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Till folja af Til vördade skrifelse af de 26 sistlidande månad No;556
har jag vaarit till Mickelskär och Porkala Lotsplatser och
gjord undersökning till utredande af tillgången och
engelska skeppet Bosphors skeppbrott och förträdandevis
af den omständighet genom havas förvallande detsamma
bör avfen haferi inträffad. och har inhemtat följande:

Den 10 juni om förmiddagen, syntes ett fartyg som sedermera
utvisade sig som engelska skeppet Bosphor hvilket kom-
mande ifrån sjön, sedan det paserade Porkala båken,
vid sydvest labes kultig som sedermera tilltog
styrdes Nord Ost, kom med alla segel till braissade i fyrkant
utan att få lotsflagg. Då det passerad Mickelsör
litet före grundet som kallas snöbådan hissade det
lotsflagg, oheijad, och icke bi eller minskade segel för
att vänta på Lots, utan fortsatte samma kurs
kanske 3-4 knops fart. 
efter det passerade snöbådan som skeppet styrt ovan nordlig
utan att braisa om eller minska segel      ( braisa>Brassa =Fylla seglen i medvind)

Genast som lotsarna på mickelskär (gick lotsarna ut) farosig-
nalen. satte de ut bot af seglen och vrad för att hinna (fram) in
med färiden skeppet icke--------  var det icke va fast- ??
lagt  Mickelsskär lots--------------------
att med dom kunde skeppet alltid även bibehålla
sina julle segel.heler obyt --icke när skeppet stötte ut grund di den  
- i hast då då storbåten sattes ut. Olders (man?)
Eklund på kyrkogårdsön säger dom att det skedde
ung. klo 2 eft.middags
Då lotsarna anlände till skeppet var besättning sysselsatt
att lasta storbåt med sama. tagen--- 
tänka att besla seglen, att söka lätta fartyget genom
omlasta, utkasta af stenkol eller fora ut några
varpankare. Några ---------- emedan de gjorde at lotsarna
fa försumels, och det enda som de frågade var i
kurs helsingfors låg.
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Då Lotsarna tillkallade dem att beslå seglen och att kasta ut ett 
varpankare, brydde sig ingen om. Och då kaptenen
sedan tillfrågades hvarför han hållit innåt skären, svarade han
endast att det varit i förhast

På samma gång med lotsarna, hade Tulluppsyning i man wichky
sen jemte Tullslupen tillfalligtvis befan i Mickelskär
Skyndad med Tullflagan till skeppet säldes voro -------
Wichy  och slupsbese(tni)ng vittne till hela tillgång. Waktmästarn
Sirenius på slupen och en matros på skeppet kunde tyska
och gjorde sedan talan.
När bi---- lastas deras med saker egen slup. Gick kapten an några men
på Tullslupen, som förde dem till Helsingfors. Yngre Lots
Öhman följdes med för att raportera i sak. til Til
som han också gjorde.

Fårtyget låg an NO ut i en fåra emellan
torcken bergsklackar, och stod på från förstäfan
(till midskep) ?

Om natt kl 11 ankrade Äldesman Eklund från kyrkogårdsön
och fan utom Lots Höckerstedt fem man af besättning
om bord, af hvilken sitnämde några voro druckna och
andra på väg att blifa det, då de drack vodka? och bjöd att
otsarna också drack med dem, och när de icke emottog, hotade
och kastade glasen öfer bord.
Kapten Löjtnat Joi-rup? ankom med skrå fraorba-?
kl 1 om natt, lät genast borja länsa vattnet
skeppet, men då visade det sig, att ena pumpen hade en klädbit på lådan?
den? 2dre pumpen var lädret sönder nyst skuren
som det syntes tydligen tveckade andra pumpen verkade. Jag
neca dock till vänlig att under den tids kpl Ji lät
dem vara i verksamhet 
vattnet minskade i skeppet öfer en fot
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På samma dag lät kapt.Lat.J. uppsöka läckan fri- 
villig ----icke lycka till, en Vaktmästar anmäld att han hörd i fören några
porlande; man sökte efter och hittad i bogen ett borrad
hål af 1½ tum diameter öfer hvilkes blifvat
smärtig? fästad träling för att minska ljudet af vattnes in-
trångande, hvilket hål ha genast blef tilltäppt.
Ocksa seglen lät kap.L Ji. beslå hvarvid endast
ena af skeppets besätnig hjelpte

Winden hade lugnat sig om natten. Sedermera
om morgonen den 11de, då K.L J. redan
återkom till helsingfors, gick vind om öfer till ONO ( ost nordost)
och tilltog, sjön blef orolig och skeppet också
Så att Oldersman Eklund borjade fruktade
att skeppet skulle komma lös och sjunka; haafas
han kastede ut ett akare men 30 famns helt
E-- middagen lemmnade lotsarna fartyget, då man redan på dan gick i ankar
hade om natten löjKapten deras båt, hvilket de fick all lycka
i vid afeferden

Och dagen därpå kom engelska kapten med flera--- Til---
tag bort segel och återsöka sin besätnig. Sedermera
besökte ------- -------- fartyget flera gång, och sökte
berga han som kunde. ---------------------- Skeppet
låssa ifrån klippan. Sjönk med aktern om natt. Fören
och återstoden den af skeppet sjönk en par dar desefter
vind NOlig blåst




