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NOTICER FRA CORVETTEN ÖRNENS TOGT 1850-51. 
(Forts. frun sid. 292.) 

D. Om (orslfjellige Gjenstande. 

21. Jeg har ei fmstet mig noget ved Seil sliibenc, da 
jeg ved disse ei har fnnd et nogct egentlig Nyt at bem:rrlu~. 
Jeg har paa Togtct havt Ancllednint: til at see manee vald1re 
SliibP, nemlig: l) den En[!elsl!e Escadre under Comrnandeur 
Martins Commando i Lisabon, 2) den Engelsl;e ~l idd e lhavs
Eslwdre und er Admiral Parl;ers Commando i i\lalta, or, 3) den 
Franske Evolutions-Escadre uneler Admir:1l Parcevals Com
mundo i 13rest. 

13landt de Sl1ibe, der for dt>n Norske l\la rine forn emmelig 
!mode have lnteresse, -mna jeg fr cmhmve den Eogelsl\e Esca
dre i Lisabon, der hovedsageligen beslod af Frq;atter, hvill;e 
sildu~rligen i enbver Ilenseende vare vel commandcrede, es:er
cerede, og fremböd i det Hele taget en valiker Holdning. 

Disse Fregatter vare byggt>de af forskje llige Constroc
teUI·er; den bedste Seiler var Pilaelon, bygget af en privat 
Man d \>Vithe i Cowes ; dog maa jeg heriii röie, at ved vor 
Nmnarel se i Lisabon siwide den ei have vmret prövet i 
haardt Veir; efter vores Afs(' iline har jee lmst i Avise rne, at 
ved en stiv Seilpröve va ndt deos Medbeiler Areth usa af Sy
mond ; under Pr ii ven l; om en sv mr By ge, i h vill; en Pha E> ton 
seilede en Deel af R~isni nu r.n overbord , og den blev nödt 
at gaa !il England for at reparete. 

Jeg va r oftere ombord paa disse Sldbe og saae dert~s 
forsl;jellige Ex~rciti e r; Alt va r indrel t8t paa Seilads og hur
tig ~lanövr,~. Flere af dem havde for bPdrc Sl1jarpning 
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Fold1e- og storstagene over forreste Tvrersaling, samt Me

snnsstaget enten ~l idt paa Toppen eller under Bereine Rnneo. 

Alle Varerundholtcrue laa i Jernböiler pna f(obrygeen, for 

Lethed til Optagning ; ligeledes Jaa Under- og Mwrsseil !il 

Fortop i et Rum ved Folil1emasten, med en swrsldlt Luge i 

Dwl1, sanledes at de lmnde beises ·lir;e op; til Stor- og 

Kryelstop · Jaa Seilene ved Storlugen. 

22. Jee bcmrerlier ogsaa, at je g har see t at alle Mari

ner have oe al de fremdeles bygge Seilsldbe. Uagtet Damp

sldbenes utvivlsomme Nyt te, saa viser det sig dog at Seil

sllibe ei lmnoe nndvreres. l Portsmouth var nyligen begyndt 

Bygningen af et Par Trwdwldwre, efter Tl1e Queens saalialdte 

forbedrede Linier; men nogle Fod (6, 101
) lwngere end 

denne, rimeligviis altsaa Verdeos störste Skibe. 

J Plymoulh slwl til Försög byeges et nyt Linieskih Sans

Pareille med Slirue. 

23. Den Franslw 1\'lal'ine bar i den sene1'e Tid bavl et 

• Par besynderlige Uheld i deres Skibs-Construclioner, i det 

der ved Bereznincerne er indlöben en elln anden Feil, saa

ledes ere Tredreld;eren Valmy og Oampfreeatten Caffarelli ved 

Delrustningen be fu ndne saa ranke, at de ei lmnde naviguere; 

for at rette paa denne Feil, har man lagt paa dem en saa

lwldet soufOuge, eller en Klre dnincsfyldninc under Vandean

gen. Culfareli i har en !lllnl sonfOage, l 1 3 !" l yl•, 7' Il ~ 11 

bred eller höi, der falder !il Intet for oven og neden, samt 

for og azter. V alm y har en massiv Fl'ldning, der skal VWI'e 

cirl1a Il 11 ty l• og 12 å 151 hö i. 

24. Indförelsen af Dampvresenet har i alle Mariner 

foraarsaset en Forögelse i Varfternes Vrerksteder, Beddinger 

og Magasiner, det er forbansende IJVad der i uenne Hen

seende deels er ud fört, deels endnu er unde1· Arbeide. 

Portsmoutl1 har fanet flere nye Beddinger, oz et meget stort 

llasin , for at Dampsiiibene her knnne liGge i N<erheden af 
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deres V(!)ri1steder. Brest har ligeledes faaet betydelige Vwrli

steder; men Tonlon er dog af de Steder jeg har besöGt, 

det Vwrf som har huvt de meest storarlede Arbeider. si

den jeg forlod Franlnig i 1832 har man paa Ostsiden af 

Byen anlagt en Bn:ceplads med ei mindre end 15 Beddin

eer, hvoraf 5 nu e re under Tag; ht>rlil lwmmer de fornöd o e 

Vwrl1stcder, lVIacasioer og umaadelice Tömrneroplaz. Paa 

Vestsiden af BF·O foretages nu et ligesaa stort Arbeicle, ho

vedsap,eligen til Dnmpvresenet, med Ku loplap,, Basins, Vredi 

steder .SCc. samt Dap,eri og Slagteri. 

Tonlons indre Red, Pt Terrain af circa 800,000 O Fame, 

opmuddres i denne Tid. Arbcidet er overtaget af et privat 

Compagni, som sl;al udföre samme i 5 Aar, oe her for have 
en Betalinp, af 7 Millioner Francs. Til dette Arbeide huves 

5 Oamp-Muddermasliiner paa 30 Bestes [{raft; til h v er Mud

dPnnasliine hörte 2:de Lastinade for at före Fyeldet bort; 

disse vare Jeru-SliruPbaade paa 60 Heste, med <i Pa r Lem

mer i Bunden, saaledes at Odlosningen zik igjennem Lem

merne. 

Bland t de i Tonlon i senere Aar udförte Arbeider, bör 

jeg ogsna omtale en i 1847 fulcifört stor oz sl;j ön Dol1; til 

denne blev gjort en Jern-Baadport, som slial V(!)re et for

trinligt Styldie i sit Slacs (construeret af Dupuy Delome); • 

den fortj ente maasl1e nogen nwrmere Dekjeodtsl>ab, for det 
Tilfrelde Hortens Dol; lwmmer i Gane. 

25. Jez har gjort mig Umaee for paa denne Tour at 

erfare, h vorledes der forholdes med Opbevarinzen af Eze

tömmer i andre Mariner; i Eneland sagde man mig at den 

hele Törumerbeholdning laa paa Land under Tag (jeg har 

ei seet den) . l Frankrip, opbevares Tömmeret tild eels paa 

Land under Tat;; men hovedsageligen i Vandet; i Brest !Ja

ves Oplaeet i Kerhnon ( östenfor Byen ved Landernau-Eiven); 

i Tonlon paa Byggepladsen ved Mau rillon ; beege Steder i 

br~lit Vand , l Tonlon er siden Branden i 1845 ophycr;et 
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elreante Tömmerslmrr, hvis Vmgge · ere af Steen , og Tage 

af Jeru. 

l begge Tilfmlde ligger Tömmeret sorteret efter sine 

DimentioOl'l' og Sl1abelun; jq; medgiver at holde Orden i 
Placeriogen af en saadan Masse Tömmer, er et heelt System 

for sig selv; mPn det gaaer for sig og maa lönne sig. 

I Cartlwgena var der saavel wldre som nyere Basim•r 

fo1· Tömmerels Opbevaring. I Neapel (Castellamare) blev 

Tömmerhasinerne fyldte med Minerals!; Vand, fra en i Nrur

heden vrerende Kilde. 

Den paa Horten brueelige Maade, at lade Tömmeret 

ligge under aahen Himmel, kan urnulig vrure rigtig, og dd 

er vel ogsaa af l\'Jangel paa Resourcer til at opföre de for

nödne Slmre, at man hur g re bet til dette Nödmiddel. Ege

tömmeret bliver drsuclen nu mere og mere vanslit·ligt at 
erholde, altsaa eo Grund mere for at give ud en omhygge

lig Opbevaring. 

26. Reberbanerne i Brest og Toulon have faaet br

tydelige Forbedringer siden jeg sidst saa dem. I Brest var 

anlagt en Dampmasldne paa 20 Heste, som driver hele Ba

nen ; den driver saaledes Udhalingen af Dugtvagnen, samt 

Masldnerne for Trossernes Sammenslar,ning; for denne sids te 

Operation var der anlagt en faststanende Mastline agter, og 

Vop,nsladen for havde lifieleues en Drevudvexline, saaledes 

at i det den avancerede, fil• Trossen den beslem te Runding. 

Til alle disse Vogne eller Siceder var der urdlagt Jernskinner 

Gul vet. 

Endvidere var i Brest et Masiiineri for Garnspindingen ; 

efter Sigende siwile Pröverne have viist heldige Resnitater 

saavel for Styrken som i elwnomisk Henseende. 

Tonlon var lir,eledes omtrent de samme Masliinerier, 

dor, ei for Garnspindingen ; der var her opsat en ny Jnd

retning for Garotjeringeo , som dog endnu Pi var taget i 
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Brug. Forövrigt var det· ei noget Nyt i den egentlige Taug

Fabrication. Det er en Selvfölge, at for mindre Mariner 

lwnne disse mange Masiiinerier aldrig svare Reuning. 

I Carthagen;~ var ogsaa et udmrurl;et LoliQie for Reber

bane; man anvendtr> her udelnldwnde Spansk llamp; deres 

nuhavende var fra Granada; forhen havde man faaet fra 

Ourivella; men denne l'orekom saa ureen i Handel en, at man 

anto~ der cik bort l O tr i Snyderi ved 131aar i Ballerne. Vi 

fik for nogle Aar siden et lidet Parti Spansk Hamp til vor 

Marine, og vi fandt denne v:me den bedste Hamp vi lijenclte; 

men da den var fra Ourivella, kom vi ogsaa til samme El'

farinp, om Snyderict med Blaareoe. Prisen for Granada [-Jamp 

var lO Dollars pr Quintat. Man slog her et udmrurket valiiH:rt 

men lwstbart Tongvoorl;; ineen Under, da der til !:sta Sort 

Tougv::erl1 afhegles 70 &, oc derti l brngles fine Garn. 

27. Blokvoorl1et i Franlirie bruges i se nere A ar i al

mindelig sammeosat, og till de beslagne Biolille gjöres först 

Beslaget frurdig, h vorefter Blo!d;estyld;erne indsrettes; jeg for

moder dctte sidste maa amtrent Ymre det samme som de i 

sin Tid omslirevne Enzelske Bothwais!;e Blokl;e. Je1; vii tii

lade mic at l'oresl aa , at man i vor l\larine r,jöt' Forsög med 

begge clisse Ting ; ved det Förste vii der spares en Deel 

Troomaterialier, jec vii ei sit;e om Arbeidslöonen bliver dt·n 

samme ; med det Sidste Ilaves den Fordeel, at om lllol,l\en 

enar itu, saa kan aligevel Beslaeet benyttes, og jeg vii <JU

tage at Beslaget i det Hele taget kan forlw rdices med mere 

Accura tesse. 

28. Portsrnouth saa jeg en ny iVJasliine for at tage 

nusten af brur,te Anllef'l>jettinp,er; den bestod i en svrur 

Tromle, hvo!'i indlades 30, 40 a 59 Favne Kjetting, efter 

Förligheden, hvorefter den omdreiedes i et Par Timer; for 

at drive Tromlen VU!' opsat en Dampmasliine paa G Heste. 

29. T Dl'n Ent;else Mariue bruges fremdeles at Jruuge 

alt Sl>ibstlilllmt·r i en ZiukoplösnillG· Nogd lit,:oende har og-
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saa varet brugt fo1· Seildug; men i senere Aar bar man al
deles ophört dermed. 

Galvaniseret Jern brnges i England fremdeles meget til 

Landbmninger, men ei til Sl;ibsbrug. I f'rankrig er det for

slijelligt ; i Brest bruges det - jeg troer til alt Jero, i land 

og ombord, Spiger, Beslag &.c.; i Tonlon derimod sj elden 

uden til Landbyeninger; dog maa jeg an före, at jeg saa det 

ofte anvendt til Varfsfartöier af Jern, saasom tit Muddcr

pramme, Vandcisterne &.c. 

30. Destillations- Kabysser bruges fremdeles jmvnligen 

den Franslie Marine; der skal enelog vmre Ordre for, at 

Linieskibe og Fregatter ve! siwlie have almindelig Kabysser; 

men tilliee medgives som Reserve Destillalions-I{abyssen. 

Fregatten Pomone, der nylig kom tilhage fra et langt 

Togt, havde altirl brugt sin Destillations-Kabysse, hvormed 

man sagde sig m eget fornöiet. Eliers maa jeg tilföie, at de 

Franslie Ortlcierers Omdömme om Destillatious-Kabysser var 
meget forslijelligt. 

Jeg veed at der forrige Aar blev meddeelt Marine-De

partementet, at man i den Franslie Marine havde givet Ordre 

til at ophöre med 13rugen af Destillations-Kabysser; men jeg 

rormoder der enten maa licge en Misforstaaelse til Grund 

herfor, eller det ma a tilslirives de mange Ord re og Contra

ord re, der i senere Tid gives fra de f'ranslw Ministerier, 

som saa ofte omskifter Chefer. 

Den Engelslie Marine har senere Tid ogsaa begyndt 

med Destillations-l(abysser; en f'orvalter, Msl:r Grant ved 

Clarence-Yard i Porlsmouth, siger sig der at vmre Opflnder 

af dem, og han har nu faaet indrettet et Vmrllstecl ndeluli

liende for deres Forfmrdigelse. Saavidt jeg mindes blev de1· 

fortalt at Admiralitetet selv havde taget Patent paa disse 

l(abysser; der arbeides sanledes ei for privat Brug; men 

enl<elte Mariner, navnlig den Russiske, skal have faaet Tilla
delse at faa Kaby sser derfra. 

310 

De Engelslie l{abysser ere noget forsl;jetlige fra u~ fran
slie ; jPg tör ei nfgjöre, !Jvillw ere de bedste; men Jeg !;an 
ei nmgte, at efter et usap,liyndigt löst Slijön at d?mm.:' s~a 
foreko m mit: de Eneelslie at have Fortnnnet; Jeg saae e~ 
af disse nye Kabysser ombord paa Fregatten Dauntles, h vol 
man sagde sig nere meget litfreds mPd den ; man. foregav 
endog ei at bru~e ruere Kul end til de smdvanllge Ka
bysser. 

31. I den Franslie Marine bruges nu meget lwrte Jern-
roerpinde afclreiet i Forenelen med en glidende Sllilpadcle, 

' . l der vaneirer med Rull"r pna t1·a;rsldhs Iirmende L1ster unt er 
Dmlisbjmllieroe. Det er en gamrnel Engelsk ldee,. som i lang 
Tid bar vmret brugt paa Dampsliibene, og som v1 have Teg
ning af hos os Hatlinen farer i dette Tilfrelde gjerne dobbel t. 

[{attet har i sine Tapper en Sllruegang, bere~net saale
des at naar det dreies, vii det sl.ydes frem eller tlibage, og 
herved altid bold e begge Parter af Ratlin en loclrette over 
llullerne i Dmk ; saavel Roerpinden som fialtet forel\olntner 
mig vmre gansl;e hensigt.smcessige. 

32. De Enr,elslie Officierer brnae i senere Tid ofte i 
deres Lulinlfcr Jern-P.nrnmel;öie, der lian ophmnges for S~l~g
rinrr, eller nedlregges paa en Brenli som Sofa; da d.e.r t!ll1ge 
medfölger löse Foclstyl;ker !il at pailslirue, saa kan Ko1en og
saa anvendes som Seng iland. 

J Franlirig er begyndt al i11dföre Hmnge-Modaratenr
Lamper til Kahytterne. 

l\Iodeller af begge foranförte Sager me<lbrioges. 

33. De Fransl<e bruge som belijrcndt nmsten allid Jern
Tallierebe til Under-Vant oc Stag; til Fold;estagene har man 
om Sprydd til h v ert s tag en stum p Jern-l\etting, n et o~ saa 
lanr,, at dd. sidstP Led l1an stildi es ig j e ~1n em det and el .Lnde
led · lwned dannes et Löböie ; Talilert·het fmstes tli det 
opa;!gaaende Endeled, der saaledes viser paa Siden og. tret 
til Sprydet. Jeg anseer disse Slroppe~ s::crdele~ hens1p,ts
mmssi3e, Off de bör sildiert indföres 1 vor Mar.me, da. de 
kunde an vendes til stag e mt>d alle Slags Ans::ctnmcs-ln dl et-
uinger. C. H. Valeur . 



D i m e n s i o n e r p a a e n D e e l E n ,q e l s !t e o g F r a n s k e S k i b e. 

Arethusa. l Phaeton., Leander.,l!~~~f~:i Napoleon. l Charle-
magne. l Ca ton. l Is ly. 

Engelsk 1---1---1 Maal. Fransk l --- l --- l Ma al. 

Me tres. Fra 60. 27 
Lang i överste Vandlinie .. 181' 184. 7' 181 • 5' 184' 71 . 23. til 62. 80. [j q.. 38. 75. 
Störste llrede pa::t Tömmeret 52. 7' 49. 6' 50. 75. 54 . 5. 16. 16. 46.28 9. 25. 13. 

paa KlCEdning 
Dybgaaende, Ag ter . ••.•. 21 . 75' 21. 75. 21. 2·1. 7. 72. 
Jlössebankens Höide over 

Vandet 8 45' 8' 9' 9. 75' Cub.- metres. 
Deplacement . • • . . • . . . 5200. 4058. 
Areal ...•. • ......• 621. 765. 630. 693. 

Fregat al 
Seil - Areal. .••... • •.• 24,q.5o. 24,450. 24,450. 24,450. 2852. 124 7. 3:de Klasse. 
Bes<Etning ...•....... 500. 500. 500. 500. 850. 850. H·O. 
Proviant i Maaneder ....• 5. 4. 5. 6 . 3 ~· ~. 2. 
.Tern-Ballast i Tons ••••• Ingen. 220. 50. 80. 

" " Vand i d:o . . . . . 258. 220. 230 • 265. 1 Maaned. 
" 

1 Maaned. 

l / l l l 
r \ =--! f 

{ 8 St. 8-p. 65 Centner- vregt. f12 St. 30- p. 

llestyckning, Batt:·ri- •... 20- 32- 65 D:o. { l 
l12- 80-

{ 4 st. s-p. 65 Centner- vregt. 

D:o i Drek .•..•. 42- 32- 45 D:o . j 90. 86. 4 St. 30-p. 4 St. 30-p. 

Heslekraft 960. 500. 260. 650. ........ .. 
Skruens Diameter . . . . . . 5. 80. 3. . 

D:o stigning .•....• 8. 50. 4. 20. 
D:o Omdreiningcr i 4' . 48. 96. 55. 

D:o Vei i en Minut .•. 408. 
D:o Tall ......... 20 S· 
D:o Biadeantal . . • • . . 4. 2. 4. 4-. 

J{ u! for Dag c . • . . . . . .. 9. 3 ~· 1 o. l 1 o. 
Skibets beregnede Hastighed l 

l 10,5. 7. H. H. 

Constructcur . . . . . . . . • W. SYmond. W i te. 

l 
Blake. Edye. Dupuy Dupuy . 

Delo me. Dclome . 



ELDSLXCKNING l\IEDELST PliiLLTPS' PATENT 11fm.E 

ANNIHILATOI\11
• 

Redan för flere månad Pr sedun har man sett notiser om 

det förunderliga och verl<samma sätt, h varpå eldsvåda blifvit 

slåcl<t genom en Engelsl< uppfinning, l;allad »Fire annihilator'' 

(tillintetgörare af eld). Suken ilr af aldra största vigt, då 

hvarje år en mängd dyrbar egendorn går genom eld förlo

rad, då afr,ifterne inom BrandförsfliHings-bolazen stundeligen 

öl<as, men ännu mera då man icke f1ger n5cot annat rätt 

sällert mede l att dämpa häftig vådeld, sådan som då ett 

fartyz under storm rålwl' i brand, elle1' då ett stenlwls-förråJ 

börjat antändas. Glott ett enda mrnnisliolif, som kan räddas 

genom anl'äntlunrle af det nya eldsläcl;nincs-sättet, skulle 

gifva ritdig ersättning för de försöl1, man dermed må an-

' ställa. 

Genom unrlerrättelse från en erfaren Svensil Sjö-Officer, 

som i London nyligen öfvervurit försöl;, gjorde med Phillips' 

annihilator, att medelst r,as-ul veclding i ögonblicllet d;lmpa 

den hälligasie eld, kan man förvissas om , att de deröf'ver 

förut allmiincjorda berättelser och loford icke iu·o något 

tomt skqt eller vanligt puffuncle, utan att förhf1llandet äger 

crund, och patentet förtjenar att i vårt land Llifva antaget. 

Det berältas, att den snilll'il1e uppll11n~ren af det nya 

eldsl;1rlmincs-sä ttet först lwm p5 id cen dertill genom ob

servation, utt den gas, som en vullwn utvecldar under erup

tioner, hade den verkan att cenast utslåclia den uppl.astade 

eldstrålen , då den dermed liOm i beröring. 11 Genom forsk

uin r:ar · i följd deraf, sä~.:cr lian sir, hafva funnit, att gasen 

hör 1 id en vtit·lue-r,rud af l ti0° Falll·eulteil ( = 7 1° J' å C el-
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sii tllermomelr.r) möta eld en, livillien håller oml;ring 3000° 

Falir. (1650° Ce ls .) och icl;e lwn bestå under denna tem

peratur. Gasen upptager en del af denna hetta , ut vidgas 

deraf llundradetals gånger och bibehåll er flndå förmåcan att 

upptaga mera varme, samt ännu mera utvidcas åt alla sidor. 

Deremot då vatten l1astas på en stark låeeld, verl;ar det 

blott på dc delar, det berör·er, och helt litet deraf öfvergår 

i ånga, hvarmed större delen genom sin tyngd nedfaller utan 

cagn." 

Sådan är ~!:r Pllillips' föridaring öfver detta nya sä tt att 

släcl<a eld. lian har vid flere tillfällen utvecldat sina åsic ter 

cenom försöl< både i stor och liten skala. Bland dessa må 

nämnas ett par, som han innevarande år utfört inför talrilla 

folksamlingar: Ett jernkärl af 6 fots diameter fylcles med 

stenlwls-tjära, som antftndes. Då lå gan nått en höjd af 20 

fot, slackte han den inom en minut genom en af sina eas

macltiner, inneh511ande l O 'tiJ af chemislw prt'para!er och 

3 pints vatten (ungefär l kanna). Vid fl ere andra tillfällen 

har han latit antända en dertill uppsatt bygcnad, fyld med 

br;innbara ämnen , och alltid lyclwts släcka elden: sedan 

den uppnått den största häftigh et, och anse tts icke l; unna 

ditmpas. Ett mindre fartygs rum, uppfy ldt · med ('Id farliga 

[m1nen, bland hvilka elden till~ils rasa under flera minuters 

tid, sl:tCI;tes genast cenom annihilatorn, så att mennisl;or 

inom 5 minuter l1~nde nedgå i fartycet, der då blott ångan 

efter ruachioen va1· märl;bar öfver den fullfwmligt släcl;ta 

las te o. 

Såsom en särdeles fördel af detta eldsläclwings-ämne 

må nämnas, att det gör möjliet för mennislwr att uthärda 

det qväfvande intrycket af eld •· n. "Den gas, som qväfv('r 

elden, lit' motsatsen mot qv<ifvande för andedriigten, och 

uppfrisliar så, alt en person, som bärcr (!<ls-machinen, l<an 

dermed cä in bland lågorna", yttrar en Tidnings-referent, 

som öfvervarit t:LL försök i storl. Arven uppgifv!~S, alt 



324 

möbler och liune icke taea någon skada af den utvecklade 

gasen, samt att menniskor kunnat oskadade nedföra sine an

sigten i de l1ärl, hvari den förvarats. 

De machiner, M:r Phillips begagnar, äro föga kostsamma 

och otroligt små. Efte1· en hitsänd ritnine förefalla de så

som täcl1ta stop med pip och handtae, l1vari en man fattar 

med båda händer, då machinen sl;all ril1tas mot elden. 

Större sorter äro uppställde på vagnar, eller i afdelnioear 

af byggnade1· och fartyg , h varifrån liranar och böjliga rör 

leda gasen till braoden, men för att släcka ett brinnande 

hus larer icke erfordras större apparat, än en man lätt lian 

bära. 

Breagnaodet af en sådan annihilator tillgår på det sätt, 

att en person trycl1er med handen på en frän handtaget 

utsl;jutande !;napp, som nedförer en pinne i det yttre loc

ket • . Denna pinne hossar ett litet liärl, innehållande svar

velsyra, som då dryper ned i ett rör, fyldt med chiorsyrad 

pottaslw och socker, blandade i pulverform. Denna bland

ning l'f1kar då eenast i brand, och en eanska stark hetta 

uppst5 t·, hvaraf det i rnachi neo inneslutna vattnet öp,onblicli

lieeu öfvergår till åoea, som, blandad med den förut ut

vecldad<: gasen, utgör det eldqvärvande f11nnet. Ingenting 

tycl\es vara enldare, och de mest nogrälinade eller l;unoige 

öeonvittnen hafva icke funnit l'inp,aste fel med inrättninGen, 

utan enhälligt ullryckt både sin förundran och sin tillfreds

sti.\llelse deröfver. 

Enlict uppgift på de mest bruliliga storlekat·, lwsta dessa 

såsom uedanståeude tabell ulvisar: 

IlöjJ. Diamekr. Kostar j cm to 1 lacldn. l{ostnad af 1 lad dn. 

N:r 1. 'i G tum. 8 tum. ':l L. ':l s. Sterling. 5 s. o d. Sterling. 
N:r':l. 18 

" 
9 , 3. o. 7. 6. 

N:r 3. 20 
" 

10 , 4. o. 1 o. o. 
N:r ''· 2~ )) 'i ·l )) ö. o. 1'1 ~ . o. 
:\:r ij. tt.J. 

" 
n 

" 
6. O. (Ltng. T2 H. Bko) '14. o. (8} R. Bko) . 
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Gasens förmåga att rena luften, så att den, nyss npp

fyld af eld och röl1, blir tjenlig till inandande, synes utgöra 

ett af de verl;sammaste medlen, för att rädda mennislwlif 

uti ett brinnande hus. En annan ganska viglie fördel af 

dessa elds läclwings-machinet• är, ult de lwnna, utan rinr,aste 

fara eller oliigenhet, jemte sina laddninuar, förvaras huru 

länge som helst, så att de alltid ii ro tillreds utt utöfva den 

l;raftfullaste verl;an, utan att man behöfve:r befara att få de 

salier, som eld en sparar, förderfvade e<·nom släcknings

medlen. 

Detta sistnfunnda förhållande har inom Kungliga palötset 

vid Windsur blifvit besannadt vid an\'ändande af en bland 

tle fyra annillilatorer, som der alltid stå i berrdslwp, då för

lidne nyår eld utbröt i rn 50 fot lång slwrstens-pipa. 

Då dessa slags maeiiiner således synas fullt ändamåls

enliga och icl1e kostsamma, så må man med slli.il instiimma 

med dem, som yrkat, att alla större hns borde dermed vara 

försedda, hvarje förråd ar brännbara funnen, och framför allt 

de fartye, som hafva eldfarlig last. 

G. l. 



Förlwndlingar inom J(ongl. Örlogsmanna

Siillslwpct . 

HöGTIDSDAGEN 

den 15 November. 

Den slindcpennina, hvilk rn Sållslinpet redan år ISn be

slutade 15ta pr<ip,la öfver dess Ileders-Ledamot, f. d. Amira

len, Kommendören med Stora [{orset af Konel. Svärds-Orden 

Herr Friherre O. G. Nordenslrö fd, hade Siillsliapet elädjen att 

nu Ii unn a, till denne dess lieders-Ledamot personlieen, öf

verlemna grnom Preses, som i ett till Herr Friherren st.lldt 

tal tolliade Srlllsliapets tilllitesätt och meninp,en med denna 

sltfldepenninc, l11arigeoom Siillslwpet önsltade åt efterlwm

mand e bevara minnet af en för Fäderneslandet och Koncl. 

,Flottan så gagnande verlisamhet. 

Sldldepenningeus framsida intaees af Hen· Friherrens 

bröstbild med ornsllrift: nFrih. O. G. Nordensköld, Amiral, 

K. l\1. St. [(. S. O.'', och å frfinsidan är afbildadt ' ett Unie

skepp med omslu·ift: nTrygg i eeen lirart n. I afsltärningen 

derunder: n Af l<ongl. Örlogsmanna-Sällslwpet år IS47n. 

JJJinnes-teclrning af l(ommendören vid [(ongl. JJJaj:ts Flotta, 

Rammendören af f(ongl. Svärds-Orden CARL GUSTAF 

WARBE/W, uppläst af Selireteraren. 

M. n.! 

Under loppet af året har den oblirlltrlip,e sl;ördemanncn, 

döden, <ifven inom delta samfund framgått, cfterlrmnande 

spår af sin härjande lie. Baden af de i erfarenhetens sko la 

bepröfvade vetrraneme inom vapr.et har glesnat; den hand, 
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som under mer än ett fjerdedcls sekel fört pennan under 

edra rådslag, bHarande fö1· lwmmande tider i edra minnes

böclier bevisen på den värma, det nit för ett alslwd t. vapens 

ära och framp,åna, som grundJaet detta samfund, och som 

fortfarande utgjort driffjedem för edra öfve rl ilp,gninp,ar, har 

domnat i döden; den röst, som vid så månr,a högtidselaear 

med ärvertygande Idarhet tollwde edra t:1nliesätt, har l.j'st

nat. \\linnet af hvad Carl Gustaf Warbu·g varit för detta 

samfund, håclwmsten af hans fönn5ga och insip,ter måste 

\'id delta tillfälle l\nnu lifli:;are eöra sie p,:'illandc, som de 

erfordrades och till så ringa delar rgas af den, hva rs pliet 

det är alt framst51la en teclwing af hans jordislta bana. ~len 

behöfves viii mera iin att nppriliuJa de oliliartade tillf:illcn, 

då hans insir,ter tagits i anspråli? lnnebftl' ide redan hans 

så ofta och för så månafaldiga ändama l anlitade verlisamhet 

mer än nog bevis på hans ovanlien förmåga'? 

Kommendören vid 1\oncl. ~Jaj:ts Flotta, Kommrndön·n 

af Kong!. Svärds-Orden Carl Gus taf Warberg född es i Carls

lirona den 9 September 1782 *). Vid Il års ålder ejorde 

han sin första sjöresa som extra Kadett, vistades drrefter i 

Guvernören för Konel. Krics-Aiwdemien Grefve N. Cro nstedts 

hus, h varest han med synnerlig ömhet omfattades; bl e f 1794 

*) Föräldramc voro Kaptonen vid Örlogs-Flottan Lorenlz Warberg 

och Maria Lovisa Petersson. Farfadren H. P. Warberg, som bötjat 

sin tjcnstebana som Styrman vid Örlogs-Fl ottan, dog 1783 som 

Kommcndör-KaJJLcn. Om honom berätl:is : att då han få år före 

sin död uppvaktade Gustaf llf, anmärkte Konungen att den åldrige 

krigaren icke bar ordens-tecken och utnämnde honom till Hiddnre 

af Svärds-Orden ; dil don gamle knMöll för att dubbas, understöd

des han uf '2:no sina söner, Kaptcnerne Lorcntz och Peter Warborg, 

h varvid, n~ir oden upplUstes och "Trotj e11are" nämndes, H. M. än

drade detta uttryck tifl "Troman". Häraf hemtatic Kommendör

l\apb<ns-graclen anledning att hos 1.\onungen unclercl. förfr5ga huru

vida denna n5dcbcvisning vore att anse silsom enskild eller allmän, 

cli\ den förldar~rles tillkomma graden. 
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antar,en som Kadett vid f(onel. f\ rigs-AI;a.demien, och del! or,, 

åren 1796, n och 98 , i de vanliga öf'nings-expedilionerne 

i Östersjön och Nordsjön, hvai'Vid under sistnämnde år då

varande Exercis-Fregatten Ulla Fersen , som derjemte be

gagnades för konvojeriug af baudelsfartyg, uppbringades och 

infördes till England, hvarifrån Fregatten likväl snart tilläts 
återvända till Sverige. 

J April 1799 utexnminerad från [{ongl. Krigs-Akademien, 

utnämndes han den 3 Juni, vid ännu ej fylda 17 år, till 

FtiiH]ricl\ vid r<ongl. Ör logs-Flottan, och användes p,enast un

der bel~il af dåvarande Kaptenen sederm era AmirJien G. af 

Klint vid förrältandet af hyclrograflslw mätningar och plikt

ningar i l3o ttnisl;a Vil;en. Året derefter kommenderades ban 

att som "Fri-Vo lo ntiir" åtfölja FrPeattrn Thelis för en ex

pedition till Mcd~;IIJafvet, undrr l;rieet med Barbaresi(-Sta

lf'l'na, hvill1en exprdition fortfor i 3 år, eller till April må

nad l SO~J, o t: h samma år intriidde hnn fl ter i sin förra 

tjen stgöring vid hydrograllslia mätningarne, hvill1a nu ni

förd es å sjön Wenern, hvaröfver han författade ny charta . 

' [Jade flren Hl05 ocll 1806 befiil öfver en arbets-lwmrnen

dering vid Höeanäs, och afeicl\ derifrån för att ansiiiilas som 

[(ompani-Offlccr vid Konel. Krigs-Aiiaderuien, men lemnade 

redan följande året denna ucfattning och kommenderades på 

Örlogs-1\utlcrn Uiil1, stationerad vid Pillau till försvar af ''Die 

l'i:ihrung" mot Fransl(a , truppe!'lles framryclwnde, iifvensom 

vid Bligen samt Pomerska kusten att bloclwra '1;\'olgast och 

Greifswald. Åren I S08 och 1809 erhö ll F:indricl( Warbng 

Kaptens-befäl, då han anstidides som Chef å Ör loes-Brigg en 

i\Jaria, lionvojerand e SvPnska och Eogelsl;a handelsfartyg i 

Östersjön och [(allegat, det sistnCnunrla året i förening med 

l3rigg<~n Svalan likal edes under hans befäl, samt hade under 

en relwgnoscerinc af Bornho lm affär med strandbatterierile 

vitl Svanrclie. Under denna expedit io n , som upphörde den 

ao November 18!19, rönt<' han ett ovanliet prof på sin Ko

nuBgs nåd , d~ han den 2!} Juli på snmma llilG lwfordrades 
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till Löjtnant och Kapten vid Örlogs-Flottan. Sedan han föl

jande året, med Briggen Vänta-Litet och Delphin under sitt 

befäl, varit stationerad i l(attrgat för· att underrätta anlwm.

mande Engelsl\a örlogs- och handelsfartn; om den anbefallda 

stängningen af Svensila humnarne, sysselsatte huu sig år 

1811, under vislandet i Carlsilrona - tjenstgörande som 

Adjutant hos högste Militär- Befälhufvaren i Blelduge och 

dessutom förordnad att bestrida Styrmans- och Lots-Distril;ts

Chefs- !j eosten - med is-m3tningar sil m t plil\lninear af 

Carlsl;ronas hamn och farleder, hvaröfver han författ ade en 

charta, hvill1en till Konungen öfverlemnades. 

Men det var e11dast lwrt tid, som Rapten Warhere fick 

egna sig åt denna lugnare, ehuru iel\e mindre trflgna verk

samhet i tjensten, . ty redan 1812 inträdde förnyad rörelse 

inom Flottan, och han kommenderades seJm Sekond på Fre

gatten Jarramas till l•ryssnings- och lwnvojerings-expedi!ion 

i Östersjön och Finska Viken, IJVarunder dåvarande Kronprin-
' sen Carl Johan å nämnde Fregatt öfverfördes till det för 

kommande tider så vietica mötet i Åbo. Från denna tjenst

göriug öfvedlyttades ban, efter blott en månads hvila, samma 

är den 8 December till Sekond å Fregatten Eurydice, som 

under ett halft års tid användes dels att öfverföra trupper 

till R(Jgeo, dels till l;onvojeriog i Belterua och Östersjön, och 

som äfven på sin köl till den blifvande för eviet minnes

värda l;riss-theatern bar den Furste, som gick att m':d sitt 

sq:errika svärd och sitt snille gifva ny rigtning åt de politi

slw förhållandena. Året 1813 befordrades Kapten Warberr, 

till Major i Flottorna, och erhöll följande året förordnande 

att vara Chef för Örlop,s-Fioltans Sl yr män samt Clicf för 

Södra Lots-Distrililet, hvillien befattning han innehade intill 

år 1841. Under ntimndp lid af 27 år var det liliv äl iclw 

endast till denna 1jenstgörinr, 1 som hans verksamilet in

skränl;tes. 1816 var han Chef på Briggen La Barline, för 

exercis med Kadetter och Flottans Uuder-OfficE>rare; år 1821 

Cl!@r ä Bri(lgen V;inta-Lilet ~amt derjemte äldste Befälharvare 

24 
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för 4 nrigear och 7 Kanon-Siwnertar undPr en expedition 

åt Strömstad och Christiania , der han i nåder namndes till 

Riddare af Kon~;!. Svärds-Orden. Vid hemliomsten befordrad 

till Major vid Kon:.;!. Örlogs-Flottan, va1· han under åren 

1822, 25 och 26 Chef för öfnines-cxpeditioner med Fiollans 

Under-Ortleerare; befordrades 1824 till Kommendör-Kapten, 

och hade som Chef a Fregatten Chapman år 1832, under 

profsegline i Natdsjön samt öfnines-expedition för Kong!. 

Kries-.Hademiens f\adctter, för sista eän~;~:n befäl till sjös. 

Sjöliriearens eeentliga pralllislia verlisamhet upphörde 

väl då för honom, men liliviil återstod månget föl' vapnet 

och fosterlaod et intlytelserilit vftrf, h vartill hans iusieter ba

nade honom vägen. Från 1824 och intill 1832 deltoe han, 

dels som Ledamot, dels som OrdtörandP, i f!Pre f{ommitteer, 

såsom: för utarbetandet af nytt Begl emrnte för AmiralitE'ts

Hriesmans-Kass~n; cranshning af proj elilet till ny J,rigs-la!~; 

uppeärandet af den sedermera stadf~istnde Sjö-Ta~tili<'n och 

l{ongl. Flottans nya Signai-Bref, samt för verl\st:1llanrle af 

'åtsliilliga artilleri-försöll och prof-slijulningar. År l 837 upp

drogs fit honom insprldionen öfve1· undervisnings-verken vid 

J{ongl. Flottans s tation i Carlsl\rona; samma år befordrades 

han till [{ommendör-Kapten i l:a Idassen ; förordnades 1841 

till Lrdamot i Kong!. Förvallningen af Sjö-~\rPndPna, och er

höll vid samma lid nå(!igt uppdrae- alt vara LPdamot i Uni

ons-l{ommitteen till af~ifvande af undcrd:iniga förslag i vissa 

de förrnatie Biheua Sverige och Norrige gemensamt rörande 

ärenden, iifvensorn i Komrni tteen för uppgö rande af fullstän

dig plan för fäderneslandets Sjöförsvar. I 8~3 förordnad att 

vara 13 efälhafvare för Kong!. ' Flottans station i Göt heborg, 

fortfor han dock alt vistas i Stockholm, intilldess Unions

l{ommilteen slutat sina förhandlingar, samt tillträdde sin Be

fälhafvare-befattuing först i slutet af följande år. Vid 1845 

års reglering Kommendör i fL ~~= ~ Flotta, nämndes han 

1850 i nåder till f(omm cn dör af l{on:.;l. - svards-Ordcn. 
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Ehuru så omvexlande och mångsidig verksamhet i tjen

slen tyckes bordt lemna föga tid öfrig till andra uppdrag, 

undandrog l{ornmrndör Warberg sig liliv<il iclie de stundom 

:.;anslla triigna åligganden , som Fiollans korpser eller m~d

boq;ares förtroende pålade honom . ILiraf må endast näm

nas, att han flere e-5nzer valdes till Ledamot i [{oncl. [(rigs

mans-Kassans Direlition; deltoe i ordnandet af Carlsl\ rona 

Stads l{yrlw-an~;eliigenheter och Fattigvårds-inrättnine, i hvars 

styrelse han blef en flerårig medlem; medverlwde som Leda

mot vid stiftandet af samrna stads Sparbank, och var under 

9 år Ordförande i Drätsel-Kommissionen. 

Är 1809 Iwllades han af ({ongl. Örlogsmnnna-Siillsliapet 

till Amanuens, 1812 till Arbetande Ledamot, och valdes 

samma år till dess Sel,reterare, bvill,en befattninG han oaf

brutet fortfor all med utrn<"trlielse bestrida under 29 år ellet' 

tilldess han afnytlade till Slocliholm. Från år 1843 rälmade 

Sällsliapet honom bland sina []eders-Ledamöter. I Kongl. 

Krics-Vetensliaps-Aiiadt>mien inträdde han som Ledamot år 

1 § 19. 

181 O förenad med Sofla Maedalena Söderdal, sliöril,te 

delta fllltensli:Jp honom 3 söner, hvaraf en afled i spttdare 

ål', och 4 döttrar. Sedan de bre ge malwrne i H år van

drat sin bana tillsamm;;ns, pröf1·andc lifvets sl;iften, förmådd e 

döden endast för kort tid afslita deras förenings-band. Den 

4 sistlidne Februari lemoad e [{ommendör Warberg det jordi

slw, för alt i en b:ittre verld åte rföre nas med sin blott 14 

daear förut häd3n:.;ängna malia . 

De så till sägande yttre drai;Pn af den bort~;ånenes 

verksamhet som tjPnsteman och medborgare ~;ifva redan 

nogsamt tillliänna, att den inre haltrn var rili och af bepröf

vad beskaffenhet. Inom vapnet egande en Idar blick, så 

mycket klarare som den, cenom flitigt forskande i häfderna , 
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hemta t sitt ljus från framfarna tiders lärdotntll', förmåddtt 

han med säl<erhet och skärpa inse följderna af samtidens 

ofta nog sanguinisl<a förhoppningar alt med det nya Imnna 

undantränga det gamla och att på omstörtningens väg uppnå 

fuiii<Omnaudets mål, måste han i viss mån blifva konservativ, 

fasthållande sig vid den enkla, af honom uttalade grundsat

sen: "att Sveriges sjelfförsvar hufvudsaldigen ligger uti en, 

efte1' våra tillgångar beräknad, väl organiserad Flotta, h var

med imn både lian möta Ilenden på lw(vel och försvara 

kusterna", men missal<tade del'före icl;e tidens sträfvanden, 

viss "att mörlirets dimmor siwlie stiingras för sanningens 

dager", och att den allmänna forslwings-andan utgjorde elt 

frö till stora resultater. 

Utom mångsidigt vetande, begårvad med en liflig känsla 

för de sl<öna liOnsterna, dessa bildningens hulda följeslaga

rinnOI', förstod han äfven att inom sin familje-lirets bereda 

dem ett liärt hem, offrande med innerlig clädje yttersta till

gångarne på utbildandet af sina barns anlag för det goda, 

nyttiga och sköna. 
l 

H v a 1·j e h a n d a. 

Författnings-Samling för [{ongl. Maj:ls Flotta, af S. W. 

Gynther; 1:a Delen. Af detta, på nådir: befallning utr,ifna 

arbete är nu J :u Delen ut.lwmmen. Arbl~tet är uppstäldt i 

rep,ister-form eller efter alphabet, och denna l :u Del, som 

innehåller 476 pngina, omfattar endast Lit t. A. Härar siwlie 

kunna slutas, alt delta arbete blefve utomordentligt vidlyf

tigt, men det torde dock ej blifva falkt i den måiJ , som 

vill första påseendet sliulle tycl1as, ty under Litt. A. ä1' in

fördt r,anslla mycllet, som lilw väl lwnnat under andra 

Littera inrycl;as, men nu endast der lf1rer komma att upp-:_ 

tagas med hänvisningar. Emellertid :ir ett sådant, af bellof

vet pål<alladt arbete föga brul1bart förr, än det i sin helhet 

är uteifvet, och dermed kan ännu kom1na att fördröjas llere 

år. Dylika verk aro i allmflnliet endast kompilationer, 

som vittna om en ihärdir, arbets-förmåga ; men detta ar

bete vittnar likväl derjemte om författarens säkra omdöme 

alt sammanställa de ämnen, som med livarannan i ett elltr 

annat afseende hafva gemensl1ap. Ett dj'lilit arbete l<an upp

ställas på Oere olil1a sätt, antincen, såsom detta, i register

form, eller såsom ett blott aftrycl< af författuin~:arne i chro

nolocisl! ordnine (såsom Modees verk) eller med författnin

garne ordnade efter vissa hufvud-ruhril;t'r. Att afcöra hvil

ketdera, som kan vara det lämplicaste, är vansldigt. Hvart

dera stHt har sina oläeenheter och sina fördelar. Stadgan

derne i Flottans Styrel~e- och Elionomi-Heglemente samt 

Sjötjenstgörings- Reglementena li11nas anförde på åtskillige 

stållr.n; förmodligen är detta likväl eudast med afseende på 

det sammanhang, som dessa Stad1:anden hafva med andra 

likartade , ty att i sin helbet inreGistrera dessa vidll'ftiga 
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Heglementen i eu drlill Författnings-Samling, vore olätupliut. 

Arbetets snara fortsättning och sint önskas af lll'ar och en, 

som intresst·rar sig för Flottans iirendeu i allmänhet. 

Loggnings-visaren, eller l1anslw rättare lop,g-uret, är 

ett instrumPnt, som angirver noggranna tiden vid lora:ning1 

i stället för Je allmiint breaenade halfminuts-glasen. Upp

linnaren 1 Engelsmannen Widenham, N:r l~ Lombard street 

London, lwllar detta instrument "the Log Dial", och annon

serar det på följande säll 1 utan att ingå någon närmare 

beslirifning deraf: 

11 Detla enkla instrumrnt bar nu uppnf1tt fulllwmlighet; 

dess ändamäl är att ersälta hrul;et af 14 sekunders sand

glas, hvi ll;a sjömilo känna sBsom opå litliga. l oväder, då de 

häst hehöfvas, blifva sandglasen så angripna af fuli!, att man 

med dem omöjliut kan uppnå någon noggrannhet. Detta 

visar sig bäst derir::enom, att mångrn n1·ttjar så l1allade 

långa och !ror/a loeg-glas, hvarmed menas mera eller min-

' Jre fln U set.unders , emedan sanden i reenväder blil'ver 

paclwd, så att den iclie rinner ned i undra dl'lell af glaset 

sa fort som den borde) dä motsatsen deremot äger rum i 
varm och torr väderlek, Logg-uret undvil;er dessa fel, eme

dan dess rörelse blifvit justerad att vara jemn i alla slags 

viider och lilimater. Det Ilar blifvit undersökt och cilladt af 

flere kunnige personer och sjömän.'' 

Dertill lwn läggas, att ett sådant instrument blifvit af en 

Svensli Sjö-Offleer inköpt, f'ör att under en längre sjöresa 

försöl!<ls, och man må väl antaga, att det bör i många fall kunna 

öfvertriiffa de vanliea logg-glasen, · som orta varit öfver

ldagade. 

Huller-Briggar ur modet. De nya Propeller-1\orvetterne 

inom Engelska Flottan ~ynas hafva gjort smärre seglande 

Örlo{;s - fartyg öfvcrllödiga . De 1 som nu finna s, anses böra 
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förses mPd iincnnclliner, rller, om rle icke passa dertill, slo

pas, för att nyttja dt•ras förtimring till ändamålsenligare fartyg. 

Jernfartyg. Prop eller-Jern-SiiOnerten S!wrpshooter, till

hörande Engelslia Flottan, har efter slutad t·x pedition bli flit 

docilad i Portsmoulh, då botteu befanns bdäcld med ota!i~.:a 

massor sniiclior och sl;al till []era tums tjocldt·lc DPt ir.ses 

lätt, att denna sl1albeldädnad llindrat sq;lincen bel ydlit:t. De 

jernplåtar, som voro undPr vatten, hade från början blif1it 

bestrulwe med s!Pnl;ols-tjära, hvilliet, i stalid att sJ,ydda 

jernet, l1ade sl;adal det betydliet. 

111ilildrisk Sparhanf> har blifvit inriil!ad för Engelsl;a 

hemtrupperne under följande bestämmelser : 1 :o Om Pli 

Soldat vid sin död lemnar mera lin et! olörsiirjdt b;1rn, sliall 

hans bt>hållning delas li!;a bland dem. 2:o l Sparbanliens 

årliga rq;ister upptagas namnen och åldrrn pil hvarje barn, 

för hvillid insä l lninc göres) och beloppet ar deras liapital 

med upplupen ränta utsät tes. a:o Sedan ett barn blir1it in

shl'ifvet, får ingen ultagnin~: ar dess medel slie, förr än de 

blifvit myndica, ulan Direktionens bifall . 

Räddningsbåt. Bland de 280 lifräddninr;s-båtar, som 

blifvit bygp,da till llillön om ett derföre utsatt pris af 100 

L. , har delta tillfallit en, kallad 11 Northumberlnnd prize srife

boot11, l;onstruerad af James Beeching frun Yarmouth, och 

den har blifvit förlaGd till RamsGate, livarest den befunnits 

uthålla alla dermed anställda försök till allman belåt enhet. 

!{an trad med !illhjelp ar en liran, har den på l~ sel; under 

sjelf rest sig, seglat l1app med en ku slbevaliflings-l,utter och 

kan bärga sig i svåraste sjö under storm. Utom den hur

vudsaldiga egrnskapen att resa sig sjelf eenom tillhjelp af 

sin i vattentlita nfdelnin:.:ar Wrdrlad e balla ' t - af vatt r o, 



330 

är denna förträrll!ga båt lättrodd 1 vakar och styr val , ar 

rymlit.: för dubbel rodd och bär 40 till 50 personer . 

Snällseglande Hina(arare. Ett fartyg, ämnadt till fart på 

Kina 1 har i London nyliaen blifvit bygdt på ett nytt sätt, 

kallad! diagonal-systemet, och af särdeles vacli er form. Det 

heter 11 Celestial'\ är 134 fot långt, 26 L 8 t. bredt, 18 f. 

3 t. djupt i rummet och mäter 439 lons. Man mo!Sf' l' det 

alt blifva en utomordentlig snabbsep,lare, som kan täOa med 

de bästa Amerikansila fart Ya, och hade det i ordning alt af

segla i början af Decerube1'. 

Sjörö(wre omtalas grassera kring Kinesiska Imsterne, och 

som murkvärdigt bevis på deras djrrfhet anföres, att de om 

aftonen den 26 Augusti röfvat en vatten-sln1ta, förtöjd ett 

pistol-slwtt från ett. Eng elskt Örlogsfartyg i en af hamnarne. 

l\led en b:\t rodde S till 9 sällar ombord pil det lilla farty

get, lade kallar i mun eller strypte besältningen, borttoga 

' den dyrbara koppar-pumpen och allt löst af värde, h vari

bland l S kärl med skarpa patroner, värda omlning 250 

Piaster. 

Spanska Brig r:en 11 Brillante 11
, som den l O Juli af~ick från 

Canton och ansetts vara förlist, lärer samma dag i stä llet 

blifvit anl'all en af sjiiröfva1·e och sån lit utanför Linlin , sedan 

besättningen blif1 il nedp,jord. Den sliatt af 80,000 Pias!Pr, 

som detta fartyg skulle öfverföra till Man ill a, lårer till en del 

blifvit tagen i besittning af Mandal'in erne, och undersökning 

är börjad. Misstanl~nn föll på Lotsen, som lotsat in fartyg et 

från Wampoa, att han simlie gifl'it röfrarne anvi sning på 

lastens värde, men de ordinarie Lotsarne vid Honekong för

klara sig alldelei obekante mC'll hela all'ären. 

FöRÄNDRADE OCH I'lYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från sid. 309.) 

Marocco. 

blogador. Om ett ankommande Sl1epp finn er på dess 

Konsuls hus hissad en röd och hvit flap,g, så är det r:tt tec

ken , att Skeppet, antingen i anseende till sitt djnpg:i ende 

elle1· ett stort antal fartyg i bugtcn, ej anses (;unna inlöpa 

utan fara. 
Norra Amerilw. 

Boston. Fyr med röd t slien, tändes U l' n l Ol!lob f' r på 

Scituate. Dt't är i fråga alt uppresa en jern s tån~ på \!i

nots Rock. 
Terre Neuve . 

Miquelon. Fyr, stillaståend e på den lår;a lwllen Tele Je 

Galantry, på södra delen af ön S:t Pierre. Höjd 21 s fot; 

~ynvidd 18 mil. Lat. ~6° 45 1 3011 N., Long. 56o 6' <'lU" v. 

Guyana. 

Porl d11 Cayenne. Fyr, stillastående på Jnfanleri-Knsrr-

nen. Ilöjd 71 fot; synvidd 8 mil. Lat. -i 0 56' 12u N. , 

Long. 52° 13' 4511 V. 
Java. 

llatavia. På lilippan Tanda Retapan flr upprest r n svart 

påle med rödt liOrs. På kl.ippan Tanda Po Ayer iir np prrst 

en svart hnl1 med twrs. Bål;en på Meinderts Droogte iir 

målad röd. Bålien på Ontoop, Java har blifvit för sedd mPd 

en jernkula, 2 alnar i gPnomsl~<irning, h1·ars mi clt äl' 20 fot 

öfver högvattens -linien. 
Bengalen. 

Hoogly Fyr, flytande i öst1·a kanalen, komm e1· att ifrån 

början af S.V. passaclen visa rödt slwn i stället för hvitt, till 

skilnad fr flll flytande fyren 

derifrån i N.N.V. 22 mil. 
Gaspal'-lwna len , som li~(:; P.I' 

False Point. En boj på lotsbanlwn på 21 J famnars 

djup i N.O.t.O. J O. 59! mil från fyren på Palse Point. 



SUBIANDRAG AF ÅTSIULLIGA KONGL. BREF) FöHORDNIN

taH, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJöFöR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

Den 14 Olit. 1\. B. 1\. l\'1. har tillåtit, att den förhöjning 

med 4 rst. l.l:lio utöfver ordinarie gaget, hvillien blit'vit 

beviljad för hvarje natura-portion till de vid Slockholms 

station tjenstgörande Båtsmän, må fortfara till innevarande 

ars U!tjång. 

S. d. 1\. B. K. M. har bifallit, att f{ompani-ChefPrne l'id 

Mario-1\P{lE.'IlH'nlet må' till utbytande ar de vid Ilegemen

tels mat-inrättning nu brukliga sli5lar och tallrickar ar lera 

emot sådane af postelin, erhålla i st. f. 60 !Jlf,;, som Passe

volans-liontraklet af d. 5 ~!aj 1Sa7 består, 100m&. 5rligPil. 

S. d. l\. B. l\. M. har tillagt Löjtnanten pf1 Flottans Extra 

och Expel;tans- Stat Christian Wollin en eratiflkalion af 

50 m&-
Den 21. 1{. B. f{. M. har befallt, att det af 1\iliels sednast 

församlade Släntler fallade heslut, rörande utbytning af 

åbldllir,e till Amiralitets-Krit:snwns-1\assan tillslap,ne inlwm

ster emot stats-anslag, skall tillämpas med nästlwmmaode 

års ingZ1ng. 

s. d. IL B. re M. har tillagt Jungmannen vid 3:e Matros-

Komp. N.T 85 Qvistberg, hvill;eo rnddat en Marin-Soldat 

från all drunlma, medaljen af 5:e storleken i silfver. 

Dl'll 4 Nov. K. B. K. l\1. har bifallit, alt en tomt-plats å 

ä Sliiiret Fjul1 i Weltern får inl;öpas, för anlii[]gning ar en 

Fyrh51i pil nämnde sliiir. 

S. J. f{. B. IL \VI. har tillact förre Selireteraren och Audi

tören vid Stocliholms station Björl1egren en gratifil,ation 

ar 200 m&.' att utgå af 5:e hufvudtiteln till oförutsedda 

utgifter. 
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Drn 18 Nov. G. O. A Postjakten Postiljonen sliall en l:n-

der-Skeppare kommenderas, utöl\er den besätlnings-styl'lia, 

som enligt General-Order af den 31 sist!. Oktober bliflit 

bestämd. 

Den 1!1. G. O. IL M. har befallt, att H. K. l!. PrinsessJn 

Lovisa .losephina Eugenias födelsedag , den 31 O Ii to ber, 

skall årligen tiras med salut, samt att Pilslidagen slia ll r;-di

nas bland de parad-dagar, på hvill\a salut iCfiC [!ifl'f'S. 

Den 21. G. O. f(. M. har beviljat Sel,und-Löjtnantr.n 1·id 

Flottan Lagerheim 6 månaders tjenslledighPI, för all, till 

enskildta angelägenheters beval;ande, vistas i !\öpenhamn. 

S. d. G. O. K. M. har befallt, att Äng-Korvetten Thor 

samt Ångfartyget Gylfe skola afrustas. 

Genentl- Order. 
(Ca·rlsl•rona Station.) 

På Postjallten Postiljonen kommenderas: Chef: Sebund

Löjtnant C. R. F. Ulner; Styrman l; Gcmenslwp 9. Besiilt

ningen inmönst1'a1· den 24 Nov. och fartyget afgår s5 tidiel 

li arifrån, att postf'örinceu från Stralsulld l1an börj:1 den 1 

nästkommande Decemb er. (Den 5 Nov.) 

Postjakten Postiljonens hrsättning öl;as med J Unt!Pr

Officer. - Rapten-Löjtnant lndt~betou återeår till tj enste ii

riog i Reglements-Kommilteeo. (Den 22 Nov.) 



Föriindl'ingar uwm Kongl. Maj:ts Flotta. 

Utnämningar 

den 10 November: 

Till Riddare af Kongl. Svärds-Orden: Kaptenerne A. G. 

Netzel, F. A. Tersmeden och A. R. W. Egrrström ; Kapten

Löjtnanterne O. Fornand er, J. P. Scharff och L. H. Couleur. 

Till SvärdsmätJ: flagg- Styrman G. E. Blixt, Öfver

Styrman A. W. Berg, Fia1m-Konstapel A. G. Bagge 1 Flagg

Siwppare C. P. Lind, Öfver-Skeppare La german, Fanjunkaren 

vid Marin-Regementet J. Wissander. 

Till Riddare of l(ongl. Wasa-Orden : Kassören, Kamre

raren C. J. Trolle. 

Befordringar: 

Komministf'l's-Adjunkten C. E. Bergmansson, att vara Ila

ta ljons-Predikant och Lära~e vid skeppsgosse-skolan å Stock

holms station, den 4 November. 

Obs. En artil1el, undertecknad V-r (å lwvertet Lid

köpings Post-stämpel), har kommit !{ed. tillhanda. Införan

det deraf i Tidslu·iflen kan likväl ej medp.ifvas förr, an för

fattaren antingen lemnat Red. rättighet alt af artilieln endast 

reproducera h vad som rör sal1, eller, genom att uppeifva 

sin adress, sälter Red. i tillfiille att i bref närmare utv ec lda 

hvad den önskar måtte ur artikeln blifva uteslutet. 




