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AFH ANDLlNG 0:11 LOKAL-1\USSVISNINGEN (DEVIATIONEN)

1

EL-

LER DE AFVIKNINGAR, SO~l JERNMASSORNA I ETT FARTYG
FÖRORSAKA HOS DESS KOMPASSERi AF POISSON.

J ordens mag netiska kraft varierar från

ett ställe till ett
annat både till rigtning och intensitet; den beror af fördelningen af dc 2:ne magnetiska fluida i jordens massa,
hvilken fördelning är oss obekant. Denna kraft och dess
rigtning på ett gifvet ställe kunna således ej bestämmas
genom annat än- erfarenheten. Alla observationer visa, att
öfverallt i den nordliga Jordhalfvan sänker sig magnetnålens sydliga pol under det horizontala planet, som man
tänker sig draget genom hennes suspensions-punkt, och
att denna samma pol höj er sig öfver nämnde plan i den
södra hemisferen. Dock är den kroklinea , som åtskiljer
de 2:ne magnetiska hemisl'ererne, en kroklinea af dubbel
krökning , och som betydligt skiljer sig från Jordens eqvator. Då man afhigsnar sig, på den ena eller andra sidan,
från denna kroldinea, hvarest lutningen (inklinationen) är
= O, har äfvcn erfarenh eten visat, att denna vinkel och
jordglobens magnetiska intensitet tilltar, efter ännu okända
lagar. HvaJ missvisningen heträtfar, varierar den icke allenast i hvarje meridian, och från den ena meridianen till
den andra, utan observationerna visa äfven, att den varierar på ett och samma ställe, ehuru långsamt, och all
nålens sydliga pol vrider sig från Öster till Vester eller
tvärtom. I Paris t. ex. blef den missvisning, som ägde
rum före år 1663, detta samma år = O; den är nu vestHg , och synes hafva uppnått sitt maximum af omkring
22 1j2 o år 1820. En horizontal nål undergår äfven smil
1

3
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d.a,qligrt variationer; vi kiinna ingalunda orsakerna

till dessa

fram- och tillbaka-gåend en (oscillationer), hvilka jordens
magnetiska Jo·aft och nfilens lutning på hvarje ställe sannolikt iiro underkastade.
Missvisningen varierar blott obetydligt på ett dygn,
och dess olikhet p[t 2:ne ej Ungt fritn hvarandra belägna
orter är äfven ganska ringa; följaktligen förblifver magnetnålen nära nog parall el med sig sjelf under flera dagar,
hurudan iin fartygets direktion under denna tid m[t hafva
varit -- då man abstraherar jernets i fartyget inverkan pfl
nämnde nål. Om man således vid nå!rot
tillfiille , "O'enom
~
observation på Solen eller på n:'tgot annat sätt, har bestämt magnetnålens azimuth, el. v. s. den vinkel som hon gör
med meridianen 1 och denna azimuth icke iindrar sig under
flera dagar, så sl\all observationen af magnetnålens vinkel
med Långskepps-axeln omedelharligen gifva till facit denna
Ungskepps-axels azimuth, hvaraf man sedan slutar till den
väg slieppet kommit; men de jernmassor ett fart~·g innehåller 1 magnetiseras af jordens ttverkan; i detla tillsländ
inverka de på kompass-nålen, och åstadkomma afvikning
från hemtes naturliga direl1lion; men denna afvikni1w förändrar både storlek och led med fartyO'ets direktion·" fölJ·"
' .
akUigen kan icke Långskepps-axelns azimulh noggrant be'stämmas genom observation af vinkeln emellan nämnde
axel och nålens appm·enta Wge. Låtom oss, för att tydligt fatta detta, Wrst antaga alt Långskepps-axeln vore
vinkelrät emot sanna magnetiska meridianens plan, och att
sl\eppets förstäf vore åt vester: att i detta läge n[tlens arvilming uppgick till 20 o, som tifven vore vester om dess
naturliga rigtning : att denna samma axel vändes 180 o eller alt Förskeppet låg åt öster, och att genom förändringen af Skeppets direktion, deviationen äfven hade passerat
från vesler till öster och likaledes vore 20 o - då är det
tydli gt 1 att en observatör , som icke kände jernets in ver-

kan, och som siwlic tro, att nålen följaktligen hade förblifvit paraHel med sig sjelf 1 skulle bedömma skeppets
vridnings-vinkel vara 180 o - 40 o eller = 140 o, och att
han säledes skulle misstaga sig på 40 o beträffande skeppets sista direktion - förutsatt alt han hade genom vanliga methoder noggrant hestämt Långskepps-axelns azimuth
i dess första läge. Verkan af skeppsjernet har stundom i
höga Latituder ästadkommit afvikningar af mera än 20 o,
än åt vesler, än åt öster, hrilka fiiljaktligen hafva kunnat
förors aka mera än 40 o fel uti ett fartygs, af observationer
på kompassen, bestämda kursförändringar.
Emellertid daterar sig icke kännedomen om dessa afvikningar lång tid tillhaka; Wales, Astronomen pä Cooks
resa synes vara den förste 1 som har anmärkt dem . På
Entrccasteaux's resa har vår landsman Beautemps-Beaupre
äfven observerat dem; och han har ri()'tiot
utmärkt de fel '
o o
som de kunna förorsaka vid kustpejlingar, anställda ombord med kompass. - Flinders har funnit att de tilltaO'a
' inklination;
"
pä ett och samma fartyg med magnetn[thms
relatift till fartygels direktioner har han sökt att sammanbinda med hvarandra resultaten ar Wales's talrika observationer, genom empiriska formler, h vilka dock ej hållit
streck emot sednare observationer. - Sllltligen har man i
dessa sednare tider mycket sysselsatt sig med detta vigtiga fenomen, och under Nordpols-expeditionerna ltafva
de Engelska Sjö-Oll'icerarne funnit de nyssnämnda stora
afvikningarnc.
De för Sjöfarten farliga misstagen 1 som de kunna
åstadkomma 1 äro fullkomligt bekräftade, och J3arlow har
föreslagit ett ganska sinnrikt siitt alt undvika eller förminska dem, och hvilket man med framgång använd t vid Flottan. Detta sätt består uti , att i kompassens närhet applicera en skifva af smidt jern, hvilken 1 lika med dc öfri~ e
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jornmassorna i skeppet, magnetiseras genom jordens inflytelse, och som, i anseende till sin närhet till kompassen, kan motverka dessa massors inverkan och återföra
nålen i sitt naturliga läge. M.an bestämmer genom försök
det läge man bör gifva sllifvan, för att hon skall lmnna
tillintetgöra denna verkan så mycket som möjligt, då fartyget ligger an hvad streck som helst af kompass-skifvan.
Om det vid fartygets afresa linnes ett sådant jernskifvans
läge, i hvilket detta neutraliserande äger rum: om man
har funnit detta ställe, och der applicerat jernskifvan, och
jornmassornas placering ingen förändring undergår under
resan , är det lätt att öfvertyga sig, att resultaten af deras
inverkan och skifvans kraft skola upphäfva hvarandra fullkomligt på hvarje annat ställe , der Jordens magnetiska kraft
förändrats till rigtning och intensitet. Men om kompassnålens afvikningar blott ofullkomligt kunnat upphäfvas på
det ställe der observationerna anställdes för att utröna skifvans placering, har man anledning att befara, det de blifva
ännu betydligare och framstå på andra ställen. Det är
också detta, som erfarenheten har visat: afviknings-vinldarne hafva blifvit annullerade medelst skifvan på nå~ra minuter när, vid afresan från England j de hafva uppgått till
några grader på högre Latituder, under omständigheter, då
de likväl, utan detta instrument , skulle varit mycl1.0t större,
och t. o. m. 20o å ~O o.
Barlow har äfven föreslagit ett annat sätt att använda
detta instrument: man flyttar kompassen i land, och bestämmer genom försök, om sådant ske kan, arståndet från
skifvans medelpunkt till nålens suspensions-punkt, antingen
öfver eller under horizontalplanet genom denna punkt, s ii
att nålens afvikning blir åt samma led och af samma storlek för hvarje jernskifvans azimuth, som afvikningen ombord, till följe af der betlulliga jornmassor, vid Långskeppsaxelns motsvarande azimuther. Då delta är gjord!. placerar
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rnan skifvans medelpunkt uti Längskepps-axelns vertikalplan (Principal-Sektionen) _på de afständ från kompassen,
som man i land bestämt. Författaren förmodar slutligen,
att sammanlagda verkningarne af della jornstycke och af
hela systemet af dc andra massorna, blifva lika med summan af båda, utan att dessa modifiera hvarandra inbördes ,
hvaraf således följer, att lokal-missvisninf);en blir fördubblad vid alla azimuther genom skifvans tillsättande. Om
man således, på hvilkct ställe som helst af jorden, observerar de vinklar, som kompass-nålens ap paren ta direktion gör med skeppets Principai-Soktion under inflytelse
af den sålunda placerade skifvan, och ~ifven då skifvan ~ir
så långt ifrån nålen, att hennes inverkan kan antagas vara
= O, är det tydligt , alt dessa vinklars skillnad skall vara
lokal-missvisningen, förorsakad af jernct i skeppet, och då
denna qvantitet subtraheras från den 2:dra af de observerade vinklame , blir resten = vinkeln emellan principalsektionen och magnetiska meridianen, hvaraf man slutligen
erhåller sanna missvisningen då denna samma sektions
azimuth genom vanliga methodcr biilvit bestämd. Dock
kan icke författarens lry pothes vara strängt korrekt j ty
skeppsjernet inverkar på skifvans magnetiska tillstånd på
samma gång som på kompass-nålen, och då är icke denna
skifvas inverkan på kompassen den samma ombord på fartyget som i land, der hon var utom detta jerns inflytelse.
Af denna skillnad kunna fel uppstå i kalkylen öfver lokalmissvisningen och sanna missvisningen, hvilka icke blifva
obetydliga i höga Latituder.
Nu är min afsigt, att i denna af1tandling direkt bestämma både den sanna inklinationen och missvisningen
på ett gifvet ställe af jorden, med tillhjelp af kompassobservationer, anställda ombord på ett fartyg, och således
under inflytelse af jernet deruti. Emedan detta jern är
magnetiseradt af jordens magnetiska kraft , är det tydligt ,
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att dess verkan på kompass-nålen skall vara proportionel
mot denna kraft. Komposanterna af denna verkan, retalift
tiU 3:ne rätvinkliga koordinat-axlar, som oföränderligtpassera genom samma punkter i skeppet eller äro deruti fasta ,
hafva liniära funktioner till ullryck på deras förhällande till
komposanterna af jordmagnetismens verkan hings samma
axlar. Det är på denna enda princip, resultatet af magnetismens theori, som min analys iir grundad.
Jordens magnetiska kraft är då gemensam faktor i alla
termerna af eqvationen, s<tm uttrycka k@mpass-nålens jemnvigt, och bortdivideras således derur. Dc obekanta, som
qvarstå i denna eqvation, äro inklinationen och den vinkel,
som, vid hvarje tillfäHc, magnetiska meridianen gör med
fartygets principal-sektion. Dessutom innehåller den vinkeln emellan nålens apparenta direktion och nämnde sektion,
llvilken vinkel man omedelbartigen observerar 1 hvilken än
denna sektions azimuth må vara, och som gifver data för
kalkylen på hvarjc ställe der fartyget sig befinner. Den
innehåller dessutom, i liniär form , 5 qvanliteter, som bero
af mängden ocll fördeiningeJl af jernet i skeppet, hvilkas
värden alltid kunna bestämmas på det frånseglade stället,
hvarest man i land har bestämt sanna inklinationen och
Jnissvisningen; till detta ändamål måste man ombord på
fartyget, vid flera af dess prin.cipal-seklions azimuther, anställa €tt stort antal observationer på den vinkeln, som
varierar med dessa azimuther; der af får man ett lika antal
vilkors-eqvationer, af h vilka man kan härleda värdena på
de 5 konstanterna, förmedelst minsta qvadraHnethoden.
Då: detta äfven göres på ett annat ställe, dit skeppet kommit, äF det nog, om man för 2:ne, en bekant vinkel omfattande, principal-sektionens direktioner, observerar deras
vinklar mot kompass-nålens apparenta direktion; och om
nu jemnvigts-eqvalionen successift tillämpas till dessa 2:nc
tlata , får man värdet pfl de 2:ne innehållna obekanta. Lil(-
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·1 skulle den nummeriska
'(.
blifva så invecklad,

kälkylen öfver dessa värden
att methodens användbarhet d.erig.er.wm
blef ganska ringa, om man behandiade problemet i sin
hela allmänlighct. Men i fartyg ärQ jernmassorna i allmänhet helt och hä!le t, eller ganska nära, symmetriskt placerade på ömse sidor om principal-sektionen; och denna omständighet gör 3:ne af dc 5 konstanterne = O, och följaktligen antaga expression.erna på dc 2:ne obekanta en
ganska enlwl fonn, och äro ganska lätla- att bringa i .siffervärde . Sålcdes lwn man på hvarje punkt af fartygets
väcr få sig bekant inklinationen och den sanna missvisninge~, sedan man genom Astronomiska methoder hestämt
de princip~l-scktionens azimuther, som svara emot 2:ne
observationer, eller ock blott en af dessa vinklar samt
den vinkel principal-sektionen nidits emellan båda observationerna.
, :1

Jernmassorna i ett fartyg äro iifven till en stor del
belägna under det horizonlala planet genom kompass-nålens suspensions-punld. Deraf är lätt alt sluta, att om
t. ex. principal-sektionen, !il! en början, infaller i magnetiska meridianen och skeppet ligger an Nord, och man
vrider fartyget horizontalt, skola dessa, genom Jordens inflytelse, magnetiserade massor, i ''år jordhalfva slräfva att
attrahera nålens sydliga pol åt samma håll som principalsektionen röres, och rep ellera den nordliga polen iit motsatt hi1II. Men kalkylen ger vid handen att under denna
vridning , verkställd någo.t långsamt, kunna 2:ne bestämdt
skiljda castlE int.räJfa; i det ena, det vanligaste, följer nålens sydpol till en början principal-sektionen ända till en
viss crrtins. derpå ålerrr[lr han till magnetiska meridianen,
'O
'
o
passerar densamma, återkommer dit på nytt, och dess jemnvio-tsläo-en
rclatift till denna sektions azimuther oscillera på
o
t:l
ömse sidor om meridianen; uti det andra fallet följer samma
pol principal-sektionen under de första 90 o af vridningen,
1
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går framom samma sektion under de sednare !JO o och kommer i meridianen på samma gång som densamma. Således gifvas i detta 2:dra fall sådana skeppets lägen, uti
hvilka jernmassornas verkan är starkare än jordklotets, och
åstadkommer t. o. m. ett fullkomligt ombyte af nålens båda
polers läge. Kalkylen visar likaledes, att för hvarje farf.yg
skall den nu nämnda nålens omvända rigtning alltid äga
rum, huru än jernmassorna må vara fördelade, endast afståndet från eqvatorn är tillräckligt stort; men hittils hafva
de sjöfarande ej kommit polen så nära, att detta fenomen
blifvit observeradt. Dessutom finnes ett sJrskildt fall som
' att
svårligen skulle kunna förekomma i praktiken, nem!.
jernmassorna vore så fördelade i fartyget, att nålen, på
alla st~illen af jorden, ständigt förblef uti principal-sektionens plan.
l'iågot maximum af deviation finnes ej, icke allenast
uti det fall då nålens båda polers läge ombytes; men äfven då ett sådant finnes, existerar det ej, efter hvad man
skulle tro, då principal-sektionen är vinkelrät mot magnetmeridianen, utan stundom inträffar det uti, från denna
ställning, betydligt skiljak,tigt läge. Emedlertid har den
deviation, som motsvarar nämnde läge, en ganslia anmärkningsvärd egenskap: pr1 2:ne ställen af jorden, hvilka och
huru långt från hvaranrlra belägna som helst, förhålla sig
tangenterna titl deviationerna likasom tangenterna till inklinationerna. Detta theorem är oberoende af fördelningen
utaf skeppets jernmassor; det förutsätter allenast att för'
delningen är symmetrisk relatift till principal-sektionen,
och
att den ej undergår någon förändring under seglingen från
den ena orten till den andra. För att bestyrka detta, har
jag begagnat observationer, gjorda under förr omnämnde
Nordpols-expeditioner.
Under Kapt. Ross' resa år 1818 fann man vid Lerwich
(en af Shetlands-öarne), ombord på Isabella , en deviation ,

g
at nu omniimnde slag, = .f o 34 1 0ster om magnetiska'
meridianen , då skeppet låg an Ost , och = 5o 11' vester
om samma merid. , då skeppet låg an Vest. Skillnaden
::: 37 1 emellan dessa båda deviationer kan tillskrifvas dels
ett litet fel i den symmetriska fördelningen af skeppsjernet och dels oundvikliga fel vid observationerna. På samma gång var inklinationen vid Lerwich = 74 o 22 1 • På
en punkt i Hatfins Day, hvarest inklinationen var 85 o 50',
befunnos deviationerna vara 17 o 30' åt Öster och 18 o åt·
Vester. Om man nu på detta ställe af jorden antager deras medium 17 o 45 1 till deviation, motsvarande skeppets
läge vinkelrätt emot magnetiska meridianen, så gifver nyssnämnde tangentförhållanden deviationen i Lerwich = 4 o 46 11
hvilket värde faller emellan de 2:ne på detta ställe observerade deviationerna, och som blott med 6 1 30" skiljer
si O' från deras medium 4 o 52' 30"; och om man tvärtom
"
antager
detta medium och det nyssnämnda såsom deviationerna vid lerwich och Balfins Bay, och tillika utgår
från 85 o 50 1 inklination, som man funnit på det sednare
stället, gifver samma analogi 74 o 41 ' inklination vid Lerwich , som blott med 19' öfverskjuter de direkt uppmätta
74 o 22'.
Ombord på Hecla, under Kap t. Parrys resa åren 1818
och 19 , fann man vid Nort h Fleet näta tondon 4: o 41'
' dstlig deviation, då skeppets principal-sektion var åt öster
om magnetis-ka m~eridianen. Den som ägde· ruin då· samma
sektion' '\'ar åt vester, blef ej observerad·. Inklinationen var
70 o 30'. Vid ett annat· stäUe i Baffins· Bay, än- der Ka:pt.
Rass anstäl'1de sina observal.iöner-, och hvarest Kapt: Party
fanw 84 o 15' inklination, befanns deviationen vara f5 o·5'
ostlig. Med &essa 2:ne inklinatioriet och den sednasf funn~
dtMationen gifvet tangent-analogien 4 °231 deviatian vid
No.rth Fleet, eller endast 18-' mindre än dien observetadie.
Tager m~an deremot de t~b5erverade . d'eviatlonerna. eller
2

lU

·i 0 41.' och 15 o 5 ' ) samt inkliu ationen 70 o 30' , som motsvarar J en förra , så linuer man genom samma analogi

83 °52' inklination i Balf'ins Bay - d. v. s. 23' mindre
än dtm som direkt obscrnrades. Uliln tvifvel måste man
finna anmärk}lingsYärdt , att man förmedelst kompass-observationer 1 anställda ombord på samma rartyg 1 på 2:ne
från hvarandra så alliigsna orter, och af inklinationen, uppmätt på ettdera af dessa stilllen , kan på mindre än t j 2 o
nära kalkylera inklinationen , som iiger rum på det andra.
Vid de åtskilliga tilliimpningarne till observationer 1
som .tag kunnat göra af fonnierna i denna uppsats 1 har
alltid deviationens led Yarit deri't t 1 som theorien angifvit.
Hvad den absoluta storleken beträlfar, hafva äfven dilfercnserne emellan kalkylen och verkligheten varit föga betydliga -· dock ieke så obetydliga som dem jag nyss anfört. Det är troligt 1 att de skulle b!ifva ändå mindre och
endast kunna tillskrifvas observationsfel 1 ombord på ett
fartyg så omsorgsfullt bygdt att fördelningen af j emmassorna i allra möjligaste måtto vore symmetrisk i afseende
på principal-sektionen'; men redan nu öfverensstämmer kalkylen med observationerna tillräckligt noga, för alt icke
ingifva tvifvel på rigtigheten af theorien och dess användbarhet i praktiken.
)

1

Emedan problemet innefattar 2 obekanta att bestämma
Mm!. sanna inklinatian en och missvisningen 1 måste dertill'
användas 2:ne data, erhållne genom observation; de som
erfordras för de redan omtalade formlerna, äro vinklarue
emellan skeppets principal-sektion och kompass-nålens apparenta rigtning före och efter att hafva vridit nämnde
sektion en bekant vinkel; men man kan undvika denna
manöver genom användande af andra formler, som man
likaledes skall .finna i min afhandling, och hvilkas tillämpning, som jag tror, skall · falla sig mera omedelbartig, och
följaktligen bec[vämare i praktiken. Till detta ändamål an-

tager jag , att man , utan att rubba syrnmelrien hos jernmassorna, placerar etl stycke jern , t. ex. Barlows skit\ a ,
så nära kompassen 1 att deviationen hvarken blir fördubblad
eller upphiifven. Härigenom få de 2:ne konstanterna i
jemnvigts-eqvationen olika värden emot dem de hade förut,
och som äro bestämda före skeppets afseglin g 1 lnilka nya
värden lwmma att bero af skifvans läge relatift till kompassen. Derföre när skeppet anländ t till något annat ställe ,
kan man , utan att förändra principal- sektionens rigtning ,
och äfven utan att känna dess azimulh , observera de Y in klar , som denna sektion gör med kompass-nålens apparenta
direktion , både under inflytelse af jernskifvan 1 och di't hon
är så långt alliigsnad att ej hennes verkan är märkbar ;
sedan kan man förmedelst dessa 2:ne af observationerna
erhållna, data lätt beräkna bltde inklinationen och sanna
vinkeln emellan kompass-nålen och principal-sel\lionen ,
hvarefter endast återstår att på vanligt sätt bestiimma denna
5ednares azimuth , för att känna observations-ortens sanna
missvisning.
1

l

Ehuru lokal-missvisningen är del egentliga föremålet
för denna afhandling , har jag ändå egnat en paragraf åt
några bekanta formler, som hafva afseende på både den
ho;izontala och inklinations-nålens direktioner och oscillationer. I samma paragraf har jag å nyo uppgifvit den
förr af mig omnämnde methoden, att jemföra intensiteterna
hos jordens magnetiska kraft på 2:ne olika ställen, och
på från hvarandra afliigsna tider 1 förmedelst 2:ne magnetiserat le och fritt hängande nålar, underkastade inverkan
af hvarandra och af jorden , lmli~:en åter ej kan verka lika
vid dessa 2:ne tid er. Hr Gauss har ej nöjt sig med blott
omnämnande : han har praktiserat något i alldeles analog
väg; men i stället för mina föreslagna observationer på
nålames oscillationer 1 har denne utmärkte man begagnat
nålarnes direktions-vinklar. Om man antt~.ger den allra-
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' lierande eller t~pellerande '~erkan hos de magnetiska fluida
till enhet för kraften, på samrn a gång som massau och
arståndel äfven äro = t' och tillika begagnar millimetern '
den sextiodeliga sekunden och den massa, hYars vigt är
en milligramme, till enheter för afs länden, tiden och
qvantiteten af materia, så har Hr Gauss funnit 4,8085 vara
det tal, som i Grettiugen, i medlet af år 1832, uttryckte
jordklotets magnetiska kraft. För att kunna deraf sluta till
denna krafts förhållande till tyngdkraften, vore det nödvändigt, att magnetiska kraftens förhållande till den Newtonianska attraktionen, på lika massor och samma arstån d,
vore .oss bekant. Enligt observation af tyngden vid jordens yta, jord-radiens längd uch jordens, af Cawendish
bestämda, medeltäthet, kunna vi lätt erhålla måttet på denna
attraktion, d. Y. s. den h:tstighet, som attraktionen hos en ,
till enhet antagen, homogen sferisk massa skulle, på tidens enhet, meddela en materiel punkt af någon sorts natur, lika med den attraherande massans, och belägen pf1
afståndets enhet från denna kropps centrum; men llYad
den magnetiska kraftens absoluta mått beträlfar ) inser J·a"o
intet medel att bestämma det, ej heller att få veta, i sträng
mening sagdt, om denna kraft varierar med tiden. Om
man, 1 stället för talet 4,8085 bestämdt i Grettingen, funne
ett annat på samma ställe af jorden, men vid en från nu
mycket aflägsen tid, skulle vi ingalunda kunna bestämma ,
om denna olikltet härrörde antingen deraf, att jordens
magnetiska kraft under mellantiden hade varierat af någon lokal- eller aLlmån orsak , eller derföre, att det magnetiska fluidi partiktars inneboende attraherande eller repellerande verkan blifvil större eller mindre. Vi v.ete. endast, att denna kraft är ofantligt mycket större än den
Newtonianska attraktionen; och emedan vi it:ke kunna uppskatta deras förhållande, kunna vi icke heller ·fä · bekant
den .~astigltet, som jordglobens magne.tiska verkan skulle
Jneddcla .åt det magnet-fluidum , som skulle frigöras ur en

magnetiserad nål. Vi göra ett irke uliimpligt alltagande af
förhållandet emellan den magnetiska kraften oelt den allmänna attraktionen , då \i säga, alt denna hastighet i \ertikal rigtning iir lika med ljusets och äfven my clH·t större ,
JlVilket visar huru vissa verkningar hos en kropp på ytterst finartade partiklar vid dess yta kunna med ofantlig
hastighet förflytta dem i rymden , selsom man eliilager i afseende på ljus-flui.dum i emissions-theorien. Uti de alldeles egna antaganden jag gjort för all gifva exempel på
kalkylen 1 skulle vigten af det fria fluidum , som innehålles
i en af de nålar , hvaraf Gauss sig betjenat uppgå till ett
ytterst litet brål~ af en milligramme , och vigten af det
neutrala fluidtun den likaledes innehåller , vara helt och
hållet obekant. Vid del.l.a tillfiille måste dock anmärkas,
alt den i magnetismens theori antagna hypothescn om ovägbarileten af de 2:ne magnet-fluida icke är nödviindig, emedan dessa fluida aldrig lemna någon kropp af än aldrig
så liten dimension, och alt de inre förtlyttniugar, som de
erfara vid magnetiserings-operationen , !Je traktas såsom omärkliga. Denna supposition är dock nödvändig beträffande värmet och de båda elektriska fluida , emedan kropparnes vigt aldrig märkbart ökas eller minskas , huru stora
tillskott af värma 111lcr elektricitet de än må få. Sak samma
är det med ljus-fluidum, hvilket, enligt emissions-theorien,
rör sig med en utomordentlig hastighet, och som emellertid icke utö!'var någon märklig verkan af rörelse hos dc
kroppar, som det i sådan mängd träffar, hvilket bevisar,
att massorna, .och följaktligen vigten af deras partiklar, äro
alldeles omärkliga, relatift till massorna och vigten af de
partiklar , hvaraf de vägbara ämnena äro sammansatta. I detta utdrag vill jag nu uppgifva de förnämsta formlerna
ur min afhandling.
1

1

Låt
~en,

(IJ

-& . och· ~ vara sanna inklinationen och missvisninlångskepps-axelns azimuth; z kompass-nålens ap-
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parenta vinkel emot denna axel i a och b 2:ne konstanter,
bestämde före fartygets afsegliug, och som bero af jerumassornas fönletnin g, hvilken antages symmetrisk relati fl
till principal-sek tionen i då erhåller man :
Cos ('!'-w) . Sin z+ a. tang & . Sin z= b. Sin (•p-w). Cos z.
Då azimuthen w förändras och blir w 1 , så låt z 1 vara hvad
vinkeln z. ]J lir, och man får:
CoS('f'-w 1).Sin z 1 +a.t:g..'T.Sin z 1=b.Sill('f'-w 1).Cos z 1.
Genom elimination af a . lang ..'T ur dessa båda eqvatiouer ,
och om man antager w 1 = w+2w 1 , samt 'f'-W-(JJ 1 = 'l't ,
erhåller man genom enkel transformation följande formel :
Sin (z + z 1)
tang ., 1 = - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - b. Sin (z-z 1) . Cos a 1 - 2 Sin z . Sin z 1 1
hvaraf man lätt inser användandet till missvisningens bestämmande.
den händelse att 2w 1 vore

= 180 o,

får man specielt

2 Sin z . Sin z t
tang C'P- "') = - - - - - Sin (z + z 1) - :
Kompassens deviation, eller vinkeln emellan dess, af j ernet i skeppet förorsakade, apparenta direktion och dess
naturliga J blir skillnaden w + z- 'l'. Då principal-sektiOllen är vinkelrät mot magnetiska meridianen, eller då
'l·- w = 90 o, och om deviationen då kallas n J erhålles :
a . tang ..'T • Cos n

= b . Sin n.

På ett annat stätie , der vinklarn e ..'T och n blifva ..'T t och n t,
erhåller man för samma fartyg a. tang . 'T 1 . Cos n 1=b. Sin n 1,
hYaraf fås
tang & 1 = tang & .
tang n'
tang "!t
hvilken formel tillkännagifver det ofyan angifna tangentförhållandet.

Låt yf1erligarc « p och ~ Yara hrad de 2:ne konstanterne a och b samt Yinkeln ,:; bli f va , sedan en jernskifnt
placerats nära kompassen. Den Lsta af de föregående
cqvationerna blifver då denna :
Cos ('P- OJ) . Sin?; +et. tang ..'T. Sin?;= {1. Sin('P- w). Cos ?;,
och af dessa 2:ne eqvationer erhålles
(et - fl) . Sin z . Sin ?;
.
tang ('P- w) =
a b • Sin ?; • Cos z - a f1 Cos 1: • Sm Z 1
hvilken formel kan begagnas i stället för den med ''iirdet
på lang P 1 vid beräkningen af missvisningen. *)
*) Denna artikel är hemtad ur "Annales maritimes !> Coloniales".

Ehuru den endast är ett utdrag af Författarens sakrika afhandling, ha fva vi trott, att den i mera än ett afseende skall intressera våra läsare. För att med likgiltighet kunna förbises , dertill
är det i densamma innefattade problemet af alltför stor vigt, och
bli r det ännu mera i och för 19:de och sannolikt följande Seklers
mägtiga vehikel - .~ ngfartygen, helst vid de tillfällen , då äfyen
sjelfva Skepps-kroppen är förfärdigad af jern. För det länge önskade resultatet - praktisk användbarhet - skulle vi dock hafya
önskat, att det praktiska af obseryationernas anställande, äfvensom beräknande t af de omtalade konstanterna m. m., vore något
omständligare detaljerade. Om vi framdeles kunna komma i tillfa!le att meddela något i den vägen, skola vi ingalunda uraktlåta
ö f v e r s. An m.
att detsamma omfatta.

AN1'ECI\i'IINGAR UNDER KxrEDlTIO~El'l Mim FRF.GAT1'EN JoSEPIIJ:'iE ocn KORVETTEN NAJADEN TILL l\bnELHAFYET

ÅREN

1837
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11)38.

Sedan H. l\Lts fartyg lemnat Carlsk.rona den 4 Juni 1837 ,
och några dagar uppehållit sig i Sundet, angjordes FredriksYiirn. Inloppet der är trångt , men med ledande vind ingalrmda farligt , och ehum hamnen är liten, synes den likviss! iifven för större skepp säker, och har den slora fördelen att äga tvenne utlopp. Som en tillllygtsort för skepp ,
de der förfalla i lää , eller vintertiden behöfva skydd, är
denna hamn af en utmärl1t fördel; men som Örlogs-station
kan den ej i annat afseende medföra nytta, än att der underhållas mindre fartyg , och af dessa äf,'en ett mindre antal.

frisk vind icke, ä fven Wr elt stort skepp , är farligt , så
länge man iir viss på siil\er styrning, blir likvisst i molsalf
förhällande eller i stiltje af synnerligt ,-ådlig beskaffenli'e(,
isynnerhet som så ytterst få anlwrsättningar linnas. H. ~f:ls
skepp ankrade på en af dessa , som ansågs för den bästa;
men äfven der in trä ll'ade alt Fregaltens ankare fastnade i
ett berg , och det var först efter flera timmars arlJetc och
med de största ansträngningar som det kunde lättas, scd~au·
dock läggen kroknat. Ankomne till Bergens hamn, tnåst'e
H. 1\'I:ts fartyg der åter ligga på en ganska obeqviim ankarsättning 1 emedan man, för det stora djupet pä. rymden,
nödsakas ligga s;l nära land att landtåg måste begagnas,
och llYarigenom skeppen naturligtvis sällan ligga vindriitt'.
Detta är en stor olägenhet , isynnerhet som tallbyar Mm
de närgränsande höga bergen icke iiro oYanliga.
1

Berg·ens hamn för sniärre· far=tyg iir emedlertid ganska
god 1 och tvifvelsutan är detta en af de anfednidgat, sotn
under förra tider der gjorde handeln si't liflig. Expot:teri
af handelsvaror är lik visst nu mera i artagande ehuru
iinnu tcmligen slar·k.
1

Från Fredriksvärn togs kosan åt Bergen, till h vilken
hamn llerfaldiga inlopp leda från sjön. Af dessa begagnas
naturligtvis det vid Skudesnäs för söderifrån kommande
fartyg, ehuru det är både det längsta och i alla afseende n
besvärligaste; men orsaken härtill är den, att vid de andra inloppen kännemärken icke äro så säkre, eller rättare :
det är svårare för den sjöfarande att kunna bestämma, vid
h vad ställe å kusten han sig befinner; att förtiga , det Lotsar icke öfverallt der äro att tillgå.

Att komma ut ifråti Bergens skiii·gard, är i allmänliet
icke förknippadt med så stor svårighet', som at( komma in
ehuru händelsen gjorde att I{ l\l:ts fartyg dels liinge tl!igo
vänta pil liigenhet , dels under utgåendet rönte· hYarjeliantla
svårigheter. Från Korsljorden kommo Y i sltitligeu till' sjö.~ ,
och denria passage är tvifvelsutan den oiista både på i~
och uto-ående
hvarföre jag anser det Yara a(' Synnerlig
1
o
.
• .
vigt, att en fyrbåk till sjöfarandes ledmng anliigges vid.
detta inlopp. H. l\L hade i nttder till mitt bepröl'rande öfverlemnat, att taga v~igeri· antingen norr on} Skoltland 1 eller
genom Kanalim, efter sig· företeende on'lsländigheler. S~
längt norelvart som frflll Bergen, Ha.de pas·sagen riorden om
visserligen varit den bästa , odi blir uet · i alllniinheL alltid ;
3
1

j

Då jag i närheten af Skudesnäs gjorde an landet, var
väderleken regnig med qock luft och vinden hårdt blåsande
af sydlig, hvarföre jag, på inrådan af Lotsen, som i sådant förhållande icke vågade hålla utanför kusten, gick
hela inomskärs-leden . Detta farvatten ., som med god och
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men som Y in den bl[tste hitrclt af nordli g, borde jag ta ga
KänalYiigcn. Inom få dagar allkommen utanrör Lowestolfe på
Rngelslw kusten, sökte jag der alt erJJälla Lots, för all så
dag som natt kunna gä igenom Sundet vid Dower; men
mot förmodan kunde jag ingen erhålla, utan nödgades på
eftermiddagen den 10 Juli hålla n6d mot Galloperna, der
jag trodde mig bättre kunna lycl<as. Icke heller der fanns
någon Lots, hvarföre .iag beslöt sjelf taga H. M:ls fartyg
igenom under den instundande uallen , ett ,beslut som Jag
icke arisäg mig berättigad taga förr än jag gjort allt hvad
i min magt stått för att erhålla Lots. Visserligen gå många ,
och troligen de flesta Köpmanssl1.epp, igenom utan Lots;
men H. ALts sl~:epp ~iro af alltför stort Yiirde, aH denna
farliga segling skulle företagas utan.
Vid de tillfällen då man g[u· utan Lots, tror jag det
lir fördelaktigare välja natten, om sig så göra låter, helre
än dagen, emedan man alltid är säker se fyrarne, men
kan lwmma i osäkerhet i afseende på landen.

Då H. l\Us skepp gingo igenom, var vinden väl fördelaktig, men icke dess mindre fordrades den yttersta uppmärl~:samhet på kursame i hänseende till den från Them-·
sen hård t utsättande Ebben, som nödgade mig med god
vind inom 1j2 timmes tid förändra kursen 5 streck vestligare, för att icke förfalia emot de Flamska bankarue, och
sedan för att gå fri ·Fallsbanken. Den sistnämnde är likvisst endast för större skepp farlig; smärre harva egentligen ingenting att befara i Dowers Sund, då de hålla sig
utanför Goodvinsand. De ypperliga fyrar Engelsmännen
underhålla i denna trakt, äro emedlertid för den sjöfarande af den utmärktaste rättelse, i synnerhet sedan man kommit i sigte af fyrskeppet på Goodvin. Det är också då af
största vigten, emedan, ehuru man med kurs emot fyrSl{eppet, har, såsom händelsen var med I-L M:ts skepp,
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tiden om styrbord under det man nalkas , föriindrag den
'ett ögonblick och sätter rrordvart genom rännan pa babords bog , hYarigenom man tränges in på Goodrin. sedan man kommit så nära fyrskeppet all kmsen lwn sättas
emellan Goodvin och Fallsbanken , stäfvar man Liden och dess
inverkan blir blott uti distansen; och sedan mun åter passerat
både Falls och Goodvin, får man större utrymme och behöfver icke göra så stort afseende på tiden som tillförne.
Den nästa hamn H. M:ls skepp bonk besöka var Brest.
Jag gjorde fördenskull an Ouessant , och som vinden då
var på Vestkanten, föredrog jag att söka Östra delen af
Ön , dels under den förmodan att Lotsarne der hade sitt
hemvist , dels ock emedan mig syntes .'50111 de Hittare kunde utgå från Öws liiäsida. Jag JJedrog mig likvisst hiirutinnan , ty Lotsarne bo på Vestra sidan och efter fruktlöst
efterspanande vände jag för en stund åter till sjöss, men
lät Korvetten h;tl!a närmare landet. Kort efter ankommo
Lotsarne från Öns lofvarts sida. l-I. A'l:ts skepp höllo derefter in genom Jrois-passagen och gynnade af en frisk
vind, ankrade samma dag på Brests redd. Denna redd ,
ehuru nitgot öppen för sjövind , är förträfflig och tillräcklig för de största Flottor, fastän in- och utseglingen är
trång och medför icke sällan vådor, synnerligen under laber vind, i anseende till det starka tid vatlnet. Flera Fransyska krigsslwpp lära harva förlorat Jå grunden i den trånga passagen le Goulet.
Till ännu större beqvämligllet har Fransyska Sjöstyreisen föranstaltat om utläggning af s~ kallade Cmps JIIm·tes eller förtöjningar , genom hvilkas begagnande man har
den utomordentliga fördelen att icke behöfva klara tågen.
I alla Engelska Örlogshamnar linnas äfvenledes sådana
förtöjningar , och elen besparing som derigenom vinnes ,
i synnerhet om man i0ke äger andra än hamplftg, blir
naturligtvis högst betydlig.
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Brests hamn, ehuru Frankrikes förniimsta Sjö-elablissement, har likvisst den stora olägenheten au, emedan VestJiga vindar ii ro dc mest rådande, det ej sällan intriill'ar att
s~epp )l afya mycken sYårighet komma till sjös derifrån,
jsynnerhet höst- och vintertiden, då veslliga stormar ofta
PJåsa under flera veckors titl. Arsenalen ell!Jr Varfvet har
~tt stort omfång, förträfflig lokal och ingen kostnad har
bpfyit sparad vid dess anläggning. AntateL af Dockor är
sex, bäddar tio. Förrådshus och verkstäder äro i det yppersta skick och öfverallt är en god ordning rådande. I
Arsenalen l[tgo 8 Unieskepp, hvar af 3:ne Tredäckare, 8
Fregatter, 5 Korvetter jemte åtskilliga mindre fartyg. Under byggnad funnos :3 Linicskepp, 5 Fregatter och 1 Ångfartyg.
lHand utmiirkta byggnader inom Varfvet, iir d~n si't
Le Bagn(J, der Arbetsf;ingarne, eller som de fordom )\allad~s Galerslafvarne, cirka 3000 t iii antalet, ·föryaras~ Demla byggnad är solid, rymlig och äfven prydlig, Den strängaste disciplin och största ordning synas
der van~ rådande.

~alJade

Arven l' Hopila l de la 11Iarine iir en utmärkt byggnad ;
dess storlek kan dera f bedömas, att den iir beräli.nad för
icke mindre än 1,200 sjuke. Arven sjuke Onicerare vårdas der.
Staden Bres t, iifvensom den egentliga hamnen är försvarad af åtskilliga verk, redan anlagde på 1600-talet.
Ehuru folknummern är betydlig, emedan den uppgår till
30p00 menniskor, idkas icke någon synnerlig handel, utom
livad i och för det stora etablissementet och för Garnisonen, som uppgår till 6000 man, iir nödigt. Norrska produkter, egentligen trädvaror, hafva i Brest god ai:Siittning.
Inloppet till redden iir öfverallt försvarad! af fäsl.uingar och batterier, hvilka måste vara fr!lktansviirda , då En-
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under de förflttlna krig cu icke !!J'
ord e tt~wot
'-'•
o
försök att der intriinga. På redden lrtgo uuder mitt vistande derslädes , utom d.e krigsfartyg , som lwmmo eller
gingo, e.tt Lirtieskepp om 100 ka11,011er för exersis , VakLFregatt.en, samt ett gammalt Linie.sliepp, ämnad t till logement och skola för Sjö-kadetterne.
aö elsmännen

Dess e bo, under den tid de undervisas , hvilken utgör
3:ne år, ständigt ombord på skeppet 1 få aldrig gå i land ,
ocn halva för sin egen räkning en Korrett, som flera gtmger i veckan manövrerar på den stora redden.
Ordningen på detta skepp syntes mig förträfllig, liksom i allmiinhet inriittningen , ehuru mhhända förbudet att
g~t i land motverkar hvad man denned åsyftat, eller rättare, begäret efter ombyte blifver alltför stort, och när
ynglingen sedermera emanciperas från denna lriildom, är
f.ara viirdt att han äunu mera förvillas.'
N[igot anmärkningsvärd t föreföll icke under seglingen
fråtl Brest till Cap SparteL Utanför denna udde hade jag
flera dagar vinelen blåsande af ostlig , mycket ojemn 1 stundom så hård att liera re f gin go in i märsseglen, oeh stundom {tler helt laber. Då man med ostlig vind står öfver
åt Spanslw landet, finner man, efter h vad jag er (Or, vinden fi·iskare; då man åter kormner närmare Afrikas kust,
labrare. Likalecles fann jag alt, ehuru det allmiint antages att strömmen sätter inåt 1\Tedelhafvet med alla vindar,
'ot>h ehuru detta onekligen är förhållandet inne i Gibraltar
Sund, ;i r det likvisst lika säkert, att då man med ostlig
vind kornmer söder om Cap Spartel, sätter strömmen hårdt
sydvart.
Tangers och Gibraltars reddar äro alltför väl bekanta ,
att jag derom a11nat skulle yttra, än att på det förstnämnda
stället fann jag. bästa ankarsättningen vara med Europa
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point på Gibraltar viii öppen för Cap l\1ababat och Tangcrs
stad i V. t. N. på en Engeisk mils afstånd (man ligger
då på 9 a 10 f:r), och på det sednare med Ettropa Ueld e
i S. ij4 Ost och Algeziras i Ves t, något norr om fästningen , straxt utanför 1\arantänsbojen (man har Mt 13 a
15 f:rs djup).
Tanger är nu, som detta ställe länge varit, utan Yigt
som hantielsstad, utom för Gibraltar, som derifrån hemtar
provisioner , och synes mig mera att betrakta som ett
befäst Arabiskt läger, än som stad. Det är endast de
Europeiske Konsulerne, som egentligen kunna sägas bebo
hus j andre bo i murar och kojor.
Hvad Gibraltar beträffar , så är denna stad egenlligen
en nederlags-plats, liksom redden en rendevons-plats och
ett stäUe der man hemtar ordres eller intager behof. Handeln är likvisst nog lillig för ett ställe med så föga bei'olk.ning.
Under H. M:ts skepps sednaste vistande i Gibraltar i
April månad innevarande år lades grundstenen lill en fyrbåk pä Europa udde j eH företag lika hedrande för Engelska
IJalionen, som nyttigt för alla de fartyg, hvilka gå genom
sundet, och isynnerhet för alla österifrån kommande.
Sedan .fag lenmat Gibraltar för att fortsätta den mig
i nåder anbefalldta expeditionen, fick jag omvexlande vindar, ehuru för det mesta från ostkanten, jemte vackert väder.
Vid angörarrdet af Galita valde jag alt gå emellan
denna ö och Sorelli-klipporne, hvillw1 viig, isynnerhet
om vinden är skral, synes mig den biista, emedan Galila
och Agugtia hafva djupa stränder.
dig.

Sedan Galila passerats, bötjade väderleken blifva ostaÖn Zimbria passerades uatien den 3 September un-
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der en by af Vest a V. N. V., som varade i flera timmar,
så hård att den fordrade uppgigade märssegel , ehuru skeppen lågo fördevind. - Sedan man utrönt , att vulkaniska
öar stundom uppstiga ur djupet emellan Sicilien och Afrika,
är seglingen deremellan, helst nattetid, icke angeniim. Ingenting af vådlig beskaffenhet hände emedlertid H. 1\Us
skepp , ehuru en sådan åska, som rasade natten et11ellan
den 6 och 7 September, af ingen ombord varande någonsin eller någonstädes blifvit bemärkt.
J Joniska hafvet var vinden i allmänhet konträr, och
endast för få limmar föll den gynnande, sedan jag passerat Corfu.
Inkomne i Adriatiska hafvet emottogas vi med hårdt
väder på N. V., som likvisst icke ym·ade länge, ehuru ,·inden enständigt fortfor att vara på nordlig kant. I allmänhet lära nordliga vindar i Adriatiska hafvet vara rådande;
en stor svårighet för uppg~tende fartyg, isynnerhet som
dessa ,·indar stundom blåsa med ursinnig Yaldsamhet.
seglingen i Adriatiska hafvet lätlas likvill till en stor
del genom den klara luft , som der Yanligtvis råder, livarigenom man ser landen på ett oerhördt afståncl. Ar man
nu bekant med dessa, har goda Sj ökort och säker Lots,
är faran icke på långt när så stor som den utropas. Olyckligtvis hade jag hvarlwn Lots eller goda Sjökort, ty de
jag hade voro alla antiugen i alltför liten skala eller ock
osäkra, och med landen kunde jag icke vara bel\ant. Emedlertid, som -väderleken var vacker , gick allting viil, och
uppkomne tiU Pomo erhöllo vi omsider Lotsar. Då den
fruktade Quarnaro-Golfen passerades, bötjade redan Boran
eller N. 0 .- å O. N. 0 .-vinden något blåsa, och i bayen
vid Triest tilltog den i sådan grad, att sedan :Fregattens
segel till en del sönderblåst, nödgades jag söka ankarsiUtning vid Pir an o. Denna ankarsättning är af utomordent-
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lig: vigt fiir cle skepp , som iimna sig till Ti'iest j- emedan
de t alltför ona hiincfer , att ehuru man iir l>ommen så lån(Tt
o
är det likvisst omeijl'igt alt komma lii11gre. Sfrömmarne
inverka oel\så högst betydligt på seglingen i detta farvat~
ten 1 och äro, dä· man ej har Lots, icke möjliga att be~
J'äkna. - Väl uppgif\'a beskrifuingarne 1 att under östra
kusten skall strömmen i'öpa nordvart och und'er den vestra
sydvart; men detta motsäges af Lotsarne, hvilka beräkna
strö mmens sättning ej endast efter hvad vindarne· varit och
~iro, utan äfven efter månans af- och tilltagande oeh dess
höjd ö!'ver horisonten. Onekligen finnes i Adriatiska hafvet ebb och Jlod, elmru icke fullkomli gt regnlier , och
detta är ingenstädes så miirkbart som i Venedig. Emot
en hårdt blåsande O. N. 0.--vind kryssade H. i\Lts fartyg
slutligen genom Triests J3ay upp till denna staels anl\ar-sälluing. Hedden är rymlig och endast öppen för vindar
emellan N. V. och S. Y.-; men som dessa sällan eller alsiiker ) så
drig blåsa hård t, anses den för fullkomli(Ten
o
framt man kan ligga fast för landvinden . Denna bläser
dock ofta med yttersta väldsamhet och iir särdeles ojemn
i arlledning af de höga berg , som omgifvcr redden . För
smtirre eller mera grunJgäende fartyg är hamnen med dc
uppbyggda möljarue beqYäm , säker och i alla afseenel en
fördelaktig.

gar från Tyskland, Handeln ör utmärkt litlig, och tiU dess
befrämjande åtnjuter Staden porto Franco för alla inbmmande varor. Hamnen besökes årligen af cirka 5000 fartyg af alla Nationer, dock äro de Grekiska l En(Telska
)
o
Amerikanska, Ncapolilanska och Sardinianska de talrikaste.
Svenska och Norrska fartyg utgöra årligen 18 till 20. Förnämsta införseln är Säd, Bomull , Kalfe, Socker och stockfisk, denna sednare vara egentligen från Norge. Med
dessa och äfven med landets egna effekter uppgöras de
mest djerfva och vidsträckta spekulationer. ])eraf följa
äfven täta omvexlingar emellan förmögenhet, och stor pen-ningeförläge nhet, med deraf följande konkurser. Med undantag af några Siclenfabriker, hvilka likvisst äro af mindre betydenhet, finnas här inga manufakturer. Lefnads-sältet ibland de Handlande är yppigt. Fattigvården är
synnerligen god, och på gatorna besväras man icke af tiggare. Ordningen i staden och polisen är förträtrlig. Religions-friheten är så vida större här än uti det öfriga af
Kejsardömet , att uti Triest, likasom i Ungern , främmande
Religionsförvandter tillåtas hafva egna kyrkor och derstädes offentligen utöfva sin Gudstjenst, då deremot främlingar af annan än landets Heligion annorstädes i Riket endast tillåtas göra sin Gudstjenst inom bönehus , hvilka måste
hafva ingång från någon gård, och icke från allmän gata.

Navigeringen uti Triest- bugten och för öfrigt i hela
öfra delen af Adriatiska hufvet är, hvad annalkandet och
seglingen längs kusterne beträtfar, numera betydligen
hittad geno m de förträffliga kartor , som på Regeringens
föranstaltande blifvit utgifna.

Så väl i handel , som bland folket i allmänhet är Italienska språket rädande , dock talas äfven mycket Tyska,
och detta sistnämnde språk läres numera jemväl i folkskolorne , jemte det Italienska.

j

Staden Triest, den betydligaste handelsstad i Österrikiska Monarkien., har på sednare åren vunnit otroligt i välmåga. Folkmängden uppskattas för närvarände till 60,000
mcnniskor, men förökas årligen genom ständiga inflyttnin-

Staden iir utmärkt viii bygd, och der finnas enskil ta
hus , som årligen rendera 20 a 30,000 floriner. Af allmänna
byggnader utmärka sig Teaterhuset, Hörsen, tvenne Lasaretter , Karantänshuset samt Molo, ett förträtrligt arbete
uppfördt för att skydda de fartyg som ligga der innanföre ,
4

20
för sjöns våldsamheL Ett Hospital heriiknadt för 800 sju.
ke är äfven under byggnad.
Garnisonen utgör 3500 man. GUYernören öfver hela
den så kallade Littoralen residerar i staden , likaså Jiöo-ste
o
Befälharvaren för alla i Littoralen förlagde trupper.
Kommunikationen med fremmande länder befrämjas på
det högsta genom de . flera Ångbåts-kompanier, som här
bildat sig, och af hvilka de lles(a äga Ångbåtar af 120
hästars kraft. Två sadane äro ensamt bestämda för reo·u"
liera turer 2 gånger i månaden emellan Triest och Konstantinopel.
Då jag i början af November manad, mr, d H. M:ts
fartyg lenmade Triest, var redan den årstid för handen Mt
Bora-vindame esomoftast rasa. Jag lyckades likvisst l;ndslippa någon verkligt hård under denna se(flino- ehuru
" "' passevi hade .~änning af densamma då Quarnaro-Golfen
rad6S. Ostra kusten hölls likvisst närmast, för att icke
blifva blott:ställd i händelse af J~ora. Yindarne voro under
hela passagen högst föränderliga.
Då .. man Norr ifr;'m nalkas Corfu är angöringen af
denna O ganska lätt, emedan man vägledd af s tändirra
o
'
.
landkiinningar, alltid iir säker om sitt ställe. Att komma
in i Corfu-kanalen och segla igenom densamma är dcremol.
ofta förknippadt med svårigheter , synnerligen om man iir
obekant med farvattnet, emedan Lotsar icke kunna erhållas
och strömmen löper hårdt, antingen fr i'm Norr eller Söder.
Se.dan Engelsmännen numera beherrslla de Joniska Öarne, äro flera förträffliga fyrar anlagde till den sjöfarandes
rättelse, och med deras ledning kan man, förutsättande att
m.an har goda kort, äfven nattetid löpa in i Kanalen.
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H. 1\Us fartyg, hvilka likväl hade kust-lotsar från Tri est,
passerade Båken pä Tignoso i mörkret och ankommo icke
på redden af Corfu förr än kl. 12 om natten den 10:de
November.
Hedden vid Corfu, ehuru nägot öppen för sjövinden
erbjuder likväl en förtralflig ankarplats; man ligger der pa
14 a 17 f:r. Godt vatten och förfriskningar af alla slag
kunna erhållas. Med de flesta vindar kan man gi't till sjös,
och de största skepp kunna kryssa ut.
Staden Corfu är icke bet~rdlig, men synnerligen väl
befäst 1 så genom konst som natur. Engelska Lord-Öfver··
Kommissarien på Joniska Öame residerar der, och Lagstiftande församlingen håller äfvenledes derstädes sina sessioner. Få ställen på .Jordklotet erbjuda en så egen anblick som staden och fästningarne, sedde från sjösidan j
J) e tvenne Citadellen som flankera staden 1 den vidsträckta
hamnen, Ön Vid o der man är sysselsatt med att anlägga
nya fästningsverk 1 sjelfYa staden, anlagd på sluttningen
af en kulle, mell sina gamla Italienskt byggda lms och
det ståtliga palatset, allt visar, att man nalkas en plats,
den der fordom varit af betydenhet.
Sjelfva Ön är i allmänhet bergig, men emellan bergen
är jordmånen förträlflig , ehuru illa odlad. Folkmängden
skatlas till omkring 60,000. - I ekonomiskt afseende är
bvarken Corfu eller någon annan af cle Joniske Öarne af
vigt för Stor-Brittanien, emedan den euda inkomstkällan
vore den möjliga handelsvinsten med Engelska produkter;
haremot det anslag England erhåller af Joniska Öarne
för truppernes underhåll 1 på långt när icke är tillräckligt.
Deremot är besittningen af dessa Öar i politiskt hänseende af så mycket mera vigt j med en obetydlig sjöstyrka stationerad i Co1·fu , beherrskas Adriatiska hafvet eller
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rättare dess inlopp helt och hållet, och närheten till Albaniens och Grekelands kuster gifver äl'ven dessa Öar ett
oberäkneligt värde för Engelsmännen, i afseende på alla
frågor som röra Orientens förhållanden.
Då jag lemnade ankarsättningen vid Corfu med H.
M:ts skepp, gick jag södra vägen ut till sjös. Man kan
gå antingen Norr eller Söder om Paxo då man tager detta
utlopp, allt efter vindens beskalfenhet; jag gick norr om
Pax o emellan denna Ö och Cap Bianeo, en passage fullkomligt säker, och der man har en ypperlig rättelse så
dag som natt, genom Fyren på Paxo och Bojen på grundet som skjuter ut från Corfu .
I Joniska hafvet var väderleken i allmänhet vacker ,
ehuru November månad nalkades slutet.
Jag hade för att göra kortaste vägen till Athen, ämnat gå emellan fasta landet och Cerigo , men efter att
hafva kommit i sigte af Cap Matapan, blefvo vindame så
föränderliga alt jag fann mig befogad gå emellan Cerigolte och Candia, en passage, som , ehuru längre, likväl är
fördelaktigare, emedan man der onekligen har större utrymme. Seglingen i Arkipelagen vintertiden är af en serdeles vansklig beskalfenhet, ty utom det att man esomoftast råkar ut för hårdt väder, intriilfar äfven hvad sommartiden skall vara obel\ant i detta farvatten, nemligen
regntjoekar, de der alldeles bortskymma Ianden, så högst
nödvändiga att observera i detta triinga farvatten. När
jag den 28 November med hård vind af S. V. styrde in åt
Egina-bugten, inträffade ett sådant förhållande. Lyckligtvis
räcker dock i detta farvatten oväder sällan länge, och på
eftermiddagen upphörde så regnet som blåsten. Jag kunde emedlertid icke den , dagen räcka Athen, utan styrde
fönlenslmll till Egina för alt anlira för natten. De kartor
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jag hade ombord för Arkipelagen voro ick(• fullkomligt
säkra, och ieke heller den Lots jag medhade fr ån Corfu ,
som väl sade sig känna ankarsätlningarne vid Athen , men
var osäker vid Egina. ·Följden härar blef oul,sft den, att
sedan jag om natten kommit in och ankrat vid Egina på
6 f:r, fann jag, efter omkring Fregatten verkstid ld lodning, att H. M:ts Skepp var i fara, och nödgades sitledes
varpa ut på bättre ankarsiittning. Inloppet till Egina söder ifrån är för öfrigt ganska rent och ingalunda svttrt då
man en gång varit der ' eller ock har fullkomligt goda
kort och beskrifningar. Sjelfva ankarsiittningen är dock
just icke den bästa ; med sjövind bör der gå temligen
svår sjö, och man ligger allt för nära land för att kunna
gå till segels i storm. Emedlertid är ankarsättningen vid
Egina af mycken vigt för alla fartyg som g<t till eller
komma från Athen, emedan det så ofta inträffar att man
nödsakas den begagna.
Ifrån Egina gick jag Norr om ön till Athen, en passage som icke anses s~iker, men hvarom jag då icke hade
begrepp, emedan Lotsen försäkrade den vara den bästa ,
och icke heller sjökorten gåfvo anledning till farhi'tga.
.Jag fann passagen fullkomligt ren och rymlig, och är
öfvertygad att ingen fara existerar.
Vid Athen hade jag tvenne ankarsättningar att välja,
antingen Salamis eller Pirens, men ehuru den förra visserligen är rymligare och lättare erbjuder tillfälle för
ett fartyg alt gå till sjös, hvarföre den äfven allmännast af större Krigsskepp begagnas; (der låg då H. M:ts
fartyg passerade, ett Engelskt Linieskepp); likväl, då kommunikationen med land från denna hamn är så ytterst
obeqväm , valde jag den sednare, ehuru trång den också,
kan anses vara. Utom dessa tvenne hamnar finnas öster
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om Pirens ännu tYenne andra, i fornlitlen viiikända , n n
nästan helt och häll et uppgrundade, nemligen l\'lunychia
~ch Phalerus. Port Leon, ell er som den iii\ en kallas Pirens , formeras af en l.iimligen djup !Ju gt med ett ytterst
triingt inlopp. Hamnen kan dock rymma 2 å 300 mindr~ djupgående fartyg, men icke 1nänga djupgående. Tvenne steupelare äro uppreste emellan de grund man vid inloppet måste passera; emellan dem är trångt, och det fordras fijljaktligen god vind och säker styrning för alt våga
gå in i denna lwmn. Inkommen ligger man i sl\jul för
8tlla vindar på 6 å 8 f:rs valten och förtöjd med ankrarue i N. N. V. och S. S. O. Pirens var republiken och
staden At.hens fordna hamn; det var derifrån den flotta
ullopp , som \id Salamis friilste Greklands sjelfständ igltet. Åtskilliga ålderdomsminnen finnas der också äunu.
Sås.om stad är stiillet viii obetydligt r men såsom nederlagsplats för Allten r ii r hamnen äl've1~ nu af mycken vigt. Friskt
Yalten erhålles och förfriskningar af alla slag kunna lätteligen helwmmas från Athen , som endast ligger eJJ timmas
~äg derifnln.
Då H. 1\Us skepp besökte denna hamn, lag der dessutom en Österrikisk Fregatt , en Rysk Korvett, en Brigg
oeh 2:ne Kullrar, en Engelsk Brigg samt en Grekisk Korvett ,;emte fl.cre mindre fartyg, h vilket bevisar att hamnen
likvisst iol~:tl· ät· så alldeles liten. Wir låg äfvenledes etL
icke obetydHg.t antal handelsfairtyg, och handeln syntes vara temligen liflig. Som på sednare tider vägen emellan
Athen och Pireus blifvit mycket förbättrad, och för närvarande är fullkomligt god t underlätLas derigenom naturligtvis handeln, eller rättare kommunikationen emellan stadeH och hamnen, som måste ske medelst vagnar, högst
betydligt. Pirens är icke och kan icke heller blifva någon
Örlogs-station, i hänseende till det trånga inloppet oeh
det grunda vattnet längs strändema, llvarigenom icke nä-
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O'f a Varfs-anläggningar Jumna företagas . Greklands Ör-

"logs-hamn

iir för niirYarande i Poros och lokalen derstäd.es är tvifvelsutan den biist passande. Det end.a Grekiska
krigsskepp af ni'tgon betydenhet jag haft tillfälle bese ,
var Korvetten Amalia af 20 kanoner. Detta skepp syntes
väl bygdt och var ieke heller illa håll et.
Sedan jag med H. IIT:ts fartyg lenmat Pircus, för att
gå till Sm yrna, inträffade ttter det förhttllande att jag för
stilqe fann mig föraniaten söka ankarsältningen vid Egina,
denna gång li.kvisst om dagen och med säker Lots, hvadau.
fartygen också kommo på rälla ankarsäUningen.
Då jag från E gina fortsalle resali tiU Smyrua, tog jag
vägen emellan Serpho och Sifanto, passerande nära under
Syra; vidare emellan Tinos och Myconi. Jag valde denna väg,
till en del för att !Jlif,'a i tilll'iille visa H. l\'l:ts flagga ,·id flera
af Öarne i Arkipelagen. Korvetten Örn hade jag lJeordrat
taga vägen genom Doropassagen. Denna fttgärd ansåg jag
ytterst behöflig äfvcn t!erfiire , all Arkipelagen ännu ieke ~i r
lh för sjörörverier, som i allmänhet föröl\as meil Mtar,
:hvilka, så suarl de af kryssare efterjagas, sätta i land och
folket kan icke mera igenlirmas da kryssames bålar ankomma. Kort före min ankomst till Corfu hade ett Albanesiskt sjörörvar fartyg, en stor Skonert, bli f vit af en Engelsk Fregatt upplningad vid sjelfva Corfu . Mansliapel
hade likvisst äl\en derifrän fitlt tillfälle komma undan .
Utkommen pil. Ilaeket 1ttani'ör Myconi , :'todo lllig tlellnc vägar öppna, men som yindcn var fiird claktig LOg j n~
vägen genom Sundet vid Scio ; en passage, som ehuru
trång, likväl ingalunda är vådlig , synnerligen med öppen
Vind. Länge varade likväl icke den goda vinden, ty Yid
annalkandet af Caraburno drog den sig på S. V. och uppVäxte till fullkomli g storm. De11na tilltog under natten och
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blåste med oföriindrad våldsamhet till dagningen följ ande
dag;en eller den. 14:de December , då jag åter kunde sälla
till segel , och gynnad af en liten upprymning, låg jag upp
tong-fsland. Under loppet af dagen gick vinden ännu mera pä Yesllig , och H. i\Us fartyg ankommo samma dag till
Smyrna.
Fanrattnettill denna hamn är väl i allmänhet rent, dock
fordras mycken uppmärksamhet pä pejlingarne för att icke
komma för nära de farliga grund, som striicka sig ut från
Babordslandet, då man går in; synnerligen gäller detta
sedan man passerat fästningen och som man då äfven väl
har grund på häda sidor, iir lodet bästa vägvisaren j - så
länge man icke har mindre än 6 famnar på någondera sidan, iinnes i~ gen fara, men minskas djupet å ena sidan ,
bör mi:m genast gira öfver åt den andra.
Ankarsättningen vid Smyrna är förlriilflig, man förtöjer med öppna kly-s för N. N. 0.-vinden på 9 f:rs vatten.
Vindarne i Smyrnabugten äro vanligtvis mycl,{et variable j
under vintertiden är likvisst Nordlig och N. O. den mest
rådande, och medför då en skarp köld. Thermometern var
i sista dagarue af December ofta under fryspunkten. Svåra
stormar rasa också esomoftast under denna årstid.
Smyrna är onekligen den förnämsta handelsplatsen i hela
Levanten j Asiens rika produkter, ditförde med karavaner, utbytas der mot Europas manufakturvaror, och en mängd fartyg af alla Nationer besöka årligen denna hamn.
Befolkningen i ~myrna skattas till 100,000, hvaraf
cirka hälften Turkar. Som pesten härjar nästan hvarj e
år , är folkmängden icke i tilltagande. Det är en fråga som
icke så lätteligen torde kunna afgöras, om pesten någonsin
upphör i Smyrna ; jag föreställer mig att den endast under
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vintermånadem e, om- man så må uttrycka sig, ligger i
dvala j hvarifrån eljest de pestfall under sjelfva vintertiden
och sedan Staden förklarals vara frisk 1 som likväl tid t och
ofta inträffa? - Så länge Islamismen ännu icke fullkomligt
hunnit lösa sig från liknöjdhels-principen 1 skall också ickj!
heller pesten fullkomligt kunna utrotas från Orienten.
Förnämsta expprten är frukt, ocl! d ~nna h~ndel emplojerar ett stort antal skepp. Fqrdom l)eg!)gnades äfven
Svenska j nu synas dessa blott sällan. På a!la ~~!)ara varqr
är i allmänhet god t pris i Smyrna j åtskilliga proviantartiklar för skeppshehor kunna ~är fås för ~illigare pris
än i Sverg~ -eller Norge, hvilket, då man q,ero'!l på förhand har kun~kap, är för sjöf<j.rande J:l.f e11 o,mätlig vig~.
I Smyrna hafva Krigsskepp svårt att kompietera si~t
vattenförråd. H. J\Us skepp glngo derföre för detta ändamål · till Youria, en ypperlig hamn, belägen i Smyrnabugten emellan fasta landet och några mindre öar, llYilka
likväl fullkomligt afböja sjöbrytningen, då vinden k_ommer
ifrån hugten. I första dagarue af Januari månad 18;JR, lerqnade jag Youria och efter att emot Nordlig vind hafva kry_s sat ut ur Smyrna-bugten, tog jag vägen emellan Scio och
Ipsara för att Sydvart gå ned genom Arkipelagen. Vidare
emellan Stanpulia och Cos, och slutligen emeHan Rhodos
och Scarpanto.
En hård Nordlig vind gynnade seglingen, men jag hade
vid Nicaros tillfälle erfara med hvilken våldsamhet denna
vind vintertiden kan rasa. Under denna ö fingo nemligen
H. M:ts fartyg uthärda en så hård by, att ehuru alla segel
vor o bergade och vinden var på låri.ngen, låg o skeppen
öfvermåttan hårdt öfver och bramstängerne stodo bugtige
som sprättbågar.
Under seglip.gen bland ö,~rne bör ma,J,l, då sådant
5
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sig göra låter , och· synnerligen om vmaen iclie blåser
genom sunden , aldrig gå nära i lä ä under något land, emedan man kan vara förvissad att der antingen få annan
vind, stiltj e eller svår by. Sedan den svåra byn vid Nicaros
passerat , lågo H. M:ts fartyg under loppet af flera timmar
dels i stiltje , dels för omlöpande vindar , ehuru afståndet
från ön likvisst var betydligt nog. Utkomna till sjös den
6 Januari , möttes H. 1\Hs fartyg af Vestliga och variabla
vindar, men ankommo likväl i sigte ar Egyptiska kusten
vid Alexandria den 11:te.
Denna kust är svår att göra an, emedan den äger så ·
få kännemärken. Latituden är naturligtvis i hänseede till
faran för landet ar största vigten, men gifver ingen rättelse huruvida man står Öster eller Vester om Alexandria.
Lodning ar, om man är nära landet, kunna någorlunda rätta besticket, äfvensom vattnets färg, h vilket är klart Vester och grumligt Öster om.
Kommer man någorhmda nära Alexandria, kan man
dock icke misslaga sig om sitt ställe , emedan staden med
sina Minareter och synnerligast Pornpei Kolonn, synes . på
ett icke .obetydligt afstånd; i klart väder på 20 a 24 minuter. Som H. 1\'I:ts skepp icke haft middagshöjd föregående dagen, var räkningen felaktig; landet blef i~ke synligt då . det bord t vara i sigte, hvilket också sedermera
föranledde en dags uppehåll , emedan jag , uppkommen intill grunden om aftonen den 11, nödgades åter lägga till
sjös för natten, då Lotsarne icke kommo ut. Inloppen
till Alexandria hamn Vestvart om staden äro flera , men
det medlersta begagnas helst af större skepp. Detta är
likvisst både trångt och ()'rundt och ulan Lots 1na' irJO'en
~
"'
'
"'
våga gå in, som icke är synnerligen
bekant med fan•attnet. Egentliga svårigheten består deruti , att inga goda
märken finnas på kusten. Lotsarne begagna sandkullar
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och Palmträd, men dessa äro osäkra vägledare , isynnerhet som grunden ofta förskjuta sig. Sedan man passerat
genom grunden med S. a S. S. O. !mrs, böjer man upp
ostvart emot hamnen' och farvattnet blir då rent ända
in i hamnen. Ankarsättning finnes öfverallt ; men för alt
icke vara besvärad af allt för mycken dyning , bör man ligga långt in i hamnen.
Man förtöjer med öppna klys för N. V. vind, h vilken
är den man mest befarar. Alexandrias hamn erbjuder
stora fördelar , utom det sl(ydd den lemnar; provisioner
och förfrisknin()'ar
erh ållas der af alla slag och piiserne
o
äro icke högre än annorstädes i Medelhafvet. Vatten erhålles äfven, men huruvida detta är helsosamt, är en annan frå()'a
åtminstone anses det i J\Ialla förorsaka Dyseno l
teri. Årstiderne torde doek härvid böra tagas i beräkning,
ty som vattnet hemtas ur 1\iahmoudie-Kanalen och det i
denna Kanal vintertiden kan anses som stillastående, är
väl möjligt att det för helsan kan vara slwcHigt; men vid
och kort efter Nilens flödande, då vattnet i l\'lahmoudieKanalen icke är annat än Ni! vatten, bör det icke vara
osundt. Fartygens besättningar fingo emedlertid efter afresan från Alexandria svåra anfall af Dysenteri , och det
kan väl vara möjligt att .Mahmoudie vattnet dertill var första anle'dningen.
Sedan Egypten under nu nrande Vice Konungen friekemed Alis styrelse i vissa fall kan anses vara oberoende
af Porten , har med de otroligaste anslr~ingningar ett stort
Marin-etablissement blifvit anlagd! i Alexandria. Åtskilliga
naturhinder företedde sig väl, då Varrsanläggningen företogs, men dessa måste vika, och under loppet af 9 år organiserades Alexandrias Örlogs-Var f. Det är beläget på
den landtunga, som formerar hamnen på Norra sidan och
har ett betydligt omräng. Silväl Liniesk~pp som Fregatter
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håfva derstädes redan blifyit byggde, och tvenne Linieskepp
stå för närvarande på staplarne. Hela Egyptiska llottan består af 12 Linieskepp, de lleste af 100 kanoner, G st. GOkanons-Fregatter, 4 Korvetter, 7 Briggar samt 4 Ångfartyg .
Arbetsstyrkan i Arsenalen eUer Varfvet, utgöres af 4,500
man och 2000 fångar, de fleste af desse sednal·e dömde för
stympning; en icke obetydlig styrka för ett i det hela laget Icke stort etablissement. Det högre befälet, så å ,Y arrvet som å Skepperl lemnas ännu endast åt Turkar. Besättningar, arbetsmanskap och lägre Be W! tiro Araber.
En Marin- och en Konstruktions-skola har man redan
inrättat. Chefe!l för Konstrul\lions-Departcmentet är en Turk ,
som nj.utH undervisning i England, och som anses iiga mycken skicklighet.
Skcppeil. synas 'våi konsU·uei'ade' CllllrU nog svaga ,
isynnerhet de förs't byggde. Artilleriet är till det mästa
från Eliglalld. Förhoppnin·g ~xisterar likYisst mi mera att
Svenska kanoher hädanerter kornma att uppfylla det stora
behof der'af, ' som måste uppstå då mail allljeml\t är sysselsaft med 'flo'tran·s förökande.
Sedan .ta'g i sl!'ået af Ftbi"uå'ri ini\iwd leninat .Alexandria, för att med H. M:ts skepp begiiYa mi'g på 'hei'ni·esan ,
besöktes Malta och Gibraltar; u m det förstnämnde stället
l~ter r&ke något anmär'k'it'ingsvärdt af mig kunn:a ahföras)
·dii det 'af H. ~fts skepp så ofta tillförne lJlifvit besökt. Der ,
s-om ötVerållt annorstädes, der Eng'elska Oaggan vajar, herrskar 'ordning ock krigstukt :, och ~om Engelsmännen öfverailt. i Sina kolonier
låta irrneby{
nrarue iitnjitla
sina 'uam'
.. t:l'O
•
t:l
la lagar och priv'i'legier, synes också sämjan god. Ö'rt Malta, såsom ha-mn, fäs~ning och depöt , är fö'f Engelsmännen
en af ·de vigtig'asre pu1n'k.ter på jordk-loret , oeh som sådan
äi- 'den öckså af detn 'itppskattad.
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Som återresan från Malta skedde genom de mera bekanta farvattnen, är de rom icke något att anmärka, men
tvenne underrättelser i afseende på förut bekanta eller i
sednare tider upptäckta grund, torde för1jena anföras.
Den första: att ett grund ännu existerar der den så
kallade Grahams Island uppkom ur hafvet för några <1r sedan , hvilket grund är beläget i Lat. 37 o 1O1 och Long. från
Gi:envich 12 o 44 1 • Djupet är blott några fot. En karta
öfver Iodningarne på och omkring detta grnnd l1ar jag till
Herr vice Amiralen m. m. Gustaf af Klint öfverlemnat.
Den andra: att elt gtund hvarå bryter, verkligen existerar i Lat. 35 o 50 1 och Long. frfm Gremieh 1G o 25'.
Om verkliga tillvaron af detta sednare grund har man
länge tvistat , . men nyligen har n1an erhållit derom iuii
vissllet.
De 'fremmande Krigsskepp , ·af hvilk'a vi mäst vaht i
tiU'fi:ille inhemta kännedom, hafva varit Fransyska, Engelska,
österrik~s'ka och Turk-Egyptiska.
Ftansmännen ha'rva •en betydlig sjöstyrka i aktivile
~och deras skepp äro i'eke endast trimärkt v·äl byggde,
i.'ftan 'de ltafva, såvida jag kunnat detta bedöma, på sednate tid'er blifvil särdeles :rnycke't bättre tacklade än tillförne.
J)ei·as besättning'ar äro utmärkt väl klädda och en synnerlig
·proprete råder på deras sl\epp. Man sk\tlle likv'isst kunna
anmärka, att der 'råder alltför mycken lyx, eller 'kanske
råttare att der finnas en mängd 'atliklar, ·hvilka' ehuru
\'i.ICk·ra och ändamålsenl'iga, ändock antingen 'kunna undvaras eller också vara tillverka·de af mindre kostbara
rnaterialier. Ett skepp är ändå i alla hänsee'nden så öfvermättim dyrbart, a'tt mail n·oga in ås te akta sig att icke ,
da man vill 'hafva äe't vacker't och n'ätt , öfvei'gå till 'ytter)
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tigheter, i det man gör det för grannt, Om detta gäller ·
för ett enkelt skepp, gäller det i flerdubbelt afseende för
en hel Flotta. Långt vare de~ dock ifrån mig, att jag
simile vilja yrka den satsen, att något nödvändigt får
saknas , att någon för manskapets eller befälets beqvämlighet nödvändig artikel far brista, eller att icke allt bör
vara så väl gjordt och fullkomnadt som möjligt. Jag ville
blott antyda, att elt skepps egentliga fullkomlighet ligger
der i, att det är väl bygd t, att dess artilleri är effektivt,
dess tackling och segel väl afpassade, och att allt dess
tillbehör är af utmärktaste goda egenskaper utan att vara
prålande. Fransmännen hafva för öfrigt, hvad man med
skäl må säga, heder af sine skepp och kunna i flera afseendeu mäta sig med Engelsmännen.
Hvad Engelska Krigsskepp vidkommer, synes det som
hos dem utrustning, hållning och ordning redan hunnit den
högsta åtkomliga ståndpunkt, och då, jemförelsevis emot
Fransmännen, Engelsmiinneu blott hafva ett ringa antal
skepp i sjön, skulle man deraf kunna draga den slutsats,
att så fram t icke ett sjökrig sriart mellankommer, denna
ännu förträffliga j'IJarin icke skulle få så stor öfvervigt som
fordom. Vare denned huru som helst, så måste det likvisst erkännas, alt de Engelska Krigsskeppen, som sådane
betraktade, ännu i alla at:<>eenden hafva företräde framför
andra Nationers. Der ombord finner man icke något prålande, men deremot äro alla så lösa som fasta tillhörigheter till verkade och afpassade på det fullkomligaste och
mest ändamålsenliga sätt. Deras skepp äro också nu på
sednare tider, då man i England gjort sig så mycken möda
att förbättra det felaktiga skeppsbyggnads-systemet, synnerligen väl byggde och konstruerade. Det är väl sant att
Engelsmännen äro nu hart nära att öfvergå till ytterlighet
i hänseende till de stora dimensionerne , men detta fel,
mindre farligt än att hafva för små dimensioner, korrige-
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rar sig vii! sj el f med tiden , ty effekten, dä man har alltför stora skepp, motsvarar icke kostnaden.
Österrike, blifvet på sätt och vis en sjömakt, sedan
denna stat beherrskar en stor del af Adriatiska hafvels kuster, har gjort mycket för att dana en Flotta. Mycket
torde likvisst ännu återslå alt göra; emedlertid då slörsta
delen af Officers-personalen sLändigt iir i aktiv sjötjenst,
vinnes derigenom en stor erfarenhet. De större fartygen,
d. v. s. 4G å 48 Kanons-Fregatter, äro för små för ArlilIeriet , men Korvetterue äro ypperliga fartyg. De Österrikiska fartygen äro väl hållne, men man finner äfven der alltför myclwn lyx för effektive skepp.
Hvad sist belrälfar de Turk-Egyptiske krigsskeppen, så
har jag redan nämnt, att ehuru de äro väl konstruerade, synas
de nog svaga. Deras inredning, utrustning och tackling är
för öfrigt efter det franska systemet, älvensom så vidt jag
kunnat inhemta, ordningarne ombord. För öfri g t äro dessa
skepp väl hållne och hafva ett prydligt utseende. Mycken
lyx råder äfvenväl på flere af dem, en sak ganska naturlig,
då man känner Österliinningarnes smak för det prålande.
Huru Turk-Egyptiska Flottan manövrerar, kan jag ej bedöma , emedan jag blott selt den i hamn; men de stundliga
exersiser der företogos, visade att man var ytterst angelägen att vinna den fiirdighet, förutan hvilken det alltid
blifver vådligt handlera sådane kolosser som 100 kanonskepp. Svage syntes mig likväl Araborne i JJandteringen
a.f seglen; men kanon-exersisen förrättades på flere skepp
med synnerlig snabbhel
Det mest anmärkningsvärda , i hänseende till den nyskapade Marinen , är den disciplin der råder. Tobakspipan,
som eljest alltid åtföljer Österlänningen , är bortlaggel, så
ombord som å Yarfvet.; tystnad, det oeftergifligaste viikor
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för ordning, - men så synnerligen svår för Araben att
iakttaga, - är i allmänhet rådande, och livad som icke
är det minsta hos detta folk, man saknar icke hos skeppsbesäLtningarne en viss hållning, visserligen icke Europeisk ,
men icke heller lik Österlänningarnr,s.

{lnstindt.)
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Då

det är i fråga att anläggningen af Fyr på Ut!dipporna, måhända redan under loppet af innevarande år,
kommer att påbörjas, torde anförandet af några åsigter,
angående beskaffenheten af denna Fyr, ej vara utan nytta.
I anledning af de ritningar som blifvit öfverlemnade
till Landshöfdinge-Embetet i J(arlskrona för att ~jena till
efterrättelse för blifvande spekulanter, i den händelse fyrbyggnaden komme att uppföras å entreprenad , !tar man
funnit det vara afgjordt att denna fyranläggning simlie bestå af ett fyrtorn. - Detta är stridande mot den åsigt som
b!ifvit framställd i en artikel, underteknad J. M., införd i
1:a Häftet af Tidskrift för Sjöväsendet år 1837, der tvd fy. rar anses nödvändiga till förekommande af misstag. Emedan nämnde artikel är författad med mycken värma och nit
för saken, samt utvisar att dess författare sjelf är sjöman
och således i tillfälle att bedömma den nytta, sjöfarande
böra påräkna af en fyr på Utklipporna, bör naturligtvis den
åsigt han yttrar äga mycket ' anspråk pä öfvertygande , och
insändaren har äl'ven varit i tillfälle att inhemta , det denna
åsigt af många antagits som den enda möjliga till förekommande af misstag.

De fyrar som hafva den belägenhet att något misstag
mellan dem och fyren på Utklipporna ·skulle komma i fråga ,
äro Ölands södra tuldes och Cltt'istia11sös. Emedan deu
6
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förra är stillastående stenkolsfyr och den sednare roterande
lam p fyr, har man ansett det nödvändigt att Utklipporna
borde hafva två fyrtorn, för att derigenom på ett säkert
sätt kunna åtskiljas från de begge förutnämnde. - VisserIigen kan det ej nekas att en fyranläggning af denna beskaffenhet skulle ·tydligt och bestämdt skilja sig från de
· begge andra, men emedan anläggnings- och årliga underhålls-kostnaden derigenom skulle blifva mera än dubbelt
större, än om blott en roterande fyr anlades, har man förmodligen deraf , ansett sig böra välja den sednare utvägen,
då äfven. d'ermed kunnat förenas nödig säkerhet för sjöfarande.. Man måste naturligtvis alltid förutsätta att .h var och
en sjöman bör göra sig noga underrättad om beskalfenheten
af de fyrar som skola tjena honom till vägledning och att
således ett jnt1:äffandc misstag emellan dem endast bör
tillräknas hans brist på uppmärksamhet, och ej ligga fyrarne- till Jas t, ,då dessa nemligcn äro så inrättade att observerandet af deras olika sken ej är underkastadt större
noggranh~t, än. som kan åstadkommas under svårt . väder
och sjögång.
.Yid anläggande t af en fyr, böra, enligt insändarens
tanke , två ändamäl så vidt möjligt är eftersträfvas, nemligen

1:o niidig sälterhet och tydlighet {ör sjöfarande och 2:o besparing i anläggnings- och underhiuts-kostnaden. A,tt det
första vilko.ret alltid . bör komma · i främsta rummet ..är en
gifven sak, likväl bör detsamma ej till den grad . äga före-,
träde , att det sednare helt och hållet förbises. - J. M. eller
författaren till orvananförde artikel har, då han föreslagit
två Jyrar, endast tagit i betraktande det första ändamålet
och till ernående af detta, antagit det säkraste medlet. Likväl
yttrar J . :M:. att dess artikel är författad mest i ändamål att
fästa uppmärksamheten på detta vigtiga ämne, nemligen att
fyr bör anläggas på Utklippurna , utan att han derföre anser
sitt förslag i öfrigt som det bästa.
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Christiansös fyr, hvars lysnings-apparat inrättades af
framlidne Amiralen P. de Löwenörn, är försedd med 9 för~
gyllda reflektorer , hvilka äro så anbragte kring en roterande
axel, att de undei· en omloppstid af 3 minuter , gifva en blink
hvardera, eller att 3 blinkar synas i minuten. Genom derlna anordning och den hastighet hvarmed blinkarue omvexla
ooh följa på h varandra' närmar denna fy. i· sig' i utseende till
de så kallade Blinkfyrarne (Flashing Lights) . på Skottska
kusten *). Buchaness' fyr i Grefskapet Aberdeen på östra
*) Enligt h vad A Il a n S t e v e n s o n uppgifver i dess '-'R.eport to the

Committee of the Commissioners o l Northe m Lights'-' ~c . S>c. Edinburgh 1835, - halva de Skottska f)rarne s e x olika slags sken,
l•varigenoin de skiljas från hvarandra och i an ledning af hvilka
dessa' fyrar b!if1•it indelade i och benämnde: F f x a; n o t e r a n d e
· hvita; Ro·terande röda och llVita; Blink (Flashing); Intermitenta och Led-Fyrar. De första visa ett stadigt sl•en ,
.som ej är underkastad! någon förändring. De roterande skenen
fr"'mbringas genom kriugvridandet af en ställning af tre e Il er f)'!' a
sidor och . som har flere reflektorer af större diameter, sammanparade på hvarje sida med deras axlar parallela. Emedan den
t·oterande rörelsen frambringar ett sken som småningom tilltager
tili f u Il k l a r !1 e t och på samma sätt småningom aftage r till f u Il t
m ö r k e r, så har utseendet der af en gansila be-stämd karalite r.
Omvexlingen af r ö d t och h v i t t ljus uppliommer genom roterandet af en ställning hvari ·ena sidan visar rödt och den andra
hvitt. s~ en . • B l i n k fy r c n s sken frambringas ungefär på samma
vis som roterande skenet; endast reflektorernas ställning är inr:ilttad på ett annat sätt, och den större hastigheten i rotation
frambringar ett helt olika och mera plötsligt skeu . De klataste
· och mörkaste perioderna äro endast så gud t som ögonblieldiga ,
hvarförc dessa fyrar utmärkas genom en hastig vexling af tindrande
blinkar, från hvilka deras benämning härledes. lntermilent a.
silenet utmärkes derigenom att det i ett plötsligt upps~i gandc Yi·sar sig för obsen·atorn och sedan lyser stadigt eu kort tid , h var. efter de t åter lika plötsligt förmörkas för en . half minut. Detta.
- sken åstadkommes medelst runda skärmar, som lodrätt röra .sig
framför reflektorerna , hvarigenom ljuset ömsom skymme$ elle r
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kusten ar Skottland är en sådan Blinkfyr och dess sken anhärigenom hafva en så utmärkande karakter, att ej misstag mellan den och fyren vid Bell-Rock bör komma i fråga. Den sednare är nemligen Blänkfyr som orr,vexlande
visar rödt och hvitt sken hvarannan minut.
~es

Om således fyren på Utklipporna vore i afseende · på
tidsförhållandet mellan hvarje blink , af samma beskaffenhet
som den vid Bell-Rock, så kunde ej gerna något misslag
mellan den och Christiansös fyr vara möjligt, ä fven i den
händelse att man ej skulle anse nödigt att ,·id den, som vid
Bell-Hock, låta röd t och hvilt sken omvexla. Det är väl
sann t, att då det röda skenet omedelbarligen följer på det
hvita, bör man, i hTilken luftens beskalfenhet som helst, med
förutsättande att man ser begge skenen, alltid märka skillnaden i färg, ehuru en disig luft gör alla ljussken slötand e
i röd t; men genom den större intensiteten hos det hvita
ljuset, förmår detta bättre genomtränga en så beskaffad luft
än det röda, hvarföre man kan antaga att den hvita blinken synes längre än den röda J och att det således simlie
kunna hända att en seglare observerade den hvita men ej
den röda blinken J h varigenom ett dubbelt så li'mgt tids-moment skulle uppkomma mellan de synliga lllinkarne. J\'löjligen skulle någon fara härigenom kunna förorsakas, isynnerhet om luften vore så disig att ej en gång den hvita hlinken från fyren upptäcktes förr, än den observerande vore
visar sig frittj (sådanc äro fyrarn e vid Mull o f G a l! o w a r,
na r r a h e a d, och T a r b c t n e s s på Skottslia lwsten.) L e d- fyr a r
bestå af två torn, det ena högre än det andra, som, då de hål- .
las i samma Ii nia, utmärka segelleden.
Man finner häraf, att i Skottska Fyr-systemet flere sllil!nadsutmärkelser i skenet anses vara tillräckli gt tydliga , utan att derföre två fyrar be höft för detta ändamål begagnas , och man har
endast ansett sådanc böra användas då de skola uena som lodfyrar.
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· mycket nära .densamma, då det vore af ' 'i gt att han ej länge
behöfde vänta på e11 ny blink , i händelse han ej med sä...
kerhet observerat den föregående.
Till föUe härar torde det vara mindre ändamålsenligt
att antaga omvexlande rödt och hvitt sken, utan torde
roterande hvitt, der en blink synes h varannan minut ' vara
lämpligast att använda. Insändaren kan ej tro att något
misstag mellan Christiansös fyr kunde uppkomma genom
någon svårighet att observera tiden mellan blinkarne ; ty
der skillnaden är så betydlig att man kan observera 6
blink.ar från ena fyren under lika lång tid som den andra
visar en blink , tyckes ej sådan noggranhet i observation
böra komma i fråga, att den vore omöjlig alt Yerkställa
äfven under svårare väder och sjögäng.
I den år 1835 af Sjömanna-Sällskapet från trycket utgifna afhand1ingen "Om Ji'yrru·, /.i);r- och J(ätmings-lnUwr" m.
m. , sid . .68, anföres följande yttrande , som tyckes vara stridande mot hvad insändaren ofvanföre antagit : "Att åter utmärka skillnaden dem (fyrarne) ~~mellan , genom ijusets och
mörkrets hastigare eller längsannnare omvexling, måste
~tvifvelaktigt bli fya förvillande, då så viii ljus- som förmörkelse-tiderna med närmandet till fyrbi'tl\en kortas och förlängas med aflägsnandet derifrån, hYaraf följer, att när man
inom den ena fyrens mörka vinklar kan afbida lika tids-momenter som uti den andras , då man i anseende till den jordiska refraktionens lokaliserade olikheter endast ganska osäkert kan beräkna arståndet från en fyr vid det den först
blir synlig, man ej heller kan argöra hvilken fyr det är
man ser."
Så vidt insändaren kunnat fatta denna något invecklade mening, kan han likväl ej medgifva detta nog lösligt
framkastade yttrande om olämpligheten att anyända som
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skillnads-ulmärkeise 1 roterande fyrar emellan, olika långa
omvexlingstider för blinkam e. Det är väl sant att 1 allt efter
som den observerande befinner sig på längre eller kortare
afstånd från en roterande fyr försedd med paraboliska reflektorer - der de reflekterade ljusstrålame blifva paraHela
med reflektorns axel och således tillsammans bilda en ljuscylinder - mäste skenet derifrån visa sig för honom olika
länge i förhållande till den större eller mindre cirkelbåge som
det bör genomlöpa under lika lång tid 1 livarigenom det måste
hftnda alt den mörka tiden 1 som uppstår då en föregående
blink uppltu1· att synas 1 till dess den påföljande bli1' synlig,
förlänges 1 ju längre man är från fyren 1 eller förkortas 1 ju
n~innare man kommer intill den. Detta bör likväl ej åstadkomrna misstag; ty likaväl som den observerande kan iakttaga den mörka tiden mellan en föregående blinks upphörande och när en efterföljande först blir synlig, likaväl kan
han iakttaga huru lång tid som förflyter från det den föregående blinken upphört att synas, till dess den efterföljande
äl'venledes försvunnit; hvilken tid 1 han må befinna sig på
h vad afstånd som helst från fyren, alltid blir oförändrad. - ~el är således 1 enligt insändarens tanke 1 orätt att, vid beskrifvandet af en roterande fyr, säga att den mörka tiden
mellan två blinkar är så och så lång, utan borde man endast
helt enkelt nämna att, under loppet af en bestämd tid 1 komma
en eller fle1'e blinkar att visa sig, hvarigenom någon för-villelse för sjöfarande ej bör uppkomma. - Insändaren tror
sig lUt hafva tillräckligen tydligt bevisat att ej gerna något
misstag mellan fyren på Utklipporna och den vid Christir\I!Sö kan komma i fniga, om den förra inrättas på det
sätt som föreslaget är.
1

Visserligen hade den kanske varit lika tydligt utmärkt
från den sednare, om blinkames omvexlings-tid blifvit förkorlad så 1 att en blink visat sig under loppet af 1 1·2 minut, i stället för 2 minuter 1 men som insändaren antagit att

den ställning h varvid reflektorerna fästas, skall utgöras af
tre s.idor med 3 reflektorer på h varje sida, eller tillsammans
g reflektorer så hade· rotations-hastigheten måst förökas ,
])Varigenom blinkames sken passerat hastigare förbi observatorns öga än som varit önskligt. Insändaren tror nemIigen att en sjöfarande 1 i anseende till lättheten att taga
pejling pii fyren 1 är bättre belåten med en längre fortfarande blink och något långvarigare mörker 1 än med 'hastigare blinkar och kortare mörk mellantid. Genom fyrens
ofvan anförde beskaffenhet 1 skulle densamma i afseende
på den tid under hvilken blinken är synlig 1 komma alt nära
likna Marstrands 1 h vilken af sjöfarande högeligen berömmes.
1

I sammanhang med fyrbyggnaden å Ulklipporna, lärer
det ärven vara i fråga att derstädes anlägga en befästning samt telegraf.
Att den sednare inrättningen är af obestridlig nytta
under ett krig, kan ingalunda förnekas, emedan underrättelser från utanför inloppet till Karlskrona kryssande krigsfartyg härigenom och genom telegrafen på Kongsilolmen
lätt och hastigt kunna meddelas, men huruvida en befästning på ett så långt afstånd från fasta landet och följaktligen från något understöd derifrån 1 kan vara af nytta,
torde vara mera tvifvel underkastadt.
Ändamålet med denna befästning bör ej kunna vara
att tjena som försvar för fyren, emedan man ej gerna kall
antaga att en fiende skulle vara nog enfaldig att vilja
förstöra en inrättning hvaraf han kanske i högre grad än
vi sjelfYa har behof *). Man har Yäl hört anföras att
Sc här ett prof på den vördnad man hyser för sådanc_arbetcn
som äro nyttige för mensldigheten. Då kriget ~åstod mellan Frank-

*)
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under sista Finska kriget flera fyrar på Finska kusten
förstördes af Ryssarne. Detta kan likväl ej i närvarande
fall tjena som bevis på nödvändigheten att befästa fyren
på Utklipporna; ty samma förhållande mellan de krigförande magtern e som då ägde rum, kan ej gerna antaMS-SO.m
möjligt. Under Finska kriget voro nemligen Ryssarne,
till en stor del, mästare af landet och deras trupp-förstärkningar verkställdes landvägen, då deremot Svenska
trupperna öfverfördes sjövägen till krigstheatern. Det var
således naturligt att fienden skulle söka försvåra dessa
transporter så mycket som möjligt och insändaren föreställer sig att detta var orsaken till fyrames förstörande,
Samma förhållande låter ej Hinka sig i afseende på fyren
vid Utklipporna. Snarare skulle insändaren tro att, om fyren blefye omgifven af en befästning; vore den mera exponerad för fiendtliga anfall än då den är alldeles obefästad; emedan möjligen en dristig fiendtlig kryssare skulle
anse som en bravour och ett välkommet ämne att anföras i en rapport, att han bemägtigat sig och förstört
' denna befästning, då han deremot säkerligen skulle respektera en o~efästad fyr som gjorde honom gagn, men ingen skada.
I den händelse aU fyHnl Uenade som led-fyr för inseglingen till Karlskrona, Imnde den kanske förr behöfva
befästa~ i ändamål att derigenom hindra fi_!lnden hålla
rike och England, under Ludvig XIY:s regering, aroolades på
Edystones fyl'j en Fransk l1aparc bortfö-Hie alla arbetame melå
deras instrurilenter m. m. såsom krigsfångar , i hopp om stor· belöning. Men !(onungcn , som underriiltades om händelsen, be-
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den lysande, i fall man nemtig en skulle Yil ja ha fya den
släckt under en tid då inga egna fartyg finnas i sjön, som
behöfde draga nytta af den; men som fyren på Utklipporna endast har för ändamål att Yarna för dessa farliga
grund och klippor , och man ej genom ledning af den kan
företaga någon nattlig insegling till Karlskrona , bortfaller
helt och hållet ett sådant skäl för befästnings anläggande.
Ett annat skäl som kanske är af mera vigt , vore nemIigen alt denna befästning skulle utgöra en repli-punkt för
egna kryssare , hvilka ej vågade hålla sig i sjön, af fruktan
för en fiendtlig öfverlägsen styrka. Men då bör såsom oeftergitligt viikor för att befästningen skall uppfylla sW ändamål, en god och qenlig hamn för dessa kryssare derstädes
finnas . Enligt hYad insändaren af trovärdige personer inhemta!, lärer en sådan hamn icke finnas på Utklipporna,
och att med konstens tillhjelp åstadkomma en dylik torde
vara förenadt med så betydliga kostnader, om icke alldeles
omöjligt, att man snarare borde, om möjligt, förlägga denna
befästning till något annat ställe 1 der naturen i detta afseende vore mera gynnande. Om befästningen häri'genom
komme att skiljas från fyren, anser insändaren den sednare, i anledning af hvad förut blifYit anförd t, snarare komma att vinna än att förlora derpå. Telegrafen kunde äfvenledes då följa befästningen åt 1 om det vore så vigtigt, som
insändaren hört någon yttra, att försvara telegraf-brefvet
·på det Henden ej skulle kunna begagna sig der af, för att
meddela falska underrättelser.

B.

fallde att frigifva de Engelska Ingeniörcrne, att väl behandla samt
Merföra dem med deras inslrumenter till båken; han förklarade :
att fastän han var i krig med England, han ingalunda var de l,

med menniskoslägtet. (Om Fyrar , Fyr- och Kännings-bäkar m. m.
s id . 222)
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BERÄTTELsE

Olll ENGELsKA KoRVETTEN HEsPEns

sÄn-

sAmiA S'I'ÄLLNING VID ÖN 'fmOR, OCH ORSAKERNA SO~l
FÖRANLEDDE DENNA ÖS OCKUl'ATION A}' ENGELSl\I;i.NNEN.

Holländsk a väldet i Ost-Indien gick öfverända år 1810 om
hösten, då .Java efter .ett tappert försvar föll i Engelsmännens händer; uti den ingångna Kapitulationen voro inbegripne alla Holländska etabli.ssementer i Ind iska sjön. Ami-ral Stapford, som kommenderade Engelska Eskadern, hade
gi'ttt till Sumbaya vid östra ändan af ön, och bland andra
arraugementer, som der gjordes, utniimndes Kapten Thurston till Befälharvare på Korvetten Hesper. Klimatet och den
stränga tjenstgöringen i land på Batteriorne hade på detta
skepp, så väl som på alla andra tillhörige Engelska Eskadern, gjort stora hiiijningar, sft att af besättningen, som
primitift utgjorde 120 man, återsto do endast emellan 80 och
90, hvar af likväl 50 voro sjuke, dels ombord, dels i Hospitalet.
Kort efter Amiralens afsegli ng fr[m ön, lHagtes med
ett från Europa ankommet fartyg underrättelse, att en
Eskader af Fransyska Fregatter lenmal Brest för att, efter
ltvad man förmodade, undsätta Java. Den Engelske befälhafvande OJficeren gjorde i grund deraf alla förberedelser för deras emottagande, och Kapten Thurston Jick
order att med Hesper gå till Sundet llali, för att bevaka
södra inloppet. Han bekom om bord några konvalescenter frän Hospilalet, och afgick derefter ofördröjligen till Balambuan i förenämnde sund. Han hade der den olyckan att
förlora den ende erfarne och kunnige Officer, som han

ägde, och hvars förlust var oersätllig. Under det man var
sysselsatt med vattenfyllning Ilade vestliga half-passaden
börjat med sin vanliga häftighet, och ehHruväl ankarsättningen var säker, hade man i sjön icke att vänta annat än hårdt väder och stört-regn. Det hade nästan
varit ursäktligt, om Kapten Thurston tvekat au gå till sjös
med en så svag besättning i sådant sal\crnas förhållande;
men i tjensten är lydnaden förnämsta pligten, oeh Kap ten
Thurston hade order alt gå till sjös. Han beslöt siHedes
att gå, hända hvad som hända ville, och så snar l vattnet
var fullt, lemnade han redden bittida en morgon i första
dagarue af December, med föresats att återvända pft aftoueu 1
om sådant i anseende till vädrets eller strömmens v~tldsam
het utanföre 1 skulle hlifva nödigt. En h alftimma efter, sedan sundet lemnats, päkom en hård hy , som helL odt hållet
borttog sigten af landet. Efter några timmars segling vändes åter inåt 1 under förhoppning alt innan mörkningen kunna uppnå den förra ankarsätlniup;en i sun(let. Väderleken
hade dock under hela dagen varit s[t töcknig, att sigten
aldrig sträckte sig öfver en half mil. Omkring Idoekan 4
e. m. beräknade Kapten Thurston sig vara vid öppningen
af det sund, han lenmade om 'morgonen. Vid annalkandet
af landet bedarrade väderleken, och land syntes också på
icke särdeles stort afstånd. Men h vem kan a flnåla Kapten ens och alla andras bestörtning då man fann aLL utseendet af landet och skapnaden af sundet hade hell oclt
hi'tllet förändrat sig, och aLL det vore förgäfves härstädes
s ölm den gamla goda ankarsättningen; med etl ord , det
bl ef nu begripligt, at l den starka ostliga strömmen, som
icke kunde beräknas, hade under den töckniga v~iderlekcn,
trots allt bemödande att hiHla skeppet uppe till lofvanlt,
dril'vit detsamma in uli sundet lom bo, som skiljer öarne
Bali och Lombo. Som det enda sjökort öfver detta rarval-len , h vilket fanns ombord ut.miirl\te förcn~imndc sund säsom utomordentli gt farligt, genom den derstädes rådande
1

1
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häftiga strömsättningen, ansträngdes alla JJemödanden au
[ttervinna rymden; men det var numera för sent att komma ut , ty vinden hade Iabrat och var nästan still, och
skeppet drogs allt längre iiJåt med en fruktansvärd hastighet. Sedan vinden helt och hållet död t ut, kunde skepp el
icke mera regeras, och strömmen, som nu med yttersta
raseri verkade, hade det mest besynnerliga utseende. Stun- dom var vattenytan stilla och sliil som ett spegelglas, och
ett ögonblick derefter upprördes den till ofantliga vågor ,
som rusade emot skeppet med ett förskriicl\ande dån och
en utomordentlig hastighet. Sedan de brutits emot sidan ,
eller, som stundom skedde, vräkts öfver densamma, följde
(]C sin första direktion ännu en l•abelliingds elistans och
sedan åter försvunno i ett ögonblick od1 del bl ef stilla
som förut. Della fenomen fortfor oupphörligt , och under
hela denna högtidliga scen dansade den arma Hesper rund
p[t ell fruktans,;ärclt sätt , liksom elen endast varit en ]\as lboll för de högre malder, som dominerad e denna vattenhvirfvel. En gång voro bränningarne, som begränsade sundet sll niira, att den hastighet, hvarmed skeppet dref emot
dem, niippeligen lernnade tid att göra de - nödvändigaste
preparativer för den förskriicldiga kalastrofen , som syntes
oundviklig, då i detsamma , och sedan allt hopp var ute
om frälsning från denna hotande fara, en motström med
lika hastighet förde skeppet mot andra stranden, der åter
en dylik molström på enahanda sätt blef medel till und-vikande af det Yiintade skeppsbrottet. Icke heller var det
kort, som fanns ombord , egnadt alt ingifva behagliga kiinslor ål Kaptenen, som träget stnc\'erade detsamma, ty de
Holländsl\a sjöfarande hade namngirvit en liten ö i öppningen af snnclet : "Bandit-ön"; ett ställe kallades ".Mördareudden" , ett annat "Höfvare-bugten" o. s. v. Emecllerticl .lJefanns , att oaktadt motströmmarne , var dock skeppets drift
i denna förskräckliga rattenhvirfve! egenlligeu norelvart eller ur sundet, så all efter 2:ne timmars förlopp var faran
1

1

förbi. Samma natt nåddes Java-sjön ulan några flera händelser, och följande morgonen kom Hesper ii ter in uti
Bali-sundet genom norra passagen. Väderleken blef nu
för några dagar temligen stadgad, så att Kapten Thurston,
oaktadt den erfarenhet han fått genom sitt första försök att
gå till sjös, åter beslöt att göra ett nytt experiment i denna
viig. Till följe häraf gick hau till sep;els en morgon merl
rackert väder , och denna gången tycktes den ostliga strömmen utanföre icke vara så stark att icke skeppet skulle
kunna stoppa eten; men under eftermiddagen böJjade det
mörkna i s_ Y. och innan kort blåste det en full storm;
under natten öktes vinden till full orkan , och om morgonen , då skeppet stod in för sundet, utröntes genom Kronometer-observationen , alt man befann sig tvärs för Sumbaya-ku-sten. Som strömmarne variera till följe af vindame ,
och det alll.jemt fortfor alt bl[tsa med oförminskad våldsamhet , hade det varit utan än damM att försöka återkomtna till kryssnings-stationen förr iin halfpassaden omkantrat , så framl man ej gått öfver Eqvatorn , för alt sålunda,
medelst begagnande af den motsatta halfpassaden, som blåsle norr om Eqvatorn, blifva iståndsatt alt komma till Java ;
men det obetydliga förråd af proyiant , som befanns ombord, oeh besättningens sjukliga och utmattade tillstånd,
gjorde oundYikligt att med det snaraste nå någon säker
hamn. I denna obehagliga belägenhet rådfrågade Kaptenen
sitt kort , men kunde ej Iinna någon annan plats än Timor
som erbjöd ett lämpligt slälle för förfriskning, och ehuru
han ieke hade någon lokal-kunskap om denna Koloni , ansåg han dock densamma vara af betydelse genom dess utseende på kortet , och hoppades att möjligtvis Brittiska
Styrelsen redan ditsändt garnison för alt taga ön i besittning. Han heslöt af de-ssa skiil att ställa kosan dit , och
höll uu voor de vind , under bestiinclig farhåga alt stöta på
något af de många korallref , som sl\juta ut från Sandal wood Island , och hyilka icke YOt:o markerade i kortet.
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Följande dagen lwtle man dock utan äfventyr kommit
i öppna s jön emellan förenämnde ö och Timor. Väderleken
var nn emellanät klar, ehum del fortfor att blåsa lika hård t;

lyckligtvis kunde dock latituden med temlig säkerhet bestämmas genom 2:ne altituder 1 hvilket var af yttersta vigt 1
emedan meningen var att inlöpa i det sund, som formeras
af de tvenne smä öar, hvilka ligga vester om Timor. Kl.
8 om aftonen, dä efter räkning skeppet borde vara på höjden
af su ndet, och pä cirka 50 minuters arstån d, befallde Kaptenen att lägga bi för nallen, och han ämnade icke försöka
att nalkas sundet förr än följande morgon; men dessa order
blefvo sit oskickligt verkstiillde af Vakthal'vande Officeren,
att som en häftig by i detsamma påkom, sprängdes Fockdien
i anlofningen, då för att k. lara vraket det bl ef oundvikligt 1
eh vad risken ock kunde blifva, att hålla voor de vind, ehuru
lää land derigenom under natten alltför mycket närmades.
Kursen sattes nu ostvart för öppningen af sundet 1 till
dess vraket hlef klaradt, hvilket arbete drog länge ut, och
derefter lades åter bi. Vid denna Lid borde distansen från
sundet icke vara mycket öl'ver 20 minuter, och Kaptenens
oro ökades i följe hiiraf hvarje ögonblick; han förblef hela
natten p;I däck, väderlekC!l var svär, och slwppet dref h{trdt
ostvart hän. - Dagen ilade iinnu it:ke börjat skymta, då
det förfärliga ropet: "Hriinningar på Lää-Bog" 1 skallade
från utkiken. Skeppct vändes genast undan vinelen, men
hade niippligen kommil öfver på antlra Bogen, förr än åter
varskodeles: ''Land riitt !'öml'\ och sjön syntes bryta öfver
klipporne med yttersta raseri. Man kunde nu hoppas, alt skeppGt var inne i sandet, men frälsningen berodde likväl på flera
omständigheter; de b humvida sundets latitud var korrekt utsatt p~t kortet, dels uppa huruvida föregående dagens observationer voro tillförlitlige, dels ock på rälmingen uneler nallens
kryssning. Ögonblieket var maktpåli ggande - det var fruktansvärdt ; ty om skeppet verkligen var inne i sundet , var all
fara förbi, i annal fall, eller om det stod 1<4 minut norr eller

55
söder om , fanns ingen riiddning. Den eflcrliin11;tade dagningen hade ännu icke infunnit sig; pä båda sidor stormade
}Jränningarnc, och skeppet viindes tid t oclt ofta för att undgå
dem , ty sundet var icke 1<2 mim1t bred t; icke en rö st hördes ombord ; h varje individ syntes absorberad i betraktande
af den ögonskenliga fara, som omgaf dem, och den hastiga verkställigheten af alla order som gåfvos, visade
att den verldige sjömannen är i farans stund också den
pålitligaste. På t.opparne hölls goL! utl\ik för att observera
om nägon öppning kunde synas emellan Iandet ät hiä; och
nii r en tjock by, som liinge fördröjt dagningen, ändtligen
fördelade sig, hördes nu från flere röster: "vi äro inne i
sundet"; och kort dereller Yisade sig sjelfva öppningen.
Lotten emellan Ii f och dötl hade här varit dragen, och
dragningen utföll till vinst. Med trygghet inseglade man
nu uti sundet, och snart befanns skeppet i elen delen dera f,
som formeras af den nordligaste af de 2:ne fiirstniimde öarne
och Timor, och sålunda i skydd för stormen, men alla svårigheter voro icke derföre häfne. Det Holliindska Sjökortet
innehöll - till följe af Hataviska Styrelsens småaktiga försigtighet, som oaflåtligen bibHhöll det gamla bruket att
förhindra främlingar inhemta kännedom om lokalen af deras
farvatten , icke några detaljer, och Kapten Thurston Yisste ej 1
hvarstädes han skulle söka nägon ankarsätlning. Lodet nädde aldrig botten på 40 famnar, och ciagen förlopp under
ett fruktlöst eftersökande af ett passande ställe, der man
kund e ankra. 1\'Ian hoppades länge alt triiJfa någon Can ot,
hvarigenom det blifvit möjligt erhålla kommunikation med
landet ; men h varken menniskor eller byggnader visade sig
på dessa ställen. Hela natten passerades i sundet och påfö~jan de morgonen undersöktes norra kusten af Timor. Väderleken hade, sedan sundet lemnades något bättrats; man
fann nu, att Iandet af Timor formerade åt norr en djup
bugt och derinne förmodade man, att den eftersökta Kolonien sktulle finnas . Kaptenen beslöt derföre, att stå in
1
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i denna hug t 1 men icke eller der syntes något spår till Ii f 1

och harl hade nästan örvergifvit allt hopp att Iinna hvad
han sökte 1 då han 1 när han för sista gången lade kikaren
till ögat, tyckte sig upptäcka en röd byggnad, som framskymtade mellan träden. seglingen fortsattes nu 1 och sedan
en utskjutande udde passerats, förvandlades alla tvifvelsm ål
till visshet. Den pittoreskt belägna staden Cepang presenterade sig nu beskyddad af Batteriet Wittoria , anlagd t på
en hög klippa vester om. Engelska Flaggan hissades ombord på Hesper, åtföljd af ett skott 1 och Engelsmännen
väntade 1 att från fästningen få se samma flagg, men deras
kinkiga belägenhet kan lätt begripas 1 då de i stället fingo
se den Holländska. Hvad var nu att göra'? Kaptenen skiclwde genast en Parlementär i land med ett bref till Guvernören,
h varuti han underrättade honom , att de Holländska besittningarne på Java })lifvit öfverlemnade till Engelsmännen 1
och vidare att han yrkade Koloniens uppgift, samt att Guvernören ofördröj li gen borde komma ombord. OJI'iceren
återkom med det svar, att Guvernören ingenting förstod af
hela denna sak; att han it1gen kommunikation haft med Java
på 2 år, och alt han önskade, det Kaptenen måtte komma i
land för att förklara sig. Kapten Thurston drog icke ett
ögonblick i betänkande att gå i land med den hvita flaggan
i handen ; på stranden emottogs han med militärisk honnör ;
batteriet var hemannadt, trupperne och milisen under vapen.
Då han ankom till Guvernementshuset, började han der konversationen med ett återupprepande af de sednaste tilldragelserna på Java o. s. v. , och yrkade ånyo att Guvernören
ville uppgifva kolonien. Denne begärde nu att se de skriftliga order , som i slike fall utfärdas. Kapten Thurston nöd_gades då erkänna sanna förh ållandet , att omständigheterne
nödgat honom söka Timor , der han förmodat finna en Brittisk
Garnison , men sedan han deruti misstagit sig, älåg det
honom såsom Brittis~ Olficer , att nedhala fiendens fl agg,
ehvar den ock träffades, och att, om Guvernören icke be-

hagade uppglfva kolonien på den grund , att den vm: inbegripen i den kapitulation, som General Janssens undertecknat, uppfordrade han honom nu i sitt eget namn l att uppgifva den, såsom till en fiende af öfverlägsen styrka, emedan han hade ombord 300 man, hvilka endast arvaktade
bans återkomst för att landstiga och företaga attacken. Han
sade Guveraören också, att allt det blod som komme-att utgjutas, skulle blifva på hans ansvar. Guvernören hl ef öfver denna framställning synbarligen upprörd 1 och syntes
osäker hvad beslut han borde fatta. För att förmå honom
till ett bestämdt svar, drog Kapten Thurston upp kloekan,
med yttrande, att han gaf honom tio minuters betänketid,
samt att om han inom den tiden icke bestämt sig, så hade
han 1 Thurston, gjort det, och skulle åter gå omhord , då
Guvernören kunde vänta sig en bombardering. Under allt
detta tilltog Guvernörens oro, och som Kapten Thnr!:>ton
lätteligen insåg att han var böjd att gif\'a efter, men fruktade att blottställa sig, hviskade han till sin tolk , som var
närvarande 1 alt gå till fästningen, som syntes från porliken af Guvernementshuset, der konversationen föregick ,
och försöka, genom förebärande att han fått order dertill,
att l1ala ned flaggan. Denne uträttade uppdraget så skyndsamt och väl, att innan dr, tio minuterne vor o förflutne,
och under det Guvernören ännu var villrMig 1 nedhalades
Holländska flaggan _och den Brittiska gick upp i stället.
Det blef nu för sent att åtra sig; Kapten Thurston tackade
honom för sin beredvillighet, och installerade honom genast såsom Vice-Guvernör tills vidare och intill dess Brittiska Regeringens order hunn o ankomma; han lofvade sedan, att så vida Guvernören ville ansvara för invånarnes
lydnad, skulle han icke äfventyra den stillhet, som han
hoppades blifva rådande i kolonien 1 medelst att sätta i land
en enda Engelsman, med undantag af hans egen Slupsbe-sättning och en vakt för hans egen person. Guvernören
ingick villigt i alla dessa arraugementer , och det är lätt
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begripligt hvarföre Kapten Thurston visade så myckeh delikatess i afseende på att ej sätta trupper i land, då det
varit omöjligt att besätta fästningen med 30 eller 40 man ,
som utgjorde hela den disponibla styrkan ombord, och
som niippeligcn var tillr~icklig för den dagliga tjenstgiiringen. Alla mått och steg blefvo nu på det vänskapligaste
arrangerade. Kapten Thurston emottog och återgjorde besök af de förnämsta personerne i Cepang. Förfriskningar
af alla slag sändes ombord i öl'verllöd, och skeppet inlotsades på en säker ankarsättning, som dock lyckligtvis
var s[t a fl ägs e· från staden, att kommunikation lätt kunde
förhindras , på det skeppets verkliga styrka och tillstånd
icke skulle blifva bekant förr än den nya styrelsen hunnit
vinna stadga; Kapten Thurstons syftemål var att försäkra
denna stadga genom vänskapligt bemötande. Med Guvernören hade han också ingen svårighet, ty desto längre de
voro tillsammans , desto mera blef den sednare förvissad
att han icke blifvit bedragen i afseende på hvad som passerat på Java; men snart befanns att förhåBandet icke var
enahanda med dem som icke hade samma tillfäiie att blifva
öfvertygade. Allmänheten var i högsta grad orolig ; veckor
hade nu förflutit sedan Hespers ankomst , och ännu hade
icke något fartyg inträffat för att bekräfta Javas öfvergång
och öfverändakastandet af Holländska herraväldet i dessa
fan·atten; händelser, hvilka ansågos lika otroliga som förstörelsen af det största rike i Europa. Kaptenen hade en
Malay-slaf, som var honom särdeles attacherad; denne man
underrättade honom alltsomoftast om hvad som passerade
i siillskaperna i staden. Länge hade Holländarne förmodat
det sjukliga och svaga tillståndet bland Hespers besättning ,
och klandrade högt Guvernörens fega förhållande derutinnan att låna ett så lät.troget öra till den otroliga berättelse
Kapten Thnrston behagade göra; dil n trogne tj enaren inrapporterade också om ett gängse rykte, att en konspiration vore ä färde emellan Guvernören 1 de förnämsta invå.:.

narne och de fyra närmast boende infödde Rayarne, lnilka
alla på en öfverenskommen signal skulle förena sio- taga
"' ' Det
Kaptenen till fånga oc'h återhissa Holländska flaggatl.
var så mycket större anledning att sätta tro till denna berättelse, som Kaptenens hus under flera nätter varit oroadt af de inföddes och slafvarnes krigsrop , ehuru hans
vakt genom uppmärksamhet och vaksamhet vetat arvärja
alla obehagliga uppträden. Det syntes nu som det sttmdade en kris uti ställningen på Timor , och att afgörande
mått och steg snart skulle blifva nödvändiga ; i följd häraf
gick Kapten Thurston morgonen derefter ombord pil sitt
skepp, utan att tillkännagifva sitt uppsåt , och anbefallte
Befälharvande Officeren att lägga det så niira staden som
djupet medgaf, sam"t göra klart skepp för aktion. Han
sjelf återfor i land med slupsgastame fullt beviipnade , i
mening att bemäktiga sig Guvernörens person såsom gissJan och säkerhet för innevänames fredliga förhållande. Han
valde middagstiden till företagets utförande , emedan den
emellan Tropikerne är hvilans och sysslolöshetens timma.
Han gick in med slupen uti inre hamnen, hvarifr<'m han
med få steg kom in uti Guvernementshuset ; intet buller
gjordes, ingen menniska rörde sig. Inkommen uti innersta
rummet tillika med sina trogne följeslagare, placerade han
dem vid dörren såsom vakt, och· nu visade sig,Guvernören ,
uppskrämd och upprörd. Kapten Thurston underrättade honom nu om det rykte han hört, att en konspiration vore
å bane emot Engelsmännen , och att han förmodades deruti vara delaktig. Guvernören var högst nedslagen; hau
bedyrade vid allt h vad heligt vore, att han var fttllkomligt
oskyldig till hvad man påbgrdade lwnom, men medgaf att
han på någon tid icke varit fullkomligt nöjd med iHskilliga
individers förhållande, h vilka hade gjort honom flera hö gst
otillbörliga förslag . Till svar härå yttrade Kaptenen sitt
stora missnöje öfver kolonisternes brist på förtroende, hvilka syntes hafva missförstått hans hittils . milda förfaruncle ,
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såsom hade det varit förorsakad! af brist på myndigilet
och styrka; det blefve derföre nödvändigt att tillr.ättavisa
dem. I detta ögonblicl\ hördes ett skott från Hespet, hvilket var •ignalan att hon intagit sin anbefallta station tvärs
för staden.
De förnämsta invånarne blefvo genast sammankallade, och tillsagde att hålla sig färdige att aflägga trohetseden följande morgonen på Slottsgårdcn. Under tiden borde
Guvernören förblifva fånge i sitt eget hus, och det tillkännagafs att hans person ansvarade för allt upplopp eller
oväsende som kunde inträffa. -· Natten passerade fredligt
och stilla. Emedlertid hade hvarje man som kunde umbäras ombord på Hesper, blifvit afsänd tlll fästningen, så
att endast konvalescenterne och pojkarne befunnos ombord
för att servera kanonerne, i händelse det skulle blifva nödigt att beskjuta staden. De Asiatiska Iättingarne blefvo
förvånade och förskrämde af den hastighet och fermete ,
hvarmed alla mått och steg å Engelsmännens sida blefvo
tagne; de insåg o och erkände sin underlägsenhet. Kl. 9
följande morgonen satte sig processionen i rörelse från
Guvernementshuset till fästningen. Kapten Thurston kunde
sjelf näppeligen bibehålla den nödvändiga allvarsamhet som
hö f des vid detta utomordentliga uppträde; Guvernören, hans
sekreterare och svit hade genomsöli.t sina klädkamrar för
att behörigen utstoffera sig, och aldrig såg man större
originaler. Högtidligheten stördes emedlertid icke, och
processionen inträdde på slottsgården under salut från Holländska frupperne och matroserne från Hesper; de fyra
infödde Prinsarne eller Rayarne bevistade äfvenväl ceremonien i - spetsen för sina respekth·e vasaller. Malay-truppernc vor o uppdragne i Ii nia, och de förnämsta invånarne
omgåfvo Kapten Thurston; Guvernören . trädde nu tnidt i
församlingen och uppläste högt trohets-eden , som af alla
närvarande upprepades unde.r ~alut af 21 •kott från det
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Engelska detachementet. Allt syntes nu gå efter önskan,
då i det ~,a_mma ett olyckligt åskdunder hos dessa halfciviliserade mcnniskor tycktes uppväcka superstitiösa farhågor; - men Kapten Thurston, för att förekomma det olyck..:.
liga förebud som åskan efter deras tanke innebar, lät tolken förklara' natt himmelen äfven förenade sig med dem
att föreviga den högtidlighet hvarförc de samlats". Ett
allmänt viva skallade från församlingen till svar, och om
aftonen församlades samtlige till bal under portiken till
Guvernementshuset, hvars lokal, beskuggad af blad-rika
trän, härtill var synnerligen passande. Glädjen och tillfredsställelsen var allmän j Kejsan, den förnämste af Rayarne, ble f under loppet af natten, under h vilken ingen omsorg af Kapten Thurston' lenmades ospard att tillvinna sig
gästernas vänskap, ocl•så så föqjust i denne oförskräckte
Officer, alt han svor det han ville följa honom till verldens ände. Efter måltiden albrändcs ett litet fyrverkeri,
och från detta ögonblick blef Kapten Tlmrston försäkrad
om sina nya undersåters trohet j med få undantag föll o alla,
så Asiater som infödde, med ansigtet mot jorden, och flera
ögonblick passerade innan de åter vågade uppstiga. Ingenting af vigt föreföll efter denna händelse, ända till
Engelsmännens afsegling. - Halfpassaden bö1:jade blåsa
med mindre häftighet, och i Mars månad antydde lätta
och variabla vindar att den vackra årstiden var i annalkande. - Som under tiden en Chinesisk Junk ankommit
till ön , h vilken bekräftat att det Hollänska väldet verkligen var tilländalupet i denna del af ver lden, tog o Engelsmännen afsked af sina vänner på Timor med tillfredsställelse att allt der var och förblef fredligt och stilla, och
återvände till Java utan några vidare händelser, sedan de
länge af deras dervarande kamrater blifvit ansedde som
förlorade .
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Föregående berättelse är mindre märkvärdig för de
manövrer eller arbeten som verkställdes ombord, än för
,den rådighet och presence d'esprit som Kapten Thurston
vid alla tillfällen visade; ban hade i sjelfva verket små
mayenger, men J1an ''isste använda dem, och lyckan gynnade honom deruti att ha fva moraliskt svaga motståndare ,
hvarförutan han väl - det måste medgifvas - aldrig med
40 man kunnat eröfra den betydliga ön Timor.
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a) Befordrade :

Till

J(ommendör-J(apitener i i:sta klassen .· KommendörKapitenerne C. A. H. Gyllengranat och G. Gegetfelt den
22 Mars.
Till Kommendö'i'-J(apztener : J\apitenerne R. W. Breck-

borg och C. F. Freidenfelt s. d.
Till J(apitener: Premiet-Löjtnanterne C. G. Sjöbohm

och S. Schmiterlöw s. d.
Till Premier- Löjtnanter : Sekund-: Löjtnanterne J. E.

Warberg och L. G.

Hedens~jerna

s. d.

Till Löjtnant/l rang och distinktion : Sekund-Löjtnan-

terne O. Santesson och E. V. Olsen s. d.
Till Lots-Löjtnant i Marstrand : f. d. Under-Löjtnan-

ten Carl Bildt s. d.

b) Utnämnde Riddare af Kongl. Svärds-Orden:
Kapitenen H. F. Frick och Premier-Löjtnanten S. H.
Trygger den 26 Januari.

c) Transporterad :

l

Seli'IInd- Löjtnanten F. W. Leyonanckar till Under- Löjtnant vid lngeniör-Korpsen den 22 Mars.
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d)

Förordnade ~

Till Lots-Hapil en i Götheborg: Lotsfördelnings-Chefen
Kapiten G. F. Samuelsson den 2 April.

Till Lotsfördeln ings-Chefe r : Sekund-Löjtnanten O. Westerdahl och Koferdi-Kapiten Sundahl den 19 Mars, den
föne i Luleå och den senare i Wisby.

c) Afskedade:
Kommendö r-l(apitenen C. D. Engelhart med pension

den 13 Februari.
Lots-Kapit enen O. M. Dreutzer med pension den 2

April.
Lots-Löjtn anten J. G. Mollen.

f) Döde :
Kommendör-J(apitenen E. Trygger den 2 Januari.
l
Regementsslrrifvaren O. Rydlander den 3 Mars.
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