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Flottan rancerad på trenne linier, Franske Amiralen ledande styrbords, vår Öfverbefälhafvare ceolel'll och Amiral
Chads baebords; Fregatterne och Korv etterne, alla med ånga,
spridda för-ut och på h varje Ii nie-bog; p,enom sienal var
l denna ordnine gineo vi
r~~rten bestämd till 4,::, knop.
upp Finska viken, 28 segel stark med I S Liniesliepp, och
fastän nära ut· siete af land, angaf alltid ett rökmoln vår
~li11lning och framlart för fienden vid kusterna, ty bär finnas inea nåtter att dölja oss; manskapet kan laga sina kläder hela hundvakten: nGdrdagen är ännu ej slutad och ändtl
är morgondagen börjad'': Hvilken Sl(Vnllrare är f> j denna röl; '?
Sku lle det ej vara rådligt att förs e alla våra ångbåtar med
den apparat, hvilken genom Pa r lam<'nls-alit ar nu anbefalld
att anbringas på alla landt-machin er i Enelan.l '? Den siwlie
siilierligl:'n mera maskera deras rörels er, då de operera på
en llendtlig kust.
Vi passerade söder om Hop,land, t>ll markbar ö för dess
höjd, jemförd med den låga, djstra och föga leeode liusten
af Finland, och vid middagstidPil den 24 Juni hade hela
notlan ankrat öster om ön SPsliiir, oml1rio(l 25 mil från
Cronstadt. D~nna dag utbröt Chol eran i Flott an, och
ombord på "Hertigen af Wellingtoo", dog
~>n Machinist,
deraf. Tack vare M:r Grants destillerings-liabyss, linnes
ett godt förråd af det frisliaste vatten; fartygen med den
förse dem, som Pj hafva nåaon sådan, så att mansl;apet ej
15
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behöfver driclia del orena fluidum lånes sidan, hvilket, fastan
nära färsld, ej år nf1Bon Anli-Cholera-Mixlur; till koknine
och tvållninn går del an. Sommar-värmen är ändllieen
Jwmmen ;. s<:>Jan vi. lemnade ilarösund har väderl Pken varit
helt tropi.sli, ras Lin· TIH·rmomelern endast visar 7 4° Fahr.
Det påminner mie om Woosung-slrömmen i Juli; luften, en
mö:rl1 1 lu:ne,. oeen:o·mtfiineli.t: almospher,. f1r slWastående till
följe ar den råd:a.nde slilljt>u, och äro Oueorna och myeeen
lilia' plå[J snm.ma som nånsin musc1ui.ler kunna va1;a på nåeon
del ar jordldotet j soltalten ii ro alld eles svarta· ar dem.
Jae lian eJ hflF fö~biell att upp~ysa. om nödvä.ndi:ehetell< som
uppstfw, a.rt hålla manskapet så lite som möjliet bloltsläldt
för solen och stark dage, som faller lilisom regn;: ty samma
orsaker,. som uti. östern alstra cho.lera,, äro här ulan tvifvel
i verl1samhet.
Den· i Jufi.. Tilli ankars vid 1-lelsing,fors m6'd Amiral.
Corrys Flotta. Vi harva varit anvä:nda nnder denna. sista
vecka med "Alban", under Kaplen Ollers. order, att utsätta
bojar ulanför S~eaborgs· hliOPPr ocl~ är förtj,u.sniogen ombord ej liten, som v5:r' företag antases vara förebudet tiiJ.
nåeot allvarsamt;. ma·rl.sl;apet är i stort hehor af nåeo~
föremål, utom sin val>lie.a målskJu.tnines-tafla, alt öfva sig,
på; men de Rys lie liskrarne lyckas alt borlfö.ra boiarne nålslan lika fort som vi ul·sätla dem,. alldenslu.nd: de äro· vä l
belönade för alla dem de lwnna horiföra;: och· såvida ej ett
fartye lenwas alt bev.alia. livar och en a[ dem, så bl.ifve r
vårt arb ete nära fåJängt.
Anl1arbotten har b·efunni.f's. mycket dålig i' denna tral1t,.
och ha fva många af fartyeen bräckt sina ankare ;. bege e våra
kran-ankare aro obrukbara. Oet är till fiilj,e derar och Flottans blottställda beläe:enhet, i handelse ar hårdt väder, som
jag förmodar Amiralen bestämt si'g att återvända. tiLl Barö sund ofOrtöfvadt.

.~
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Den 6. Lemonde jag den srp,lantle Flottan, till ankars
på 30 famnar, utanför Hönskärs Fyrtorn, och efter en anselläm färd af 48 timmar anlwm jag denna moreon till OanziePr-bugten. Som d elta var vårt första besöli här, ankom
Hamnl1apt enen för alt utvisa ankarpl ats en; en man mPd sjömansmessit:t utseendP, igenlwäppt upp till Ilalian i en militärisli uniform . Ett vadert Preussislit Örloes-5nefarly8 "Danzig" (med maeiiiner af Scolt Russell), nyss anläodt från Medelhafvet, liee~r långsida med oss. Kl. 8 30 1 e. m. eick jag
l land med depescherna och posten . In loppet till denna
enda seeelhara mynnine af Weixeln bildas ar 2:ne jetteer,
uppförda af träd ocl,1 sten, utsl!jutancle nära !- mil i sjön.
På den venstra bro-armen, 1·id ineä end et, står ett fyrtorn,
från hvilket en hamnfyr lyser; på andra armen står en håll.
En ängmudder-pråm var fullt syss elsatt på banl1en, hvi lken
ännu ej har tillräckligt valten för fartyg ar ''Gorgons" djupsående. Jae hade snart upptäckt att frihandel ej egde rum
bär, af den mäned Tulltjenstemän, som Bingo omkring på
jetteerne_, lånes hvilka rartyg låeo på båda sidor från tullhuset till Neufahrwasser och sedan hela våp,en på venstra
flodstranden upp till staden Oanzie, ett afstånd ar nära 3
Engelska mjl. Sl1eppslarten har, till följe af l;riget, varit
mycket stor. Ångbåtar gå hvarj e limma t•mellan staden och
hamnen, men jag föredrog landvågen och akte upp i en
drosl1a .
Dagen var het, solen tryeliand e, tunga moln hotade
med regn, lnilliet ocliså i störltlodel' liom ner på eftermiddaeen . Väeen var Väl makadamiserad och följde flodens
kröliningar på venstra stranden; d en är upphöjd öfver det
låga landet, på hvilliet mudderverkels afkastning upplät:ees.
Bortom denna uppkaslade slatt, hvill1en har rikt bPie, uppstiger landet uti brutna , vligiga kullar, ldadda med landieårdar och hangande skogar, påminnande om "Severns'' vackra
stränd er; Danzigs earnia stållisa torn och l•yrl1spiror uteöra
förgrunden till denna ta!la. Vi körde igenom de vidtberyl1-
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tade filslnincsverken, orli dt'er alt harva aflemnat mina de11
pescher bos Konsuln, intoe j a~: milt logis på das EnglischeI1aus", det bästa hotPI här.

Danzig är en märl,v <i rdig stad, ej endast genom dess
aldre hist·oria och ålder, ulan till följe af den slälloinp, den
upptager som gr:insfästninc al' första ordninr, en, för hvilken
den har att ta elia Frnn smännrns 7-årip,a bes iltninp, deraf
och hvillia, pil d e olydliee innevflnarnes b~koslnad, fullborDPn f11~ ned erla~s -plals e n för
dade dess st.flllir,a f.örsva.r.
Polens produliler och Weixe ln fl yler förbi dess valh1r, förande milliontals tunnor l,vf'! e till dess sädes-n1ap,asiner för
att utslieppa~. l ddla olycklip,a land växer den bästa livelen
i verlden, m~n dess ål;erbruliare förlfwp,a en usel tillvaro med
det gröesta rilxbröd . Böndern<', lnillia åtfölja och beval1a de
dyrbara fraeterna., äro af en höest piltoresli ra•ce, mörka
och solbriinda som Spansl1a "Gitanasn och lilia egna i sina
vanor och bruli.
ArlislPn, Arc!J it elileu oeh Anliquarien skola i denna stad
finna rilia ämnen. Doml;y rhan el'ier l{athedral.enr en stor tegelbyggnad, inn ehåller Ol'<lr d erliga sl; atler i· "mfll'ninp,-, skulptur- och metaii-.Hbelell•; isynnerh Pt förlj enar van Dylis
yttersta dom att srs; tlt•n födly tta des af Napo leon till Paris,
men åt<·rsl:illd l•s viJ freden; och en Jubbrl sliärm med sammanfalland e diilrar framf ör altarPt, ulsliLH'en i träd och förl{apilelerno äro cansila va cllra j de mfll-ade glasen
g)ld.
i fönstr en f!ro mod erna, friin ~liinchen. Ytlerlichetern-a mötas: s:\i<'des se vi uti ('Il Luthersli liyrl1a lemningarne af ett
Homerslll-llathol slil tempt'ls liOslhara brdräg~ri och narrspel,
öfver hvillia foll;et <'j [H' så lito stolt, och detta med rätta,
ty som liOnst-arbeten äro de ovf1rderliga. Rådhus!'! eller
stadshuset, hvars spira tyclies hafv a tjenat Hr Barug till modell för nya Parlamentshusels ventila torer, är en mycliet
vacker bycgnad, urvensom 13anlwn eller Börsl·n . Hns-archi-

l
t

213
~e'l.turen ftr miirkviiTdig, slundo·m gro·tesll, nästan bnra ganar,

balustrad. Gas finn es iifven här, men ga·tu.Jä ggningen
förskråck.lic. ~lidt i slad f n flnnes en lii Pn ö, helt och
hflllel ht!'byed med siides-nHc~>i n Pr; irq;rn eld tillåtes On·nas der, .iclie en pipa en p,ån1~; månp,a ar des ~; a hycp,nader
äro ganska &<lm la, jag obsf'rverade ärlald J 5GS på l' !l.
~ned

ar

S:t Oliva, eH slott Hllhöri r:t l( emuncen af Fremsen, förut
el!! !,foster, är nor, vårrit l:'ll besöt;.; ·dd har en pitloresk
hdägenhd omllrinp, 5 mil fdn staden, på stora postvägen
.till JJe.riin, Olll[!ifven af Vfll viml<tde lriidp,flr.dar .och fält,
hvillia :iro tille:inglica för nllm<inhrlc·n.

Den 7 Juli kl . .9 p . m. afgidi jaa frfin Danzia, medhafva·nde ombord, utom poste·n och ll<'Jresc her, 70 st. hoskaps'krea'!nr tJc'h '3!~000 'i1J p,rönsalPT, an slialfade af llrr l3rinlmwn,
agenter för Hr Rena) från llt+:in eiir, ll er, ering Pns IP.Vl' ran lör,
som sl;all hvarje vctlia för Fintlan ansl,affa onil;rinp, samma
qvantitet. Vi hade si!jiP af ön Goliland ht•ia följande dtPrmiddar,, och liin p,tade jar, all få hes öl;a nåcra af dess 'liyrf,(l)r, hvi'llws spiror o.ch ldocl.slaplar påminte 1rdg s5 mycli(•:t
tJm

En~lancl.

mter alt haf'Vil passerat Ös1ercarns fyr'iorn, 'Jnill;et man
måste hål·la väl ut irrån, salilade jap, machinrn och anl1rade
Id. 4 på morgonen i Fårösuud, i tanka alt få bogsera ett
kolfartyg upp till Fiollan; men hade jag milt besvflr för intet, emedan en lust att f:l qvarstanna här råder bland
Fartygskapten erne, alldenstund ller: e·ringen hetalar c anslw
höga liep,edagar. De nel;ade a·lla till milt tillbud, af
frulitall för de Ryslia lwnonllillarnr., så att jar: fortsalte
utan någon. Eo frisl; nordli g lJris dr ef oss nPr i sir,te nf
Revals spiror, då jag viiniade aneö ra landet omlirioe Porbia
11
11
udde. styrde upp för lliisten , hvilken var svår att ur-
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skilja, emedan Hyssarne hade borltagit all hvitlimnine unt!Pr
Flottans frånvaro. l llarösund fann jae elen förenade Flottan, som räknade några och sjuttio segel, och blef d~r ular
med min lefvand e last.
11

Majestie 11 gicli till SJOS i eår, i hopp att ombyte af luft sl;ulle hämma de härjningar eholeran gjort bland

Den 13.

dess besättning. 11 Austerlitz" skulle ilfven ha fva eått; hon
har allaredan förlor.1t 54 man; och hafva i verldigheten
flera man fallit offer för denna hernslia farsot, än som skulle
harva stupat i en allmän drabbning.
På aftonen eick jar: i land på elen ö, der ltönskärs fyrtorn
står; den är nu en taOa af förödelse. !lår tyckes ocliså
Matroserne, både Franslw och Eneelsl•a, hafva lällat mrd
livarandra i förstörines-bonsten. Fyrmästarens beqvåma boning och hvad som varit trelliga lisl;arelwjor hafva blifvit
förstörda; Amiralen, h vars uppmårlisamhet slutligen fästades
vit! timren, af hvilka de voro uppförda och hvill;a snart ~j
siwlie mera 11nnas till, samt att de lwnde användas ti ll något bättre än briinsle, sliickade Flottans limmermän att rifva
husen och flytta byegnads-ämnet ombord. Lanterninen f1r
helt och hållet förstörd, in~en enda ruta iir lemnad, äfven
trappan år sönderbruten. Utsiglen från dess topp är i sanning prabtfull; lld<ingfors' stad och hamn med alla der liggande fartyg, Sveahorg, Reva!, Kokskär och alla ögrupper
nordvart-om della \idslräckla land, bilda eu storartad panorama, bvill•en ej förminslias ar vår stora Flottas närvaro.
Knappt hade vi lossat våra oxar från fartyget, förrän
ett lwlfart~g kom 15ngsitlan, en Nor>li brigg, hvars Kapten
förorsakade mig litet besvär. Många af dessa främmande
kolfartyg äro alllid försedda med spirituosa, och om ej noga
bevaliade, hafva de litet besvär all afytlra del; tieJ'före år
det bra för befälhafvarne å l-1. M:s Fartyg alt hafva reda
derpii. Vi ej fOdast lossade fartyget, utan äfven barlastarlc
det, emedan Flolian-s småfartyg, af exercis med stormstegar,

r

•'

~lindrades

alt biträda.

Jag vns'kar de mi1t1e få li-llf.äUe -att

!bruka dem på allvar.

Den 15. Vårt arbete hindra-des ·p5 Thor s·dacen af ·e:n
svår dyning, hv>ill;eo 'l;om med en fJi,'k sydlig vind, laslätl
vi voro an'lirade en half mil frå·n fy,rl-ornrt och, ·som jag
'förmodadr>, ·rulilliom'lip.t sky-dda-de. \\kn ;på morgonPil -i ·dag
ihade vi lw'lfartygel klart och Id. 1 O f. m. ficl< jag s~ gna' l alt
ställa mig under "Albans'' order. 'Innan middagl'll voro vi
under ''äg styr~nde åt iiarne i grannskapP>t af Degerö. Vi
lemnade Piliala-fjo:r·den om s1yPbord och ingingo i den lilla
sliärgå·rden. I<l. 3 på n1orconen anl;rade vi på 10 famnar
{mudder), Flottan i sigte från :våra 'loppaT, öfver träden,
11

Alban" på sju famnar.

Efter att l1afva eJort fiirheredelser mot en ·öfverrasbning
'från kanonbåtarnl' 1 som sades lura här i r:rannsliapet våra lianoner laddade med s'lirå •och femtio musköt- och
minie-studsare la-ddade på däck skidades l>ålarne att
-le{).a. J:rg åtföljde Olter i 'hans eigc. Vi gineo i land på
åtskiliga ställen för att uppmäla ankarplatsen, hvill;et är hans
upp-d rag; och -då vi ·träffade nl\g-ra af :innevånarne, mol'togos
vi med vnnlizhet. De fruk•ta·d e likväl, alt Hyssarne skulle
uppläclia alt de hade nl\gon lwmmuniliati-on med ·oss-. Deras
timmer-Iiojar voro utmärkt ·r ena och l1l'qväma; i h·varje ja\!
besöl•te fann jar: en Bibel och en Psalmbok på sven-ska, ty dessa Finnar äro Lutheraner. Vi fingo Iisk '(pråkliga
aborrar), ågg och mjölk från dem, men de ville ~j lt•m:na
fjäderfä eller boskap från sig.
Sönda-gen, tacli vare 1\apten Olter1 var en lugn dag,
fullkomligen uppskattad af hvarje man .

Den 17. Otters försök alt skaffa en lots för denna
skärgård hafva varit fruktlösa, hvarföre \'i p~ morgonen bet:åfvo oss pä ~åra undersökningar utan någon ha n le-
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1
dan de
sin eigg, ' Albann följande och "Gorgon" dtPrst.
Dagen var hnrlig och belyste solen de vaclira furul.lädrla
öarne tills de syotes som troll-land. Utan Idoder fortsatte
5 mil i vestlig rigtninu, och hoppadrs jag, att vi
vi 4
för rnycllet besvär sluta vårt dags-arbete, då, i
utan
skulle
ett mycl1et trångt sund, strax efter som Otter hade öfvertygat sig att l'ågen var utan fara och tillsap,t mig all följa,
stötte "Gorgon" mot en ldippa, hvillien "Aibann måste l1afva
sått klar genom ett underverk, ly l'i hade endast 3 fots
vatten lånes sidan. Vi utförde ett ankart·, och på mindre
än en timma kom hon loss. Fortsalle igen med en båt på
hvardera bog och ankrade kl. 3 på morgonen, i afsigt att
noeeraonare recognoscera grannskapet i håtarne. Vi voro
nu vid ett ställe, ulmarlit i lwrtet Jngö och ej lånr,t ifrån
öppoinp,en till en vit;, IPd~nde till byn \VPsterby. Vi rodde
upp till sistnämnda ställe med trenne båtar, l ål beväpnade;
men innevånarne höllo sie ur vägen, faslän ,j såeo dem
vandra rnakliet framåt på nägot afstånd. Anliomnt• till Jn 1:<>,
funno vi att det varit besatt af 20 J\ossacl1rr, hvillu1
uppbrutit vid vår ankomst. Tt·lep,rafen obsrrverades vara j
verksamhet till höger och Hosler och vlirdkasar i brand.
Byn ligger mycliet vackert, men minrlre till~angli[!. Den har
flera bra hus j kyrkan har nyligPil blifvit om b J [!d och på
nåeot arständ finnes "n gam mal, märl; värdig klockstape l.
Innevånarne besvarade våra frågor uppriktiet nog, fas!{1n de
i början så[!o på oss med ganslw misslänksamma blicl1ar·
kanske de blirvit inbillade, att vi ville åt deras eeendoru.'
De kunde ej eifva oss nåp,on Upplysnine om lianonbåtarne,
och jag börjar tro, ntt de endast finnas i den Officers in-

h1·arest allting var klarejord l till uppbrott; nflgra Franska
skepp voro allaredan under segel, ånebåtar slationt>rade vid
alla hojar alt upplap,a dem så snart Flottan pass erat, hvilket
ser ut som vi ej skulle 1\tel'lwmma hit i år. ~lin station
var vid stora 11 Shirl•"-klippan. Kl. 5 på moreonen afgingo
vi med vår hoj, lemnande endast lmpPrieuse och Dragon
efter oss. Upplwmmen till Flottan under forc;a seeel och
ånga, ficll jag signal all af~;å till Fårö, inlaga kol och bogsera

a

billning, som rapporterade till Amiralen sitt sammanlrätfande
med dem.
Den 18. Vår expedition afbröts hdt ovuntadt denna
11
morgon. ''Pigmy ankom från Flottan och åtPrkallade oss,
just som vi voro i tankar att fortsilila våra undrrsökningar
i dessa obekanta regioner. Återvände tillbaka till Barösund,

"Tynen till Ledsund, Ålantls-öarnP.
Vid inseelingrn till Ledsund hade vi nära
slött på erund, narrade af l'!t ~olfartyg, som låg ankradt
nära intill ett farfint ref; en signal från Amiralen hindrade
oss i tid. Efter att hafl'a släppt "Tynesn hog~ertfip,, utfiirdP.
vi en boj på ofvannämnrle ref och altogo en Engelsk sko-

Den 22.

nare, hvillien stött på ddsamma.
följande dagen· (Söndag) var ingPn hvilodar, för oss.
Jnnao Iii. 8 a. m. blefvo vi arskickade att nppsiika nchiertainn,
ett handelsfartyg, lastad! med förråtler till Flottan, som förmodades vara i närheten, men utan framgång, hvarefter vi
skitliadt>s att hjclpa "l!·phyr", som rål1at på grund nåra intill Bfil,ön. !U. var l O p. m., innan dagsarbetet var slutad!.

Den 24-.

l

ro. 3 a. m. voro l'i på väg i[!Pn till Degerhy,

1O mil härifrån, h varest "Valorous" hade blifvil rapporterad
att stä på eruntl; "Lit:htnine'' med Kapten Sullivan visande
viigen genom det svåra sundt>t rlit. Inga kort finnas öfver
dessa ställen, och för min dr! är jae öfvPrlygad, att någonting större än en fisliarehåt icl(e någonsin varit hår förut.
Kl. 5 p. m. behöfdes l' fl r hjPip Pj mera, li\·arföre ja1:
åtHvände till · Flottan. Undt•r dat:(·ns lopp gi~l• jag i land
vid Deeerby by och blef vänlict mottaeen ar innrvånarne,
bland hvilka en talade engelska. staeliars olycl.lir,a foll1! efte.r deras utseende måste de vara i stor fruktan, och hva,d
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fln resultatet mä blifva af delta olyckslirig, kunna de ej an·
oat än lida, oaktadt vär stråfvan att garantera dem lör alla
förluster under striden.

.ANTECKNINGAR OM ANTWERPEN.

Något oredig ser den trakt på kartan ut, der Rhenllodeo
med alla sina kamrater från de sammanstötande delarue a(
Tyskland, Frankrike och Nederländerna slingrar sig ut i Nordsjön. Af de der utlöpande flodarmarue har den vi kalla
Sehelde förblifvit den väldigaste, och hvilken är den sydliga.ste af alla de större flodmynningarne, samt benämnes på
hemspråket, holländskan, De Hondt eller West Schelde; men
ar södra strändernas befollilling, som talar franska åtminstone
i helgdags- eller herrsl1aps·språl1, begagnas det fransyska
namnet I'Escout. Den är fisl;rik och segelbar för de största
sl1epp, samt en ganska hetänldig rival för den gent öfver
utfallande Themsen, hvarföre den också utgjort tilliiiiii för
idoga mennislwstammar, s.l) långt historif'o vet att berätta.
Fornålderns mäliligaste män, , i sagorna kallade jättar, lära
äfven vid denna Ood haft sina bopålar, icke egentligen eller
ensamt för att lhka, säges det, utan fastmera att taga en
godtycklig tull af förbifarandP. En sädan jätte simile vid
delta yrke förfarit något strängt, och så snart en stacl1ars
krämare ville undantiraga sig hans vi sitation, brukade straffet
hlifva handens lwstande i floden . "Band-werfen" blef snart
namnet på detta vådliea ställe, och liden för;indrade det
sedan till Antwerpen, som Fransmännen förkortat till Anvers,
men på stället uttalas detta namn med sluthol1starven hörbar. Sasom tecken af detta ursprung har staden i sitt vapen bibehållit händerna öfver fästet, och man igenfinner den,
uti handlingar från 600-talet, benämnd eastrum antverpis,
samt tror att den fiirsla fästningen varit af romerskt urspruna. Den förträffliga hamn Scl1eldeOoden Prbjuder, hlef
en anledning för våra \'idtfarna förfader att der söka "strandhugg", hvilliel hiir lärer lönat sig, efter de återkom mo flerfaldiga gånger på SOO·talet, tilldess en arme samlades, som
llögg ned dem till tusental. Emell-er-tid hade de: brAout ocb

Den 25. Art;ick på aftonen med i1Driver11 och "Lir,htning". Vid inloppet till An gösund sldljdes d('n förstnämnde
från oss, och vi fortsalile norr-ut eenom alla öarne. Sammanträlfade med "Leopard", Amiral Plumridges flaggsl1epp;
kort derefter passerade vi "Locust", på grund i ett ganska
krångligt sund, och "flekla" sysselsatt med att artaga drn.
Längre fram var "Basilisk'' ankrad, i afsigt alt kommendera
ett af landstigningsställen på Wardo·ön och för-hindra inkastande af förstärkning på 13omarsund. Omkring sju mil
längre bort, följande de ormlilia krökningarne af sundet,
ankrade vi kl. st 401 p. m. på 8 lamnar (mudder) norra
udden af Odö i S.S.O.!O. och ldholms i V.N.V., och mottog jag mina order att förhindra någon förstiirlming &c. &c.
att uppnå fästningen från denna sidan. "Lighlning" skiljdes
sedan från oss och återvände till Flottan. nornarsunds instängande blif1•er snart fullbordad och inom kort dess förmåga till försvar fullkomligt försöt.t.
Hysslands roTgirighet står fullliOmligt uppenbarad i hennes besittning ar dessa lumpna öar; ingenting synes i sanning livarken för litet eller obetydligt för hennes omätliea
rollystoad. Som en "pied de terre" för angripande operationer mot Sverige förstås lätt att de måste blifva vigtiga
besittningar, men i dess afkastningar utpinade från de fattigaste innebyggare, tillkännagirves att vinstgirigheten ej är
helt och hållet glömd. Rysl1a tjenstemäonens åtrå är väl
känd, och användas de här som spioner på Sverige tillika.
\

(Forts.)
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förstört alla sp~r af den lilassislia bildninaen. Sedermrra
tineo Godt'froiderne öfverväldet och ejorde landet välmående
samt sia ryktbara, hvaribland omlirine- år 1076 Gottfrid af
Bouillon, som har en bildstod på ett af 3riissel~ torr:, föreställaode den ryktbare korsfararen, då han första eången öfverrasliades ar den heliea stadens åsyn. Innan viie-en l11·ing
Goda-Hopps-udden var känd, samlades Indiens produliter· genom de italienska köpruännens försore vid Schelde, för att
derifrån utdelas till Nordens och Franliernas lånder; och sedan Portugiserna och Spaniorerna blirvit öfverhopade af skatter frän sina nyuppt<iclda kolonier, härniade de, lilisom Gustaf \Vasas förliOfrande borgare, sina möbler och Ituseeråd
från Flaudrares och \Valloners flitiga rerksiåder, men Antwerpen blef variiigen nederlags-platsen för utskeppningen.
sedan landet, ernom Filip den sl;önes giftermål med spanska Prinsessan Juana ( 1496), korn under sonens Carl V:s
och spansllt välde, str~: docl1 rikedomen till sin största höjd
och Antwerpens befolkning öliades dervid, så att den år
1568 öfversteg 100 tusen själar, förutom 50 tusen främlinear, sjMoll> och landtboer i fqrstårlerna. Portup,isare hitllyttade, för alt hf1r införa sina asiatislia produli!Pr'; Ilalirnare
och Tyskar följde dem, och AntwerpPn sarles då göra lika
stora affärer på en månad, som Venetlie på hela året. Alltsom Flanderns städer blefvo m~ra välmående, kifvades de
siusemellan, under det deras skatter begagnades af närboende
monarker. Så t. ex. lånade en af Antwerpens liöpmän, vid
namn de la Pole, 18,500 L. St. till 1\une- Edward III i
Eoeland, och den väldige Jaen Dleos brände en af Kejsar Carl V utgifven sliUidsedel p~ 2 milliool'r Ooriner,
såsom desert vid en middae- för denne monariL Men
sedan började lörföljelsen mot kättaroe och de lösdrifvare, hvilka, under· namn af protestanter, egrotlieen protesterade mot all ordnine- och fred, röfvade vägar, plundrade
kyrkor och slogos mot Prinseos af Oraoien trupper. Det
var då Hertigen ar Alba skickades att med sllrflcl! bringa ord-
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r1lng i lantlet, och ban utförde det så på 6 5r, att historien
bMvar att omtala det: 100,000 personer· flydde ur landet,
J 8,000 afrättades, han(leln albriits och yllefabriliantPrUe upptog os af Elisabeth i Encland, hvarefter· dessa båda länder
sedermera tätlat i drtta yrlw.
Det aftagnnde samhället illustrerades under 30-åriga
kriget af Peter Paul Hubens, som derföre ännu vördas hö[lt
i sin födelsestad, och har en lwlossal staty på Antwerpt>ns
vacliraste tore place verte. Trakten bring Antwerpen hörde
under tlenna tid till Österrike, men sedan Kejsaren i Westphaliska freden lofvat HoiiJnd att Scheldetloden siwlie förblifva slänetl, s~ kunde han icke hindra handelns förfall och
stadens aftagande, helst då lrederna i Utrecht och Fontaineblt>au fastställde Hollands monopol. Förgäfves vånlades lindring i detta förtrycll, då Ludvig XV år 1744 bt>mf1ktigat siff
Antwerpen. Man mottog Fransmännen som räddare, men
såff dem eernn efter 2 är aftåga, då de intet förbättrat.
Folkmängden a flog s3, att då den år l li59 räknats till 54,000,
utejorde den år 1770 ~>j mera än 37,000 personer. Vål
sökte man att genom kanaler sliaffa sir, en hamn vid Ostendt> 1
för att dela Gands och Ilriigcs afsättnine, men llolländska
förlrycliet invPrliilde starkast och h·mnade det djupaste
hämndefrii vid flodens stränder, hvill;a Higo lilisom öfver[:ifna
tilldess Napoleon 1792 frigjorde Scheldes sjöfart. Ett svenskt
fartye-, vid namn 11 Toscana", lärer 1796 varit det första,
som uppsecladr, och mollop,s ar stadshoPrue med stormande
rörljusning. Men ett hittills oliändt lif uppstod nu i Antwerpen, genom de storartade anlå(lgllingar, Frankrike der
började, för att skada England. Napoleon benämnde dessa
arbeten : un pistalet charge sur le coeur de l' Angleterre.
!\led sådan fart hedrefs bygeandet af varf, kajer och docliOr,
att år 1807 funnos der l O Linieskepp nlltll'r byggnad, och
6 år sednare hade 30 p,ått af stapdn, samt bfllften så månea
påbörjals. De båda stora 1'åtdocl10rna eller basinerna, af
hvilka den ena bt·rflknades för 40 skepp af största klass,
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fullbordatles år JSI 11 pch begagnas så tliliet af handdsfartyc från alla länder, att de hörja befinnas otillräcl.liga. Men
all denua förkofran aftog, då landet med Kejsarens fall ISU
tillföll Bollaod, och dess olika handels-intressen, reli&ion och
seder snart qvärde välmågan. Missnöjet var docil för gammalt och för djupt rotad!; det alslrade en resnine af Flandern 1830, som med tillhjelp ar England och Franliril;e i
en sällspord förenin~ åstadlwm Belgiens sjelfständighet d. 29
Nov. 1832, efter en starl1 belägring af Antwerpen, då 20,000
bomber, ar åntla till 27 tums diameter, inkastades i dess
citadell och tvang den tappre Kommendanten alt betinga
sig ett hedrande aftåg. Denna fåslning hur sedan blirvit
mycket förbättrad, och hålles med omsorg vid mald, för att
skydda denna vietiga ort, utan hvill;en Belgiens fabriker och
hantlel iclie skulle kunna trilla med sina treune grannars.
Antwerpen rfllillar nu öfver l 00,000 innevånare, 31 O
Balor, 38 torg, är 4000 &Inar låne utefter flodens högra
strand och 2,350 alnar bred, -liggf'r 8 svenska mil från harvet, 4 från Briissel, 13 från Amslerdam och 36 från Paris.
SchP!de, som bildar breda inlopp och säl;ra hamnar, räknas
i den kröl.ta S!'gelleden 72 engelska eller IS tysila mil rriin
Vlissingen till Antwerpen, der den har 20 fots fall mdlan
största ebb och llod, men likväl alltid öfver 4 famnars djup
och icke mindre än 600 alnars bredd på smalaste stället,
vid de:o på vensira stranden liggande b}'n Tele de flandre,
hvarirrån jermägen åt Gantl börjar. Det var der Napoleon
ernade anlägea en ny stad eller en utvidgning ar den midtemot beläcna med sina trånga och krokiea gator. Det bld
endast en by med ett \'arf och numera ett banhurvud, som
sammanbindes med staden genom en ständig i gång varande
ångbåt. Utm ed tioden ligga docl;orna nordligast och citadellet sydligast inom vallarnr, men derutanför vidtaga en
mängd förstfuler. S:t Jop, Borgerhout, der jernvägarne till
Rotterdam ocb Brussel hafva station och der den utmärkt
rika zooloBiska trådGården är aolaegd, Berckem, Hiel, S:t

223
Lorent och byn Willreich bakom citadellet Vidlyftiga trädgårdar och vacl1ra sommarhus uppfylla de yttre trakterna
ar dessa förstäder, hvilka genom vindbryggor sammanbiodas
med stadens fåstningsportar. Midt i AutwPrpen lieeer ett
med noga !råd planterad! torg, kalladt "place verte", som
blir ännu vackrare genom dl'!l närbelägna tlomkyrl;an, Notre
Dame, hvars ena torn lärer vara bland de höesta och vacl!raste som finnas, och utmärker sig genom 3 rader fristående
pelare uppöfver livarandra i alla tornets hörn. Medelst sneda
hvalf upptill stötta de sjelrva kärnan, hvaruti leder en trappa
af mera än 600 trappsteg och som örvcrst är bygcd ar genombruten sten för både lätthet och elegans. 11 Det rörtjenar ett tak ar silfver'\ utbrast Carl V, då han bPtraklat detta
mästerverk. Till underhåll ar delta herrliga torn .betalar
staden årligen l 0,000 francs. Det var ämnad t att få tvenne
spiror såsom Upsala dom l; yrl1a, men dess make räcker blott
något örver kyrkans tak och har aldrig varit fullbordad!.
Kyrkan upplyses tlels af sina kolossala, göll1iska röoster, dels
ar en stor dome midt på taket, uppbäraode ett mindre torn.
Imponeraode är det, aU vid inträdet se den !ångat sköna
kyrkan afdPlad i 7 hvalf på bredden, uppburna af 125 sm:~la
cöthiska pelare i 6 rader, mellan hvilka en stor mängd
praktfulla altaren licga, isynne rhet bakom koret, som är
uppböjdt emellan en krets af \'ål skulpterade stolar. I Maj
smyckas denna kyrka till den heliga jungfruns ära, och i
September prydes den lil;aledes till hennes födelsefest. Eu
samling af Rnbens utmärktasie talJor förvaras åfven i en
serskild afdelning af domkyrl<an. Men en större mängd ar
denne fliliee konslnårs arbeten är uppställd uti ett målningsgalleri uti stadent jemte många andra, isJODerhet eenom
sin ålder märlivärdiga, talJor. Ett institut för målare finnes
der arven, som föranstaltar årliga expositioner, af ganska
högt värde och stor omfallning.
Bland Antwerpens mf1 rkvärdigheter bör dess börs nä m~
oas, dels rör sin ålder af 400 år, men ännu mera för den
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vackra öfvt-rhreenad ar ett glastak, hvarmed dess r'l'mliea
borggård nyligen blifvit försedd. Det liirer varit i dt>n rika
staden Briiges, som det fordom bodde en Herr van der
Buerse, en sildan stödpt·lare fiir Vl'rldshandeln, att stadens
köpmån daglieen församlades i eller vid hans hus för alt
efterfråea hvad pris de kunde betinga för sina varor. Detta
gar anledning att i Amsterdilm, London och andra handelssläder förnustalta dylika samlinesplatser, för lnilka namnet
"buerse 11 bibehölls och ännu etiller. Iogalunda blef Antwerpen den sista alt behö[va en sf1dan börs. Dess nuvarande
säees Ivertom vara en af de äldsta, som finnas, och skall
genom sitt ändamålsenliga byp,enadssätt harva tjenat såsom
modell för ofvannämnda stora städers. Det är en fyrliantig
byggnad, inneslutalltie en gård ar 87 alnars längd och 67
alnars hredd, omliring hvill~t•n löpa inåt öppna pelareänear,
ulgilrande byp,cnadens undervåning. Den höga Jome al jeru
och glas, so1n deröfver nn blifvit uppsatt, är dEsto märkligare, som den endast har stöd af de smala jernpelaroe,
bvilka följa sitforna ar pelargånearnr.
Icke alls vaclier år dl'remot den tralit af staden, der
de fordna spanska fäneelsNna voro heläcna. Det vigtigaste
kallades nsteenn, och dt•rar synes ännu lemninear vid S:t
Genel'ievs torg, som såp,es vara undPrmint•radt af numera
för sin osundhet otilluänglir.a livalf och gflllp,ar. De öfver
galan belägna fordna fäneelserna beeaguas Ull !iii maeasiner,
hvaraf df>n tilltaeande handeln ha•· allt större behof. Omkrine dockorna ligga nya, betydlisa hygunader för lastgodsets tullbehandling, nederlae och förvarande, och serskilda
jernvii1::ar undrrlålla transporten deraf. Dessa jernspär sammanhänga dessutom med de till Rotterdam och Malines ledande jernbanor, på hvilka en stark trafil1 eger rum. Men
för transporter inom staden begaenas ett slags lånea och
låga vagnar, hvilka man lår se på en eång lastade med 14
1 o Iis p.), 30
bomullsbalar, eller 27 såda r h vete (om 9
dragen blott
en
och
hvar
kalff'
balar
säcliar polates ellrr 60
1

a

blott af en häst på stengator. Della synes alllieles otrolict,
men man bör ihågkomma, att de grofva hästar, som i detta
bördiga land uppfödas, icke kunna jcmföras mt!d våra arbetshästar,
Den tilltagande rörelsen har· föranlet!t stadens utvid' t:andP, nemlieen på det sätt, att först<iderua blifvit allt mera
hehygp,da, då den egentliga staden inskränl1es inom sina väldiga \'allar och grafvar. Men då nu f:istninp,s-verkens användbarhet grnom dessa bygp,nader skulle förminskas, har
vidare bygeandc framför dem blifvit förhjudd, t>huru stadens
handelskorps inlagp,t protest mot denna inskränkning. Fäslnin!!en ligger eeentligen vid öfra eller södra ändan af staden, och har i sednare tider försetts med många kasematter och förstärkningar, men utanverken äro nästan oieenkännPiiea genom den skog, som på dem uppl'uxit under det
ljerdedt>ls sekf'l, som snart förOutit sedan de hegap,nades.
Artillerieården är utmär·kt väl försedd och underhållen, har
ofaotlip,a vapensalar och fullsländig utrustning för tlen slörsta arme Beleieo kan uppsätta. Der pågi\r kulstöpninz och
förfärdigande af knallhattar medelst machiner, förutom reparatiou och pulsning af de vidsträckta förrå,lerna. Midtöfvcr
Ooden på Tete de flandre lieger äfven en skans och vid
stadens norra gräns äro murade battt!rier, hvarirrån saluter
vanlieen gifvas.
Galorna i Antwerpen äro nästan alla krokiga och i de
äldsta delarue af stadt>n trånea och mörka. Men en klok
styrelse med goda tillgångar har egnat sin uppmärksamhet
åt storartade förhätlringar. Hus och tomter inköpas och
nedrifvas helt och hållet eller till en del, för att bilda raka
husrader och nya gator. En kyrka har dertill skänkt en
betydlig ryn.d ar sin till en del behregda omgifuing, och
med eod uträkning uppfört stora boningshus utmed ena sidan ar den nybildade galan, då det icke lärcr dröja långe,
innan de midtemot ligcande tomteroa blifva försålda till be.-
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byggandP. Äfven kajerna förhållras efterhand och en ny
tilläggoinp,sbro båller på alt utstakas för de åogsl<epp, som
byggas för din:lit fart på Nordamerilia. Utom det meJ artillerigården förenade \;ronovarfvet, finoas betj•dligare ensl;ilda
skeppsvarf bfHie norr och söde1' om staden. På det sednare
stå flera jernånafartyg llå stapl'ln, af hvilka 2:ne lära vara
berälwade för Allantiska oceanen och torde lwmma att mäta
bortåt 2000 tons. De slwla erhålla trebladig propeller akter-om akterstafven, livaremot roret slilllle insättas i en eller
rättare två af propeller-axeln afdelade öppningar i akterskarpet. Delta varf tillhör det fordna kompaniet "Cocl\erill\
numera twlladl 11 Socielc AnonymE"", som bar sin förnämsta
nrlislad vid Serraing, med, säger man, 3000 arbt>lare och
bebygdt lilit en stad. Akth•rna gälla för innehafvaren, och
hafva derigPnom vunnit en liredit, som de lära saknat, då
de icke lit!nde afyllras till annan person, än som af delegarne förut blifvit godliånd.
En stor del af Belgiens fabril;ater lära för öfrigt IiiiverIias på sjelfva landsbygden, der hvarje lwja hyser arbeta•·e,
hvilka åtaga sig leverans(·r till de i stort lwnlraherande affärsmännen i stätlerna. 131and dessa är Verviers mest sysselsalt med lllelillverlillin[pr, Liege med smide och Mulines
en cenlralpunlit [ör ängvagnar och jernviig-ar.
Afsällninaen af dessa tillverlming-ar är otrolig-t liOig, icke
blott i de flesta eiii'O[H·isl;a länder, utan äfven i Amerit;a,
och det just pf1 dess allägsnaste lwstrr mot Söderhafvet.
För detta ändamål har 13Pig-ien en slags lwlonier, hvillia dock
icke föra landets flag-g-, emedan denna stat [örbundit sig att
icke utvidga sitt område utan stormakternas samtycke, något som kanslie torde vara svårt att erhålla i fråga om tåflan i handel. l>å Afrikansfia kusten finnes ett nederlag af
Belgiska handelsvaror på en från annan stat inköpt, men
under drss flagg ännu varande, fästning. Vid Platafloden
bedrifvas d l' lil• a affnret· blott genom del' bosatte belgisl;e köp-

m:in, men vit! llonduras- vii; en pf1 Panama-näset linnes en
veddig liOloni ffrtliHII;igd af 13l·lgi<•ii med rnyclien iwstnad och
möda, em•·dan ldimatet (på li• 0 Lat.) icke är sundt. Denna
anliigp,ning, som iir af republili<·n Guatimala liöpt, meA förer
dess flar:rr, slia/1 vara gan,l<a bl·lydande och liafva elen bästa
hamn på li•·la liusten oml1ring Ytt<:illan. De i mängd ditförda
varorna utsi,Pppas från Antwerpt' ll och transporteras uti karavaner ölver bnama-niiset, för all d r! IS der afytlras, dds utsk e ppas fdn Istapa och S:t Salvador lill Ecuador, Peru, Bolil·ia och Chili åt ena sidan, samt till f(alifornien åt den andra. Den enda [{utterbrigg, son1 llelgi en Pger, och som har
sin bufvndstation i Antwerpen, afg'lir Ii/l endera af dessa
trenne afsiittnings-orter hvarje höst och brukar vanlirren om
somrarue återgå till Schdtle för att förses.
Dessa få upplysningar om Anlwerpens öden och handel
torde vara tillfyllest alt visa den vigtiga ståndpunkt denna
stad både fordom egt och nu återtagit bland Europas största handelsplatser.

G.

KAl'TEN HALLS RAPPORT OM ÅNGFARTYGET CRESUS BRAND.

(Ur Nautical-Magazine.)

Vi lt-rnnade Genua i går Idoekan 9 f. m. med 37 Officerare och 270 soldater af Sardinianstia arm een, åtskilligt
J,rigsförr5J och proviant samt 20 mulåsnor ombord, hvarjemle d hade på släp Transportskeppet N:r 58 Pedestrian,
hufvudsakligen lastadt IUI:'d amunition. Vi slyrde långs litlsten p:\ 4 a 5 mils (Eng.) afstånd, livarunder ingenting anmårlwingsvårdt passerade förr än Id. 10 f. m., då vaktharvande Stj·rmannen och ärverskepparen eiorde mig uppmarksam på att rök syntes långs storslaget. Detta f\iranledde
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mig att observera skorstenen, som jag fann vara i hög grad
upphettad, hvarjPmte plåtarne i däcket hade utvidgat sig och
antagit en ~onvex form. Jag tillsade genast Machinisten att
minslia eldningen och arslänga draget. Kort derefter uppläeliles eld på nH·IIand:icliet, och Öfverläkaren rapporterad e,
alt apothekel, som var beläget nära intill skorstenen, var
fullt af rök.
Vi Idargjorde nu maehinsprutan och bemannade stormpumpen, och j~g befalld~, att sprutningen hufvudsakligen
siwile riktas mot det slwtt, hvarirrån man sett rök utgå.
Vi sönderhöggo d:lcket (;ring skorstenen på flera stållen ocll
instucko slangarne genom hålen; men sedan vi pumpat en
längre tid, tilltog röken bP! ydligt, oakladt våra anstrangni ngar och allt dd vatten som blirvit inpumpad!. Jag tilll;allade derföre förste Styrmannen , meddelade honom. i lysthet
min förmodan att el(len skulle taga öfverhaodeo, samt tillsade honom att lira biitame i sjön och förlöja dem akterut, hvarje båt undf:'r bt'fål af en St)·rman, som på det strängaste tillsades, att iclie tillåta någon af passageraru e att
nedgå i batarnP. OP!ta verkställdes med någon svårighet,
emedan tiden icl1e medgaf al! salila machineo, sedan jag
kort förut ändrat lilll's och styrde r:llt mot nännaste land,
i hopp all åtminstone kunna rådda besältning och passagerare, äfven om sjelfva fartyget skulle blifva vrak.
Krut och proviant kastades nu öfverbord, under befäl
ar Skrppsskrifl'arr.n, på samma gäng som eldslacknin gs-arbetet forlsaltPs, hvarvid Soldaterne halade vatten. Jag prejade
redestrian och gaf tillkänna att elden var lös ombord hos
mig, samt brgärde alt den skulle fira sina båtar i sjön, för
att vara till hands i händelse af behof. Kort derefter kastade redestrian loss.
Elden tycktes nu för en stund gifva med sig, men detta
varade icke länge, ty inom kort började lågorna slå upp genom däcket och allt hopp alt rädda fartyget var dermed

förbi. Machinisten anmälde, alt hans folk snart sknlle vara
ur stand att uthärda längre i machinrummPt, h\'itrföre jag
befallde honom att vi<ltaca sådana ålg:irder, att machinen
lmnde fortfara att eå så länge som möjligt riter del foll;et
lemnat densamma. Elden tilltog alltjPIIHit och j;1g rann enda
utvägen till räddning vara alt sätta lartyg~t pft land . !(nsten
syntes svar all nalkas, varande på tlera stilllen hrandt och
klippig; men då jag till slut märkte en kyrka i en dal~ång,
ansåg jag att dPr borde finnas någon liten vik eller bngt,
helst l•yrl•an låg lu·lt nära valtenytan, hvnrföre jag också
styrde mot delt:t ställe. Machinisterne kunde nu iclie uthärda langre i machinrum met, och ÖfverrnachinistPn uppgaf,
på min fråg•l huru länge machinen kunde gå, all den lwnde
8 minlller. J;Jg fr~ga(( e lli•reftP1' 1 Ont
fortfara dermed i 7
det fanns någon anledning befara alt pannorna sl;nlle explodera, i följd hvaraf han vidtog algårder till förekomma ude

a

af en

s~dan

olycka.

Vi voro nu helt nära land och nall1ades mrd stark fart,
bvarföre jae med största uppmärksa mlid sökte eller !'!t
st~lle på stranden, der vi med minsta svårighet slilllle lmnna
landa sedan fartyget hade stött. Delta var så myckPt angelägnare som machinen icl;e kunde stoppas. IJessutom anmodade jag befälharvaren för trupp en alt samla allt sitt folk
för-ut, på det de måtte vara så nära stranden som möjligt,
samt uppställa dem så, att de voro ur vägen för masterna,
i händelse desamma, vid fartygets stötning, skulle gå öfverbord.
Just som vi voro några hundra famnar från land, upptäckte jag en liten vik med låg strand vid foten ar den
kyrl;a, jag hat· ofvan omnämnt. Den låg innanför en utskjutaode brant udde, som bilJade ena sidan af denna lilla
hamn, hvilken uddo vi just hade passerat, Jå fartyeet stö!te
första gången, hvar\'id det föll på sidan, men rätt.ade siff
igen, åkte fram ett stycke samt stOlte för andra gången och
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~tadnade

fast, omlirinrr 5 ä 6 famnar från str:~nden. Fartyget midskepps, iifvensom foclimasten och fiirlaJ,Iingen voro
nu i brand. Jag l<it genast l1,da upp bfllarne lflngs sidan
och anmodode beffllhafvaren för trupperne alt Inta sill manskap nedgå uti dem. En del !.lättrade öfrcr bogen, !ln del

öf\'er sidorna. Så snart alla Soldalerne blifvil bndsalte, tillsade jag hesättnint:en alt nedt:il i bii!arne, och sedan alla
lenmat fartyget, gicli jag och Styrm:innen i den sista bfllen.
Lågorna slogo då upp genom sillongskapparne och lwrl derefter \'ar hela fartj·get e11 enda brinnande massa, hvilliet
gjorde det omöjligt a!\ för lillfilllet riiclda når,onting aJ' g()dS
eller inl'entarier. .lag egnade derf<ire min omtan!ia i\t det
landsatta mansl1apet och framslf1llde lör lruppernes helälhaf\'are att det vore bJst om han m;;rscberade tillhalia till
Genua, bvmet jag förmodar han ot1.<1 gjorde, då ban lwrt
derefler uOiigsn:Jde sig med hela sin sl)rlia .
.Jag hyrde två fisliarhrllar, som jarr afs~nde ti ll Genua,
och straxt derefter en af St yrm~nnen i fartYgels h5t med
rapport om hfmdelsen till 1\aplen !lrocli. s,;ell' stadnade jaa
<]l'ijl' med öfriga fartjgets bfllnr, dels
ror· att va~ta nalwt,
dels för att hålla hes;Hininr,en tillsamman. Sed;Jn alla tre
masterna gått öl'ver!Jord och iifra dfll'l,et helt oeh 11~llet
fallit in, fann jag att ingenting äterstod alt göra, hv;~rfilre
jaff lemnade sl~llet i min gigg och anl.om till Genua pä
aftonen, der jaa f!iCii ombord på .lason. J'l{{ h'.l r hört att
3
~ SoJdater SillilliiS 1 och man anlir, ;lit de htlfVil (!runl!Jlat i följd af deras egen of'iir ~ igtip,het att l1 oppa ilf1erbord,
oalil adl jag Vtll'llilde dem derför och försal1rado dem alt alla
skulle hlifva räddade, blott de voro lugna.

a

En båt med två qvinnor uti l,om ul lr~n land för att
bilr ii (la vid räddninrren; men d il Soldil!erne oförsigtie t rusnde i bålen, kantrade densamma och alla liOmmo i sjön.
En man af besättningen hoppade öfverhord för' nlt l.Jorga

qvinnorna, men han drunkmde dervid sjeH tillilia med en
ar dessa.
Ja 1: är örvertygad att elden upplwmrnil derigenom, alt
den yttre slwrslenen blifvit så upphetlad, att det utanför
densamma varande trästwtt dericenom blifvit ant:'lndt. Jag
har i nära två år varit bel'alhafvare på Cresus, men aldrig
förr observerat någonting dylillt, och jag har ui1Jrie haft orsak att i detta fall misstänka någon fara. Min tro är, att
någon särsliild egensl•ap hos knlen förorsal;at denna starka
upphettning af slwrstenen. J;Jf! är i hög grad tilll'redsställd
med allas uppförande, som liJIIliirde fartJaet, och minn Leful!ningar blefvo utförda mrHI lugn och ortlning.
Genua, ombord å Vulcan den 25 April 1855.
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l
Il. Fisker, B."', D. M•.

ERS-KORPs
RuLLA ÖFVER DANS K! FLOTTANs 0FFIC

*).

Sista
Fullma gtsDato.

Vice-Amiral.
K. E. Mourier, Sk. •, D. M. \ 8 1853. Riddare af Svärd s-Ord en
med Di;unanter och af
Nederl. Ekekr on-Or den.
Contr e-Ami raler.
Sl. A. Bi lie, C."", D. M••

H

1852. l{arnmarhPrre, Riddare ar
Sl'ärd s-Ord en, S:l AnnaOrden s 2:a J.lass, Orden
pour le merile mililait'P 1
Com meud eur af S:l OJarsOrd en.

12
9

1848. Chef för l :a Divisionen,
Ridd. al 1-Iederslt>gionen
och af SvärcJs-Ortlen.
Equip agemä stare på GamIIH'Iholm, ljenslp,ör som
örvt>r- EquipagPm ä siare,
l 850. Chef för 2:a Divisionen.

J. Seidelin, C.*, D. M.

J{ommendörer.
S. L. Tuxen , C.'\ D. M.
J. P. Gandil,

c.•,

C. C. Palud an,

D. M.

n.•,

D. M.

26

!2

Tecknens betydelse, som finnas i Rullan :
Sk.•
C.*
R.*
D. M.

-

Storko rs af Dannehrog.
Comm endeur af Dannebrog.
Riddare af Dannebrog.
Dannebrogsman.

närmar e känned om
Red., som trott det vara aC intress e att lernoa
Nytt Archiv för
ur
bar
al,
-person
Befäls
s
om I\ongl. Danska Flottan
Sövcesenet hämta t olvans täende Rulla.

Sista
Fullma gtsDato.

. i

1851. Kamm arherr e, Medalj rör
beröm l. p,erninp,ar, lUdd.
ar Svärd s-Ord en.

C. L. Ellbre chl, B."' •• · -

O. W. ~lichelsen, C."", D. M. T'~ l 852 . Marin-Minisl<>r ad interim .
1\itldare .. r Svärd s-Ord en.
P. W. Ter,ner, C."", D. M. 1
.:{'
M.
l 853. Metlalj lör beröm liea gerJ. F. Braem, R."', D.
ninear .

Kommendör-J(aptener.
P. c. 13ruun, n.• ... · · i 1S5J.
Riclrl. af lleder slegio nen.
M. P. s~cher, Il.'\ D. M. ·
.
....
n.•
r,
ll. Freste
s-Orden.
J. Christm1s, H."', O. M. i'l. 1852. 1\iddare af Svf1rd
(a Ja suite)
1-Iamburgsk MPrlalj i anJ. A. 1\h•yer, Jl,il- •••• • ledning ar brand en 1842.
tör för Arniralilt'lsDirek
A. C. Polde r, n.•, D. M.
BnrauPn, Riddare af Hecl<'rslPp,iQnen.
arlwrrr>, Riddare af
[(amrn
M.
D.
C."',
m,
Docku
u
va
E.
C.
ll•·dersftogionen och pour
le lllt>rile ~Jililaire-Or
den, l\ idel. af Svärd s-Ord .
Baron E. R. F. Dirckinck1
re af
Hulmfeld, Il.~, D. M••. -l' J S53 . J(arllmarherre, Bitfela
Jl edPrslrp,ionen och !löda
Örn>-Ortlens 3:e !dass.
Kaptetwr.
en.
R. Aschlund, R.*, D. M. 'ljf 1848. Hiddare af Svärd s-Ord
juai-Ad
GPnrr
lr,ör.
1848.
Tj<>ns
'1l'
D.M.
C.'",
inger,
c. L. C.lrm
tant hos B. M. Konnneen
och l(onlll. Jagl-l {aplen ,
l(arnmarht>rre, Bidd. af
S:t Annre-Ordens 2:a kl.
med Kejserlir, Krona.
t~ J 849. 1\itldare ar 1-!l'derslep,ionen
M. N. Suens on, R. 'If •
och S:l Annre-Orden.
26
E. Sueos on, R.•, D. M. -z J850. Chef för Sjöka dell-k orpsen, Hiddare af Heder slegionen, ar Röda ÖrnsOrden s a:e klass, af Norska S:t Olafs-Orclcn.
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Sista
FullmagtsDato.

E. Raffenherg, R.'* . • • .
J. P. F. Wulff, 11 ..., D. M.
F. C. G. Mnxoll, R.\ D. 1\1 .
n. Schierbeck, R.*, D. M.

Si sta
FullmagtsDato.

1850. Riddare af Svärds-Orden .
Riddare afllederslegio nen.
t l 851.
Inspelitiir vid 11epslagarebanan och Segeldulisfabriken.
Riddare af Svärds-Orden
C. N. Wulff, R." .•••. och S:t Ann re- Ordens
2:a klass.
P. W. Flensborg, n."', D. M. Equipagemäs tare på Nyholm, Ridd. af SvärdsOrden.
P. C. Holm, R.'* . • • . • ~ 1852. Chef för 1 :a Divisionens
1
l :a [{om p., Riddare af
Heders!Peionen.
F. Paludan, R.*, D. M•.• Chef för 2:a Divisionens
3:e Komp . , Medalj för
berömliga cerningftr,
Chef för l !a Divisionens
J. L. Golilie b, n.• .
2:a Komp.
!Il 1853. Chd för 2:a
c. M. l'Mioertz, n.•
Dh·isionens
z
4:e ({omp. , Riddare af
Svärds-Orden .
l i
JJ. Ipsen, R.• .•
Chef för 2:a DivisionPns
!r
l:a Komp.
3
Chef för 2:a Divisionens
l\1. B. Biicher, R.~
liT
2:a Komp.
3
c. A. l\lcyer, R.'*.
11 1854. Kommendant på Fästningen Chrisliansö på 2 år.
Chef för Mekanislia och
N. E. TuxPn 1 R.*, D. M. 2./
Valtenb yggn.-korpsPn.
Fabriksmästar e 1 Riddare
O. F. Snt·nson, R.*, D. M.
af Österrildska Leopold-·
Orden.
8

1 'lf

E. A. Wulff, R.*' • • . • •

V

t

18~8. Direktör för Sjökarte-Ar-

kivet, General-Inspe ktör
öfver Floll:~ns Chronomelrar, Ridd. al SvärdsOrden .

J 8.\8. niddare ar Svärds-Orden.
} 1849
niddare af Höda Örnst
Ord ~ ns 3: e klass, Ridd.

12

9

ar

Svard s -Ortl~n.

hos H. M. r<onunl:en, !{ammarjunliare,
1\iddar.e af Svards-Orden
oeh S:t Ann:n- Ordens
2:a lilass.

Adjutant

P. Il. C. Smidth, R.*', D. M. -

C. H. ~Hiller, 1\.*.

A. BjP!ke •••••
A.
A.
A.
H.

C. Schultz, R.• •••
J. Il. At:erskow, n.""
E. L. Knudsen ••
Il. S. Grove, H.'K- ••

O. W. de Fine Sliibsted,

26
2
8

1\ammarjunliare, Riddare
al Nederländstia LPjonOrd,..n.
1850. TaclielmäslarP.

1o

% 1851.

n.* -

B. L. \\1oe, n.* • • . • • .

Fun::Prar som InspP!,töt
vid dd lör·l'uad f: KqssTu llväseudd på östra
t.ustcu al llaumarl! oeh
ll•·rligclömena .
llnd er-Typ,miislare, lwnst.
SJö-Tn:mästa rP.

o. c. PedCI'SPil, n..,. ... ':( l :-;52.
F.
P.
G.
P.

Fröli ch, n."" . •.
A. SPidelin, Il.*.
E. Tnxen, R.*
L. Albecl1 1 H."" •

G. F. W. \Vrisberr,,
s. Lund •••••••

l

l Z

N;; viga t i o ns- Dir e J, tör.
Fun1:erar som Equipagemäst.are på Gammelholm.
nitlt.lare af S:t Olats-Orden.
1\iddare af Stanislai-Ordens 2:a ldass.

n.,.

H. J. A. 1-lat!"n, R."
C. F. Hedemann, n."

Kapten-Löjrnanter.
Il . P. Hothe, n.,.. . • .

F. L F. Som mer, R.*' .•
E. W. Holsl • • . • • • . .
O. H. Llitk en, n.*', O. t\1 .

l

3

10

Premier-Löjtnanter.
W. Il. l<öblie , •••••
C. F. Gottli f' b •
O. A. !{. Wilde •.•••
F. A. Gandil, H.*' •.•.

J846.

1817. 1\iddare af S:l Olais-Orden och Svärds-Orden .
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Sisl.a

Sista
FullmagtsDato.

FullmagtsDato.

R. C.
G. P.
A. R.
W. C.

M. Brunn, R.*' . •
Schönheyder. • •
Jledemann, R.*' •
L. Jacobsen, R.*' •
E. F. Krieger •• • •• • •
C. A. Obrlitz , • • . • • •
C. W. Schönheyder, R.*
J. C. Tuxen •••••••
J. C. Kraft •••• • •.•
J. P. Schultz, R.of(: ••••
6refve V. Uolck, R.*' • • •

l

2

y

1847.

Sekund-Löjtnant er.

-

l 1348. Kammarjunkare.
{- 1849.
3
>1°

H. C. C. Colsman .••• 298
E. P. C. M. Groth •••• 'i~
J. S. C. Albeck •••••.

1:

Riddare af Svärds-Orden.
Ridd. ar Preussiska !Hida
Örns -Orden, liessiska
Wilhdms-Ordens 3:e Id.,
Commendenr af AnhaltsiH! Orden "Alhrecht der
Bär".
Medalj för berlimliga gerning:tr.

E. Dnntzfeldt • • . . • • • 2.,{' 1850.
8
R~* .
1 zy
C. F. G. Wrisberg ....
A. J. L. HoPpstorlf. . • \~ 1831.
Fyr- och llåk-lnspe~tör.
F. E. A. E. Lund, R.• . . 2~~
D. R. Il ra ag •• ·• .• • • • i
Ritldare af stanislai-OrA. T. Ulrich. .
• •. dens 3:e klass.
3
L. F. Schmidt
L. Sldbsledl, R.*' •••
J. A. Garde • • • • . • . *;1,91
N. F. Ravn •.•. • . • • i*
A. Il. Rolhe • • . • . • . • 1'lf9 1852.
H. J. W. Hambusch ••. -l'E
G. P. J. Prösihius, R.*'
w. ~Jieh e lsen . . • • • . • (i. Gjötlesen
Ridd. ar Hederslegionen.
J. s. Meldal
. • • • • 23
f l 853. Riddare ar S:t Annre-Orv. ralbe .•
dens 3:e klass.
). Schoustrup • ; ••••• V'

T. W. Pedersen,

..

~

.-

2

c:? 1846.

H. G. F. Garde .. . • .
L. C. IJraat: . • . .
F. w. Luders .••

u

1847.

A. \V. Schive . • •

w.

l\1,
P.
F.
R.

W.
c.

A. Carstensen
A. C. C. Wulff
J. C. Il. llolhöll.
L. llolhöll .•••••

20

W. Bauer • . . . • . . \T

J. PPdersen .•• • • ·

Tl
Tl

18-tS.

J. G. l\lac-Dout:~ll ••
J. C. Tt>en~r . • • • . • • 1{f
G. L. Hohde •.• • • .

11 IS49.
• :l
P. H. llra~m . . .
23
•
1}
W. de Conincl1 • • . . •
P. F. Gjödesen • • . . . .H
23
W. L. Mariboe .••
9
11
Ridd.
. P!
Sl. A. Bille . • • . •

v

A. c. H. 13~l!rentzen
J. U. A. Holm •.•
fl. L. l\1. Holm . • • . . N ts5o.
-g
J. de Lancy l'ederseo • • 24
! 1851.
N. Jacohsen ••••. · •
C. J. T. Carlsen •• • •
22
C. A. Friis . . • . • • ·
Yf
L. E. A. G. Mac-Dougall t 1852.
A. E. Christiansen • · ·
Il. E. Bluhme . . . •
G. J. J. P. Jacobson ••
A. V. Schn<'ider . . . •
J. s. llold~uheq: .. · • · Hr
A. W. 13nchwald .• · · · o. L. M. M. Ile Mor(ll'llstjerne • • . . • • ·
C. A. Dorph • • • • • • · %1853.
P. c. H. U. Jessen .•
L. A. Mourier
C. N. Hansen .
c. F. Reelle. ·
o. Suenson. •
T. Jessen .•
P. U. llruun • • • •

c.

L

•

A. Garde .••• ,, •

ar

Hederslrgionen.
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Officerare

a la

Suite pd Extra aflöning.

!
Kommend.-Kapten D. W.
llolstt.•n • • • . . . .
Kapten F'. W. Liebmann
P. C. Simrnf'il,i<·r
J. A. 1\. N::esc·r •.
Kapt.-L:t E. W. Normann
M. A. Thulstrnp
E. C. C. Tnxen

Si sta

FullmaglsDuLo.
16

!i

:l l
•!

21
l 'f
Jtj
t;"

29
g
:1

tf

1

l f\47 .
1841.

1841i.
1840.
184(i. llambl!rGsl; l\'1(•1Ldj.
1851. 1 "Paa V;;rlp t'll[!l·", !l ami>.

](utter.
Lusljakten Neptun • • • • 6 Falconetter.

l

~h•dalj.

Linieshepp.
84 l<anoner,
84
84
72
66

Örn P n
S:t Thomas
Mercurius .
S:t Croix .

• 260 häst kr.
Thor (sliruf)
260
nolger Danslie
"
200
Be kla
"
160
Geisrr.
"
120
Sliirner
"
so
(Jernlartye).
M p, i r
"
.
Mercur . .
Slören, Ån esliru f-Ka nonbål.

.

"

. ..
..
.

,,

,
"

Briggar.
l G l;anoner,

16
12

12

J(anonbåts- och Transport-Flottan.
13omhlwnon-Siupar •
34.
_ O:o
Jollar .
17.
37, hvaraf 21 [)[ven äro inredde till
Vanlilla Kanonslupar
tn1 pp-t ransporler.
Jern-Transportrartyg •
l.
Inalles 89.
Ångfartyg.

,

J(orvetter.
28 kdll01J(•r,
20
20
14

"

,

Fregatter.
Dronnint: Marie (rasrrad) GO lwnonPr,
Thl'lis .•
48
",
Bellona •
46
!j (i
Havfruen
,,
Rota . • .
41i
,
Tordenskjoltl
44
,
Galalhea
Vallqrien
Flora •.
Nayaden .•. .•••

Skoner·tar.
s kanoner, station. vid El ben.
l kanon,
d:o
l
vid N)horg.

El ben
l' ile n .
Delphinen

Fartygs-Lista ö{ver Danska Flollan.
Sl;jol(l . . •
f'l•t· dril< VI
\Valdemar
Dannebrou
Danmark •..

Barhskepp.
Sagn . • • . • . . • . . • • 12 kanoner.

"
"
"

station.

Weslindien.

12 kanoner,
l bombkanon, 6 kanoner.
6
l
"
"
(j
2
"
2 kanoner.
2
6

,

,,
"
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perne kunde ej ens landsiiltas. Romanzof skref J769 till
hof1·et i Pelersbnq:, l'ramsl:) llde nödvändigliPten för Ryssland
alt iiga Jenikule och föreslog alt till dess narhet förflytta
JENIKALE.

krigslhPalnn.

{Ur Nouvelles Annales De la Marine.)
Efter sladl:'n Azofs eröfring af Ryssarne och till följe af
de beständiga anfallen af Peter drn stores llolta på Azofska
sjöns stränder, vid slutet af 1700-talet, beslöt sultan Muslafa Il, alt på lmsten, vid den smalaste delen ar sundet,
emellan Svarta hafvet och Azofska sjön, hyp.ga en fästning,
stark nog alt slänga passagen för RyssarnC's örlogsfarllff.
Han valde för detla ändamål en punkt, på en ulslljutande uddP 1 särdeles väl belågPn och endast obetydlit;t dominerad från landsidan. Hår började man rastlöst arbeta på
vallar och grafvar, och verkPt ficl; namn af Jenikale eller
nya rastningen.
sultan Mustafa, som i början af sin reeering mrd stor
framt;ång bPkämpat RyssarnP, lt>d omsidH svåra nPd('rlag och
tvingades alt undertPckna Cördraeet i Carlo\·itz. Denna dyrköpta fred gjorde honom impopulär. N&flra år dPreftPr uthröt en revolution, tillställd af sultanens bror, sedermera
Achmet III, då Mustara blef slörlad fran thronen.
Achmet utrördP sin företrådares plan. Fästningen Jenikale h!Pf f:irtlie 1703, och utruårlile sie, liksom mängden af
Turkiska arbPten, för sin solida och omsorgsfulla hyep,nad.
Fasiniogen mots~arade också de förhoppningar, man fåslat
dervid, och tillinletejorde \'id IJPra tillfållen RrssarnPs planer
mot densamma .
År 1736 ruslade General Munich, i ljenst hos Kejsarinnan Auna, en Pxpedilioo till Azofska sjön. S<~mme General
hade UISS tillkåmpat sin herrskarinna IJera betydliga fördelar, hvarihland fr:imst hcsittningarne PerPiwp, Otchakof och
Chol1zin. Oen till fördaget bestämda eskadern måglade likväl l" j forcera passa g t> n, och- .d P till stormning ämnade trnp-

Untler det <'Il Rysk arme J,öll Turliarne i schack, uppslålldt>s en annan, som uud•·r Prins Dolgo;·oulds b('fål borde
anfalla Tartarenw. Drras he fäll1afvare, Sr·lim Ghirie [(han,
b!Pf ht>SP{:rad och r:iddade sit: llJ<1 d sin familj till Constantinopt'l. lians f'flo·rträdare i hef[l l•·t, Sahim Ghirie, so m blifvit vald eenom Hy>sarnes innytandP, ställde sie und t• r ((<•jsarinnan Catharina ll:s bcsliydd, och öfverlemnade år 1771 de
två sl:\rlerne Kntch och Jenikale till Ryssarne, ehuru dessa
stf1der ickP lillhiirde TartarernP 1 utan voro Turkiets egendom. Paschan, som hade sig upptlrn~et försvart'l af Jenikalr, oliunnig om hvatl som passerat, ville icke uppeifva
sladt>n, ulan förklarade, att om han blef anfallr•n, slilllle han
försvara sir. till det l'ttersta och låta hq:raf\'a siu under
fästningens ruiner. Rys sarne fört,Vi sa de hurpå en f;,lsk firman, undt'rtPcknad ar Mustara 111, inn ~ hållande bPfallning alt
uppp,if1•a fästninr,en. Paschan öfvt>rlemnade derpå staden åt
Rj-ssarne och öfverförde sitt folk .till Constantinopel, hvarest
han först tick veta huru han hlih·it bedragen. Han var
knappt anland, förr fin man skickade honom sill•es-snöret,
såsom siralf för hans brott. Ban Pmoltoe döden med lugn,
och j'tlrade end ast: llJae har v:il förtjent milt öde, ty af en
Sålunda
slik fiende borde jag kunna hafva vänlat allt.»
hlefv·o Ryssarne herrar i Jenikale.
Sultan Ahdoul-1-lanJ ed, Mustafas efterträdare, led åter
nya motg5np.ar och int:ir:k <l en 17 Juli 1774 med Calharina
II freden i Kontehoull ((ainardji . 131and andra vilkor, ratifiCPrades altrårlandet till Ryssarne af Kertch och Jeo ikale vid inloppet till Azofska sjön och af Kilbourouoe vid Boryslhenes
mynning.
eg~ndf.'rätl

Längre tillbaka daterar sig således ej Ryssarrres
till dessa tre Yigtiu~ punkter.
17
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Stadf'n Jen it, ale M bdägcn mer ä•n 5 mil liste·r om
f{ertch, på slullninr;rn ar f'lt here, neJanför hvilket den laga
stranden ul sl;juler l mil.
Filsiningen ligp,er till höger i
nordöstra d .. Ir n af siadcn. Den ulp,ör en stor fyrliant, som,
om p, ifvande staden, str;ickrr sit: ertPr sluttningen af beqlet.
Umgden är omlirinr, 1300 och hredd1·n 800 fot (Svenska).
Under Turhislia l'äldd 10ro alla fyra sidorna brstj'cliiHie med
artillPri, men Hyssarne !Jad (' iclie kanonnr annat än mot sjösiJan. Försvaret ut:dordt>s lJ (lr af 1 O st. jernkanoner, plac.erade på la1·etter, afvenlt·des af jPrn. Öfre sidan af hefästninnarnl'1 som ligca mot landsidan, hade ide något artilleri.
]nom det vidstrClckta omr5dP, >om inneslntPs af fästningrn,
hafva Hyssarne uppflirt sina milit:\ra etahliss ementer, liaser11l'r1 hospital Pr och mac;;siner. Garnisoneo ut::jordes vanlir:en af 400 man. Brfåstnin::•1rnP äro om~ifne af en djnp
p,iaf och iifre delarne aro flanke1~ade af smf1 fyrl•antica, krenelerade torn. Man har drr hihehåll.it en gammal kasema!:,
hl'arest finnes r u brunn, som star i för ening mrJ en l'i.:illa,
utanför stad ~ n, och som lemnar tillräckligt vatten till innevånarors och ::arnisonrns !'lPhof. En stor trappa ar sten 1
hel;igen i mitll(•n af dl'! inneslutna området, le(h!r Hll en
vidsträcl.l tl' r:J ss , som utgör stadens öfre tl.,el. llefäst'ningarnes urspnuq;li f:a plan ;'ir hib~h51Jen; 1111'11 '~ tom det att
Rrs sarue halva tillact inre Wrh•itlrin~ar, l1afva :tie äfvrn ändrat en nliingd d..taljPr, l1vill,a arb..tPn icke slutade förr ån
1835. Vid de AlliPrad,·s anlwmst voro de sysselsatte att
reparera llllli'\'Crlid pa de lägre lini(·rna och att öka bestycimingPn.
utom de förut nämnda lO lianonerna, hvilka ursprungIigro utt:iorde försvaret, hafva Hyssarne på bergels slnttniog, vid li)'rlian, uppfört ett batteri med 4 lwnoner, hvilkas eld lwr sar de öfrieas. Dessa tillställningar tycka~ ej
vara af farligaste slaget, och ej hrller gör Jenikale skäl för
det tomma skryt, livarmed Ryssarne omtala det såsom ett

Azofska sjöns Gihraltar; mrn il andra sidan må man betflnka,
att den pass:q~e p,enom snndl'l, som Joniiiale försvarar, af
hankar O<'h motqll<~ sidans lflllegrunda strfllldrr, är inskrftnlit
till t•n vidd ar s l,alw t-l:in l:d er; vidare att denua pass:lge
endast är öpp en för grundefiende fart}:::, hl'ill;a måste loda
sie fram, för att ej stöla p[i erund, så finner man, att 14 väl
skötta lianoner harva rn viss respelit med sig. Såliraste sattet alt bl'mägti::a sir, Jenikale iir att, såsom de allierade
gått lillvfl~a, anfalla 1ld så v:il fri111 land- som sjösidan.
Ryssarne insåp,o nor,samt, att ett ~raftigt försvar å deras
sida ej sl.tllle uträtta n3conling, utan retireradP, sedan de
endast ofulll.omlit:t hunnit spränea ff1stningen i luften.
StadPn Jrnil;ale hu 600 innt·l·ånare och består af omkrinr, 80 hus, dPrihlanrl inlwrflkn;ute de tiil staden hörande,
men utom fästnincs-vallarne hel<ip,na honinp,spl atserna. Ehuru
ohel)'dlic, är Janiiiale lil1väl delad i två hestrunda och l::itt
liännbara dt>lar: Turldsl;a staden, helligen vid strandPn, och
Nya staden, med sina snygga hns, lilleande för ~ig sjell på
den öfre terassen, mPJ sin GrE'ldslia kJ•rlia och dess hvita
kupol samt eröna lilodstapPI i midten. Byur,ninr,arne utanföl' statlen :iro omgifna af tråd!lårdar, och i allmänhet snarlika smf1 landtstall r~ n.
Lan.ll'!s bdollining uteöres ar Grelu~r, Hyssar, IlaliPnare
och nå 1:ra få Turkar, som qvarstadnat efter eröfrineen.
Förnåmsta industriton är fisi;P, j<' llll<~ odling och afsättniog
af sädana nlslf'r, som äro silijbara till earnisonen. staden
äet·r 24 bodar af diverse slag, två val försedda vinldllare,
tillhörande frflmmanrle l,öpmän, och två värdshus, hvarest
beqvåmlighf!er erbjudas både rPsande och deras l;reatur.
Gr,.kisli<l k yr lian är d P n slörsta marlivårdiehet, som staden inneslutH. Enligt en öfver ingången plac erad insl;rift,
börjadt•s df'n 1775 oeh hl ef lärd.ie 1797. !{oret är en afhildning l'fler liyrkan i f{ntch, ~om daterar sie frän JO:de selilet.

En mPd det yppPrsta bil<lhuegeri-arbete prydd afskrauk-
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ninrr, solll går ända upp tiU hvatfvet, delar· tyrkan i två delar, såsom hruliliet är· uti Grekislw lempPI. Dt>n yllre afdelningen är för den ortodoxa församlingen, och uti uen
inre är altaret och de tjensllönällande presternP. Mitltpå
slirankel nr en dörr, hvarit;Pnom lörsamlingt>n får se altaret.
Vid de lleliea SaliramPntrrnas utdelande stiint:es öppningen
af ett föriJilll(!P, hviiliel diiljPr de helip,n mysterierna fÖr
mänp,d i' rts blirli <l r. På denna m'·llanv.~r.e iiro· bland skulptur-arodet infattade en mnncd små tanor, föf'Pstätlande näeon Aposlt'l clll'r n5gon annan bhnd lialf•nd erns många helr,on. Öfver den nämnda portt·n, på afsl;f'anlwinr,en, h.1nger
en kopia af L<'onard de Vincis Nattvard, och öfl'er dPn.na·.
nftslan i höjd med plafonden, sitter rn annan tntla, en kopia
i half slorleli: Philip de CliampaignPs MaedaiPna vid Chrisli
fötter, som uti den myslisfia belysningen tager sie s;irdeles
val ut. På vestra sidan af liord :ir Mven en slilllpterad afslanr:nine, p5 llvilli t• n hiincer en särdl'IPs god lwpia af Nedtal:andet från horsd, af l'oussin. Dd år VPridit:f·n anrnärkningsviirdt, livad man flnner för en massa ar kopior, efter
de store rnftstarrw, uti kyrliorna på 1\rirn.
!\Ian fi11ner en annan sorts dyrbarheter i öfverflöd, så
väl i JeniLde som i miinp,dPn n f Rysfia kyrkor: TaUor föresttilland P hPit:on, men på hvillia Pndast ansiutet och händerna äro millac!P. f(löd rr na, jernte beflntlir,a a~cessoirer,
äro cisl'll·rade uti på chilien lagd culd- eller silfverplåt.
Frän arti stisk synpunli!, äro d(· ssa !allor af föt:a värde. Hos
Ryssarne slialtas de dock särd1:IPs hör!!.
Jeniliales liyrl;a är fullliomlict bil>eld\llen. stadens mi!itär-l>efälhafvnre, Praoslie Öfverste-Löjtnan ten de Rirguern af
H:e Regementd, har utcifvit en särdeles väl författad dagorder, hvaruti liyrlian anbefalles under armeens skydd. En
solcbt postal' der beständigt. Allt hvad kyrkan tillhörer bar
varit respeliln<ldt, och Cudstjensten har sPdan de alliPrndr.s
inlagande ar siaden aldrie ett öp,onblick varit störd.
(Forts.)

TELEGRAF MELLAN EuROPA ocH A~'IERIKA.

Måhända har mänr:a bland oss med en gansita tviilande
tanke, att icke säga med åtlöje, afhört sådana lörsla ce r, som
att en cäntl sarnmitttbinda nya och r.amla vedden r,enom
e-lektriska telegrafl'r. Em<>ltert-id iir dE'!ta fi\retar, ide blott
påtänkt, det ;ir påbörjad!, åtminstone så till vida, att bolag
bildat sig för att börja de nödiga undt~ rsiil.ningarne och
Det är 1clie många flr, sPdan man hörjade
förbered~lserna.
ntlågt:a undHvatt .. ns-t el<•p,raf-trådar, och vi vl'!il ;;Ila, att
J1ela Europa numPra i1r derigenom så sammanhundt>t, alt vi
daglir:en i vårt "yttersta Thule" trhftlla undt·rTälll'lsPr från
icke hlott grannstaterna, utan lika li1lt från Englund, !{rim,
Corsica o. s. v. Likväl har man ännu ielw f•örsöi-t si:: på
större distans än 1 no en~rl,;ka mi l, och som afsti\ndd mellan Ir·lund och NE>wfoundland på intet sl;1lle befunnits rnintlre itn 1,6S'O s5dana mil, lial"va försLoe lolif1 il framltastade,
att antingen låta 0Pra J,ort~r " l~>l 0p, laf-t • · fidar lfl~t:as mellan
Slwllland, F'åröarne, Island, Grönland o. s. v., ell,.·r ock alt
sammanbinda häda stränderna ;d' fl ehrincs sund, och 15ta
metalltrådar ö[ver land, som myclir-t Hittare !.unna anhrincas,
Iran dessa all:igsna nrjder dels f'.Ptlomlwrsa hrla norra Amerikas fasta lantl, drls eenomlöpa hela Sib<,rien. l\J<:>n vare
~ig nu att man ansE-r sig af lidget med Rl ssland l' il er andra 1•ir,tiga hinder afhåll t>ll från d etta sPelnare för etag, eller
att man tilltror sig funnit medel undvilia de lånr,a liroltvågarne, nog af, bolag hafva verliligen bildat sie af fr anska och
en!)Pisl\a fia pilafister 1 OCh det är dessas fördag l' i eftpr
nLondon Newsfl omnåmna . Förslaget lärer vara, alt från
Halifax anlägga en telegraf-Iinie tvärsöfver ön Cap Rreton
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till Cap North, derifrån tvårsöfver hafsriJ,r·n S:t Lawrence
till Cap Hay på sydvestra delvn af NPwfoundland, sedenona
följande södra liusten af dt~ una ö till S:t Jo!Jns pil dess östra
d~l, hvarest den sillille förenas mt•d dl'll stora undervattens telegrafen, som skall hafva sin station i Cork.
De öfver laud gfir.nde trådai'Oe i d~nna linie utsträckas
redan, och Ullderrattens-tc!Pp,rafpn mella11 Cap Br<'lon och
Newroundland skall, euli~;t bt•rål;ning, vara utlaed nästa år,
och sl1ulle redan 1·ara fårdic, om icke det [iiretap, misslycllats, som vi h<ir slwla h1·slirifva, Den föresiaena slr<ickan
från S:t Jolms till Cork utgör en jernn upphöjninr, "f hafsbotten, enligt Löjtnant Maurys upptf1cht 1853, blott 7fJ famnar djup och småningom tilltaeande lrå11 Newroundland mot
Jrlaod, samt ar ett pal' mils bredd.
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l1j~f.pa henne, så länge tt:legraf-linan aklerifrån hindrade,

så

blef man tvungen kapa dl'nnn, sätta sep,t"l på barl;sk<'pprt '
och med tillhjelp af Adger bringa det upp till den förra
ankarplatsen, der farlyt~rn före 11ntten filer bh·fl'o braete i
såkPrhet, efter en förlust af hå mil ar teiPer~f-liti<Jil. Skad;~o genom Gmbordki[!J:Ilirt{!Pil h~filllllS a[ ill[!f'll !J!'!ytlenhrt,
Under bf1ttre väder följandn dat: uppflsl;ades drn förlora.t.Je delen al' linnn, som orn na{.ten splils<~dtls på sliPpp~t;
men då dPnna splits sprang vid första [örsöl;, brsl!lts t;1p,a
linan på 11)11 i land och anyo dedrrlln börja utförandet,
Jl\·illiet slieddr, sa att allt var i ordning om moq;ont>n dt>n
28 Augusti.
IJogsPrinp,rn började nu med utst,icliande af l ~ mils
i timm~>u, men ute i vil1en befanns strömmen
än sätta starkt uor·dvart inåt hugh-n, än lilia starkt utåt
öppna sjön, och då linan, som var upps!.juten i skeppets
rum, vid utspelandel ofta slor, kinkar·, skedde talril<a uppehåll af att Iiiara dem. Tidiet pli moreonen hade man märkt
att en af de tre koppartrådar, linan inneholl, iclie längre
ledde elektriciteten från land, och följande natt brast telcgraf-linan nere i rummet på bark en , der dess bopsplitsning
icke hann fullhonlas förr än Id. 7 p5 morf{OII~'II den 29,
Samma dag vid
livarefter docl1 utförandet p,icli fortar!'.

tel~>graf-tråd

En aldelnine af det nämnda liompaniet hade förbered!
att redan denna l1öst utföra telegraf-linan öfver S:t Lawrenceviken, och för drt ändamålet salt si~ i förbindelse mrd de
personer, hvilka förut nedJaet de lftnp,sta und~rvattens-tde
grafer samt inlastat l' n i Ent:land tillverliad tråd på Barkskeppet Sara Bryant, hviil.et den 22 sist!. Aup,usti boeserades af Ånearen James Adger till en vill österom Cap Hay,
der ändan af telel{laf-triiden följande natt landadPs lllf'd bålar, under eo svår dynine, som myckd fiirsvår:Jde arhrtd.
Påföljande dag auvändt·s att sållert fästa sladden i land och
att afvakta upp~larnandd af eo starli ljocka, som hindrade
afgliog. Den 25 lycliades man, oaldadt svår nordvt·st blåst
och efter flera fruiiilösa försöl•, att iotaea bogsertagen mellan ångaren och barksk ep pet, hvill1d dervid måste sliclia ut
sin kelting och lt•moa anl1aret; meu vinden och dy 11ingen
gjorde bogseringen ytterst ldnkig, och när fartygen olyckligtvis råkade törna mot hvarandra, blef man tvungen att
lwpa bogsertågen. Barken dr e f nu t l' års för vinden mot
land, och då hvarken Adger eller en mindre ängbåt kunde

befanns äfHn 2:dra koppartråden hafva upphört
Jpda enistor från baltt'l'iel i land, och eftermiddagen började
det bli\sa hårdt från sydvest. Det hlef ärven nödiet att då
stadoa och åter splitsa linan på barkskt>ppet, m"o den enda
återstående lwppartråden hefanns nu Mven obnt~bnr genom
deu oerhörda påliiinnincen. För att rådda hrsattninp,rn, :IPt
återstående af linan och barJ,sliPppPI, som i den förfärliga
dynint:Pn iclie länere ville vaka, måste man nu li apa t elegrar-tråden och uppgifva hela fön·tazet. När linan lossades
midda~:en

akter, såg barJ1skE>ppet upp för äncareos bogsPrtåg så

liar-
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ligt, nit det nära llanlrat. Som 40 ~ mil af linan blirvit nilagd och de återslående a2 qvarlåp,o i förslieppet, så var
man oviss, om det hård! slarnpand .. J'artn;d sl>~tlle bunna
rida ut stormen på sl;1p efter äne ;1ren. En en[!elsk ånp,liOrvett kom då i sigiP, och höll sit: i närhrlt•n, för alt i nödfall söka lemna hislilnd, hvilket docl1 icke hel1öfdes 1 emedan
vindPil lade sig mot rnoreonen. Emellertid l•ade de mån1:a
oväntade uppehållen p,jorl, alt Pil •l••l JH"Oiiant-arlil.l,,r blifvit slut på harlislleppel, och således måste de herrar, som
der öfvervaliat nll<le:~ninrrs-arbelel, lwp,agna törsta tillfålle
att eä ombord pil Adger, hvillien den 30 pa t>flermidtlap,en
anlände till staden Sidnt>y på Cap Breton meJ Sara Brynnt
på släp, der båda fartyp,en finr,o reparera och ångaren förse
sig meJ kol, hvaraf förrådet var nära slut. Oen återsl5eude
delen af lt:legraf-linan lossatles åfven der för assuratlörernes
råknioe, hvillia försallrat Jen, så väl för· sitt tillverkninssvärde, 75,000 dollars, som för Iransport och utlägcanJe.
Den Jel, som ~apades, clå fartn:en voro omkrine 12 mil
från närmaste landninesslälle, kan måhända upplaeas, ehuru
det bommer all liOsla hetydlip,t både i lid och penninear,
då linan ligp,er på stort djup och år öfver 40 enedska mil
lång, hvaraf hvarje mil va~.:er 5 a 6 tons.
Denna telep,raf-lina lillverkades i England af 3 tina koppartrådar, hvardera fullkomliut isolerad uenorn ett öfverdrag
ar eutta • percha, och så liitt som möjliet hoplagda, hvnrviJ
mellanrumr11en fylldes meJ l1ahrlp,arn. Derefter sammantvin~
nades de såsom en kardel till en tross, öfverdroeos ånyo
med r, utta percha och belaJ~s ut vändiet med J 2 jernlrådnr,
omvridna i 45 gratiE-rs vinliel, hvarefter alltsammans bE-smordes med tjära, och uteöranJe en lina af I ~ tums diameter.
Denna lina nedsböts i 2 stora hol'isonlela lae i rummet
på barkslieppet, som deraf alldeles uppfJ'lldes. Genom ett
litet hål i däck upptogs telegraf-linan öfver en jernrulle, la-
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des 3 sl·ag krine en på däck stålid jerntrumma ar 12 fots
Jiameter och 3 hvarf l1rine en d)'lik aliterlieare slf11ld trumma
elkr hjul, samt slulliePn öfver en stor jernrulle akterut i
sjön. De kringp,åendc trummorna kunde efter behof stoppas och utvisatle, eenorn vitHåslad slap,läljare, huru mycket
lina utlöpte i timmen. Alt klara efter linan upptog 32
man, hvillia doc!\ iclie kunde fiasta öfvrr Je styf\·a bueterna
utan alt kinkar allt emellanåt uppsludo, så att linan t. o. m.
deraf brast. Ge11om signal stadnades den bonst>rande ångaren vid hvarje hindrande tillfällt>, men sfidant skPr dock icke
lika fält mecl ett fartyg på sl:ip, som da det fartye, hvilket
har linan ombord, sjf:'lft är en ännbål, hvill1f't var händelsen
både på Svarta hafvet och vid Corsica, niir telPeraf-triidarne
der utrörJes. i\'lan hoppas emellerlitl, alt Jet nn, trots alla
anslriineninp,ar, missl)'dade företact•t skall kunna ulföras
kommanJc är, och en början sålunda göras till dd stora
ändami\let, att medelst eleldl'isl\ teleerar sammanbinda Europa och Amerika.

=---=·

Hva1·j c !ta n da.
Snabbt Ångfartyg. Den nyligen breeda Ångbåten "Jona",
rrån Glasgow i Slwtlland, anses för dt•n mest snabbgåenJe,
som blifvit försölit i Europa, och tros kunna mäta sie med
de Amerikanslin Oodbåtaroe.
Dess största längd 232 Eng. fot, bredden 21 fot mellan
hjulen och höjden 9! fot invändigt; den häller 173 tons
utom de 151 tons, som maehinrummet beräknas upplaga.
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Ångcylindrarne ftro
och ~ fots slae. l-ljulen
skonar om 7 fots länp,d
resa har delta ångfartye,

oscillerande om ~5 tums diameter
hafva 19 fots diameter mPd rörliea
och nära 3 fots bredd. Vid profefter mftrken på land och rnPdium

taeet vid e1lne med och mot tid"n, gjort n:ira 20 knops
fart, så att man vid passerande af hojar och andra n<ira
liesande föremål tyckte hastiehl'len lilwa flen af Pil ånfp·aen.
Likv:il cicli fartyeet utan anslriill!Jnine eenom vattnet och
machinerna arbetade särdPies tyst och jemnl. Inrrdningen,
som itr högst dyrhar och nfitt, består af en salong om 50
fots låned och 20 fots brede!, f'll damc-salonc 14 fot lång
och ett malrum 20 fot. fartyeet ftr bestämdt för resor
mellan Glasgow och Ardrishaie på 'äeen till lnveruPss.
(Efter lllustr. Lond. News.)

Helgoland. Ulanför Jullanels södra del, framföre Elbes
och Wrsers mynninear, midtemot CuxhaYen i Hannover, och
den utmed bc·l.iena ön NeuwPrk, lieeer den lilla il, som af
Tysliarne kallas lleii)Oiand, men _af dess eearl', Erq::elsll!ånrH·n,
11
1-Jeligolandn. Der har Eneland hissat sin lhr,g ocll gif1·it
tilll;änna, alt det bestämJt ön till sarnlin:::splals för den under uppsållllill(! VJrande [råmlingsfeeionen frfin 'l'j'sJ,Jand, för
alt bilda en undsaltning rör trupperne på Krim. De lördelar·, detta slålie erbjuder filr delta ilndamiil, äro högst oYanlig:t. Under fredslid ftr Helgoland en förpost, som håller ett
vaksamt öga på IJVad som tilldrager sig i norra Tyskland; i
krig år det ett litl't Gibraltar, från hvill•et såsom medelpunkt
Eneland kan utsiinda sina kryssare, utkikar och äf1·en smueglare. Under alla omsländicheter må derföre denna ö, trots
dess obet)' dli{!het i utsträckning, betraktas utan åtlöje såsom
en vigtig besittning för Storbritanien, hvillieo säller det i
tilträlle all bevalia norra Tysklands kuster och dess båda
förn..'imsla utskeppnings-orter Helstein och Uolland. Helirr-

teringen päeår tler odså merl myden fart, trots nägra regering:rrs hemliea ovilja och andras öppna motstånd. De
sliindi1:t anliornmande rekryterna bållas der under inötning
och transporleras emellanåt af Ångkonetten Alban till Englan•l. Genom ~::od tillsyn npplör'·a sit: nykomlinearne på Heleoland så väl, alt de närli1:eande Banseslädernas fina verld,
som i början frulitade dem, börjude samlas på detta dess
älsklin~sställe

för de årliea hal'shatlcn.
(Efter Un. Serv. Gaz.)

Hvad Balh-orden kostar. Den, som utnämnes till Riddare med Slorl;orset af Engelsl1a Balh-ortlen, har följaode
afgifler att derföre utbelala: Till Ordensprelaten (Dean)
L 22: 6 s. 8 d.; till Genealocen L 22; till Ordens Vapenmiistare (liing of arms) L 22; !iii Registratorn L 22; till
Selueteraren L 22; till den införande ledamolen (gentleman
usher) L 22; till hudbäraren (messenger) L 18: 13 s. 4 d.;
för O·r.Jens slad3ar L G: 13 s. 4 d. ; till Sokre!oraren (ör
underrät telsen om valet L 6: l a s. 4 d.; s u m ma l 64 Pund
Slerline 6 siliiiinB S pence eller omkring l ,927 fR&. Banko.

SAMMANDHAG H

ÅTSKILLIGA f{ONGL.

BHEF'

FöROHDNil'i-

GAR, G.-:NERAL-0RDER l\1. M., UTGÅNGNE FR1N SJÖFÖRSVAHS-DEPARTEMENTET.

(l\ongl. Bref.)

Aug. d. 7. f{. M. har i Nåder tillagt f. tf. l{aplen-Löjtu. vid
Flottan G. W. Uegla en gralifilwlion af 200 Rdr B:lio.

s.

K. l\'1. har i Nåder bifallit en förhöjning, under de
2:ne sista qvartaleo af innevarande år, af 2 sk. B:ko för
d.
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man, om dagen å dag lönaroes vid Flottans Timmermansoch Bandtverks-stat nu inneharvande allöning.
S. d. K. M. har i Nåder tillagt Befäl, Underbefäl, UppbördsLåliare och Proviant-Förvaltare å Äng-Korvetten Orädd,
griitililialioner, motsvarande 50 proc. å vanlie sjöallöning,
frfin den 28 April, eller den dag Korvetten första gången
afgick från Öresund, till den 9 Juli, eller den dag den
andra gången ingiek i första sv enska hamn.
Den 28. 1{. M. hur i Nåder bifallit, att den för skottställande
af gevär till Ladugårdsgärde beordrade pE'rsonalen från
Flottan må lillp,odonjuta dap,tralilamente enli:;t tillande
reserep,lemente från den l Sept. till förråtlniogl'n!! slut.
Sept. d. 20. K. ~I. har i Nådrr funnit f\lr p,odt lilldela Arbetsliarlen Lundh, som vid bnwnads-arbdenll il Svartklubbens Fyr under bergsprängning blilvit s~ illa skadad,
att han för alltid förlorat sin synförmåga, en gratiakation
för denna gång af 50 Rdr U:ko, alt utaf Lotsverkets medel ulbetalas.
S. d. !{. l\1. har i Nåder tillåtit, aU en i Köpenhamn beställd räddningsbåt och 2:ne fullständiga sta ll 9 Tl:s rakelt-apparater från England få till riket tull fritt införas.
S. d. K. M. har i Nåder bifallit, all Chef, kommPnd. Olflcerare och Läkare å Origgen Nordenskjöld må för dl'n lid
densamrna varit stationerad i Fårösund tilld~elas 25 proc:s
förhöjning i den liVar och rn af dPm tilllwmmande sjönOöning, att såsom gratifikationer utgå af samma medel
som den öfriga expeditions-kostnaden.

Den 21. K. M. har i Nåder tillåtit, alt Ångfartygl't 1'. Sydow
får bPgagnas till intagandet af liDn-prickarue å Finngrundet
och Grundkallegrundct.
(General-Order.)
Sept. d. 11. K. M. hat· i Nåder beviljat Premier-Löjtnant
C. v. Krusenstjerna och Sekuud-Löjtnant c. .F. Tenger 6

månaders tjenstledigbet från den l Oktober till skötande
af egne aneeläg enheter inom rik et.

S. d. K. M. har i Nådl'r be1•iljat Selmnri-Löjtnant J. Uorgenstierna 8 rntlllad ers tjenstl edieh et från d en l Ol.tober, för
alt sköta egne an!)elagenbeter i Westmanland.
S. d. K. M. har i Nåder beviljat Selillnd-Löjlnant G. B.
Lilliehöök 2 års tjenslledi~-:het, till idliande af utrikes sjöfart på Svenska och Norska handelsfartyg.
Den 14. K. l\1. har i Niider tillåtit, att de i afbidao pä ex•
pedition kommenderade Läkare få entledigas från sina befallningar.
S. d. K. M. har i Nåder befallt, att Fregatten Eugenie och
Äng-Korvetten GeOe skola afrustas och uppläggas.
S. d. K. M. har i Nåder befallt, alt Contre-Amiral Virgin
skall sl1yndsarnligcn afresa till Slockholm.
Uen 17. K. M. har i N!\der tillåtit, att en del elfe~ter, levererade i Slocl.holm för Carlskrona stations •·älwing, få
till eartskrona föras med Ånr,-Korvellen Orädd.
Den J 8. Seliund-Löjlnant G. E. Lagercrantz är placerad till
tjenslt;iiring på Stocldwlms station med instund. Oktober
månads inGång.
Den 21. 1{. M. har i Nåde•· beviljat Sekunci-Löjtnant A. MolandPr 6 m5nad .. rs ljensiiPdighd från d en l instundande
Oktober, [ör egne anr: elåp,Pnheters skötande inom riket.
Den 22. Prem.-Löjtn. B. O. Stackelherg åt ergår till tjenstgöring i Sjöförsvors-D ,. parlem:s Kommando-Exp edition i
stället för Se~und-Löjtnant H. IL Aolm·crona. PremierLöjtnant J. Dahlstr öm lwmm er alt tills vidare forlft~raode
tjenstgöra i nämnde Expedition.

s.

d. Selmnd-Löjtnanl Mulrnborg har fått tillåtelse att tills
vidare fil tjenslgöra vid Gölileborgs depöt.
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Den 22.
m. m.
Officer
Ordens

K. M. har i Nåder tillfllit Öfversten, Kommendören
O. J. Hagelstam att, som han hlifvit utnftmn!l till
af Kejserl. Fransl;a llederslee.-Orden, bara nämnde
dekoration.

Den 28. I{. M. har i Nåder befallt, alt SPlwnii-Löjtnant R.
G. v. Iledenberg sl1all, i egensl1ap af l(onlroll- och Besigtninr,s-Officer, öfvervara
Flottans hehof.

blifvande l•anon-tilll'erknine

för

Old. d. l. l(. M. har i Nådt>r befallt, att fartyp,en, tillhörarHIP df:'n bataljon Kanonslup~r·, som varit till exercis utrustad, skola arruslas oeh npplrtgrras.
Den 2. l{. M. har i Nåder tillåtit Seknnd-Löjtnant F. A. Palandrr, att under sin d(•n l Oktober inflångna senH·ster
få i södra Franlirike och Schweitz studera Fransl;a språket,
sam~ i Nåder beviljat Se"und-Liijtnanten Grefve G. Wachtmeis'ter 6 månaders tjenstl(."diglwt för att besöka å utri- •
kes ort boende slft{!tingar, och Seliund-Löjtnant 1\. C. Petre !jt•nstledighet till April månads ntgång rHi>lkommande
år för all besölia utrilies orter inom Europa.
Den 5.

f{. M.

har i Nf1der l)(•viljat följande Qrticerare tjenst-

ledighd för att hestrida llrfmn••ri-Kontrollörs-hefattnint]3l'
inom Bir!. i ng" Län, nr• m l.: Premier-Löjtnant A. Holm H 2
månader, Sel•und-Löjtnant O. Lagerberg 2!- månader och
Löjtnautcn vid Marin-Hegemerllet A. Vougt 2~ månader,
Den 8. [(. ~1. har i Nåder bl'fallt, att llriggen Nordenskjöld
sliall i Fårilsund på Gottland utlösa l\orvelt•·n NajadPD,
som efter allösningen afsep,lar till Stockholms sking~rd och
der såsom Vali!fartn~ stålles under f{omml'Ddantens
Waxholms Fästning befäl.

s.

d.

på

Kapten-Löjtnant A. Sundin är beordrad alt tills vidare

tjenstgöra som Adjutant hos f\ongt. Förvallningen ur sjöÄrendena.

Den 8 . K M. har i Nlider beviljat St>kund-Löjtnmt E.
Munck 7 månaders tjenstledit;het till egne angelägenlletrrs
skötande i Upsala.
Den 12. 1\. ~1. har i Nåder bf'viljat Löjlnanten vid Mf' chaniska korps Pil C. G. Adl'ist,jiild 6 mänad<·rs tj• nstl,.dighet
att, l ör inhemlallde af knnsliaper i jProvåg<-byg{!nader
m. m., föret~ga en resa genom Danmarll, T)·sldand, Belgien och Frarll,rike.

Den 16. !C tvi. har i Nilder beviljat Sekund-Löjtnant Braune
6 månaders tJrnstledighd för att sköta sin lrelsa .
Den 17. K. M. har i Nilder bevilja t Sek und-Löjtnanten Frif1.
G. ÅkPrhjPlrn tjensll•·dighd till den l llilslkommande April
Wr alt sköld sin lieisa utrilies.

s.

d. l(. M. har i N5df:'r befallt, att Änrrfartyget Valkyrian
skall afrustas Qch upplii{!"ga~.

K. M. har i Nåder beviljat Seliund-Löjln. Grefve
Wr alt söka återställa
sin försvar,ade helsa.

Dt>n 23.

R. Posse 4 månaders. tjenstledighet

K. 1\J. har i Nåder beviljat Kap!Pn-Löjtnanten vid
A. G•.\. Ljungsledt och Premier•
Liijlnant<'n Yitl samma korps J. Il. Forneli l års förlängninc ii d<~ras inneharvande tjenstled igltl'!,

Den 25.

Konstf'lttdions-liorps•~n

Pi\ l{onr:l. PostjaktPil PostiljonPil slwll kommenderas fiilj<tnde antal Beliii or:h mansk <lp, fiPntl.: Ol!ict'r (Chf'f)
l, Undt·r-OilicPrare 2, i\Jatroser och Jnncrn~n 4, Biitsmiin
4, Sli"PlHgosse l; och sldt Pos tja!.ten så tidiet inmönstra«, att d•·n !,au afc:1 första gånt;eo från Siralsund den
3 nftstl,ommande D<~c(·mhrr .

l>rn 30.

Förändl'ingar inom Kongl. Maj:ts Flotta.
Befordringar:
Den 21 September. Till Seli!lnd-Liijtnaoter vid Flottans Konstrnlitions-lwrps: Under-l(oostruklörerno J. G. Braune
ocb Il. A. Grahm.
Den 25 Ol.tober. Till sekund-Löjtnanter : utexaminerade
Kadett~n H. Annnstedt, utexam. 1\adett-Korporal~n O. W.
Nordensliöld oclr ulexam . l(ad ettrn A. E. Palander.
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Förordnanden :
Den 21 September. Till Expeditions-Chef vid SjMörsv.DepartrnH·ntPts [(ansli-ExpPtlition: Expf'dilions-Chd•·n i l.andtlörsvars-Departf'menlets [(ansli-Expedition ~1. G. v. Schantz.
Till Lots-!(aptPll och Chd för Stockholrns Lotsfördelning: f. d.
Kapten-Löjtnanten C. A. P. Swartz. Till 13ataljons-l'redikant
vid Götheborgs de pö t: t. f. 13ataljons-Predillilltten P. ll. J.
Glas eIl.
DPll 26 SPpt.
Sjöförsvars- Depar!PmentPts KanlliExpPdition: Till Expeditions-S•·krt>tHnre: Protol\olls -Selirderaren C. O. Vougt. Till Protokolls-SPlirdt>rarP: !(opistPn,
l'rotolwlls-s~t•rPt•·raren i 1\ongl. Maj:ts Kansli f. Hythen.
o.. n Il OktohPr, Till HegPmentsskrifvare vid [låtsmanshållet: Kammarskrifvart·n C. Qvit1infj. Till !{anuuarslirifvare:
Extra Ord. [(ammarskrifvaren E. Hailf.
Transport:
Den 16 Oklobf'r. Ti~l Unt!•·•·-Löjtnant vid Marin-H•'geJDf'UtPt: Under-Löjtnanten vid Svea Artilleri-lhgemente C. M.
Thestrup.

Ö{verflyttade till Flottans Reserv-Stat :
0Pn 21 SPptember. I\ommendör-[(apteuen och Hidd.
C. E. Eng .. lhar!.
DPn 16 Oktober.
Komlllenuör-f{aptmen och Riddaren
P. A. Lundström.

Utnämning:
Den 4 Olitubt•1·. Till Riddare af 1\onel. Svärt!s-Ordt·n:
Kaptm-Löjtnan'ten A. G. lt. vnn F'cilitz cn.

A{slred:
Ddn 21 September. Exp Pditions-Chefrn ''id Sjörilrsv.Dt>partem t· ntPts Kansli-Expedition, 1\iddar•·n af [{ongl. Nordstj •·rn,.-O rdPn C. f. Mt·in:,ndt·r, lllPtl IH·nsion å allmanna
Jndragninrrs-stat,.n . 1\apten-Lojtnanten C. A. P. Swartz,
med rällit:hf'l till pension.
Den 22 SPptember. Premi er-Löjtnanten
r. Ankarcrona.
Drn 2 Oktober. 1\t'r;ernentssl;rifvaren P. Strömholm,
med pension.

w.

