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ENGELSKA BILD!'\INGEN FRAl\fSTÄI.LD AF ENGELSKA 

ÖSTERSJÖ-FLOTTAN *). 

(Forts. från sid. 127.) 

Den nåslan odE·Iade uppmärksamhet, som nutidens ar

tillerister ~enat åt bomhl;ilnonen och dess fullkondiggörande, 

hade ärven i England, innan dd nu pågående ~rigd gjorde 

sina päminn •' ISI'f', framl1ring~t «>n 

för mörsaren och miirsarl'ari)C ·· t. 

vilst>IPdande lilq:iltighet 

Det visatie sig dock vid 

krig<>ls l'örsta uiirpn, att >jömOrsarens egendornliga kraft icke 

kundt> af näp,ot annat vap•·n ersättas, IJVarl'öre odiså det 

länp,e försummade mörsarlartyp,et ffPnast hlef föremål för de 

EngPisl;a l;rip,sVdPllsl;apsm;hJII•' ns omtanl;a, och framträdde 

äfven snart i cl•' ll lnlllwmli~art' anvnndbarhet, som den ve

ten>bpli::a bildninr:en alllid förrnår åstadlwrnrna. Den En

celska ÖslersJö-Oottans >ålnnda förh:'lttrade mörsarfartyg äru 

af 2:ne slatl; 1ld ena nwd mörsaren stdende pli bädd, det 

andra med mörsaren hängande. l båda fall en är det endast 

en mörs~re pi\ hvarje farll'B· Sjellva fartygen äro i det 

*) Må det tillåtas att här anmarka några obegripliggörande skri(- eller 

tryckfel uti början af denna artikel: 
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närmaste Jil;a, oml;rinp, 75 fot långa och 22 fot brNia, nH'd 

tätförtimradP, starkt förbundna, fl<ira två fot tjoclia sidor. 

M)'cket flata i botlen ligea de med full ulrPdning ombord -

bvarihland 370 bomber, som alla tiro fyllda -- endast G 

fot 4 tum djupt, hvarröre de iclie hdkr lillllfl a vara annat 

än dillip,a Sf> p,lare. Lika med d•~n Boilåndslia smacken hafva 

de sviird vid sidorna. Tacl;lingPn är l;ul!Prtacldin~: med 

jackmast, ,'),vill,en sednare n ni Jfrlies under strid, emPdan 

mörsaren står aliter om storma>l•' ll, och aldPrsläfvrn 

således väntiPs åt fi Pnden. Den Enr,•· lska sjömörsaren har 

ett lopp af J 3 tum i ,Jiam Pier, och väg<'r 5 tons 1 

cwl. GodsPis tjodlel< vid mynningPn, der drt är tunnast, 

är 10 tum , ehuru sj•· lfva mynni, , g~kram;pfl ar 12 ~ tum. 

Dess höp,sla laddninp, är 20 'fl, hvarrn"d homben, som lad

dad med 8 'lE vtigPr 200 'il, liastas 4,400 yards, och nPd

fall ~ r Pil<'l' en tid af 32" m•' d el! monlf'nt af 70 tons f'IIPr 

420 Svensiw skeppund v. v. Oförandt•rli~t stalid uti 420 

el e val i o n be stil m 111 as kas t v i d d er n a e n sa m t {{''11om de o Ii 11 a 

ladduinn arna, ln"ilha äro ifrån or:h mf'd 6 'fl till och mPd 

20 'il. Siidan är dt' n nuvarande Ene ~ hlia sjömörsan•n, r!Juru 

ånnu svårare mörsare fara vara under lillverlwing för nästa 

sommar. 

Den pt'l bädd sidende rnörsm:-o är fåslad vid elt cirkel

rundt jernhlo ek, fem fot i diameter, hvilliet ensamt väger 2 

tons ~~~ cwts. llädden, som uppbftr detta blocli, hestår 

först af ett lager sex-tums el;planlwr, hril11a hvila på de i 

vanliG höjd, tält belägna, med ni\p,ra stöttor uppburna däclis

balkarna. På dt>ssa planl10r liff~t-r· en tre tum tjocl< gutta

percha-sldfva, lil;a stor mt•d mörsarblock et, och öfver lfe 11 na 

skirva li{mer ytlt>rligare ett IJff" r !nona ekplaoliOr. Ofvanpå 

detta öfversta lagE-r är fästall en ml'!all-rinff, på hvillien 

sjelf1•a mörsarhlocl!Pt dir<'kt hvilar. Vid sidoril.tningPn vri

des blod et medelst hommar ilirill{! en cf'ntnrm-pivot, som 

ifrån köleu upp~år tvärs igenom båddeu. Denna uädc.l är, 

[. 
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f'nligt sommarens erfarenhet, fullt <1ndamills ~nlig till att upp

bära mörsarens trycluline o ch sli y d da fartyp,l'l i fr an skakn ing, 

samt syn es dertill l' ff' en större varaldi~hd an dt>n eljPst 

yanlir,a baiJ,- och n:iler-h<itld<'ll. Den har d<>ssutom dfn 

Yäseudtliga fördelen alt l'j upptaga n:ieot ulqmme under 

däcli, livarföre d<'l hlifvit möjligt att i lartq;et instufva ett 

så stort antal bomh~r som 370. [) Pn trycl.ninff, som den 

under l•asloioeen har alt upJ'h;ira, kan häst bedömas ar den 

Yerliall som l'isad" si p, , då man på försöl; bort!O{{ p,utta

percha-sl.ifvan, och alfyrade mörsaren, som var sliarpladdad 

med J,ögsla ladduine, livarvid hela farllBl'l nedtrychtes 

16 tum. 

Den hängnnde eller så l•allade J(apten Roberis sjömör

sare hållf{<!l' IIH'd sina tappar uti 2:n P f1ra tum tjocka och 

sju tum br eda j<'rnarmar, hvill;a sjetfva hiint!" på och svanga 

ilirinc eo rund, elfva tum tjocli, horisont•·lt li ggande axel ar 

smitit jPrn. Dt>nna axd livilar på 2:11e midt rmot hvaran

dra, i r· n lilisidir, triangulär ftJrm upphl p, :; d:~, starhl förbundna 

sidaslyek en •· ller stöd, bvilka äro så hiiffa, alt mörsaren 

natt och j•·mnt nyt er fritt öfVPI' tl:icJ;d. Ehuru dessa stöd 

äro så Hir,gt ifrån hvarandra, alt mörf.ar en har fullt rum 

att sv;inga, är 1iel ti ll Ill••rm!·ra sii li Prhet för hvar och en 

af jernarn.JHrna Pil ;Ji},,dandl!, VPI'ti .. alt sitl.llld•·, litt~n JPrn

rulle, ifall jPrnarmanla noder svaneuillff t' n sJ,ulle genom nå

gon tilll;illigh et lä en sned rildniuff och törna emot dP.t ena 

eller andra ar stödPna. Tvärs ö!HI' jernarmarna iir fästadt 

ett bi1p,J'ormir:t ~i tnm bredt jernband, hvilket sitter så 

höffl, att då mörsarrn nHd sin mynning livilar deri, hänger 

den framstupa nli 42° elevation. Stödena stå på sjelfva 

miirsarhloci; Pt, hviiJ,P! <·Jr liså är blffBdl af tråd, till formen 

cirk elrund! ~r nftra S Iot i diameter. Della block, med slö

dana, axdn och j··rnarmarna, väga tillsammans fem tons, 

och s51ed Ps med miH~ aren iifver J O tous. Bädden under 

bloch et hestår I.'Doast af dl lager el<planliOr, i hvilket är 
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nedfälld en sex tum br<d och två tum tjock gutta-percha

rinr: af srx fots diametPr, och i s~mma spår ofvunpå df'llllll 

ring lie·r:l'(' löst ditbg[:d en liJ,a stor mdallrinr: . På und<cr

liant a[ blochPl hr läsL•d t•n motsvaranue mPtullring, hvar

me•l blocl~t• l l11ilar på den lörstniirnnde rincen. Medelst 

spakar verJ,st;ltles sidoril.tniner•n nwd lättlwt. llela mörsar

blncliet är på yttnl;anten J,rillgslutd af en åtta tum hög 

harm, fästad vid diict; el. Cti blockPis centrum, älvensom 

tvärs igenom b:idJen, ilr ~n :,törre reldangnliir öppninp, -

med löst d••rtill hörande locli eller lucl<a -- hvari mörsaren 

IIO<ler liinere se~lin(~ llPdlillles, på s5 siitt, all mörsoren blif

,·er fortfarande hängande uti sina tappar, men rätt upp och 

ned, meJ mynniii(!Pil livilande emot dt stiid nere vid kö

lrn, - och sålunda gör ljcnst såsom ballast. Dessa J(apten 
Roberts mörsnrhlocl; ~ro 1111 eket pri>nde af n Ila J Pm, som 

haft lillf~tlle heg:.r:na drm. Vid :dTyrningen svflti(!Pr mörsaren 

omkring 8 sl.•g, alltefter laddning·ens storl<-1;, och aDPder 

härigl'IIOitl nästan all tqdning nedåt. Genom d1•ss fritt 

rörliga ställninf; uti svangarmarna hilwhnll•·r den alltid sin 

ent;ång t·rhållna devation, obt•roendP af förlindringar i far

tyeds lär,<'. Dessut.om har dPt;na I<OJblrnlilion visat sig Pga 

t•n annan förd"!, sorn sannolild icl;e var hrriiiinad af dess 

upplinnare, nem!. att då sildan olycl;a intrftlfar, såsom vid 

beskjutuiup.en af Sveahor~, att mörsaren ff<'llom för ·,[IJdsam 

sl;jutning r•·mnar, så sliydJas bes:Htninrren, uonom de starlit 

b)gp,da sidostödena, ifrån allt jnnsplinter. Den Pllua an

märlwinr:, som hitlills blifvit gjord, är att jPrnhand~t under 

mynningen nrit för klent, livarföre ett och annat sprang 

unliel' kastningen; men h vill<cn felaldighet lätt ersattes med 

ombord varande förrådsbnnd. 

Vid bomharderinr:en af Svea hor:: u en 9 och J O Augusti 

' 'oro Hi Eogdslw mörsarfartyg i eldl'll, nf hvill•a fyra l1ade 

hängnnd'e rnörsarr. D••ssa IIi farl1g t,astade 3,232 bomber. 

Kastniuge-~<l började rned 20 'it laddning på ~,200 yards af-
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stånd; men då mörsame hörjade bllfva alltför varma ar 

denna höga laduninr:, förhäLlde fartn;en till 3,7fHl yards, då 

laddnineen lwnde förminsluts till 16 'it. Hvarje mörsarfartyg 

var förWjdt mPd 2:ne pi\studn:1 liablar för-ut och 2:ne 

kablar al,tPr-ut, livarmed dl't tid efter annan sliirtade plats 

för- ei!Pr aliler-öfver, med lwriiknine att derieenom försvåra 

fiendens möjlighet att lriilfa "'). För alt med dd rinea an

talet fartyg underhi\Jla Pil liOig eld, lwstad•:s pil somli:;a far

tyg anda till 33 l;ast i timmen, oald<Hit reglemPntet medp,ar 

endast 12 l;ast. Följden var att n:islan alla mörsame blefvo 

sl;adade. En blef dPmonterad vid !l5:te slwtlet. En aunan 

börjad!" visa brädor vid 86:1(', m•·n ide destomindre fort

sattes kastnill~"n, livarunder li<'~iiltning,.n höll si:; undan så 

långt som dd lilla duclid medgal; vid 114:de sholtet rem

nade mörsarPn rni'll itu, d~ f'Tl:l l•illftPn hastad<·s öfvPrhot·d 

och dt>n andra blef qvarliggand•' på d:iclid. En tredje mör

sare kastade 356 bomher innan den ;pranc. De fl(·sta blt>fvo 

dock mer ellrr mindre sliadad<'; h1illiet hufvntl<aldi(]ast mii

ste tillshrifvas den öfverdrifvet hasti~a liastuingen. 

Den del af Östersjö-flott.an, som för oss bör vara ar 

särdeles intresse, iir de så l.iallade bloclrskeppen. Lilia med 

våra linieskepp äro dessa blocliskPpp, hvad ~1\rofvrns dimen-

*) Af samma orsak voro de Engelska kanonbHtarnc, hvilka h3du sin 
plats framför mörsarfartygs-linien, oafbrutet i sakta gflng, atttjemnt 

beskr-ifvande små cirklar. J hvarje cirkel voro 4- eller 5 kanon
båtar, lnitka den ena efter den andra gingo i kretslopp med on 
klipp'! till medelpunkt, eller då sådant mHrke ej fanns, iakttagande 
alståndet medelst att icke inskära på mörsar-linien . S~lunda voro 
flera cirket-afdelningar, hvilka alla gingo motsols. Förstäfven och 
styrbords Wring voro bes tyckade med hvar sin bomhkunon, hvitkcn 
hvardera afskjöt il:ne slwtt virl bvarje kretslopp. På kanonb5tarne, 
hvilka visade sig vara både starka och lättmanövrerligd, bl ef icke 

någon lianon hvarken skadad eller demonterad, s5som det orätt 

blifvit uppgifvet uti några Sven~ka tidningar. 
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sioner beträffar, <·n förål<lr·nd sort ~r fartnr, sum icke kan 

lilassillseras ibland nutidt•ns liniesl;rpp, mt·rr som nnnu äro 

Sa anV~IIIIbara, :l!! de lllt'd tilfhjtdp af lilllid l'J IS l,rigsuppiJu

ningar blilvit ga11ska Il l tri g<~ l iii många al sjölir igds olil,ar

tade fordring-ar. Äro d•·ssa blotlisi<Ppp iclle af sii fullliraltig 

och snabbrörlig besl;:iff• nl~t · t, som det fordras för alt gå i 

strid emot de större 1\ysl;a liuiPSI.t'ppen, äro <le uocli -

hvilliel. de redan haft tillf<il le alt visa - fullt :inrlamfilsenliga 

att göra anfall på fiislniugar och strandb,Jit•·rier, att be

liämpa och blod•·ra J;;rJlollhni-Ootlilj ~·r, al>ldira samhandet 

emellan kust-orlt·r m. m. Siitld, lrvarpå den Eng• ·lska J,rigs

bildniogen, nu und t· r dd pngriende hrit:Pt, gjort sig dessa 

earnia sliepp till Il) t ta, hör iel.e gå oss förbi !'ll•·r endast 

l;rmoas af Ufifira fil, ut;~n förljPuar t' ll Hllm;iJIU<·Iig uppmarl;

samh et. Dd var förlid en vinter, undH loppd al n5era ffi 

månader, som dd Ellfiel>lia Amiralitdd, med tilllrjelp nf En

gelska indnslri1•n, omsliirp~de il'rå~avar;,nde r,:rnda si; Ppp till 

den lil'i{[sdup,li{{hf'!, som de nu hPsilla. D•! !'ils antal och 

namn äro: Hnstin.IJS, Russel, Fembrolie, Gormvallis och 

Hawke. Ursplllllgli:;•·n lillllllr,r dPSSa s Ii<· p p eamla ~ort e o 7 4-

l.allonskepp, OCh flrO j cfc•t ldlf' Jn;JS!e af S<lllilllil S!OJit•J; mrd 

Sl;rnf'-liui<·sk Pppd Carl XIV Johan. Med bibf'!dillande af 

sj elfva skrofvets dirn ensionPr äro de i vasendtlip, molrn om

stöpta i allt hvad som tilllcör b•·styel.ninr,, taeJ.Iing och in

redning. FörändriPgarne ilro fil;arfirde på dem alla, f'lrnru 

de SPdnast 1'11llhord ade lrafvn, i rnolrn al den öJ,:rde nlarrn

heten, hlif'l'it. de häst lulländadP. Sl,iljafllifihd<>rna uro flock 

hiigst obelydlifia. EmPttlertid har Ilawire 1isat sifi vara bils!, 

liVarföre uppm.irllsanJheten lördrades1is bör ffl,;las vid detta 

sl;epp. Ilawire :ir nu, i dt>ss nya sl,"pnad s5som hloclisi;Ppp, 

ett 60 · 1;anonsi;"PP med 600 man till hesatining orh 200 

hä!.lars masJ,inl;raft. 13esiJIIIIin r,s -styri,;Jl1 ulfiiires af 36 offi

cerare, 53 "p<'lty olflc<'rs", J34 verldiua rnatroser ("leadinp,· 

aod able seam ~>n11 ), 202 lätta matroser och ridarr 28 , 
hand t verkare (h varibland J4 timmermän), 47 pojkar Cap-

263 

prentice-boys"') samt l 00 marinsoldater. Skeppds längd på 

n n dra batteriet är J 76 fot; liölens längd J ~5 fot; största 

bredd 48 fot; djupg5cnde a liter 22 fot, djupt:å eude för· 20 

fot 6 tum (nb. allt Engelslit mått). Dess uppmätninfi är 

1,754 tons. 13estycl.nineen är följande: undra batteriet, 

hvars midskeppsportar ligga 6 fot Ii tum öfver vatten)'lan, 

förer 24 st. 32-'ll:ge lwnonPr af 56 cwts, samt 4 st. s
tums homhl;auonH af 65 cwts: öfra hatt ed et 26 st. 32-

'll:ge kanoner af 50 cwts; öfra tUcli, h varest hytten ar 

borthngp,d, förer mid,Ji~pps aliler, åfvPnsom midshpps för, 

en 68-'il:g homhl;anon *'), hfitla af 95 cwts och skjuta mas

siva lwler, med J 6 'fl) ladd11ill [!; samt dessutom 4 st. J O

tums homhl1anon"r af 86 cwts, hvaraf 2:ue slii pft l11•ar· sin 

sida alll er om stormastPil oeh d<" 2:ne andra nl.ter om focl•

masten, och är det för hvar och eu af dessa lianoner i re

linGarna upphugfina S fots breda portar, äf1 ensom d d är 

s5 stor spridning emellan 3:tl.i•" och ~:d<' spanten som for

dra~ för all portame blilva fria ilr;in tallrPpen. Taclilingen 

är förminsl.ad till dim,·nsionPrna af en 42-kanon-l'rrgatts, 

med undantag af stor·- och f'ock-råPn, hvill1a äro bibehållna 

oförändrade filr att ej försvåra hålanres ut- och int~gnine. 

Stormasten, som stilr på trossdäclid, år ifrån örra däcliet 

opp till Jiin(!salninp,Pns und<'rl>ant 52 fot lri\g; slormiirsens 

hr edd t'ndast IG fol, länxd Il Iot; slorsti\ng•·ns Jr..,la längd, 

rort en inbegripen, 51 fol, o. s. \'. Underranlen uteöra ft>m 

spant, uf lrvill;a, såsom lörut :ir naurndt, d<' 2:ne al;tersta 

äro llyttatle så mycl;et aktt·r-iil'v>'r som fordrades för att de 

8 fols breda l;anonportarne blefvo fria. LJenna spritining är 

äfven ial.tta~en mod liryss-spanlen, ehuru endast för symme

triens skull, ty l'id dessa spant flnuas hvarken ~anon eller 

*) Ehuru 68-pundige bombk~nonen och 8-tums bombkanonen äro aC 

samma kaliber, gifva Engelsmännen dem deDna skiljaktiga benäm

ning, hvill<en innebär, att den fcrre skjuter med full laddning mas

~iva kulor, dä den sednare endast skjuter ihåliga kulor eller bomber. 
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kanonportar. straxt för-om hyssmasten :::år en kornm antlo

brygca tvärs öfvcr däcliet och i höjt! med relinearne. An

ordning:Jrne inombords äro i Ii ort hd följande: Chefen inne

har till liajnt alilra del en af öfra batteriet; aliter-ul på un

dra batteriet hafva Offirerare sitt gunrum ("ka111panj-sal") 

om babord, och midshipsmcinnen sin gr :i n s om st) rbord, 

med ett lånp,sl•epps-sliOtt emr~llan dem. Liingsl ahter-ut är 

trossbotten inredd till brödrum samt för l,ommiss-uppbör

den, och näst härintill i1ro alla Oili cerarnes och uppbörds

männens hyttor. För-ut på trossbotlen ii•· seuelkoj samt 

upphördsrum för en del af SliCJ•parens och Timmermannen;; 

utr ednirlfpr. Under trossdärl•d äro de Mrica uppbörds

rummen, hvaraf pro1•ian!-rnmmen rymma inom lås och nyc

kel 3J månader af allt "tunnr,ods'', samt 4 mi1nader af de 

iifrig;J provia nt-arlililarne. Vatten-rummet innehäller Otitlast 

75 tons vatten, emedan skeppet dr•stilterar pi\ elt dyp,n mer 

driclisvatten än som åt.~ hr under 1 ed; an. Sl,eppels hela ha l

last ar ej mer än JOO tons. Deremot utgiir J,olliirri\det 230 

tons. Alt uti ett så litet sliepp, som ej blifvit förl~nxdt för 

ångmasliinens ernoltav,ande, !.unna inr)mrna en sådan rn:ined 

proviant och utredniu~;ar, är ett l'adert :u·hete af de Eneel

ska Sl,eppshyp,p,rn:b tarne; men 111 il l,et blihit till stor del 

underliitlatlt r,enorn det e ;; endomliea uti sjelrl'a till:impnings

sålt r t af ångl;ralten . ~laskineriets enl,la och änchmflisenliga 

beskaffenhet, samt rinr;a IHlhof af utrymme, tir· det mest an

märkninp,sviirda ombord i dessa hlocksl;epp, och !,au med 

sliäl siJp, as göra epol; uti ångl;raflens tiiUrnpning p5 lirigs

sl;epp. Engelsmännen hafva hrtr helradt en ny bana, i det 

de cifvit dessa blorl•sl;epp högtryclrnings-mask.iner. Masliine

riet ombord i Hawke är af 2110 nomiiiCia och 71 O indil;e

rade häsll!rafter. l medeltal cör masl,illen 98 sia::; i minu

ten, men kan uppdrifvas till J l O siar,, och eif1er s!,eppet i 

godt vad er en medell'art af 7,5 mil i limmen. Trydet på 

säl,erhets-ventilen ar flS 'fl. Cylindrarna jernte ltela maslii

nel'iet ligga horisontell, straxt för-om stormasteu, och ligga 

265 

båda cylindrarn~ samt större d l' lr ll ar tlet öfriga masidoe

rid p:\ ena sidan af profH'll <' r-a xeln, och upplaca eemen

samt Pj mPr al' slo·ppsrummPl än 16 fot ll'iir s ll!· pps, JO fot 

I5ngslirpps och u j fot i l•ojdPn. Öl vetlianten af masl;ineriet 

liggt•r 8 fot u tum nndrr vatt r·nlini en. ll.ring masliinel'iet 

ar Pn rymlie gång, samt drssnlom hordvards på hflda sidor 

Iwl-lårar, hl'ilka siriida sig l!l'd [tndel till masl,ind [tcild. Pan

norna, som äro 3:nt>, ligga 1:\ngsliepps uti en ll'ärslir•pps

lin"a filr-om rnasliinerid. De ilro Iiiiverhade af ~ tums 

plåt, till form en q lindrar, mPd 7 ~ fot i diarmiN och 15 

fot 4 tum Linea, samt liep,a 7 fot 6 tum under skeppels 

vattrotdiniP . O:ddadt dPssa små dinwnsioner flr dd i hvnrje 

panna 3:ne ddsl:"ltler, samt 331 tnb•·r hl'ii11a alla ftro af me

tall. Bftda hnrdvards-pannorn:t hafva på förligaste gafveln 

!Jvar sin liolld Pnsor, J,vil!.:t af ångan ifrån pannorna destillera 

dricl~>vatten ända till 20 tons på dagen. Eldstrtd,•rna äro 

i p;lllll:trlS aldra gafve l, som liggrr Öl maskinrummet, och 

äro de sft h<'lägna, all 2:ne iiro hn•dl'id hnrandra öfver 

den 3:djP, som iir midt inunder df'lll vrtl pannans botten, 

De öl'v •· rsla Pldst:idt•rnas rostr·r [HO ded!irt' a fot 5 tum öf

nr d:-1ci.et, hvillil'll höjd sad es vara hr.sviirli[! för Pld rarne i 

början innan de hlefvo vana vid nrhclet. För att lika dra

gPI i f•ldstätl•·rna IPdes all d •· n alll'[ill<la mer! starl,t tryck 

utströmmande ftngan igenom sl;or:,l i· llell, livillif'll i följd ar 
detta lwnslgjorda dr,g iclie ftr ar så sv5ra dim~nsioner, 

som va1dir:•·n brnl,as. DPss höjd ölv"r iifra tl:iell är endast 

IS fot 9 tunt, diamet ern 3 fot 2 tnm, och nitr d .. n iir ref

varl iir den 2 fot !nere an sl;t>ppsr eline arrw. Det på alller

kant al' sl;orst f• nen bdlntli{:a 5ngrörPI b<' ea gnas endast till 

utshippnin (: af den öfv Prilödi ::a ångan . Pannorna likasom 
" I' l " t " masl-in erid äro på sidorna om::i fna af liol-larar. \O -a [!311-

gen flr med full Pldnin[! icke fullt en ton i tirnmf'n, livar

före lwlförd\det, som är 230 tons, berål.rtas för 10 dygn. 

Ax eln är sammansall af 3:ne delar, oclt år öfHrallt till

gänglig uti en ifrån masl!inrurnmet r,iiende 6 fot hög och 5 
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fot bred, ln•itmenad och val upplyst lwrridor (nshaft-all P.y "). 

Dess yttre ali!Prligaste laser är försedt med en träbussninr,, 

sammansalt af llere tätt sammanfo·~:ade bilar af pocken-holz, 

hvilka afskurna tvars för lihrerna visa tvärändarna emot 

axeln. Utifrån sidan vid al1lerstilfven ingicli till detta lag€1' 

ett litet rör med tillhörande han, hvillien sednare under 

masidoens gång alltid stod öppen, hvarieenom sjtivattnd lick 

fritt inrinna i lagret, samt vidare g<>nom ett litPt hf1l på 

laerP!s und~rkant ned i slieppsrurnmet till masl.inpnmpen. 

Likartad·~ rörledningar cinp,o till anl-la(!rPn, Omkrine hela 

masttin,.t·iet är anskaffad en fri och ypperlit: vädervexltnr,. []tom 

luclwrna öfver masl.ineriet ar il1rifll{ skorstenen fyra stora v:idrr

HJilines-haltar, hvill~<l tH•dhringa ymniet med frisl1 luft fi'amför 

eldstfHlerna; och struxl ali!l'l'-0111 hyssmasten sL1r en femte 

vildervrxlingshatt, hvaricenom luft neds iriimm ar uti axel

korridoren. l det si\Junda g<!llOlll Jwrs- och tviirdr~q; upp

frisliade maskin- och ~:!drummel hnr värmen undH de var

maste sommartla1:arne aldrit: varit höt:re än 90o Fahrenheitt 

men i mt>deltal endast 7{i och 80°. För skrufvens upplyft

nine finnes icl•~ niie<>n brunn, h vartill orsa-ken nppp,ifvt>s 

Yara, all d l• ssn blocliskrpp aldrig val'i.t afsrlhla all tillhöra 

dE-n fullkrafti~:a egentliea Linidlollan, hvarlöre Amiralit etet 

rj anså1:: dem vara Vfll'da liOstnadvn af hrunn och lyflninu~

appat·at. Denna brist uti deras utstyrsel b<:l-lap,ades dock 

3llmClllt af alla omhord varand e Olllcerare. Amiralilrtd hat· 

lill en dl'! sökt erslilla d"nna brist, mPd••lst att t:ilva till 

l• varj e hloclisli<•pp så v hl som till linieskeppen en dl keri

npparat, samt en på Exercisskeppet Exellent särsliil<lt inöf

\'ad tlyliar·e, som, vid skrufvens lill iä llir,a olilarande, J,an gi 

n <··d i \'<l lln Pt och undanrödja hindren. Äfven dl' Env,Pislia 

~las~inist e rne hafl'a p,jort hvad i deras för:uåea stått, för att 

iifvervinna olagPn:if'lerna af brunnens frånvaro. Sålunda är 

skrufvt'n här, liliasorn på aiL1 andra Enr;rlska örlogsfartyg, 

tviAblndig, och har dertill erhållit ovauligt små dimensioner. 

D<'ss diaml'lr.r är endast 12 fot, och hela länp,drn l fot 4 
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tum, med 9 fot 6 tums stignine. GetJOill denna ringa ut

bredning är den, då den under srt:linr: st;illes rätt upp och 

ned, ntistan helt och hållet undangömd balwm aktPrstflfven, 

hvarföre dess motståndsl.raft i valtuet måste vara till stor 

del tillinlf'tgjord. Slirufvens hela vi::t är l~ ton. Hawkes 
mashineri är tillverkadt af ~l:r J. Penn 'f Son, och lwstade 

met1 kol-låt·arnP, med båda vallen-dP~till<·t· ings-apparatt·rna 

sam! med reserv-shuf af ml'l:dl, 1.1,200 Pund Sterling. 
Denna mas~in så vill som de öfrip,a bloc!.sliPppens masliinPr 

prisad es mycli et för drras lfltthan<lt t>r lit;hd Yid skPppets 

manövrPring. Masl,inist-Oificerarne t>rl,fltHle alla, att de 

sjell"va, så väl som mangdPll af Enr,Plska MasliirtistPt", hade 

haft stor motvilja r. mot högtrydninp,s- rnasidner om hord i 
fartyp,, men alt ~rdan de nu blifvit vana vid d•· m, kunde 

dl' rj annat illl metleill'a, dd dessa ma~ldner mec.lföra stora 

fördelar ombord i lirir,ssliPpp . En sfJI'd PIPs noggrann upp

märksamhel liit' dl't dock fordras alt sl;öta de srnå pannorna, 

i följd af dL•n rinca vattenmassa de innehålla; men äfven 
håruti har vanan undNiättat del i hrirj,;n oroan.Je arbetet, 

och sommarens (•rfarenhd har, f'nlip,t n ~ rc ~·Jasliinist-Offlce

rar (' s utsa~o, eifvit väsendtlit:a hidrae till 5t>k illi ea ddalj

förbättringar, hvillw till stor d .. ! lio mma att afhj· ·lpa de öf~ 
verld:1 r,ad•~ svåriglwtertHl, Endas! på 2:ne af bioeliskeppen 

har dd, oaldadt sommarrn~ långvarip,a och lrär:na tj,.nsteö

ring, intriiffat att nåp,on panna kol~<ll !ont. Emedlertid år 

det månea sal,kunni(:>' pf'l'sorwr, som af d•·ssa högtqcknings

masldnrrs anv:indande på de Engelsl1a bloellskPppPil förespå 

en total omstöpning af liriessllt'pJlf'ns ån:;masl,iner. Della 

må nu intr ilffa ellet· t'j, så äro dock tlessa ifråeavarande 

masl
1
iner väl \'årda att liiillnas af livar och t·n, som intrPs• 

serar sil~ för sjöliries-tjPnsten. För alt för!~dlip,a dPras 

er:('ndomli!lh eter är det upplysande alt ställa clPm i i•' mfö
relse med nåp,on af de vanliP,en ber:aenade kond,nserings

masliinerna. SanleJes intressant :i r denna jemförelse, då 

man på ena sidan upptager Blocl;sl;eppet Hawkes masllin och 
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på den •mdra Skruf-linieskeppl't Carl XIV Johans, h1·iii1P.
11 

sednare allm:inntdip,rn erl1:inncs vara en al' de yppPrsta rna
siliner i sitt slag. Hawke och Carl XIV Johan äro si1Ppp af 
unglärlit;t samma slorldi. 

Hawke. 

(År 1855.) 
Nominela h:isll;rafler. • • . 2110. 
lntlilierade !J<istl,raller. • . 710. 

Last på siilierhr!s- vrntiiPn 
(Eng. 'f6 på Ene. tum) 58. 

Mashinens meddhastiehet . Slac US. 

Slieppels medelrart, i p,odt 
l' il der •..• , • E11{; . mil 

Vi~! af maskineri · t or·l1 pan
norna fulla med val!rn 1 

aH-In rn. m •... Sl•'fb v. t, 
Vi:;t af sinulven .. 

Slirufvens diameter. 

D:o längd ••• 

D:o stir:ning . 

d:o 
Sl', for 

d:o 

d:o 

Masldnerirls l:i~e tll'lfiH stu·p-

7,5', 

644. 
9'. 

12 -l2· 
1-i\ 

9JQ2.· 

pels valtellli11ie • , Sv. fot 8 }s'f.· 

Pannornas lflg•• under ;k•·p-
pets vattenlinie . . Sv, fot 7 1

8
12 . 

Kol-ät:::iinr: i timmr11 undc·r 
full g[i,,p, ..•. Sr. tun11or 8. 

Kolförråd ombord i sl;rpprt, 
Sv. lllllllor l ,909. 

Kolförrådets vara k tiahet med 
masl1in i full g:\ng .. Dy p, n l O. 

Medeltempr·ral11r i masiiin-
och eld-rummr·t, varm 
somm~rdag •.... C<'lsii 32°. 

MasllinPriels, pannornas, skrnf-
Y<'llS orh l;ol-li\rarnPs totala 
lwstnad. (l'liirvid inhPp,ripes 
för Hawke 2:ne dPslille
rinns-apparatPI' samt re
serv-skruf •..• mr,. 13:1\0 133,600. 

(II mt,. 36 ./J. k.) 

Carl XIV Johan. 

(Är l 854.) 

a no. 
600. 

(Sv. 'Il) 16. 

56. 

fi,s. 

971. 
25. 

16l'2· 
3. 

15. 

4. 

2,5. 

9,5. 

l' l 00. 

4. 

188,710. 
(Med destillerincs
apparat 191,302.) 
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flårar synes, att Blocksl1eppet Hawkes masldo, som är 

en högtrycknings-maskin, kostar med tillhörande deslillerinr,s

apparater salllt reserv-shuf 133,600 fR&. B:liO, samt eifver 

skeppet en lllPdeJiart af 7 15 mi J i lirnmt' ll, OClJ förbränner 

under samma tid 8 tunnor s!enlwl . Ä andra sidan kostar 

Carl XJY Johans lwndensrrings-masbin, utan mPtlföljande 

vallen-destillerin!Js-apparaler eller resPrv-skruf, I 88,71 O mr,. 
13:1w, samt eirver s~~ppf'! en nwdeltart af endast 6,s mil i 

timmen, men förbrä11n0r dervid 9,5 tunnor stenl;ol, Härtill 

m5ste !agas i bPlralilande höp,lrychninp,s-mnsldnens betydligt 

mindre tyned och betydligt mindre behof af utrymmr, -

egenskaper af oberäkneligt värde, då det är fråga om skepps

maslriner. 

Att redocöra för Engelsl;a Östersjö-flollans nyare verk

liga linieskepp - dessa dd Enp,Plsl1a folhets väldiga n·pre

SPillanter, förutan hvillla hvark•·n deras l;anonslupar, block

skepp eller mörsarfartyg slilllle halva vågat visa sie i Öslt>r

~jön - är mPr iin tid och lnp,enhet rnedp,ilva. Några få 

ep,r11slwper knnna docl1 sfu·,J,ildt omnämnas, och dd vore 

till och mPd orätt att h!!lt och hållet fiiltip,a dem. Deri

Lland mil fiirsl n;imnas den röld'örhriinnings-apparat, som 

börjar blifva använd ombord i ångslieppcn. Denna apparat 

äJ' M:r PridPanx's uppfinning, och sldlje r sig ifrån alla andra 

föl' s:mnna i\ndamål lwnsll'llf'rade appara!Pr, alt den är an

bra[;t på sj,·lfva eldstads-lucliorna, och iclle har nåp,on stö

rande innrl;an pil ållt:hildllint.:en i pannorna. Den verkar 

endast ernom Pil öliad och nop,grannt afpassad tillförsel af 

varm luft, som lerles öfver hela dPn brinnande kolmassan, 

och derigenom ingår nti en fullsländig fön•ning och sam

manblandning IO"d de ifrån de brinnande kolPil nlvedlade 

gaserna, hlilka genom dPnna lurttillsiit!ning förbrnnnas innan 

de utströmma it~"nom sl;orstenen. Fördt"lörne af denna in

rättning ;iro dessutom, alt värmen ifrån eldstäderna hindras 

utstråla genom eldstads-luckorna, livarigenom temperatureQ 



270 

betydligt förmilJras u Ii eldrummet; samt vidarP 1 at! den 
fullständigare gasförbrnnningen åstadiiommer en elwnomisli 
besparin;: i bränslet af omllring sex procl'nt. llufvudsaldi[p

ste fördt'len år docli, al! skt>ppets annalkande ej b!ifver för
råd! på sii långt afstlind som det elj,.st sk•~r genom deu 

tjoclia röl;en ifrån sl;erstPnen. Och und<' rbarl st>r d~t ut, 

när den stora st~lliga byp,:;nad<'n kommrr framilande med S 

eller 9 mils lart, utan att ett enda segel år tillsatt och 
utan terkPn till den rlili, som elj.,st tillli~nnav.ifvpr 5n:;f<trtj
eet. Endast på nära hflll synas 1fttia hvitahlica dunsler utcå 
ifrån skorstenen. - Ett illl!lu vietigare viikor för sliPppets 

duglif:hPl såsom luit:sn•ashin är et l noga öfvertänlil och 
ändam5 1senlip,t anordnande inom krutdurliarne, hvilka liunna 
sftt;as vara dPn stora skt·ppskroppPns hjPrtkammare, livarifrån 

silall nt::å till skPppets alla batl<·rin ttPn oafbrutna och ha
stiga tunt-tillförsel, förulan hvillien iclie är att hoppas på 

stridens lydli~a utsiing. Enr:~lsm;,nnen hafva h:\nid rer,le
ment•·r·at följande system, hviJt,et ovilkorlit;en måste ial.tt;1gas 
ombord i alla deras skepp. Durliarne aro såsom vanligt 
2:ne. Uti lördnrliP0 1 som är störst och genom ett li\ng
skrpps-sl,otl delad uti 2:ne lilia stor:1 delar, stufvas om ba

bord allt dd krut, som tillhör undra baltPI·irt, och om 
styrbord allt dd, som lillhör öfra h•.lllel"id. Uti aktndur
ken stnfvas hrutd till öfra däcl1, h.:ith.,styclwinp,,•n och band
gevårPil *). Äl'ven :ir t)t,t en bPslämd löre,krill, i hvilk!:'n 

ordning de olilw latldning;Jrne samt dP! of}llda lm1tet sl1ull 
låggas p5 lal'varnr, Laddningarne bPstå af 3:ne sia(!, nPml. 

nReduceJ"-, "Full"- och 11 llistant"-laddnine. För att under 

*) På Tredäckarne stufvas undra och mellanbatt.eriPts krut i fördm
ken, ocb i akterdurken öfra batteriets och öfra d:ickets, samt båt
bestyckriingens och handgevärens. AlL krullafvarne äro s:i byggda, 
a< t ljuset ifr1\n durksblysorna strili<Jr f>itt långs med gånga me emt>l
lan tafv3rn r·, och sftledes l~fvarne ej byggda tvlirs för d:!cbhlysan, 
är ntistan en förol:impning emot Engelsmänn~n alt ens omnämna· 
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stridens buller tmdvilta missförslfind gPnom kruthPmlarnes 
skrili dtPr dPU för tillfället behöOit:a laddninr,en, ;ir dd pä 
undra batteriet nära midsk Ppps om bahord, och på öfra 
battPrid likalede·s om stj'l'hord, !fines utmt·d en af däclis
stöttorna NI liten ränna eller sl,flp, uti hvilhel itr målad! de 

3:ne holislilfverua R, F och D, och öfl"r-r hvarje bollSlaf 
siltf•r en lit<·n messingsdobb. UndPr hol,stilfvnna är !'Il 

snHicliPr lit<'n l;t'lling, i hvillit'!IS öfversta liinl1 siltE"r en ring. 

När d<'lllta riue ljltt's upp och hfll<[:es på tlobbPn Yid t. ex. 
bokstafvPn F, blifv•·r del uti molsvarande durl; inundt·r först, 

såsom l)strirq;stPdo·n, en öeonblicldic lörmörlidse framlör 

rnidsi""PJl>l>iysan, och slraxt dnpå stadnar f"lt stort F fram
för bl) >giasPI 1 livarmed tiiJhällll:l{!ifVPS nit n full" )addrring 
sl1all Jän[!<IS. Likartad nrL111 1\iljer, när den nyssnämnde 
ringen lödlyttas Hll nfrr:on af de andra hokstiifVtTna. Till 
aU ... rdnrken slier s<lfnma meddPIIHtde nH·dPist en kettine, 
som e:ir opp under hy:tdiicllet. - Ifrån hjttf'n p,år en lt>le
graf rwtl till ma, liinrummet . DPtta mPdd<' l ning~sätt har 1lock 

icke ännu ertdit den ln ll ständit:hd, som ur nödvändig för 
att fullt tillförlitlip,l angifva hvad som fordras af masliin<'n. 
Att endast m•·ddela nrrarnät", "full maskin", "sakta", '1back" 
m. m. , ansPs ,jcke \'a-ra tillnicklit:t lör att under strid el.ler 
i Ootta eilva sliopp!'t den nop,granna rör1·lse, som ornslän
digheterna hunna fordra, hvilkd måste ske genom en be

stämd uppr:Ht på det erforderliea slngantalet; men <h•nna 
fullliOmlighd har :innu icke hlifvit uppnådd . Del är derför 

alllid, utom denna te!q:raf, en Iednine af gutta-p<'rcha-tal
rör, h va t ig •· nom befallninearol! meddPias murttligen ned lilt 
masl.innid. På alla slu•ppl'n ho Ollicnarne flPre på 
trossbotten. B:iJdstlillnint:Pn uti dessa hyttor heslår endast 
af en s<'f:Pidul;s-ram eller sänehotten, vid hvilkens båda än
dar rPs<•r si 1: en star!; jrrnhfiee, och ifrån midten af dPnna 
jPrnhäee utgår hori so ntell en lit•·n jerndohb. På dessa tiob
bar hiillp,<·S h:idd en uti motsvarande jernl,l<irlda spår, fiistade 

,·id tvårsh epps-slwltt·n , ltvarigenom den sålunda S\ängrr fri 
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och ledie lilwsom en häncmatln. Hyttorna itro titortill så 
rymlica, ntt bäddsl;illninr,en, ulan all rubba byrån, knn för
tlyttas två fot midskepps till och der upph~ineas uti lil•ar
tade spår vid lvärsliepps-sl•ol!en. Närmast slieppssidan är 
på hvarje sl.olt <"Il två fot brt>d dörr, och ~:enom baddsläll
ningarnes förutnämnda inflyl!ninr, lwnna alla de;;sa dörrar 
öppnas, lll·ariel'nom slara;änt:(-"11 ilirinr, skeppPt blilvPr fri och 
öpp en. DPnna klarcörine af slae r;flnp,arne får aldrit; ural•t-
15tas vid "!.lart slil'PP", hvill1rt slier minst en p,iint: i Hc
kan. - Till befordran af snreehet och hälsa äro de b~da 
lörlil!aste nf de aktra hyllorna på trossbotten inredda till 
badrum, uti hvillia l'J'hållt•s så väl varmt valtPil ifdn pan
norna som l1allt ifrån sliPpps>idan. Tl:ir ineft de ifrfw val.!en 
allöste Masl.inislerne, eldrarne och lwllamprarne, och afsliöljo 
sie den srnPt och or'Prili::hl'l, som de l' j !;unnat unrlr,5 i 
masliinrummd och 1\ol-lårarrlP. En annan omtiilil;samhf't, 
till eruående af den ombord på åuefartn: sdrh511na l'!'rtlig
hrten, flr att ifr5n 5uepannorna till alla d:"1ck <' n llJ'I'l!å pipor, 
i::l'nom hvill.a ljumt vatt<·n l1an till n·nspolrlinr: uppbringas, 
när sli~'ppet, unrler SP[;d ellf'r till ankars, lit:err utan ånca 
mrd elrl<'n lårlit ("flre banl; ed") i PldsliidPrna, d. v. s. el
dPn öfverhöljd med aska för alt bibehållas till hastig upp
eldnine. 

Dessa få liisryclita sldldrinp,ar ifrån det inre af ett En
gelsl;t liniesli l' PP borde kunna gifva, lillasom en hastig bliel1 
ieenom nycl•elhåiPt, en uneefru·lig for,st:illnine om den 
måneartade sinnril;h et och o~parda lws!nad, som num r ra 
är koncen!rPrad inom linieslic-ppds rrliuear, och som alltid, 
i mer eller mindre mohn, måste af becrPppd uppfatlas 
flPIUPnsnmt med de betydelsefulla orden : ett nutidens 
linieskepp. 

R. o. Ä. 
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Sn~ABORGS no~t.BARDE~mNT. 

Sveahorp,s F~s! ni ng, h vilhn ju st n n hlifvit bombaroPrad 
&f d1·n allirrade Flotl<~n, :ir hyt:d på granill.lippor, ornl;rinp, 
en mil från llt·lsingfors, Rj'sslands Finsl.a linflnds!acl liksom 
Åbo SvPrip,rs i fordua lidn. Den slörsta af l.lipporua !;allas 
Gustafs>Värd, på h1illiPn Gnlerni\r-f\•·silh·nsd iir byl;dt, med 
en slags !r:itlgård, uppförd af jord, ditförd frän fasta landt>t, 
och en stor rislern, i hvill.•·n snö sarnias om vintt,rn för 
alt förse l:arni,on,>n lllf·d l'a i!Pn. SvP:,borg har hlif~it l;allad 
NordPils Gibraltar; d d si. n liP ty el• as lihvitl <'j m•' d så myc
ken riiltvisa som förut tro,Jrl•·s, •·mPdan sista homhardrrnen
tf'l visadt> inp,<'nting mindre ~n dPss oillhomli[!h('t. Öarne 
flartkt>ra hvarandra, och alla llafva 1:rani!eo hugg<'n perpPn
dil.nl:lr till <' Il höjd af ;w till .10 fot. Dd t·nda inlopp till 
lld>ingfors' n· d d, bvill.en fl r t· u af f\ y>slauds stora krip,s
hamnar, slirq;:rar si1; fMiii d1·s~a slart.t bd:istade lilippor, 
hvil!1a äro b'>s tycl<ad e mNI t\00 1-tJnoner af Hår kaliber. 
Som Sveahorp, endas! visar <'Il u~J!I;omlit: omslutninr, af gra
nit, så k;tn d1>n 1·j f'rån land bel:igras och lian endast för
slöras ml'd!"lst uthungrandP. P.yegnadf•rna kunna docil at
tacla·ras och förslöras frnn sjtisidan meddst bombardering, 
och är eld just detta, som bliflit verlis!ålldt ffi('d fullfwmlig 
lramr:fing af dt'll Anp,l·o-Fran sha flottan, - ett bombarde
IDPnt, ll1ilke! måsll' hafva lio!olat Rysl,a RPeeringen omätliga 
materit'la förluster genom kasernernas, å!sliilliga marin-eta
bliss;;-men!!'rs och fästnina ~ -ars r nnl r ns lörs!örine. På samma 
gång, så 1·ida 1i ~'i 1ilja ldotlslälla oss för ett större miss
lat:, finnes int<· t ~kiil Hll föriiiara Sveaborg förstörd. Ami
ral .. rne liir d •·n fön•rJ ad<' flottan rappor!Pra sanningsenliet 
bomba rdr·m~nlds n• >~iltal' r; or!: bes)'nn<>l'iigt sl,ulle det 
var~, om, då de fiir~tiirt Sv(·;;bores cranit-fästninear och 

battHier, de s~ulle UIJ(it'rlllta alt rapportera ddsaruma till 

19 
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sina Regerinear. Sveaborg bygedes i 18:e århundradet af 
Sveriges !\onunr,, Gustaf Il!*'). Under revolutionen, hvitl<en 
dPironisnad e Gustaf IV 1§09 och hvill1et gaf Ryssland ett 
liinge söld tilliiiile all inh;il.ta Finland, uppp,;1fs dt'Oila oin
tat::lip,a fästning ulan str id till lllsl,e GenPralen Barclay de 
Tolly af en förriHiare, som elömde hvad han V<Jr sl;yldir, sitt 
fosterland, för all tillfreds,tfllla sina poliiisila åsigter. SvPa
bor g har en hPfullwinr; af om!.rinp, 3,400 pPrsoner. [)ess 
kas~c>rner kunna rymma mer än 12,000 man; och utom dess 
prål.tign hamn, har den 2:ne rel"aralions-docliOr. 

Amiral R. S. Dundas' rapport till sekreteraren vid Amiralitetet. 

"Duke of Weliington" framför Sveaborg 
den 13 Allgusti 1855. 

Sir! .lag har äran rapportPra, all, ert Pr min ankomst 
hit, d<>n 6 d<' nll<'S, med Pst.ad••rn undPr mina ordt'l', ankom 
s<Jrnrna afton Conlrt>-Amirat Penaurl ombord 5 nTourville" 
och följan d•• d af: en r Ps l<· n af Frans l si; a E>l.atf,rn, innt'fat
lant!c, olwrill;nadl Lini<'s l.eppPn, fem Mörsarefartyg och fem 
l\anonb5tar llll'd tran spor tfartn: och ånchålar. 

Den 7 dPnnrs anliOm Amphion från Naq:ön, utelirande 
fyllnar!<'n i flritiska es l;ad nn, till de fartyc, narnnr:ifna i no
ten"'*'); och som Amiral Pt' nauds och min afsigt \·a r att 

*) S\'('<lUOrg hörjarle anliiggas ·1711·~, nch fullbordades till hufvudsakli-
gasle delaJ' af Aug. Ehreoswärd, död 177'2. Hed. 

**) Duke of Wcllington (med min tlagg), Exmouth (med Contre-Ami
ral Sir Michael Seymours n~gg), Euryalu s, Arrogant, Pemhroke, 
Corn wallis, Cossack, Merlin, Vulture, Hastings, Edinburgh, Amphion, 
.rtbgicien ne, Drago n, Bell eisle, Cru ise r, Geyser, Locust, Lightning, 
Eolu,;, Princcss Alice, Volc;mo (ankom den 10). 

Ilanonbåtar: Sl<Jrling. Lork, Thistl e, Rerlwing, Magpie, Dadger, 
Pelter, Snap, Dapper, Weuzel, Stork, Pincher, Gleauer, !liter, Sky
Jarl<, SoHpper. 

}fiJrsarefarliJ,q: Racket, Surley, Pick le, Bluser, MastifT, Man ly, 
Dral;e, Porpoise, Prom,, t, Siub~d, Carson, R"dbre;;st, Beacon, 
Gruppler, L-Javocl<, Growler. 
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börja operaliorlfrna emot Sveaborgs rustning och nrsena!, 
så förlorades ingen tid till dc nödviilldit:a förbered elserna. 

!\lina för PC~('n d e rapportrr hafva nog p,ifvit tilll;änna, 
all, und er förlidet år och und<'r loppd af de sPdnaste 5 
mflnader, Ot• nd•·n har varit fullt sys,elsatt i förslilrkande ar 
slflllets försvar och fJiilhordandel af försvaret fran sjösidan, 
genom uppförandel af batiPrier pil hvarje förd~lalilig stall• 
ninr:, l;ornm Pnderandc hvarje möjligt annaiiiande till hamnen 

denna invecklade navigerin g. 

Det har sålcdPs ej ine5tt min plan alt försöl;a ('tt 

allm ant anl'all med sl;eppPU mot fiislninePn, utan voro opera
tionHna ö[verlap,da af Contre-Amiralen och mir,, bPt;ränsade 
till sådan fllr störinp, al' l'åstning och arsenal, som kunde med 
mörsare åstadlwmrnas. 

Den nåslan otilleängtiea besllaffPnhet('n ar låslel, anda 
från {;iip[Hn i \·a tl enhqnet till refvf'l Unrler Valln!'l, fljorcJe 
det svårt att valja plats för mörsare!Hll' lien på lagom di
stans. Fullbordande förbrrPdt·lserna till ddta åndamal, har 
jap, hafvit de största fördelar af 1\apleul'n på L-1. M. S. "Mer
lin" Sullivans sl.idli~hel, och valtiPs slull ip,P!l stäl lningen uti 
en böjd linie pi\ båda sidor orn ön Otf'l'hall, med rum lem
nadl j m:diP!l för Fr·ansystw Psl;adPrns miirsardarlvg, såsom 
öfverPnskurnm<>t nwd Corllre-An.irat P~c>naud. Lini•·ns ytter
sta ändar voro brp,ränsade mPd alst>ende på skoltvidden och 
afständet från dP svårt bestydatie batlorierna, på B~kholmen 
ostvardt om, och på stora 1\atan vestvardt om Sveaborg; 
ett hög~>t kraftip,t tilläee till den allierade esl•aderns styrka 
var ett batteri af 4 lätta mörsare, uppfördt af Amiral Pe
naud på ett skar närmare ön Oterball. 

För 3 tt verlisliilla dessa nnordningar, befallde jag Kapten 
Ramsay, ombord på "Euryalus", med Kapten Glasse på "Vul
ture", Kapten Vansillart pä "Maeicienne" och Kapten Ste
wart på "Dragon'\ att anlira söder om Oterhall, jemte mör-
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sarefartygen, under Löjtnant The Hon. Angustus c. IJob~rt 
l ,.. , . . ' 

omhor< a fhe Dnl•e of Weiltogton n; öfvPI'IPmnadt åt desse 

OfficPrart>s omsorp,, \'ar det l1ela föraul.radt på afiOOI'JJ 

den 7 dennes, samt farlye Pn färdiga alt förhala lill drauhninrr, 

och hlefvo l•abh11· till dr·lla ändamål utförda för e <!.Jgninoen. 

Mycken hjelp vid bogsPr ing lemnadt•s af Officerarne på ·;ia

nonhfitar·n~', och höt:st berömvärJa firo alla för sina verll-

6amma a os l rå n e ningar. 

Unt.!Pr loppPt af samma natt börjMie ConlrE>-Amiral Pe

nand uppförandet nf sill batl••ri nH·d sands;ickar på ldipporoa 

innanför Ot,.rlwll, InPn de v•·rl.samma anordninp,Hrne linode 

Pj blifv:1 fullhordade lörTiin d•·n 9 dPtlrJPs på moq:orH'Il. 

UndPr llf'la för~'t:iiend<' daeen svajHde f(onel. Hysila standaret 

på citadellet Gustafssvärd, m .. n kunde Pj sPdiin obs•·rVPras. 

Som fram~5n::l'll af \'åra OJ'eratiooPr bProdde h•·lt och hållet 

på vädt>riPIH·n och hJSiit;hP!Pn m,..d hvilliPII hombPrna lillnde 

blifva kastad", så för·summ ;Jd Ps ej tid att försöka mörsames 

porte .. r, hvilka bt>l'unnos rir:tiea, och börjades :lllmän eld 

strax eftt>r Idorkan 7. Ll'llningPn utaf slijulninf:l.'n bld an

förtrodd åt Kap!Pn T. M. Wemyss vid Kong!. Marin-Artille

riet, bitnitid af Kaplen E> rne L1urence och Schombet'fJ, or.h 

användE:s alla anslranp,nin t; Jr af <lesse OfficPrare alt forcera 

mörsarnes eld till den böesta nlstråckning, som liUJhle an

ses rådligt. 

Kanonbåtarne detacherades för en tid från liniesll!c>ppen, 

sedan de först erhållit tillökning i bestyclwinp,en af en ka

non af svår lialiber, och "The Slorkn och "Snapper», som 

voro armerade med lanca stPr-kanon er, öfverlemnade jag åt 

KaptE'n HPWI<'llis erfar(•nbet att ri~~ ta dPssa två sr dnare far

tys ens dd så förJ,Iaktiet som möjli t; l ; och bl('f hans uppmärk

samlid isynn•·rhPt fa slad på t•n Tr edärliure, fiirliijd för alt 

slånua f<~rvallnet eme ll an Gus tafssvä rd och llåliholrn en. 

CommandPr PrPt> d y, ombord å lllilt fl aggslit' p(>, kom

menderades att taga "Starling» och fyra andra kanonbåtar 
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under sina ordH och manövrera och anfaHa batterierna 

framför mörsarefarinlen vid vestra ändan af linien. 

Återstod en blef fördelad på samma sålt till bestämda 

stationE>r, med order alt anfalla batteri er na och sl•y<lda mör

sarefartyuen, under Kapten Ram says ledniorr, bilrftdd af 1\ap

tenerne Grass·e, Vansittart och Slt•warl. 

På aflonPn den 8 d ennes hade jae beordrat I<apl l·n 

Key, å H. M. S. 11 Amphion", alt p,å ti'll S1ora Miölö och ställa 

si3 und er ord E>r na af K:tpl Pn W<·llesky, omhord å H. M. S. 

''Cornwallis", och erhöll den SPdn:1re Of'fict>rn instruktion att 

anviinda Haslinp, s och Arnpldon samt IH·gap,na sig af näeoo 

passand e l<iee nh et alt «'ll[!:lt:era Oen d t> n vid östra ändan af 

ön Sandharnn. Kapl en Yelverton, ombord å I-l. M. S. nArro-

l l " C · · l" ·h "C . 111 
p,ant", hlef detach1•rad vPs(\·art t lll t'< o, sa c ' oc rurse 

under sina order, med ht, fallllilli: alt syssels:ilt:l truppernes 

:u ppr.nM.t.sa r.nhet, Jn·i.lka hade bliJvit ohserv~rade post era de 

v.id ön Drorns<'i, samt all b evaka 1le små fart~'[!!'rls rörelser, 

f1vill;a hade vid åtskilli1:a tiiiUllil'n bemärkts i vikaroe i den 

tlireklion. 

Tidiet på dap,en ohserHra rlf' jag, alt dt• <l<'!acherade 

~skadrarne had e öppnat ('Id i bada clirPktion er mol fi <'n

Ol'll och drahhninp,Pn allrn.1n pii ~Ila punl.terna. En hastig 

skjutning af hnlor och bomher und ,. rh iills från f<istena på 

d'e första l·immarne t-mot k:illtlJJh:\tarn <' , or:h porte.-rna från 

de svåra batleri <' rna ul slraclite ~it: låll i{t hortom mörsare

lar1)'f::Pil, men kanonhiitarnes sttindit:a evolnlionrr och den 

sliidligh et, mPd hvilk l' n d e förd l's af sina bl'ftilhafvare, satte 

dl'm i stånd alt besvara elden med stor lillit:het och nästan 

med trot sighet hela dagen . 

Omkrinr, Id . 1 O på förmiddae Pn obsrrvrrac!Ps eldPil först 

ålsliilliua byr,gnader, och inlrftffade en shtrli explosion på 

Warr:ön, lrvill• en åtfö'ljd<'s af en annan omliring en timma 

efteråt; en tredje och betydligare explosion ii e de rum vid 
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middagstiden på ön Gustafssvärd, spl'id•atde stor sliada på 

fiendens försvnrsverl1 och som bidrog mycliet att minslia 

elden från IlanonHoa i dt·nna dirc·ldion. 

Fördt.•lPn af hast.igheten, med hvilken elden från mör

sarne utförd<'s, var synlig pi\ de lortfarande elduthrotten, 

som vidtomfattande utbredde sig på Wargön. 

Den svåra besliaff,,n!Jeten af de ref, på hvill1a lianon

båtarue l1ade somoftast törnat, förmådde mig att ftterl;alla 

dt'm innan solned~ånp,Pu, oeh då fiendens Pld nn var förldmad. 

Flottans biltar blefvo nu beordrade att samlas med rakder 

innan mörkPr', och under ledninp,Pn af Kapten Caldw~;ll, br

l:ilhafvare i\ mitt llar,}:slirpp, undl'rhöllo de en fortfarande 

eld omhing tre limmar, hvillien hade eanslia fördtdaktiga 

föi.Jder, lörorsaliande nya eldutbrott och bdj"dligt löröliande 

den allmänna branden. 

I dap,nirq~Pn dPn 10 r!Pnnrs hade flrra mörsarefartyr,s

slållninear blifvit frarllllragne inom lwrlare porte och blefvo 
l o ' !a!lOilbatarne i:::en beordr;HJe alt eneagPra. 

Tredftcliarrn, hl'il!i<'li varit förtöjd af [iPnclen till att 

försvara inloppet mellan GnsLd"ssv3rd ocil ll5hliolmen hade 

blifvit undrr nalt<·n förhalad till elt s;ilu·;,r<· sliiiJ,·, n:en d

den fr:in balleri<!rna var föröliad ocil dr.dJ!Jni!lRPl1 förnyad 

lnPd liOiehd å bårla sidor. Eldrn forHor alt brrnna utan 

uppPid)ll inom f:istcna, och oml1ring middap,sliden [pf en 

rölqwlare, tjoeliare och mörl.are iin nå:{on som varit sPdd 

och litföljd af klara lår,or, tillkanna alt bomberna trätfat 

brannbara amnen i dir,·ldion af arsena l•·n . [lf'slinnda läoet 

var i början dold! för· våra blicliar, mPn som lilgorna fo;t

foro alt spridas, uppläcldPs snart att de gripit ornliring 

ända till Wareön oeh att m:inr:a byg:~nad .. r pil Svartö voro 

allaredan niira alt lillintdgöras. 

Genom de l:itt bedömda anordningarile af Artilleri-Offi·· 

Cl.'rarne underhölls en stadig eld hela den följande natten. 
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Raketbåtarne hlefvo ätericen på aFtonen samlade, då 

kanonbåtarue blefvo iiterl;allade och framp,ingo succl'ssivt 

sårsiiiila divisioner. DPn första, und<·r !Cqd~n Seymonrs å 
H. M. S. »pemhrolien ledninp,, utförd'' en utomordentlig 

skjutninG på 2000 prds afstånd fr5n fastnin[.!en; den andra, 

under Kapten Caldwells !Pdnin3, lycli<Hies äfven att, vid en 

sednare del af natten, bidraga till föröl1andd af branden; 

och oaktadt lå~:ornas sliell blottställde håtarne för fien

dens åsyn, bibehöllo de sin sUillninr,, under tU li{]ip, eld ar 

sprängande bomber, med lugn tappPrhel. 

Då jag tog i betraktande den vidsträdta sl1adan, som 

nu hade blifvit tillfogad fienden, Dch äfveu att få bycgnader 

af b<'lydenhet återstodo att förslör:•s på Waq;ön, nch alt 

de, som stodo på Svartö, voro pä )'tl.<'rsta gränsen af v5r 

skottvidd och i sådan st:illniJIG, der ännu inp,cn bomb 

råelit dem, var jap, af d<'n tanl1~n att rinea fördelar kunde 

vinnas med alt fortsätta elden ännu rn d<Jf,. 

J anledning deraf afsiinde jap, Kapten Sf'ymonr alt iif

verl:ig~a ml:'d Conlff!-Amiral Penaud, och med d••n nppril!

tiehet och oafbrutna s:nnj:1, som jag o:lflåtli~t erfarit från 

denne Officer, blr•fvo anordningar g <~ nöst tr:itfade och order 

gHna alt upphiira med sl\jlltning<'ll l'ller rLqjningen, Nfli{Oil 

skjutnina, undantacandes på rai;P!bfJtarnP, brsvarades icke under 

natten af lienden och uppbörd" nilslan t11olt och hållet å 

hans sida före dagningen, fastän verl>en från sjösidan voro 

allmanhet föga skadade. 

Det återstår blott för mig att öfverlemna till Er· ledning 

medföljande rapporter från [{aph•n Well<'sley om hans före

tag med den drtacherade eskad('rn ostvardt den 9 d\·nnes) 

och ja~ b~r, att l'\i vill underr5tta AmiralitetPI, att som 

trnpperne på Drumsö ej visade leelien till motstånd emot 

fartygen under Kapten Yelvertons befäl, så åtei"Vfillde han 

samma afton till sin förra ankarsättning. 
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Uppgifterna medfölja på olyckslr<inddsl•r, som lwf,·a 

inträffat under ulförandd af dt> lilldra !!" ISPr, jag liar haft 

äran att omförm:ila; ducli far jat: niimna, att de hafva 

vnrit fnrre, än som l;unde frirv~ntas, und er d•~n eld, 

för hvillil'n d l', som \'oro l'llf! <lg l• rade, \'arit hlottst•1llde. 

Bland de svåraste si<ador :iro de, som ul\'cl.lirrtvis intrii/fa•le 

vid explosionen af raliell'rrJe i 1Jasti11p,s och Vultun·s hiitar, 

Ni ohservPrar noe, att jag arlifill•·r mir, hPit och håll..t alt 

medr!Pia n~p,ot om eskaderns fiirf;Jrande undPr Cunii·~>-Amiral 

Penauds hPfal, lnill;a utan tvifvE>I hlrf1it fulll;ornligt och väl 

fram,tälld;J till hans ~'ff"n l1• ·g,.ri11g; rn••n dd mfi Iiiiiitas mig 

att erlmnna min djupasto tal'ksamhd för d•·n prisv:rrda sam

verlnJO, de hevisat, och all utlqcka min ht•nndran iifver 

den1s tappra uppförand e, som v oro und er hans 01 d•·1· och 
' 

min hj t-> rlliea tacl.samhet fö1· det heredl'illiga bistånd jae 

mottagit, 

Det iir med stor tillfrPdsst:illrlse, som jaa redoaör för 

dl't lof1·ärda uppförandet af Oflic•·rarf', sjömän och mari

ner, under mi !l b r• fal; och ja p, öfl'erlr•mnar, till Er leJ

nintr, uppgift p5 dl' OfricPrare och ~Ila andra, h1ilka varit 

31ll'iillde i de filsl;illit~a de!ac!Jerade tjenstgörinr:ar 
1 

hl'ilka 

tilldrogo sig und,·r anfalld. 

Min slörsta la c l;sarnh~t är ja{: slil ldic Contre-Amiral 

Sir Michael Sqmour, som vid alla tillriillf•Jl hitr:idd e mig på 

det verl;sammaste säll. 

Af Commodore Pdlram, Kap!Pn af Floft;rn, har jar, mot

tap,it Pit ovard el'ligt histänd; och har det nit Ol'h dnc:r!i .. Jrpt 
lr u ' 

m .. d hvilliPll han full t;jort sina fiir sin ljPnstgiirin
1
: mahtpå-

li!:gand t• sl•yldixh<'ler, bf'tydlip,en hidra:_:it till tjenst .. ns utrö

raud .. , och fordrar mitt största loford . 

Jag stannar i slörsta förbindels e till Kapll'n 1\ ;rmsay, 

ombord å H. M. S. "Euryalus", för hans verl;samma och 

gagneliga ansträng ninga r, sa väl som till Kapten Glasse på 
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"Vullure~ och 1\aptf;'u Vansillart på "Magicil'une11
1 

och till in

r,en rnPra :in till Kapl.•·n StE'wart p:'\ "Drar,on'\ hvars nit och 

terksamma hjelp 5drot; sic min särskilla uppmärl1samhet. 

De at [{aptt'll Wellesley tilldelade uppdrag, så väl som 

dem, b~stiimda till l{apt••r~t•rne Seymour, HE>wldt och Cald

w,. JI, blefvo utförda till min fulll;omli t:a tillfrrds stå ll else; och 

sto1· lack ilr jae sk)'lditJ Kapten Ball på Il. ~1. S. "Ex

moulh11 lör det bistflnd, han r:~f vit! åtskilliea tillfällen. 

Sent om aftonPn den to d •· nnes: 1-1. M. S. "~lerliu\ 

nnder KapiPn Sulliwans hefal, stötte på grund på en ol;änd 

klippa, hviii1Pn han ofta nndersöl.t .- , då han förde mig långs 

rnörsar.-farl)'p, l·lls liniP, 

Icke det ruin sta ld3nder kan pålär,gas vid lldta tilllålle 

drnne Otneer, utan är jae glad alt hP[!ap,na mig af dt't pas

sande tillf'3IIP, som nu l:ifves mic, att !':isla Er särskilla 

upprn:irl;samhPt på denne prisvärde Officers onttröttliga nit. 

Dl'! M till dd ntmirrkta nit och den sldcJ.IighPI, nH'd !rvilhet hans 

besvärliga slilldiglreter blirvit utförda, som mycliet af Flot

tans operationers framgång kunna tillskrifvas. Jag hoppas 

de t må lillalas mi1: vid d<otta tillfälle, att rekommendera till 

Er synnPrli::a åtarli;a Liijlnanl R. G. Crryl;es lj ens ter ombord 

å dP!ta fartye, livars uppförande på det fördelaktigaste blif

vit rapporterad!. 

Min synnerli~a tacl•samhf't ~r jag skylclig till Ofl1cerarne 

och manskapet af [(Oli[!L Marin-arlillerid för det säll, på 

lnill; r t deras maldpålit:t!nnd t• slqldip,lrder blifl'it utförda. 

Det. kalla och stf,ndaktiua mor!, med hl'ill;Pt de fortforo att 

ulföra sina sl;yldinlrelH på sina postPr, förtjPnar dl'! högsta 

lofortl; och är det rnPd nöje, Jae fäster Er uppmårl;samhet 

pi\ ((apll'n Wemyss' förtjerrst r r, åfvl'nsom [{apten erne Lau

rences och Sclrombergs, vid denna utmär~tll l.orps. 

llerömvårdt har ocksil varit Officerarnes och hesätlnin

ge.ns uppförande om-bord & mörsarefartygen vid detta tillfällf' , 
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Del beundransvärda sått, på hvilket Officl'rarne ornhord 

i kanonbåtarlie bibehöllo sin ställning under elden, och den 

allmänna ihärdigheten ar besältning<'n å dessa rartyu vid 

alla ti llfällen, rörljenar Er gynnsammaste uppmärksamhet; 

men då jag hänvisar till rnPdröljande listor örH•r Officerarne, 

så lill jac ej gerna frar:1hålla någon siirsl;i ldt, då alla hafva 

gjort sig förtjente af Er ynne~t. Besåttuiogarnes tappra upp

rörande har varit omissl1änoelict. 

Jag har &c. &c. 

R. S. Dundas, 
Contre-Amiral och högste BeWhafvare. 

JENIKALE. 

(Forts. från sid. 244.) 

Utom den Grekiska kyrkan, fanns här fordom en litPli 

Moskc, som Ryssarne för kort tid sedan uedrirvit. Detta 

tempel gömde stoftet af en pPrson, som njöt stor Yördnad 

bland landets Turkar, och hvilkeos historia förtj~nar att be

varas från glömsl1an. 

När Pett•r den store i början ar 17:de århundradet be

kricade Tnrki,·t, rönte hno i början ett motstånd, som ho

tade att bringa honom i förderfvet. Inn,~sluten i d"n lilla 

staden lJusels uti Moldau, vid Pruths strand, af Ottomanska 

armeen, under Ston'isiren Balladji MehemPt Pascha i förening 

mPd Tartariska armeen, hade Peter jemte hela sitt hof 

ovilkorligeo blifvit eiorda till krigsfångar, om ej hans gemål, 

Catbarina l, i hast samlat en betydlig pennincesnmma, hvar-
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till lades alla henrws juvele1· och alla de dyt'barhrter man 

lwnde finna i lägret, hvilkd allt i hennes namn sidellades 

till Storvisir~en, som liit muta sie, och undertPeknade det 

qlilbara fördragPl 1711, h\'ariePnom Peter med sin arme 

erhöll fritt art å<;:. D~>v!PI-Ghirri, som hade hPfalet öfver 

Tartarislia arme.,n, Försöl;te att motsätta sig d..tta förräderi, 

m 1~n !Mängt, äfvensom hans bemödande att förhindra trak

tatens ratificfratHie i Constantinopl'l aflopp utan frameänc. 

Tio år derefter
1 

då kriu mot Hyssland åter stod för 

dörren och TurJ.iP.t behöfde en duglig anförare, kallades 

Devlet-Ghirei till ConstantinopPI för att ölvertaca bd:ilet öf

ver den arme, som stod färdig att gli i fält. !lan brgaf sig 

derföre till Adriafloprl, för att med Divanen uppgöra om 

fälttåp,splanl'n och andra vip,ti~a punt-lPr. Sedan allting var 

uppgjord!, skulle Devld-[{ahn bPt:ilva sig ti ll armeen, och 

stod just färdi~: m"d fotPn i stighöp,rln att stiea till h3st, då 

han plöts lisen fö rblef orörlig, tariiifullt stirrande framför sig, 

på mark,•n. Man förvånades öfver d··n bPS)lln~'rliga ställ

nina uti hvil11en han blef stående, utan att röra en lem, 
O) n 

ända tills sultanen sjt·lf, som blifvit underråtlad om förhal-

lanl!et, anlände och fr5g~de hvad som ear anledninc till hans 

bes1nnerli~a upplör•HHle. 

"Jag kom att tänka på", svarade [(hanen, "att jag glönJt 

bP{l•'ira upp f\ IJandd ar ett hufVUtl\'ilkor, SO!ll ja {l [;ister vid 

den hjelp jag Jör län ar Edrrs llögln·t. Jag hq;är 13altadji 

l · ·r· k fördra o et \'id 1\hdremets hufvud, förräl an·ns, som J n[! ~ o 

Pruth, hvarig,'nom edt•r oförsonligaste fi<·nde, Ryssland, b.lef 

räddadt." Baltadji i\h·hemd hade åtföljt sultanen till Adna

nopel, och befann sig nu, under ulöfninp,Pil af sin tjenst, i 

palatset. Innan kort frambars VPrldiP,Pil hans huf\'ud på ett 

sitrverfal till Khant>n, hvilkl'Il lat lägp,a det i en Lid1·rsäck, 

fylld med gnldsand, som bars af en bland hans fiilje . . För 

att bevisa sin )'llnest, gjortle honom sultanen yttE'flreare 

present af Reis-elfendis' och Agans öfver Jauitscharrrue huf. 
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vuden, hvilka han ide hade beeärt, men som man vissie 

voro h:ms fiendt'f. 

Baltadji encle son bld innesluten i fästningen Jcnikale 
l 

hvarest han länge lefde, helt och hållet öfverlemnande sig 

åt relip,iösa betraktelser, livarigenom han kom i stor vördnad 

hos Turkarne. Han bld bf'{lrnfven i den förr nämnda 

mosl.en, vid hvars rifnin~ man fann hans ben, som bldvo 

samlade och jordfästade på sl:ldens brgrafningsplats, belägen 

på bergshöjd en ofvanföre befästninaarnr. 

När fr§n Jf'nil;ales höjder bliden kastas åt hafvPt, tråf

far den närmast banken ChPska, hur~ niirvaro ~~ kännbart 

inskränker passap,Pn uti sundt•l; längrl! bort visar sig sjön 

Taman och derin1·id den lilla staden af samma 11:\mn, och 

ånnu en till, Fana:;oria. Uinr;st bort uti t'lt atl:igsd fj erran 

höja sig de blå spPtsarne af Caucasus. Lant!~t, som omgif

ver staden, år öfverallt dPtsamrna: ofanlliea sliilter, der och 

IJVar belaclila m•!d grönska, m<>n man finner Pj på miltal ett 

enda trad. Della hårrör troligen af de stormar, ~om en 

stor del ar året berrsl;a i dessa nejder. 

På en stråeka af oml;ring 2 mil, eller Hr5n byn Ka

mish-Bournon till Jenikale, som armeen marchPrat st•dan 

dess debarkerinp,, liar den sUindigt passernt öfver vaclira 

naturliga iinp,ar, så frodiga, att arnset stundom gicli h;islarne 

upp und.er hukeu, IDf'll nndrr hrla vågPil icke ett POda träd. 

Landet prodnc t•rar, j••mfördt med det öfrip,a Europa, hosl;al> 

uli OPrhörd mängd, äfvensom säd i öfvertlöd . 3yar och torp 

synas s1rödda öfvt>rallt, så v:il inuti landet som på lwsten. 

Befolkning••n pfl laud<'t är till större dt>lt>n Tlll'larer, och idka 

allm:inndig"n jordbrul;. Man miirker hland dem inp,a leden 

till rikedom, icke en gång till välstånd, men anträlfa 1• ej 

hellt-r några fattiga. 

vissa delar ar landet, men hufvudsakligen i granoska

pe t af Kertcb och Jenikale, trätrar man små jordkullar t•llcr 
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högar, hvil~as symmetriska former bryta den enformighet, 

som måste villlåda landskapet till följd af den totala bristen 

på träd. Dessa högar halva särdeles brytt de lärde. De 

kallas har Tumuli, och den tron är allmant utbretld bland 

folket, att de blirvit resta öfver erafvar. 

Om man med omsorg undersi\I;Pr dem, som liega på 

denna del ar Taurislia halfön, så komm~r man, rörande de

ras tillvaro, till en ganska antaelig theori. 

Det sy1ws som om Tumuli eller höp,arne äro tilll;omna 

genom Pil sarnvrrl;an af natur och rnennisl,ors arbete. Flera 

bland d•·m best5 af enorma stenblock, hopade det ena på 

dt·t andra, och som, då man vet alt jordPil ej ar \'UII<anisl!
1 

lllt>d siii;Prhet kan antagas ständigt hafl'a leeat der de be

finna sir, i dap,. Genom mennis!wrs försorp, har sedermera 

stenmassan blifvit tädt mPd jord oeh erhållit en rundad 

form, hvilken, klädd nu·d grön sl1a, på ert för ögat sftrdeles 

behagligt s.ätt bannonierar med de kringligeande f~lten. 

Andra åh·r bland dessa Tumuii äro helt och hållet 

mennisl;ors arbde. Vid först:1 granslming eifvu sig detla 

tillkänna; man !Inner i miclten Pit hvalf, uppburet ar mnr

verli och hullersten. Alla forntida grafvar, som man funnit 

Taurien, hafva varit inneslutna i Tnmuli. 

För omliring ett i\r sedan upptäckte man vid under

sökninp, en af en sådan hiip, tvenne vaclira mamltH-bilder, 

hvilka för nä•·varande förvaras uti l;ejserliea Museum i Here

mitaget nära S: t Petrrsburg. 

Vi haf\'a srtt just nämnde grafhög; den ii r 37 fot hög 

och diametern vid hasen 27 fot. Inuti, i jPmnhöjd med 

marl; rn, slår en urgröpt sten, i form af en lilildsta, !Jvilken 

innehöll lemniosar af mennisko[JE>n; det hela kringhygdt ar 

11tt hvalf af oml<rinp,- 5 fots höjd. llär faon man de två 
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statuerns jPmte nåp,ra vaser· och antiks vapen. Räraf bör 

man kunna sluta, att endast personer nr betydenhet på detta 

sätt blifvit hPgTafne. 

Ännu återstår docli alllid alt eöra eir, reda för ända

mfJiet, livarföre dPssa l1ögar hlifvit uppförde. Denna fråga 

qvarslår alltid olöst. Så vill ,t.-n yllre likheten i form, som 

deras anliip,p,ninp, i linir brr-dvid hvarandra, eiir sannolik den 

förmodan, all de gamle l'id deras uppresande ej h•·lt och 

hflllet lemnat ur sigte livarli en srnaliPils forurinear dl<· r den 

effekt, som de p,rönskande l•ullarne utöf1·ade på det mono

tona landskapet. 

Under de fordom i dessa lrakl!'r stnndigt rasande kri

gen hafva Tumuti varit använda såsom utliiksposter, livari

lrån Veddtrr kunde ollservl·ra f'n annaiiiande fiend<', 

grannskapet ar Calfa visar man ännu dPll Turnulus, på livars 

topp hro•lrPll till Add-Tchobuue-Ghirei-Rhan bliflit dödad 

år 1680 nf en lwnonkula, under det all han såsom Tartari

ska arme<·ns bdålhafvare ledde sina skaror och be\'akade 

sin motständares rörelser, 

När en bdfllhafvare do& i fält, bruli:lde man rorilOm alt 

gräh·a sie in uti en hög och der jordh1sla den nOitlnl' j men 

om den liuiP, livaruti Tumuti sträcl.a si&, ej lwfann sig i 

grannsllap l· l, gjorde man ('il p,raf af sl<'n, uppliö>tade d!" röf

VH en hö{{ och filslade h<irigPnom befolkui11gens l'iirdnad 

l'id den döde llöfJingt·us hvilorum. 

När allierade armeen intrånr,de uti Jenil•ale, hej11ildes 

dess steg af en förfärlig explosion, som sprängde i lurten 

en deJ af citadellet. Jorden darrade Under dPI'<lS fötter . 

Ännu en mina var anlagt!, men blef lycldietvis icke anlftnd. 

En rysk 1\orporal arreslerudPs med lunta i handen j llao 

hade ej fått tid på sig alt fullgöra sina order. 
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sedan rastningen blirvit tagen i b~sittninc' skyndade 

man att undersöka de publilia byegnaderne. Uti Militär

hospitalet möltt•s de allieradt> af en lörfärli1; syn. Den stora 

mängden R)'ske såra1le låg hopvrålit i Pil massa 1·id dör

rarue; deras ansigtt·n uttrycl.te dt>n förlärli ~::ast e ängslan. 

Vid knallen af dl'n första e1plosionen hade alla, som iigde 

minsta kran, sökt alt rädda sig, fullt förvi&sad e att hospita

let äfHll var und er minerad! och inom lwrt slillllt! springa i 

luft<>n. Man sllyndad!! sig att lup,na de olycklige och att 

försiilira dem, att numrra in r,e n fara vore å färde. flospi

talels förste Läkare var den ende, som hade qvarstadnat på 

sin post. Han var Tysk, och hade för nfigra mnnader sedan 

intr<idt i Rysk tjenst. J ansernde till det stora bdlofvet, 

hade man erbjudit de främmande Lfiliarue de slörsta förde

lar. Od behlHHr knappast sågas, all tle 1\yske sårade harva 

blif1•it behandliide m"d d<·n största mensl.!izhet af Je allie

rade. Den uyssnämndli.' Tyske Läkaren bevisa<les allmån abt

ning, och h<Jil hlef till och med inbjuden till Bel'älllafvande 

Generalens bord. 

De vid Sehastopol blesserade Hyssarne hafva blifl·it 

spridda öfn:·•· hela södra delen af 1\yssland. Hospilalerna i 

Taeanrog sä val som i 1\ostov, vid stranden af Don, ilro 

öfverfyllda derar. Från tillförlitliga källor kan man beråkna, 

att Ryska armeen, frnn hörjau af Sebustopols IH'liigring, haft 

70,000 sf1rade och ~juli:l. Blessyrerna äro i allmänhet farliea 

och svåra all knr•· ra, till rolje af den skörhjup,~sarlade ka

raklH, som de flesl.es sjukdom antagit j man anser delta 

härröra från öf1·eransträngning och dålig föda. 

Jeoil~<dl', som numera åf1•en mot landsidan ftr befåstad 

ill'?d förtr;'ilfliga jordvåro, uppliaslade pa nåera dagar och 

eanska v:il bes tyclwde, inn.,.hafves för närvarande, för de al

lierades rillining, ar en division Turkislia truppt·r. Bibeliål

landet ar denna plats tillförsåkrar de allierade rri passace 
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till och väldet öfver Azofska sjön. Ryska fäll,erkt>n vid 

Sant Paul och vid !{ap Ak-13ournou, helägna fr5n samrna 

sida, ntl'll ofvanföre JenikaiP, äro helt ocla hallet ract:'radP. 

Ofllciela rapporter uppgifva armeringt•n af nämnde poster 

således: 

Vid [{ap Sant Paul : 

Batteriet N:r l en 68-'it:g l;anon på pivot-lavett och 2 st. 

l S-'it:ga kanonPr; 

N: r 2 4 st. 68-'it:ga bomb!;;, n on er och a st. l S-'ll":ga ka-

noner; 

N:r 3 Pn 68-'ll':g homblwnon och 3 st. 18-'il:ga kanoner; 

N:r 4 3 st. IS-'it:t:a lianoner; 

N:r 5 Jil;ah•dPs 3 st. 18-'it:ga l.anoner; 

N:r 6 2 st. 68-'ll:ea homblianoner och 2 st. 68-'it:[:a karro

nadPr; 

N:r 7 t-Il 68-'ll':g kanon på pivot-lavett och 3 st. (i8-il:ga 

hombkanonPr. 

Summan af Sant Pauls lwstycknint: utp,jor1le s51edrs 2S 

st.; de tl•·sta af p,rof l;aliiH•r. Som sundd har, äfl'ensom 

l:inp,re ll"d vid Jenikale, f."llom han~ar och sliE-ppsvrali :ir 

inskranl.t Iii! obdydlir, bredd, så 1·oro dl·ssa hatl<·rier eanska 

frul.tansv~rda för små lirir,sfartn:, eller shdana, som för dju

pets skull ~Uiltle passera snntlet . 

Fålt verl;et vid Kap AI1-Bournon var endast bestyck~dt 

med 2 st. (i8-1l:ga l;anoner på pivot-lavetter. Sundd år 

hår något bredare än vid Jenil;ale. 

Tio d;•gRrs tid hafva åtgått fiir att racera dPssa hegge 

Lefästn jnga r. Sant Paul och Ak-llonrnon, hvillia hafva ko

stat nyssa rne s5 my cken omtaniin, möda och penninear, åro 

nurnPra gmshö~:ra r. Endast så mycliet är hibPhållet som he

höfves all hysa den fåtaliga earnison, som de allit-radP låtit 

qvarsta.dna dr r. llalterierna ilro hl•lt och hållet jrm nade 

:r 
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med jordPn. l{rut- och bomh-macasinerna, kulugnar och 

kasernl'l' iiro åfven förstörda. 

En sto1· milll{{•l mat erirl, twstårnciP. af k~noner, projek

til r' r och b<id•lnint:ar, hafl'a hlih·it horltr<~nsporterarle på de 

alliPrades smårartyg; större delen clcraf äro öfverlemnade 

åt Turkiska divisionen till h'nilialcs förs,·ar. 

BOMBARDERINGEN Al!' SVEABORG. 

Contre-Amiral Penauds f:sta rapport. 

H. l\. M. Skepp Je Tnurville framför Sveaborg 
den H Augusti ~855. 

Herr Minister! 

mitt href af den 7 dennPs hade jag äran underrätta 

Ers Exct>llens, att Amiral Dundas och jap, anländt hit, i af

sig! att bombardera denna f,islning . 10. -k 8 på morgonen 

den S börjades elden mot Sveah org af: 16 Eneelska Mör

sarefart y g, h vardera med Pli mörsare; 5 Fransyska Mörsare

fartyg om två mörsare hvardera, samt af t~lt helägrings

hatl(•ri om fyra mörsare af 27 cl'ntimet ers diameter, bvilket 

jag under de begee förep,åmde nätternas 6 timmars mörker 

hade låtit uppföra på ldippan Abraham, belägen 21200 meter 

från fästningen. 

Jag år lycklie att kunna tillkånnagHva Er, Herr Minister1 

att detta förelag fullkomligt lyckats . Det har icke varit en 

simpel, vanlig kanonad, som eskadrarne gjort mot Sveaborg, 

utan ett verkligt bombard ement, ln·ars allvarsamma följder 

vida öfverstigit mina förhoppn,iugtir. 

20 
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Knappt trenne timma•· efter bombardementels början 

varseblefvo vi att det förorsakade fästningen bet)·dlig skada. 

Lågorna af talrilla eldsvador visade sig på fl~ra ställen, och 

snart sågo vi låfforna stiga höp,re än lwpolen af kyrkan, som 

är beläcen på norra uell'n af Öster-Svariii; uenna kyrka var 

det enda monument, som våra liulor tycktes fullkomligt re

spektera. Fyra sersidila explosioner hördes; elden hade 

nätt krulmögasinerna . De tvenne sista PxplosionPrna voro 

isynnerhet fMfarliga och böra halva förorsaliat lienden be

tydliga förluster, så vill af manskap som af materiel; Ullder 

Oera minutt>r hördes knallarne ar springande bomber och 

granate•·, som betädle stranden med spillror af alla slag. 

BombardemenlPt upphörde kl. •l 5 denna morgon; d d 

har följalillieen vant tv enne dagar och tvenne nillter, under 

!Jvi111en lid Sveabare endast framst<illt hitden <~f en ofantliff 

eldsvåda. Elden, som ännu fortfar, har upp>lnl<at nåslan 

hela l'åstnince•i och förstört VPrl1släder, maeasiner, lws .. rner, 

litskillien etahlissemenll'r för platsens myntlieheter och en 

stor myckPnhet proviant. 

Våra mörsares och hauhitst·rs .slwtt tr:itfade så väl, att 

fienden, fruktande alt f~ helt och hållet uppbränd dt·D tre

däckare, ~om slängde sundet emrllan Sveaboq: och Båk

holnHn, låt delta sl•epp, under natten, drasa sie tillhal•a in i 

hamnen. 

Hyssarne IPrlo betydlien Förluster, så mycliet mera k;inn

bal·a, som de på d•· n allienHie Psl,adPrn in~liränl;te sir: till: 

eu Engelsk Malros död och några få lindrigt sårade. De 

fiendtlign fäslena besvarade emt,llrrtid kralliffl vår eld; de

ras eld var, om man undanlaff cr sj ellva öuonhlicket fö1· ex

plosionl•rua, alltid lika lillip, ; lr:ilfsillierheten hos våra pjt>st r 

med lång skolt1·idd gaf oss do:ek en obestridlig öJverlägseD,

bet öfver R yssarne. 

Uvar och en ombord i eskadern har uppryllt sin pligt 

med hängifvenhet, ifver och mod; besätlningarnc halva ådaga-

l 291 

rag{rt ett utmärlil nit j de halva gjort sig väl fö•·tjeota ar 

({ejsaren och Frankrilie. 

Man l1a11 ej vara mera tillfreds, an jag är, med de 

stridsmedel, som statt till mitt förfogande. Mörsarefartygen 

oc!J kanonhåtarne halva fulll•omligt motsvarat allt, hvad man 

af dessa fartyg vänlat; helilffl'ifi(!S-baltHiet gaf ett särdeles 

vackert resultat, uch vi kunna sf1ga, att från en fiendllig ö, 

på hvillirll Franska flaeffan blåste, skjötos våra bästa skott. 

Amiral Dundas och jat: hafva vid detta tillfälle, hvill<et 

alltid varit fallet då våra llaffeor varit förPnadP, handlat full

komlit;t enhälliB!. Exemplet af det goda förstånd, som rådde 

emellan Cheferne, har l' t'rl!UI fiinJelalili[!t på besättningarne 

å de brg~e eskadrarnr, t.vilka under striden i sjelfva verket 

endast utgjorde Hl. livar och en hade endast ett mål: 

täfla i att förorsalla fi enden slörsta möjliga skada, och de 

framp,ånt:ar ett skepp af end~ra nationen vann, erl1ilndes ar' 

den andra med lika entusi~s tisl1a bifallsrop som om de hem

förts af dess ceen Uacca. 

Utan tvifvel, Brrr Minister, skall Sveaborgs bombarde

ment utöfva ett stort inlll'lande på Ryssarne, IJVill;a vi nu 

visat, att deras fästninp,:1r ort. arsf'naler ich äro fullbomligt 

fredatie fö1· de allieradt> flottorna, t.vilka, efter detta, (,unna 

och böra koppas alt \'ara i stån<l alt ffiira stor förstörelse 

på fieodtliffa området, utan att sjellva lida någon liil!lnbar 

skada. 

Då jag skickar Er en utförlie rapport om denna affär, 

Herr Minister, sliall jag hafva äriln föreslå till belöningar · de 

Officerare, Matroser och soldater, som mest utmärkt sig un- ' 

der striden. 

Jag är &c. 
Penaud, 

Contre-Amiral och Chef för l;>steujö-divisionen. · 
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Contre-Amiral Penauds 2:dra rapport. 

Nargen den 20 Augusti ~855. 

Den 7 Augusti, på hvilken dag alla rartygen tillhörande 

min division hade samlats kring mig framrör Sveaborg, beeaf 

jag mig Id. ! l O f. m. till skäret Abraham, beläget på 2,20·0 

meters afstånd från fästningen, i ändamål att der utsöka 

lämpligaste stället för uppsältandet af ett mörsa.re-batteri. 

Vid denna undersökning f1ltöljdes jag af [{aplPnerne 1·itl ma

rinens artilleri Sapia och Mourette samt Löjluanten de Ver

neuil, Chd på Avis-ån~;farll'eot I'Aigle 1 hviliket ja.g eU par 

dagar förut hade sl,ickat att loda och att tl!odersöka anliar

sättnincarne vid Sveaboq:. 

, Sedan ställ et för batt eri et blifvit utsedt, började man 

~1. ~ 12 alt uppl;asta bröstvärnet, som skulle skydda det

samma; bröstvärnet gjordes af säcliar fulla me·d sand, hvil

ken jag tagit vid NarcPn och hvarmed divisionens roddJattyg 

v,oro lastadt• ; dt•tta arbt>te blef utan svårichet verkställd!. 

Kl. i3 r. m. i d••er,qninaen dagen derpå utrymde vi sliä

r~t. Fienden hade, utan ll'ifHI, kke upptäckt vårt arbl•te, 

ty den riktade icl;e ett ~JHia sl.oll tlerpå . 

Hela d<q;en, d Pil 8, unvf111des till förberPclanJe åteärder; 

våra Mörsarefartye, bot:serade af lwnunhåtai'ne, gingo att 

laeea sia i lini t> mrd dc• Ent:elsl;a Mörsarefartygen. Dessa 5 

fartn::, le Tocsin, l~ F'ournai~,., la Trombe, la Turche och Ja 

Boiube, bPst)'ckade hvartl t, ra llJ('d tvenne 32 centime!t•rs 

mörsare och under befäl af Liijtnanterne Leotard de Ricard, 

Cuisini1·r, DelislP, Souzy, Cottin och. Buret, anl1rade i midten 

af den linie, som sträcker sig från Enskär till ön Grå

bara, på 41100 meters arständ från centern ar Sveaborgs 

fåstuing, på hvilkrt stillie alla borde rikta sin eld. Högra 

och vensira fl yglarne intogos af 8 Engelslia mörsardartyg, 

på h vardera fi l geln, bestydwde med en 13- tu·ms mörsar<>. 

Ankartagen voro förhiogda så, att man under stri,l en skulle 

kunna fö.ra dessa fart y g 600 meter o ånnare de fieodtliga 

l 
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batterierna. [(aoonbåtarne l' Air, r" !te, J' A ' 'alaochP1 la Tour

mente, la TempNe, la Dragonne och la Fulminante, kom

men-derad~ af .Löjtnanterne Man, Tre~se, Jonnait, Maudet, 

Earry och Harel, ankrade utanför mörsarefart yg .. n på en pa

ratel1 linie. 

Fregatten isis, Ci·1ef Cleret-Laneavant, och Korvetten 

Galath6, {:her Man•cel, lades öster om Skoeskflren Wr att vara 

i närheten ar de stridande fartyg en, hvilka de skulle förse 

m·et!l amunilion. 1\'lan hade vidtaeit anstalter för inrattandet 

ar en ambulance på lsis, ombortl på hvilket fart)'g befann 

sig Abbe Piel, Austerlils' Slieppsprest. 

På föga arständ och färdiea att, i händelse af hehor • 
bisprinr,a de stridande fartygen, voro förankrade: Avis-ånr.-

fartyget FAip,le oc·h näera Enp,dska Fn•t:atter. För samma 

ändamål voro order :gifna åt våra skrppshåtar, att på mor

gonen följande dae samla sig vid I'AigiP, och Kaptenerna 

La11renan, Talfait de Saint-Gennain och Le Gallic-[{rrizonet 

voro utsrdde att vex-elvis :)Pda dPnna tjenst, äf1·ensom, om 

så erfor,Jrades, att intaea min plats. 

Så snart artonens mörlirr gjorde det miijligt att dölja 

"åra rörelsH' för fi.,niJe·n, kmn ad E' på t•n g:J ng och i god 

-ordnä:ng alla dil'isionrns båtar ~i n a slirpp, för att på skåret 

A1lraham lundsutta starl.a ilrbets-liommt>nd erinoar af SJ'öfolk 
b ' 

jordsäckar samt artifleri-mat Pri t· 'l. Bålilrne, som först hlifvit 

:lastade, rortroro hela na11Pn ffi Pil denna transport. Genast 

efter landstigningen börjades arbP!rt med ifver under led

ning af llatleri-befälharvaren, Kapten Sapia, och före kl. 3 

på morgonen den 9, då jag infann mig på skäret, hade man 

färdigt ett bröstvärn ar 20 mPters läned', 3 meters 50 cen

timers bredd vid basen samt 2 meters höjd, hvilkct beskyd

dade ett batteri med trenne 27 centimeters mörsare, lad

dade och färdiea att p,ifva eld. Ett stort förråd krut var 

förvaradt i en granitklyfta och skyddadt för bomber genom 

en solid betäckning. Ändtligeu nr då det battrri färdigt J' 
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som jag så långe ämnat låta uppföra, och vi hade intaeit 
en framsJuiden och bPstämd sltillnina på en distans, på hvil
l•en mörsarefartn:en icke utan alltlör stor far:1 slinlle litmna 

laggt sig. 

För att lmnna hafva en bättre ö1'1•crsigt öfver opPralio
nerne och hastigare kunna handla efter omstanoishetern~s 
kraf, hissade jag den 9 på moreonPn min llasg pa Avis
ångfartyget le Pelican, kommenderad! af Löjtnant Duperre, 
en ung och nitisk Officl'r1 som lofvar att träda i sin fars, 

Amiralens, fotspår. 

Alla dessa förberE'delser gjordes, utan all Ryssarne för
sökte oroa oss. 

Klockan 7 timmar 20 minuter, då ;dit var i ordning 
till anfall, gafs signal dertill. Eltfen hörjade fångs hela fi
niPn i tjugonio Engelska och Fransyslia hornber nedslop,o i 
samma öp,onblicl< på fastninp,en. De Hysl<a fästena, tysta 
anda till nu, svarade ögonhlicldigen, Siriden var inledd. 
Klockan 9 närmade kanonhåtarne sie mörsarl'fartygen och 
lade sig i luckorna emellan dem. 

Redan höjde sig en tjocl1 rök på flera ställen öster om 
kyrkan på Öster-Sfartö, d3 vi plötsligt, kl. l O timmar 25 

minuter, hörde en ganska starli •·xplosion, hvilkrn sprängde 
ett krutrnacasin. Den hl'lsades frf1n alfa våra skepp med 
trenne rop ar fefve 1\<'jsari'O och af EnePismännen med tal
rika hurrarop. Slörsta delen ar Sv.,alwrp,s batterier eaf eld 
med alfa sina pjeser. Fransyska och Engelska kanonbåtarue 
liaslade granater . och massiva lwlor i deras stora antal och 
isynnerhet den hastighet, hvarmed de ombytte anfalfsstålf
nine, borde oroa fienden och afleda dess uppmärksamhet 
från mörsarefartygen~ på hvilka den i motsatt fall kunnat 
rigla hela sin eld. 

I början af striden gjordes tvenne diversioner, på yt
.l~rsJa. ändarne, af förtöjnings-Iinien: på den högra, mot d·e 

l 
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tvenne fästena på Bakholmrn, af en frrg~tt och tvenne En
gelska sl!epp, samt på den vensira ar trenne fregatter ar 
samma nation, mot ön Drnms(i. 

Omkring kl. 4 12 ä~:de en andra explosion rum på ön 
Wargö i denna explosion var betydligt starliare än den före
gående och eftl'l'löljdes af en våldsam eldsvåda, som hastigt 
spri(lde sig åt alla sidor. Elden ejorde snabba framsteg pä 
en plats, som bildade ett slags hal\'äg. Vi betraktade med 

spänd uppmilrksamh et detta ställe, då kl. i l en tredje ex
plosion insvPpte fåstninecen helt och hållet i virflar af röl1. 
Under nä~:ra öp,onhlicl1 hörde vi flera på livarandra följande 
bnallar, Iiiillande åskans rull~ndP, Denna sista explosion 
isynnerhet bör hafva förorsaliat fienden stora förluster i ma
teriel och manskap. Altfris hafva vi bevittnat nå~:on förfär
ligan•. Den måste hafva utbredt stor förvirrinp, på Svea
borg, lj' från delta ögonblicf1 hPsvaratle fi endt·n mindre fif
lip,t vår eld. Fll'ra batterier upphörde till och med alldeles 
att skjuta, endast Längörns och U51,holmens l1is t .. n fortloro 
att oroa våra skepp. Eldsvådoma ökade sip, på flPra ståflen 
i de magasiner, som voro helaena till hö~:er om kyrl,an på 

hälvf1gens bep,r,e sluttningar. 
Mörsarefartyp,ens eld var und er största tlc!dl af dagen 

si~rdeh~s lillig. La Trom!H' 1 f{apt en Sonzy, stjiil per medium 
24 slwtt i timmen. På aftonen altot: vår eld nåp,oli lå
gorna, som fullfölj{fe sitt lörstörelse-VPrl;, t;j •)rffe det rör 0SS 

tillräckligt att Pndast undHhålla den oordnint: och förskräc

kelse som rådde på fästningen. 
l , n 

Klockan G hade kanonbåtarne upphört att skjuta i nagot 
sednare toeo de på släp mörsarefadygen, hvill1a Lortsf<jutit 
sin arnunitio!J och bogserade dem liill!:S sidan. ar FrPgatten 
lsis, hvarest de erhöllo nytt förråd. [{apten Cleret utförd~>, 
under hela tiflen, denna tj enst och åtsliilliga andra. operatio
ner, som jag uppdragit honom att leda, med hela det nit 
och al.l den skickli~het, som jag länge känt och värderat hos 

llenom • .. 
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Elektriserade ar Kaplenerue Snpias och Mouretts exem

pel, hade Artilleristerne på batterirt Abraham ht>la dagen 

skjutit oupphörligt och förorsakat fi<'lldPn bPiydlig sl1ada. 

Fruktande alt de icl1e skulle kunna stä ut med en så tröt

tande tjenslgöring, sliickade jag dem kanon-liOtnmentlörer 

och laddar«', utsl'dtle ar frivilli~:e från skrppPn. Alla visade 

sådan ifv«'r att få komma i elden, alt jag måste låta ödet 

afgöra det. Våra Matroser förstodo snart att sliiita mör

sarue; de harva vid dPtta lillfiille fHlap,alar:::t det praktiska 

förstånd och den glädtiga hållning, som alllid gör dem an

vändbara åfven vid de arbeten, som äro mest främmande 

för deras yrke. Då en af battrril'ts mörsare nndPr elter

middagt>n sprungit, blef dPn hortta~:en, och man ditförde 

tvenne andra, hvilket öliadf: ballerid till fem pjPst>r. En 

del ar kanonbåtarue återlop,o sin plats mnl kl. 1 l på afto

nen; de skickade dil oeh di\ nHgr~ ho m ber mot fästninp,Pn, 

Inarest elden icke ett ögonblick slocknad<'. Tvenne ntrhiirk

tare byggnader blefvo uppslukade af lågorna, som meddelade 

sig från den ena till den andra. Un<lt>r natten närmade sig 

Engelska båtar· Sveauorg och kastade Connrewslia ralieter. 

Den 9 hade cifvit lysande r<•sultatPr; d Pn 1 o bl e f icke 

mindre lycklig. l daggryningen varsebier man, att d~>n Rysl<a 

tredäckaren icke mera befann sig pil det slålie den förut in

tagit i sundet Gustafssv:ir<l. Fl era projelililrr hadP. trätfat 

den föreg3ende afton, och fienden hade begaunat sig af 

mörkret alt föra den utom skotthåll. 

Så snart Ryss~rne kunde se att våra mörsarefartyg åter 

intagit sin förra förtöj ni nus- Ii nie, började de med ett slags 

förbittring att skjuta från fästena Gustafssvärd och Båkhol

men samt frän dfo't skt>pp, som var föranliradt \'id Långiirn. 

De rip,tade förnämligast sina skott mot Abraham, der· Fran

ska Daggan hlåste, Spillror af bomber och stenar betäckte 

denna l.lippa, och liliväl hade \'i icke en enda sårad. 

Våra egna fartyg hade äter börjat sin eld med icke 

mindre kraft. Mörsarefartyget Je Tocsin hade, efter att hafva 
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~ntagit ny amunition, å!Prlagit sin siridsplats; men den 

hade ankrat litet för ostligt och var, till följe dPraf, inom 

medelporte för kanonerne på llålillOimens batterier. Alla 

dessa batlt>rier ri~;:lade sin eld på df'lta fartyll och kulorna 

nedslogo rundtomkring detsamma s;11nt pass..,rade genom dess 

tackling ulan att sl1ada det. Då dPita fartn~s slalluinp, emcl

Jerti<l blif,·it alltrör farlip,, gaf jap, order åt kanonbåt~n la 

Temp~te att bop,sl'fa det ur s~olthåll för fienclt·n. [)Pila ar

betP1 som verkställdes hasti1~t och vf1l, salte mig i lillfålle 

att bedilma de tvl'nne J{aptenr·rnes, LE>otard och Maudet, 

köld och raskhet. 

La Fournais«', l{apten Delisle, som ankrat i nästan samma 

dirP.klion, var ä[\'en utsatt för sliDlien från hallericrna på 

Bål.holmen, h1·ilka ide sparade hPnne. Kapten 1\onssin, 

min Fla:;g-Kapten, en utmar~t Olficer och sona äg~r hela 

mitt förtroent!P, seende den fara, hvari ddta morsardartyg 

berann sig, kaslade sip, i en båt och låt boesHa det längre 

frf1n lästena. La Torche, Kaptr'n Coltin, som bdann sig på 

Jiniens VPsllig .,ste ända för att bomhartlera l.fingörn, och 

sliPppd, som lå[! enwllan drnna ö och Svarlii, var äfvt·n un

cler nåcon lid uts :alt för ~>n sansl;a h:Hiip, eld; dd bogsera

des från denna alltför framsl;jutna stallning af la Temp~te, 

som nyss p,jort samma lj•·n~t fl! Tocsin. 

ht! hade ,·arsr·hlih·it, all l;anonh i\l.,rnes sliOII, med mas

siYa kulor·, icke t;jorde tillråchli(: \' rd,an j OCh då deras för

råd af 19 centirnetPrs uranater var ntlömtlt, låt jag dem 

lägga sig långs sidorna af skeppen för att utbyta hållten ar 

deras kanoner OP.l 50 mot sJH•ppens granalkanonet• af 22 

centimetH N:r l, Detta arhete gicli gansl1a hastigt, och ka

nonbålarne dröjde icke att åtPr ddlaea i slridt•n. 

!\Iot middagen visade siu en ny ddsvåda i f"lt magasin 

vester om kyrkan; denna eldsvåda nåtide betydliua etablisse

mrntt>r, belägna rakt i vest från [äslningen. Elden utbredde 

sig förskräckligt på denna sida, lågorna öfverstego kyrkans 

kupol oci.J vissa ögonblick uppsteg en sådan myckenhet tjock 
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och tät rö!;, att Sv(·abort! helt och håiiPt försvann för våra 

blickar. Fiend~n måste harva lidit särdeles stora förluster 

under denna eftPrmiddag. 

Till följe af den länga skjutningen och de stora ladd

ningar, som man varit nödsakad begagna för alt nå svea

borgs yttersta griinsor, befunno sig fyra ar de sex mörsarne 

på batteriet Abraham tll' tj•·nstbart stand. Tvenne granat

kanoner, lemnade af sl1eppen le Tourville och le Ou Guesclio, 

landsattes på aftonen och blefvo, i en fördjupning i marken, 

satte i batteri såsom mörsare. Följande dagt•n kunde dessa 

hegge pjeser börja att siljula; skullvidden ar d fras granater 

passerade Långörn och del Rysl1a skepp, som låt: förankradt 

i närheten ar denna ö. 

Oen ''idstritdta eldsTåda, som under denna ndll, natten 

emellan den l O och Il, förtiirde Sveahorg, utgjorde troligen 

förnämsta hindret för lydandel af vår expedition. Pä afto

nen uppsteg en liten ostlig bris, h\ilken ännu mera bidrog 

att föröl•a det omfltliea bål; som \ändts af våra projeldiler. 

Ingenting kan gifl·a ett he~:rrpp om det förlärliga skådespel, 

som vi~ade sig föl' våra blicliar, 

f{lodan 4 på morgonc-•n den Il sidekade Amiral Dundas 

en Officer för nit siica mip,: att, inseende dr t ''i uppnått 

åndamf1let med vårt anfall, föreslog han att vi sl;ullt• sluta 

bombardernrntet. Då j<~g delade denna åsit_:t, gjorde jag sie

nal att upphöra med dden. 

Detta oa~taut gaf jag order, att lll'arje skepp s~ulle bi

behålla ~in plats och att åter börja skjuta, om Ryska batte

rierna allossade ett enda skott 

Sålunda slutade Svenbore~ bombardement, som \'3rat 48 

limmar·. De Fransyska sl1eppen och batteriet Abraham hafva 

under denna lid afsl1jutit 4,150 projectiler, hvaraf 2,828 

bomber. 

Under nätterna till den Il och 12 transporterade vi 

liter ombord all den materiel, som blifvit landsatt, för iord

ningsättande ilf batteriet, på skäret Abraham. 

Under operationernas lopp hafva de Engelska och våra 

egna skPpps rördser varit n[tslan dPsamrna. Man anmiirl;te 

en bruudransvard samm<~nhftlliehet och man slilllle hafva 

trott att en Chef lwmmPildPrade nlla. Den ena nationens 

framgångar prisades med hänryckning a[ den andra. 

Oaldadt det stora antalet ar dt? projeli\iler, som passrrat 

förbi, och af dem, som nedslaeit rundtomlirint: våra skepp, 

hafva vi, som jag redan haft äran underrätta Ers Excell·ens, 

icke att beldaga en enda förlust. Det synes att Forsynen 

val;at öfver oss, bvitket ögonsl1enligen bevises af de tvenne 

här följande exemplen: 

En kula l;rossar en lavett på Kanonbåten la Te_mpete j 

splinten, som dfraf lossqclies, trälfar i sidan Enseigne de 

vaissean Lefort, som t,ullliast<IS af slaget; man· tror honom 

död, men då man träng•·r ~ie oml,l'ing honom, uppreser han 

sig utan att tyckas ,l;itnua dd slag hafl erhiillit. 

På J{anonhåten I'Aip,retlc' genomp,år en glödgad knia 

däclid, intr<ingPr i J,rutdurf,en och fastnar emellan en kop

parlåda och slwtte.t., som den börjar tand<l; m"d slit>pps.• 

sprutan l'igtad mot durkL>n lydas man släcka elucn och ar

kj' la kulan. 

Jag kan icl1e slut.1, llrrr Amiral, utan att ännu en gång 

uttryclia den gladje jag ldinner öfver dd utmfHlila nit, hvar

med alla, Officerare, l\latrosPr oth Soldall·r, bistått mig. Jag 

bör säga Ers Excellens, att öfverall!, hl'arl jas under hom

bardemen!l:'t infann mig, på lianonhiltarne, på mörsar·darty

gen och på batteriet Abraham, fann jag måfl, lifvade a;f il

ver och hänryclining,. och hvill)a g€nom en~usiastisl;a rop ni

tryckte sin lyclia att fil slå fienden.. Jag hoppas Ers Excel

lens vill innesluta dem i Kejsarens uåd. 

Jag är &c. 
Penaud, 

Conbe-Amiral och Chef för Östersjö-div.isi~nen. 
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ÅNGBÅTSVÄGEN TILL AMERIKA (med en karta.) 

(Efter "The Artizan".) 

l S:de hållet al Tidskrill i Sjöväsendet för är l 855 har 

blifvit omnämnrit det rörslag, som Löjtnant Maury utveck
lat, att liirekomma sammanstötning m~llan tie ångare, som 
gå till Nord-Amerika, och dem, som derifrån begifva sig till 

England. 

Ämnet år af stor vigt för hela verldens handelssjöfart, 
och som man boppas att det skall vinna stort afseendP1 bör 

det göras allm:int kändt åi'YPn till sina detaljer. 

Förslaget nlt!år på att fastställa tvenne serskilda vägar 
eller så alt säga r,alor Clanes11

) 1. nemligen en för ostvart 
gående ångfartyg och e11 för dem som gå till Europa. 

EIIP.r nog\:rann under!ökoiug ar de kursar, som vanligen 
blirvit bep,agn;ule af de fiirnåmsta bol<lgens fartyg, befunnos 

de halTa gjort sina resor mellan HS 0 och G5o vestlig longi
tud från Greenwich på en str:·lcka, 300 minuter brt>tl till 

Amerika och 150' bred på l:ig•' ll till England, ar h vilka den 
seduare ligger inom dt·n lön;las område. Följaktligen finnes 
en 300' bred sträclw, hlarest seg eliartyg alllitl äro i fara 
att under tjocka och mörlier öfverseglas af fmgare. 

Om man nu på denna rymd afsåller en cata om 20 
till 25' bredd utmed dess norra kant, och en annan I ä till 
20' bredd ut efter dess södra, samt anvisar flngfartyg, som 
gå Hstvart, alt br.p,agna den förra, men de ostvart styrande 
den sistnämnda, så borde detta bidraga till säkerhet så väl 
för ån&håtar som sPglande fartyg, både för passap,erare och 

besättning~r, isynnerhet då man likaväl måste rekommendera 
användande af alla de försigtighetsmått, som lod, logg och 
utkik kunna gifva, hvilka aldrig kunna nog begagnas. Be.-

~01 ""' 

räkningen af dessa gator är så gjord, att någon betydligt 

längre väg iclie uppkommer genom att följa dem. 

Kortaste arståndet för en ångare mellan Liwerpool och 

Sandy hooli år 3009 Engelska mil, me>n medium af deras 

kursar är vanligen 3069 mil, hvaremot midten af den före

slagna gatan till Amerika blott ål' 3038 mil, och som den 
är belägen i norra kusten af golfströmmen, der en hakström 

om en knop vanligen är rådande, så lian vägens längd yl

ytterligare anses förliDriad 40 mil. Då man på delta håll 
närma1· si(l An.erika, har man den fördelen alt kunna genom 
lodning på Newroundlands bank konigera besticket .; och som 
gatan till Europa vid dennft longitud ligger 200' söder om 
den till Am erilia 1 kommer golfströmmen alt hjelpa de ost
vart gående fartyp,Pil så betydlict, all denna viig derigenom 
icke heller blir lånp,r!', än den nu ber,acnadr . Dessutom 
äro stormarue mera r.rnnande och tjoclia mindre allmän, än 
de på en mera nordlig väg simlie vara. 

Huru mycket det flfven inve!"l;ar på linafartygs fortkomst, 
att b~gagna alla de fördelar ström, herälillad vind och kur
sar utefler en af jord~lott>ts storcirklar l>twna medföra, vi
sade siG på "Gn•at Westerns, tidigaste resor. En af Löjt

nant 1\hury utslalwd slorcil·kds ·kurs från Nt'\v-York till Li
werpool meddelatl~s 1\apten lloskins, som hade befälet på 
Great Western, jemte en liten liarta deröfve1·, samt upplys
ningar som erhållils gpnom alt sludera de Aml'ril•anska pa

ketskeppens log~:höclier, hl'arefter denne kloke belälhafl•are 
alltid Legagnade de uppgifaa kursarue och kom sålunda om
kring en dag fortare fram :in de andra åncskeppen, hvilka 
höllo den raka kurs, som viixande kortet angifver. Under 
det dessa på resan till Amerilia saltes tillbaka 1501 l'ller 

mera af golfslrömmen, va.nn Kapt en 1-loskins u:inst ~O' ge
nom den bakström t'Jier ida, som säller utmed dess kant 

' under det storcirkeln ytterlieare föl'liOrtadc vägen 50 eller 60' l 
hvilket lillsammans vanli3rn utgjorde vinsten af en dags gång. 
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För alt noca unelerslika de lagenheter, som vind och vå
derlel• bjuda uti de föreslap,na ilnp,håtsvågarne !iii AmPrika, 
harva nåera af Amerikansiw Fiollans Officerare, under ledning 
ar Löjtnant Maury, lön•tar,it sip, det vidlyftiga och noegranna 
arbetet att r,rnomeä en ruiint;cl fart)'gs loggböclier för iclie 
mindre än 4!i,OOO dagar, tilllHagla inom de tralile•· af Norra 
Atlantiska Oceanen, eenom hvilb dessa vflr,ar eä. Säsom 
resultat af dessa unders,öknioear hafva ett slaes l;artor hlif\'it 
npp•·flltade, hvilka p,-ralbkt upptaea stormar, Gl'llllande eller 
moli8a \:indar samt tjoclw för de sersidila månaderna af året 
inom dt>ssa viiear. Deraf lian man viinta' t. ex. att närmast 
AmPril•anslia lmsten påträffa dimmor mest i Juli, eller 28 
dap,ar bland 100, att mellan 45 . och 55° longitud är tjocka 
ännu al.lm:innare hela året om, och isynnerhet i Juni må
nad j men som Juni och Juli månader j n st äro de minst 
mörlia, har man dock derieenom nåeon liltlnad att navigera. 
Äfvenledes finnes af dessa Iiartor att mellan 35 och 40° Iong. 
i Januari månad trälfas halfva litlen stormar på vägen till 
Europa, men att de nästan alltid f1ro \Ostliga och sålunda 
mindre t;;inbara på rosor ostvart. Anmi:lrlwingsvärclt är det 
älven, att inom dessa ångbåtsviiear storm och tjoct{a sällan 
befunnits ilerrsl;a på samma p,5ng, i tlet man af kartorna 
finner do lini er, som utmärk .• stormar, ocil de, som ulm;irka 
tjocka, eä i ilelt motsatta lirolilinier. Dessutom linnas andra 
linier, utmärkande probabiliteten alt möta åslw, stiltje el
leJ' regn. 

För att bedöma, ln•ill;a delar af dessa vägar hittills mest 
besölils ar se~::lande fartyg, hafva några kursar blih;it ut
märlila på J,artan öfver ånghåtsväearne j men man kan an
ta~:;a, alt då dessa blifva mera allmflnt antagna af ånt:slieppen, 
stola de seelanda heldre undviiiii dem för alt förekomma 
öfverseglingar, eller också hålla samma liUrs som änehåtarne, 
för samma ändamål, enär sammanstötning då är lättare att 
undvika. 

Oe kursar oc1t distanser man bör följa midt uti de ar 
Löjtnant Maury upprättade vflgarne, ses af följande ta be ilet·: 

V äg en till Amerika: 
/(unar. Distanser. 

Från Scilly till C. Clear styres N. 56" 53' v. 159' , c Clenr till tut. 1i1° 23', Iong. ~5° N. 88 5 v. 187 fr. Jat.l\1 ° 23' o. lg. 1n° t. Jat. 51° 16', Jg . 20° S. 87 4.3 v. 487 51 16 20 50 56 25 83 55 489 50 56 25 50 23 30 il~ 5 Hl3 50 23 30 49 36 35 'i6 49 499 49 36 35 48 33 'o 7:!. 45 207 48 33 40 47 45 i5 68 52 2~6 47 15 45 45 as 50 6&. 50 228 45 38 50 ~~~ 54 o 45' 62 H 83. 

Il:ir afhöja de fart yr,, som ii ro destinerade till Halifax, 
neml. frfin 45° lat. 510 ~·5' Iong . till Halifax s. 86° 7' v. 503' ell er från samm' pt•nkt till lat. H 0 •lO', lg. 55 ° s. 70 41> v. 148' från Jat. !;.~, ·l o Iong. 5b till /.2 40 60 67 33 236 42 40 60 41 4'2 65 75 26 231 

41 42 65 40 30 70 7'2 15 236 
40 30 70 till jSandy hook 89 o 483 

C. Delaware 67 5~ 249. 

V äg en till Europa: 
[{ursm·. Dis/anser. 

Från C Delaware t. lat. 39° 40' lg. 70° N. 79° 44' o. 236' , Sanrlyhook till samnm ställe s. 75° 31' o. 192 , Jat 39° 40' lg 70° t. lat. 40" 31' lg 65° N. 77 36 237 10 31 65 41 9 60 so 21 227 
41 9 Ii O 44 33 ti5 83 56 225 
41 33 5'' i) 41 !:3 50 85 3 23'2 n h. fr . lat. 4 ·t 53 50 43 55 45 61 52 251 
43 55 45 15 46 40 62 32 21•4 Mi 46 40 47 18 35 65 56 226 
47 18 35 48 32 30 69 42 242 
48 32 30 49 30 25 73 39 206 
49 30 25 t10 14 20 77 H ~99 50 v. 20 50 45 45 so '•3 192 
50 45 45 till C:ap Clear N. 85° 2G' o. ~89 C. \.Iear till Scilly S G2 2 ,1 o Hit' Nll. fr. Halifäx Ii Il lat. 1,3" 3tJ' Iong. 60° styres S. 69° ö3' O. 163 fr. lat 43" 30' lg. 60" till r..2° 30' 55 74 43 ~ 81 

4-2 30 55 ~t 53 50 80 32 225 l ör att inkomma i allmanna ångbätsvägen. 

Efter den slorcil'l•el, som liunde följas mellan Eneland 
och de mest besöhta Amerilianslia bamnarne, vore arståndet 
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-i medeltal mellan dessa sednare 2754 1 ; hvaremot hf1r upp

tagne distanser från C. Clear till Delaware är 2789' och till 

Sandy hool• 2723, hvaremot afståndel fr~n sistnämnde udde 

till C. Clear blef 28291, fran Delaware 2S7a1 ~!ler nåp,ot 

lånp,re. Men som denna större (listans uppvf1ges af r:olf

strömmen, bättre väder, mindre lägenhet att träffa tjoclia 

och isynnerhet större s:il;orhet för påseglinp,ar, böra rosor·na 

per medium komrna att blifva kortare än hittills, om än 

aldrit: fullt så korta på on eller annan timme nar, som nå

gon enda al' de mest snabba öfverfarter, som hittills blifvil 

gjorda. 

NICOLAJEFF. 

Man har brrältat, att de ryska Örlogsfartyg, h1•ilka 

byggtles vid Nkolajetf, netllördt>s till Svarta halvet på "ka

mell;r'\ ett slags pråmar; llll'n delta öfverensstämmer icke 

med de trovardip,a un1lt~rråttrl•er·, som nylit:en på enskild 

Våt] erhållits om delta förhålland<'. l ett arbete öfvPr södra 

Ryssland skrifver MarshaJk l\'larrnont: nvarfvet i Nir;>lajelf 

"synes ickt.! uppfjlla sin hestinnmelse, eiiPr den r·ol, det i 

"~~[ramtid••u torde pål1allas att utföra. DPr borde finnas be

"~~llickta dockor, tör llera fartn: på en gång, och nainren 

"ut1•isar 8 stallen, som dertill (' gna sig. Dock har man före

"taeit ett Il) ttiet arbeiP1 nemligen hamrH-ns uppmuddring, så 

"all fartH: utan hjelp af "kamelern kunna nedgå till Seba

nstopol för alt utrustas. Linieskepp af 120 kanoner lmnna 

"~~nu konJLna till sjös utan hinder." En sådan Tredäckare, 

Warschau, allöpte och sidekades till Sebastopol 1835. På 

dt> af de allierade tagna I'!'Siia lwrtor äro Iodningarne i Ar

skiner, hvilka äro 28 engt>lska tum fånga. Dniepers liman 

eller utlopp är ganska smalt, eller öfverhufvud icke öfver 2 

rniout<·r och stundom l 4- på en langd ar 12 sjömil. På 
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högra stranden -går våg('n till Nicolajelf, och den vensira 

sköljer kajerna af hufvudsladen i guveru ermntet Kerson, 

hvarest en väp,stolpe har drn ryl.thara insl;riltrn af ({ata

rina: nviig till J{onstantinopPin. Der framt:år d Pil lljligen 

anlagtia våp,rn från Nicolajelf till PeH·Iiop, livilken brgaenas 

för de förråd er af alla slug, som från upplag i dt'l inre af 

landet [tiras till Krim. Om allierade Flottan lyckas slänga 

denna vag, har den rt•dao vunnit r·n stor framgång. 

För dl fjeri!Pdf'IS Sl'lid ~··!lan visste ingPn utom Ryss

land nå1~ot om Nico!Hjl'tf, som båriPder sin hastiga tillvext 

från Amiral La:an·fs snille och kral!, snmt dPn omhugnad 

dd rönt från RPgPring~>ns side. Det lip,gPr vid nodernas llng 

och lngul samnunllytande, och är orngilvet af en n~ken och 

låp, hed. Som ingl"n bro öfYer dessa strömmar här finnes, 

underh511Ps farten mellan strändern11 af ll<llbottnade bålar 

ei!Pr färjor. lnnevånarnes antal uppr,år till nära 40,000 och 

husens till 5 ,000. Der finnas 6 greldska kyrkor, l katholsk, 

l luthersk, l synagoga för Judar och l fiir 1\araiter. Ami

ralitrts-byp,[:nadt~rna iiro storartade, och i llera kaserner om 

3 v5nin::ar ~unna 25,000 man inrymmas. Af den ofantliga 

mängt! kanonrr och ammunition, som har upplap,f:ls de sed

nare årPn, har en stor dt>l sedan blifvit förd Ull Sebaslopol 

och förstörd dt'f. 

På ,(randen af lngul har en alle bliffit planterad, le

dantle till .. n på heden liugande oas, Snhoi fntan, som är 

en vackt·r llåd;, 2 ljerdinp,sväe från statl<'n, med en park och 

en ~ålla, h1·ars rPna vatten met!Pist en rörledning är fördt 

till staden och förser innevånarne, hlill;a iclie kunna be

gagna det grumliga och ohälsosamma Oodvattnet. 

Från Nicolaj,·lf till Otlessa är 121 werst, till Simferopol 

340 och till SdJaslopol 40 l. Kejsaren låt vid sin anliOmst 

från Odt>ssa ldtlialla förnämste Ingeniör-Officern, för att an

lng::a batt~rier för 400 kanon er, samt befallde by~gandet af 

500 kanon~lupar, hvartill limmt'rrnän blifvit metlförde rräu 
21 
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Cronstatlt. llvarjc sådan kanonslup ~kall få 2 till ~ s,våra 

kanoner, redan anliomna från gjuteriet i Kiew, åfvl'nsom be

styckningen för de båda nya FregaUt>rna Viljas och Tiger, 

Vartvet lixger pii en r)'rnlir, slätt, så att dess hnn:rwdl'r ligga 

längt åtsldlda. Dockor finnas icke, staplarne äro dåliga, ml'D 

modellkammaren innehaJler åtskilliga märl;värdigl1eter. 

SAM~UNDRAG AF ÅTSI{ILLIGA f{ONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORnER 1\l. M., UTGÅNGNE :mÅN SJöFöR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

(Kong!. Bref.) 

Okt. d. a. K. M. har i Nåd"r runnit lör p,otlt förldara, dl't 
sl;oJa de vid Flottan ~nst::illrle E1tra Läkare ega att, under 
ljenslgörinr, sii Yal 'id sl<dion~rne som p~ sjö .. xpt>ditiont·r, 
lilleodonjula de p,Pnom Nådi1:a Bn·lyet tlt·n 24 sist!, Maj 
besUimda tralitarnen!PII, sfl J:1nge ickf', jemliut lii1 •·sl,rif
t~rue i g:ilhnde Sjöallönings- ll••r,lemenl<', lilia stor eller 
höp,re daeaOöning lår ar dr-m UPJ•b<iras. 

Den 16. K. M. har i N:irl•·r funnit för eodt förordna, att 
dPl till ilitluslri- och kon~t- ~-xposi lion •· n i Paris öfv.,rsiinda 
Vindrniilare-in>lrnm•·ntd sbll ä H. M:ls hö::~ vfq;nar, sfi
sorn p,iilva, öl'v•·rlemnas till P\Pj5Prlil:• Fransl;a ~·]arin-Mini

sleren; äfYensoru att kostnadPil l ör anshaffand\'1 al f'! t 
nytt siidant instrum E.> nt skall ersättas af auslar:et å 5:te 
llulvndttkln till extra ulgiflt·r. 

S. d. K. M. har i Nå<IPr till åtit, att 250 exemplar nf Stats
Hfidf't Elli:Pnstams liirnbok i det prakt iska af Sjiiartilleri
vd ensl;apen !il inl<öpas liir· StaiPns riilininp,, för att s~som 
prPn.iPr åt oh,; rnedl:ld e e!Her vid Flottans Artilleri-slwlor 
anv:indas; och slwll kostnadPil h:irför utgå ar 5:te lluf
\'Udltlt·lns anslae till ex tra ut~:illrr. 

0111. d. 25. 1(. M. har under denna dag i Nåder utfärdat 
och fastställt lt~elernente för Flottans Mec~aniska horps. 

(General-Order.) 

Nov. d. 2. K. M. har i NådPr '"''·iljat S• ·kund-Liijlnant C. 
Ch En~slrom 5 mi\nad•-rs tj •· ns lledip,ht>l, lör all i e~ne 

augeliit; <· uheltr vistas vid Hit, .-t s Sll ··kehruk. 

Den 6, K. M. har i Nåd•·r l i1E1 tit, att S•·lilwd-Lojtn. vid 
Fiollans 1\onstrul.tions-l,orps Il. A. Grahm mii, nwd be
fl'i•lse Iran underp,ät"tHle al prölninp,s- <'xanH· n, linna in
trade \'id 1\on p, l. llii~re Artilleri-Lärov <'rkd ; dock lilaal 
ert-er alt först hafva visat sig ili!a 1lf' hunsk:qwr, som erfordras 
för alt JiUnna IIH'dfi\Jja i dt> d ~ lar a[ lllliiPI'Visll ings-iilllO<'!ta, 
som vid Läroverket redan hunnit löredraea> före hans 

inträde. 

Den 8. J(. M. har i N~der tillntit, att Conlr•·-Arniralrn rn. m. 
C. A. Virgin, som hlilvit utn~mad till Stor-Offic,r 'ar 
KPjs<'rlip,a Franska liedersl egions-Ortll:'n, får hitra nfnnnde 

Ord t·ns-fh·koral i on. 

De n 10. l\. M. har i N?HlPI' bPI'iljat. Premio•r- Löjlnant C. Ph. 
Virt:in 6 rn~na.J•·rs tjenstlo·.Jil:hPI, lör att till sin li:ilsas 

vårdande l' istas i södra Franid ike Pil r r Alp,•·ril'll. 

Den 15. f{. M. har i Nå.!Pr lwviljat 1\apt (' n-Li\jtnant C. A. 
Elirt·npohl 6 mnnad PrS lj eu;;llt· tlil:lid tör att lärda sin fiir
sval::lllt• kil q, samt ~;el,nnd-1.\ijln. F1 i h. C. A. Waclilmd
slf>r !j m:ina.!Prs tj,.nsll · tli!!l"· l, l ör all i <'B liP · ant;•·l:igPn
lleiPr vistas i St,:JJ1P 1 lllf'tl r.Hti eliel all llillll'l' tidPn af\'eO 
få ölvernsa till T)'Siilan.J. 

Den 19. !{. ~1. har i Niidf'r hd:dlt, att Bri~! l !"ll Nort!Pnskjöld 
sl<all, dtH att liafva hlih·it afltist al Knrvdl f' ll NajadPn, 
arg:i frän Fihiisund till Carlsl•ronn och Mr afruslas, upp
l:i{jgas och al:non ,tras. 

Den 20. K. ~1. har i NåtiPr tillillit, alt r. d. 1\aptPnPn l'id 
Flolian och Biddar•' n C. G. Sjöbohm får bära K. M:ts Flot

tas nuvarunde uniform. 

Den 27. 1{. iii har i Nåd Pr bPfallt, att KorvPli f' Il Najaden 
skall o!ördröjlit:•·n 11f1:å lriln Filrösund till Carlskrona och 
der afrustas, -uppl:lp,gas och afrnönslras. 

s. 1). K. M. hnr i Nådf"r lwviljat Premier-Löjtnant A. Fljelm
sljerna 6 måna!IPrs tjPnstledi!:h"t, för att und•·r lidPn fllrl'
slå Ordinarie Lärare- brfattning"n lid Nari~ntions-skolnn 

Gefle. 
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Den 30. K. M. har i Nåder tillåtit, alt Kapten-Löjtnant V. 
Kleman far b:ira den honom af [{onp,l. Slor-Brillauniska 
Regerin1:•·n tilldelade medalj 11 For saving the hle o[ Brit
tish subjects.11 

Fö1·ämlringar inom Ronyl. Mnj:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 2 Nov. Till Kaplen-Löjtnanter: Premier-Liijln:ne 
G. A. von 1-h:idt>uslam och A. S. von Krusenstjerna; till Pre
mier-Liljtnanter: Srkund-LöjtnantPfllf! C. 1-1. Thl'lancJ.,r, O. 
E. Wollin och Grefve M. E. A. LPWPnhanpt. - Till Fäll
Läkare \'id Cadsl.rona Slalion: Förste Llataljon!'-Läkarr·n, MPd. 
Dol.loru, Phil. orh Cliir. ~laeisiPrll S. MiHTI. j till Förslt> 13a
taljous-Liikare vit! Stodholms Stalion: Andr·p lhtaljons· Läka
ren vid W•·ndes Arlill•·ri-Re:;ement•·, M•·d. Dol.torn och Clrir. 
Magistern C. F. Lilj•·björn. 

Den 2~ Nov. Till 1\ommrndör-Kapleo: f{apl"n P. E. 
Ahlp,ren; till Kapten: KapiYn-Löjtnarrt Il. A. P. OliHrrunaj 
till Kaph·n-Liijtrrant: Premier-Löjtnant A. F. Pelll·rsen; till 
Premier-l.iijtnanl: S•·kund-Liijln<Jnlen Frih. C. -A. Wachtnwi
stH j till Srkun•I-LöJinant: utexaminerade Kadelt-Korporalen 
A. F. Ouchkrlony. 

Den 4 Dee. Till Rop,>!moulsskrifvare: Karnmarskrirvaren 
C. Qviding j till !{anllnarskril'vare: o. o. 1\irmmarsl;ril'varen E. 
Th. Rååf. 

Förordnande: 

Den 30 Nov. Till Ortfinurie tärare vid Navigations
Ikolan i Stockholm: Läraren vid Navigations-skolan i Göthe
bore, Premier-Löjtnant C. A. Pellerssoo. 

Öfverflyttade till Flottans Reserv-stat: 

Of"n U DPc. Kommendör-Kaptenen och Ridd. E. M. 
Hallström, samt Kaptenen och 1\idd. F. A. Tersmeden • 

.A.fsked med pension: 

Den 2S Nov. Kapt~n-Lojtn;llll•·rrw å Flottans Reserv
stat Frih. B. P. Ced~rslröm och C. E. Wieus. 

Dödsfall: 

Undt>r-Löjtnaoten vid Marin-RPeemenlet M. Theslrnp, 
don 15 November. 






