
Luotsien kertomus vuodelta 1857, Vapaasti suomennettuna sen ajan ruotsinkielisestä 
dokumentista. Koska osa tekstistä ei ole allekirjoittaneen tulkittavissa on lukijan huomioitava että 
tulkintavirheiden todennäköisyys tekstissä on suuri. Kännöksessä löytyy tyhjiä kohtia syystä että 
alkuperäinen teksti ei ole ollut luettavissa. En ole myöskään tässä tapauksessa katsonut 
tarpeeliseksi kiinittää huomiota tekstin kieliopillisen laatuun. Työhön on uponnut useita kymmeniä 
tunteja, joten 
en näe tarkoituksenmukaiseksi satsata tähän projektiin tätä enempää aikaa. Uskon että tästä on 
saatu irti se tieto mikä on jatkotoimenpiteitä ajatellen tarpeen. 
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Kirjoitusten johdosta 26 pv mennyttä kuukautta        No,556 
olen käynyt Mickelskärin ja Porkkalan luotsiasemilla ja
tehnyt tutkimuksia sekä selvittänyt tietojen saatavuutta
koskien englantilaisen aluksen Bosphorin haaksirikkoa,
sekä vallitsevia olosuhteita jotka sen aiheuttivat: 
Ja olen kerännyt seuraavaa:

10 pv kesäkuuta aamupäivällä, näkyi alus joka myöhemmin 
osoittautui englantilaiseksi alukseksi Bosphoriksi, joka 
saapui mereltä, kun se ohitti Porkkalan påkin lounaasta
vallitsi kohtalainen tuuli joka sittemmin yltyi.
Suuntasi koiliseen ja tuli kaikki purjeet auki 
ilman luotsilippua. Kun se ohitti Mickelsör 
vähän ennen karia joka kutsutaan snöbådaniksi nosti se
luotsilippua, ilman aikomusta hidastaa eikä vähentää purjeita
ja odotaa luotsia, vaan jatkoi samaa suuntaan
ehkä 3-4 solmun nopeudella.
ohitettuaan snöbådania joka alus ohitti pohjoiselta puolelta
ilman että vähentäisi purjeita tai purjepintaalaa.

Heti kun Mickelskärin luotsit sai hälytyksen...
(Jotakin sählinkiä sen lähtemisen kanssa, Oliko venekalusto 
kenties lähtökelvottomassa kunnossa???)

Luotsivanhin Eklund, Kyrkogårdsö;stä kertoi että tämä tapahtui
n. klo 2 iltapäivällä
Kun luotsit saapuivat alukselle oli miehistö lastaamassa isovenettä...
.....
Purjeita reivattiin ja alusta yritettiin keventää siirtämällä lastia
tai poistamalla alukseta kivihiiltä tai laskemalla varppiankkureita.
Oli puhetta että luotsit olivat laiminlyönneet tehtäviään, mutta ainoa
mitä kysyttiin oli että missä Helsinki sijaitsee.



                                                                                                                                                  sivu 2
Kun Luotsi kehoittivat heitä reivata purejita ja laskea
varppiankkuria kukaan ei ollut kuulevinaan. Ja kun kapteenilta
kysyttiin miksi hän oli pysynyt niin lähellä saaristoa vastasi hän
että se oli ollut hätiköintiä

Samalla kertaa luotsien kanssa, oli tullialus wichky miehistöineen
sekä tullisluuppi sattumalta Mickelskärissä.
Kiirehtien alukselle tullilipun kera oli siis 
Wichy ja sluupin miehistö todistajina koko tapahtumalle.
Vahtimestari Sirenius, sluupilla, ja aluksen miehistön jäsen osasivat
saksaa ja hoitivat puhumiset.
Kun..?? lastatiin tavaroita sluuppiin. Myös kapteeeni siirtyi sluuppiin joka
vei heidät Helsinkiin. Nuorempi luotsi
Öhman lähti mukaan tekemään raporttia asiasta. Minkä hän myös teki.

Alus makasi koilisessa, kourussa kuivien kallioiden välissä, ja seisoi
siinä keulasta midskeppiin asti.

Yöllä kl 11 ankuroi vanhempi luotsi Eklund (Kyrkogårdsö) ja löysi
laivalta luotsi Höckerstedt.in lisäksi viisi miehistön jäsentä, joista viimeksi
mainitut olivat jo juopuneita ja toiset tulossa juopuneiksi, kun joivat vodka.
Tarjoivat luotsille juomista, mutta kun nämä eivät ottaneet vastaan uhkasivat he
ja heittivät lasit yli laidan.

Kapteeni luutnatti Joi..(ilmeisesti venälinen nimi? Jatkossa Kapt.Lutn.Ji.) saapui ...?....?
kl 1 yöllä, ja toimeenpani heti laivan pumppauksen.
Silloin kävi ilmi että toisen pumpun päällä oli vaatekappale laatikon päällä
ja toisen pumpun nahka oli rikki, äskettäin leikattu.
Näytti siltä että toinen pumppu ei ollut toimintakuntoinen.
Kielsin toki ystävällisesti sinä aikana kun Kapt Lutn. Ji. antoi
niiden olla toiminnassa- ???
vesi laski aluksessa yli jalan verran.
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Samana päivänä antoi Kapt.Lutn. Ji. etsiä vuotoa 
vapaehtoisesti.... vaan ei ollut onni myöten. Eräs vahtimestari ilmoitti kuulleensa keulassa
lorinaa; Etsittiin ja köydettiin kyljestä porattu reikä jonka halkaisija oli 1½ tuumaa
ja jonka päälle.... Tätä oli peitetty....? puutapilla jotta ääni veden tunkeutumisesta 
saataisi vähennettyä. Reikä saatiin heti tukittu.
Kapt.Lutn. Ji sai myös purjeet reivattua, missä yksi laivan miehistön jäsen auttoi.

Yöllä oli tuuli laantunut. Myöhemmin aamulla 11pv kun Kapt.Lutn Ji.
jo saapui Helsinkiin kääntyi tuuli Itä-itäkoiliseksi
ja yltyi. Meri muuttui levottomaksi kuten myös laiva.
Luotsinvanhin Eklund alkoi peljäätä että alus irtoaisi ja vajoaisi.
Hän laski ankkurin 30 sylin ....?
Keskipäivän jälkeen jättivät luotsit aluksen. Kun (luotsi?)alusta ankkuroitiin
jo päiväsaikaan, oli lutn.kapteenilla heidän veneensä, mikä oli onni
lähtöhetkellä

Seuraavana päivänä tuli englantilainen kapteeni muiden joukossa...
hakemaan purjeita ja miehistöään. Tämän jälkeen hän kävi
laivassa useita kertoja. Yritti pelastaa omaisuutta minkä pystyi..
....
Alus irtosi kalliolta. Vajosi perä edellä yön aikana, Keula 
ja loput aluksesta vajosi pari päivää myöhemmin
tuuli koilinen ja "tuulinen"


