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FORBEs' NYA TAKLING. 

Am~ril.ansl;a palieten 11 Massacllltsetts'\ försedd med auxi
liär-maeldn och propell, itr tnliladt på ett nytt sätt efter en 

M:r Forl>es' it!e. Uppfinnaren l>eslirifv ei' den sj e l f salu n da: 

Den taldin[;, som nu hlif1it införd pf1 flera sliepp bland 
FörPuta Statrrnas handels-marin, forenar säliri·het och l>e

ql:inJii~ltPt med fina eliOIIOJOiSiia förd~Jar. Sfidant är allas 

onJdöuH•1 som halt l iiifäiie att försöliU dl'n. När, som jae hop
pas, d··n llH·d tiden l,nmm•·r· i allm3nnare brul!, slwla fartrg 
liunna handtn<IS lallare och sälirare, än som nu, med v5ra 

sv•q:a IJf·siittnincar van!ieen är fallet. Denna sorts taldine h~t· 
lfwge varit b•·e••enad på Toppsreels-slwnertar, och är såle
,j~s •·ndast så till vida ny, som den förr ej föreliommit på 

så stura fart y e, som Massathuselts och barlien Edith, båda 
rustade 1844-45. 

Under- och hram-rår sil ta lilia som j den vanlien tnklin

C"n; nwn mrrs- och hram-s!·cll'ls seeel-nreoJ' uteöra j df·n nya, 
tre sq~··l j st:111Pt liir två. ~lers-sep,ld f111r s~mma slorleli som 
Pit 1a11li;{t •luf>f>('lrd1at m•·rs-sl'gPI; rån löper på rf1llen, som 
sfllt·tlt"S måst t.• vara bf'l) dligt lä lit: re ii n som annars brulias, 

iHvf'n om stiill\!'' ll sit:•·r på al,ter!tant om masten, lll·iJ
~t'l m•·dfii!' ndin1:a flirt.lelar·. Sill"r dert.·mot slåll!l('n, såsom 
\'anlrp,•·n brul.as, på liirl.ant, liip Pr nalurlit_:lvis rån på den del 

af stäne"u, som tir tll!dPr Eselhufvud~t. Srp,let näst öfver 
mers-s<'gld, som motsvarar öl're delen af mers-se!ll_et och un

dre deleu al' bram-seeJet i 3amla taldin!len, får nu namn af 

bram-seg<'l, och gamla bram-seglet blifvea· boven-bram-segel, 
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arvensom p,amla bo.ven-bram-seelet med nya talllingen får heta 

sl1yskrapan *). 

Då det är af högsta vist, alt så väl rundhult som segel 

må efter Ilehof liunna användas på Oera st;\ll('n, har jag p,jort 

focl1-rån (med undantar: af noci<arJH') lilia nH•d stor-mPrs-riin; 

för-mers-rån lika med stor-bram-rån och för-ölver-bram-riln 

lil1a med stor-öfver-bramrån. På samma sätt som för-rårna pas

sa på storen, böra l1ryss-rårna passa på fören; hegine-rån som 

för-mers-r5, l1ryss-rån som för-bram-rå och s5 vidare. Mt•san

mastcns rår passa då iifven på storen, fast två step, hö~re upp. 

Fastän rårna på så sätt till sina läncdr"r' äro afpassade efter 

ett visst system, hindrar· naturlip,tvis inef'nlinc alt tjodltlit'n 

bestämmes efter det bruk, lll'artill de först äro ämnade. 

Den förnämsta förd elen hos den nya taldincen, ligger 

deruti, alt så snart bram-segl en blifvit berr,ade, lieger fariYI::et 

för segel motsvarande dubbelrefvade mers-sf'ge l. Seg len blif

va l~tt-sliöltare, stå bättre bidivind, lwnna litllare hPsli\s i 

storm och tåla dessutom br. lydli(!l mera slitninr,. Med ell ord, 

ett farl)'g lian i bårdt väder, mPd den nya takliugen, hand

teras lilia vftl, ja, bällre! med bara valilen, än annars med 

alle man. Uvar och en, som varit till sjös, l1änner väl, alt 

det isynnerhet är, då l'!l sliepp först lwmmit till sjös, innan 

allt hunnit blifva rikligt sjöldart, som liapten och befäl hafva 

mesta oro, och som talding och sPp,~l mest slite~, synnerli

gen då man under den liontr~ra i\'lonsoonen lemnar Ostindi

ens och Cliinas hamnar. Ofta lliinder, alt hesiillnincs- st)'l'

lwn betydli:;cn minslws eenom sjulidomar, som på många 

ställen så lätt utbryta ombord. Under sådana förhållanden 

böra den nya taldingens fördelar· fördradesvis p,öra sie gål

lande, rmn äfven i allmänhet, ty som sjömän mt>d hvar dag 

blifva mera sällsynta och mindre dusliga, har· man nu liOm-

*) M:r Forbes' bram-rä löper således på svåra stången, och hans ho

ven-bram-rå på bram-stången. Enligt nya systemet, tarfva llfven 

dessa sUlngM nya namn. 
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mit derhän, att det näslan giiller som regel, att endast half 

besättning hestils till sl1eppets manöver. En talding så inrät

tad, alt man säkert och beqvä mt lian harHitera sig med de 

minslintie resurs Pr na, är sål<'des bö~:t af bebofvet påkallad. 

Detta probl em tror jae mig hafva löst, ut;w alt i minsta mån 

skada ett fartygs öfl'iga goda egensl1aper. 

Jag anser det vara större fördel alt hafva stäogerne på 

akterliant ar mast erne än tvärtom, emedan bram-stängeroe 

älvensom boven-bram-sliingerne lillT!lla strylws, utan att der

under varande segel dera f belamras. Härigenom komma ock

så lån&-salninearne att frestas mindre, då sluthultet Jwmmer 

på ali!Prkant om rå!len, än som nu är fallet på de flesta 

handelsfartyg, der iclie allenast svåra stången, utan äfven un

der-rån (som ofta Ltänger i stång-foten) endast trycka på 

låne-salningarnes förlwnt. 

Det är väl sannt, att svåra stänsf.'rnes strylwnde mera 

sällan förekommer ombord på seglande fartye, men då det 

kommer i fråsa, är af yttersta vigt, att det blir fort gjordt. 

I Chinas hamnar nödp,as man ofta noe vidtaga detta försirr

tighetsmått, och på Mauritius lilialedes, vid annaiiiande orlw

ner, på hamn-liaptr.nens befallning, antingen man vill eller icke. 

På änghålar i allmänhet, SJ' IlOerlisen på sådane med 

auxi liär-machiner, hvillia mrr och mer lwmma i brul<, samt 

på örlogsman, l;ommcr ofta stanr:ernes strykande i f råg a. 

Ingen lärer väl dii vilja nl'lia den stora nyttan, att med 

strukna stän1:er lwnna föra dnhb elrefvade mers-segel och un

der-sep,el. Änch5tarne Massachusetts och Edith, samt seder

mera Förenta Staternes ångbåt, John Hancocli, som nylisen 

seglade på uppläclitsresa under befäl nf kapten Hiogold, haf

va stangerne på al1terllant om masterne, men derjl'mte så 

inrättade med slo·uf-slulhnlt, alt st;ingPrne kunna slrylias 

utan att el t enda tallrep heltlifv f' r <lossas. Flyine Child ers 

af 1200 tons, som nylip,l'll srglade frftn Boston till Califor

nien, hafva äf1·en sina sWnger· pä al1lerkant. 
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Sommcrset, Reindeer, Mermaid, Lantas, Scaq:o, Hypo

craph med Oera andra, hafva sina slti nr, f.'r på förkant; enda 

skälet härtill iir, att det ser U<itlre ut. Jar, medeifi'L'r det, 

den nya taldineen tnp, er sir, icl; e så v:\1 ut i liamn som den 

gamla, men mJn borde iclie endast derföre uppoffra de stora 

fördelar som det nya saltet medför. i\långeu tycher Yid för

sta anhlicliPll af d~n nya taldin p,e n, alt df'll [u· för tunr,, 

hvill;et natnrlir;tvis är mindre förmflnliet, samt alt sPglen, 

såsom varand e mindre, iclie kunna ega sa111111a tirifkraft som 

de större. livad laldinuens tynr,d bt'lråff,u·, så om ucl;så den 

nya Vi1p,er nåuut mera, tir ej derföre sa:;dt, nlt den sl;all bi

draga mera till lirän unine, ty mers-rårn a hissas ej sf1 höet, 

och så väl rår som sPgclduk derofvan är lättare än i r,amla 

talilineen. Utan tYifvel lian man antaua för eifvl'l, att ju 

större ett seeel är, drss krafticare Yfrlinf' df't lill framfart, 

förutsatt liliv;il, att dd stilr v<il. Just hQruli lip,p,l'r nya tall

Iiogens fördel, ty dess mers- och hram-sPr,el stå oheslridliet 

hällre. l-Ivar och en vet, att ett djupi mHs-seef'l ide J,an hissas, 

utan alt rån lHJCiar sir: cansl•a hetydliut, och att Jet nästan 

är omöjligt, alt en mört; natt f~ det Sll)'f.:{ll och sällert ref

vat med den vanliea bes~ttningen. 

Hvarje mf.'rs-seerl haJ' rndast ett rd, sfi tillverkndt, att 

b5da seisincarne silla pfl förLlllt, alt i>~lopas lirinu ref-leida

ren på rån, sflsum på örlnt:sm:llls unJer-srp,r·l "'). En förtlt·l 

hos den nya taldineen, som hiltills ide varit n:imnd, tir alt 

om hram- stången (stäucrn e fler eamla saltet) eflr förlorad, 

*) M:r Forbes' lyckes icke veta af tlen nya franska refnings-methoden, 

hvilken äfven hos oss med ford el blifvil anvand, pil s5 väl mers

som under-segel. Refseisingarne äro tillverl<ade med kniifring och 

öga, och sitta fast vid rB-leidaren. Seisingeu tages igenom den i 

seglet långs refbandet sillande reflinan, hvarefler dess öga kränges 

öfver den invid rå-ieidaren fästatie knäfring~n. Duken lwmmer här

vid, liksom vid den omnämuda mett:oden att refva under-sesel, alt 

btlnsa lös akter om seglet, 
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l1an man lil;a räl på råtten föra dubi.Jel-refvat mers-segeL 

Äfven är det möjliet att få upp en ny stång, när vädret är 

sådant, att delta voro olånl•bart med den vanli~a taklineen. 

TiiiHrlininesliOslnatl 0n ar dPil nya taldinp,en iii' dyrare 

nn deu naml•;, isynnnlid 0111 handtv rr lial'ne iclle tiro \'ane 

dervid, ty dc' rtill furdras JU <' ra hlocli, tlit:virliP och jernarbete; 

Jn('!l denna försia J, os lnad blir besparing i !~neJen, så väl 

hvad slitnineen beträffar, som för hes:il tnin p,Pn . 

Såsom ett bevis på nya taldingens värde må bår näm

nas, att l'! t rech·ri nära lluslun låtit. Iiiiv ertia den för tre far

tyg, utan att rådfråea, eller ens unde!'l'älta mig derom. 

Great Western, p:.d1ct mellan l.ivPrpool och New-Yorl1, var 

försedd med en tal,line, u~e ot Iiiinand e min, docli med den 

sldllnad, att mrrs- r5n Vill' slåP!Hie, och s•~p,let derunder i 

slurlel1 motsvarande ett bol!r•nrdvat mers -seg<'l. Della måtte 

iclie hal'va l'isat sit: :'indam51sPnligt, ly sliPppet Ock efter 2 

eller 3 reso r sin taldint: ;indrad efter eamla mod et. 

En pai\Pt emellan J.il'erpool och Pldladelplda nr talllad 

efter min mf.'!hod . Dess l;api Pn berömmer el en mychet. Jag 

iii' öfvnty:;ad, :1lt om den nya taLJin~en liommer i hrul1 i 

Enr:land, s~all dc~n snart ut esl utand e liOmma alt brgagnas, 

sfisom förenande sälierhet och beqv:imliehet med elwuumis l1a 

l'ördt'lar. 

för örlop,sfart~· g tord e den nya taldillgen icl1e vara s~ 

till alla dela•· linnplir,. Dess m~·rs- och bJ'am-segel, som mot

svara de eomla mers-sPglen, liunna icl1e i batalj vara lilla 

passandP, som dr-ssa sednaJ'P, ~icra foll; slinlle behöfvas till 

m:mövern, Oera rår uppborcas, och fö1· full;et i mersarne 

skulle en l!l'cll'alland e mers-rå l'ara hör,st l'ådlir:. Tiden, som 

för en örlo::sman stundom iii' s5. dyrbar, sliulle ej heller 

\'i noas genom att lossa och sätta två segel i stället för elt. ' 
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Om, säger Inventorn, stängen g§r föriOI'ad, l<an man än

Jå föra tvårcfvat mers-segel och uoder-st•gel. Att detta l<an 

gå för sig ombord pil handels-fartyg, som i allmänhet segla 

mycket på trädet, vår,ur man icl1e heslrida, men deremot 

torde det behöfva bevisas, att på en örloesman, den lånp,a 

rätten, på hvilken mers-rån i nya taldingen löper, kan tåla 

frestningen af ett dubbelrefvat mers - segels tryel1, utan vant 

eller barduner. Visserligen låter det sir, nöra, att stötta 

råtten lika mecl stången, men taldingen blef i så fall alltför 

komplicerad. 

Som större örlogs-sl;epp alltid hafva byp,gda mas!H, tor·

de svål'ighet möta, att kunna förse råtlen mPd så bastant 

klädsel, att rån lätt och säkert lllå lillnna löpa derpå. 

Med de stora mersn t· örloesmän vanligen bep.aena, lillnna 

M:r Forbes' mers-rår iclle lwmma bi1livind, så vida iclie lä 

stäog-vant öfver höfvan slwla inbrassas. Då stången sitter· 

pil akterlwnt, måste äfven alla st:in~vanten dragas allter öf

ver, sa långt som till förl;ant af råtlen (om icl1e mers-råns 

brassning ytterlieare sl;afl försvåras). Mersarne måste såle

des utsträckas längre uliter öfver, och lång-salningnme för

stärkas. 

För mindre fartyg med auxiliär-mnchin, synes stång på 

förkant böra föredragas för ~l:r Forbrs' rndhod. Gaffelsep,len 

måste all tid vara af ett stort V<irde, då fartyget eenom dessa 

och rnachineo bör kunna arbeta sig väl upp i lovart, just i 

sådant väder, då strnlwa stänger skulle vara en stor förd el 

till vindfångels minsliaode. Slång~n på förlwnt om masten 

kan lättelip,en strylws, under det att ga(fel-s~>glen äro ståen

de, då dessa segel deremot blifvit obruldJara genom en på 

akterl!ant strullen stång. 

Äfven det öliade antalet ledsegel och dermed förenade 

svårigheter, som äro oundvikliga i Forbes' tubliog, böra tagas 

i betraktande. 
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skulle erfarenheten belirärta användbarbeten of M:r Cun

ninghams patent, att refva mers-seglen från däck, och på ett 

fulllwmligare sätt än hi! tills, synes gamla taldingen, åtminsto

ne för örlo(lsfartye, med till ii mpninr: af den förbättrade me

tholleo, ännu icke behöfva vil1a för nyare uppfinningar. 

UTDRAG AF ETT BREF FIL~N EN SVENSK SJö-OFFICER I 

CoNSTAl'iTil'iOPEL D. 22 OKTOBER 1853. 

Antalet af artliOmmande Svensila och Norska fartyg lärer 

hfir årligen tilltaga, samt har i år uppgått till 250 styclieu, 

t11 illw liunnat betinga sig dubbelt högre frakter än fordom, 

och äro väl ansedda. 

I den l,rigsförlilariog, som den 4 dennes blifvit af den 

Höga Portrn utfärdad, sänes uttrycldigen, att farten fr5n eller 

till Svarta Hafvd kommer att lemnus fri, och annu den 20 

har Bysila handelsnar,r,an af mig här observerats i hamnen. 

Innevånarne i\ro ocliså vänli:;t sinnade emot de Christne, 

hurn mycl;Pl ful den allmänna sinnesstiimnin:;en liirer yrlm 

på alt anfalla de Bysl;a trupper, som besatt !Jonau furstendö

mena. Alla möjliga förberedelser göras äfvt>n till lirig, och 

l; rafterna torde i vissa a[seenden vara större, än mera civi

liserade nationer I\IHllla förrställa sig. Den väl rustade och 

öfvade Flottan, besliiPnrle af 2 lredi\cl;are och flere linieskepp, 

ligger vid anl;arplats r· rne T .. rapia och Bujulidere i Bosforen, 

dl'r äfvPn 5tskillig<t andra länders lirius-ån(lfartyp, äro förlag

de i närhd en af Amhassarlörernes bostäder. Iuom loppet 
' af vintren slwla iirHlll 5 Turiiistia linieskepp vara färdige, af 

hvill;a 84-lianonsliPppe! Teliri(ie ligger vid Constantinopels 

örlop,s 1 a r f, fä ni i g l acldad l; l OU-lid n o ns-prope ller-skeppe t Peil!i

Zafer är filart alt p,å utur doclian h<i r; 84-l•anons-slieppet 

Chadie bl'RgPs på J,;mids varf; 84-lianons-propellH-slieppet 

Fethie bygges hår; 74-kanons-sl<eppE>l Muklcademei Halr skall 
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bär repareras, samt en 54-l;anons-freeatt hirer vara hallbyed 

på Sinopes varf. En förtr<HOie propeller-frcr,alt om 22 tia

noner i batterit>! och 2 svåra d<icl,sl;anoner har ll ilr pas sr r•l, 

och en mängd ånp,frPp,alter lllPtl sl;ofbr, som fört lni!'l"' r 

från Syrien, hvardt,ra !;Jean de 1700 till 1 S51l r;: an; och 5 ,,r 
dem transporterade tillsammans, under den l,orL,re farten 

till TreuisonJ, H,OOO man, uti en resa. llt·l!a foll; va1· lill 

stor del väl ueldädt och armerad!, t'ndast dnas follwld iidnad 

förefaller milj opassande för l;ingre marschr-r, och som folht 

trolieen är ova ndt vid l;öld, torde en vinter-l;ampanj med 

dem svfirligen kunna lydas. 

Af de hitförde trupperne voro n5p,re m;in beväpnade 

med pil och b5ge, och ansi:;tsfiirr,•·n var snrdPJ,"s miirli. De 

Turldsl;a l;aseruer och sjnl,hus, dPm vi haft tillf.111e all lwse, 

äro särdeles ryrnliee och viii hållne, samt J;1ra ide i Prt•us

sen finoas så goda. Manskapet är liiraliligl, starl,t och vål 

födt. Deras sed fordrar blott tvenne rnflllidPr da:;li:~t>ll, n~>m

ligt>n Id. JO och Id. 11, samt då enlila anriittnin::ar. Arlille

ri:t slwll vara ul111årl;t r:od!, och i öfnilq: iilverlr[tffa hl'ad 

man nonorstfides l;nn få se. Så äfven på (]ollan, der t'n En

celsk Sjö-Oflicer föres!å1· exercist·o. 

De Fraosl;a fartyg, som varit stationerade llltt!Pr Amiral 

Barbier du Tinan alt besliydda Frans!; egPntlom i Conslanli

nopel, afgingo i början af Ol.tober, och v:intas iilnlinn1ma 

med 2 liniesliepp på släp, hvill;a slwla fiirliier,as vid Tt·rapia, 

jemte 2 ditväntade Enp,elsl;a linirsl;rpp. Flere Engt•J,J;a iin:-:

farll'ff komma och eii, och liOI'I'E'Iten Wasp om 13 lianon1or 

och JOO h. propeller-maehin lie[Jl'r nu h:!r, jf'm!t.' Nord

Ameriliansl;a korvetlen Lewant om 20 lwnonPr, lloll<indska 

ånefnrtmet Jo emhing IUt' d 4 lwnontor, 2 Enw·lsl;a 5n::h5!ar 

med l kanon hvartlf'ra, oeh en hPiytlli:; rn ;ingtl postrartn:, 

af hvillia de Österriliislia äro vadra, och för,15 af O!fierrare 

(Italiensl;a), äfvensoru de Hyska, hvillw uti dessa dagar upp

hört alt hilkomma . l Besika Bay, eller röttare pa Tenedos 
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redd, låco vid min eenornfart (den 25 Sept.) näera och tju

eo Fransl;a och Enc r lslia örlogsfartyr,, hvill.a, under en 4 

mfinadt ·rs ,J ..- rvaro, haft mycht sjulil, och fiip,a öfnine. Som 

d .. nna n·dd Pj l•·mnar sl,ytld för N.V. ell..-r S.V. vindar, lwn

na llottorna ir·li<~ qva1blifva dPr iifn·r 1inlrrn, l11illil'n docli 

här il'l.r' ans•·s l;omma för e DecemlH' r. Lurt en ill' h;\r ofta 

23 a 27 l!l'atlt-r (C•·Isii) ,-,llllll, och vallnet 211°, samt niiller

na lil.r1a 1le sl,önasle man i Aut:usli månad triiffar i Sl'rrip,e. 

Norr!osl-lilldf'n är n;istan hesläntli1:t r5dand~>, och om den 

för rn da g •·ll•·r två omliipl'l' till sydlit: eller \'P>IIil:), hlifvet• 

Vitd e ll~l; e n säm re. 

Enligt siJI;ra observationer ur !;ompassens missvisniOff 

h:"trsl:idt->~ hloll 7 ~o N.V., el1uru el1nrtor och böclier ancifva 

bt'll dlit:t mera . 
G. I. 

Nonn-VEsT-PASSAGEN IKHii'IG NonnA A]}mRIKA, UPPTÄCKT 

AF KAPTEN R. J. LE l\1ESUI\IER M'CLURE. 

EftPr m5ncårip,a och Oere misslycliade försöl;, har en 
11 >'\ord-V\'sl-passa~;e" slutlit;Pn hlifl'it fllllllP!l - och hedern 

tilll,omm Pr l(ap!Pnen i Ent:t·lslia !lollan 111'Clure, ldäcdare till 

födsPin. l\å:{ort mal<·•ri1d fördf'l för mensldighe! Pll synes den

na n~· a genomfart Pj f,nnna nH·tllöra, tlå dPn ide allenast ät• 

IH·roende af tie lycldieaste tillf;illiehriPr, ulan tillilla 5r under

l,asl:nl alliför ~!ora faro1· och tidsförlust, för all i J,ommer

Cil'll elit-r pral.tisill ilnuamål hlifva användbar; rnen i veten

sl;aplixt hänsPelide är uppLicid en slo1·, och liar hlir1·it en m<il;

til{ Il ilning för rn••ntJi,d,o-antlPn, som genom df'nna framp,5nff 

sl;lirdat Pil lysande triumf iifver de IllPst förf:irande elernen

l•··r. l{ap!Pn M'Cinre IIHI' odså cenom sin lj'l'i,a, sin heslul

samhel, sj<ilsstpl;a och l.loldle! ~~jort sit: förljeul af dL'n sed

naste eflerverlds beundran. Man kan näeorlunda bedömma 
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de ädla beståndsde lar, hvaraf denne djcrfvc sjöman är samman
satt, utaf följande utdrag af hans sednaste rapport, innan han 
intrånede i Polarhafvet: "Siiulle nagot af Hennes 1\laj:ts far
"tyg uts,indas till vår undsättning, så sliall, sedan vi lemnat 

''Port Leopold, på det hus som står på Whaters point, äf
"vensom vid hvarje annan märldie plats vi uppnå, fäslas an

"visnine hvad lwsa vi styrt; slilllle deremot ide finna s någon 
"underrättelse, så må det med ens tagas för afgjordt, alt 
"nåeon händelse (accidenl) intr;iffat, antingen att vi blifvit ut

"förda i Polar-hafvet, eller sönd f' rl<rossade i Barrows Strait, 
"ocb icke når,on lemnad med lifvt:> l. Om så siwlie blifva 

"håndelsen - hvilket jng lil<väl icl<e förmodar - så är det 
"fulllwmlist öfverllödiet, att framtr;inea längre Vestvarul, i af
"sigt att hjelpa oss, emedan vid den tid, som nficot fartyg 
"kunde hinna anlänua till nämnda farvatten, voro vi alla om
"lwmna af brist på födoämnen. Under sildana förhålland en 
"skulle jae föreslå, att befälhafvnren vore beordrad fitervan
"da, och icl<e andra lif utsattrs för faror, för att uppsöka 
ndem som vid den tiden icl<e mera vore till." Denna Ju~::na 

harmonisl<a tanl<egång, under det han öfvervägrr hvad han 
Ilar alt gå till mötes, framlwllar en maned hälsosamma re
Orxioner, \·äl värda hvarje sjömans hPia upprmirl;samhPt. -
1 Decemb~r IS~9 emottop, [{apten M'Ciure befälet pf1 Investi-

9ator, och afst>glade samma månad, genom ~lap, el lansJ,a stlll
det, in i Stilla oceanen, samt vidare genom Behl'inr;s-snnd, 
för att framlriinp,a Ostvardt liäll in i Polarhalvd. I sällsliap 
med Innestigator var· Enterprise, [{apten Collison. Exrwditio
neu hade tväone mål, det ena att uppsölia Sir J. Fran~lin, 

det andra alt finna en nordlie pa ssage rund Norra ArnPrilia. 
1 stilla oc.eanen åt sldljdes bada fartygen, och niir Kapt en 

M'Ciure anlände till San!hYi chs-öarn<>, had e Enterprise iinnu 
iclie försports. Detta oaldadt, var det [(apten M'Ciun·'s alsi et 
att oförtöfvadt fortsälla rr san, emedan den rnnnande flrsti
den var inne, och en enda förspilld clae lwnd e förorsalia obe

räkneliga förluster. Men vid Sandvvichs-öarne hade han sam-
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manträtfat med en förman i tjensten, J[apten Kellet, ombord 

i Herald, hvill1en ansåg Idolilleten fordra att invänta Enter

prise. Efter fyra daears fåfäng väntan, lyckad es Kapten 
M'Ciurr: erhalla tillstånd att afsegla, hv arpå ban ögonblicldigen 
beeaf sig ombord, lätlade och satte se(lel. Han hade dock 
icl;e väl hunnit sl!juta öfver s!äf, förrän 1\apten [(ellet, efter 

nogare öfverväeande, äntlrade beslut, och hissade återlw llelse
sienal. Men nu uppblossade Nelsons anda uti Kaptro M'Clure. 
Genomtrfm(ld af en oemotståntllit: hän för else för frarnp,ången 
af sitt vigtiga värf, och främmande för småsinnets egennyttiga 
frul!tan, då vinn andel af ett s!ort mål står i strid med Pgen 
person lir, säl;erhet, svarade ban med följande signaler: oaf

vislig pligt - egen ansvarighet - kan ej qvarbli{va (impor
ten t duty - own responsibility - eaunot stay) samt fort
satte seglingen. Huru annorlunda denna oförfårade beslut

samhet, emot den nesliga tvekan, som bar hjerta att uppoffra 
stor·a fördelat' för fäderneslandet (t. ex. trenne fiendtliga linie
skepps eröfrande - eu stor olyckas förekommande m. m.) 
heldre än att utsätta sin personlichet för följderna af att 
bryta emot egna trångbröstade be(lrepp om en sann lirigs
lj'dn ad ! - - - Den 5:te Augusti dubblerade [(apten M'Cinre 
Point Barrow, och derifrån började hans ep.entliga upp tädts
resa. Ehuru Am erilws Nordl;ust blifvit undersölil al' fl ere re
sande, och delvis äfven i mindre b51ar, så l1ar doc!; aldrig 
något S<' glnnde större rartye tillförne rrnmlr[l!it Oslvardt om 
Point Barrt/W. ll ela uet ~lora llacl;et emellan detta kap och 
Melville Island, har hittills trotsat alla resandes anstrangningar, 
och af m5n ~a ansetts sftsom en blifvande omöjligh et att nft

gonsin lut lina [!E:'Ilomfara, i följd af de förf:irlit:a ismassor, som 
hår alllid varit sammanhopade. [{apten M'Cinre har docli 
löst problemet. Bel a första vintern, emellan l 850 och 1851, 

låg han fast infrust>n uti en utöfver hela synliretsPn samman

pacliad massa isbere, lycliligtvis utan sl; ada på sitt farin:. 

Följande sommar arbetade han sig fram emellan Oytande 

isfält, hvilka voro nere mil i omllrets, och, ehuru blott 6 a 



276 

7 fot hörra, 45 stundom 70 fot djupa under vattenytan. 
Såluntla forlgicll det ena fu·et rftPr det andra. lian hade för 

afsi r;t alt styra Pn Nord-Ostlie f;urs, men ismassorna salte 
honom ouppldilli[:t sydlir,nre, h1·;nföre han slutligen IH·slöt 

alt söl•a []P. nomfart under den ö, som hittills hlil\il fiallad 

Banlfs Land, hvilket land den ännu kivande Andrat Parry 
retlan 1820 uppläclile på afstånd ifrån ~ll·lville Island, men 

ej l,unde uppnå, och iclle h elit· r hlifvit uppniidt al nåcon sed

nare resande. K:1pten ~I'Ciure lirinc se~; lade Banils Land och 

kallar det nu Barings Island. Ilärifriiu iir hans r<lpport da

terad förliden A pr il månad, i th e Boy of Jffercy, h varest han 

då låff, och kanslie ännu lir;p,E>r, inldiimd emellan ro ogenom

lränp,li r, n~assa drifis. På sl:idor har han öfver isen bPsölit 
j~Jelville Island, der andra Eng elsl;a upptiicl.ts-srglare lågo, 

hvilt-<J framlrnnp,t Öster ifrån, och med en ar dem har han 

bemsiindt sin ropport och nilp,ra af si n besä ttning. Sjelf har 

ban heslutat alt ql'arblirva med den öfri3a bes:ittnineen om
bord på sill i isr·n inneslutna fartyr,, hvill;et han iclie fur:uar 

öfvercifl'a förrån efter sommaren 185~, Hall dd icl;e innan 

dess har lyeliats honom alt seul~. Trenne lånca vintrar har 
h~n s51unda tillbrint;at i en oafhrut<'n fara att inom n5-

~ra ögonblid htifva likasom en nöt sönderlirossaJ i en nöt

lmäppa. l hl<~nd mårq;a andra hårda prof, som dessa djerfva 

Ent:•!lsm;1n måste ulslå, flr :Hven alt under tviinne flr !elva 

på förl;nappnin:;, ell halft sl;nlpund l;ölt dnelizen, och delta i 

rit ldimat der mennisf,an har behof ar alt fört~ra 3 a 4 Sliflf

puod. Förs)nen har docli zynnnt huns företag med en ly

sande framgflne. Cnder hela dt•n äfvenlyrlip,a resan har han 

kl,e förlorat en enda man, irl.e litlit n5r,on sl,ada på sill f<lr

lyp,, och elltllll han rj IJcl-ats upp tätl-a nf•ura spår dler Sir 

J. Franl,lin, s:i har han docil p,jort en nr srdnare lidfrS slör

sta nppl flcldrr, livarföre h~n sillierligPn sliall crhfilla dPn ut

fästad e bt.·liininr, nr tjugo tusen pund sterling, som ullofva

~es redall 17~2, och st>derml'l'a gPnom sPdnare parlaments

oliter blifvit 1tterligare försäl1rad "till den ellez· de Engel1ka 
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undersdter, tom upptäcka en Nord-Vest-passage emellan Hud
sons-vii• en och Stilla oceanen." 

SVENSKA ÖRLOGS- OCH SKlRGÅRDS-FARTYGS NYBYGGNADS

KOSTI"AD1 JEMTE TILLHÖRANDE Il'iVE:\TARmn, SAMT VARFS

OCI-I Al\TILLEHI-UTHEDl'ill'iG1 FÖR ÖI\LOGS-FAI\TYGEN 4 MÅ

NADER, FÖR SKÄRGÅI\DS-FARTYGEN 6 1\l.~HDER 1 EHIGT 

1849 ÅI\S IWSTNADS-FÖ!\SLAGEH. 

Örlogs-fartyg. 

Ett 70-lianons liniesliPpp, lilia mPd linie-

slieppd Slocl.holrn 131\0 Rdr 612,687. 
Elt 60-lianons liniesliepp, lilia mt~d linie-

slit·ppet. Oscar • , , 566,288. 
En 52-lianoos rrecatt, Ii fia med fre:=;alleo 

Des i re e , , 505,257. 
En 4~-lianons rrecatt, l iii a med fregalt('n 

Götheborg , 
" 

468,224. 
En 32-l;anons frecatt, Iii; a med fr fl.ga t ten 

Norrl;öping , , 362,433. 
En )6-IWIIOIIS honett, Iii• a med lwf'l'etten 

Laet·rhjell;e , , 148,004. 
En 1 0-l,anons brie c, lilia med hrig:;rn 1'\or-

dPnslijöld 
" ., 113,422. 

En 8 · kanons slionare, Iii' a med siwnaren 

Act iv . ll " 
38,~87 , 

Ett änefartm om 300 hästar, lilw med äna-

!;ont•! !t• n Gene 
" " 409,944. 

Ett finefart YC om 200 hästar, lil;a med åna-

korv ett en Thor 
" " 280,327. 

Ett ånefariJg om GO hästar, lilia med ång-

skonertt-n Balder 
" " 

81,922, 
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Slfär·gdrds-fartyg. 

En bomb-kanonslup B ko R dr 17,727. 

En Ja n elstie nin~s-l1anonslu p 
" " 18,330. 

En kanon-jo)) 
" " S,996. 

Ett bataljons-chefs-farty~ af jero (af träd 

liost. 2500 rdr mindre) 
" " 

15,248. 

Ett 3rq;hop,sr.rings-farty~ om 100 hästar 
" " 

134,593. 

Ell ångbogserin~:s-farty~ om 7CJ håstar 
" )) 83,953. 

En flytande smedja 
" " 7 ,218. 

Ett sjul<-transport-fartyg l l " 
6,660. 

En patrull-båt (ungefär) ,, , J,ooo. 

Anm. Ånemachiners kostnad hunna beräl;nas medeltal 

till 550 , Rdr Il l; o för h varje häst l; raft, och lwl-åtp,äneen, un

der det fart y p, el är i eiln p,, i medeltal till s skål p. för h varje 

hästl1raft. Vid berälirlinr;en af ett lini es lu~pps lwstnad, får 

man ungefärliga värdet lllf'delst alt beriil;na 9000 Rdr 13110 

för hvarje kanon, och för en frep,alt 10,000 Rdr Bko. 

Hvarjehanda. 

Cloro{orm. J Lorient har ett försök blirvit gjort att 

drifva maeiiineri rm·delst iinca ar cloroform. försöl1et verk

ställdes med en 120-hiistars ångbåt, såväl inne i hamnen, 

som ute på redden, och var i alla afseenden tillfredsställande. 

Farten var· aldrig under nio mil. 

Hafvets största vidunder. Hos M:r Scott Russell, i Mill

wall, har "the East.ern Steam Navigation Company" gjort be

ställning på en än e båt af följande dimensioner: längd (i97 
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fot, bredd S5 fot., iljnp i rummet 59 fot. Den sl.all förses 

med 2:ne rnachiner af tillsammanslaggde 2,600 hästars lirart, 

och bilda machiil rr na oberoende af hvarandra, den ena för 

hjul, och den andra för sliruf. Utom unuefiir 5,000 tons 

l;ol, siwile den harva utrymme för 5,000 tons !Jandelsvaror, 

och 500 hyttor för I.·sta Iiiassens passagerare, samt dessutom 

plats för 2:dra och 3:dje Iiiass passagerare. Hela botten 

ända upp till sex fot öfver vattenliniPn, blir dubbel och af 

en 11 ce\lular 11 \;on~trulilion, så att ulla yttre s\;ador iclie kun

na förorsal;a n5eon läelia •dler fara för fartyg et. Ölre däc

l; e t \iOIIIITI Pr att få ell \iliartad )\OIIstrLJ\itiOfJ, och det inre af 

s\;rofvet blifver· fördelad! i l O vattenlilla rum. Det är be

nil;nadt aU den stora längden slw\1 bidraga till en hasliehet 

ip,enom vattnet af 15 !ni\ i timman . G~nom denna stora 

fart, i förenillff med drt stora kolförrådet, !Jvilliet gör alla 

uppehn\1 för \;ols intacantie obehiiOip,a, sl;all en resa ifrån 

Ellf:land rund Goda l-lopps udden till Ost-Indien lwnna verli

sli.illas på trP!tio eller trdtiotre dagar, och emellan Eneland 

och Australien på trettiosex daea r·. 

Jätte-J{!ipper-Slrepp. Amerikansl;a skepps-byggmåstaren 

M'l{ay, ej lillfr<'dsställd m•·d resultatet af clt•ss Soverign of 

the Seas, hvil\;et duell sl;a\1 uppnått Pn hastighet af nära 18 

Iwop, uppcifves un hafva byget ett som anses komma alt 

blifva d~t förutnämnda öf1rrliigset. 

Delta sl;epp IIPP I;i fves liomma att mäla 4000 tons, baf

"" 325 fots lilnp,d, 53 rots bredd och 39 fots djup. Till 

dess byp,gnad slw\1 hafva åreätt 2056 tons eli, 1! million fot 

furu, <136 tons jr.m och 56 tons lwppar (förhydningen obe

räknad). Dl'n sPe el-area Jet kan föra, utgöres af 24,000 al

nar seeeld u\;; det !Ja l' 4 masl<'r och 4 däcli. Focl;- och stor~ 

mast äro 44 tum i diamc!('r, stor-råeu 28 tum tjock och 



.280 

120 fot låne. ({ölen bildar, förifrån till 60 fot ar längden, 

en föea lnölit linea, som i bågform uppstiger emot bogen. 

J och för lastnine, lossninrr, de svårare ruudhnltens och mers

seglens hissnint: och vattendistillerine finnes en 16 hästars 

ångmachin, grnorn hvilliens bitnide vid svårare arbrtens ut

förande man anser sie l; unna ioslnänlia besfittnin gens styrba 

till 130 man. 

Preuss. ÄngTrorvetten Danzig. llfnna an~-liOrl'~lt förPr 

12 st. bomht,anoner ul 8 eng tums lialib <T och tiJ1da till 95 

e. c~ntners vit:t. [{orvt'ltrn har undt•r sin JIUI'arande fiu·tl i 

MC'tldhafvet visat sig vara ett utmärlit codt sjii-farllf!. All~ 

kanonr.rne äro p5 sv;ing-lal'dlH, lllf'd ~·ll l'flll slap,s inrftn

dit: slopp-sJ,ruf, och sfl pl.1cPradl:', lill matt s~mtidip,t l.an al

fyra 4 lialloiH~r riilt förut och 4 riilt ni.! Prnt, hv;11·ie"nom 

den har större J,raft :in de n .. ste FransJ,a orh En~t · l ,~a iint:

freeatler. Dess hiit:sta fart har varit 12 linop, och rnaclli

nen lian mot sjii och vint! alllid göra mera fart, [tu hvad 

fartn:ets tillbehör kunna uthålla. 

Titamas White's uppfinning. För nern år srdan lrftl<' i 

Portsmouth, o~:h kanskt• J,· fver iinnn, en cammal lloal,wain 

som IH·ter Wldte. lian V<tl' upphördsman på IHiihPn Btai,P, 

som lilit honom sjl'lf var utsliten i ljPusl•·n, och i'ft eamla 

dauar tunnit ltq::nl'f, Pildas t rlå och d :J slönll af nii::ot rn,tan

pe fartyg, so111 laet:l si t:: lånus sidan, för alt Le1:aena de he

qvämliuheter, den rymliua hutlien rrhj6d. 

White ~'Ql' or:ift, hans frid slörurs ej af rn hnslrn, som 

möjligen velat eöra honom Chefs-sliapd pft hans Linie;lit·pp 

stridigt, ej ar ostyriea barn, som så lätt a~tadkomma dåliet 

281 

humör, genom att de falla i sjön eller ner genom luclwrna, 

och bryta armar och ben af sig. i\'Ied ett ord, gamle White 

lefde isolerad, surn ru Chef e[!llllr och anstår, sysselsatte sig 

med sin pipa, sin segel-söm, men lwnsl; e mest med sina 

minnen. Sedan han morp,on och afton inspel1terat sina fyra 

anlwre och gjort sig förvissad att de höllo fast, var tjcnsten 

gjord för dagen, och resten eeuades att njuta af den cum

fort, den nådiga lilla Drottnine Pn (ineen annan) förlänat ho

nom på gamla da{~ar, såsom ett bevis på hennes och landets 

erkänsla för hans i yngre 5r gjorde tjenste r. 

Att Boatswain White, verldieen i sin' da'r varit en duk

tig karl, syntes d era f, att matroser i allmänhet, ja l till och 

med ruidshipm:in, instinl;tmessi gt visade honom respelit, och 

uppmärlisamt afhörde hans berättelser från nydda tider, Lvil

Ila ofta inoeböllo obel1anta facta, som rörde vigtiga verldshi

storiska händelser . 

Den ende person som niigongåne besöl1te Blal;e, för utt 

hälsa på den grånade Veteranen, var hans närmaste eranne, 

Boatswain på Fregatten America. Han l;om för att få sig en 

grogg, som alltid erbjöds, utbredde sie derunder en hel hop 

öfver tjensten, som bestiimt gic.l1 åt fand ers, sedall han iclw 

ficl1 vara med länere. Gubben White svarade vanligen hv:tr

ken Ja eller Nej l Först när visiten vål salt af från sidant 

brummade han: "Damned humb ug!'' gicli så ner i sin hytt 

igen, och om så tjensten verldigeu becifvit sig åt fanders 

med ens, hade man icke kunnat märila det på honom. 

År 1843 låg en fr eeatt, so m nyss var he mkommen från 

Norra America, långs sidan på Blalie. Hela besättningen, äf

vensom midshipmiinnens me ss, vor o öfv erO yttade på hulken. 

Nu var der ett lefverne, ulla diic li cll fulla med takling, artil

leri-attiralj och sjökistor. ;\rven detta stoj bekom earnie 

White ingenting, han såg efter sina l1ellingar, och lefde föt· 

resten som vanligt. Någon gånt: kund e h·jnda, at~ ban hota-

20 
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de att hoppa burus ner i halsen på en st<~clwrs timmerman , 

som råkat hup, ga i dii cl<, men han höll aldrig ord, utao gicl< 

s in viig, gr)ml:111tl r· s itt gam la: Damned hurubug! l;om så pi

pan väl i mun , var ba lansen i lj'nnet med detsamma åter

st illid. 

Omhord p5 namnde fregatt tjenstp,jorde vid tillfiillet, 

siisom mate , en offi ce r af en friimmandP marin. Gubben 

'Yii ile hade , som Boalswaill m atP på ett Liniesl<epp, 

5r J SOS l'arit Carlsl<rona, och var det troligen 

med ;Jnlednin l: ar gemr•nsamroa belinntsbper, som friim

linr:e n en d:q: njöt den stora äran, att hlifva bjuden på en 
11

li ll! e drop" i \Vhi tes byt l. ll :i r l'ar det, som Boatswain Tho

mas WliitP, uli dl upprymdt öeonh licli meddelade en sin 

q;r n upplinnin::, hvill-en dittills varit dold. Han lemnade 

drn , ielie u r: d <: r lysihrtslöltc, lrlPil med det vill;or, att nä1· 

df'n n:i:nnde,; till al!m~nt vill, vare sie rnuntlieen eller i 

sl;rift , s/,u lle Tho mas White angifvas såsom uppfinnare till 

methode!l: 

Att på !tal/däck, vare sig dag eller natt, !runna tydligt 
sr. huru tågrn visa. 

;-.;:i r sl,e ppd li{;g<T förtöjdt för två ankare, ii1· ofta af' 

vict att veta, huru tågen visa från !dysen. Synnerlip,rn i tid

l' iillc•n li:i nd ~ r att tornar liOrn:na i tåeen, och att d <:ssa lip,ea 

und ''l' dr·! f!l'lll rili:;a va!tn!'f, så att man ej l1an SP hunt d,· 

!> kola lin11na ldara s. Ger10m en enl<e l inriitlnine, i<all ntan pil 

h<Ji fd :ic!; , uta n att he!töfva gå förut, med största noegrann!H·'t 

sP lt uru Lägen visa. Den lilla apparaten är fäslad vid liOm

p::sse n, och s5! l' des om natten upplyst af naliterhus-lampan. 

På undr e sidan af styrliOmpassens ebslocl; fästes en liten 

t rild- elle r pappershil, i form af el t fart n: i plan; från fö

n · n <•l' detta ntr:ä tv enne fina sill<e strådur, hvill;a föreställa 

l<i,,eu, och hvars ändar fiist<lS uti sjelfva liOmpass-s!.ifvaos 

L n:, pi\ de strecli, !Jvaruti t5crn pejlas, när de visa IJiara 
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frfln !dysen. Kompass-sliifvan, som för denna opt:röli oo rn fl

ste afta[laS, påsättas åter, samt der efter e Ja sloclret, så att det 

lilla fartycet stäfvar rätt för öfver. 

Då nu hompasslocliet, med den derunde r fästade li lla 

fartygs-plan en, alltid följ•~r farty~!'ts rörelser, under dl'! att 

b t t n t"lli .-ll' l·l·n·• att sl.iifvan, som IJC11' motsvarar ot en, s ar s 1 :, · ' ' •, · 

den af farlyeets rörelse förorsaliad e föriindrin r: i tftp,~:ns vi.s

ninrr, troget sl<all 5terp,\fvas af d~ ll'enn e s ill«·s-ir~tlarn<>, iml

lia framföre den lilla pappers-planPli bilda ltalf t örn ocil lull 

t0rn, Jeo ena eller andra väg en, allt cl'te r som fililet li<l ll 

vara. 

Nu l'iir tidPil llj'ttjas oftast lel1are, llvill<en hesparar myc

li r. n oro och påpasslip,het i detta afseend e; men fastun denna 

nyttiea inrättnint; liommit i allmänt bru li, r,ii\ 'Js Jod lill!;d

len då man iclie vill gifva si1; tid att Iiiamma i s1n lelian·, , 
e lier ocli iclie törs begagna den, såsom på sådan e öppn a red· 

dar der man vid annJlliande storm måste eä till sege ls för 
' . 

alt radda /if och gods; d5 tord e ThomJs White's !Hlll' a upp-

finni nt: il1åp,lwmmas och liO mma till nyttu. 

Löfld ttr uppfy/dl; h var man ''"" nu i tryck lhs a t!:l!llia 

Tltommy's enlda uppfinning; vor e den mera ~: tor a rta d, fic l; 

f l 1 l l "1il '1 dE'II livd er ,L•ra f, ~om ll tl h:1n s~il;ert iclie oan as au H·" · 

in t;t> n liirer hestrida honom. ll!J b l . 

Sltalrspeare sjöman. Ibland deo vidsträdta •nå~Jr, sidiehet 

· J . 11 tmih/;er Shal;speare, har det troll gen uud-ulr vPlao e, som 
· .. 1 . •t hall ;1fven t·Pde liiinn edom i sjiimansliöp. faill t man[!< en, J t ' " . . 

l t l t of·t t'!l '>··fj'e SCl' II CIJ si;iner J'OI OI11liS ttll sin tjti Uam e , :s Ll u\ 1 t) . , · ' (1. . 

t J r.· ·di" " lt n öra en !' jtire>a ! III Frnnlmli<~: son, son1 s o .:r u u v · 

.,,. t , . ,.,,. 1·tesl aboJrd , nb uard , fo r sh<J mt• ; 
' 1 (J 1l Cie, ~ o ~ · · 

The wind sits in the siwu/der uf' your sail. 
'd ,. , An1l yo u ;~re stal or. 
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"The shoulder" af seglet är seelan camla tider en En

gels!• sjöterm, och betyder den del af ett gaffel-segel, som 

utgör hörnet emellan gaffel- och lits-lil>et, och hvill•en del 

vinden ej lwn falla på vid bidevinds-segling, utan endast vid 

hal{ eller akteTlig vind. "The wind sits in shoulder of vour 

sail" är sålunda en uppmaninG till Laertes att sl>ynda, e,me

dan vinden äT gynnande. Att ordagrann! öfversätta detta ut

tryck pä Svenska lwu man ide, Pinedan det finnes icke i 

Svensl;a sjömansspråt>et någon motsvarande term. IJagherg 

deremot, som ganstia förlåtligt ej förstått meninaen har i 
" ' ' stället för att återeifva dess betydelse, t;jort en ordagrann 

öfversättoing med följande ord: 

"Än h~r Laertes '? Bln;s! om bord, om bord! 

l bogen pli ditt segel sitteT vinden, 

Män väntar dig." -

hvarigenom Polenii ord blifvit en fulltwmlig omening, som 

icke någon l;;1n begripa, hvarl;en sjömän eller icke sjömän. 

Spanska flottan. De u l O:de dennes, som var Spanska 

Drottnineens födelsedag, heslöt Hennes Maj:t, för att på ett 

värdiet och för [oll;et eacne lir,t sä tt högtidliggörn dagen, att 

3:ne ånp,freantter skulle hyegas, hvardera af 360 hästars lirart 

och 31 l;anon f:r . - Spans!;a !lottan är fastst älld att för när

varande blifva 90 fartyg, alla ldassei' samrnanlaggde, nerul. G 

linicslir pp af SO och 90 l;;woner, 400 och 600 h:istars liraft· 
' 12 freeattPr af 30 och 50 l1anoner, 300 och 400 hästars 

Ii raft; 12 l;orvettcr af 20 och 30 kanoner, 200 och 300 hä

stars lirart; 14 briggar och siwnare af (.i och 20 l;anoner, 

200 h{lstars lil'alt, samt 3§ lu·igs- och post-5n~;fartm från 

l 00 till 50(1 has tars l; raft. 
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FöRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

Sverige. 

StoT-Jung{Tun. Pyr, är ombyged och åter tänd. Den 

har samma läee, höjd och synvidd, som före ombyggnaden. 

DanmaT k. 

J(oppaTgTundet. Fyrskepp, med 3:ne Fyrar S.O.t.S 3 a 4 

kabellängder från den så kallade Nya Vakaren. 57° S' 3011 

N. I I 0 201 30" O. 

EydeTströmmen. För beseglandet af densamma, nattetid, 

emellan Tönnine och Drögde äro 3:ne Fyrskepp utlagde och 

4 par Lanternfyrar, på land, anbragte. 

FTedriksoTt. Bål!, 50 alnar innanför yttersta pynten af 

Fredril1sorts ref. Den pejlar gamla Bål;en i V. ! N. och Fy

ren i Y.N.V. På llålien visas, om dagen, 3:ne röda och bvi

ta lmlor, bildande en liksidig trianeel, och om natten en Lan

terna. Då väderlel; eller andra omständighet.l'r bindra an

bringandet af denna Lanterna på Båken, hissas en dylik nära 

intill oeb nåp,ot högre än den eg(:ntlica Fyren. 

Idand. 

J(insale. Pyr, ny, stillastående på sydliga ändan af Old 

Hvad of 1\iusale, ~ mil S.S.V. ~ V. från gamla Fyrtornet. 

Tornet har 2:ne ro eJa horizontela ränder och är l 00 fot högt. 

Höjd öfver vattnet, vid lågt vatten, 236 fot; synvidd 21 mil, 

på en båge emellan N.O. ~ N. och V.t.N., åt sjön. 51° 36' 

11 11 N. 8° 31 1 5811 V. Den earnia F)'l'en upphör att lysa. 

Fastnet Rock. Fyr, om~::ående med blink hvar 2m. Tor

net är rundt meu en röd görc.lel pf1 midten. Böjd öfver vatt

net, vid höp,t vatten sprinetid, HS fot; synvidc.l18 mil. 51 o 

23' 1811 N. go 31i1 2511 V. Den l:sta Jaouari 1854 täodes 

denna Fyr, livaremot Fyren p[i Cnp Clear då upphör. 
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Spanien. 

Sisargos-öa1'ne. Fyren på Isla l\JJjoa· Ilar ej endast rödt 

sl1en, utan hvitt stillastående med röd blink livar 4m, 

Faro. Fyr, med förmörke lser hl'ar 2 111 , pil friimsta spet

sen af yttersta sydli:;a hörnet pi\ ön del Con tro (Cies eller 

llayona-iiarnr., vid inlopp et till Vi~o-bugtcn). flöjd öfver 

vattnet li50 fot 42° 12' 23 11 N. 9 1 oo O" v. 

Santa Awt (Castro Unlioics, Provinsen Saotander). Fyr·, 

stillaståPode med röd blinli livar 3'11 p5 syd-ostli:;a tornet 

af Kastellet Santa Ana. Fyren upply sl' r 27U 0 ~·f horisonten. 

Il ö j d til'ver vattnet ] 43 Iot . 43° 24' J O" N. 30 22' O" v. 

Plana eller Tabarca (Valencia-iillsten). FF, med blin li 

b var 21~ 1, 330 fanwar fr no öns ostlip,aste udde, och ] 00 fam

n nr i Norr från strand en. llöjd iifver v;lf.tnet 100 rot . 3§0 

10' 13" N. 0° 32' V. 

Ilalit n. 

Pelago (lstri en). Fyr·, med om\'ex lande rö(H och hvitt 

sl;eu, på San Giovauni-l,lipponaa. llöjd öfver vattnet 70 fot; 

synvidd 14 mil 45° ~' 32" N. !3° 37' v. 

JJ!alta. 

Cap Gjcrdrrn (ön Gozo). l~y r , oml:5endP, ~ mrl in pii ud

den och 2 mi! triin C"p S:t DPmelri. Höjd öfver \'ölloel 

.100 fot; synvidd 24 mi. a!i 0 4' N. 14° JO' O. 

Slii;pp, som l;omma v~ster ifrån och äro best:i mda till 

lllalta, fii ofta iin Gozo i siet e om babord, då de viinia den 

om si)Tbord, i synnerhet med N.V. vind. Detta l1:irflyter, 

1l·Jis af Syd-Ostlirr strömsuttning, och dels af orfltt berflii!lad 

\'::rialion, som i:r 13 4- 0 • llåller rna n FyrPn Syd om O.S.O., 

:d eilr man fri Cap S:t Demelri. Man bör hillla sie l:ings 

l\o rra sidan ar ön Gozo till man får Fyren S:t Elmo i sir;te, 

ilvil!ll'll man först får se i S.S.O. l O., llvarefter man smfl 

l:i neolll styr Sydvardt. 
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På lJ;dl's banli iit' 1; famnar, !llPII briinnrr dPr docil vid oroliet 

väder. ~h·d Cap Giordans F'yr i sir:t(\ gfir man fri för han lien . 

PejLir man S:t Elmo's Fyr sydlip,t, sii l.!arnr man S:t 

George's S!Joa l och li ao med Fyr· en i denna rildnint: hålla af 

för Valetta hamn. Som märl1e om d:q;rn, han man hålla 

Zabbar· G:1te öfvercns med Östra hörn d af li\s!nint:Pil S:t El

mo och i s. r;o o. 
DrPjar mar. bi under natt en utanför Va lella, sil är man 

ur fara för ~lonsciar Sboal, så län gP S:t Elmo hålles i sir,te. 

SAMiiiANDRAG AF krsrnu.IGA f{oricL. liREF; FöRORDMN

GARi G8l'd~B,\L-0RDER Iii. M.) UTGÅ\\GNl" FIL~N SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEME:'iTET. 

ll\ongl. Jl rcf.) 

September den 21,1. r· 'l 1 " \, h. lill', uppu anförde sl,:il, i Nåder 

tillåtit, att dt mindre fartyg får för Sjöliartw-f(ontorets 

behof ioliöpas . 

(General-Order.) 

Ol1tober den 12. K. M. har i Nåder till~tii, att Selillnd-Löjt

nant Ilerman Anliarerona må beordras all urnomr:å före

stående litrrs vid Central-lnslitull'! för G ymnastili och Va

penörningar i stiillt'l för Seliun~-Löjfnan!Pn P. ~J. von Kru

st·nstj~rll<l, som af sjukdom iii' df'fifrån fii!'hiudrad . 

Den 14. K. ~l. l•ar i NiidPr till~ti! 1\ontrP-Amiralen m. m. 

S. M. von 1\rus('nstj Prna, Pn,ulier-Löjtnanll'll E. Odelstjer

na och l'r emiPr-l.öjlnanten Grdve C. Cronstrdt alt bära 

delwration~l'IH', den förs!n:imndfl som f(ommt•ndör af [(o nr l 

Danska Dann ~l;roes-O rdeo, de sednare som Riddare "a;. 
samma Ord ,•n , l1v ar till de af n. M. Konung en af Danmarli 

blifl'it utn:1mnt1P. 

Den 24. An g. [(. ~i:s l'\5diga V<ilbrhag lill Esllad('r -Chef, CliP

fn, Br fJ!, Lndl'r-bef:i l och besfill lllllf:il l' å den Jörlill cn 

Sommar nl('varande Esl;at!er. 
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Den 28. !{. M. har, uppr, derom gjord underdånig ausöl;an, 

i Nåder tillåtit f. d. Kapten-Löjtnanten vid Flottan och 

Riddaren O. Fornaoder att bära Flottans nuvarande Kap

ten-Löjtnants uniform. 

Den 31. Till befäl och besättning å Post-Jakten Postiljon, 

l;ommenderas en Officer, 2 Under-Orficerare, 4 Matroser 

och Jungmän, 4 Båtsmän och 1 Sl;eppsgosse. 

Föriind1·ingar inom Rongl. JJia.j:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 4 Okt. Till Seliund-Löjtnaot: utexaminerade Ka

dett- Korporalen F. s. Malmberg. 

Den 26 Okt. Till Kommendö1·: Kommendör-Kaptenen 

C. s. Annerstedt; till [(ommendör-Kapten: Kaptenen E. M. 

Ballström; till Kapten: Kapten-Löjtnanten A. W. Laven; till 

Rapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten A. IL Leulmsen; till 

Premier-Löjtnant: sekund-Löjtnanten C. O. Rndbeck; till se

kund-Löjtnant: utexaminerade l{adett-l{orporaleo G. E. U l tf. 

Vid Flottans Mekaniska korps, till Major: Kaptenen J. Back

lund j i Flottans Marin-Regemente, till Löjtnant: Under-Löjt

nanteo A. J. von Boreli j till Sehre!Prare uti !{oogl. Förvalt

niogen af Sjö-äreodena: Notarien C. E. llolm. 

Den 25 Olit. Till Bokhållare hos Kong!. Förvaltningen 

al Sjli-<'\rendena: 1\ammarskl'ifvaren C. O. Schultsberg. 

Förordnande: 

Den 14 Okt. [{aptenen C. G. Sjöbohm att t. v. vara 

Chef för 1\aranläos-iorättningen ä 1\iinsö. 

A{sked: 

Den 26 Ol\t. 1\apten-Löjtnanten och Ridd. O. Fornan-

der, ur l1rigstjensten med pension. 




