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Bomb-lcan o ner. 

vi !Jafva i det föregående erfarit' hurusom det af FÖI'e
draganden för Sjö-krigs-vetenskapen, inför ICongl. Krigs-Ve
tenslwps-Akad emien i Ol;tober 1847 , blifvit erinradt, att 
"Paixhans spådde, det hans uppfinning simlie ha f va till följd 
1'de stora Sl1eppens afskatfande, sedan m au så lätt kan för-
11störa dem genom bomb-skjutning." 

Icke belåten med den hyllning, Herr Paixhans skördat fö1· 

sina kunskaper såsom Landt-Artillerist, ville han öka sin rylit
harhet genom en "upllfinning" för hafs-krigen, som ingen före 
honom ansE'tt tänkbar som uteslutande artilleri på sjön, hvar
före ock den digra afhand ling, som han deröfver utgifvit, er
hå llit det ansprål1sfulla namnet: n Nouvelle Force ll!aritime, 
et Artillerie". 

Denna afhandling har visserliF,PO vädlt uppmärksamhet, sa 
väl i Frankrike som i England och annorstädes, utan att hafva 
haft "till (ö !J d de stora S!wppens afslwffande", ehuru man på 
dem antar,it nåera bomb-kanoner till hvarje batteri. Om äf
ven detta val'it sä väl betänlit, synes mig tvifvelakligt, hvil
ket särsl1ilt skall undersökas. Emedlertid kan det vara af in
tresse, att taga i något närmare öfvervägande det sy
stem, h vilket Hen Paixhans förespått skulle omkullkasta verl
dens sjöförsvar. 
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nufvud-motivet eller grundvalen till den giganlislw Lnm
naden påträlfas uti 4:e boken XXII Cap. sid. 83, der det he
ter: "Om en bomb fastnar uti trädets tjoelilek (af <~n sliepps
''sida), skall dess explosion verlia såsom uti en mina, deruti 
»göra öppningar, 11Vars oregelbundna sönderbråkningar (de
»chirements irreguliers) slwla sträclw sig nt>d under vatt~n
"Iinien och låta vattnet instörta såsom df1 en fördämn1ng 

''hastigt rasar." 

Drt lir med denna förestiillninp, om bomhers vcrlwn, lir 

f .. t sitt sj·stem och då h~n alldeles icke sätter i p, genom or ' " 
frår:a ofelbarheten d era f' är det mindre at~. on n dra pa' alt 
hans sjelf-förviilelse *·) förled t andra, att J Iran samma Sjll-

*) s~ an torde, lindrigt sagd t, kunnn anses .följande fn•~
sUillniug (sid. 235) vid undersöknmg om och vederlaggnlllg af den 
"större (ara" För eget Skepp, 80m användande af bomber formo
das kunna medföra, neml.: "Ett Linieskepp förses nu med 60,000 
"sl<fllp. krut för kanonerne ; gerlOm nyttjande af de mera förstö= 
"rande och bastigare verkande projel<tilet·ne erfordras blott t:. 
ntill 20,000 skålp. samt 7 till 8,000 (till Skeppets 30 a 1f0 kano
"ner af 48-pundig l<3liber) inneslutne uli bomberne; ttllsammans 
"endast 30,000 skå lp. Det nya förhå ll andet medför så ledes ~0,0?0 
"skäl p. krut i stället för 60,000, h vilket minskar faran 1 man 

"af reduktionen." 
Här vis 3 r ~ig ohöljdt brist på eftertanka bos den värde arga: 

nisatören, då deL ligger öppet för det rnf•ttliga~te begrepp, att pa 
det ställe uti ett krigs-skepp, der krutet förvaras, är fattyget 
ohjelpligen förloradt genom sprängning af endast et~ centner 

k • bvudan faran är densamma, om krut-förrådet bestar af 100 ru,, 
eller 100,000 skålpund. 

Liknelsevis kan bär erinras, aU resultatet är det samma, som 
för den arkebuserade delinqventen, om bjertat träffats af en eller 

fl a gevärs-kulor. Emedlertid är det med siidane argumenter, er . . . , t 
Hr P. försvarar sin " l'iouvelle FoTce Maritime, et Artzl/ene, oc1 
efter den måttstock , man deraf kan taga lämplig anledning att 
bedöma höns omdöme, har bans system endast kunnat blifva, bvad 
det synes mig vara : alster af sjelf-fönillelse eller tankl'illa, 
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p u n lit betrnl•ta förhållandet, helst tiden törstar efter nyhe
tel', och öfvcrOödar af projelilmalwre. Men den pralitiske 
Sjö-rui l it~iren förm:irker, vid första påseende, huru den ryl;t
bare Artilleristen misstagit sig. 

lian betral;tar allt såsom vid spriingnina af en föJ'tHimd 
mina, men glömmer, att efter bomben står hålet iippet, i 
följd h varar den antiinda krut-gasen vid l< revaden, jemte bi
tar af den sprängda hornben, obehindrad derigenom utrusaJ·, 
och att följaktligen minsta delen af l<rut-l1raften kommer att 
verka åt andra håll. 

lleträlfande den »oregelbundna sönderbråh·ningen", som 
skulle "sträcka sig ned under vatten-linien'', så synes der
ur, att författaren äger föga bekantslwp med sammansättnin
een och förbindningen af ett lirigs-sl;epps sida, då han en
samt föreställt sig "minan", men icl<e tänkt på ekens seghet 
och spiinstip,het, och han så ledes trott och påstått förhållan
det vara "s d, som då en fördämning plötsligt rasar''.. 

Tvenne vetenskapligt underbyp,p,de, frejdade Svensile Ar
tillerister, tillilla sjö-Offleerare, hafva ocliså yttrat sig öfver 
verl;an af en uti en skepps-sida sprängd bomb, och dess e 
på grund af anst~dde försök. 

Uti en u ta f Herr Stats-Rilclet Eht·enstam till Kongl. Örlogs
ma.nna-Siilislwpet ingifven förtjenstfull afhandling om Krigs
Flottor, t.rycl1t 1840 7 läses derom följande, sid. 20: 

- - »oet var först för vid pass 17 å1· sedan, som 
man, i anledning af en af Franske Artilleri-Öfversten Paixhans 
ut{iifven bok, under titel: Nonvelle Force Maritime &c., ffl
stade uppmärksamheten vid ett systematiskt begagnande af 
ihnliv,a projel1t.iler till krigs-fartygs artilleri. - Verllställighe
ten hftraf befanns inualnnda ~fi lätt, som man liansl<e till en 
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början förestillit sig, ty fastän man länge varit bekant med 

tjenlir:e methoder att /rasta bomber, så att de göra den på

r[tlmade spränr;nings-eifel;ten, fann man dock betydliga sYli

ri gheter vid att skjuta dem, så att man kunde äga någon 

siikerhet om deras ftsyftade verkan - svårigheter upp i;ommo 

genom den betydliea hastighet, som projektilerue måste gif

vas i och för slljutning, genom studsningarne på vattnet, hvil

J;as detaljer det vore olämpligt att här anföra. - Det är 

oneldit;t och numera af erfarenheten bevis t, al t en ril\lig 

fisigt låg till grund för Öfverste Paixhans första framsUillning 

i ämnet*·), men han hade myclwt orätt att uppgifva sine 

förslager såsom medförande utomordentlig verkan, eller inne

fatta en Nouvelle Force Maritime. - l sislniimnde afseenue 

har Paixhans icke saknat efterföljare hos oss. - Vi äro sl;yl

diee mycken tacksamhet till den Svensk och den Norrman, som 

hos oss bearbetat sal1cn , och hvilkas nitfulla bemödanden 

bragt den samma till sådan grall af fulllwmlir:het, den nu 

äeer; men vi äro iclie sl;yldi~e nåeon tack till dem, som uti 

tal och slirifter framställt bomb-l;nnonernes verl;an med en 

Iöjlie öfvcrdrirt, och sämedelst förvirrat b1•ereppct om flera 

vigtiga del:Jr af vårt försvarsverk. - i\lan har t. ex. hört på

stås (och om vi i c l! e misstaga oss, sades det äfven på Rid

darhuset vid förra Riksdagen af en numera borteåneen rcpr·e

sentant, hos h viilien man hade skäl att · vänta kunskap i äm

net), att ett hos oss år 1819 vel"l;stäldt försöl< hade bevist, 

det en bomb, som trälfat ett sl1epps sida, lwn deruti sprän

f:U en breche af 2S qvadrat-fots area, och att man således 

med en bomb-lwnon kan förstöra eller sänka hvad Linieskepp 

som helst. - !Ivill;en, som blindt tror en sådan uppeift, fö

reställer sig icke ett öppet hål, lika stort med en re Han-

") Detta bar afseende på en af samme H1· P. föruL utgifven afhand

liug om fördelen af grafvare kalibrar på Fl oLlor, än naLionerne 

brukat. Men femtio år för u L hade vår sL01 e 1\onstruktör Chap

man uLvecklaL bevis för den öfvcrvngaode nyttan af svårt artil
/eJ'i pil stortl Sliepp. 
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gel, hvar·a ena sida ät• 7 och den andra 4 fot, eller en 

cirliel af vid pass 6 fots diameter, i alla händelser en öpp

nine så stor, som 4 kanon-portar, och hvarieenom många 

man på en gåne siwile lwnna eå in och ut. - J sanning 

en, om iclie fullkomliet falsk, åtminstone nlldeles förvräned 

framställning till allmänhetens förvillande. - Den, som satt 

tro dertill, slwll visserligen förvånas r;enom den med sannin

gen öfverensstiimmande uppt;iften, att det öppna hålet efter 

en uti en skepp-sida spräned 7 tums bomb*') (den största 

sort, som hos oss varit för sölit) icke är större, än att man 

jemnt, och l;ansl!e icke utan svärir;het, lwn träda ena armen 

derigenom . - Inga lwlor lmnna triiffa under vattnet, mei:J. 

genom fartygets förändrade liriingning l;unoa så kallade erund

skott händelsevis komma något nedom vat.ten-linien ; äfven 

i denna belägenhet skulle det erfordras hdl efter ett stort an

tal sprängda bomber för att sysselsätta ett slrepps alla pwn

par, och dessutom har man mänea e o da samt oiindligen Iii t t 

och hastiet användbara medel till sådane håls tilltäppande."

Så yttrade sig Herr Ehrenstam 1840. 

Uti 5:c h lift et af Kong l. Krigs- Vetenskaps - Akademiens 

Tidslu·ift 1SU finnes intaget ett sal!ril!t anförande af Kapten

Löjtnanten vid K. 1\I. Flotta Herr A. W. Laven af den 31 

1\Jaj 1843, under rubrik: '1 Försöl; att besvara frår,an: Hvillwn 

är den v er lian, spräng-bomber utöfva emot lrrigs- fartyg ?11 

hvaruti, sedan alla tankbara förhållanden sort;fälligt blifvit un

dersökte och bedömde efter min-theorien och andra beräk-

") En 7 tums bomb, h vars diameter är 7, 5 dec,-Lum, ut.gör på 

artilleri-måtts tocken närmast 80-pundig kaliber , och de~ är ver

kan af sådane, hvaröfver Hr EhrensLam yLtrat sig, då deremoL den 

af Herr Paixhaos beskrifna för störingen en spräng-projektil uti 

eLL skepps sida förorsakar, är beräknad ott ilotudkommas af en 

'•8-pundig eller G, s tums bomb, b vilk en dock knappasL inrym

mer l af den qvanlitet krut, hvarmed en 7 tums bomb lad

das, ocll h va rs elfekL O et a gånge r här i Sverige blifvit försökt. 
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nings-grundel', som kunnat leda till frågans lösning, före

kommer följande, sid. 66 : 

11 1 Sverige anstäldes (år 1837) försöli så cväl med per

kussions-bomber, som bomber med metall-brandrör.--

Åfven dessa försöli b.estyr~a således, att bombens verkan i 

skepps-sidans förtimring icke är sär<.leles stor. 11 

,Åt· 1841 deltog jae u1i st;jut-försök med · 72-pundiee 

perkussions- bomber. Vanlig 72- pundig kanon hesaena

des - - - Härefter beslirifver Hr Laven dimensionerne 

af skott-taflan, bygcd och sammanbultad till li11a tjoeld ek 

med en siH'pps-sida, samt angifver verkan af deremot slijut

ne bomber, h varefter såsom slutsats de ra f anföres följan

de' sid. 69: 11 Starkt byr,gde hel-förtimrade skepp kunna icke 

med synnerlig större lätthet siinlws genom bomb-sAatt iin r,e

nom liul-skott · af samma kal iber, och man har derföre icl1e 

skäl att befara, att stora starlia sl1epp kunna sl1jutas i sank 

genom homb-skott. 1111 

Till hvill\a hetral1telser för tänkaren leda icke dessa be

stämda yttranden, jemuförde med motivet för Hr Paixhans 

system. 

Le trident est le Sceptre du monde har en stor författare 

yttrat. Företaget, att, såsom skett, tilltro sig att lwnna 

skärpa uddarue på hafs-gudens spira, är sannerligen ett af 

detta århundrades djerfvare försöl1. Emellan crundlighet och 

öfverspänd talllivilla Iwn någon gång ligga blott en föga märll

bar linea; men då verlwn af den förmenta, för vida ha(vets 

pdt1·yckning msade "dammen11 reducerar sig till hvad som Iran 

intränga genom ett hål af några qvadrat-tums area, synes 

ingen tvel1ao kunna äga rum, till h v iii< en ar epiteterne (grund

lighet eller tanl1villa) syst~met lian hänföras, såsom diame

tralt skildl ifrån uvad det skulle vara, en Nouvelle Force 
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111 a r i t i m e , med förmåga att omstörta systemet för haf.~

fi1·igen. Man icenl•änner hät• ett alster af vetenslwpligt svär

meri, att iclw säga charlataneri, af ett efter uppseende tör

stande lynne. 

Emedlertid erfara vi, att den der sliräckcifvande "Nou

velle Force'' fortfar att bibehålla vä ldet å vissa håll, för alt 

tid- efter annan lr·amhållus; men höest oväntadt var d.it all', 

sedan man uti I\. Krigs-Vetensliaps-AIIaclemiens Tidslirift l§H 

se tt och läst Hr Lavens förberörde sakrilla nlre<.lning af äm-

net, erfara, att detta icl1e allenast är glömd t, utan ocli ·att 

så kort, som endast tre år derefter, uti samma Tidskrift 

fi nna Hr Paixhans åter åberopad, och dess "uppfinning" fö

rer,ifven att ännu (18!&7) utgöra föremål "för de mest stri·· 

''dir,a meningar, hvillw - som det förmenas _:_ sannolikt 

"endast i stöd af tillräcltlig ltrigs-er(arenhet !runna a{göras." 

Ehuru det af Herrar Elirenstams och Lavens utredningar 

af resultaterne med anstäl<.le försöll-skjutningar med bomh

kanoner biffvit ledt uti bevis, att krigs-skepp icke löpa fara 

att sftnlms eenom spräng-slwtt, är docli verl;an deraf jemn

förd med massiva kulors, i betydlic mån mera förstörande. 

Detta inses nogsamt af h varje Sjö-militär, och af sådan anled

ning hafva nationerne antagit några bomb-kanoner på Linie

sliepps och Fregatters batterier. 

Då jag i det föregående an!ydt, att det synts mig tvif

velaktigt, om detta var så väl betänlit, bör redogörelse för 

min tvelwn om det nyttigaste i detta häoseende nu afgifvas. 

Fömt har jag dock ansett angeläget vara, att göra några an

märliningar vid de särskilla melhoderne föt· spräng-projel1tilers 

antändning, h vilket dermed har ett oskiljal\tigt samband. 

För icl<e många år sedan uppfanns sättet att vinna ex

plosion af spriing-projelllilcr, utan brandrör , eller h vall man 
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kallat perkussions-antändning. Flera fördelar iiro beriilillade 
derpå, men de äro dyra, fordra m y c!; en tid att bereda, och 
rätt många anstalter ombord i sliepp erfordras för perkus
sions-bombers vård, och i synnerhet vid deras bruli , h vilket 
allt är nog kändt, för att behöfva med sine detaljer hät· 
upptagas. En del af dessa oliigenheter hafva väl också brand
rörs-bomber, men dessa antändnings-anstalter kosta min
dre, och mindre anstalter erfordras vid nyttjandet. 

Man har lemnat företräde åt perkussions-antändningen 
af följande skäl: 

a) Att explosion sker vid trälfadt motstånd under påstå
ende inträngning, och innan skepps-sidan hunnit genombor
ras, emedan man trott, att genom bombens bibehållna fart 
i sprängnings-momentet, siwlie en mindre del af projelitilens 
krutgas och bomb-stycken återlwstus genom det hål, born
ben lenmat öppet, än som ansetts hlifva fallet, då en brand
rörs-bomb stadoat uti sidan och sedan spräncts. 

Må vat·a, att så möjligen kan för!Jålla si B; men att den
na påräknade fördel är tvifvelalitig och föga afseende värd, tir 
ådagalagdt af Herrar Ehrenstam ochLaven uti deras hiir ofvan 
upptagne yttranden. 

b) Att alllid lnmna slijuta med högsta l<rut-laddningen 
och dock vara säker, att, i afseende på bombens hastighet 
på l;orta afstånd , vinna spriinffning uti den först träffande 
sl<epps-sidan, utan att befara, det bomben utan explosion 
genomtränger båda sidor, och således icl;e verl;ar mera ii n 
en massiv lmla, hvillret blifver fallet med brandrörs-bomber, 
om de skjutas med större krut-laddning, ii n som erfordras 
för närmaste sidans genomträngande. 

Detta skäl torde härleda sig ifrån misstroende till sjö
befälets omdöme. Man synes, om så är, hafva glöm t,. b vad 
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som Iemnats det i hftllder, och att ett krigs-skepp har an
nat artilleri, än de få bomb-kanonerne. Huru långt lwnde man 
väl komma uti försvaret med dem, om det öfriga artilleriet 
icl<e begagnades på det l;raftfullaste sätt, omständigheterne 
virl hvarje särskildt fall medgåfve'? Den omsorg, man har att 
förbättra lavettagen, rigtnings- och antändnings-methoder, 
samt i synnerhet den uppruiirlisamhet och vigt, som man i 
sednare tider fästat vid manskapets inöfvancle till siiliet· och 
hastig sl•jutning, utgör ett tydligt bevis, att man icl;e rälwar 
så föga på rundlwlan. Men viikoret derföre är, att arståndet 
till fienden, så nära verkligheten som möjligt, är kändt. Uti 
theoretiska och pralitislia methoder har hvarje Sl<epps-befäl
hafvare en säker ledning föt· afståndets finnande till ett 
fiendlligt Sl<epp, med hvill<et man vill eller måste gå i strid, 
ell er under en sådan ; och då det på arståndet beror, om 
ka nonerne slwla laddas med l , 2 eller 3 lwlor, är det en 
tyd lig sali , att misstag uti bedömande af afstånd Jwn hafva 
de följder , att man får emottaga tredubbelt, då man sjelf 
skjuter med enkelt slwrpt, eller att man, utan alt nå fienden 
med dubbla kulor, får kläda skott för dess enkla. Det inses 
lätt, h vad vigt det lll'ilar på, att becagna artilleriet riitt, 
d. v. s. att deri alltid lägga behörig laddning, h vadan jag, 
för min del, anser det iclie vara med den rinr,aste olägen
het eller osftlierhet förlmippadt, att, enligt de för hvarje 
cert kanoner upprättade slwtt-tabeller för olika afst5nd ""), 
gifva den mest passande l<rut-laddoingen så viii åt bomb
som ö frige kanoner, och sålunda, utan att vårdslösa n5gon-

*) Med stora uppoffringnr har man i Sverige Nhållit der: största 
tänkbara stikcrhet uti de skott-tabeller, som vi nu hafva faststiilde. 
De gr u n da sig pil flera, tid efter ant:an anstälda prof-skjutningar, 
förnämliga st på den, som började här vinlr·en 1829 och fortsattes 
alla år till 1833. Man hado bestämt sig att för hvarje kanon skjuta 
!~O skott med h varje krut-laddning, och att börja meu en minrlro 
qvanlitet samt med ökning af ~ skålp. fortsä tta till s det p~ den 
uppmätta isen visaJo si:;, at t mat! uppnått den högs ta portco af 
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!lera , vara siilier att kunna uttaga pårälulad elfelit så väl ar 

de förre som af de sednare. 

c) Att perlmssions-bombens antändning åt' sftl1er, men 

icke brandrörs-bombens, emedan elden uti röret ä den sed

nare är underkastad qväfning, dels af luft-trycl111ingen , or

sallad af projelllilens hastip,het, och d~ls vid studsningarne 

på vattnet, särdeles på länga afstånd , då topparne på flera 

sjöar antralfas. 

Detta skäl vore vigtit;t nog, att ensamt föl'lwsta antänd

ninr::en med brand-rör, om man hade den rinr::aste anledning 

att anse det erundadt; men då det är liändt, att man uti 

alla länder, i synnerhet i Svensfia marinen, vunnit den sä

l!erh et uti slagninuen af brand-rör, att de emot luft-tryck

ningen stått profvet för den största hastichet, som kunnat 

eifvas en 7 tums bomb, och bibeltållit sin eld icl1e under 

40, men väl till 50 sekunder, då samma projelllil genom

lupit ISOO till 2000 alnar på 26 till 28, så synes all an

ledning till farhåga för eldens qväfving undanröjd. studs

ningarlie på vattn et äro mera verkande till brand-rörets 

släclming än luft-tryclmineen; men då man genom svärtade 

kulor, under sl1jutnii1e på is, erfarit, att den härdt pressade 

luft, som en skjuten projel;til tvinear ifrån sig, är noe lwm

pallt, för att äfven, utan pjesens elevation, förrlwmma stö

tar emot isen förr, än uti 3: e eller· 4:e ricocl1 elten på andra 

sidan 1800 till 2000 alnar, tlå svärtan visade sie uti de föl

jande, men icke uti de föreg-å en de djupa risporne i isen, 

l;au af samma orsak projelitilen icl!e förrän p?1 länere afstånd 

de s~rsl•ilta pjese1'na, som med säkerhet kunde uttagas, allt med 

40 skott vid ökning af krut. 1\ledium deraf antogs, och befanns 

alllid öfverensslämmande med hvad man inhemtade af prolokaller 

öf1er föreg~endo prof-skjutningar, och med th eore ti ska beräknin

ga r, enligt I-Joll e11sk~ reglorut', af de ballistiska rönen. 
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träffa vattnet, h vadan qvi'lfning der·af på en slät vallen-yta 

icke är tänkbar. Annorlunda blifver för'hållandet vid träf

fande af topp-sjöar, och än svårare uppdrifue böljor , men 

då är ock den säkerhet, man sökt att gifva skottet, eeuom 

sida- och elevations-rigtning, icke att pårälma äfven med 

massiva l;ulor, hvarföre bomb-skjutning på längre afstänJ, 

under sådane omständigheter, torde högst sällan, om när:on

sin, böra ifråcatwmma. 

d) Att handterandel af brandrörs-bomben i och för 

förpappningens borttagande från röret är farlig för eget 

Sl1epp bl-and den myclwa eld, som under en häftig strid 

råder å ett Slwpps batteri, h vilket icl1e är förhållandet med 

perkussions-bomben. 

Såsom mig synes hat' Herr Paixhans tillfyllestp,örande 

vederJaet detta sliäl, då han, vid af handlingen om ett sadant 

fall, uti sin "Nouvelle Force" yttrat sig sålunda (sid. 236) : 

''Om än, genom en föga sannoliii hiindelse, brand-r'öret uti 

en ihålig projel;til simile antändas, h vad hinder möter att 

kasta denna projelitil i sjön, genom en kanon-port, innan 

elden i brand-röret, som varar 30 till ~O sel;under, hunnit 

förtära satsen, som orsalwr explosion '? Och dessutom, huru 

lätt är det icl<e att hand te ra projel1tilen så, att brand-röret 

icke lian taga eld (såsom eenom bet~cl; nine af hanelen «c.) 

af annat än antändning af pjesens laddning. Med ett ord, 

denna fara lian endast föranledas af händelser, föga möjliga 

att inträffa, och de enldaste försip,lip,h ets-målt göra tillfyllest 

att förvandla faran helt och hållet till en inbillning." 

Det har på dessa siliii synts mir, tvifvelaldigt, att man 

vunnit nitgan uteslutande fördel genom perlitrssions-antiind

ningen , och dessa tvifvel hafva öfvcrgätt till fullkomlir: öf

vertmelse vid öfverväv,ande af den betydliga skiljaldichct i 

verllan af bombers ~pranunine e-cnom den ena eller audra 
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antändnings-methoden. Detta liräfver en nftrmare, af mäng

den måhända förbisedd, utrednine. 

Perkussions-bomben, med h vad krut-laddning den än 

(

afsl;jutes , spränees· alltid uti den först träffade sidan af ett 

Sliepp. VerlHln deraf, hafva vi sett, är hålet, "hvarigenom 

man icfle utan möda ltan intränga ena armen". Skrot, som 

upplwmmer af den delen af bomben , som vid explosion iit' 

vänd inåt Slieppet, d. v. s. minsta delen , kan väl, jemte 

rq( träd-splint, r:öra förödelse och i synnerhet försl1räclielse 

bland folket, mer: förmår iclw demontern någon lwnon, på 

sin höjd siwcia sådant af attir~ljen , för hvill; et man alltid 

håll er reserv-pjeser till hand s. Visserligen kunna ' 'inliel

lmiin lossas, om sådan c händelseYis tr:ilf<~s; men då största 

delen af l;rut-llraften llnner obehindrad ntUygt åt sjösidan 

genom det öppna skolt-hålet, synes det mir, föga troligt, att 

den inåt skeppet verliande !•raften slwll förmå mycl1et mera 

än bryta sönder, iclw med hastighet utsprida, hv:~d som 

Iossbrutits. I detta afseende äro perkussions-bomber mindre 

verl1samme än massiva lwlor med - väl afpassade lirut-lad d-

\ ningar afsl;jutne. 

Brandrörs-bomben genomträn!ler alltid den först träffade 

skepps-sidan och fastnar i den andra, samt spränges uti 

den "') ; sprider eld, rök och splint på batteriet bliJnd foll1et 

*) Htirvid erinras, alt det vore ett fel, om bomben skjutits med en 

för arstå ndet så opassande krut-ladelning, aLt, äfl"en om den träffat 

under däcket på öfra batteriet - der skepps-sidan är tunnare än 

närmHe vatten-linien - den jemväl skulle genomtränga andra 

sidan, innan explosion skett. Den Befälhafl"8re, som icke bättre 

förstår att sköta sina bomb-knnoner, fö•·står lika litet att begagna 

sitt öfriga artilleri och att uppfatta de dyTbara ögonblickens vex

lamle händelser. Dess Skepp är värnlöot för en aktif fiende, vore 

det än ~ l drig så väl utstyrdt. Jag förutsätter; alltid, att hvarje 

Sk epps- Chef, inn iln han ini~ ter sig uti strid, no~a öfvervägt den 
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i rnånt:dnbbelt större förhållande, [III som lian tränga in uti 

Slwppet efter skott, som spränets uti första sidan, dervid _ 

såsom anfördt är - det mesta af elden rusat åt sjön. Allt, 

hvad en br:~ndrörs-bomb möter under passaeen mellan båda 

sidorna, såsom l1anon-lavetter, betingar, pumpar, spel, d:iclis

stöttor, tomma och fylda kul- och skrå-ställninenr, fuclie

Iwrmar &.c. förstöres , och orsalwr förödelse och försliräc

kelse. Om en mast trälfas niirmare midden, så fastnai' bom

ben och spränger masten. El vilken, som sett, huru ett 

l{rigs-sl<epps batteri är tillred t före en strid , inser nog, att 

en fri passage mellan båda sliepps-sidoma, för en inträn

gande bomb,. hörer till undantazen ; följalitligen iiro chan

cerna af spriingning, innan andra sidan träffas, il ertalicare, 

än att den obehindrad skulle uppnås. 

Jag hemstaller, om icke denna jemförelse af perlws

sions- och brandrörs-bombers verlmn är rätt bedömd '? 

Af h vad jag nu antydt, rÖI':JIHlc den, af de olilw an

tändnings-sätten beroende verlwn af spräng-projektiler, må 

man icke draga den slutsats, att jar; anser perlmssions-an

tändning förkastlig, tvertom fu· den alt fördraza i vissa fall. 

plan, ~an, under för band varande omständigheter, ansett sig böra 

följa för anfall eller försvar, och att ban alltid må vara redo att 

möta, h vad honom kan träffa, med de utvägar, som erfarenhet 

beredt och förut bordt behörigen vara påtänkte för verkställighet 

vid minsta vink, så att han intet ögonblick behöfde skilja sig från 

aktgifvande på fiendens företag och kunna förekomma eller be

gagna sig af dem . Eget Skepps ögonblickliga manövrerande, och 

Artilleriets begagnande derunder, med största möjliga effekt, är 

endast tänkbart uti et t Skepp, der Chefen så inöfvat en hvar (be

fälet i synnerhet) till stlid och krigs-rörelser, att allt sker med 

sammanhang, då elt enkelt kommando-ord bller. U! i ett l'äl 

ordnadt Skepp böra Chefens "orde1·" inom en minut kunna "säkert" 

emanera till alla, som vederbör i Skeppet.. 
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\\!en då dessa, efter min tnnlin, mindre ofta förekomma, än 

df1 brandrörs-homber böra nyttjas , har jag trott , att man 

sparsam t lm n de förse fart y gen .med perlmssions-homber. 

Perlwssions-bomber f1ro tjenlip,are än andra att beeagna 

på lånp,a afstånd, då hafvet är upprördt, och man funne det 

ooäliert att träffa fienden genom direkt skjutning, enär mot

ståndarens sliepps-sl;råf, ofta inom en tid af Il era se lmnder, 

kan vara hortsl1ymdt af mellan fartygen uppreste vågor eller 

dyning, under laber vind. Studsningar på vattnet äro OUlld

vildige på afstånd utöfver 1500 alnar; men om man än 

iclie behöfver frulita, att brandrörs-Piden silall släckas eller 

qväfvas, har brandrörs-bomben mera benägenhet än perlms

sions-bomben, alt vid stötar mot topp-sjöar, i synnerhet 

om sådane slwla trängas igenom, afvilia ifrån sido-rigtnings

liuien . (Den med möjlip,aste noggranhet bedömda och för 

afst5ndet passande elevationen gifver icke en gång säkerhet, 

att iclw projelililen, riutad på slu·åfvet, vid en studsning, l;an 

lyftas så högt, att den flyger öfver ett Sl1epps toppar). Or

sal•en härtill är dels en följd af tyngd-punlitens förflyttning 

ifrån spherens medel-punH, eenom eodsets utborrning och 

brand-rörets insättning, och dels genom det sednares ut

stående yttre ända och insvarfningen i godset drr. Detta, 

jemte eldströmmen ur brand-röret, verliar naturHetvis uti 

helt olil!a förhållande vid priissning genom topp-sjöar och 

Juften, särdeles under blåst, än med den spheriska perlms

sions-bomhen, ehuru äfven den, genom utborrningar fö1· an

tändningarne, är lättare bringad från sin rigtade bana än 

massiva lmlan, i anseende till dess öfverhllt släta, spherisl!a 

yta. 

Efter denna utredning af förhållanderue med bombers 

olilw antiindning ' eär jag att i möjligaste korthet redogöra 

för är,ande tvifvel, om det varit viii hetänl<t, alt man "allt 
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mer och mer anv3ndei' bomh-kanoner äfven på Linicskepps 

och fregatters batterier". 

Uti exercis på stillaliggande Slwpp har visat sig, att vid 

sl•jntuint:, slwrpt, med bomb-lwnoner och vanliaa 30 " -pun-
dinca•·, hafva slwttens antal förhållit sia såsom 7 t'JI .... 

. '' ' "• och 
denna slu ln ad orsaliad af bomL-lwnoners större tyned. Hvad 

skilnaden lian blifva p5 den aldrie' jemna hafs-ytan, deraf 

har man ännu ingen erfarenhet; men då iifven under en 

strid, uti de mest gynnande omständirheter det m· 1·1· f 
· " , a, •gas e 

skepps rörelser vexelvis och oafbrutit förändras, ifrån en till 

7 a 8 graders llriing·ning, så är det ju tydligt, att H man 

oftast lu:•nna öfvervinna en rörelse, som vore menlie för 

30-pundllleens manövrering, då samma antal nödgades af

vakta samma rörelses slut, innan de förmå d de hala in eller 

sätta den tvngre Lomb-lwnonen till bords Det ·· 1 · k 
· · · ar oc' IC ·e 

alltid. hand~lsen, att rätta aff)Tings-momenlet iir inne, då 

laddmngen ar fullbordad och pjesen under f'igtning, ty Sliep

pet~ . ~rbctande .. ~ti sjöarne och derunder· förekommande girar, 

Oll10Jirge att foiJa genom lwnonens baxnine, måste ock or-

salin merlliet i högre grad än för 30-IHJnd1·11 aen " d 1 
• " , s,1r e es 

om denne ligger uti Marshalls, af Ehrenstam förbättrade 

låda. Då allt sådant öfverväges, har det synts mig, att van~ 
lig bekantsliap med förbållandet på sjön gör tillfyllest för att 

Jwnna säkert bedöma, att uti vadert väder till sjös böra 

lika öfvade l1anon-seniser kunna siljula 6 om iclie 7 slwtt 

med 30-pundingen, då med samma nog-granhet bomb-l!ano

nens endast lwn skjuta 3 eller 4. Mven tror jag att en 

strid på allvar lwn iiga rum, i synnerhet en lila Ske~p emel

lan, uti sådant väder och sjö, att undra lags portar icke 

kunnn å ett Liniesl!epp öppnas , och att man iclle vågar 

lossa bomb-lwnonernes sunningar på öfre batteriet. 

På Hingre afstånd än 1500 alnar påräknar man sällan 

att, uti märssegels- t. o. m. bramseeels-lwltje, oc!J det'efter 
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1:\mpude sjiip,flnr,, tri\lfa ett sl;epps-skråf med flera än fyra; 

eller uti slirål' och taklinc sju skott af tio. strider kunna 

doc!; Lörja på ännu liincre afstånd med väl öfvadt folk, 

ehut'U chancerna att då trälfa blifva färre. En 7 tums bomb 

har nära dubbelt den 30-pundiga !;ulans vigt. Högsta ladd

ningen hl'llt är docli för båda lika. Bombens större spher 

finner stöne motstånd af luft-tryclmingen; dess initial

hastir;het upphör tidigare , dess öfriga rörelse blir långsam

mare och fordrar högre elevation. Mötas toppar af sjöar 

eller, hvad värre &r, uppresta vfq;or, hvill;et alltid är att 

förvänta på 1500 alnars afstf111d, så verl;ar detta - hvill!et 

förut är ådn~::alagdt - menligare på bombens än lmlans di

rektion. Det sy_nes mig d( ~ rföre föga tro ligt, att bomb

sl!jutnine, under sådane omständigheter (märsseeels- t. o. m. 

bramsegels-lmltje), ens gör någon verlian, som kan vara att 

jemnföra med förhållandet, om ful lgoda 30-pundingar inne

hade bomb-lwnonernes ställen. Den plats på Slwppet, livari

från de säkraste skotten lmnna gifvas, är nu intagen af dem. 

Man är såledE's i mistning af pjeser, hvillm uti preliminär

affären skulle lättast lmnna för fienden afslå en stång, om 

icke en mast ; vida farligare händelse , än att få ett grund

skolt af en bomb, t. o. m. än eld i Skeppet. Det förra -

ett obetydligt hål - täppE's genast, och behörige disposi

tion':!r kunna icke miss l ycl;as att hastigt qväfva den sednare 

eller elden. Men hindrad manöver uti preliminär-affären 

har ett positift inflytande på hufvud-striden. Hvarje erfaren 

Sjö-militär inser nog vigten af att rätta sin taktik efter kapaci

teten af sitt artilleri. Nord-Ameril!anerue gåfvo i detta hän

seende de stolte Britterne en minnesvärd lexa i kriget 

1811-1814 *). 

*) Qaktadt Amerikanske Fregalterne voro störr~ Skepp_ och best"yc

kade med gröfre kunoner, höllo de sig alltid på langre afstand, 

tilldess de lyckats så skadskjuta Engelsmännens tBkling, att desses 

manöver var hindrad. Men derefter tillrusade de genast 1 och af

gjorde striden med niigra få Jag. 
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Om jae- nu - såsom J'ag· för'mod~r 1 "d 1 
. 

• • o • , " - wr a aga agt, 
att ett Knas-sl,epp, pa alstand utöfver 1500 1 -

a nat·, ar star-
kare bestyclwdt med 30-pundige fullgode k o • 

. ananer pa sma 
hufvud-battener·, än om de"ibland äro anb t 

• rae- e 6 till 7 
bomb-l;anoner på hvarje sida så är det docl1 OE'IU t -

1
-

. .. ' o sag 1gt 
att JU narrnare man är till drt föremäl man vill b 1 · 

' 
_ .. .. , ' es •Jula, 
JU mera olws salwrhet att träffa , och med detsamma ökas 

effekten till förstörelse, ojemuförligt mera af bomb-sliOtt än 

skott med massiva lwlor. ' 

Sl<jutninrr med spräng-projel<tiler ät· följalitlip,en numer·a 

väl liänd, således nödvändig att antaga; men at( dertill an

v.~nd~ de svårt handterliga och dyra, med mänga svårieheter 

f~rlintppade bomb-lwnonerne, h vilka, vid så malitpåligeande 

t ill fallen som uti preliminär-stride!', förblifva onyttige kan 

jag för min del icke anse vara att uttaga "allt'', hvad som 

med spräng-skjutning kan åstadlwmmas. 

Batterier af 30-pundige fulfe-ode kanoner med massiva 

ku lor utgöe föt· länesta porteer på hafvet det för färligaste 

tiderne lillnua frambringa. Samma batterier 
1 

med bomb~ 

kanoner deribland, äro på I 000 alnar ännu mera förödande. 

Men långt förffir'figare på sistnämnde afstånd, och derinom 

äro de 30-pundige kanonel'lle, till antalet då öliade med 

dåeks-bestyckninrren af samma lwliber, alfa laddade mrd 

spräng-granater%). Efter att hafva emottagit "ett'' sådant 

") Ehuru man längesedan lyckats att kunna skjuta spräng-granater 

och försök med 21~-pundige an stäides här, under prof-skjutnin~ 

game på isen 1828-1830 1 hade man icke tiinkt på deras använ

dande pii Örlogs-fartyg. Men sedan Paixhans afhandling blifvit 

spridd, kunde mall snart taga för afgjordt, att nyhets-begäret 

skulle omfatta saken. Snart erfor man, att de större sjö-ma.k

terne antagit hornb-kanoner äfven på Linieskepps och l"regatteri 

batterier, och vi följde dem efter. Väl ins:ig man allmänneJigen 

att Paixhans misstagit sig i väsendlliga hHnseendea, och att han; 



18 

.Jag, der 120 % l;rnt spt·ängt mera än 1000 % jern, in~rn 
ett skepps relingar , torde hvad slwpp som helst hafva fatt 

nog, för att hetagas all lu·aft till vidare anfall eller försvar . 

och efter min tanka skulle man lmnna, utan att öda medel 

på dyra och tunga bol'nb--l;anoner - för !JVilkas anvä~1dande 
man nödgas minska antalet af öfrigt artilleri - gtfva en 

sådan "Nouvelle Force" åt Linieskepp samt Fregatter ; och 

dess Befälharvare lemnas då i hiindcr de största ltinlibara 

förödelse-medel {ör {jermare och närmare .afstånd ·- ja -
alla händelser pil hafvet, hvill\a medel ttden och erfaren-

heten aldrie torde kunna jäfn. 

Det dristiea fördaget att gransl;a, h vad itJOy tand e Ang

machiners och Bomb-franoners användande på fartyg kan 

"Nouvelle Force" långt ifrlin låt utföra sig på sätt, han framställt 

den. ~len !JVad man begagnade deraf, synes mig vara antaget, 

utan att förut vederbö rl igen öfverv~iga, orn eller livad vinst, som 
dermed var att skörda. Mig har det för efa llit, att detta sätt iclw 
var att ut taga hela den kraft, h vanned en Flottas artilleri kan 

tillökas genom spräng- ;,lwtt. 
Jag ledde mig till denna slutsats, vid öfvervägande af den vå ld

samhet, hvarmed större klipp- stycken af en ringa q vantiteL kru~ 
kunna lossryckas och omstjeJras, och jemnförde dermed allt ut1 

ett skepp, bvaribbnd intet linnes, som icke . kan förstöras af min

dre krut än uti de minsta berg-sko,tt, inneslutet uti en granat, 

som förmår intränga . Allt, hvad som traffas af en 30-pundig gra
nat som sprängts nf 3 ~ sldl lp. krut, är lika ohjelpligen förstördt 

50~ af en 80-pundigs explosion. Om derföre det icke kan bestri

das, att man inom afståod, rler spräng-projektiler kunna och böra 

nyttjas, skjuter fortar·e med en 30-pundig än med en 80-pund1.g 

(7-tums bomb··kanon), ocb det är lika obestridligt, det h varJe 

projel;til blott verka1· såso m en, lir det ju tydligt, att de flera 
skadar mera än de färre, som sl;jutas under samma t1d. Den 

större gifve r väl mera eld , splin t och rök än den mindre projek

tilen, men detta jemoas alltid genom de flera skotten; h v a~anen 
påtaglig vinst erhål les uti hvad de flera skjutne sl<atten forstort , 

hvilket mången gång ka n fö rhå lla sig såsom 2 till 1 eller 5 Ull 3. 
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hafva, hvilliel blifvit så beclilmdt *"), ntt SjiJTwigs-materielen 

derigenom "sannolikt uppnått tidpunlrten (ör sin märlrligaste 

utveclrling", har jag nu, efter ägande förmåga, fullgjort. 
Ärnnct är utan tvifvel vietigt. Det ingriper djupt uti den 

mallt, nationerne söl1a i Sjöförsvaret. Det förtjenat· att om

f<Jttas af nilg-on med hög re lwnsl1ape r i förening med det 

större inflytande, en mera upphöjd ställning i samhället 

sl•änker; och då betviilur ja{; iclie, att, af hvad vi redan 

l•änna om Ånglrra(ien och Sprängnings- projelftiler, slilllle 
all ovisshet om rätta hrulie t deraf undanrödjas. 

C. L. 

säd an är den opinion' jag hyser om spräng-projelitilers 

användande uti krig på hafven; och denna åsigt torde iclie 

kunna förmiiiJs vara alster af oöfverlagd motvilja för det 

!lj'a. Till min stora tillfredsställelse har den vunnit stöd af 

en så mäktirr, .autoritet som framlidne .stats-Rådet Ehrenstam. 

Härom erhölls underrattelse, vid uppläsningen i Kong!. Öl'!ogs

manna-Säll sliapet af detta anförande, genom dervid närvarande 

Tyg1~:lstaren, hvil!;cn upplyste, att ifrån Förvaltningen af 
Sjö-Areuclerne blifvit nyligen hit-remitteraclt ett af Ehren

~tam författadt förslag till nytt Utrednings-Reglemente för 

Orlogs-fartyg, att gransl1as af den ny-bildade Reglements

Kommitteen, och deruti äro upptagne minst tre spräng

granater för hvarje skjut-pjes af 24-pundie kaliber och der
öfver. 

Då jag, vid afhandlingen om ångkraftens användande till 

krigs-bruk på sjön, hade anledning att r;öm åtsldlliga an

märlmingat· rörande förh~llandet i detta hänseende i Eng

land, samt anförde (I l:e Årg. af Tidskr., sid. 226) i öfver-

") Ur 4:e bäftet af l{rigs-Vetensk.-Akadem:s Tidskrift 1848, sid. 31. 
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sättning en artikel ur Tlte Times rörande Krigs-Ängfartyg ar 

jern samt förändring af Liniesl<eppet Blenheim till 1\r igs

skepp med propeller , bar jag trott det vara af ett allmän

nare intresse att erfara , hvad man, efter slutad prof-segling 

med detta sl;epp, funnit sig böra företaga. Detta inilemtas 

af följande öfversättuing utur hitlwmne Tidningen United 

Service Gazette den 17 Febr-uari I 849 : 

"Blenlzeim, 56-kanons-Propeller-Gurdsl•epp, som nu är 

bestyckadt med 42-'it:ge kanoner på öfra batteriet, slwll 

hädanefter erhålla följande bestyclining, nemligen : 

26 st. 68-'it:e-e af 50 c. v. 6 fot 5 t. långa, på ö fra -batteriet. 

28 st. 32-'it:rre af 56 c. v. 9 fot 4 t. Jnnga, på undra balter. 

2 st. 1.0-tl·I·ms bom._b-lw,n. af 85 c. v. 4 fo. t G t.} 
_ baden. 

l st. ()8-'it.g af 9a c. \ ...... 1 O fot G t. 

2 st. 1~-tu.ms bom~h-l1an. af 85 c. v. 4 fot 6 L} 

. ·- sl1ansen. 
l st. GS-'tl.g af 9a c. v ... ... 10 fot 9 t. 

----
S:a 60. 

''Härigenom får Slieppet en minslwi ng af tyne-den på 

öfra däck, motsvarande 6 tons, samt L lir äfven liraftfullare.'' 

"När lllenheim bl e f försed t med 42-'it:e-e Ilanon er, af såg 

man , att detta fartyg endast simlie a~vändas såsom Kust

val!t-sl;epp, och att amunilion alltid lm n de vara att tillgå på 

lmsten ; men sedan man lwmmit i erfarenhet af, att Blen

heim , vid de med delta Skepp unstiilde försöli , visat sig 

vara ett utmärl•t eodt sjöfartyg ""), kommer detsamma bä-

•) Blenheim är (enligt Navy List) bygdt i Deplford 1813, och ehuru 

ibland de äldsta, likväl med afseende på dess goda Pgenskaper 

såsom sjöfartyg och vtllseglande, flera gånger förbygd t. Då i ogen 

förändring är gjord vid fartygets form, borde man väl icke behöft 

att anställa försök och afvakta resultal.erne af propellerns anblin

gande. Hvarje sin tjenst vuxen Sjö-Officer hade, derom förut till

spord 1 kunnat gifva Deras Excellenser, Lorderne af Amiralitetet, 

tillförlitligt besked . 
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danefter icke att ldassificeras bland Kust k 
.. " -s eppen , utan skall 

detsumma anvandas pa atlägsna farvatten 1 • . 
... " ' oc 1, 1 hl! het med 

de andra SJOgaende skeppen af samma cert 1 r 
. 

l 
·1· , "') ' er lalla utrednmg 

oc 1 amulll wn · . 

, ~'Alla de• Liuieskep·~·' som blifvit förändrade till "S!rru(-

skepp ' erhafla nu SJO-kanoner i utbyt t 
. . .. e emo 42-'it:gar 

lmll;a Slstnamnde komma att användas till lands.'' , 

") Detta måtte vara ett · t f .. 
mrss ag a forfattaren s· 'd Sk 

Bl h . 
· a vr a eppet 

en e1m skall bibehålla sin ,150 bil tk ft • . 

. , s ra ers angmachrn och kunna 

Intaga kol sasom förut för 10 a 12 d· • 
• . agar, sa borttages deriaenom 

sa betydligt af utrymmet att det f" ·b' d . . " · 

. . ' or JU er srg SJelf att gifva "ut-

redoro gar (provwnt vatten .se) 1 
. . . . 

. .. , . ' · o c l amurJI!Jon" 1 Id< het med andra 

SJO"a eode skepp af . .. 
" samnJa cert. hoappast två månaders bebor 

JIJrer· kunna intaaas . och b . 
, " ' uru ar det väl möjligt "att klassificera 

detta Skepp bland dem l som skola "användas på aflägsna baf?"n 

C. L. 



UPPTÄCKTEN .Ar' DE~ :NYA PLANETEN N'EPT VNUS . 

Det iir l;ansl;e in gen uppH1cht i detta årliUJHlradet, som 

har väclit sådan allmän beundran som upptä clil en af den 

n ya planeten Neptunus. Della icke i följd af planetens be

tyd enhet såsom en af de största l<roppa rn e i v5rt planet

system, ej beller af de möjliga fördelar, som lwnna erhållas 

genom observatione r å honom , hvill;a, i förbigående sagdt, 

blifva jemnförelsevis c-anska rin ga ; men derföre, att dfn 

visar till hvill< en förvånand e höjd Astronomien och i\1a th e

mati sl<a Analysen hafva sti p,i t, d5 det har varit möjligt att, 

endast ledd af vissa oregelb undenhete r uti Ura11i rör elser, 

hvill;a tillltinnagåfvo en yttre dragning, pfl l'iiri!Und utvisa en 

sådan himlal1ropp. 

Efter upptliellte u af Ceres, 1801 , publicerade Professor 

Bode sin ryl<tbara Empirisila lag för planet-systemet. Enligt 

denna lae öllas arstånden ifrån solen till ylan elerne på så

dant sätt) att arståndet emellan tvenne närgriinsa nde pla

nete rs banor iir nära dub belt så stort som det för cgi'1ende 

och endast hälllen af det efterföljande afsli'1ndet till niirmaste 

plan eter. Sålunda om Me rcurii Harlins Vector antaees lil\:1 

med 4, så blifva de öfriee planeternes som följer : 

Venus 

Jord en 

Mars . 

Ceres (m edium af Asteroiderna) 

Jupitel" . 

Saturnus 

Uranus . 

=4+ 3 = 7 . 

= 4+3.2 = 10. 

= 4 + 3.2
2 
=HL 

= 4 + 3.2
3 = 2§. 

= 4 + 3.2
4 

= 52. 

=4+3.2
5

=100. 

= 4 +3.2
6 = 196. 
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Om det nu finnes nåeon planet utanföt' Uranus, så mä~ 

ste dess Hadius Vec tor, enliet denn::~ lae, föreställas med 

+ 3 '> 
7

- 3S"' 4 i.- - to..::O. 

Är 1821 publicerad e Bouvard sina tabell er öfver Uranus, 

och stl"a:xt efteråt rnärl•tes oföreuliBheten af Urani t'i.irelser 

med tyned-iaeorna. Om de Fransysl;a tubellernes ril;tie l: et, 

euliet theoden , gafs intet tvifvel, och följalitligen måste 

man söl;a någon yttre rubbnings-orsak. 

Uti Franska Akatl emiens ~compte s rendus" föt' Juni 

1846 införde Franslie Astronomen Le Verrier en af handiinff, 

uti h viilien han , betral;tande alla möj!iga förhållanden af 

theorieus och ouservationernes olilihetet· uti Urani bana och 

på ffrund af den strängaste geometristia undersölmine, slu

tar, att inr,en af de framstäida föl'idarinearne - såsom 

etherns motständ, gravitatious-l;raftens artagande, verl;an af 

en stor bi-planet eller stöten af en lwmet - är antael iff, 

undantagande den af en ol;äud planet. På denna supposi

tion visade han , att, om en sådan är orsaken till den ru b

ba nde !<raften, främling eu måste vara , icl1e inom Uran i baua, 

emedan , om en stor lu·opp , sft sl1ulle den äfven rubba Sa

turui bana, och om den vore lit en, vore det ej möjligt att 

den lwuJe framb riuga de märlita verlmin::;arne ; ej heller, 

för s'amrna orsaller , nära ulautanför Ura nus, utan långt nog 

utanför den sednares bana, för att lwnna verl1a på den, 

utan att verl;a på Salurni; samt stor nog, fö r att lmnna 

verka på Uranus för länere och ständiga tids-perioder. Den 

stora frågan blef nu: hvar är då denua l1ropp bel iieen, hva d 

är dess massa och hvilka iiro elementerne till dess bann'? 

För att lösa detta problem hade Le Verrier endast två 
qvanti tete r eifna ' nemligen det förmodade medel-afstånde t, 

enliet den ofvannämnd e Bodes lag, samt de af den hypo

thesisl;a liroppen verl<ati!O! rubbninr:ar , hYillia ban uttryckte i 
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fmiklioner af dess massa och de ol;äntla clernen!erne till 
den ellips, han beskrifver. Under dessa omständigheter un
dersökte Le Verrier dess bana, och resultatet blcf, att den 
rubbande liroppens Heliocentriska Longitud skulle vara unee
färligen 325° den 1 Januari 1847, bestämdt försäkrande, 
att ett fel af 1 o o häri ej va t' möjligt. Men detta var i c lie 

, allt. Uti en annan skrift, af den 31 Augusti 1846, gick han 
att ännu nogare bestämma stället och arståndet för den 
ännu osedda planeten, i det han angaf dess storlek, endast 
på en hypothes angående dess täthet. Han besl;ref den nu 
bestämdt såsom en liropp, många gånger större än jorden 
och icke mycket n1indre än Saturnus, behöfvande mera än 
två sel1els omloppstid rund solen, samt på ett afstånd deri
från 32 eånger större än jordens ; och , efter att så noga 
hafva bestämt den mysteriösa ilrGppens ställe, och de r,rän
sor, inom hvilka dess locus måste sökas , förkunnade han 
med bestämdhet till de observerande Astronomerne : "Sen 
på det ställe, som jag har angifvit, och J siwlen kunna se 
planeten väl'1 

; och inom en månad fanns planeten verkligen 
af Doktor Galle i llerlin den 23 September 1846. 

Sålunda hade det, genom en djup beräkning, baserad 
på obetydliga fal1ta 1 val'it möjligt för IL~mmar-Gcometern, 

iclw endast att utvisa stället, på hvilliet en ny planet måste 
finnas, utan äfven att begränsa det rum, inom hvill1et den 
måste sölws, vjga dess massa, bestiimma dess diameter, ut
slå formen af dess bana och berulma åren för dess omlopp 
kring den centrala ljus-kroppen. 

Men på det att fenomenet siwlie blifva ännu mera fiir
vånande, så inträffade äfven en ny, särdeles mii rldig hän
delse. Kor!lir,Pn, det synes, att, fastän den Frnnsl;a Ge o
metern så riittvist tri umferande iotog sin plats sfisom ledare, 
en Encelsk äf'ven styrde samma liurs, med våta segel , tätt 
på bans lovarts låring, hvill1en, om utl1ikarne varit på sine 
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poster, sannoH11t hade hunnit långt förut. Denne va1· M:r 
J. c. Adams, en ung Cambridge Mathematikus, som, ledd af 
egna fria tankar och oberoende undersökningar, länr,t före 
Le Verrier lwmmit till den slutsatsen, att en planet, atl~igs
nare än Uranus, verkli!~en existerade, samt äfven lyckats att 
på det sliieldigaste bestämma dess ställe , och aneifva dess 
egendomlicheter. Utan att ingå uti de nog vidlyftiga detal
jerue i denna sal1, må blott anföras, att "Royal Astronomicul 
Society", som noga undersö11t alla dermed gemensl;ap ägande 
fal1ta, enhälligt kommit till den slutsatsen: ''att banan för 
en planet utanföre Urani hade blifvit bestämd och dess lucus 
förutsagd af M:r Adams, med tillräclilig noggranhet för att 
finna planeten i November 1845, om den ril<tigt blifvit ef
tersökt; men att Le Verrier, på lu~ lt oberoende sätt, fram
ilom och triumferande borttog priset i September 1846.11 

[e Verrier, som först för verlden lmngjorcle resultatet 
af sina forslwingar, måste derföre anses såsom den egentlice 
upptäckaren af planeten, och ingen har på vackrare sätt er
känt detsamma än hans värdige medtätlare, M:1· Adams, som 
vid slutet af sin till "Royal Astronomiear Society" inlemnade 
af handling yttrar sig på följande s~tt: 

'
1Jag nämner dessa data endast för att visa , att jag 

erhöll mina resultater oberoende af och före -offentliggöran
det af Le Verriers, men ej i afsigt alt bestrida hans rättvisa 
ansprå.li på äran af upptaeliten ; ty det lwn ej betvillas, att 
hans undersölmingar voro först lwngjorda för vcrlden , och 
ledde till planetens verkliga upptäclit af flol;tor Galle, så att 
de ofvan anförda falita kunna ej i ringaste mån förminska 
Le Verriers förtjenst. 11 

Sålunda hade två unge män , genom den mest besyn
nerliga öfverensstämmelse, på samm.a gång och oberoende 
af h varandra, gjort kansile seldels slörsta nppläcbt. De iiro 
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lil•a berömvärJa, och fastän M:t' Le Verrier förr än Ma· 
Adams lycl•adt's få sina berälmingar olfeutliggjorda, skol_a _de 
Jiliväl nn , när det'as samtidi7,a åtgärder äro bes~yrl•te, l lt:a 
grad dela den ära och beundran ' s~m sfl. ruttv.tst egnas. at 
den sliicldighet och det snille , de bada vtsat Vtd detta hll-

fätle, 
C. K. 

}{O ~!PASSEi'IS LOKAL-MISSVIS~Il':G PÅ JERN-ÅNGFAR'l'YGET 

GöTHEBOR G. 

Under min sysselsättning sommaren 1848, såsom llefäl
hafvare på nämnde fartyg, hade jag tillfälle anrnärl;a n~igra 
ovanliga afvilwlser hos detta fartygs lwmpass , hvilka det 
torde tillåtas mig meddela, såsom ett bidrag till vidsträcli
tare observationer, som blifvit gjorda eller framd eles komma 
att göras öfver lollal-missvisning å andra fartyg. 

Likväl mftste jag på förhand anmärlw , att fartyg-ets 
egensl1ap af passagerare-fartyg iclw medg-af uär,ra sä rskilla 
försölis anställande för att utröna lolHll-missvisningen , utan 
alla observationer måste t:;öras under påg-ående res-turs full
görande, inom så !mapp tid, att något deraf icke lmnde 
utan i nödfall uppoffras. Vid lossnings- orlen åter erfordra
des både tid och besättning till nöd vändi ga arbeten , så att 
då icl1e heller lwnde företagas sådan l;ri ngsvän gniog, att 
full stiindiga och säkra resullater öfver lolwl-missvisnint:; rund 
hela kompassen siwlat erhållas. Detta torde någ-ot ursiiiila 
det ofulländade sldcl<, hvari jag- väg-ar framlät:;g-a mina an
tecl<ningar. 

Obset·v~lionerne tillg-ingo sålunda, att, undet' fart på ett 
not:;a l<ändt inomsl1ärs farvatten, annotet·acles lwrsarne från 
ena udden till den at:dra , jemte föremålet, hvarpå lwrsen 
sattes, under 11erfaldig·a resor fram och åter. Dervid an
märkt es , att första och ä{ven näst/oUande 1·esor visade nå
got olilra resullater mot de, som sedan befunnas konstanta. 
Dessa sista antccl;nade eller på sitt sätt liorrit;erade l;ursar 
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jemnfördes sedan med de föregående tvenne åren på lika 

vis observerade kursar å Ångfartyget Eric Nordevall, der kom

passen blirvit placerad så, att den vid alla tillfällen öfverens

stämde med de af Lotsarne inliirda kursurne samt slog in 

med Amiral G. af I\lints specialer öfver Östgötha och Stocli

holms Skflq;ård , äfvensom med de af Hrr Hellström &.. E. 

Warberg utgifna kartor öfver Götha Kanal-linie med mellan

liggande insjöar. Som rättelse vid jemförelsen funnos äfven 

att tillgå de annotationer, som under trenne år blif1•it gjorda 

å Ångfartyget Ilalieten och der korrigerade. 

På Ångfartyget Götheborg gjordes flera försök att pla

cera nakterhuset förmånligare än på det ställe, jag först 

valt, såsom liingst atlägset från jern, men dessa försöli ut

föllo fullkomligt frul>tlösa. 

Fartygets sidor voro af jernplåt, pa närmaste stället 9 

fot från kompassen ; demtmed omp,afs aliter-däcliet, på föga 

mera än 5 fots afstånd från kompassen, af fasta soffor med 

jernställniogar, !J vilka i fortsättning utgjorde suntält-ställning 

ar je m' sträckande sig på 5 i fots afstånd öfver naliterhuset 

och skylightet på akter-däck, 6 fot för-om kompassen, hade 

jernförbindningar, jerngaller samt en jernstötta, som uppbar 

suntiiltets rygg-ås. Slwrstenen var ungefär 40 fot för-om 

Iwmpassen, och aliler-om på 6! fots afstånd var en jern

pelare för styr-inrättningen, med tillhörande stora jernpjeser. 

Det må derföre icke förefalla oväntadt, att lokal-missvisnin

gen pd trenne !tursar går till n~ra 2 streck , nemligen vid 

SV, NV och NNO, vid hvilken sistnämnda stiifning den be

fanns störst eller = 23°. Deremot är den ä f ven ringa vid 

3 kursar, OSO , VSV och SO! O ; sistnämnde lmrs var den 

enda, der ingen lokal-missvisning fanns. 

~Hirlivärdigast föreföll mig ett förhållande på ett visst 

sUlllc <~f ~yliöpiugs Skiiraånl , kallad! Krftldjerden , som åt' 
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uiira 5000 alnar _ mellan två trftnga inlopp dertill , l<allade 

Rågö gaddar och Kalldubbarne (eller i Lotsarnes språk nKråk-

ungarnen), och h viilien fjerd upptog nära 10 mitlt t . I{ . 
.l el. III-

sen iir der en ar de på detta fartyg minst utsatte för lokal-

missvisninG", nem l. S 89° V i st. f. S 84° V, och vid färd 

till Stockholm alldeles lwntrastrecliet deraf eller N SHO 0 

i st. f. N 84° O, något som icl>e ofta intriiffarle. Man st n 

denna lwrs med säkert sit{le på ett alliicsnare. land, o~h 

utan förandriug i denna sigt-Iinie befanns Ångfartyget Göthe

borgs lwmpass småningom förändra sig till N 54 o v Vcst 

s~o V l ' ' 
s ca oc l s 80° v' ju vestligare man lwm på fjerden 

äfvensom nålen vid Os!lig liL1rs vibrerade nära 1 ,~- streck~ 

Nllgon sådan förändring har äfven märl1ts på andr<; -~fl(lfar-

tyg, t. ex. Cometen, som är byr.ad af träd men 011· 11 l · " 
., "" · , l 1 e pa 

Angfartyget E1·ic Nordevall. Kriildjerden är iclw myclid. djnp, 

och har nära söder-om farvattnet ett 4 fots grund, der 

en gång några j~rnplåtar blirvit liaslade öfver-bord, då Ång

fartyget Ormen Långe der stadnade på grnnd, men man 

lian iclie länlia sig, nit någonting sådant lwn åstadlwmma en 

så betydlig dragning ar ett passerande fartygs kompass. en 

d . ' 
ragnwg, som, ifall det till5tes mig göra någon slutsats i 

följd af and1·a mindre siilira och lwntrollerade observationer 

t~rde ~nn~s på flera ställen af sliärgården eller insjöarne: 

Sasom 1 detta afsPPnde misst;inkta platser, torde det tillåtas 

mig blott aneirva farvattnet utanför marmor-brul!et pä norra 

stranden. af 13råviken, samt söde1'-om Carlshorgs huthus på 

en. udde i den lilla sjön 13ottensjön, vester om Wettern, uti 

hvtllia tral•ter flere personer anmiirlit, att Iwmpasser visat 

sig "oroliga". 
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Tubeli öfver lol;al-missvisningen på Jern-Ångfnrt. Götheborg. 

Miss vis. 
Å ng lart. Lol1al-

Missvis. 
Ånt~fart. l Lolwl-

GötiJ eb:s miss v.- Göt!Jeb:s jmissv.-
lwrsar. !;om pass . diff. lwrsar. l;ompass. dilL 

l 

5° v N 14° O 1'\0 J!)O Nord N 23° O 11'\0 2;~o N 
N 17° O 37 20 10 N go O 19 

'l>'> 41 18 53 N 32 V 21 ... u 

31 45 H 56 37 19 
34 48 14 62 45 17 
51 (''> ,_ Il 68 53 15 
56 66 10 79 73 6 
62 70 s 82 75 7 
68 79 Il 87 82 5 
79 84 5 s 84° v s 89° v 5 
84 89 5 79 82 3 

Ost S 84° O 6 70 69 NV 1° 
s 76° o 70 6 62 53 9 

t8 66 2 55 39 16 
62 58 4 45 25 20 
56 53 3 35 20 15 
51 51 o 28 14 14 
25 28 l'\ V 3o 17 l 16 
11 23 12 6 s 8° o 14 

6 18 12 Syd 14 14 

I brist af längre l1ursar, styrda NNV a NV-vart eller 

mot so, då lol!al-missv isningen i förra fa.llet varit gansl1a 

stor och i det sednare obetydlig, hafva inga nor, säkra an

teclminear för dessa streck lmnnat göras, hvarföre de i ta

bellen blifvit öfverhoppade. 

Carlskrona den 21 Februari 1849. 

G. Indebetou. 

= 

O~l MANÖVRERING l\IED PROPELLER-FARTYG. 

J)ä Ånefartyg med propeller hädanefter synas blifva af så

dan vigt för Sjökries-väsendet, att de allmänt måste begag

nas som Örloes- eller· Transport-fa rtyg, torde det iclw vara 

ntan nytta att fästa uppmiirksamheten vid den olil;a manöver 
o , 

sådana fartyg erfordra mot Anglartyg med skofvel-!Jju l. 

Det förtjenar måhända först anmiirl1as, att Propeller

fartyg . kunna fås alt lyda ror eller att styra, innan de hörjat 

göra framfart. Huru paradoxt detta än låter, föridaras denna 

olikhet mot alla andra fartyg lätt genom den starlw valten

ström , som propellern lwstar hin::; roret, då den sii!tes i 

gång till framfart, äfven innan dess kraft att framdrifva far

tyget ännu hunnit öfvervinna sliepps-1\roppens bentigenhet 

att fortfara i förutvarande stillastftende eller saclwing. Denna 

propellerns verl;an gör ocliså vanlieen, att sådana fartyg 

styra Hitt och fort: såvida propellern iir helt och håll et un

der vatten. Men då n5eon del deraf är öfver vatten-ytan, 

och dess röt'else med öfra delen brukar vara från stj'l'bord 

åt babord, upplwmmer benägenhet hos fartyeet att gå åt 

styrbord vid första icångsättn ing , eller vid motsatt rörelse 

med propellern , såsom till bacl!ning , verl(ar den i s5dant 

fall att 1\asta förslieppet babord hän , innan fartyget börjar 
gå alttcr-öfver. 

I följd af dessa förhållanden har man, der vind eller 

ström icke hindt'a, att ialiltaca följande vid Propeller-h11'tygs 
manöver: 
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1 :o lp,ångsftt!.nine lian vågas utan spring, äfven om far

tyget har något binder på en a två fartygs-liingder rfttt 

för-ut' och kursen bör blifva 3 a 4 streck derifrån. 

2:o Vid verkställande af en tvär sväng i kursen, behöf

ver man blott fullkomHet stadoa 'fartyget i farten , och med 

roret bordvarts sätta rnachinerue i eäng "framåt" ett slag, 

stoppa tvärt, sätta framåt ånyo helt kort och sålunda fort

fara tills fartyr:et nästun på stället vänder sig med för

slieppet åt samma håll, bvaråt rorets undervattens-del blif

vit lagd. 

a:o Om propellern ftr till någon del öfver vattnet, sker 

svängning åt bahord genom huslig backning, under det far

tn~et bibehåller farten för-öfver ; och sväng åt styt"bord 

sker lättast genom att 1 under· framfart, stoppa maehin och 

hastigt sätta den i full gång fr·amåt. 

4:o Vid tillä gp, ning utm ed fartn: eller hro med ett så

dant fartyg, som har· propellern något öfver vatten, måste 

fartygets eeenskap att l\asta förskeppet vid igånr:sättning eller 

baclwing noga observeras, för att undvika skada eller tids

utdrägt, och tillä&gnine med styrbords sida väljes 1 der val 

kan äea rum. 

5:o Vid inbalanJe af trossar måste man akta sie , att 

de icke indraeas i propellern , som, äfven om den är täckt 

med rine, lätt fattar, h vad som kommer i dess närhet; men 

ett kort spring på endera boeen kan efter igångsättning 

lättare inhalas på Propeller-fartyg än på bacl1en af ett Äng

fartye med skallar, och akter-ut lika lätt. 

6:o Då båtar taeas långs siJan eller afsättas från ett 

Propeller-fartye , behöfver man väl icl<e befara samma våda 

för· ovant folk, som utmed skofvel-bjul ; men dock bör 
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tillses , att propellern icl1e sättes i eång, om Mtar sackat 

nära låringen, emedan de då utsättas för att draaas under 

hvalfvct och lwntra. 

Genom propellerns rörelse i vattnet alstras en ström 

utmed fartygets sidor, hvill;en betydliet inverkar vid tillägg

ning med ett Propeller-fartye, och gifvet' alldeles motsatt 

resultat mot skoilars rörelse i vallnet. 

Det .)r nem l igen bekant, att en Ånebåt med hjul, som 

går nära en bro eller ett fartyg, antineen den rör hjulen 

framåt ellet· back, närmar sig denna eranne, genom det 

skollame bortdrifva något af det mellan fartygen varande 

vattnet. 

Ett Propeller-fartyg !<finner detta väl n5eot vid framfart 

på erundt vatten , men troligen verl1ar dess ström 1 som är 

starlwst pft djupet, icke märkbart vid gång utmed seglande 

fartyg; deremot vid backning lwstas en mäned vatten ar 

propellern mot fartygets fylligaste del och tvingar det tvärs 

ifrån det på dess sida Jigz:ande föremålet. 

7:o Vid tilliiegn ing med ett Propeller-fartye ial!ttaees 

oerföre, att gå så nära som möjligt, med så sakta fart, alt 

man l<an få kast-tåg, innan rnachineo behöfver backas hårdt, 

emedan fartyget annars afliigsnar sig så, att ~astning icl1e 

torde lillnna verl<stiillas. 

s~o Af denna pr·opell crns eeensl;ap att 1 backad l kasta 

vatten-strömmen under fartyget , har man r,od hjelp, då ett 

Propeller-fartyg staduat på grund med förs~eppet 1 emedan 

det deraf dels lättas och strömmen dels lossar det från 

banken. Detta visar äfven en motsats mot slwfvel-hjul, som 

utmed en grund bank snarare bidraga att fartyeet kommer 

hårdare fast i muddern, än att det lossas derifrån , såvida 

icke litet grunJt vatten finnes å ömse sidor. 
3 
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9:o Då ett Propeller-Ångfartyg passerar grunda farvat

ten, der sjögräs, nät, trossar eller andra ämnen möta, hvillm 

kunna indragas i propellern , bör man för tillfället stadoa 

den, om sådant för andra orsaker låter med säl<erhet verk

ställas, ty annars blir den lätt oklar, och , genom sin be

nägenhet att draga sådana ämnen in mellan bladen , kunna 

dessa äfven lätt skadas , eller förlora sin förmåga att fram

drifva fartyget. Följande händelse torde tillåtas mig anföra 

såsom förklaring : 

Vid passerande af ett distrikt i Westgötha Kanal-Iinie, 

som är 9 i till l O fot lång, märkte jag, att Propeller-farty

get Götheborg, då det var nedlastadt till 8 fots djupgående 

akter J der icke gjorde hälften så stark fart som på andra 

ställen i kanalen , ja ! vid några tillfällen nästan stadnade, 

machinerne måtte forceras till hvad antal , de kunde gå. 

Vattnet är på del af kanalen (mellan slationerne Wassbacken 

och Tåtorp) uppfyldt af löf efter de björlwr, som hänga öf

ver bankarne; de sjunlma löfven indrogos i propellern, då 

dess underlwnt närmades kanal-botten på 2 fots afstånd och 

liksom täppte mellan-rummen mellan bladen och ytter-rin

gen , så att propellern liknade ett solid-hjul , hvilket med 

lätthet gick omkring i vattnet, men obetydligt ägde q var af 

egenskapen att drifva fartyget från stället. Om machinerne 

då och då tvärt stadnades eller backades litet, bortgingo 

Iöfven , och propellern kunde för en stund åter användas 

såsom fortskaffnings-medel . 

IO:o Det torde äfven böra anmärkas, att i mycket 

trånga och grunda far,atten gifver propellern med ungefär 

halfva antalet slag fullt lika mycl•en fart åt fartyget, som 

om machinerne sättas i full gång , hvilket till en del äfven 

inträffar med skofvel-hjul. 
G. I. 

HYARFÖRFJ ÄRO KRONANs ÅNGFARTYG (r ENGI.AND) ICKE 

SÅ GODA SOA1 DE, HVILKA TILLHÖRA HANDELS-FLOTTAN ? 

(1\orrespondance ur Nautical Standard). 

"The StandQrd" bar dessa sednare veckor talat om det 

ofullständiga skick, hvaruti Kongl. i\1arineus Ångfartyg befinnas. 

Han up pstiiiler en jemförelse emellan dessa fartyg och dem, som 

tillhöra Handels-Flottan, hvillwu, enligt h vad en af arliklarne 

u p pi y ser, skickar ut till sjös de skönaste Sl•epp , som fin
nas till. 

Kan man annat än fråga sig, h varföre det så är? 

Det måste gifvas någon orsak till detta förhållande, och 

deruti linnes ämne till diskussion , särdeles om man besin

nar, att samme Konstrulitörer hafva lyckats , då de försett 

handels-marinen med rnachiner, h varemot deras produl1tion 

helt och hållet förfelats, då de arbetat för statens räkning. 

Vår afsigt är ej att beteckna någon särsldld verkstad. Lan

dets förnämste lngeniörer hafva alla , utan undantag, mer 

eller mindre misstagit sig , då det kommit i fråga att an

vända deras välkanda sideldighet, för rnachiner till Kongl. 
Flottan. 

Jag upprepar ånyo: det måste vara någon orsak, hvar

före man uppnått målet i ena och misslyckats i det andra 
fallet. 

Jag har försöl•t att göra mig reda derföre, och då 

b.lifvit föranledd , att till minnes teckna våra första försök 

vid ångans användande föt' skeppsfart. 
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Att börja med Kometen, liOnstruerad af Herr Lang år 
1822 , och Meteor, färdig icke långt derefter, tror jag, att 
dessa båda fartyg, som ännu existera och som äro välgående, 
likväl ej hunna komma inom gränsen af våra forskningar, 

emedan dc hafva ringa ångkraft. 

I(ommer derefter ~lede, bygd år 1833 af samme Herr 
Lana. Den har 200 hästars lu·aft, och är den första Fregatt 
eller Slup, vi satt i sjön; Amiralitetet har med skäl varit 

belåtet med detta fartya. 

Det efterföljdes utaf ett annat af General-lnspei1Hiren, 

med namnet Gorgone. Vid dess ankomst till Wolwich be
fanns detta fartya sft tungt och, efter all anledning, med så 
svära rörelser i sjön, att de Officerare, som voro på stället, 
förldarade, det de 200 hästars macbiner, som blifvit gjorde 
för detta ändamål, och nu siwlie insättas, befunuos ur stånd 
att till nog hastighet bringa en dylik massa, så litet i öfver
ensstämmelse med den lirart, som blifvit bestämd för dess 
fortgång. Arbetet iustäldes, ehuru machinerne redan blifvit 
transporterade ombord. De högre autoriteterne erl;ände, då 
då de fingo se Sl1eppet, ril;tigheten utaf de framställningar, 
som hos dem hade blifvit gjorde utaf un1erlytlande. Andra 
rnachiner blefvo ofördröjligen bestiilde, för att sättas i stället 
för de första , och för att upptaca den plats, som för detta 

åndamål blifvit sparad. 

De nya maehinerne lwnstruerades såsom för ett litet 
fartyg, hestämdt till lmstfart. Det oal•!adt fingo de uti de 

verl1städer, der de blifvit förfärdigade, benämnineen : Gor

gonske. 

Dessa rnachiner voro de första i sitt slag, som hlifvit 

använde uti marinen ; och det är i min tanl1e , ifrån ögon
blicket af deras införande och an!Jringande å ifrågavarande 
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fartyg, man till stor del måste rälma det ofullständiga uti 
närvarande tids Ångfartyg. 

Man har intill denna dag mycliet sagt och skrifvit ti!l 
deras fördel ; man har prisat deras ringa tyngd och det 
lilla utrymme, de erfordra, &c. &c. ; men trots aH charlata
nism, som biifvit använd för att up phöja dem i värde, lmnde 
de ändå aldrig öfverträtfa l'Hopital. Den ena ol ycksh ändelsen 

inträffade efter den andra, icke allenast ombord på Gorgone, 

utan äfven på Cyclop, och andra maehin er af sam ma lion
strulition, eftet· Surv eyorns "") plan, som 'i]ade enahanda öde i 
en plan , så illa be raknad , att man t. o. m. hlef i brist på 
utrymme för rnachiner 1 dem man just berömde för deras 

lätthet. 

H vad Gorgons för·sta maeiiiner beträffa, an vändes de är 
1838 på Hyara. Ifrån nämnd e tid 1 ända intill närvarande 
stund , hafva de varit i oafbruten , verksam tjenst, utan an
dra motigheter än dem 1 som iuträffat genom bruimi ng och 
slitning. De äro lika goda ännu som första dagen , och 
likasom de på Hometen och JJiedea - hvilka försl1rifva sig 
från ännu liingre tid tillballa -, slwla de vara lika länge 
som ett nytt fartm, h varå de nu slwla anställas. De äro 
lwnstruerade med balanser , efter ett system , som genom 
styrelsens oerfarenhet och Surveyorns afundsjul;a inflytande, 
icl1e blifvit användt för Hennes Maj:ts tjenst. Under en lång 

tid_ var det ett enda handelshus, som lemnade dylika rna
chiner med dem på Gorgon, ty de andre Konstruktörerna 
ville iclie antaga nyhetorne; men egenn yttan blandade sig 
deruti, och motståndet gaf vika för åtrån att få deltaga 
uti det, som var att fö rtjena på Amiralitetet. Det blef likväl 
föreskrifvet såsom oeftergitligt viikor för antagandet af de 
nye spelmla nte rnes anbud , att de skulle ställa sig den så 

mycket berömda modellen till efterrättelse. 

") Öfver-DirekWren för Skepps-byggnaderne i Eoglaod. 
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På grund af hvad ofvan blifvit anrördt, tror jag uen 

slutsatsen vara riktig, att alla fel och inflytanuet af dem på 

Hennes Maj:ts Ångfartyg, härled'<! sig ifrån bristande machin

kraft hos Surveyorns fartyg, orsakad af de direlda maehiner

Des införande. Jag värderar icke mycl1et det system med 

rörliga dubbel- cylindrar, som blifvit använd t ombord på 

Gorgon. Detta system är alltid ofullstiindigt; det finnes 

emellan båda systemen ingen annan olilihet, än ifrån det 
största till det minsta, och iugen Jngeniör lwn, med handen 

på hjertat, tala annorlunda. Hvad som gifver styrka åt min 

mening, är den klokt beräknande lwnst-fliten , när denna 

blifvit använd , vid Ängfartygs konstruerande. Hvill;en sorts 

rnachiner hafva allt ifrån första början varit begagnade på 

fartyg, tillhörande Handels-Kompanierne i London och Leith ~ 

Hurudane äro de på Great Western, detta skepp, som 

fulländat så många resor'? Och Kongl. Postbåten'? och bå

tarne på Cunards-linieu, hurudane ä1·o de~ Jag svarar, att 

de äro alla försedde med maeiiiner af gnmla modellen. 

Alla styresmän uti dessa olika bolag förfäras ej af de 2:ne 

olägenheter, som uti Örlogs-marinen väclit alltför mycliet 

bekymmer, neml. den stora tyngden, och hrist på utrymme. 

De hand la liliväl klokt; händelserue hafva sådant ådaga

lagt. Och det gifves väl icl1e något mera af~;örande eller 

ojäfalitigt bevis derpå, hvillwodera utaf de båda sortemas 

rnachiner som äro de bästa, än det, att ut af de I 0,000 

tons , Handels-Ångfartygen utgöra , finnes iclie fartyg med 

direkta machiner, af mera än 2 a 3000 tons. 

Hvad nu beträlfar minsknine i tyngd, s& påstår jarr, att 

i h&da fallen äro ångpannorna iilw. Det kan således icke 

vara fråga om annat än det öfriga macbineriet, och man får 

medeifva , att i afseende på detta, är den förm enta minsk

ningen af gansl;a rinea betydenhet. Dessutom ! IJVad blir 

följden deraf~ Jo, att man måste gifva de öfre spanten 

mera styrka för att emotstå de direkta rnachinemes verkan 
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på fartygets högre och svagare delar , hvilka mindre kunna 

emotstå stor frestning. Det blifver för den skull nödigt att 

anskaffa ett större antal knän , placerade både horizontelt 

och vertilwlt, samt alltsammans, medelst bultar och skrufvar, 

förbundet med däcks-balkarne. Är icl;e detta, utom andra 

bultar och muttrar m. m. , som dertill hörer , en betydlig 

t:IIölming i tyngd ~ Beräkna tyngden af allt, som erfordras 

för direlda maehiners uppsättande och verl1samhet, samt 

öka dermed sjelfva machinernes tyngd, skall man icke då 

erhålla samma vigt som på balans-machinerne , hvill1a stötta 

sig sjelfve, utan att beböfva allt det tillbehöl'1 som erfordras 

för Gorgonska systemet. 

Angäende fragan om utrymme , så är det inte tvifvel 

derom , att icke de direlda rnachinerue erfordra mindre 

plats än de andra; men denna fördel svarar visserligen inga

lunda emot den effektiva förlosten af kraft, som detta sy- · 

stem medför. 

utom h vad som ofvan är anförd t, måste man lägga 

märke dertill, att Surveyorns skepps-modeller, på sätt och vis, 
icke förete annat än ett för- och ett al;ter-sl<epp, med 

hvarandra sammanbundne. Till stor förbiittring skulle man 

g if va dem l o a 20 fots större längd ' för att belwmma ett 

passande skepps-rum, vacl<rare utseende, starlwre fart, och 

på det man skulle vinna, hvad som ända hittills ej kunnat 

ernås, nödvändiga egenskaper, för att bestämma den vatten

linie, man önskade. 

Med ett ord , om vi betrakta den mekaniska effekten 

uti de båda systemen , så har det gamla, i proportion, en 

hetydlig fördel framför det andra. På balans-machiner for

merar verstaken , genom sin dimension , endast en trubbig 

vinkel, och ångan verkar i det närmaste lika på båda sidor 

af piston-kannan. Alla des~ delar äro uti fullkomlig jemn-
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vigt. Hos de direkta macliinerne detemot - synnerligast 
de stora - utgör skilnaden i kraft flera tons ; och för att 
förminska detta fel, måste man använda större ånetryclt vid 
pistonens upp- än vid dess nedgåne , en omständigltet, som 
i sjön, under hårdt väder, är af en svår besl;affenhet. Dess
utom är det mycket beeränsade utqmmet för de förn ämsta 
machin-delarue och deras hoptr:ingnine, för ~lach ini s ten en 
fruktansvärd svårighet, när dessa machiller slwla sltötas, 
smörjas eller regleras, äfven sft väl då de stå stilla, som 
unde1' eång, h varvid han, i senare fallet, ofta löper fara att 
få sig någon lem förderfvad. En annan oläeenhet är, att då 
rnachineo sättes i gång, är dess verksamhet myel>et långsam; 
man har t. o. m. svårighet dervid, synnerliaast då ångan 
skall verlm emot pistonens egen tyngd, innan det ät' fullt 
vacuum. Äfvenså under vigtiga omslänrlip,hetcr, t. ex. för att 
undvika ombord-läggning, är det ett oeflereilligt viikor för 
en god maehin att hastigt lwnna stoppa och bada. 

Sådane äro i lwrthet mina åsigte1' uti det i.im ne , här 
blifvit af!Jandladt. Jag frulitar, att reda n !Jafva tagit för 
mycl.et i ansprål<, både edert tålamod och det utrymme, ni , 
uti eder journal' för mina renexioner beviljat. Jag har gif
vit eder del af mina tankar, icke såsom Machin-Konstruktör", 
men såsom intresse rad för ångkraftens användand e att fram
drifva Skepp. Motivet hät·till li r , at t jaa i mänca är följt 
dess utveclding, och då jag läst edra senaste ar tiklar om 
de fel, som blifvit Kong!. Ma rin ens Ångbåtar påbördade, har 
jag naturligtvis måst sl;apa mig ett eget omdöme , det jag 
siwile vara elad, att nftgon annan person, mera hemmastad d 
med fr[t aan än jag, mätte behäfta elle r upptaga till bestri
dande; ty jag har sl;rifvit, som ni vet, för att ställa i dager 
den vcrliliga orsalien till detta problem : Hoarföre äro Jfro
nans Ångfartyg icke så goda som de , hvilka tillhöra Han
dels-Flottan ? 

NEW FOUNDLANDS Sl\IÅNING0!\1 SKEENDE HÖJNING ÖFVER 

IHFS-YTAN *). 

}lian har observerat, att landet i granosiwpet af Concep
tion-bay 1 på östra udden af nämnde ö , och sannolilit hela 
ön, fortefiende höj et' sig öfver hafvets yta, med en hastig
het, som inom en ej särd eles aflägsen tidpunkt betydlie-t 
kommer alt inverlia menligt på mänea af de bästa lånes 
kusten varande hamnarue , öch möjliecn göra nera af dem 
obrukbara. En serie af observationer har blifvit gjord i 
Port de Grave 1 som sätter hafs-ytans förändring utom allt 
tvifvel. Flere stora, flata ldippor, öfver h vilka, för 30 a 40 
år sedan, Siwnertar kunde utan svårigh et segla, stiga nu så 
nära upp mot vatten-ytan, att båtar lwappast flyta öfver 
dem. Vid ett ställe, l<alladt Cosh1 nära Roberts-bay 1 finnes 
på cirl;a en minuts afstånd från kusten, en fullkomlig strancl
bäucl, nera fot öfver hafvets närvarande yta, sammansatt af 
rundade stenar af medelmåttig storlek, och fulllwmliet Iiii
nande sträoderne af den närb ~ lägna kusten, men nu betlicl>t 
af ett 5 a 6 fot djupt lager af my lla. 

Ehuru det sannolikt är temligen allmänt belwnt, att 
Skandinavislra kusten, och troligen hela balf-ön, i synnerhet 
den norra delen deraf, är underkastad en sådan höjning 
som hål' ofvan omnämnda, och då detta fenomen i tidernas 

•) Ur "Nautic~l Magaziu" efter "New Fouodlands Times''. 
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längd märl1bart nog kan inverka på landets maritima förhål
landen , så torde det ej vara utan intresse för läsare af 
denna Tidskrift att anföra det hufvudsaldigaste af, hvad 
gjorda observationer i detta afseende antyda. Redan i för

sta hälften af förra århundradet trodde man sig finna en 

förändring af Östersjöns vatten-ytas höjd, relatift till när

belägna kuster. Att ytan fordom stått mycliet högre än nu, 
derför tala ojäfaktiga bevis, såsom hela lager af saltsjö-snäc
kor, inbäddade i de högt öfver hafvet beläena sand- och 

grus-åsar; slirof af fartyg, liggande i jord, der ej en gång 
traditionen talat' om vatten , än mindre om segel-led , 
o. s. v. Men svårigheten att observera en långsamt fort

gående förändring, som under en mans-ålder ej blir märk
bar utan noggranna iakttagelser, har gjort, att man först i 
sednare tider blifvit fullt förvissad om skandinaviska vallens 

höjning. Genom märken ( utlnq~gne i sednare hälften af 
förra århundradet och äfven tidigare), som utvisa vatten
ytans dåvarande medelhöjd på flera ställen af Sveriges östra 
Imst, har man erhållit bekräftelse på den redan då fram
kastade hypothesen, att lmst-landet stiger mer och mer upp 
öfver hafvet. De tillfälliga förändringarile i Östersjöns vat
teohöjd, som lmnna uppgå till flera fot, förorsaka dock be
tydlig osälierhet i bestämmandet af mede]höjden, hvarigenom 
man ej med n5eou tillförlitlig visshet lwn uppgifva sjelfva 
l1öjningens storlek, synnerligen som sannolil;t flera af de 
äldre märliena äro uthuggne , utan att medelböjden blifvit 
bestämd genom tillräcldist månea observationer på ytans 
tillfälliga höjd. 

Ungefärlien resultater af gjorda jemförelser emellan vat
hn-ytans höjd fört' och nu tyclias visa, att strändcrne llring 

llottnislia vii• en hafva , under loppet af ett århundrade, höjt 
sig 4 fot, och att höjningen är större, ju nordligare man 
kommer. Vid Galmar är den ej under 0,6 fot och ej öfver 
2 lut. Sverices SJ'dligaste del synes ej hi>ja sig, utan sna- · 
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rare vara underl.astad en sänkning, rör h vilket antagande 
flera omständigheter tycl1as tala. 

Man sökte i början att förklara den relativa höjd-för
ändringen mellan vatten och land genom en forteående vat
ten-minslwing ; men i höjningens olilw storlek, på ej silr
deles sinsemellan afläp,sna ställen, lieger ett bevis, att niveau
förändrinp,en ej kan bero på vattnets minslwing. Man måste 

antaga, att det är sjelfva landet, som höjer sie; och det 
torde ej vara utan intresse att se den förlilaring, sorn en 

tidens störste Vetenslwpsman, framlidne Friherre Berzelius, 
bar gifvit öfver anförde geologisl•a företeelser ... ) : 

- - - "Men, fråga vi, hvad lwn det vara för en 
kraft, som under en lång följd af århundraden förmår att på 
detta sätt efter hand upplyfta !lera tusende qvadrat-mil med 
sina berp,s-rregar '? Huru länge slwll denna haft fortfara att 
verka'? Om den en .sång upphör, . sl<all icke det upplyftade 

landet återfalla till samma lägre ni v eau, h varifrån det blifvit 
upphöjd t'? 

Dessa fråeor lmnna endast gissninr,svis besvaras. För 
dem af Eder, M. H. , som icke gjort eeoloeien till föremål 
för sina forslminp,ar, slwll jaG anföra, hvad vi, från en geo
loeisk synpunllt, förmoda lwnna vara orsal<en dertill. 

Ett stort antal försöli, att utröna jordklotets temperatur 
på olil1a djup, hafva gifvit det enstämmit;a resultat, att jord
hvarfven och bergen blifva ju varmare, ju länere man i dem 
nedträn~jer på djupet, och att på så stor del af jordslwrpans 
djuplek, hvartill med föt•söl1en kunna lwmma stiP"er tern-

' o 

*) Vid Sknodioaviske Naturforskarnes 3:e möte i StocJ,holm 1842: 

"Några ord om den Skandinaviska vallens !töjning ö(ve1· ytan a( 
omkringliggande ha( oclt om a(stipningen ocl! refflingen af dess 
bel'g". 
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pentturen med en grad p a h varje I OO:e fot. Äfven i de 

under polcirl;eln belägna länder är detta händelsen. Den 

öfre jordskorpans temperatur ligger der flera grader under 

vattnets frys-punl!t. Då man deri nedsänker sig, finner man 

att temperaturen faller till ett visst maxium , t. ex. 5 eller 

6 g!'. under oo, derunder begynner den böja sig, kommer 

till 0° och ännu länare ned stiger den deröfver ju mer, ju 

djupare man kommer. Denna högre temperatur i jordens 

inre lwn icke komma från ytan, emedan denna ej lian gifva 

mer än den sj elf har. Den måste såled es bero på en 

värme-tillgå ng inifrån. Om df1 tempera turc-n for tfur at t gå 

i jemt stigande inåt, med l grad på 100 fot, så är det Hitt 

att beräl!lla, att på ett vi ss t afstånd från jordldotets yta 

dess inre massa lwn vara glödande och, på ett ännu slörre, 

fulll;omligen smält och i glödande flu ss, hvaraf följer, att 

jordklotet kan till största del uteöras af en sm ält massa , 

utanpå omsluten af en stelnad skorpa af näcra geoerafiska 

mils tjoclilek. 

Men, fråga vi , är det väl ocli så lld verldica förhåll an

det·? så lian derpå intet annat svar gifvas, iin att alla om

ständig ileter tyda der på att så är. Me n det för!J ållande , att 

jordens temperatur går i tilltagande n ~ dåt, eller riittare 

inåt , ger docli in ge n 1illräcldig grund för en berälining af 

denna temperaturs högsta punlit ell er af det ars tänd ifrån 

ytan, h varest denne uppnås . Vi veta, att jordens form iclie 

är klot-rund, utan spre roidi sk, afplattad mot polerna, och att 

denna afplottning svarar precist emot den , som måste va ra 

en följd af den hastighet, livarmed jorden svftncer sig om

liring sin axis. Detta föru tsätter att, då denna rotatio n om

kring axis tog sin början , måste jordldotet ha fv a vari t fl y

tande, ty en fast massa hade af denna lu·aft ingen så da n 

rep,u li er fonn-förändring kunnat undfiL Men har jordldotets 

ofant liga massa en gång varit nytande , så kan en stor del 

der a f va t· a det ännu, fas tän ytan, genom värmets utst rålande 
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i verlds-rymden , efter hand stelnat. och fortfar af samma 

orsak att stelna djupare och djupare, ein1ru med förminskad! 

fortgå ende, i mun som det stelnade tilltager i tjocklek. Men 

om detta varit fö rhållandet, så måste poltrahterna, som nu 

äro så aflq,lda och isbeldiiclda, att allt !if derifrån är för

visad!, hafva varit de första, der temperaturen så sanl1t sig, 

att de lwnnat blifva lefvande varelse rs tillhåll, och att de 

en gång varit det, derom vittna strnlwls-lagren på Spits

bergen med deras lem ningar af tro pisl;a växt-former. I mån 

af jordslotels fo rtgåe nde afsvalning måste ocli dess diameter 

i samma förhåll ande förminslias, visserligen ett ytterst ringa 

bråli af dess längdmå tt, men dock ga nslin myclwt, då minsl\

ningen uppmätes i fot. Det stelnade slia let måste då spriic

kas och falla efter, och dervid en del af det smälta und er

laget upptryclws genom sprickorna, tilldess jemvigten är 

återstftld. Då i urtiden sl1alet rar jemföre lse vis tunt, mås te 

detta hafva in träffat ofta, och alla jordklotels undersölita 

länder bära täta märl;en dereft er. Dessa då utpressade och 

hastigt afli ylda och stelnade massor hafva oflast, oalitadt till 

sammansä ttningen liliarlacle med den öfriga sliOrpan, ett helt 

annat utseende, en följd af det vida hastigare stelnande!. 

Slwndinavien har många lem nin ga t· dera f. i\'otTige är ytterst 

rilit det'på, men äfven Sverige salmar dem icl1e. På Hunne

berg licge r en hel qvadrat-mil betiiclit af en sådan berg

art, so m blifvit i smä lt till stå nd utpressad , och oml•ring

flutit; Halleberg, 13illingen, Kiunelilllle, Porfyr-bergen i Elf

dalen m. fl. äro af samma slag. De ligga alla på så liallade 

öfvergångs-berga rter, bildade på de den tiden , och till en 

del ännu, liiesta ställena , der jordsliOrpan således var tun

nast och lättast sönderbrast. Verlwingen af den utflutna 

herg-massa ns hetta på de närmast und erliggande here-arterna, 

hvaröfver den utflöt, visar på ett obestridligt sätt huru 

härvid till gå tt", och vi lmnna ännu i dag eftergöra elen, om 

oförtindrade delar af dessa berg-arter i eld upphettas till 

[l lödenine. Sedan jordskorpan hunnit en viss grad af tjocll -
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lek, hafva desse fenomen alldeles npphör't alt iiga rnm. Men 

andra af likartad natur fortfara ännu. Den sannolikaste 

gissningen om jordens vollianer är, att de utgöra öppningar 

ned till jordens smälta inre massa, som återställa jemvigt i 

tryck , vid slwrpans eftersjunkning, IJVarvid en del af den 

sm:ilta massan genom dem utpressas, men h variiii då sålla 

sig fenomen af en våldsammare art, då vatten ofvanifrån 

får tillf:llle att åtkomma eller utajuta sig i den smälta mas
san. Alla dessa förhållanden synas således stå med bvar

andra i ett nödvändigt sammanhang. 

Taga vi nu i betraktande, IJVad som hör hända, om en 

med ett fast slwl omgifven smält )(ropp , h varpå siwJet är 

tunt, relativt till diametern, smfmingom af kyles och dervid 

minslws i omfång, så visar sig, att siwJet af sin tyngd måste 

spräckas och falla efter, intilldess det åter ornedelhart hvilar 

på den smälta massan. Men som sl(alet bildat sig omkring

en 1\ärna af förut större omfång , så är det nu för vidt att 

passa till den rörminslwde diametern , det blir sl(rynkligt, 

såsom slialet på ett torlwnde äpple, vissa delar deraf lyftas 

högre upp, andre sänl<a sig djupare ned, höga sönderbrustna 

bergs-ryggar och mer eller mindr'e djnpa dalar måste upp

komma. Ju tjoeliare sl(alet blir, ju mindre täta blifva 

skrynklorna, och ju mindre sl;ilnaden i höjning och sånlming, 

deraf att stora stycken höjas och andra motsvarande sänkas 

gansl(a litet, men på en mycket större utsträckning. Detta 

fenomen skall således fortfara att fortgå , men i aftagande, 

så länge en ytterligare skrynliling af den fasta skorpan ge

nom det inres af kylning och sammandragning- är möjlig, 

utan att det upplyftade någonsin kan återfalla. 

Det är således klart, att de iakttagna niveau-förändrin

garne af fast-landet och hafs-ytan verliligen kunna härröra 

af en sådan orsak, och att sannolikheterue för, att så verk

ligen förhåller sig, äro gansila stora. Huru ofta förkunn~ 
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iclle våra tidningar, att man än i ett, än i ett annat land

skap, hört ett underjordiskt buller komma från söder och 

försvinnand e mot norr, under h vilket, då det var som star

kast, lösa föremål i husen och fönster-rutor siwlirat, ett 

ljud , i det närmaste likt dånet af de sprickor, som under 

starl(a vi~trar slå sig på isen af våra stora sjöar. Ingenting 

är sannolrlwre, än att det varit dånet af en af dessa spriclwr 

i den stelnade jor·dslwrpan, som framlopp j den riktninrr 
O) 

ljudets kommande och försvinnande angaf. På den polhöjd, 

der vi bo , är jordskorpan för djupt stelnad för att oroa 
o ' 

oss med nagot mer än ljudet af sina sprickor. Det för-

håller sig annorlunda niirmare till eqvatorns grannskap, 

hvarpå våra tidningm· i dessa dagar meddelat oss ett nytt, 
fasaväckande bevis'' *"). - - -

Hvarjeltan da. 

Ibland de förbiittringar, som i sednare tider hlifvit vid

tagne å Flottans Skepps-Var f i Ca riskrona , förtjenar Äng

pumpen vid eamla reparations-doclian att omnämnas , icke 

derföre att machineriet företer någon särsliild anrnärlmings

värd egenhet, men emedan man allt för länge måst använda 

handkraft för doclwns läns-pumpning, sedan fartyg, lll'illm 

siwlat undergå reparation , deri hlifvit intagne, och detta 

arbete varit både tid- och kraft-ödande. Den största olä

genheten med det gamla pump-verket var den tid som 

åtgick, och h varigenom, när flera fartyg simlie efter' hvar

andra in i dockan , de måste vänta så m y c !\et längre, som 

de dagar, h vilka doclwns läns-pumpning fordrade, innan det 

egentliga arbetet lmnde börjas, och hvilken tid stod i om

vändt förhållande till fartygens storlek. således medtog ett 

*) Jordbäfningen i Hayti den 7 Maj 1842. 



48 

Linieskr.pp a:ne dagar, med anv:indande af 810 dags-verken, 

en Korvett ellet' Brigg 4 dagar oclt 1,080 dags-verken. 

Under l1rigstid, då !lera fartyg, som lmnnat vara i affär, in

kom mo för att sl1yndsamt reparera erhållne sl1ador, och 

derefter genast återgå till sjös, var denna pumpnings

methud' som medförde 3 a 4 dagars tids-förlust för h varje 

fartya, en högst menlig omständighet. 

Denna b !'ist ä t· nu af hulpen , genom en Äng-pump af 

25 hästars l1raft, med 3:ne sug- och tryck-pumpar ar 18 

tums diameter hvardera och 44 tums slag eller lyftning. 

Vid en af våra större Fregatters insättning, läns-pumpa

des doclwn på 6 timmar, och till en Korvett behöfvas 7 t 
timmar. 

Hela kostnaden för denna maebins verksamhet under 

den tid, den användes, är aflönandet af l Maehinist, l 

Lärling samt 4 man till eldare och vedbärare j konsumtio

nen af !- a l lwnna bomolja och 3 a 4 'fl) talg' samt l ! 
famnar granved j alltså en kostnad af omkring H d/fo. B:l10 

i stället för 17 O å 225 d/fo. B:ko. 

ETT SJÖ-ÄFVENTYR. 

Under 1\rit:et 1812 förde töjtnant *' · vid Örlogs-Flottan 
Lurmerten Tarta r, en f. d. Fransl1 lwpare, som, j emte flere 
<~ ndre, af Svenslie liryssare bJ,ifvit tagen, och derefter, med 
starliJre bes tyclw ing, utrustad. 

Af · Befälharvande Amiralen i Carlskrona, Grefve Puke, 
erhöll Befiilhafvaren order, att i början af · Augusti månad 
tar,a ombord en Engels!; lwrir, som medrörde viet iga de
,pechet· t i ll Kejsar Alexander, och landsätta honom i Libau, 
men med uttrycldip, föreskrift, alt derest Ft·ansl<a Armeen, 
som · inqclit i Cm·land 1 innehade platsen , anlöpa ·windau, 
och om iifven denna stad vore af .fienden oclwpcrad , sölm 
Riga. Sedan lntl'iren blirvit landsatt, siwlie Luggerten qvar
stanna i (i dygn' föl' att arvakta dess återlwmst' i fall han 
~ eke lmnde framt riinga, utan måst e återvända. "Men om 
fi enden äfve11 iit' i Rir,a '? 11 frågade Löjtnanten. Grefve Pnl1e, 
icke van vid i11lwst och omöjlighete r, sköt upp glasör:onen 
vfver pannan, svarade med en sjömans-ed och det sllämt
samma tili~gget: "Kasta honom i sjön då, om du ej kan 
slippa honom på annat sätt. Farväl l" 

Med sådant beslied afseglade Luggerten till Ifibau , der 
den trefiirga{le fanan redan hlåste på pil'lwfvudets flagr:-spel. 
Unrle.r fGrtsatt segHug no rT ut, syntes öfver a.flt påtända 
vå rdka sar från höjd erue , och vid aneörandet af Rir,a , stod 
fö rstaden, af Ryssame sjelfve autän{l, i lågor. Att landa 
fJär, var omöjlict, och s51unda återstod att full1;öra den 
muntliga befallning en, som docl1 var något vansklig. Löjt
nanten beslöt f'örd enslmll att arrlöpa Pernau, som· Hir, så 
långt norT om ·niga, att Fransli a Armeen ännu ej lwnde 
förmodas hafva hunnit dit. Sedan Lnggerten, vid pass 1!1. 
10 f. m., anl<rat nära staden, hegaf sig Löjtnanten, åtföljd 
.ar kuriren , till Guveruören, en gammal niislös Rysl1 General, 
som eudast fö rstod R yslia språket. Efter en timmas förlopp 
infann sig slutligen en ung Officer, slägtinp,e till Generalen, 
som sliicllligt talade Fransfta, och genom honom ·fick Gene
nlen hesked om anle(1ningen till fartygets anlwmst, livar
efter han r,enast a(fiirdade kuriren till Kejsaren, som troddes 
vara i Reva!. 

l. 
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Löjtn~nt ~ tilllliinnagaf dere~ter sin afsit;t, att saintera 
fiistningeo, om han liek lika antal skott till svar, h\ilkd 
lofvades , äfvensom att fä hemta frislit vatten och föririsii
Dingar åt besättningen. 

Lugger·ten saluterade derefter med 8 skott, men erhöll 
enelast 5 till svar . Denua mrss.1klnint: förtretade den un;~e 
Svenslie Ofliceren, som sk)·ndadL· till Guvernören för att er
hälla uppri1ttelse. Eller en ordvexlint: pl\ Hyslia erueli<Hl 
Guvernören och hans toll;ande sliigting, förehars, att m••n 
aldri1: gaf jemna antal slwtl, och iclie heller mer iin 5 till 
sä smil fartyl;, jemte llt!re lllldflyliter, i höl;dr'agen ton. se
dan den Svenske Officeren med nog mycken värma fram
ställt h varje Sjö-Officers pligt, att värda sin flaggas helgd, 
men allt dPlta var [ruldlöst, framtog han den emellan Sverige 
och Ryssland år 1809 arslutade freds-traktat, hvaruti älven 
fanns för1:sl;rilvet, att anlwmmande Örlogs-fart y~::, som salu
tera, Prhålla slwtt för slwtt till svar. \\lan hlef n11 förliigen, 
och föridarade sir, ej hafva sett denna trali!at. Löjtnant ~ 
aflägsuade sig med ett lwllt afslied ; llll'n lu1appt var han 
kommen ombord, förrän salut gals med 8 skolt, då dt:n 
första s~ledes ansågs or:Jord. 

Strax derpä anlwm en llysli Oftlcer ombord på Lnr,w'r
ten, tiilkännap,ifvande på dii l it~ Fransyslia, att Gnver·nör'ell 
skiel1at honom rö•· att tillliiinnap,irva, att endast vatten-fyllning 
lwnde i land tillätas, och att Chefen allena hade tilltriHie 
der. Denne svarade, det han twldagarle, att hans foll1 
·komme att sakna förfrisln1inr,, rnen han måste finna sig 
deri; hvad åter landr:äng vidlwm, så vore det i Svenska 
tjensteo en uppmuntran för· foll;et, och nyttir,t för df'ras 
helsa att, när tillrälJet m•'dgaf, låta dem njuta en sildan 
frihet; och då Svef'it:e och Hyssland stodo i dt'l vfl[)skapli
gaste förhällantie till hvarandra, an~är. han sig ej höra frän
träda ett bruli, som, me'dgifvt'l, ut~jorde Sjömannens p,lädjP, 
men honom fråntaget, siwile p,öra deu Svenske SjörnannPI\ 
till en modlös träl. l-lan ernade fördenslwll tillåta sitt folk 
att p,il i land ; Guver·nör<•n fingP taua sak•·n huru som helst. 
Med dP!ta svar ville Officeren afgå, men antop,, ei!Pr n5p,ra 
preludier, anbudet att deltaga i en Svensli middags-måltid, 
flervid särdeles riittvisa r,jordes åt dd qvantum Claret, hvar
rned dPn Engelske Majoren hade rörsPit l;ajnt-slii\p<'l; och 
innan l'ai1tsuddi sluht måltid•·n, var me~r än halfva besält
ninr; r' n i land, dock - behi\rigen varnad. 

Pil tr·edje dagen eftPr anlwmsten hade Liijtnant~'ll , Lill

eler en promenad åt östra delen af staden , öl'ver ett port-
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hvalf, varsehlifvit ett viill1ändt, krönt dubbelt C, hugget i 
sten. Då han, stadnande, betraktade denna Svensim relili, 
stack en gubbe sin kala hjt!Ssa ut genom ett öppet iöuster, 
och frågade, på god Svensila : "Sölier ni den Svenslie Kon
su ln'?" Förundrad ölver det Svenska tilltalet från den 
jovialislie gubb"ll, h vars ansip,te pryddes af ett vadert r,rått 
sliäg::: (allmänt brrlli på stället), svarade Löjtnanten: Ja! 
och intriidde, pä anmodan, i en Glasmästares trefliga verli
stad. Denne ~::arnle man hade, för niira 50 är sed<Jn, helt 
unt;, gift sit: med en Glasmästare-dotter och anlilt:il sv ii r-• 
fadrens handtverlc Han hade förut varit Svensk Styrman , 
och sedan han bosatt siv, i Pernau, betjent de ffi Svenska 
fartyg, som händelsevis kommit till denna hamn hvarigenom 
han på spe fått heta Svenske Konsuln. ' 

Samtalet med gubben var ej utan intresse. Guvernö
rens beteende omnämndes, livarvid mannen hade att be
rätta m:inga t;lldra~::elser, som visade, huru malden är bo i 
[\yss lantl. Om den Svenska Konunga-chiffern iifvPr po;:t
hvalfvet visste gubhen intPt, men harle flere :melidotPr att 
beriitta, från de tider, d:i dessa länder lydde under Sveriees 
l;rona, genom traditionPil bibehållne i follids minnP. 

Under detta samtal, ofta uppblandadt med Työli:J phra
srr, hiir'des hastigt sorl och springande utan lör på r:atan , 
äfven trums lat:· Förundrad efterfrägade Löjtnanten ors<~l\el .t 
hä rtill. Gubben blef rädd, och kunde knappt förmfis att 
efterhör·a, h vad som lwnde vara anledninr,en till denna oro, 
men gieli docl1 slutli[;en ut till porten vid gatan , samtaLlde 
några M d mer! en B y ss, h varpå han hastigt återviinde , och 
med förfärad uppsyn utropade: "Gott beh(ite uns, der Kai
ser ist gleich hier !" En knapp half timme der·elter, ellrr· 
vid pass kl. 7 e. m., anlände ock verkligen Kejsar Alexön
der, med sin svit, i 5 eller 6 vagnar. 

Löjtnanten begaf sig genast ombord , för att ldäda sit: 
till parad, livarefter han hos en Kammarherre i Guverne
meats-huset anmälte farty;:ets r1arvaro i hamnen, dess ären
de, samt de order, han hade, att qvardröja i Ii dygn, fiir 
att åter emottaga den Enr;elske ·1111rireu, i händelse han inom 
denna tid återvände, hvarjemte han anhöll att få inhemta, 
om Hans Maj:t hade nii(;ot att befalla . Efter några minu
ters frånvaro återlwm l{ammarln•rren, meddelandP, alt lians 
~Jaj:t påföljande morgon kl. l O g af företräde, och då "öu
skade'1 att Löjtnanten ville tillstädeskomma. 

Pf1 bestinnrlt klockslag utkom Kejsaren i den af oml!r·in(! 
30 · persouer upptagua saleu. Alla voro dekorerade med 
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)
1
r,ls chnncr, sljernor och medaljer, både till höger och ven

>;ter. Oc ll Sven slic Sjömnnnrn st;il<le sirr naturli gtvis arsides 
nederst i rumm et. Vänligt Iiiitulade den mälilige herrsiwren 
sina stela mHlersåtet', en bjert lwutrast emot de bärvande 
ljud, som ul gi ngo från de lelvund e nn1miernes lli ppar. Föga 
mer an halfva linien hade af Gnvernören blifvit presenterad, 
då Alexander virJiiade till sig den Svenslic Löjtnanten, gick 
med honom till en fön ster-ni sch , fr åp,ade erter den Kong!. 
familjen, resan hit, m. m. Depescherne, som den Engelske 
lmriren medfö rt) had e han erhållit, taclwtle för tillbudet ar 
fartyp,ets tj enst, med förldarinp,, att något uppehäll icke vat' 
nöd viindir,t, dä lmr-iren t ap, it f1terviigen eenom Tysldand. -
nuuru liar ni bl if\' i t bemött", frågade Kejsaren, - "jag hop
pas att ni erhållit det biträde, som ni lwnnat behöfva" '? 
Löjtnanten hade nog r,rannlagenhet att dölja , hvad som 
före fallit.. Svaret blef, alt Guvernören emottagit och bemött 
honom med särtlelcs artighet, hvill1et Löjtnanten, såsom en 
skyldig gärd a[ tacl•samh et, fick i underdåni v, het anmf1la. 
Kejsaren vinlwr då på Guvernören, och den gamle, niislöse 
gubben , framträdde, synbart bl ek och sl1 iil fvande. Några 
Ryslia ord tillsades honom, hvarefter den Svensiw Officeren 
fick aOägsna sig, under tillönskan af lycldig resa. 

Ned lwmmen på göta n, stadnade Löjtnanten, för att be
trall ta afresan , ty vagnarne höllo redan rör dör-ren. Kort 
derpå steg Kejsaren i sitt eliipagc, helsade med viinlig min 
och vinl; med handen åt den Svenske Ol'ficeren, hvilken 
derefter tog v:\gen 5t hamn en för alt nfsegla. Men snart 
ficl> han höra baliom sig ett ropande och hoJtande, och då 
han vänder sig om , varscblifvrr han den gamle Generalen, 
som i fyrsprfing söker alt upphinna hon<?m· Att omfamna 
och på Ryslit rnaner helsa med tre mustiga l•yssar, var ett 
ör,onblicl;s verk för den r,amle, hvarefler Löjtnanten måste 
återvända till Guvernern~nts-huset, och stiga in till familjen, 
som bestod af frun , . omkring !jO år gammal , och 3:ne 
'döttrnr, med hvi\l;a alla lian (lwnslie med nåeot mer behag) 
ficl! repetera den trefaldica helsnings-operationen. 

Ändamål et med denna inbjudnin~ var att betyga Sven
slwn al1tning för desg grannlar,a yttrande till Sjelfherrsliaren, 
och g~:nom en middag godtr,öra den kalla emottagningen. 
Denna gånrr voro döttrarne tollwr, och desse, synbarlieen 
väl uppfost'rade, yttrade med le<'lir,het på Fransyska sin för
trytelse derärver, att fadren låtit leda sie af deras kusin, 
Place-Majoren, hvars despotism alltid viiclite missnöje.. Flic
, korna v oro rätt behaglir,a, o~<h föga fatt.ades, att vår Löjt-

nant !_ätit förmå ~ig,'; at~ fr~neå föres~tsen att genast afsegla. u an forbiet den \t!,' al h ogen , och nar, ra timmar efter [(ej-
53rens afresa var Luggerten under segel. 

Vi~ angörande_ af sundet emellan Domesniis och ösel ~.ed fnsk nordltp,_ \'!IJtl, _möttes ett stort Ryslit handels-fartyg: 
hart! t lastad t, lorrnodl1~en med salt, h vilket, då det blef 
Lngv,ertr.n varse, __ to_g honom_ för en Frans!; lwpare. Att 
undkomma var omoJilgt, hvarfore Skeppet höll af förde-vind. 
Fiirgäfves lovade Luggerten till vinden , på det den Svenska 
n~ggan siwlie synas så mycl;et biittre, samt vände på andra 
boaen. Sl1eppet trodde ej derpå, utan fortsatte lwrsen tills 
det strandade på Damesnäs ref. Två båtar utsattes och 
fol\;d, omkring 20 man, lwstade sir, deruti och rodde åt 
landet. Ehuru osl;yldig OJ'sak till denna händelse (,unde 
L?jtnant;n icke dervid göra någonline , ty dertill f~rdrades 
hade sva~are medel,. än dem, öfver hvilka Luggertens Befäl
barvare agtle alt (hsponera (helst det blåste frisid, och 
-skeppet stt·a~dat med starl• fart), uch mer tid, än Loggerten 
kunde derpa_ uppoffra. För att tav,a besättningen utur sin 
~~.Illa re lsJ, gt rade Lugeerte~ nära Sl1eppet, och skicliade sin 
nat, me 2 .. :na~, _ombord pa detsam m~) för att någorstädes, 

sa att det full 1 ogonen, lemna en pa Svenslut och Franska 
sl;rifven biljett, som upplyste, att Lugp,erten, förr en Fransk 
l!apare, nu var· ett Kona!. Svenskt Avis-fartyg, samt orsalwn 
hvarföre någon undsättnin~ ej kun1le lemnas. Derefter fort~ 
sattes resan , och innan skeppet liommit utur sicte s5gos 
båtar frän land ro ditåt. ' 

J\Tot mor~onen, några dagar derefter, då fartyget krys
sade, mot hard SV. vind, emellan Danziger-hel och Gott
la~(~, rapp~1·terades, att fartyget sprungit läcl;, att vattnet 
sttett upp 1 rummet, oalitadt båda pumparne forcerades. 
Vid anstäld undPrsö\;ning befanns, att \iiclian var föt·-ut i 
bogen. De Franslw lwparne vor-o ldeut byoade fartva och 

r 
• a uv J IJ l svagt ört1m1'ade. A Lug~erten Tartar var spåret för fock-

m~ste ns fot inhup,v,et uti en planl;a, som med främsta ändan 
hvJiade emot förstä fven , och dc· n alitersla på en i tiroren 
fästad tviirsl; epps- planlw , utan underpallniug frän llölen. 
GeLlom pressn in g med segel och under stampning , hade 
plankan afbräcllts uti mast-spåret, och detta nedsjunldt emot 
kriet, loss-tryelit ända n af 2:ne bordl~ggnings-planlwr, en på 
hvardera sidan om stäfv en, hvarigenom vattnet inströmmade. 
D:n~a lä clia på det ogarnerade ldinli-fartyeet, var i hög grad 
vatliJg. Att sö l1a tilltäppa öppningen inifrån, var farligt, och 
hade lwnnat förorsaka flere nar,lars lossande, och hela plan-
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.Jwns utsprftngninr,, då processen blifvit kort. Det lyclindes 

att få ett segel under boeen, nedtj'ngdt genom att uppolf•·a 

nåera kulor. 

Under sysselsältning med detta arbete, h varpå fartyeets 

frälsninr: berodde, och under det en del af fo lllet syssel

sattes vid pumparne och med vatten-upphemtning med bac

llar, observerade iugen, h vad som tilldroe sig utom-bords, 

förrän ett svårt Ilanonskott hördes från lovardt, helt nära . 

Då först varsnades en Engelsk Fregatt. Svenska flaggan hissa

des Genast, men icke d%to mindre helsades Lu[;gerten med 

ännu ett sl;ott, h vars l; ula h ven emellan mastern e. Löjt

nanten lät då hissa en !la[{g i sellan på stortoppen, för att 

ti lll;ännagifva sin nöJstä ida belägenhet. En Slup utsattes 

från Fregatten och rodde ombord. För att vara beredd 

emot öfverraslming, hade töjtoanten, sedan läckan så min

skats, att pumparne lmnde stå läns, uppställt fo lket, med 

befallning att, om så fordrades, med våld hindra dl:'t Engel

slia Slups-follil t att l;omma upp, erinrande sig händelsen 

med SliOnerten Celeritas, några l\ r förut>~'). Ankomne lfings 

sidan, befa lde ~Jidshipmannen, att Lugger-ts-!{aptenen sku lle 

i den Enge lslw Slupen medfölja t ill Fregatten. Detta Lesva

radl:'s med ett l;ort : "Nej ! Vill man ej tro Ilae-gan , så l;an 

en Officer sliiclias ombord, för att hemta niirmare upplys

ningar". Slupen sa tte af, men ilterlwm med en Oflicer. 

Vid tilläggninv,rn ti ll sades, att Officeren , men icke Slups

folliet, hade tillfllelse ~tt slir,a ombord. Detta upptor,s ill a, 

men eftergafs iclie. Atei' fordrades, att Svenslie Chefen 

simlie nedstica i Slupen. "Nej l'' blef svaret. ''Men om 

Fregatten slijuter er i sanli '?'' - "Det Jnå han r,öra, om 

han vf1r,ar. Ni har med er, som jag hörer, en Svensli Ma

tros såsom toll<, och kan således ej förebura brist på nö

dige npplysninp,ar, hvi iJ,a ytterlir,are skola erbå llas, om ni 

kommer ombord, men mitt fartjg lemnar jag icke" Efter 

denna förlilaring aflii[jsnade sie Eneelsmannen från relinr,en. 

Omsider fann han dock rådligast a t t foga sig eftrr omstän

digheterile, och med sin tolk (en Öländnine) steg han om

bord. "Hvad är ni för en·?" fråp,ades spotskt. Utan att 

svara, pel;ade Löjtnanten på flagp,an och sin m;iform. -

".~h ! sådant förstå vi allt för Viii ; ni är ingenting mer eller 

mindre, än en Fransli lwpare. Visa mig your ](ings Gom-

") Half-Galoren Celeritas hade blifvit förändrad till ett slags Skooert 

och, försedd med oi\gra mindre kanoner, utsk ickad pi\ kryssning 

eme llan Gottlnnd och Öland, under Armeens Flottas blåa flagg . 

E o Engel sk Fregatt, so m antröfTödes , hemlade ombo rd den S ven-
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mission" *"). -. "H~l' äro. mina. order!" - "Jag känner icke 

Amiral Pul>e; lll maste _v•sa m1g er "Commission"''. - "Så

danc brul;a Pj Svensl;a Orlop,smiin; men om ni l>änncr min 

l{onunes namnt:eclilling, s~ l<an ni af min fullmal;t inbemta 

det jag är Löjtnant i !luns Svenska ~Jaj:ts Flotta". Sedad 

denna fullmal.l och det Konel. Sir,il let Llifvit noga bf~ trali

traldude, bq;af sic Enee lsmannen till sin båt och satte af. 

Lur,gerten lade genast iifver på audra bogen och nedhalade 

flnceorne; hvill;en manöver Fregatten fölJde, sedan Slupen 
blilv1t uppsatt. 

Un~ler fyra ~agar följd~s de båda fartygen åt, kryssande 

emot fnsk SV. nnd, hvan1d Fregatten nödgades pressa med 

ser, el, för nit liunna. fö lja_ den \'äl seglande Luggerten, oal\

tadt den var betj'dllgt lllndrad af det dubbla seelet under 
förs lieppet. 

D_å Utldipporne under 131eliings-kusten liOmmit i sigte, 

och vadret sadant medgaf, utsatte Löjtnanten sin båt och 

begaf sig om bord på Fregatten, med lemnad föresl1rift alt 

ingen Engelsl< båt fick tillär,ga under hans frånvaro. 'An

kommen ombord ä Fregatten Etalion, tackade han den En

g~ l slw LleHilhafvaren, Kapten 1-lewood, för godt siillsl•ap. -

"Ah! ni var i distress, och derföre ville jag iclie lemna er 

i fall lijt'lp behiifdes", yttrade Engelsmannen. - "Tillsfii 

hellre, alt ni misstiinl;te min nationalitet", anmärl;!e Löjt

nanten. Kapten flewood medgaf detta, småleende, och sade 

sig hafva så mycket större an ledninp, dertill , som han kort 

in~an vi tr[lffades, jagat en alldeles lil<a besl<atrad Lt;gr;ert, 

liVlillen docl1 lyclwts att frä lsa sig under Danziger hel. 

Efter en intagen bastant frulwst sliiljdcs båda fartyrren 

på det vänslwpligaste. Fregatten lade till sjös och Luggerten 
illlopp till Carlsl;rona. 

' 
ske Befälhafvar~n, för att redogöra för det besynnerliga fartyget 

hv1tket eJ skedcle bättre.>, .ä n att Fre~att·Cheft• n, innan han släppt~ 
den Svenske Officeren 1fran reltngt·n, hade den elakheten att !äta 

fömagta kanonerne på Skonerten . Della gaf anledning d11 Krigs

Ratt och Skooert-Cbefens degradering, samt diplomati ska oot

vexliugar. Uti den Engelske [\aptPnens hitsända förklariug an

fördes helt enkelt, hurusom han icke trodde, att detta sjö-spöke 

var ett Svenskt Orlogs-fartyg, hel st det seglade under en honom 

obekant flngg. 1\anonerne had~ han låtit fömagta, för att göra 

fartyget oskadligt, i (alt det vore eo kapare, h vartill ej saknades 

sanuolikbt·t, ehuru illa det seglade och var utstyrd!. 

*) flvarje Engelsk Fartygs-Chef har ett Kong! Pass eller Certificat, 

som bevittnar hans uppdrag, kalladt "Commission''. 



FöRÄNDRADE OCH NYTILLKOl\INE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

Supplement till Beslrri(ning ö(ve1· Fyrar och Sjömärlwn , 

efter Coulier. 

Be,l\rifning 
öfver Fyrar 
8; Sjömärken, 
efter Coulier. 

Pagina: 
l/i. Nordlwster, 2:ne fyrar, stillastående, under byegnail . 

17. Hansö fjärdsträr, en slät stf1ng , 24 fot hög , står 

på ett emnd och är I 7 fot hög öfver vattnet, 

samt tjenar till rättelse fö1· inseglingen till Känsö 

och Waq~ö. 

21. 

l) 

" 

" 

" 

25. 

Lax-grundet i Hanö-bugten. l mil NO. från Li

sters hufvud är en jernstång med jernstag samt 

en röd flagg. Priclien får icke nall\as närmare än 

på en kabel-längd. Den intages i November och 

utsättes följande vår. 

Eneslrär, vid Carlshamns Lotsplats., stenkummel, l O 

fot högt, hvitkalkadt. 

Lilla E/rö, vid Gjölialf, stenkummel , 12 fot högt, 

hvitkalkadt. 
Gjö!wl{, utldks-stång, 42 fot hög, röd, med salning 

och flög på toppen. 

Hasselö, vid Aspö, utkiks-ståne, 40 fot hög, med 

salning och flög på toppen. 

Esten, boj, röd, på grundet af samma namn, vid 

inloppet genom stora farvattnet till Carlsl\rona. 

Wisby, flagg-stång å s . stads-muren, å h vilken en 

röd flagga hissas, då storm hindrar Lotsar att gå 

ut, eller fartyg att inkomma i hamnen. 

25. 

, 

, 

" 
" , 
" 

, 

, 

29. 

32. 

u. 

42. 

" 
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Grötlingboholm, lmmmel, 7 alnar högt, med en S 
alnars hög spir, å lll'ilken ä1· en fyrl,antig tafla. 
Då man vill angöra farvattnet vid Rolme hamn l 
bringas märket öfverens med Roilee kyrlm. 

Grötlingbo udde, stång-märl;e å denna udde, 30 

fot högt. (Under Rohne Lotsplats). 

IWntö, ståne-märl\e, 30 fot höst, med en triangel 
på toppen. 

Bursvilr, stångmärke, 32 fot högt. 

Ahr, stång-märke, med tunna på toppen. 

J(yleij, stång-märke, 16 fot högt, med tafla på toppen. 

Bungaör, kännings-märlie af sten, 23 fot öfver grun-

den, med en flagg-stång, på en holme utanför 
SO. inloppet till Fårösund. 57o491N. J!)0!)10. 

Slfm'(grundet, stång-märke , 36 fot högt, med en 

röd, fyrlwntia tafla. 
Kappelshamn och Halshuli, stång- märke, 4S fot 

höet, rödt med hvitt kors på toppen. 
Understen. Den (pag. 29) under denna titel upp

tagna kännings-bål\en är borttagen. (1848). 

NorrsTrär (Nord-Qvarl,en) Fyr, omgäende, med blink 
h varje l m, småningom till- och aftagande. ske

net varar h varje gång 5 till l 08 och nära under 
fyren ända till 158

, då ingen total förmörkelse 

äger rum. På större afstånd blifva förmörl(el

serna totala oml\ring 40 8
, Tornet, af trä, har 

64 fots höjd ; skenets höjd öfver vatten-ytan l 07 

fot. Synvidd 15 a 16 mil. 63°13145"N. 20037 130110. 

Seskär, Finska viken. På N. ändan Sesl;ärs re f är 
en sandhank upplodad på 27 fots djup , 2 i mil 

N.43°V. från Seskärs fyrtorn. På N. ändan nf 

denna bank är en qvast-prick utsatt. 

Narva, Fyrtornet påbygdt. 
Wigrund (Narva-bugten) l\ännings-märke för fartyg, 

kommande N. ifrån, består af eLt rödmåladt trä-
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torn med ett kors öfver spetsen. Höjd 68 fot 

öfver vattnet. 59 o 46' H"N. 27o 45'5"0. 

49. Drerserort, 2:ne Fyrar i samma torn; den öfra 

omgående, lenlille, med förmörhelser h varje 1m. 

skenets öfra och undra delar förblifva dock undt'l' 

förmörkelserna synbara, och endast dess kärna 

bortsl;ymmes. Belyser horizonten rundtom. Höjd 

öfver vattnet l 05 fot. 

Den andra, eller lägre, stillastående, 40 fot öfver 

vattnet. Belyser en vinkel af ,wo, neml. emellan 

Y~N. och NY. på lwmp. 54°2!l'N. 12o31'0. 

46. Pillau. Båk-fyraroe på Nehrungs-spitze tändas, från 

den 15 OlitolJer, om aftnarne, och brinna hela 

natten, så länge skepps-farten är öppen. 

58. J{allundborg. Hamn-fyren är utflyttad till Gisselöre 

udde, SV. från hamnen. Höjd öfver vattnet 24 fot. 

63. Weser-mynninqen. En nybildad ränna, utmärlit med 

3 röda och l hvit tunne-boj, hvardera försedde 

med en flätad lwrp,. På ingående lemnas de röda 

bojarue om styrbord och den hvita om babord. 

65. Ameland. I NO. Arnelands-farvattnet hafva 2:ne 

tunne-bojar blifvit utlagde, innanför den yttre, 

derstädes befintlige röda bojen ; neml. en svart 

och en hvil. 

69. Sclwuven. 3:ne nya inseglings- fyra1· uti inloppet 

till Brouwershaven. 

l:o på ön Schouvens N. lmst, i närheten af byn 

Renesse, stillastående lentille-fyr af 3:e klassen, uti 

ett sten-torn, 125 fot öfver vattnet. 

2:o stillastående lentille-fyr af 4:e (större) klassen, 

anbragt uti en spir-bnwnad, !Il fot öfver vattnet. 

3:o på NV. kusten af samma ö, benämnd "Verk

likker'\ fy•·, · bestående af en mPd spegel föt·sedd 

argandsk lampa, 57 fot öfver vattnet. 

70. 

71. 

, 

74. 

Paardenmarkt, F'yrsliepp, t·ödmåladt, med en kula af 

samma färg på toppen ; rödt sken på 33 i fots 

höjd öfver vattnet; synvidd 8 a 9 mil kring hela 

horizonten. Pejlingar: 

Ecluses torn .•.... Syd på Komp. 

Vlissingeu ....•... 0.8°26'S. 

West-Cappelens fyrtorn N.8°37 10. ('?) 

Lisseweghe torn .•.. S.45°V. 

Heyst. Anmärkes , att slienet i denna fyr ur för

ändradt ifrån rödt till lwitl. (1848). 

Ostende. 2:ne nya fyrar, en på ö. och en på V. 

pirhufvudet ; båda stillastående. 

l:o den på V. pirhufvudet, med grönt slien; 2-t 

fots höjd ; synvidd 4 a 5 mil. 

2:o den på ö. pirhufvudet 1 med t"ödt sken -, a[ 

samma höjd och synvidd. 

Den qröna fyren hålles tänd från solens nl'dgång 

till dess uppgång. Den röda tändes , så snart, 

efter inträffad flod , vattnet emellan pirhufvudena 

stigit till 9 fot; och då den motstående flod

fyren län des, släckes den förenämnde, samt tän

des åter 1 sedan , efter inträffad ebb , Ood-fyreu 

blifvit släckt, och fortfar att brinna, tills vatten

höjden blir !l fot, h varpå den återigen släckes. 

I svårt väder, då det icke ät• möjligt att anlöpa 

hamnen 1 måste dessa anordningar helt och hållet 

upphöra, och i sådan händelse varnas seglare, att 

icke söka in, så snart flod-fyren iclie ät· tänd. 

Hartlepool. Anmäles , att så väl på pir-fyrtornet 

som å S. pirhufvudet är en rörlig flagg-stäng 

uppsatt, hvilken begagnas att i nödfall anvisa kur

sen in, medelst stångens lutning åt den ena ellet· 

andra sidan, då, så fort kursen är rätt 1 stången 

hålles upp och ned. 
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H. Rartlepool. 2:oe nya fyrar. 
l :o på liarilepool Iieugh; höjd 86 fot; synvidd 
15 mil. 54°41'5l"N. I 0 IO'l911 V. 
Pejlinaar: Soztlher point på Durhamns -lwsteu 
N.-! O. 17 mil. 

Staiths Old Nab på Yorli shise-lwsteu 
SO. t. O. Hi~- mil. 
Uti samma torn är en tidvattens- ·fyr, med rödt 
sken, aubi'act nedanom hufvud-fyren, och synbar 
på 4 mil ; på större afstånd gå de bå da tillhopa. 
Hålles tänd från half flod till half ebb. Om dagen 
visas, från balf flodtid till half ebh, en 1·öd lmla 
på torn-s pi ran. 
2:o fyr, stillastående, med grönt sken, å V. ham
nens N. pirhufvud. 

75. Tees (riv). Förändring af fyrarnes position och 
farvattnets utpriclminff. 
Brand-Sands fyrar stå numera i s. t. V.! V. 1,777 
fot från hvarandra. 
Fainvay boj, röd, är lillaledes förflyttad, och lig
ger nu pli 4 famnars djup vid lågt vatten spriog
tid , i linie med s eatons fyrm· NV. ! v. samt 
Brand-Sands fyrar s. t. V. ! V. 
Bar boj, röd, märlit med ordet ,Bar'\ ät' omlagd 
på 3 famnat·s djup. 
Den svart- och h vit- rutiga bojen , mörlit med 
nsouth-Gare'\ ligger num era på G fo ts djup, å 
-yttersta pynten af Sout-Gare-Sand. 

Sl. Iiarwich Fyr, på Landyard Fort, som under inseg
lingen visar sig först röd, sedan hvit och slut
ligen grön, alltsom afst5ndet minskas. 
Obs. att utom de 2:ne, under ''Hanvich" (pag. 
81) förut intaffne fyrarne 1 liirer uti nedra delen 
af det högre tornet finnas en, med rödt och hvitt 
sken omvexlande1 hamn-fyr. 

l 

l 
l 

J, 

\ 
l 
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s2. Princes-Channel (Thames-mynningen). 
Tongue-Sand, Fyrskepp 1 på 4! famnar vid lågt 
vatten , spriOfftid , med 2:ne stillastående fyrar, 
hvaraf den ena hvit, på mast-toppen, och en t'öd 
nedanför·e. 
Girdler-Sand, Fyrsl!epp, på 3 ~ famnar vid lågt 
vatten springtid, med en omgående fyr. 

84. Goodwin-boj. Den stora svarta, med flam~-stång 

och kula försedda, bojen är omlagd på 8 ~ fam
nars djup vid 15gt vatten, springtid. Pejlingar: 
S:t Lawrence kyrka, öppen V. om Ramsgate qvarn, 
i N. i V. 
Schackespear Cliff1 öppen för S. Foreland, i V. ~s. 
South-Santl-beads Fl'fskepp i V. ! s. 
south Callipet· boj i NO. t. O. i O. 

86. Newhaven (Sussex). signalen för inloppet till New
haven. 
På v. piren underhålles, från solens nedgång till 
dess uppgång, en fyr med naturligt sken. Dess
utom visas vid vissa tillfällen en lägre fyr för 
signalerinff på följande sätt: 

Vid 13 fots vatten och deröfver: 
om dagen en röd flagg; om nallen en liiffre, 
hvit fyr. 

Vid l O fots djup och deröfver till 13 : 

om dagen 2 svarta kulor; om natten en lägre, 
röd fyr. 

Vid S fots djup och deröfver till lO: 

om dagen en svart kula. 

89. Dartmouth. Meddelas, att hamn- fyren derstädes 
upphört. 

98. Milford. Underrättelse meddelas, att de h åda Fyr
skeppen vid Wear-Spit och Carr-Spit intagas den 
5 Ol!tober. 
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JOO. 

103. 

106. 

Trevos ltead (NY. kusten af Cornvall). 2:ne f\'l'ar . ' 
stillastående. Den högsta: höjd öfver vattnet 

209 fot; belyser 274 ° af Kompassen från o.! s. 
åt sjön till S. Den lägre, belägen 50 fot framom 

den andra; höjd öfver vattnet 132 fot; belyser 

176° af Kompassen från NO.:} O. åt sjön till 

sv.! v. 
Stanner Point, 2:ne Fyrar, stillastående, den ena 

öfver den andra, vid inloppet till Ribble, 150 
famnar V. om Ribbles landmiirl{e , på N. stranden 

af inloppet. Den öfversta fyren är hvit, eller af 

naturlig ntrg, och den nedersta röd. Båda äro 

synliga från Ulaelipool rund till strändeme af 
Southport. Derifrån pejlas: 

Nelson Boj .••.•... NY. t. V. ! V. 6 ~ mil. 

NY. Fyrskeppet Liverpool sv. -a- V. 19 4- , 
Great Ormshead ••. V. t. s. i s. 38 , 

Point of Lynos • . . V. i N. 48 , 

Douglas head . . . . .• NV. i N. 53 ~ , 

S:t Bees head fyr .•• N. ! V. 51 , 

På afstånd, icke öfverstigande 8 mil, synas både 

den hvita och röda fyren tydliga och åtskilda ; 

men på längre håll försvinner denna utmärkande 

karaliter, och de antaga utseende af endast en fyr. 

Bahama-Banl> (Ramsay-bay, ön 1\lan) Fyrskepp, på 

SO. sidan af banlien, med 2:ne fyrar : en å stor

masten, 39 fot 1 och en å foclunasten, 20 fot öf

ver vattnet; synbar så väl från ön Man, som från 

Engelska och Slwttska lwsterne; ligger på 9 fam

nar vid lågt vatten, springtid. Derifrån pejlas : 
Ayre udde i NNV. ! V. 

N. ändan af det höga Man-landet öfverens med 
Ramsey qvarn i V. t. N. i N. · 

JJ!aughold head i V. t. S. { s. 5 ~ mil. 

Ctay head i SV. t. v. t v. 

113. 

117. 

133. 

145. 
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Sl•ernamule-Ri(f (Siwttska kusten, Minsh) Båk, röd, 

vid ön FladdallUaD, upprörd på jem-stöltor i 

pyramid- form , med en öppen cylinder- formig 

kore och ett kryss derofvanpå , oml;ring 50 fot 

öfver högt-vattens-märket. Rlippan, på hvillwn 

båiH:O står, ligger torr vid lågt vat1ten. Derifrån 

pejlas : Glass fyrtorn i NNV. { V. 

Yesl!erbergens högsta topp i SV. ~ S. 

Aberdeen. De 2:ne (pag-. 117) intagne , stillastå

ende, röda fyrarne komma hädanefter alt oaf

brutet brinna hela natten, och angifva icl!e ,·idare 

högt och lågt vatten. så snart omständigheterile 

äro sådana , att fartyg icke kunna inlöpa i ham

nen, förändras fyrarnes färg till grön. 

Calais. Den gamla fyren i stads-tornet, omgående, 

med omloppstid af 3m1 är numera borttagen. 

Ny fyr uppförd på ö. fästnings-vallen , l ,333 fot 

från den förra , omgående, med blini< h varje ~m; 
föregången och efterfiiljd af l!orta förmörl<elser. 

Höjd 195 fot öfver högt-vattens-märl•et ; synvidd 

20 mil. Förmörkelserna synas totala först på I 2 

mils afst5nd. De öfriga 2:ne , så väl hamn-fyren 

som tidvattens-fyren, äro oförändrade. 

A n m ä r l! n i n C"· Till undvikande af misstag er

inras om beslmlfenheten af de närmast omgifvande 

fyrarne : 
Ostende, stillastående. 
Dunquerken, omgående, med förmöl'i<elser h varje 
lm. 

Gra/Jelines, stillastående. 
Grinez, omgående, med blink hvarje 30s· 

Cayeux, omgående, med blink hvarje 4m. 

Brest. Petit Minou. Denna , redan pag. 145 be

skrifna fyren , uppgirves belägen : 48°21 29"N. 

4o321 ~''V. Höjd öfver vattnet 108 fot. Synv. 15 mil . 
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147. Concarneau, 2:ne Fyrar, stillastäende. 

" 

1:o på batteriet La Croix. Höjd öfver vattnet 

48 fot. Synvidd 9 mil. 47°52'll"N. 4°55'6"V. 

2:o emellan Concarneau och Benzec 6,318 fot i 

N.28°0. från den första fyren. Höjd öfver vattnet 

182 fot. Synvidd 12 mil. 

Tjena till ledning för inlöpningen på den mindre 
redden, då de hållils öfverens. 

Odet, 2:ne Fyrar, stillastiiende, vid nod-mynningen. 
l:o på Point du Coq å venstra stranden, röd. 

Höjd öfver vattnet 35 fot. Synvidd 9 mil. 

2:o hvit, 995 fot N.U 0 V. från den förra. Höjd 
öfver vattnet 59 fot. Synvidd 9 mil. 

162. Lis ab on, FJT, stillastäende, med röd t sken, på Tull
stations-huset vid fästningen ''Bon Successo" uti 

Tajo-noden ; tjenal' till ledning förbi ldipp-grun

den vid Belem. (1847). 

165. Barcelona, Llobregat, föreslagen fy!' vid mynningen 
af denna nod. (1848). 

169. La Ciotal. Den (pag. 169) på Fort Berouard an

gifna fyren skall, den l April 1848, hafva upphört. 

174. Porto Longone (ön Elba) Fyr, stillastdende, å Fort 

Focardo , vid inloppet till denna vi_l,. Höjd öfver 

vattnet 108 fot. Synvidd 6 mil. 42°6110/JN. 

10°32150"0. 
177. 

83. 

JJJars!talla, Fyr , stillastäende, vid inloppet till nya 
hamnen, bestående af 4 argandiska lampor, hvaraf 

en lyser i NV.f N. , den andra i V. , den tredje 

i SV. ! s. och den fjerde i SSO. riktning. Höjd 

55 fot. Synvidd 12 mil. 37° 48'S"N. 12°28' 15"0. 
Ramsgate. I stället för den, under ''Ramsgate, 

(pag. 83) angifna flagg-signalen för vattenhöjden, 

begugnas numera en röd lwla. 
183. Grossa (Dalmatien) Fyr 1 på ön af detta namn, 

stillastående, som hva~·je 3m visar ett starkare 

" l 

i 
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sliell , föregånr,et oeh efterföljdt af en kort för

mörl;else. Höjd 12a fot. Synvidd 17 mil. 44°91N. 

14°49145"0. 

194. Takli (Krim) ny Fyr i sUillet för den (png. 191) 
intagna, hvilken genom jordbäfnina blifl'it förstörd. 

Oen nya fyren är uppförd på högsta spetsen af 

Cap Taldi, stillastliende, belyser harizonten mellan 

NNV., N. och O. omliring till V. i s. Synvidd 

25 mil. Tornet, stenbygd t, uppförd t i närheten 

al' det gamla tornet, är 43 fot högt, och Sl(enet 

315 fot öfver vattnet. 45°6'34"N. 36°26'12110. 

I 96. Stora, l :o Fyr, stillastående, på ön Srieina. Höjd 

öfver vattnet 185 fot. Synvidd 10 mil. 
2:o Fyr, stillastående, på skiiret "Il o t des Sin ges'' 
vid inloppet till hamnen. Höjd öfver vattnet 94 

fot. Synvidd 8 mil. 36°54'15"N. 6°i.H 13611 0. 

202. An/icosti, Fyr, stillastående, på öns V. udde. Höjd 
öfver vattnet 100 fot. Synvidd lG mil. Hålles 

tänd frfu1 den l April till d~n 15 December. 

Då man under insegling hftller på Smtth point, 

bringas fyrtornet så, att det ielw bortsl1ymmes af 
Gormorant-point, för und vikande af de framför 

förstnämnde ställe lige:Jnde farli7,a refven. 

2or.. 

" 

Black-Roclr-point (S. kusten af Fundy bay) 

stillastående, u:i ett fj'l'liantigt, h vitt torn. 

46 fot. 45° 12'N. ti4°39'V. 

Fyr, 

Höjd 

Hetty-point eller Cap Capstan (S. lmsten af Cum

berland bay, på N. sidan af inloppet till Apple 

river) 2:ne Fyrar, stillastående, horizontelt ifrån 

h varandra, uti ett fyrliantiet, hvitt torn. Höjd 
41 fot. 45°35'N. 64°42'V. Vattnet stiger och 

faller här 55 fot. 

209. Rocl1-head boj. Meddelas, att denna boj blifvit 

försedd med en liloclw, till varning i tjocka . 
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226. Cuflchunl;, Fyrsl<epp med 2:ne fyrar, till ålsiiiinad 

.från Cultehuul<s land-fyr, licga på SV. pynten af 

af de s. k. ''Sow- &.. Pies"-ldipp-grunden, vid in

loppet till Vineyard-sound. Derifrån pejlas : 

Gay-beads fyr i SO. t. O. ~ O. 

Cuttehunl<s fyr i NO. t. O. J O. 

249. J(ey-West, ny Fyr i stället föt' den (pag. 249) in
. tagna, h viilien genom orl;an blifvit nedblåst; 
stillastilende, af l:a klassen; slår omkring 400 
famnar NO. från den gamla fyren. Synvidd 22 

mil. Fartyg, som ancöra "Ship Channel Bar" vid 

dar;er, finna 5 famnars djup, då bojen bringas 

öfverens med fyrtornet. 

250. Sand-/fey-Fyren är förstörd af orkan , och i dess 

stiille ett Fyrskrpp utlaedt, som har stillastående 
fyr, omkring 2 ~ mil NO. från Sand-Key. Synvidd 

7 mil. 

2äG. Havana. Den (pag. 256) omförm~lda, nya lentille
fyren, omgrlcnde' med förmörl{(?lset' h varje 30s, 

uppgifves nu vara färdig. Höjd Hi2 fot. Synvidd 

20 mil. 

257. San-Juan (Porto Rico) Fyr, omgående, med ss 
omloppstid. Höjd öfver vattnet 192 fot. Synvidd 

20 mil. HI0 29'N. 66°7'V. 

2ä9. 

263. 

Buenos Ayre (La P lata) Fyrsl<epp med stillastående 
fyr på stortoppen ; liecande mellan Punta India 
och ö. pynten af Ortizbank. Lots-station. 35° I l 'S· 

57°3'V. 
Pejlingar: Pnnta India NO. t. N. 10 mil. 

Ortiz-laudet S. t. V. s 
" 

Stanley (Falldauds-öarne) nål1, triangulär, h vit och 

t• öd, på Cape Pembrol<e, Ostligaste 

Synbar omkring 5 mil till sjös. 

udden af öo. 

Lots-station . 

07 

266. A gulhas (Kap) Fyr, stillastående, uti ett röd t och 
hvill, horizontelt, randadt torn. Höjd öfver vatt
net 135 fot. Synvidd 18 mil. Belyser horizonten 

mellan O. och NY. t. V. Syd omliring. 34°49'45"S. 

20°0'·W"O. 

273. 

277. 

, 

, 

278. 

" 

" 

Arracan ( Fal• i r- point). Den under denna titel 

(pag. 273) upptagna fyren på Mosque-poinl be

nämnes n u mera "Faldr-poin t s fyr". 

J(ent-Group, Fyr, omgående på 5-is. Höjd öfver 

vattnet 900 fot. Synbar l1ring hela horizonten 

på 37 mils afstånd ; men är ofta förmörl1ad af 
dimma. 

Swan-island, Fyr , omgående, på N. udden af ön 
med detta namn ; visar ett jemnt, något svaet 
sJ; en, och h varje 5m en starli blink af 2 ~s var

aktir;het. Höjd öfver vattnet 112 fot. Synvidd 

30 mil. 

Goos-island, Fyr, stillastående, på S. udden af ön 

med detta namn. Höjd öfver vattnet 116 fot. 

Synvidd 30 mil. 

Port-Philip, Fyr, stillastilende, på yttt>rsta udden 

aF Shortland-Bluff, 2 mil innanför Port-Philip. 
Höjd öfver vattnet 116 fot. Synvidd 13 a 14 

mil mellan S. i V. och SV. ! V. Lat. S. 38° 16'. 

Point- Gellibrand, Fyr, stillastäende. Höjd öfver 

vattnet 42 fot. Synv. 61t 7 mil. Lat. S. 37°52'31 11• 

Deal Island (Van Diemens land) Bass- sundet, Fyr, 
omgående med 5m omloppstid ; skenet varar i 

505
, och eår i artagande under ytterligare 50s. 

Tornet är , såsom öfriee å Van Diemensland be

fintlir:e fyrtol'D, rörll öfra delen, och hvitt den 
nedra. Höjd öfver högt-vatten-märket omliring 

972 fot . Synvidd 39 mil. 39°29'5. H7°21'0. 
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278. Otwny (Kap) Nya Syd Wales, Fyr, omgllende på 

2m 3!P, h varefter den visar en star!' blini\, som 

varar 3S, samt derpfl förmörlielse 505
• Höjd öf

ver vattnet 300 fot. Synvidd 24 mil. 38°51 1S. 

143°2910. 

Hefvet utanför Kap Otway pejlas från fyren mellan 

so. och sv. ! mil, samt sträcl>er sie l! mil 

vestvart. 

Engelska Lots-Signal-Ji'yrar. 

Alla privilep,ierade Lots-fartyg föra , nattetid , en 

signal-fyr på toppen, och derjemte, vid alla ham

nar i l\analen och på Ö. Iwsten af England, äf

vensom på Tbamesen, en grön fyr, med blinit 

hvar 15m, och vid hamnarne uti Bristols- och 

S:t Geoq~es-lwnalen en hvit fyr, lil\aledes med 

blink hvarje 15m (från den l Mars innev. år). 




