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En i Eng land bosatt Dans!i, vid namn Sö ren Hjorth, har
erhållit patent på en uppfinning alt anviinda G:~lvano-i\'la{)ne
tismen sflsom t•öre lsdiral't i machiner ä fat·t.yg och på jernvilgnr ell er för alla de ändamål, hvartill än[)liraften nu begaguas.
Röraode denna uppfinning innehållet• beslirifningen, crnndad pii en i verl;samhet satt mindre maebin eller arbetsmodell, af någ ot mer än en mans kraft, att machinen, då
den är i rörelse, visar, att livarje verl\an följes af en lika
återverlwn, medelst oml1astning af den tiragande kraften, eller
alt den ömsesidiga drar,ningen emellan lo·oppar lwn vara iilw i motsa tta rilitningar; denna Ii raft åstadkommes med elst
galvanislia batteriet i förbindelse med fl ömse sidor af dt:tsamma va ra nde magneter nf e:_:en lwnslrulition, och eu så
liallad Commutator el ler St römv ex lare, hvi llicu röres medelst
en liliarlad mclwnik, som den så liallade sliden å åncma cllinen för samma [Hldamå l, nemlig en att ömsom, åt llvarandra
Iilotsatta hiill, led a den verliande !;raften, och derieruom
frumbrinea et1 rörelse upp och ned. De i d eunn maehin auvända magn eter :iro dels fasta, i förl.Jindrclse med CommutatOI'Il och ga!lanislw batteriet, dels rörliga liilsammaus med
uaiause11 ell er vefveo. De rörliga rnaguPlernP iiro samman,satte af Here, i en boltenplan fiistad(•, olil;a lilnca h·n<~r,
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hvill;a i de fasta magneterne llafva motsvarande håliehetrr
af Conislt inre form; denna anordning s ändamål är att låta
machinen göra slag af önsl;ad län ed, och att i fortrarande
följd efter hvarandra låta de siirsliildta maenetcrnes poler
utöfva sin verlwtl. Med afseende pf1 den anförde maehinens
obetydlip,a storl ek, anser sir, nrtiliel-författaren skyldig att
göra åtsliillnad emellan theori och prali!il<, och att erliänna
den vida sliillnaden !'mellan försöli på lit en och stor slwla;
men i en slutligen tillagd mening, yttrar han sig sednare
hafva hört, att en stor maehin af denna uppfinning, m<>d
13 i tums slag, blifvit försölit och arbetet så nöjall!ip,t, att
derigenom till fullo bekräftats, det uppfinningen hvilar på
riktig grund.
Siwlie fortfarande försök lemna den erfarenhet, att medelst denna uppfinning en varaktig, stat'li lirart l1an erhållas,
så följet·, att, sedan denna lirart en gång förviirfvats, rörelsen
är utan fri ction ('?), utom möjligheten af explosion, och utom
den mest aflägsna tillfällirrhet af nårrra maehindelars sam' manstötning, hvarjemte maehinens alla delar äro ständigt
synliga och under jemn kontroll.

Den förmodan, man länge h yst, att Elel;tricitP!en förr
eller sednare sintlie lwmma att begagnas såsom lysnings-medel, har gått i verlistiilli~het, medelst en af Herr Staite uppfunnen apparat, hvilli en, uppställd vid Huneerford-hängbrygcan i London sistförlidne Maj månad, under flere nätter visades både med och utan reflector.
Då retlectorn användes, och std\larne lwstades i någon
sårs!; il d riktoine, var deras verkan utomordentlig; föremål
på 3000 a 4000 alnars afstånd, såsom parlaments-husen,
Nelsons kolonn, tornet å S:t Martins kj'!'lw, S:t Pauls döme,
bryggoroa och ånrrfartygeo, syntes lilw tydli2t. som vid dagsljus; och då skenet riktades långs sjelfva bryggan, syntes

Hungerfords torg och de der församlade massorna sll.som
belyste af solens strålar; från torgsidan var det nästan omöjligt att se rätt emot detta sken, hvarom det allmänna yttrand et lydde: ''det är en sol". Sl1enrt hölls verl1samt utan
afbrott omkring tr e timmar hvarje natt, en tid, fullt tillräcklig att pröfva apparaten, hvars verlisamhrt är stilla och
jemn, utan att lemna nåeot slags rölt. Ingen saltpeter-syra
bep,agnad es såsom vid för·egående tillfällen, och efter två
timmars fortsatt verl;samhet förmiirlites ineen minskning i
dess slyrlia. En arbetare, anställd i ll err Staites Laboratorium , hilr uppgi:'vit, att apparaten der !Jiitlits lysande uneler
tolf limmars tid utan afbrott, och, priifvacl medelst galvanonH~ tre *), vid för sö liets början och slut, befanns dess galvaniska
verlwn icl;e hafva min sl;ats hvarl;en i mängd eller styrlu1.
llörh511and('t !;an iclie hetler vara annorlunda, enär den ecentliga grunden för apparatens sammansiittninrr är att medelst
ständig p:lfyllnin1~ af den verliande syran (förtunnad eller utspädd svafvel-syra) hålla denna vill samma styrlw, under det
den miitt ade lö sningen till lika sto1· miint:d uttömmes vid
apparatens undra ända.
Denna inrält ninr,s s~mmaosät!ning hal' icl1e uppgifvits,
emrd:lll ett förtro end e deriv,enom lwnnut anses bl'lltet; men
nf sakkunnig man lemnas dd inty{l", att han sjelf förvissat
sic om, att detta lju s tir det minst. lwstsamma, som meunislw-uppfinning hittills åstadlwmmit.
HPrr Staite säges vara den förste och ende man, som
i England sammansatt en sjf'lf-reglerande lampa och ett sjelfur.derhåfland e billigt och handterligt galvanislit batteri, till
hvars långt fortsatta verlisamhet lian sättas fullt förtroende.
Siwlie dessa uppp,ifter hesannas af fort sa tta försök och
stadgad erfaren het, så lwn förväntas, att denna lysnings-me~)

Nemligen elektriska strömmens styrka
verkan dock deraf beror.
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tltod, med afseende på så väl · det medelst densamma frambragta starka sl;en, som ock det billiga pris, liVartill det lwu
erhållas, lwmmer alt användas för upplysandel af Fyrbålwr,
så väl som gator och allmänna platser, hvillw erforura en
starkare lysning.
Äfven i S:t Petersburg sliall försök hafva blifvit anstäldt,
att medelst elf'ktri&l;t sl1en från tornet på Amiralilets-huse t
upplysa den myellet breda gatan Newsiiy -Persped ive till
lJalfva dt'ss länc rl, el11!r nära 4000 alnar; den i sistnämnde
för sö li an .vända lysn inus-method up pgifves vara uppfunnen af
en Herr Archerot.
Med tvenne Enuclska Kronans Ånefartyg, llasilisl1 och
Niger, hvaruera med machiner af 400 hästars lirart, den
förre 998 och drn seduare 928 tons dräglighet, hafva jemförelse-lörsöli anställts emellan slu·ufve n och sliofvel-hjnlen,
till utrönand e af hvarderas företräd en i fart yg s fr<IUHlrifvande,
hvarvid funnits, att i dessa fartyg, hvill!a äro så nära som
möjliet lika till form, hästkraft och seeel, slirufveu är lika
med eller öfverliigsen hjulen , så ofta dessa fartygs ångpannor, IJVar för sig, frambringa eo lil1a mängd ånga af lika täthet.
Dessa två fart ygs pannor äro ganslw olilta i förmflga att
framhringa ånp,n, hvarå bri st för rfi nnes i den omhonl på
-Sk ruf-fartyp,Pt 1\iger, med machineri, fästad! i fartygets bolten
utom tr<lffen af tie ndtlip,a slwtt, och tnb ular -pannor, sfl lftua,
att elden måste utledas mellan tuberna, hvaraf upplwmm it
den oläp,enhet, d t i p<mnornas öfre delar är öfv< r!löd af
hetta, men i deras undre bri st derp5, och i följd deraf bl'ist
på ånga under öliad ått;äng af Ii o l; hviiila oläg-enheter en
bättre anordrdng af eldrören kunnat förel;omma. Ofvanniimnde försöli äga ett stort värde, och slwla föreby gca onödiga
utgifter i framtid en. De hafva lemnat visshet om:
l:o Att niirhclst tv å fartygs-maciJiner arbeta med lilw
stor hästkraft, meddelar sl;rufven den största hastigllcteu;
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2:o llfi fartygen äro fåstade vid hvat·anrlra, vinner skrnfven på hjulen, och sl;ruf-fartn;et släpar med sig hjul-fartyget;
a:o Slirufve n och dess rna chin er i <iro silsom h ~ lt och
hållet beliit;na uneler vallen, sl<yddade för slwtt, för hvill<a
hjul en och dera s ma chiueri äro gauslw myck et blottstftllde;
4:o Som seglande fartyg har Niger, jemfördt med Basilisl<, stor öfverlii g-se nhet, och skall under inga omst ändigheter löpa fara för land i Iii, genom förlust af machincri, hvilht med hjul-fartyg et lwu blifva händ els en.
Den liraft, som slmtfven öfverför till rodt·ct, åt' af hufvud sal, !ir, \igt å lirigsfartyr,, mede lst påsliyndandet af dess
'länJning ar i trånga farvatten, under det hjul-fartyg-et erfot·llrat' liiia stort vändnings-rum som tredäcliarn.
Oberoende s51eues af andra påta g-lig a fö rdelar, hvil11a
sliruf-fartyget besitter, bör ell er heldre måste dess egensl1ap
att vända qviclit, led a till att åt detsamma gifva företrädet
rör lirigel s [ltHlam fl l, äfvensom för lå nen sjöresor, hvi!lw af
silru f-fartyg et liunna giir~s, iifvcn utan bit räde af ångan, med
samma sliyndsarnhet, som af vanliga seglunde fart yg.
Ett nytt s~itt all. glödga ihåliga kulor, i sUillet för det
hiltills anviincl a lwslsamma och mödosamma, säges vara uppfunn et af en Verl!mi.istare vid namn Seouller, anstäild hos
Herr Field, B!eclislap,are i Glasgow. Den ihåliga kulan eller
bomben, försedd med flere brandrörsh51, fylles med ett högeligen brännbart pulver, hvars sammans[l!tninc ännu icke
får orrentliceiiras. DB !!Ulan afsl<jutes, tätides satsen af !!rutlågan, och litlian blifver rödgl ödend före anlwmsten till målet.
Vid det bevittnade försiil1et användes en liula af 2% tums
diameter, helt enliclt lagd på marl<en, och satsen antändes
med ett ljns, fördt intill elt brandrörshäl. V5ldsam förbränning uppstod ometlelbarli[:Cil; clllen sägs utströmma från de

62
t1·e brandrö1·shålen och lmlan blef fulllwmligen rödglödgad
pft några få selmnder. Uppfinnaren försäl<rar, alt lmlan, afsl<juten från en kanon, rödglödgades på mindre tid än 20 sel;under. satsen skall vara lätt tillverl.ad och brinna under vattnet, så alt föga tvifvel l1an uppstå om dess verl1samhet för
l;ricsbrnll, helst kulans införande i liallt tillstånd, likasom en
vanlig kulas, är förlmippad med mindre fara och omvägar,
än den på hittills brukligt sätt glöJgade kulans*).

") orvanstående notis om sjelfglödgande kulor bar redan förut af
The Mechanics M~gazine varit Redaktionen bekant, men har ej
blifvit omnämnd, emedan den ansett föga sannolikt, att inom håligheten af en bomb skulle kunna rymmas n§got slags massa,
som vid förbränning lemnade nog hetta att bringa det 1 d. t.
tjocka godset af bomben i glödgning.
Red.

JOHAN GUSTAF

VON

SYDOW.

Inom ett vapen med så vidsträelit omfattning som SJovapnet, inbegripande så rnåuga vigtip,a delar, hvillia hvar för
sig tydas för sitt fulllwmnande erfordra en mans hela förmåga och verl;samh et, iir det en sällsynt lyclw, om IJVar och
en särskild del, under tidernas lopp, någon gång utejort fö!·emål för en mans verlisamhet, h vilken, med öfverlägsna insigter i dess minsta detaljer, förenat snillets ljusa blick och
ihärdighetens lugna men säkra styrlw. Svensl;a Flottan har
ej salinat sndane män, och det tir icke bristen derpå, som
orsal;at dess dvala. Joltan Gustaf von Sydow var eller rättare är en af dem, ty snillen borteä ej , de lefva städse i
sina vrrl1 och talrika sådana bära vittne om hans outtröttliga
förmåga, h~ns ovanli Ga och Iiiara insigter. Inom den så
litdiade Armeens Flotta började han sin bana, förvärfvade
der tidigt en med mod tilll;ämpad, ärofull stridens la ger, och
äfven sedan denna Flotta ing5lt förening med Örlogsflottan,
fortfor han, hela sin verksamma lefnad igenom, att egna
denna för Uiderneslandets försvar så vir,tiga del af sjövapnet
sin sjiils odelade tillt;ifvenhet och !;rafter. Vid sidan af
sliärgflrds-vapnet.s grundläggare Aug. Ehrenswärd sl;all också
i Flottans h:ifder von Sydow, som gifvit detta yapen en så
hög p,rad af fulllindning , intaga en välförtjent och värdig
plats. Bege e ar:de de samma "djuphet i tunl1ar", ihiirdighet
handlinp,, ''!;arghet i ord".
Ehuru redan i allmännare spridda blad dragen af den
bädangånr:ne mannens lefnad blifvit med utförligbet sl;i.ldrade,
och sfllrtles kännedomen om dem är allmän inom fädernes-
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land et , torde do ck för ft'a mtida uppl ysni nG en i lwrth et uppteetmad framställuing af den utmärl\te Flaggmannens lefnadsbana böra här finna plats.

1810 erhöll medalj för tapperhe t till sjös, 1S17 utniimnd till !liddare af Kong!. Svärds-Orden, och 1846 Kommendör af samma Orden.

Johan Gustaf von Sydow föddes den 14 November 178/i
på llögsby Prostgård i Calmar Län, der fadren, Prosten J. P.
v. Sydow, var Kyrlwherde. Antogs till Kadett vid Kong!.
rsrigs---Akademie n 1797, undergick Officers-examen 1802, befordrades till Fiindril! vid Armeens Flotta den 6 Ol1tober
samma år, Löjtnant 1809, Kap te u l 814, Major 1825, samma
åt' Tygmästare vid Stocldtolms station, Varfs-Chef vid samma
station 1827, Kommendör-Kapt en 1831, Kommendör 1840,
Rontre-Amiral 18/lll, och 1849 förordnad att vara Chef för
orvanntimnde station.

1820 Jwllad till Arbetande Ledamot af Kong!. KrigsVetensltaps-i\l!ademien, 1834 Arbetande Ledamot och 1849

Heders-Ledamot af Kong!. örlogsmanna-Sällsliapet.

Kontre-Amiralen von Sydow var 2:ne gånger gift, första
gå naen med Anna Catharina Wiggma n, som afled de.n 5
December 1834, efter att hufva sl;änl;t honom fyra soncr,
hvaraf tre öfvcrlefva honom ; andra gången med Eleonora
Wi{mman, den bortgångna första mal;ans syster, i hvil11en
sednare förening iifven fyra barn föddes, hvaraf två aflidit.

Un der somram e 1803 oeh 1804 Iwmmenderad till sjös
och, under sistnämnde år, att a fruäta lmsten från Siralsund
till Greifswald.

Döden afbröt den verl•samme mannens ärofulla bana
den 14 sistlidne Februari .
Den salmad, Flottan så rättvist söl!t ultryclia genom att
anlägga sorge-te cl;en, delas äfven med sl1äl af liandels-Marinen, hvill;en i många af sina yppersta Ängfartya äger oförgätliga minnen af den hädangångnes verl1smnhet.

Åren 1806 , . l SOS och 1809 tjenstgjo rde som Chef å
~l;ärr,årds-fartyg, och bevistade bataljen vid Strömsta d
den
27 April 1808, äfvensom andra trälfninr,ar. 1807 erhöll
lwnstitutorial att vara Informations-Officer vid Götheborgs
station.

-=== ==

Under åren 1811, 1812, HH3, 1814 och 1815 lwmmendera d som Chef å Sl!ärgånls-fartyg, samt deltog i kriget
mot Norrige.
1818 Chef ft Siwnerten Göt!Jehorg, under en Iwstbevaknings- expeditt oo, 1820 Chef för lwsthevalmingen mellan
Falsterbo och Strömstad , 1824 kommenderad till Stockholm
fiir utförande af artilleri-försöl;, 1826 Ledamot i Kommilleen
för ordnand e af Sveriges Sjöförsvar. Under de följande åren
dels såsom Ledamo t, dels som Ot'dföraude, deltagit i Kommitteer, som haft till l'öremf1l förb:iltrinr,-ar af Sjö-Artill eriet
och dess användande.
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~led vår m~igtige' östra eranne afslöts i w.-lrelä den 14
Augusti 17!l0 en för nästan hvarje Svensil oförmodadt billig
fred, till hvilken Skiireårds-vapnets arofulla a!far vid Svensl•sund på årsdagen af [{ejsarinnan Catharinas l•röning den 9
Juli samma år hu!v.udsaliligast bidrog. Dess innehäll lydde:
nlt Hiliseränsen siwlie blifva, liVad den varit vid l1rieets utbrott 1788, och alla fordna förhilllanden, länderna emellan,
återställas. Fädemeslandet hade viii genom treåriga strider,
hufvudsaldieast utförde på hafvet och i skärgårdarne, upplifvat den sjunkna politi ska vieten, som del fordom innehade
bland Europas stater, och iclle afträdt en tumsbredd af sina
landamiit·en; men deremot, under detta i det hela resultatlösa lirig, förlorat, för att troligen alclrie mera äterfås, sin
respektabla sjömal•t. Både af den stolta Örlogsflotta, hvillien
tidigt ·Om våren förstnämnde år utlöpte ifrån Carlslirona, och
den sllårgårcls-styrlw, som, förstii rlit med många under vintern å alla 1.1iliets varf oybyGeda fartyg, gicli alt stnda uti
Finsl1a sliiiren, saluJades vid fr eds-slutet ett s~ stort antal,
utt det intill denna dag ej lmnnat återfyllas. Det tyd es ,
som man , rör att sl1apa de betydliea flottor, Sveriee under
dessa krigs-år t1gde, ej allenast tillgripit allt, h vad då var

åtkomligt, utan ärven anliciperat på en alliigsen fratutids
alla sympatier och tillgånGar, hvill,et satt ett lortfarande oölvervinneligt hinder att någonsin lwuua återlialla denna sjövapnets guld-ålder.
Under de efter nämnde lirig påföljande rnånca åren aftoga de återstående fartn::ens antal och sjö-materielen a!lt
mer och mer, och i samband dermed äfven de fordom
månca sjö-expeditionerne, så alt på trettiotalet af innev3rande
århundrade, den öfning, hvilken Svenslia Flottan hade alt erbjuda de unge män, som i den önslwde intrada, var rinr,a
eller ineen. Det fanns då ej annat att eöra för desse, Genom
fullmaliter till Flottan höraode lwndidatrr, till inhemtande af
nödig erfarenhet, och på samma gång dertill tvuncne af en
nådig föreslirift, att ingen sliUIIe vinna framtida befordran
till högre grad, som ej på sin s. k. merit-förtecli11ing lwnde
upptaga ett bestämdt antal sjö-månader, an att, glömmaode
alla fordna bättre förhilllanden samt afsiigande sir: alla pretentioner på den c01nfort och de bättre seder, vid h vilka
h varje väl uppfostrad yncling inom sin familj varit van, under Matros-jaelwn samt ofta under ett lårJadt namn sticl1a
~ir: in blund sjömanna-hopen, för att uti ord ets hela bemärkelse, arbeta sig till denna erfarenhet och dessa meriter.
Flere ibland desse unge mJn hafva dock äet den bättre lott
att, genom erhållne stipendier, jem te uppoffri ng af er;ne kontanta tillgångar, vinna inträde uti uWindslia mariner, och der
förvärfvat en erfarenhet, hvaraf vår egen mariu haft så stora
fördelar. Under ett så kringströrvande lif, utsatte för så
många faror och, ännu värre, så månea förödmjuk elser, var
det naturligt, att ej alla af dem, h vilka shlunda beglifvo sig
ut, skulle en dag åtet·se fädern e-jorden, äfvensom alt å de
hemmavarandes sida eu smärtsam misströstan siwlie uppstå,
huruvida de så långt och så länge borlevarande l;äre sönerne skulle återlwmma, de ur syskon-kedjan utbrutne lankarue nägonsin återförenas , och i denna hilllt.lelse, hurudane '?
uti moralisiii ~fseentlc siG like, elkr föränurade '?
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Många liafva lil\vi\1 åtcrlwmmit efler slutade sjöresor ombord ft så viii andra nationers Örlogs-skepp, som
oeli på ecna och utliind ska Handels-fartyg; de förre dragande den större fördelen af alt tjenstgöra inom en
fr iim mande marin, under att riitt hafva uppfattat samt full1\omligt inhrmtat allt, hv~ad till tjenst:en uti ett vftl ordnadt
l;l'igs-sli epp hör·er; de sednare förviirfvanrle, under en tung,
ehuru 'rredli ga re tjenstg öring, sfisom pralitisl;e sjömän, vanan
all lefva p5 sjiin, att anse sl1eppet som sitt hem, och att i
farans stund vara beslutsamme och rådige, för· vinnande af
hvillW eeensfi;q)ef de !Jesle stå i stor förbindelse till vår
Svenska fyrli antit;a flaeea; men månr,a hafva ocli för alltid
nt eb lifvit, och nr rullarn~ afförls såsom, enlict bestiimda underrättels er, döde, på sjön omliOmne eller försvunne, utan
att man någon sin kunnat tar,a den minsta reda på dcsse
sednares beldagliGa öd en. Vi hörn Pj eissa oss dertill ' och
framrör allt ej uppsifva dessa eissninr,al'. lllå ll e de' hviltw
stundligen, dap,ligen och sl utligen år efter år, hoppades och
väntade på deras återkomst, efter att så Iange hafva varit
ntsträclite på ovisshetens pinbänl1, och sedan allt hopp svikit, all väntan varit förglifves, f~ista sir, vid tanlien, utt desse
ej återkommande tryggt livila uti det blh djupet, och under
denna förmodan söl•a frid, efter elen lånca iingsliea lwmpen
emellan frulitan och ho pp , ty att drunl;na är ju en så mild
död, man l•an ej njuta den på ett mindre smärtsamt siitt;
det är ju så l;i tt att falla i hafvet, man stöter sie ej, det
r,å.r så fort alt sjunlw under dess yta, ner uti det djupa,
och st~dan iir allt förbi -- al lt slut. · En ifrån ett skepps brott ellf't' annan sjöniid rädd ad ville lianslie med helt andra
färger mflla sina drnnlmade li amraters sista stlltl(lcr, och de
friin den vid Mat~wz: ls liantrade f\orvettcn Carlsilrona så ullderbort räddade lmnde iifven t:ifva en annan beslinfninr, uti
detta afseende' men vi vilja ej se ut clcs·sn dystra talJor·, ej
lyss na till dessa ot:rolica och su relica beri\llelser; det g,tg nar
till intet. Vi iins[ia blllll frid ftt de så lunda hiidan[;llD~JIIe .
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Till alla så väl återkomne som döde och försvunne,
men framför allt till de sednnre, stå så väl fädernesland som
vapnet uti en bestämd förbind (' lse, på samma r,ånc de sjelfve
genom der·ns dyrl(öpta bemödanden och upp offringar härdat
silt eget r ylde; och man ((an VLil ej på ett anspr31islö>are
och enli!are s~i !t sli:inl;a de m\lllCa bortp,ilng ne <'11 lacl.sGmhets-Giird, iin alt genom några rncl<r [\t allm3nhelen öfv Prlcmna deras namn. ~ii\ df' ras ån nu sörjande anhöriga d<ra f
se, att, elin1·uviil tio tal af år ilat framåt, sedan dessa timade
förlu ster, F!o!ta n ej glöm t dem. Obrmiirl,t hai'va fle re af
dem lrii dt ur· Flot tans ledPr, inea Iiiagande so rg e-111ars.:h:·r·
hafva följt dem till dPras spridda oroliga hvi lo- slällcn, inp,a
poetisl;a li 5ll-5.dror viilit upp för alt besjunp,n dera s mrnne,
deras öden , di\ af de sednare man liiinn:'l' su fö ga ; meu
uteblifvnndd af allt detta !;an cöra dem och deras efter:ervaude vänner detsamma -- allt !lOG, de veta, alt det botteolösa hufvet hlef deras Graf, vi\zen, som toppade si3 deröfver, llet resta monumentf't, och den fr·acllica böljan de
strödda bleln liljorua på grallwllen.
De s5luncla hiidangånene il:1fva varit :
Henric Johan Aström, Uncler- Löjtnant, försvunnen undrr sjöfart ombord å Amerllwnslm fartyr.. Sedan alla rapporter från samt und errättPlser om honom uteblifvit, affärdes
han ur rullan i S<>pternber 1823.
!sac Tham, Under-Löjtnant, under idlwnde af handelssjöfart år ! §23 afseelad från Slocldwlm med Sven slit fartyg
till Nl'W- Yorli, men sedermera såsom ej återkommen areången från Flottau år 1§24.
Eric August Palander, Sel•urHl-Löjtnant, hastiet död till
följe af !dimatets inver·l•an uneler idlwncle af hundels -sj iifart,
ombord på Svenska llri:Jr.en Christoval Col on den 24 Juli
1825, (bv,en efter lrmnandet af Westindien, bf!crafven i
hul'vet. Till r{il!else !ör dterlclvande unbörit;CJ biPf sliiilf'l,
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der han kastades öfve1· bord , uti det till fartygets navigerande då begar,nade sjökort, utmärllt med en dödslwlle.

Joltan Fredrio Salomon Bergström , selmod-Lö jtnant,
försvunnen vid idl1ande af handels-sjö fart, och atförd ur rullan den 8 Olltober 183!i.

Carl George af Sillen, Seliund-Lö jtnant, död i Rio Jant>iro år 1827, efter att på Svenstia Ilandels-slieppet Seandia
blifvit nära nog lirossad vid arbetet med ett anliare.

Carl Gabriel IJiallmen, Selmnd-Löjtnant, förolycl1ad med
ett handels-far tyg från GeOe, afförd ur rullan den 8 December 1835.

Jöns Fornonder , Sekund-Lö jtnant, under idl.ande af
hande.ls-sjö fart . nånBen öfver hord och drnnlmad den 5 Mars
1827 från ett Svenslit fartyg i l\ortlsjön.

Axel Lud/Jig Dahlman, Selwnd-Lö jtnant, försvunnen under idlwnrle af hand els-sj öfart, och atförd ur rullan den 22

Werner Bagge, Selillnd-Löjtnant, död på \\latta i ldimatfeber den 16 Januari 1827, såsom l\lidshipsman i Engelsk
örlogs-tj enst.

Juli 1836.
Carl Johan Fischerströ m, Selmnd-Lö jtnant, gånr,en öfver bord och drunl;nad vid Cap Horn från ett Svenslit handels-fartyg den l O Januari 1842.

Donart Feiff, Premier-Lö jtnant, död af gula febern den
20 September 1828 sfisom Ofllcer uti Fransli örlogs-ljen st,
ombord på Konellen la Sylfide, stationerad vid Port au
Prince på llayli.

Paul Johan Meinander, s ekund-Löjt nant, försvunnen under idlwnde af handels-sjö fart och afförd ur rullan den 9
April ISH.

Frih erre Ni! s Palms(jf'rna, Set,und-Lö jtnant, försvunnen
~· id idliande ar handels-sjö fart, och afförd ur rullan den 27
September 1828.

Friherre Philip von Schverin, Premier-Lö jtnant.
Abraham llenric Bildt, Selmnd-Lö jtnant.
Axel Reinhold Bergenstrtlle, Selmnd-Lö jtnant.
Friherre Sig{rid Rtllamb, Selmnd-Lö jtnant.
Leonard Rosenqvist, sekund-Löj tnant.

Pehr ·Zacharias Loenbom , Selitll)d-Löjtnant, i Engelsk
örlogs-tj f' nst, diid på l\lalta af nerv-feber den 13 November
1831. \\1idsllipsmiinnen ombord å det sl1epp, till hvill1et han
hörde, reste en f'llliPI vlird på den bortgångne afhållne
skf'pps-li:llmatens r,rnf. l\15ngen Svensk Sjö-Officer har på
sednare tiden, dit ledd af detta nf liamr:ltsllap och välvilja
uppförda minnes-mi1rl!e, hesöH den unge sjömannens sista
hvilosliille uti fr:1mmande jord.

1heodor Palm, sekund-Löj tnant.
Carl Axel Ralunn, Selmnd-Löjtnant.
Carl Ernst Ebbe Heidenstam, Selmnd-Lö jtnant.
Ernst Johan Lorentz Arnoldson, Selmnd-Lö jtnant.
Carl Nielas flammar, Selmnd-Lö jtnant.

Johan Otto von Sc/wntz, Sr lmnd-Löjtn ant, död under
hand els-sjöfart i Batavia af Java-feher den 22 Olitob er 1833.

Carl Lidman, Selmnd-Lö jtnant.
Carl Gustaf Anlwrcrona , Selmnd-Lö jtnant.

Alla drunlmade vid [{orvelten Carlsilronas förolyclwnde
utanför Cap Matanzas på kusten af Cuba den 30 April

Constanlin Cleo{as Winber_q, Selmnd-Lö jtnant, försvunnen vid idlwnde nf handels-sjöfart, och afförd ur rullan den
8 April 183!i.

)84!i.
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Georg Bagge, Kapten-Löjtnant

73
1) ,

död i London den 5
Septembe r 1847 såsom Uefälhafvare å Svenskt handels-fm·tyg.
Grefve Adolf Otto Lewenhau pl, SeJmud-L öjtnant, död
ombord å Korvetten Najaden i feber, under segling mellan
Ballin och Pernamhucco den l O December 1849, begrafven
hnfvet.

På hlir ofvan anförde sätt hafva under loppet af de
sednaste tiotal en af år 30 unge Officerare förlwmmit för
Flottan, många af dem med de mest lofvand e anlag, och
man simlie l; unna göra den an märlmin g, alt tirven undr'l' ett
allvarsamt krig, antalet af afgångne Office rare inom deras
grad ej lwnde vaJ'a öfversliijande detta belopp.
Fiistunde uppmärlisamliet vid det beldaclir:a afcång-sä ttet,
har Flottans styrelse, för att bereda en ändamfllsenlieare öfning åt de unr:e miin , hvilli3 ställt sig under den blå och
gula flaggan, allt sedan år 1838 anbefallt öfnings-e xpedilioner, hitintills nära nor: tillräclili!;e till vinnande af det åsyfrtade ändamålet. Genom ett ohliclt ödes sl;icl<else sjönlw väl
flere ibland de här ofvan uppräknad e i djupet med den
Iwntrade Korvetten Carlslirona , en olyelw, som hittills stått
ensam, och v·i böra hoppas sl;atl komma att stå t'!lsam i
''åra sjö-annal er 2 ).
I) Ehuruv äl man kan antaga, all 1\a plen-l.öjln anl D ~1gge ej gjorde
denna resa i och för öfning i l.j ens ten, vilja vi ändock här Ieruna
hono~ en plats iblan d de rn;!nga and•e afuöde karnraterue .

2) Må en och h var akta sig alt nu efteråt, och i land, Ull någons
förklenande, sökn bedömrna dettil skepps-bro tt, då på hafvet, och
särdeles i dessa farvatte n, lura förstörBnde makter, hvilka, en gång
lössltippte, ej af något kunn a kufvas eller bekämpas, och som endast de, hvilb öfverlefvat denna kat as trof, kunna rätt känna och
fatta, och det säkra är, att uti Ves lindien, och särdeles på kusten
af Cuba, vid Cap S:t An tonio och ll'b tan zas , i lluhama-K analerne
samt uti södru delen af Florida - golfen , der mången seglare delat

Men då, under unrvarande tider, man tyckes allt mer ocb
mer inse behofvet af ett kraftigt, tillräckligt och väl ordnadt
sjöförsva r, samt allvarliga sympatier derför synas hafva valluat, eller med ett ord : Flottan blifvit populär, då till följe
deraf snart saedt hvarje familj lemnar någon af dess medlemmar till detta vapen, och således de yngre Ofl1cerarnes
antal betydligt öl;as, blifva dessa expeditioner, så trångt begränsade af otillrflckliga anslag och tillcånsar , ej tillfyllestCöraudc.
Till öfvnnde af hela Flottaus personal, från Amiralen
ner t iii Sl1eppseossen, ii ro årligen anslagne 90,000 ffi&. Banlw,
hvartill liOJDJUf'l' ett j'lterlir;are bidrag af Handels- och Sjöfarts-fond en, uppefiende till 45,000 ffi&. s. m., hvilket, om
man så Yill anse det, äfven un vändes till lil;u ändamål, då
alla expedilioner, vare sig till handelns slij'ddande, för diplomatislw f1ndamål, eller ocli i annan syftning, natul'ligtvis alltid lemna tillfalle till öfnine, eller rättare äJ'O öfvande för
dem, hvill;a utföra och deltaga i desamma. Dessa anslag
finner man lwnsl1e tillräcldict tilltaene, jemförde med under
andra titlar afsatte nödige medel ; men då man tager i betralilande , att ett hl:'lt vapen deraf sl1all exerceras och undervisas, eller ännu mera, om man skulle vilja ställa uti en
prgportio nerlig jemförelse an1lra mariners tillgungar i detta
afse•' nde, så inser och finner man ganslia lätt otillräcklip,heten
ht.raf. På nation en beror således att för detta ändamål "nslå en summa, stor nov, till behofrets fyllande, och så, att
Inar och en af dess söner, hrillien tager en plats inom
Flottan, lwn ombord å dess er:ne siH'PP och undf'r dess
egen flaega, erhålla nödig öfning och erfarenhe t, förutan
den Svenska florvettens öde, blåsa orkaner, som under deras förfärliga kraft taga allt med sig, och b vilka intet skepp, med eller
utan segel, kan motstå, . ehuru, till lycka för sjöfarten, dessa våldsamma vindar sällan inträffa.
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hvillm ban , salmande förmåga att handtet·a sitt eget vapen,
ej kan blifva sitt fådemesland fullt gagnelig; och ännu en
gånt-: återförande i minnet den här upptagna långa dödslistan, tro vi, att skulden till dem, hvillia derå äro teclmad e,
ej bättre och va cl1rare slilllle g~ild as, än att ge nom s5dane
nyttir:a besliimm els et' eller, må s5 va ra, uppoffringar, förs\;ona histori en om Flottans lwmmund e öden från allt för
många dylika sorgeblnd. En sådan handlin g , eg na d åt de
män ge hädangångnes mm n e, vore fade rn cs land ct vä rdig, och
de eflerlefvand e l; nmra terne simil e under tacl!samhet deruti
se ett nytt l eeli en till bättre lwmmand e ci aear inom det
l!ära vapen, för hvilliet de uteslu tand e vilja lefva, men ock
bevisat sie linona dö .

-r.

UNDE tm;i'rTELSE OM DE S Jö - EXPEDJ TI Oi\EH,
VERl\Sl';\ LLDE

STATIONER

ÅR

}'HÅN

STOCKIJOLMS

OCII

s oM nLIFVtT
GöTliEilOHG:i

1849.
Stocli!wlms Station .

Ängf(n·tyget Gyl/e. Chef: Kapten -L öjt nant Et:p,e rslriilu,
nfr;icl! från Carls ilrona den 27 S•·pll-lllue r, och afmönt'trade i
Sto cldw lm den 1 Okt ober.
En Bataljon Slrärgårds -fartyg. Chef: [{ap len l!assclbcrg, inmönstrade elen a Juni, armönstrade den 16 Juli.
Slwne1·ten Etrpl'rimenf. Chef: Kapten - Löj tn ant Martin,
till den 16 ,December, då Premie r-Löj tn ant Åg ren emottog
befälet. På liU I'anUins-bevalming i Sli te. In möns trade den
l Juni IS4S. Expeditionen fortfar.
Chefs-fartyget Tycho (sedermera utb yt t mot Chefs-fartyP,P t Brynol(J. Chef: Pre mier-Löjtnant lljort. På l<arantänsbevalining vid Djurhamn. Inmönstrade den 29 Mars, afmönstrad c de n 4 Januari 18ii0.
Chefs-fartyget Ht!da. Chef : l' remi Pr-Löj lnant r\iin8spor.
Vid sjömiitn in e- i Ny 1Wpi11f:s s!![irgnrd . Inmönstrade den l l
illaj, afmön strade d en 29 Sep tt'mbe r.
Chefs-(arty_qet !i'lalrrillen. Chef: Kapt r o-Löjtnant E. \Varhere. Vid sjömätning i \Vetwrn. lomön strad e dPn 14 Maj,
armön strad e den l§ Sep tember.

Chef: Premi r r-Löjtnant Hjertn .
vid Furusund . Jnmönst t·ad P de n 2G
April, afmii !lstradc d(' ll a Januari l S51l .
Clt e( s-(artyget Styrbjörn.

På 1\ara ntiins-bcva lminp,
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Mörsare-fartyget Slungaren.

Chef: Premier-Löjtnant
Sundin, inmönstrade d. 17 Juli, armönstrade d. 16 Aususti.
Briggen af Wirseen. Chef: Kapten-Löjtnant von I-Jorn,
inmönstrade den l Juni, afmönstrade den 31 Aususti. An-

vänd till exercis för Skeppssossar.

0~1 NATTBELYSNING TILL SJÖS FÖR ÅNGFARTYG.
(Med planche).

Götheborgs Station.
J(anon-Slronerten Hector : Chef: Premier-Löjtnant Unger,
inmönstrade den 16 April 1 afmönstrade den 13 December.

På karantäns-bevalming vid Höganäs.
Briggen Glammen: Chef: Kaptenen och Riddaren stålhane, inmönstrade den 16 Juni, afmönstrade den 16 Augusti.
Använd till exercis för Matroser, Jonsmän och skeppsgossar.

Under år l 849 hafva från Flottans tre stationer varit
sjö-kommenderade: l Kommendör, 2 Kommendör-r<aptener,
1 o Kaptener,. 21 Kapten-Löjtnanter, 28 PremiPr-Löjtnanter,
53 Selmnd-Löjtnanter, l Officer af Ronstrul;tions-liOrpsen, 4
Officerare af Marin-Regementet, l . Macllinist-O!ficer. Summa
121 Officerare.

Bland händelser 1 som tilldraga sig till sjös 1 förskräckliga
till sina följder, äro ombordläegningar nattetid, fartyg emellan, ej sflils)'nta. !\'langen rask sjöman, mängen dj'rbar laddning, har genom sftdaua tilldraGelser funnit en graf i vår,orna, och sedan alla haf och seg el-leder nu befaras af talrika Ånufartyr, 1 ökas farao af ombordläggning ännu mer genom dessa fartygs snabba fart. Mao torde p·:Jminna sig,
h vad som inträffade förlidet är, då Ångfartygen Liibeclr. och
Friedrich Frans Il, utanrör Möen, seglade så hårdt på lJVaraodrn, att sistnämnda fartyg sjönli inom 2 timmar, och hvarvirl två passagerare tillsatte lifv et. Då en sådan händelse,
oföridarlie t nog, lmnde intrftffa under en Juli-nalt, är det
mer än lyckligt, alt ej ortare olycliOr inträffat under mörkare
nätter och då ingen bcslitmd uattbelysoiug varit antagen.
IIi l tills hafl'a de lanternor, som begagnats ombord, ej
varit så tydliga, att man bestämdt kunnat rätta sig efter
dem, och således otillriicldiGa att förelwrnrna olycliOr. I afseende på ljusens sltillning, sådan den visat sig för observatorn, hafva iclie tvenne, livarandra mötande, fartyg med
tydliehet lwnoat finna den direl,tion, de bordt styra, eller
den manöver, som bord t vrrl;stiillas för att undgå ombordläggning, och ofta nog har det varit för sent att vidtaga något till undvilwode af faran.
I England har man omsider insett nödvändigheten att
på ett mera bestämdt sätt använda nattbelysning för Ångfartyg , och sedan Parlamentet derom väckt fråga, har Ami-
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rillitelr t upfl!jjort ett sy, tem i delta afseendc, och hvillirt
numera blirvit anbefuldt som lag. Delta var lil\viil ej tillfyllesteörande för vinnande af full siil•erhet mellan fartm af
alla flaggor, hvarföre oel•s å Eogelslw Amiralitetet slq'ndat att
göra sitt system liiindt hos alla nationer, och att föreslå dess
allmånna antagande.
l Franl;ril;e har detta syst em Mven blifvit antaget och
dess tillf1rnpande anb efaldt så väl tt Statens som enslrildtes
Lil;aså i Hollund , en ligt ett , den 29 Januari
Ångfartyg.
detta år, ulHrdadt Koncl. beslut. Enligt detsamma slwla
lantcrno1', visande grönt och rödt sliell, anbringas på hjulhusen I), nem ligen grönt om styrbord och rödt om babord,
livarig enom det bör blifva lätt för två fartyg att finna hvill;et
läge de Lafva i förhåll and e till hv arand 1'a och att följal,tlieen
så manövr era, att de nndv ilw ombordliigp,ning.
Na turli ctvis äro lanternorna
l1an spridas inom vissa grtins or.
vinlwl, förifrån räknad, livari nom
och synvidd r· n ·iir minst två mil

så inrättade, att lju se t blott
Ljuse ts amplitud, eller den
dt>t synes, nte ör 112° 30 1 ,
(m inuter).

Om således ett fartre A styr lmrs fråu S. till N., och
ett annat, 13 , från O. till V. , eller från V. till O. , är det
tydligt , att A i förra fallet (l,'ie. l) slwll se det röda ljuset
och i sednare fallet (Fig. 2) det eröna ljuset från fartyget
13 ; då deremot observatorn ombord å 13, som ser de begge
lju se n från A, bör sluta, att A s[;är hans kurs från babord
till styrbord i förra fallet (Fig. 1) och från styrbord till
babord i sednare fallet (Fig. 2).
Om A t. ex. sti'lfvar vestvart och B ostvart, eller begge
tv ertom, så observera de i förra fall et (Fiff. 3) hvarandras
röda lju s, och i sednare fall et (Fiff. 4) livarandras gröna
lju s; de sluta hiira f, att. J e liOmma att passe ra hvarandra
anlineen om styrbord eller babord utan att sammanträ ffa.
gående li vad till allmänhetens betryggande emot olycl;sltändelser
genom dngbåts-{arten bör i afseende på Pa3sagerare-ång{ artygs
byggnad, ulntsluiug ocl! begagnande iakttaqas ; gifven Stockholms
Stott den 16 November 181~9 .
§ 15.
Hva rjtl i mörker g~ende Passagerare-ångfa rt yg skall
under bog>pröte t, ell er vid för sW fveos öfverkaot, hafva en med
grönt sken lysaode lanterna, samt å fock-masten, i nä1·heteo af
vandt-stiincl et, en med rödt sken lysand e lanterna. Finnes ej någon ma st för-om skorstenen, hissas den röda lanternan på öfra
delen af skorstenen.
JJfom. 1.

Dessutom har hvarj e fart yg på llH'san-mastens salfel en
lanter na med hvilt sl>en, men som vi sas ensam, då fartyget
ligeer till ankars, och som un der en klar natt hör synas åtmin stone fem mil 2 ).

Jfom. 2. Dessa lanterno r eller blysar skola , om möjligt, vara så
placerade, att en linea dem emellan lutar akter-öfver , omkring
45° emot horizontcn, och så inr~ttade, att deras sken väl kan synas för-if1·å u och frå o sido1 na, men icke akter-ifrån.

Emedan numera allt flera Ångfar tyg med propeJl, så ledes utan
hjulhus, an vän da ~, måste väl någon sä rskild inrättnin g vidtagas för
fas taodet af lanternorna om styrh ord ocb babo rd. Man föreställer
sig, att denna inriit tning k u ode be>tå af dtlve rl<li' af Jern, rörliga,
så att de kunna fullas tillbaka längs farty gets sido r, eller borttaga s, då lanteruOI na ej begagnGs.

M om. 3. Ängförtyg, som under mörker ligger till ankars, skall
hafva en med röd t sken lysande lanterna, så placerad, att den
från alla bal l kan sy nas på minst 2 Engelska mils afstånd.

'') betta system för nattb elysn ing p;) hafve L sk iljer sig fr~n, bvad
fö r Passagerare- ung farty g i Sve ri ge fi r aohefalut, hvilk et kan synas
af nedaost;leoJe utdn1g af Hongl. Maj:ts Nådiga Furorduinq an-

LantPrno r med vauligt klart sken f5 icke bega~na s
för ifr5ga' araod e sign aler in g. (Se N:r 75 af Svensk Fi;irfattoiogsSamliug för år 18'•9).

1)

Mom. 4·.
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om A ser det röda ljuset från B och B ser det cröna
från A (Fie. 5), är det tydligt, att de släfva åt samma håll,
och att de cenom någon oförmodad afvil;else å någondera
sidan kunna smånineom närmas, och slutlirren vid vinlielns
spets sammanstöta; deras ömsesidiga manövrer böra således
lämpas härefter.
Slutligen lwn inträffa, att begge far!j'gen A uch B å ömse
sidor observera livarandras både röda och griiua ljus (Fig. 6),
hvilliet tydligen bevisar, att de löpa rakt emot hvarandra.
I afseer,de på Flottans Ängfartyg har Kong!. MBj:t redan tS!~S
i Nåder befallt, att de,;sa under sjö-expeditioner skola ~mellan solens ned- och uppgilng uppsätta signal-laolernor af följatJdl! beskaffenhet och pä följande sätt, neml1gen:

Under ,qång.
På förloppen en lanterna med hYill sken.
På styrbords sida en lanterna med grönt sken, och
på babords sida en lanterna med rödt sken.

Till anA·ars.
En lanterna med vanligt klart sken.
Nedannämnde bestämmelser slwla härvid iakttagas :
t:o Topp-lanternan, som i klart v~id<•r bör· !;unna synas på minst
5 minuters afslånd, si< all vara så konstruerad, att den vi,;ar ett
likformigt och stadigt sken, omfattande en båge af 20 slrek på
kornpassen, rliknadt för-ifrån, till 2 strek a liter om tvärs på fartygets båda sidor.
2:o Sid-lant<'rnorna med kulört sken, som i klart väder böra synas på minst 2 minuters afstånd, skola \'ara si\ konstruerade, att
de visa ett hkfonniot och stadiot sken omfattande hvardera en
biige af tO slrek pä' kompasse~, riikr;adl fdr-if>i\n, till 2 slrek
akter om tvärs, å den s;da, hvarest lanternan är placerad
3:o I-harje af berörde sid-l~nternor skall derjemte äga en skänn
långskepps vid innersidan af Iiiiiternorna till 3 fots Iaugd, på det
ej deras skeu må kunna korssas öfver hagen.
4:o Lanternan, som skall brukas, då Ångfartyget ligger t11! ankars,
bör lysa åt alla håll.
(Gen.-Ordres i Carlskr. d. 25 Nov . t8t18).
Till alla del ar öfverenssl>irnrner således nattllelv>uin!!en å flottaus Åugf.ntyg med hvad EngPhmUn och Fran srr;;in li;:g"gna. Orsaken, hvarföre ett olika lysrllng•-'iill lilifi'Jt anlkfalldt för Passagerare-fJugfJrlyg, är s1~r alt in>e. Erne rJiertid t.ycl;es dd vara i
och for sig en ~il stor för del , om l1kllt'l i placeratJdd af signallaut.ernorna, å Angfarlyg af alla fl"ggor, iaktlöge>, all delta ;;käl
torde bör~ uppl'äga andra orsaker, .som möjligen föra u led t. deL för
Flottans Augfartyg och Passagerare-augfartyg anbefallde olika lys·
nings-s~lLet.

Hv a rj e lt a n d a.
Som forslmingarne efter den salmade expeditionen under
Sir John Franldins befäl med sliiil viielit så stort uppseeude,
torde en förtccllnine på de EnG<:>lsl;a fartye, som äro i, eller
ruslas för de Arclisl;a regioneroe, icke sal;na intresse.
Fartyg.
E rebus.
Terror.
Norlh Siar.
Enterprise.
luves!igator.
Plover.
Ilesol ute.
Assistance.
Pioncer.
Intrepid.
Lady Franklin.
Sophia.

Kan. Besättn.
3.
3.

2.

69.

68.
63.

4.

68.

4.

65.
52.

il.
Il.

60.

4.
2.
2.

60.

2.

2.

30.
30.
25.
25.

Chefer.
[{apt. Si1· .John Franklin.

Passnc:e till
Polarhafvet.
N. V.

Kapten Crozier.
N. V.
M:r Saunders (~'laster).
N. V.
Kapten Colliuson.
Behrings-sund.
Commander M. Clure.
dito.
Commander Moore.
dito.
Kapten Austin.
Rustas för N.V.
Kapten Ommanney.
dito.
Löjtnant Osborn.
dito.
(;\.nnu ej utnämnd).
dito.
M:r PPnny.
dito.
Tender till Lady Franldin. dito.

Härar synes, att icl\e mindre än 12 farl)'C: med tillsammans 6110 Offleerare, Sjömän cch Mariner så väl af Flottan
som af IlandPis-marinen, äro använde till dessa lifventyrliea
företag; deribland icke inberäknade de landt- och båtexpeditioner, som uteå från lludsons-13ay-Kornpaniets stationer.
Kapten Sir John !loss ansträneer alla sina krafter, att
sedan han, enliet ryktet, blifvit vägrad befälet öfver den
expedition , som sednast under befäl af Kapten Collinson af-
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ende af Amiraligicl; till 13ehrines-sund, på eeen hanu, obero
ed deltaga i de
derm
att
tetet , rusta Btminstone ett fartya ,
nde till hans
så ifriet omfa ttade efters panin garne . I ansee
resur ser, betvillar
framsliridna ålder och små elwnomi ska
man gifvet· i alla
man något result at af hans bemö dand en;
l;iinda humo ristinens
fall, fast under stund om på Eneelsmän
med farorna på
sl;a sätt, full rättvisa åt det intres se , den
e lare-v Pteran en
dessa höga Latitu der väl bekante Nordpols-se
Iäeger i daeen .
John Fraul lM:r Penny, gammal Hvalfisl1-ffll1gnre och Sir
bekostnad sm exlins fordne följe slaga re, utrus tar på egen
är beu iimnd
peuiti on. Den i uppsatsen nämn de Tend erten
jelparinna i Agita Sophia efter Lady Franldins vän och meub
1ionen för efterforslmingar efter hennes man.

införda notisen
I afseeude på den i föregående häfte

att i de uppeifna
om Holländska Flottan bör obser veras ,
9 i West indien ",
summ orna: "39 fartyg i Ostindien samt
r och besty ckcerte
äro inbeeripne, utom åts!tillige af de till
hvilka ej särning först uppriilmade fartyg , Oere småfartye,
ski ldt blifvit omnä mnde .

FöRÄNDRADE

ocn

NY'rJLLKO~INE

FYRAR

ocn SJöM l\nKE N.

(Forts . fråo föreg. häftt•).

Spanien och Portugal.
Oporto.

Sicnaleriue för passerande af baren .

eifvas fr ån
Från och med den l December förlid et är
sicnal er till skepp
Fyrto rnet vid mynningen af Douro följande
'
.
.
..
:
w
s1g
som amna
man bör
T~;å lilllor på Ilagestångens topp ulmii rka: att
hålla
hör
mun
att
·n:
11ållil N. om bare n ; Tre .lilliOJ" på topp<
bupå
n
höjde
S. om baren ; Tre !rutor på råen: att vatten
höjden på ban·n [tr 12 fot; Två kulor på råen: att vatten
en på råe n :
och
topp
ens
stång
ren är Il fot ; Två kulor på
9 fot vatten
ken:
rånoc
1 O fot va tten på baren ; En trula på
pii buren.
uncl e :
l'iedan ståen de förut hruldiga sit>, ilaler giilla fortfar
iir farlig, man
L n svart liula hissad på toppen: "Kusten
må ste hålla till sjös".
En svart t>ula på stllngens topp

och en på ränoclien :

.
"SiieJ'p, som äro i sigte, kunna ej erldll la Lots"
et 1151En svart frula på be.r;ge rånoc!wrne: "Om slicpp
llas".
erhå
Lots
ler in, lwu

hvardera
En svart !ruta på stång ens topp och en pit
11
•
rånactren: "Styr åt baren
Förenade Nord-Ameri/ransfra Staterna.
ncrad t vid
New Bedford. FyrskPppet President, sl:llio
&o., dist.
O
S.O.t.
~ru11~en Sow and Pigs, pejlar Gay flead
Coc!i
1
Gutter/tun/is Fyr N.O.t.O., dist. 2 mil; Old
mll;
Ruckt 1l\ • t • V• '!1 V. ,

t

r·1st. 5 m!l· ; Dw11plin lloctrs

Fyr N.O.t.N. ~N.,

e5
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dist. 9 mil. Tre mil N.O. frän Fp·skeppet lir 3 ~ ramnus
vatten på kanten af grundet, och mellan delta ställe och
sl1eppet ål' säl;ert farvatten, men 4 mil N.O. från Fyrskeppet
äro lik väl klipporna torra redan vid hal f ebb.
11'/inols Ledge (nära Iloston). Fy1·, stillastående. Lysningen siwile taga sin början den l Januari 1850. Minotsgrund, som äfven !.ull as Cohasset Roclrs, litmer Smil S.O. {O.
från nostons Fyr, och utgöres af 15 större öfvervnttenslilippor, samt Oere hlindsl;tir, sträcl;ande sig från N. till S.
4 mil. sedan denna Fyr blifvit tänd, l;ommer den 6 mil
sydvart från Cohasset Hocl;s belägna Scituate's Fyr, som vi-

sat två sl;en, ett rödt och ett hvitt, att upphöra.
Atcha(alaya. Fyrsl;epp, uti I:layen af detta namn. Pejlas
från: Pointe-au-Fer, N. 68° V., 12 mil ; Bell-Isle, S. 33° V.,
Tuclw-llammocli, S. 22° O.; Turn State, S. 5° O., l ~ mil.
Då man bringar Fyrsl;eppet. i N.V.1 V., kan man styra ralit
på detsamma. Lemnar man den yttersta eller S.V. duc
d'alben om babord, och lwmmer nara Fyrskeppet, bör man
ant1ra på N. O. sidan om detsamma, och afvalila Lots, eller
full d~(!er. Vid höet. vatten är det 12 famna1· i l;analen.
Biista anl;arplatsen tir, då man har Fj'l'sl;eppet mellan S.S.O.

och N.N.V., vestvart omlil'ing och nära detsamma.
Sanlwty-head. Fyr, på S.O. udden af ön Nantucl;et,
stillastäende, med hvitt sl;en och omvexlande med slwrpa
blinl;al', af hvill;a man ser 2 h varje eäng med l J miuuts
uppehåll mellan hvardf:'ra, och den 3:e efter 3 minnters förlopp.
Den pejlas i N.t.O. 23 mil fr:1n Fyr'sl;eppet vid Pollod-Hip
och i N.t.V. 9 mil från Fyren på Ill ersta udden vid Great
Poiot. lliijd öfver vattnet 150 fot. Fyrtornet tir rödt och
b vitt, horizonlelt randad l; ö fra och nedra delarne röda, den
medlersta ln·it. Oet slillaståeude slwnet af denna Fyr synes
15 mil ; på längre afstånd äro enelast blinkarne
blott 12

a

synbara.

Norra kusten af Södt·a Amerika.
Surinam. Numera har vid mynningen till floden Surinam ytterligare en boj blifvit utlar;d, så att farvat!net a1· utprickadt med tre bojar.
Södra Amet·i!w.
Buenos Ayres. Fyrskepp, stationer·ndt emellan Point
Indio och Orliz Bank, med lanterna på toppen, som belyser
hela horizonten, och tjenar så väl utgående som inl•ommande
fartm till viit:lednine. Fartyp,et, som ligger 10 mil i N.O.t.N.
från Point Indio, och G mil i S.t.O. friio Ortiz nanl•, har
goda Lotsa1· ombord för de till nuenos A )'fes bestriruda sliepp.
lJ'Iexico.
Galveston. Fyrsllepp på baren, lip,ge1· på 6 J famnars
vatten i O. J N. och Il mil från baren, vid inloppFt till
Galvestons hamn. Då man vill anlira ulanför haren, bör det
ske vester om Fyrskeppet, på iclie mindre än 6! famnars
djup. Fart yp,, som l;ryssa i närheten af F)Tslieppet, för att
antingen passera baren eller vänta på Lots, böra hålla sig
till lovart om detsamma, samt icke stå länt;re in , än på 6
famnars djup.
Syd-Asien.
Hare-Island, Tuticorin (l\'Ianaar- golfen). Fyr, stilla8lående, på den s. le. Holliindsl;a Obelisken å Hare-Island,
vid Tuticorin. Synlig på S a l O mils afstånd.
Öfra Guinea.
Sierra Leone. Fyr, på yttersta ändan ar udden med
detta namn ; tändes den l Februari d. å. Höjd öfver vattnet 72 fot. 8° 30 1 N., 13° 17 1 45 11 V. Pejlas från: Carpenter Rocks, O.~S.; V. pynten ar lJ'Iiddle Ground, S.V.!S.
Kommande vestvart ifrån , måste man allta sig att bringa
Fyren ostligare än O.t.S. ~s. ; och sydvar·t ifrån, bör lwrsen
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förändras fön :1n mnn pejlar Fyren i niimnde stn·l;,
Arvenledes böra de, som liomma nordvart ifrån, rör att undvilia ~lid d le Gro und, icl1e bringa Fyren vestl igare än S.S. V. 4 Y.,
tilldess "King Tows Point" är öfverens med d en medlersta
l1<t ssern eller i S.S.O. i O.
iclu~

Fyrens beslwlfenbet och synvitlcl är iclie nppgifven.
Danmar !f.

anseende till en förest:\end e repnrntion å
Fyrtornet vid [\yliolm, lwmmer, från och med Maj månad,
den der befint li sa Blinlifyren att upphörn och i dess sUi lle
en lanterna .anbrinp,as på N. sidan af Fyrtornet. Oenna lanterna, som hi ssas på en stång, visar e tt stiliGstående slien
och belyser hela. horizonten. Bliullfyren sl<all, om miijligt,
hållas så. liin:.;c hrinnunde, tills den nya Fyren lwn tända s.
Hyholm.

Till lölje af dc'n iinsbn, Kongl. Örlogsrnanna- Sall-lwpet
uttryckt i företalet till den 5r IS<iS utgifna "Beslrrifninge n
att Siillslwpet
öfver Fyrar, Bålwr och Sjömitrl;en" &c. som möjlimisstag,
å
uppgifter
med tacl<samhet emottager
blifvit
Sällskapet
gen i detta arhrte lwnn~t inflyta, har· till
öfverlemnad förtrelining ä ätskillip,a tryelifel och oril1tigheter,
fl ere af de sPdnare liiirkdande sig från fel i Franska originaiPl, och i nn!Pdnine livarar Hedakt anmodats ruedJL'ia
nedanst5 cnde riHtPiser till allmännare liiinnedom :
11
U/slwlrncns ((all stiir L'•t. 50" !;3 1 17 bör vara
35"
39'
Lgt . 19n
2S Svenska llo_qame
"
" l. gl. 22 u 29' 2"
" 43 lievet
"
"
" - 1\'fl rqö
t S I fot
" l. g t. 19° 5V 21" "
" lf4 Daqerort
"
" Lat. 57" 17' S"
" 59 Slipslwvn
",
" l. a t 55" 50' :3"
", • 6·~ Slörfloden
" Lgt. 35° 5' .\.()"
67 Ur!;
"
" S2 i~louse
Le t. 51° :!2' O"

Sid.

l'~

" ss
"

",,

Hi e/i er

"
"

Lat. 5S 0 lf3' Ii"
Lgt 19° 30' 35"
Lgt. 2t~o 1~9' 17"
ttS fot
Lgt. 22 o t 4' 36"
Lat 55° 17' 8"
Lat 53" 50' 3"
Lgt. 5° 35' 40"
Lat. 51° 52' 0"
Hic/1 e1·

Sid. tOO
106 Douglas
" 165 Figuera

"
"
,"

"
",

200
223
229
256
276

stlir Linus
bör vara
Lat. 59° 9'
"
Lat. !~2° t6'
" Lgt. 2° 57' 39"
"
" Lgt. 52° S' 25"
",
Bonavista
llfonomo.IJ-point " Lat. t12° 33i 3t"
,
" Lgt 29' 30"
Point-Judit/t
" Lat. 26° O' t2"
"
S:t Jaga de Cuba
"
"
1
Lgt. ttt~n 6
Raine

Nå"o ra tr-ycHel

,,

"

''l f

· t,
• 1 l 1re VI~
11 111

"

Lynas.
Lat M 0 9'
Lat. 39° 25' 5"
Lgt. 2° 33' O"
Lgt. 53° S' 25"
La l. t1t" 33' 31 11
Lgt71°29'30 "
Lat. 20° O' t2"
Lgt. Ht~o 6'

·r vensom slliijal<tigheteJ'
a.

stafning af namn fördinnus dessutom, meu som dessa icl<e
äro af väsendllig bPsl<alfen het och iclie böra hunna miss leda
sjöfarande, hvilka begagna bol;en, torde anför:1nd ct af rättdser i dessa fall vara mindre nödvändigt.

Officiela Stadganden.
Frän Krias-AI1ademien utexaminerad Kadett bör, da han
inlemnnr ansöl;an att blifva föresla ce n till Officer, vid ansöknincen hafva vidrosallt Guvernörens yttrande öfver Kadettens
upprörande under vi,;tandet Yid Al1ademien, synnerligen uti
öfre afdelr.tinr,en, samt siirsliildt ölver han s visade sedlip,het.
Den, som erhällit bety(lel: mindre på!illigt eller opålitligt,
föreslås icl1e till Officer, ulan .får såsom Und<~r-O fficer utgå
\'id det Recemente eller den Korps inom Armecn eller den
Flottans Station ,· der han linskar blifva anställd. ErtPr ett
års förlopp från antap,nines tiden skall \'C(h·rhörande Ch e[ till
Koncl. Maj:t ine·å tmJ un(krd5nip,t förslae till Officers-bel'ordran för honom, e! lcr ocli i utHlerdflni~ilet anm:ila, att hans
uppförande under liden iclie varit så stadgad!, att detta
• kunde sl<e. (r(onp,l. 13refvet den 18 Januari 1850).
Uti Konp,l. RPp,IPmentet för styrelsen och Elianomien
vid Koncl. Flottans stationer den 2S September 1836 har
följande tilläue till 30:e §. 1:a mo m. blifvit i Nåder anbefaldt: "äfvensom dessutom, till vinnande af St)Tmans-grad,
"att med godl1ännande hafva urHieq~ålt examen i k:innPdom
11 om farvattnet vid stationen'
för att ders tiiJe s med öppen
"vind säl;ert kunna lotsa Kronans fartyg, hvarvid docl<, be11trätfande Stocliholms station, s5dan kännedom må fordras
"endast om fanattneo ifrån sjön till för sta an lwrsä t t ni ng,
"inom de fyra hufvud-inloppen till Stationen,n (Kongl. 13refvet den 2 Mars 1850).

Förändring ar inom Kongl. hla.j:ts Flotta.
Befordringar:
Kontre-Amiralen och Kommendören af Kongl. SvärdsOrden med Stora Korset m. m. Johan Henrik Kreuge1' till
Vice-Amiral, den 2 Mars.
Kommendören och lUddaren

af Kong l. Svärds- Orden

m. m. Salomon Mauritz von Krusenstierna till Kontre-Amiral,
den 2 Mars.
Kaptenerne och Riddarne af Kongl. SYiirds-Orden Car·t
Fredrik Coyet och Friherre eustaf Edward Ruullt till Kommendör-Kaptene r, den 2 Mars.
Kapten-Löjtnant eme, lUddaren af Kong!. Hyska S:t AnnreOrdens 3:e !dass Axel Gustaf Netzel och Riddaren af Kong!.
Svärds-Orden Pel.tr Erik Ahlgren till Kaptener, den 2 Mars.
Premier-Löjtnan terne Govert Adolf lndebetou or.lt Carl
Gerhard Gustaf Stuart till Kapten-Löjtnanter, den 2 Mars .
Selmnd-Löjtnanterne Adolf Viiitor Zethelius och Jacoh
Reinhold Lagercrantz till Premier-Löjtnan ter, den 2 Mars .
Revisorn Jean Nordbecl\ till Kassör vid Am:ts-KrigsmansKassan, den 25 Februari.

Förot'dnande11 :
Till Chef för Tjusts Båtsmans-Kompani: Kapten-Löjtnanten
.l. H. Stålhammar, den lä Mars.

Till Ledamot i Kongl. Förvaltningen af Sjö-;\rendena :
l{omruendören , Riddaren af Kongl. Svärds-Orden samt af
Kejsel'liga Ryslia S:t Annoo-Ordens 4:e Iiiass Pe tu· Gustaf Hjelm,
den 21 Mars.
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Till llefälhafvare vid Kong!. Flottans station i Stock!Jolm :
Kommendör-Kaptenen, Riddaren af Kong!. Svärds-Orden samt
af Kejserliga Rysl1a S:t stanislai-Ordens 2:a !dass med krona
och Kommendören af Kong!. Dansl!a Dannebrogs-Orden Clas
Samuel Annerstedt, den 21 Mars.
Till Kommendant vid Kona l. Flottans station i Stockholm:
Kommendör-Kaptenen , Riddaren af Kona!. Svärds-Orden samt
ar Kejserliga Rysl;a S:t stanislai-Ordens 2:a klass Carl Fredric
Coyet, den 21 Mars.
Till Varrs-Chef vid Kong!. Flottans station i Stockholm :
Kaptenen, Riddaren ar Kong!. Svärds-Orden Johan Lilliehöök,
den 21 Mars.
Afförd ur Rullan :

sekund-Löjtnant C. L. Bar,vander, för öfverblifven permission, den 14 Mars.
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