. f\ yrkans inre är hvälfJt, och taliet uppbä
res af en enkel rad tjoclw marmorpelare, icke olilil Purbecli. 
De flata grafstenarue öfl'l' l' tvenne prester lieea midt fram
för allaret; en af llgurerna pi\ den ena sten en har fiallien i 
Iland; inskriptionerna derä voro med saxiska hoksläfver, hvil
lia jae fåfänet försölile ntt dechiffrera. En lae spetsig träd
spira reser sig öfver qvarlefvorna af det som en gång har 
varit ett ståtlip,t torn. Jat: hade önsfial alt få göra ett be
sök i Wisby, Gottlands förnämsta stad med dess l;yrl;oruiner 
och anliquitets-sarulingar, ti<len Iiiiöt det docil i.cke. / 

------Bar ö sund den 18 Juni. Jag räknade på en lugn Sön-
dag; men deri misslos jag mir,, l!riget erl;unner ing en, och 
före middagen haJe jae erhållit order att förena mig med 
blockad-eslwdern utanför Hrlsincfors und13r befäl af 1\apten 
Watson på Imperieuse. 1\loclian S på aftonen var jae p~ min 
station, hvillH•n sträcker sie så 15nt:t ostvartlt som till !,Iip
pan l\albåden. Kopplade af och slii ciile el<len under pannorna. 

Den 21. Vädret kirligt, värmen i jemt stigande, luftens 
temperatur 72°, hafsvattnets 62° *). På Kal båden, hvill;en jae 
hela d<Jgen sökte och sl·utligen fann, hade Ryssarne bortta
git bnl;en. l{loclian lO på eftermiddagen utlade jas på sö
dra ii lldan af grundet och .på 5 famnars vatten, en rö() boj, 
som kornmer att göra nytta rör våra l;ryssare. Strömmen 
satte ~ knop vestvart. I gar uppsnappade jae en båt med 
4 man, lastad med kom och smör, livarmed de ämnade sig 

~) fabrenbeit. 

\ 
207 

till Borga för att tillbyta sie sult; en b5t toes äfven ar Im
perieusr. Dessa båtar framföra utan tvilvel un<lerrättelser 
om våra rörelser, ocll J;omma alt qvarhållils tills Chefen för 
Flottan, derom eifver vidare order*). 

Den 2:1. Jap, ätervände till 13arö sund i dag, aflöst ar 
Bull<loe. På cftcrmidrlagen salte ångflollan i [:ång fö1· Cron
stadt lemnande segelflottan här. Vi togo sl.rufskeppd Anster
litz på släp, emedan hennes maeiiineri var sl•~dadt, och Ma
gicienne bogserade Fransyslw [{ontre-Amiralen. 

(Forts.) 

") Dessa män bldvo, tillika med fl era andra som jag efteråt tog till 
fånga, fri gifna till följe af Chefens för Flottan derom gifna befall
ning. Alla hade pass på Hyska , Tyska och Svenska. Innan jag åter
lemnade dessa J>ass, tog ja:; mig friheten att skrifva på dem "Vise 
et approuve äfvensom datum och signa tur, en visering, som förmod
ligen icke kommer att godkännas af Hyska polisen. 

SAM.IIANDRAG AF ÅTSKILLIGA RoNGL. l~ REF, FöRORDNIN

GAR, GENERAL-OHDER ni. M., UTGÅNGNE FRÅN SJöFöR

svARs-DEPARTEMENTET. 

(l{ongl. Bref.) 

Juli den 5. K M:t har i Nåder tillåtit, att åtsbillit:a anka-
ren för Linirsl;rppet Sloc.ld10lm och Fregatten af Chapman, 
få införshifvas och till llil;et tullfritt iuföras från England. 

s. d. 1{. M:t har i Nåder tillaet lwpparsticlistryckaren S. A. 
Wennerslen l'lt årligt uidrug af 3tlll Rt..lr llko till hyrande 
af lolial för tqclipressens och andra materialers förvarande. 

s. d. K. M:t ha1· i Nåder tillaet Kontre-Amiralen m. m. 
Grefve C. Cronstedt en gralilil1ation af 666 Rdr 32 sli. Bko. 

Den 24. [{ . ~l:t har i Nåtler tillåtit, att kasserade Sl;epps
eosse-[{avaj~r få förändras till släp tröjor för uyinskrifne 

Sl•eppseossa r. 
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s. d. [{. ~'l:t bar i Nåder Iiiiast Mils!H-Lolsen E. Bom:1ns 

enka, Anna Brita Iloman, l'll nådt'gårva af 25 !\dr Blio. 

Den 31. l\. M:t bar i Nåder funnit codt tilläp,p,a Valilm:ista

ren vid Varfs-Ciiefs-Cansliet i Carlslirona, Magnus Johan 

Wedin, meJaljen i silfvl'r af S:de storlciien. 

(General-O r der.) 

Augusti den 9. IL M:t har i Nåtler befallt, alt Löjtnanten 

vid M•;rin-Heeementet, H. Th. Bult, sliall i eet"nsliap af 

Kontroll- och Ilesiglnines-officer vid fltsliillip,a st ycliebruk 

öfvervara Llifvande lianontillverlwingar för Fiollans hehol. 

Den 13. 1\. l\l:t har i Nåder befallt, att Tycmäsi<Hen i Carls

krona, [(aptenen vid Fiollan och Hiddaren P. E. Allleren 

sl;all under 1\aplen Lilliehööks sjöliommendering vara Leda

rnot i [(onel. Förvallnincren af Sjö-Arendt>na. 

Den 21. Il. M:t hur i Nåder beviljat Premier-Löjtnanten vid 

Dess Flotta, C. A. Pettersson t'lt års tjenstledighet för att 

fortfarande hestrida Ordinarie Lärnrebefattoineen vid N~

vigationsslwlan i Gölheborg. 

Den 31. f(. M:t !JJr i Nåder beviljat Stlwnd-Liijtnanterne vid 

Dess Flotta, A. Meister och C. Lundgren, ett års samt Se

kund-Löjlrwnterne Il. af Trolle, G. nf Trolle, IL E. Roos 

och C. B. Smedbere 2 5rs tjenstlPdi!:het för idl;ande af 

utrilH'S >jöfart p5 Svenslia dit-r Norslia IJundelsfartyg. 

Föriindringar iumn Ibongl. ~faj:ts l<'lotta. 
Befot·dringar : 

Den 21 Sept. Till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnan-

tPil 13. L. Ulrich; till Premier-Löjtnant: Sekund-Löjtnanten 

W. f. Anl1arcrona . 

A{slred, med pension. 

Den 21 Aug. Kaptenen af Flottans Reserv-Sint, 1\idd. 

af K. Svärds-Orden, Ch. G. Sjöbohm. 




