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G. H. E. B. 

(forts. f1·. föreg. häfte.) 

Mot morgonen don 21 Juli friskada vintlen så betyd
ligt, all brum seg lon mhste beslås. Vinden va1· NO, men, just 
efter en v:indning 1id "Prudhoe-ön'\ drog han sig sil små
nineom på ~V. Jag fick nu bättre slagbogar och kunde vid 
dage1· göra längre slag. Innan Iii. 1 O hade vinden drag:it sig 
på SV och billsto styf. Jag hade nu uod stffick ieen upp 
emot de nästan orålweliga öar och klippo1·, som bilda "Cum
berlands-flocl;en". Dessa öar åro så likbildade och hopade i 
sildana m:Jssor, att man i lwrtet nödeats utruiirka dem på 
sådant sätt som t. ex. J, 2 , Ii 4, r 6 , v t, o. s. v. De äro lyck
ligtvis nästan alla djupa tätt intill, och här siwile det vara 
näslan rent omöjligt att nattetid segla in emellan dem, utan 
att vid såuant tillfållo läer,a bi tills daeer inträffade. Som 
strömmen iir mycl;et stark - medgående åt NV - år det 
nudviindigt att föra mycliet segel, för att hafva slwppet vål i 
sin hand. Mot kl. 12 drog sig vinden alltmera sydli_g, och 
jag tillsatte nu alla möjlir,a sor,el samt babords läsegel. Jag 
måste fram genom en trång passar,e, med klipp.an 1\ 2 om 
stj'rbord och 3 små trädbevuxna klippor om babord. Det 
va1· ett inirossant ör,onblick för betralilaren, och sjelf hade jarr 
gP-rna ömlwt' kunna vara i tillfällo att., från något afstånd, 
åse slwppet, trycl1l af en anseniirr seeclmnssa, framilande med 
betj'd li g fart mot detta trånca pass, som dessutom försvåra
des f:Pnom ett litet ref, som från ön l1 2 utsl1jöt i NVIig rikt
ning. Allt var tyst ombord. ~linsta utrop bredvid rorsman
nen hördes tydligt förut.. Enda afbrollet ar mina kommando
ord utgjordes af s3öarnes dån på rofvot (l)lll styrbord och 
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do ra s slftonde 
på Jdipporna 
sitt löfprass e>l 

mot ldipporna om babord. N~gra enslalia tråd 
bugade >ig föl' den fristia vinden och blandade 
med dånet från briinningarnn, l ett nu var 

Det led mot aftonen. \'i hade , bland dt passerallt ..... . 
andra öar, J)asserat en hög, spotsig berg-ö, liknande on Lin
noa Borealis, h~arföre uen ffdt namnet "Linne Peali," Luften 

såg stormig ut, och vinden ölwde sig alltjomnt, men ännu 
hade jaa ej berr,at n[1f;ra segel, ty jar: Yille innan mörkret få 

sicLe af Cumberlands-öarnes nordvestra lilippgrupp. Då dess :; 
lil'O passerade, ändra:- llllrsen 3~ streclc På anl;ring va1· oj 
att tänka, ty minsta djupet var 4>0 famnar, med stenbotten. 
Orsalwn, bvarföro ja~; ej toa 1len i lwrtet uhnärl;la v:\r,en 
genom " Whit-Snnda.~:-passaue" , var den, att dels intnifiando 
mörker och dels ostadii! vind i denna, af utomordentligt hö[!a 

öar omeifna, passage r:ör, all fortkomslen blir derigenom 

betydligt försinl;ad. Ibland de nordligaste af Cumberlands
öarna finnas !lera, som hnfva höga b.ergspet.sat·, si\,smn: ''Shnw", 
JJvillien fil' ·1600 fot hög; "Pentecosl-lsland", l 1 q0 fot oeh 
toppen af den slörs ta af Cumber lands-öarne, ·1500 fot öfvel' 

hafsylnn. f\edan hf1r sliådat· man stnnd ligen scenerier och 
erfar intryck sådana, som ffi andra pa;;sager på jordlilolel, 
om ens någon, mäkta flsladkomma. Natten vnt· mörli, men 

stjernklar. !\'lånen eick ej upp förrfln mot Id. 12. Jag l!ade 
just vid solnedgf111gen fått si,ate pf1 den lilippgrupp, jae förut 
omnåmnt, och, med de höga öarne i sigte, tvekade jaa ej alt 
fortsfttta min segling, isynnerhet so1u klipporna voro rena 
tätt intill. Mot kl. 7 öliade sir, vinden till nära half storm, 

ocli, innan kl. 8 på aftonen, måste jag berg a alla · smfl-Sll[~el, 
intaga 2:ne ref i märsseglen och fastgöra storseglet. Med 

dessa segel och full fock styrtie jag nu för lilipporna, ehuru 
de naturligtvis, i anseende till mörkret, ej kunde ses. Siwp
pet löpte det oaktadt bra undan, görande 8 lillops fart. flår 

var föl'sta eången, sedan min afsegling lrån Sydney, som j~rr 
ej kunde låta frivakten gå till lwjs. Alla visade sig särdeles 

intrrssernrle och pftpassli(ln. Till utilik voro posterade:· 2 man 
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på hvarje bog, 1 man på jagarbomsnoclien och resten i för

riugen. Snart varslwddtJs klipporna från fockrån "rätt för
u+", och jag föll alltså ar, tagande dem om babord, och här

vid måste jag ordentliuen hålla rälming på hvarje af dem. 
De v oro inalles l 2, och, så snart den sista var passerad, iin
dl'ades k_ursen till VNV ~ V, och nu fick frivalilen eå tilllwjs. 
Det var helt smult vatten. Klockan mot. 12 kom månen upp; 
refven ur märsseglen utstuckos, brainseelen tillsattes . Jag 
salte lwrs för "Cap Upstart", passerande dervid "Cap Glouce
ster" om habord och "Holborne-ön" om styrbord. Farvattnet 
blef nu ganska rent och tillstadde mig att taga on, sedan 3:a 
dagar tillbalw, så högst nödvändig, kort hvila . 

Vin·den hade, vid. dagens inbrott den 22 Juli, a:tagit i 
styrka och e5tt på SO (föl'k:innine al' Passaden), ~tå att vi nu 
kunde föra alla segel, som kunde draga ; derjemte läseg.el på 
begge sidor. Mot middagon och framemot eftermiddagen af
tog vinden märkbart, och Id. 4 e. m. maste jag fö1· stiitja 
ankra under "Cap llpslart" på 15 lamnars vatten, med tom
Iigen god hållbollen. Här var så:edes försia anl;arplatsen se
dan resans början . Om ej vinden st.illnat ut, hade jag ej an
krat nästa natt, utan fortsalt seglingon, åsynnorhet som man 
på lodet li:ll1 cå rund "Cap llowling-gt·oe n" och seglingen 
framemot "Palm-öarno" ej år hindrad nf nngra undervaltens
grund eller farliea ldippor 1-lflr u11der Cap Upslart började 

först leelien visa sia, alt vilda stammai' bebodde det inre af 
landet, ty rölipclarll syntes i ymniuhet inifrån skogarna från 
deras eldar, som natt och da~ underbUIIos. 

Kloeliall 12 om natten lwm vinden god igen, oc~ Pill en 
half timme \'o ro \'i åter till seeols . "Ca p 13owlinv,-green" var 
lågt land; vattnet utanför var gnrndt, och handlodet måste 

ständig t anlilas. 
Det darrades den 23 Juli, och nyn, herrlig-a vyer af 

de•t inre utaf landel blottades för Yfll'a bliclial'. Far
va1tnet var temligen rant, och under passerandet ar "Cap 
Cleveland" har man det l1öga bergill "EIIiot" om 4,000 
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fot i sigle. Vid middaeen voro vi vid "Maenotical-ön'\ med 

s.in ogendomliGa beresspcts, i form af en ljusl1rona. "Chil

cott-fioclls", circa 5 fot öfver vattnet, passerades, och nu upp

dök för-ut rör var:~ blicliar de höga och med en yppie växt

lighet betäclda "Palm-öarne." Slrax efter dessa ÖUI' voro 

passerade, stillnade vinden ut., liksom föregåen<le afton, (ett 

bevis att so- pasoallen ej ii n nu riktigt stadr::at sig) och vi må

ste åter anlir'' utanföre "llinchin-ön", hvilken, med dess berg, 

"Bellenden~er", synes på det betydliga afstiindet af 5 ·~ min. 

Bergshöjderna äro hittills i jemnl stir::ande, men nu antager 

landet formen af höga bergsryeea,·, hvarefter det återigen blir 

mera jemnt - blott här och rler omvexlande med några hö

ga bergstoppar. [{orallrefven börja att tränga sig närmare 

in på kusten och hopldåmwa seeelieden till 14 min. brede!. 

Kl. ! l på morgonen den 24 Juli återlwm vinden från 

samma häll, so, och jag lfttlade ånyo, styrande oafbrutet N:'<IV 

hån. Besättningen hade nu blifvit mera van \'id anlll'ing och 

tillsegelsgående. För fortkomst skull lf1t jag under natten 

alla låseselsspiror vara utsatta, ändarne isliul·na, och mflr'

seglen fastt;jOI'dos blott på nocllarne - med rårna ständigt 

t1pphissade. Uådanefter, lnarje gång vi gineo till seeels, darr 

eller natt, tillsattes, sedan ankarot var liitladl, genast alla se

gel och läsegel, hvarofter den del af besflltnineen, som hadu 

frivakt, fick strax eä till !lojs. 

seglingen denna sistnämndu dag var eanslia enformig. 

En oafbrutet madan och skogbevåxt llllst, utan all omvexling, 

om babord, och korallror om styrbord. Dessa sednare syntes 

nu tydligt från dåck. Korallrefvon förete en ogen anbliclc 

Om man föreställer sig stora, åtskiljda isfält om våren, då, 

erter regn, det står vatten på isen, som deraf ser erönal1lig 

ut, och, vid dessa isffllls kante1·, vågomas sqvalp bilda hvit 

fragga, så har man en till illusion r::rär.sande lilihet och fö

restflllning om ett korall-ror. De ligga vanligen ~ a 1 fot 

under vattnet. Docil uppväxa de understundom till öar, och 

man anlJ~ or, att genom sammanvaxande af flera sådana 
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många af de större öarno i Stilla Oceanen tilllwmmit. 1m 

fartm, som stöter pil ett sådant ref, år vanligen förloradt, 

och det hör nästan till sällsyntheterna, att det någonsiri mera 

kan lwrurna af ip,en, i anseende till den sl•arpa och hvassa 

korallen, som intränger lik en sår, i sl;eppet. 

Daeen förflöt sålunda, såsom förT nämndes, enformigt 

med att beiraida dessa ref om styrbord och rölipolarne inne 

i landet om babo1·d. I-lär och der p.1sserades dock 11 n och 

annan liten hol me. 

Farvattnet smalnar hår allt mer och mer, sö att man 

på denna höjd måste, vid inträffande mörker, i tid vana ho

redd på anliring. 

Så långt som lill "Cap Grarton" kan nemligen ett :;i\epp 

framgå, äfven nalteli<l, isynnerhet om man är gynnad af mån

ljus. Men sedan d.etta Cap passerats, blifver passagen så 

träne och farvattnet så uppfylld! af banilar och rof, att man 

nödvfmdiet måste hafva dagsljus, för att leta sig fram fl'Onom 

denna intrilwta passaee. Uade ej stiltje föreeående fll'lllger 

nödgat mig anl1ra, hade sådant ej heller förriln här för osll 

före lwrnmit. 

Men för att återeå till beråttelsen om \·är får<!!: månen· 

lrado ernedlerlid fortslil'idil. på sin bana, liksom vi' på vdr. 

Den var redan i sista qvarteret, och störsia delen af nätterna 

var nu mörk, s5 alt månljuset ej infann sig förrän mot morg

narna - och det var redan alldeles mörkt, då vi passerade 

genom det, blolt 3 min. breda, sundet mellan "fitz-lloy in" 

och "Cap Gr!lflon". 

Under minsl1ade seeel orh jtJmnt. lodande dubblerades 

denna udde. I lä derom ankrade jag på blott 5 famnar vat

ten . !\len här mollor, oss en syn, som ännu qva1·lemnat 

minnon af en ubehaglir, öfverraslmine. Långs st1·anden vid 

vår anlwrplats och öfverallt uppe i he1·gen syntes hundrata-ls 

eldar, hvilket gaf on anblicl1, påminnande om det gas-illumi

nerade Stoclilrolm fr,ån saltsjösidan on mörk höstafton. 
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Dfi man betänker hvad vi halle att vånta oss, om vi 
simlie blifva observerade ellei' hörda, och om infödingame 
l1ade haft till~;fing på bf1tar - hvilkel jag för min del tror ej 
var finndelsen - nar vi ~;ineo till anlwr~, då .•• då ... 
ja v, n fira no p, ryser ~n nu, d il jag nedsl; rifver detta, vid tan
ken p~ dl-lnna nafls hotande ubigt.eJ' och doraf föranledda 
bdraktelsor. Sedan seg len blifvil fast~;jorda, vidlo8 jag, på 
p,rnnd af dessa obehaglisa upptäclitM, för svarsåtr,änler samt 
fördelade vapen och ammunition bland besiitlninr;en. Allline 
gjordes snart klart för alt,, om behötligt, l;unna Lillbal;ahälla 
ett nattligt anfall. SåiHHt foll1, med sliai'pladdaJe gev:"11', ut
ställdes för och akter såsom poster. Den öfriua bes;itlningAn 
sof med sina sl;jutvapen bredvid sig. Sliarpslipade sablar oeh 
pillar voro förvarado pi.i, för hvar och en uppgifvon, plats, 
der do ögonbliclilip,en lmnde finnas. Sälwrt ii r·, all ald1 i~; 
har v51 nåt;on hamnval1t pil ett handelsfartyg varit mera va
ken och haft sina ö~;on bättre uppspärrade, än vår under 
denna natt, hvillien docli lycldigtvis rörtlöt Juan och utan nngra 
oroande teclien. 

Vid månens uppgång kl. 2 om morgonen, den '25 Juli, 
gicli jag till segels 1-IUJ'U lifvad mnn liiinde sig, då s'lieppet 
nu igen började sl<juta fart, kan jag l;nappt besl;rifl'a. Vflr
·men började blifva tryckande; vi voro ocl; nu re.dan under 
den 17:e bredd-graden. Som fanattner börja<le !Iiil' hlifva 
än trängre och segelloden alltmera os;Jker, derisonom att 
mänga farlip,hcter ännu ej l>lifl'it uppläclile, åtskillit;a visser
ligen rapporterade, men oj s;"ll,ert utlagda i korter, samt slut
ligen för de ständigt växande lwrallbanl<arne ialiltog jag en 
viss method alt betrygga mi:;, det jag ej sk~lle l;omma alt 

ränna upp på några nya eller obe,J;anta farliehetor. slfllli'lt 
att vislas bredvid rorsmannen på halfd;"icl;et, ffisom eljest 
varit fallet, flyttade jag och tog min plats om dagarno upp i 
förbramsalningen. Förbramseglet var ali!id fast!',jordt ~cll 
rån upphissad rör att ej sliinga ulsiglen l'5 brarnsal'li11'f:s
hornen spikaelils några brädlappar, för att Lereda beq1ämare 
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sittplats. · För att , f!ifv" r)'t;gslötl stl'l\cktes mantfie emellan 
bramvanlen, på akterkant om stången. Upprätt~ långs st~n
p,en, var, i form af ett större ritbr:itle, fastn~jad en hrådtafla, 
hvarpå sjökorten, det ena efter det andra, llppnuhbados, och 
bredvid denna intog jag min plats, ifrån solens uppgång till 
dess nedgång. Allt, hvad jag i lek:uulig måtto l)ehöl'de, his
sades upp i en gölinc. Passare, krita, blyertspenna och en 
liten paralell-line~l hade jag alltid tillreds, instoppade i fic
lwrna. En stroppad kiliare hängile öfver axeln. Vid lovarts 
brambardnn i drtck placerades en af besättningen, hvars syssla 
var all repetera mina order till manövrer, kursfö~flndringdr, 

styrning, etc. Denna kallades af besfiltningen på spe; tele
g1·afisten. Det var flfven hans ~öromnl, att sticka på alla 
möjliga effekter, som \'andrade upp till bramsalnlnt;en. 

Alla små-öar, som vi passerade, började hårefter fara 
lrfldhevuxna och antaga en slags erilaklig grönslw, troligen 
till följd af den starl•a och jemna torl;an, enär regn under 
denna årslid är en sållsynthel och sflllan intrMfar före No
vember månads ingår;g. l(orallrefven om styrbord börja hår 
utstr:iclw sig i långa, vidslrfJCI>Ia ffllt. Det var vanligen om• 
kf'ing 20 famnar 1Jjupl Viltlen tätt intill deras kanter. Vid 
"Cöp Tribulatiun 11 antar,er linrsen en nordlig rilitning, och, 
emedan nn alla seglen uro~;o, sl;iit då skeppet hårllnre fram
fart.. Just innanför denna uddo ligger en hög hergsl;äggla, 
som ff1U namnet: "Pet or Uotte", l. roiigen derföre att don 
till 5in sl•apnad tlr förvillande lili sin namne pf1 Mauritius i 
Jndisl;a Ocean. Den är 3311 fot hög och står lutande öfver 
~!randen, tiknwde en jätte, som står lurande, för att stlirl11 
sig ärver den förbiser,lande. Tält nedvid sjölwnten sjntes 
mänga jordhyddor, med hvar sin biYåk-cld framför; men 
oj ett enda lefvande väsen ~yntes till. Infödingarne ,-oro 

troligen på strörtåg i de närtir.gando sl•oearne. 
nergen i det inre af lantlet l)örja åter slracl;a sin~ top

par orvan sl;yarne. Nfq;ra smfi n{)dtJr och hacl;ar ' SI) S hafva 
sina utlopp långs stränderna ; od1 här mf1:;te i sllnlling lalil-
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det var·a ytterst fruktbart, men inaen vet det, ly inv,on Eu
rope har·, så vidt veterligt, vågat med sin fot betr:idu k11sten. 
Ej ens Capt. Cool>, denne tljer·fvo upptäclilssev,larH, so m be
~ökt dessa far "a tten, vågade här risli e ra on lands! ignin r:. 

Mot aftonen syntes, micH i farvattn et, tre stora liOrall
banlwr rilitigt barriliadera farvattn et. l lä om nily,on ar d(Jssa 
banlwr bestör jag anlira. Rännorna mollan dem liunde vara 
ett par lwbellängd er breda . Då jag passerade en af rännor

na, hade vi så förminslwt seglen, att jag blott eick för uep,ge 
märsseglen . Under den ostligaste banl.en, livarifrån rrfiara 
små buskar uppstucko nr· vallnot, anlil·ade jag; nall en förflöt 
lugn och vacker. 

Jag kunde följande dag, den 26 Juli, ej en till seeels 
förrän vid fulllwmligt dagsljus mot kl. 6 pa morconen, ty 
ej mindre än dtta korallhanlwr, här och der lu·in;:strödda i 
farvattnet, spärrade vågen. ~lär börjn de vidstrådta liOrallref
ven,. som hafva en eaen och besUimd formation samt bilda rik
liga långsträckta grupper· i nord och syd. Do yttersta, som 
gränsa mot Stilla Oceanen, iiro alla nästan lild'ormiga, hflg
formiga, med sin konvexa bfq~e mot oceanen och äro der 
tvi\rdjupa, ofta ej med botten på 100 f: r. Deras längd frfm 
spets till spets <il' ungefår 3 min., och vid hvarjo spels är 
djupt inlopp af omkring en half minuts brerld. Genom ett 
sådant inlopp på Lat. S. 15° 41•, Long. O. H 5° 51', inseg
lade Capt. Flinders med "Endeavom" - en engelsk fret:att -
och letade sig, efter otaliga faror, fl'am till den inro s(lgel

led der jarr nu var. Jlle.llrmrefven, 10 a l<l min. a[J;igsnade 
riilt vest från de yttersta, har jaa nylip,en beskrifl'it såsom 
varande långstråelda fält i nord och syd, och som ntt;ör;r 
Gråosen om styrbo1·d för segelleden. Mellanrummen emellan 
de yttersta och mellanr·efven iiro upptat{n!l af månntusende 
farliga små ref, som ännu ej hunnit nndersöl<as, och Gud 
vet när do någonsin blifva det.. Slutli!Jen bild~ de, som jag 
vill kalla: innersta refven de fartirra bankar, pfr hvillw ej nog 
tillräcklig uppmärl1samhet kan riglas, och hvilka iiro lilw stöt-
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stl'nar, ulliastade hår och der i farvattnet. Denna dag arbe-
tade jae mirr fram ett anscnliut sl.ycl;e. Jaa har ofta hört 
omtalas, alt de, som passe ra eenom Torres-Strait, då do få 
sol en i Nord a NV rilll förom sir; i SflfJelleden, pl<iea - då 
dess filindrande i vall.net fiiir det omöjligt att observera vatt
nets ffu·g -sliiftning i rrrannsliapet ar underval.lcns-enmd -
anlmt mi d t på da r: en, i lä om någon hank. Jag gjorde detta 
aldrig, ehuru sftdant lianhända anses något ofö rs i(Jti(!t, utan 
i dess slftllll ialiltog jag en annan 1111 lhod, som, ehuru jag 
just ej precist vill rclwmmender·a den åt en hvar·, docli full
liolllligt och lyckligt ledde till det afsedda ändamålet: resans 
påskyndande. Jae år· viss på att herrar assuradörer, om de 
någonsin liomma att kasta sina blidiar på dessa rader, med 
en viss slir;icll slwla genomlåsa dem. Jag gick nemligen till 
väga pft följande säll; 

Från solens uppgång till framemot 1;1. 1 l på f. rn, dft 
solen var österut och NO, l;nep jag babords fastland så nara, 
som jag för ulslijutande ref tordes, för att få babords syn
lirets fulllwmliut Idar och sliönjbar, på samma gång undvi
kande de farlighet.or, som yppades midt i farvattnet och som 
ligga på i~ minuts afständ från lmsten. Då solon avance
rade mot norr, höll jar, öfver 51 styrbords sida af farvattnet 
och lånus lwrallrefven, så t;Ht alt jag hade en llnapp ~ Ila
bellängd till dem. Man sealar då vanlirren i 8 a 1 O famnars 
vatten och är säker alt lemna alla mid-waters-farligheter om 
babord. Dessa grund och nndervattcnsldippor klelrHI!l jag så
ledes ej se (på grund af solens p,limrJndo i vattnet, hvillien 
sillunda lwstade sina strålar för-ifrån) , förrän de voro tvärs 
ut om babord. Allt efter som solen förfor sig vester öfve11, 
styrde jag mera babord nt frfw lwrallrefven och sålunda kun ... 
de jarr undrrä alt minska · segel och behöfde aldrig ankra midt 
på dagen. Min tanlie stnifvade blott "att görJ pinan så kort 

som möjligt." 
På sftdant sålt passerade jag n ca p 13edford'1 o ch 11Cap 

Flattory" , st)'rande sedan emellan långa hopayttrin{pr af ref 
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upp emot den st.o.ra "Liz~rd-ön." Det va1· har utanrör som 

l1apten Cook söl1te si~ in år 1770 genom en smal lwrallöpp

ning. Farvattnet smalnar sl1arpt emellan "Lizard-ön" om styr

bord och ett tvärbrant l;orallref om hahord. 1\ursen böjde 

sig tvär-t från N ~ V till V t. N. Seglen minskades - de t 

var arton ~- och jag anl1rade snart under en sandbanlc 

En timme före dagningen den 27 Ju li gick jag till segels . 

Denna dag visade sig sednare blifva den intressantasto och, 

om man så fflr utlryclia sig, den hetaste dagen af min seg· 

ling genom dessa labyrinte1·. Emedan _ vi hade en ren ränna 

för en half timmas tid, begagnades detta lillf<\lle att låta ho

sättningen genast frulwstera. Jat: sftnde Le sty rman upp till 

förbramsalningen rör att en stund int~ga min plats derstftdes' 

under det jag gjorde mina runder liring däcket, upptagen af 

mina egna, allvarliga betraktelser, föranledda af en hotande 

nejd och v:inl.ade farligheter . Kanoner och i>friga vapen un

dersöktes. Taljor uppsattes för att i n\idl'all vara till hands 

att snart -lmnna l;asta ut båtarno, om så slwllo påfordras. 

Jag försedde mig sjelf med fulladdad reYolver och sliarpa 

skott i reserv för silväl denna som föl' den studsare, som so

<lan upphissades till mig i bramsalninuen . Så snart besiilf

ningen sliaffat, lit! jag Se1·angen med sina Lasc<ll·er p,Hna>t 

S·karpladda alla gevär och framtaga nödit: ainmunition. 2:dre 

styrrnan ficl1 göra detsamma med l•anonerna och hal'va i be

_redsliilp de blanl;a vapen. Genast dereft er uppgicl1 jar: i bram

:51Jiningen och aflöste 1 :e styrman, so1il fick l'örhftllnirt:;sordll r 

,angi\ende de manövrer, som möjligen lilln(Je l;omma ;lit vorl;

,ställas. Biista rorgänearen st<illdos till rors. Vi sl;ulle nem!. 

kl. omlirinr, 11, lwmma att passera "Pipon-öarne'\ der vå lds- · 

bragden mot det förut nämnda engelsk<~ : skeppet ägt rum. 

,Alla möjl.ir,a segel och läsegel, som liunde dr<tga, voro satta . 

Akterut syntes nu 11 Lizard-ön" fiirsvi u.n a i harizonton ; 

pm babord hade vi en Hln ggrnnd, djup bnct in åt l.an d~J t, med 

skyhöga berg i de ss inre ; på babords bog "Murdoch udde", 

roed i små holmar, om gifna af fa rliga rof derutanfö r; rätt 
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för-ut ståfvade vi på 9 måtllict stora holmar, emellan några 

af hvill;a vi sillille passera ; i lovart om holmarna, ä- korali

rer; och långa korallfält hel~ vägen om styrbord. J sanning 

vaclira utsigter f llär, om når;onsin, fortirades att hålla "l!tngan 

rätt i mun.n Uppifrån, der jag satt, syntes så mycket, att 

jag tryggt kan förklara, att mindre lmnnat lwmma en skepps

befälhafvare alt blekna eller k<inna hufvudet gå iliring .•. .• 

ly utlopp eller väg emellan holmarne var omiijligt att tlpp

!ftcka; och, innan man liO !Jl närmare, förtonade sig dessa tJol

mar i en enda massa. Snart syntes de docl1 tydligt f·r5n däck. 

Kursen ändrades något vestliga re for en half timma, för att 

undvika det gmnd, som engelska fregatten ''~legrera" upptftckt 

året förut ('1858 ). Snart stMvade vi åter på holmar.ne. llen:na 

grupp l1alla.s "Howiclis-öarne". Strömmen gjorde nu öfver 5 
knops ~art med oss, och fartyget sl;öt sålunda nära 14 lwop 

öfver grund, så att holmar och lilippor syntes lil;som tiyga 

förbi oss. !Hinnan upp emot "Pipon--iiarne" bildar ett trångt 

pass. "Cap l\lelville11 passerar man helt nära om babord, oeh 

med ldlwre upptiicl1to jag vatrnets sqvalpning föt·-ut öfver de 

midt i farleden liggande s. k. "Channel-1\oc!;s". 

Dessa klippor lemnalles helt nära .om babord, och vi 

ströl;o så nära lianten som möjligt af den störsia utaf "Pi

pon-öarne" . Just vid detta tillfälle hördes ett besynnerligt 

och bemslit hvinande i luften . Fön•ånade och spejande, s5go 

vi oss ögonblickli;;en omliring, för att erf;n·a orsaken, och 

sågo då "bomerangern och stenar hvina omliring oss I nft.--, 

sta ögonblick framstörtade flera h1111dra inlidin[;ar frän lilip-. 

p o rna långs st randen, bakom hvill;a dB h511it si:; dolda, ut-.. 

springande i sjön, med l'artlnet. ända upp till lin<ien, fo r lfa ,_ 

runde liastande bomeranger.$) De Ilesta uingo högt öfver-

•) Ett vnpcn, rgendomligt för A,ostralien och med en ofön'linta d: 

skir.klighet af infödingarne begagnadt, förfärd igad! ilf tungt I.J ;i, ~ 

form af en ha!fm5n e oc.l1 så koqstr~w r3 d t, att d,et .äger den hijgst 

miitkvärd~ga .egenskapen, at t. , ka~ ta d t af en aust ra li sk in födi ngs 
iw nd, det för st framgår till ett betydligt afst1\nd , i en J3 n0str3ckt 
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sl1eppet och nodföllo i vallnot pft and ra sidan. Utan vidare 
betänkande lwmmenderade jag: " fyr" på lianaljerna\" och ögon
blicket dt:J'rpft orhöllo de en salfva af Lasearornes skjutvapen 
och från förbramsalninp,en, der jag hade en god position, 
hvarpå luften fylldes af del vilda sliränet f1·ån flyende infö
dingar, som släpade med sig döda eller så rad e. Slwppet hade 
en betydlig hastighet förbi öarne, och 2:e styrman, med den 
öfriga besättningen, hann ej aflossa en enda l;anon efter de 

flyende, emedan de upptogos af brassnin~ i följd af lmrsrör
åndring; straxt derpå v oro vi n te pfi o !.t större flack, ocl1 don 
nyss vilda scenen förbyttes i ett fullkomligt lugn, endast af
brutet af Lasearornes heta och hårtiga pratsämhet, förargade, 
som de voro, att ej hafva fått tillfälle att sända efter dem 
en ny salfva. Snart gipp,o vi rund en !ng, vadwr och slwgbeviixt 
ö och anln·ade kl. 6 e. m. under en liten sandbank bortom de 
höga, bergiga öar, som fått namn af "Ffinders Gronp". >~<) 

Det var med verklig inre tillfredsställelse jaa följande 
morgon, den 28 Juli, hörde Sorangens pipa båda till uppb1·ott 

kurva eller bra nära riit riktning och synes i det n:irmaste för
svinna för ögonen; derefter, tagande en skarp kl-ökning och med 
nästan oförminskad hastighet, filerkommer det till en punkt, helt 
n tira på sidan om, hvarifrån det hlifvit utkast~dt; så att, om det 
kastas med högra handen, det tager kurvan alltid till venster och 
nedfaller vanligen straxt lill venster om den kastande. Dock h'Jr 
jag sjelf i Australien sett prof på, huru en bomerang fullbordat 
sin fulla knrv1 och, då den återkommit, nedfal lit långt bakom den 
kaslandes rygg samt något till höger derom ! Man sbker f:'lriingt 
att i fysikens läroböcker finna en förkh1ring bäröfvcr. Med en 
liten modell kan man dock snart praktiskt öfvcl'l.ygJ sig om detta 
vapens märkvördiga bana. Några sådJna nedröllo, vid det nu 
omtalade tillfället, på däcket, och upplemnades af mig, jcmte öf
rigt i samrna väg, vid min hemkomst, till Kong!. Vetenskaps
Akademien. 

") Några fragmenter efter det förr omnän•nda, förolyckade engelska 
skeppet var jag ej i st5nd aLL upptäck~, vid passerandet af "Pi
pon-öarn e" . 
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och jag tyckto mig märlia, att såväl Lascarer· som min gamla 
besättning, med lättar·e och glf1dligare sinne, hifvado upp an
kartlt. Ständip,t Lar ll et nn framåt emellan holmar· och ban
kar. De så vackra "Ciaremonts-öarne" voro redan passerade, 
då on n:assa sandbanka1·, nu torra vid lågt vatten, syntes 
föröl;a träneseln i farvaltnHt. f{orallbanlwrne tycktes kunna 
hafva varit nog, llel:.t l;usten, iinda upp till "Cap Sidmouth", 
syntes gamerad af rökpelare, och skogarno upp i landet 
tycktes slå i full rök - bevis på nf1rvaron af vilda stammat· 
i mflllgd . Slrax nor1' om "Cap Sidmouth" var segolleden så 
trång, att vi seelade nästan som i en smal djupLift ränna. 

Långt ostvart ut, vid de yttersta llarriere-Refven, har en 

engelsl! örlogsman inträngt till den segelled, jag nu gicl<. 
Vi upphunne ej vår nästa -ankarplats förr:"m en hel tim

lll9, sedan solen gått ned. Det var fullkomligt. möl'l;t, då vi 
ankrade ur.der en liten holme. Nallwndet mot ankarplatsen 
måste ske eansl!a försigtir;t, ty vid holmens östra sida, som 
måste kringg?ls, låt:o några små ldippor i va ttenbqnet. Sl;aq) 
ulliik var af högst.• nöd och på sådant sf1tl. lycliades manö
\'llrn. Min· ankarpLtls under denna holme var ganska nåra 
fastlandet och vi voro hela natten rustade i ordning att möta. 
en öfverrumpling, om sådant sliUIIe inträffa. Men allt allopp 

tyst och väl. 
Den 29 Juli, ehuru farvattnet var ytterst trflllp,t, aOopp 

lika lyclilir,t som den föl'cgåondB Jaeen. l gr,lllnslwput der 
jag nu seglade, hafva såväl Engelsmfln som andra nationer, 
under olilia tider, s tun dom lycldit:t, men ofta olyckliet, sölit 
alt från Oceanen intrunr,a mnllan llarriere-Refven. Såsom 
exempel kan anföras: vid Lat. s. '13° 5', der en svart 
ldippa ii r insq;lingsmärl;et; på Lat.. S 12° 51', der llligh år 
1780 inlopp med en båt midtför ''Cap Direction11

; Lat. s. 12° 
4.\', der "Hibernia", en engelsli örlor,sman, å l' 1810 inseglade; 
Lat. s. ·12° :38', der CJpt. Cool! a1· 1770 trälfade på en 
ranna, som fick namn af "Providentiai-Canalen'\ midtför "'Cap 
Weymouth"; Lat.. s. l ~· · ':! ~~', der don lilla ön "Quoin" utgö r 
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inseglingsmårl1et. Men strax norr om denna ö rörlol'ade · 
engelsmännen, år 18t3, ett pr~lil. igt örlogsfartyg "Ferguson". 

På Lat. s. 12° ·12 1 tlnnes ftfven ett litet inlopp, som ocl;så 

har en svart ldippa som inseglingsmårke. Två minuter ännu 

nordlieare ar dock ett annat trångt inlopp i h vars granskap en stor 

ostindiefarare "Martha Ridgway'', förliste år 18i3.:l') Alla 

dessa inlopp hafva ganslia djupt vatten, men äro ytlerst svåra 

att angöra, hvilket nogsamt do Irnniga skeppsbrotten i deras 

grannslwp bevisa. Vostvart härom, ungeHi1' 35 min. närmare 

landet, r;itt vest från det sistnålllnda inloppet, anl;rado jaa 

denna afton, under de smil "Pipon-öarno", efter en högst 
mödosam .ocll besv:"ll·liG dag, tillhract under strålarno från on 

vertilwl sol. Äfven natten var så varm, at.t det knappast var 

Il)öjligt att sofva, ehuru en hvar sökte dåcl•et, !ör .att kunna 

andas något friare. Under samma natt öfvergicl; sO-passaden 

i en hårdt blåsande OSO-Iig monsoon, som ibland docl1 drog 

sia rätt ostlig. 

Om morgonen den 30 Juli blåste monsoonen gunsl.a 

:lilvarsam. När vi gingo till segels, lwndo jag ej föra mera 

än toppade m:·u·ssegel. Dubblerandet af ''C~p Grenville11 

förenados med verktia fara, ty kursen ål' der NNO (väl så 

ostliet), oeli monsonnon blåsto nästan rätt ost, sä alt det 

var blott med )"llorsta svårighet vi kunde ligaa öfver udden. 

Strömmen va1· lif1r för starli att tillåta nilaon anliring, och 

det var för tr~net att lmnna liryssa. 1\årna inbrassades, så 

att bardunorne voro hfmlt insvigtado, och, om ej sl1eppet seg

lat så ypperliGt som det gjorde, hade det aldrig lycl1ats. Kl. 

9 dubbleralles docli udden, och redan kl. 1G hade monsoonen 

artacit nilr;ot i slyrlia, t:i\tt mera på so, och med nordvestlig 

kurs seclad•~s 1111 vidare med alla dragande segel till och lä
segel p5 begce sidor 

. Ostvart IJälifri\n tirlilas åtcri::on 5tsliilli!ja tränga inlopp, 

såsom: "Nimrod- Passagen" på Lat. S ·12° 61 ; en annan ränna 

*) Se vidare: "SpcciJ!erno" hiiröfver och Horsburgh's lndia Directary. 
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vid Lat. S. ·12° 1'; ~steads-Passage'' vid Lat. S. ·11° 54' och 

hvars öppning f1r en Ilabel-hined bred; on annan öppning 

vid Lat. S. l l" 4 61 ; och slutligen don förr omtalade breda 

öppning, l'Hain-lslund-Passagen", som jag i hörjan af denna 

afhandling omnf11nnt. Här, utanför Cap GrenviiiH, samman

löpa de olil•a farvattnen till ett aemensamt., framemot Torres

Strait. Kursen från Bain-Island ned mot det gemensamma 

farvattnet går i SV a SSV.Iig rilitnine-. Men jag vill blott i 
förbigående nämna att, för att angöra inloppet vid Rain-lsland, 

måsto man hafva sfll'deles sf1kel'l besticl•, hvarföre goda t1ro

nometrar äro af nöden; och desn1tom mr1ste man hafva siikra 

latituds-observationer, hvarvid 2 minuters fel i observationen 

redan lian medföra betiinl,liga misstag. Inloppet iii' derjemte 

försv5radl genom ett stlindip,t, på de branta liorallrofven in

rullande, s~iirl haf, upprördt af den ihål'llip,t blåsande hunla 

JDonsoonen, - . isynnerhet i Juni- Aug. Hegn oc!J disig luft 

är ofta rådan1le vid detta inlopp, och jag vet mänga skepp 

som kornmit in f:lmom denna passaco och ej lwnnat föra 

mera i"ln dubhel-ndrnde märssegel. En annan omständighet 

att taga i bolral,tande är,att många- då de inlwmmit p,enom 

"Hain-lslantl--l'assaf:en" och se1lan den lilla 1'1lain-lsland'1 blif

vit seglad ur siete (s~rdeles i min.Ire ldarl väder) samt ström

men, so1n understundom är teu1ligen hård, satt dem nåao• 

betj'dligare fri\n dDras !;urs - lwft svårt alt träffa r5tt på 

den trånaa srgelleden1 hlifvit förvilladoJ oeh tvungne att, pf• 

vinst och [örlusl, uppsöka tlen gemensamma rännan, på an

Ilan \·ftg, styrande l'iV-vardt hän; semliga hah·a dervid lycliats 7 

andra återigen ffllt höta med totalt slieppsbrott, såsom fro

gaHen 11 Pan!ilora'\ livarom jaa förut nfunnt.. En annan rfinnat 

något l;ingre nonul , försölile den dristi!]e Capt. Sinclair i: 

Juni ·18l 9 med s'!1epp1ll "O linda", och med ett för honolD 

tillfredsst.;Hiande resultat. Ban inlopp vid Lat, s. 11° 15' ocb 

fann temliaen ren och Idar passage med VIS-kurs vätt in7 

samt uppliielite i NVIq; ril,tninr: så lunda den s. k. och i lwr

tet utmiirhta: "Midi..:Passag-en", som först möter vår segelled 
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ulanför ncap York". ~len inloppet f11· yllerst svårt och rar
li[lt rrån Oceanen, s~ vida ej nncot inseglint;smärke dPr 
blifvet· upprest .*) 

•) Ehuru en och annan lyclwts att, äfven ~ednaTe ~n September, 
göra passngen genom Torres-Strait, hörer dock sådant till undan
tagen, och Cnpt. "fllnckwood's" uppg'ft i sina Sailing-Direc t.i ons 
för Torre~ -Strait, (utgifna i Sydney 1859) - att han ulan bet~nk
ligheter simile vilja välja denna vlig, :H ven om han sä sent, som i 
hörjan på Oktober, skulle företaga sin resa från Ai"Islralien - torde 
dock ej få anses fullt tillförlitlig, och vill jag blir anföra i ni\g~a 
få rader, \w ad Cap t. Urlin_q omförmäler angående sin resa med 
skeppet "Triton", frt111 Melbourne, destinerad till Batavia. l för3t~ 
dagarue af OH. afseglade hnn, möttes på höjden af "C<~p Otway" 
utaf en förflirlig vestlig storm, för hvilken han länsade ut, ostvart 
igenom Ilass-Strait, passer~ nde redan följande dag "C~p l-luwe" 
(sydostligaste udden af Australien), arbetade sig genom dc far
ligheter i det 3. k. korallhafvet, i ulirhelcn af Södra \' andl<retsen, 
utaf hvilka jag förut nämnt en del, så~om: "Ferriers Hef'', "Ca·1o 

" nank", etc. och kom med nor doslli~ vind än r la upp till Lat. S. 12°, 
för alt söka "Hain-lsland-Passagcn", men mötles hör nf NV mon
soonen, hvilken efter ett l'ar dagar tilllog i styrka oc.h stadgade 
sig. För att visa bvilken betydlig omvi:ig man nödgas taga vid 
ett sildant tillfci lle, vill jag så kort som möjligt anfdr>J hans Letc
ende n n der resan. 

Han höll nu af, styrande ~s t1·art, för aLt emellan "Louisiada
Archipelag" nch "Solornon-öarnc" insrgla i St. Georges Canal, som 
fltsldljcr Nya Irland och Nya Brilaunien. Inkommen i uenna kanal, 
och i behof af vallen, sökte han :dldant pil "Cocolnul-lsland", äf
vensom på "New lreland" i den s. k. "Ca la rot lhrbour", ut3n att 
dock lyckas finna något Medan han liig till anlwrs i sistnjmn
ue hamn, var han nUra ai.L hlifva öfverumplild af sjöröfvare, dock 
ej infödingar, utan förrymd~ hvalfisk fångaro meJ blandning af Chi-'
neser ocll Malajer, men gick l!ll segels, sedan han med ett par 
kanonskott hullit dem if, ~n sig, och fortsut te seglingen genom St. 
Georges Canal i ha do derunder pil flera ställen besök af infödin
gar ombord, ,·erkliga kannibaler, (serdeles de på New Hannover) 
hvilka ej först. odo bruket af hvarken tobak, kött eller n~got an
nat slag af dricksvaror, än vatten i men de blefvo vii l heh~ndla
de, gjorde utbyten med frukter (Inmanas, cocos-nötter, etc.), va-
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Denna dag ankrade ja ff und ot· llCairncross-ön" på Lat. 
S. i l 0 i2'. Monsoonen öfvercicli nästan till storm om nat
ten, men jag kunde lil;väl li cga för blott ett ankare. Det 
var ej mycliet sl1ydd det·, ty ~jön begynnle rulla in på våt· 
anliarsiitlning genom d() mol Oceanen i liorall-rofv-en bildade 
öppninr:ar. 

Monsooncn blåste strän{;l i eJaeningen den 31 Juli. Som 
vi varit nödsakade att under nallen sticlia ut mycliet l; e tting, 
drog det ut nara en hel timme, innan jac !;om till secels. 
Vid npphi~1ingen sprunco begge nyen på anlwret, ett reserv-

pen (mest spjut) och något sköldpadd; men de tillätos aldrig 
komma mer3 an J 2 a 15 af dem på en gång ombord. Allt allopp 
dock helt fredli gt, eJHlrU besättningen understundom lärcr varit 
vittne till rätt besatta företeelser, silsom t. ex. då en af inföuin
garne fick se sin bild i en spPgel och dPrulaf blef så förskräckt, 
att han h0ppad e bums i sjön; en annan gjo rde samma manöver, 
då han tick se eld uppflamma geno;11 Llolt clr·agning af en stryk
sticka - i deras ögon mer än troll eri. 

Han passerade seoan "Amiralil~ts-öarne", "Carolinerne" och 
"Pelew-öarne", sökte sig in genom "Serangani-sundet", söder om 
Mindanao, ocll tick i staden "Za rnboanga" - spansk förbrytare
koloni på Mindanao - sedan sitt bcho f af vatten fylldt. Vid Se
ran ga ni-öarnc hade ett pör r.r förut ett engelskt skepp anlupit i 
samma lindamå l och blef, medan det liig till ankars, öfverrumpladt 
nf infödin gJrne, och hela skeFpcts besältning uppiiten Från Zam
boanga fortsattes resan genom "Zooloo-~jön, norr om Borneo, ut 
i China sjön mel:an öarne, vester om Borneo, ned till B~lavia. 
Resan Y3r full af besvä rligheter. Flera i kortco ej utlagde eller 
måh~nda Pj förr upptäckta koralirer passerad es, och re~an förläng
des och försvårades dessutom genom ovilnligt labra vindar hela 
tiden fri\n "Amiralitets-öarne" till Bomeo's norra kust, dislancen 
oftast utgörande pr dag ej mera än från 22 t. ill 50 min. 

Som beka nt är, gick fregatten "Eugenie", p[. sio verldsomseg
ling, från Sydney till Ccmlon en annan vag, ostligare belägen, 
nemligen öste1· om "Solomon-öarne", styrande nästan rätt nord 
mot "Carolinerna", gående sedan emellan dessa sednare och "Ladro
nerne", passerande straxt söder om ön Formosa. Detta \'JI' i No
,·embcr 1852. 

4 
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ttn l\are e 1·satl.e ptaben för del sliadade, och saliOn var sålunda 
hjelpt. l{orallref och andra farliuhoter voro nu hådaneft~r 

sparsammare och mer11 spridda, mun blifva dBremot nilrmaro 

''Cap York", nordligasto udden af Australien, så mycket mer 

hopträngda. Landel är här mera lf1t;l och jemnhögt., så all 

uppmårl<samhelen, i anseende till så få igenlliinbara rörrm5t, 

måste noga sl;årpas vid :lllnallwndol mol Cap Yorl;, Der, om 

nåp,onsin, var dl!t trångt. Lyckligen passerade jap,, under små 

segel , Cap York och anllrade gonas! Iii. nllgol ö[ver i l på 
f. m., i lä om delta Cap, metl en slarl;l, veslvart löpande ehh. 

seglingon hade vissorligen lwnnat. fortsättas, men bri;t 

pf1 når,on s~ker anl•arplats, förr[ln vid "Dooby-lslantl", Torres
Sirails slut, cjorde alt. jag milsto invänta följande dags mor

r,on för att lmnna medhinna lwmrna u!. ur Torres-Sirait. 

Det var söndag, och bosälLningnn l>om hårvid i 5tnju!ande af 

on bohöflir: hvila efler så m5nca öfvcrstfnHinn strapaser. Som 

infötling<~rno här och \'it! det nflrbelii t; IHI i\ya Guinea f1ro 

ganslia ~jövaila och ofta ses paddla mellan rel'ven i hnnt!ra
tals l1anoter, höllo vi sl,arp ull,il; si\vål om eftermiddagen 

som följande natt. Nf1r,ot fart)'G hade jag ej under hela re

san sett, och jag var och fortfarande [örlllcf ensam hela vägen. 
J!år emellan N)'a Guinea och Australien ligr:a lwrallrof

,·en vid t ntcrenade i ösler och ves ter, ifrån 141° till ·l H 0 

ostlig longitud. Y id sistn:imnclo longitud, under Lat. S. 10° 
28', finnes ett litet small inlopp, k:llladt "Yule's Inlopp", men 

bAgaGnas nu a1drit: nwra. LfH1gr·c nordvart framlöper tlot 

/t'iHlje, t,[von br.e-acnade farvattnet, det s. Ii. "Biit:hs Inlopp", 

som jaff förut omnruunt. 
straxt i tbcbrflckningon den 1 Aug. lilttade .iae, under 

en [rist•, med når;ra latta regnbyar förenad, monsoon och höll 

nordvart upp mot don i VSV-lig ritilning sedan fortlöp~nde 

"Princn ~r Wales Channel". lfrfl!l min ankarplats lian man 

äfvw ~lyra SV lir, t för "E nd oal'our-Strait", som fifven leder ut ; 

mPn i sc.dnare tider hafva der midt i farvattnet upptäckts sä 

farl iGa grtll d, alt jag föredrog "Prince af Wales Channel". 
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Slr~x söde1· om Nya Guinea utstråeka sig oöfvorskådlit:a ko-
rallrcr; och fll(ll'igon söder om dessa, 

arave", ''llanl<" - och "IIawlwsl.Jury''. 

tiJch '''J)rinco af Wales Island" ligga 5 

iiarne: ''Jervisn, ''Mul

Emellan alla dessa öa1· 

st,Ha, nästan parallell .i 
VSVIic rildning si:: slr5cl;:mdll I.orallrof, och emellan dessa 
ulgjulcr sig fil. don lndisl<a Ocoanolls hafsv il<, som l.JenämnB'S 

''Araf(iJ'a-Sjön", den valtenmassa, som fr5n Stilla Oceanen öf

vcrfarit l<orall-1-Jafvct; och fil' det tydliut, alt mod en sträng 

hl.åsando ostlig n1onsoon i samma rililnine som strömmen 
' 1lt!n sednare milsto hlifva ansonli :; t stark. Dessa nyssnämnda 

5 rel' bilda h:irigcnom 6 kanaler, nem!.: ''Bank", nBramble", 

"Y-ulo'", "Simpson", "Oaj'man" Odl "Prince ar 'Wales" kanaler. 

Don sisfnf1111n<lu, som är den rr.naslo, begagnades, som jag 

fOrnt n;imnt, af mit; . ~l<•d lopparh' m:irssogel och slorbl·am

sot;el styrde jae ut genom donna lianal och såg de1·, på östra 
rrf-ändan om styrbord, vralict e[tot' ett stort amerikanslit 

sl;epp och pf1 "lpili-rel", lf1np,re fram 0111 bahord, bjulhnsfrag

mcnter efter on flnebf1t.. FOr 3 timmars lid funnos .inga fat·

ligheter alt uppm f1rks~mma , förrful den s. Ii. "Larprmt-baoken" 
kommor al.t passeras om babord. "Dooby-lslandn synles nu 

lydlil!l, mod sill lirila utsoen{lf' arstickunde mot den blå 
himlen . 

Df1 jaij snart [ör minsl;ade SCP,P.I framsl;jöt rund denna 

ö, Wr att cå till anl,ars, l'ar det verliligen, jag ff11· l.Jekånna 

del , med k·l;e rin tia tillfredsstiillelso öfver att allt cfltt lyck
liet och viii . 

Kloeliall var 12 om middagen, dä jag a_!lkrade unde1· 

denna ii, som rålinas för slntpunl\l on af Torres-Strait, och 

hvillwn f1r den sista af alla de orilkneliga öar, som höra till 

donna passage, och bland bvilka jJg hade seglat do sista i 7 
dagarno. Denna tid kan med skä l kallas ovanligt kort föt• en 

sådan resa, då man tager i betral\lando den besvärliga vågen 

genom Capt. liings no ute ; att dis tnnccn utgör ifrån Sydney 

ungefå r 2000 eng. s,iömil, och nlt man iir nödsakad att fler01 
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ef1ngor nattetid ligga till anl;at·s, sftsotn fallet ocl1 var med 

mig nnder 'l O nätter. 
Fil lwnna fatta kftnslan af don j,,nerliea heli\tenhr.t, man 

erfar, då man erter en sådan resa, P-fler alla genomstantina 

besv[lrliuheter oeh all lycliliut uenomlupen risk, anlirar undtll' 

Bouby Island. Och docli .. . ... med hvillia ldinslor slwll 

ej då den i Torres-Strait slieppsbru tne sl1åda denna ö, deri

från han lil; som ser tillvinlw sie hoppet om befrielse från sin 

fara och der han vet., alt han slwll finna allt del nö·dvändi

aa~te för sitt lifsuppe hfille ; ·denna ö, som, ehuru ej framal

strande nftgot, ej ens ett gråsstrl'., som - ehuru ej hafvande 

tecl;en till llälla ollor i sia sjoH frambringande ens on droppe 

dricl1bart vatten -- docli sl1ånlier lifsmedel åt tlen hungt·a tHi e, 

vallen åt don törsta11de, ju undl)rstundom till och med !då

der för den utblottade slioppshrulne sjömannen •.•. allt 

genom omlftnl;samma lil;at's hjolpsamliot och barmhertigheL 

Jag vill del'före tilliiat:n ännu några ord med afseendH 

pft denna ö, som ja {l' sfig för första och lwnhä nda föt' sista 

Båll{l'On. 

Bool>y Island är liten, uneefär en en~;olsl; sjömil i om

lirets; utgör en onda, niislan cirkelrund lwralllilippa, utan 

vegetation, och ilr naturliarvis obebodd. Ganom någon af 

de:mitJ'IiVill'diga natur-revolutioner, h va ra f i uessa 'trakter Sj'

nas många spår, hafva danats på dess vestra sida 3:ne klyl'

tor eller :;rottor, livillia tydligt.;]s ynas frl'tn anliarplatsen. f(lip

p~n visat' för öfrigt ett för;a inbjudande utseende. Dess hi

storia ~r följande. 
FJ för omkring 50 5r lillbalia, då ett ar Englands ör!ogs

sliepp besökte Torres-Strait och lycldicen seglade derigenom 

på resa tiil Calcutta, inlade en öfvorste llfansom, i ostindiska 

l;ompaniets tjenst, en stor bok uti den största af hålorna, 

för aU sed r rmera göra tjenst föt' de anteckningar och upp

lysningat·, som den sjöfarande lmnde anse sie biJra lemna. 

n·r:rjomte ilandförtles så mjcket salt proviant, bröd och val• 

ten, som ~undo umbfll'as, för att vara till tjenst för sådana 
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skeppsbrutno, som möjligen h3t' liutulo hatuna. Dotta l;un

ejordes sedermera i England, omtalas i alla s. J;. Sailing-Di

recfi ons för dessa farvatten, och spricldos liiinn odomon härom 

för öfrigt mundtlip,t, man och man eme llan , hland sjömän . 

ltf inre drift och liksom genom on tyst öfvnrenslwmmel se 

brul;ar f1nnu i dat: hvarje hefftlhafvare, som lycldigen passnrat 

igenom Torres-StraH, inl<i[Jga i den slörsta hålan, som f;\l.t 

JHlflHl af nrosl-hålan", den p-roviant eller det vallen, han 

möjlige11 kan umbära , föt· att flerip,onom, i sin mån, bidraea 

till nppehflllet af sl;eppsbrnlne eller, för mcnnislwälarncs 

grymheter, l1jldande liliar. 

Sodan besii Uninrren ;Hit sin middag, utsatlcs en af hå

tame och bemannad'es. Då inp,on ar oss fön· passerat den.na 

ö, och kanh:inda aldrig mera nå(iO il af oss dit slittlle åter

komma, samt den, i sill. slag, [1r uJ ej så lit en m:'trkviirdiGh'Jt, 

lät jag så rnånp,u om bord, sotn voro Svensl;~r· (hvari!JI,md 

becffe styrmännen) få medfölja i land, för att tillfredsställa 

sin votp,irighct. J händelse ar liiiLillo till jaet mcdl.ogos någr·a 

gevär, för öfrict vallen och en sftck mod slwppssl;orpor. 

Det var oj alldeles utan nyfikenhet jag rodde upp mot 

stranden, som var betäclit ar dels lösa petrifiliator och dels 

bestod af den så egna, lmaggliga lwrallform.ationen. Lano

ningen v<H' uanslia svilr, ty det var lftgt val.len, isynnerhet 

som jag måste vara noga om all ffi brödet landadl ifrån bä

ten i tont och osliadaclt sldcli, l1vill;et lifv en {ycl;ades. Under 

v~gr.n från slwppet till ön sliiH ja-r: nfq~ra fo glar af det slag, 

hvita (isfwre lialladt , lll'araf ön ~Titt sitt namn och som hvimla 

derikrine. Stranden vat' lrm;;ro upp lilisom remnad i otalir;a 

klyftor, som ib!and voro så breda, att. man mftsto {~öra llora 

kroliv:lear, innan man kom upp till l'osth ålan ; jtt n<irmare 

man nalkades r:rotlorna , ju mera qriifva'lde 1-flnd es vårrnen, 

och en vedenf11·dig lul.t :.~f rnllct liölt kfmd e~ redan p~ af

stånd från ett sönderspruncet li ~irl mell salt J,ött. ULlllfiir 

hålan låeo afsprungna jornband, fi:tml a fat och tonno ;>, .L:t; 

int rädde nu i denna så mycl1et omtalade grotta. Dt)ll Ctt' s:i 
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stor som ett ordentligt val'llllla{lasin. Framst deriuno stod 

ett vattenfat på sin ända, öfvertåckt med en svartmålad pre

senning, Jn:arpå i hvit färg 1'<11' ditpranl. ~dt orden: POSl'-OFFICE 

-- trolillen det ansprål1slösasto posllwntor i verlch~n! JHfi in

stack min hand cenom en liten öppnin{l nedtill på falllt och, 

i ståilet för öfverste Mansoms bok (som trolir: en anlirq:;en 

blifvit stulen olle!' af gouvern0mentet tillhal1alagen) il>tdrog 

jag en vanlig s. l1 segel påse, der väl inga h re f fu n nos, mon 

deremot några anteckningar frän förut passerade farl)'fr. Da

gen (öre oss hade en brige, hofrnlilad af eouvel'llemoutet i 

Ncw-South-\\'alns passerat och ilandbrin~;at 2 fnt !Hill, 2 fal 

flås!;, 4 fat valten och en låda modicirwlier. IJel'sulom fann 

jag af dessa anteclminear, att on ameril<ansl> s'wrwrt,''· i vid 

namn "Sea-Wilcl,", på rosa frun i\I!IJibourno lill Ti1nor oeli 

Saurahn,ya (Java), stött i Torros-Sirait, förlorat 2:ne <llliiare, 

sprungit låcl1, men dock fortsalt resan friin IJooby-lsland. 

Lil1som allt, som der· inl<ie-t: os, miirlws med skeppels namn, 

log jag iifven penseln från on närståcnt!u svartburk och 

pt•äntado "Mar ia Aueus!as" Il<IIIW pf1 den hrödsftcli, .ia rr der 

inlad1~. '":~<) Några eamla lil ft dor lf1go J,rincslrödda liftt' ouh 

der . Medan jag sh re f nr,era ratlor i en medförd slu ifporlfiil.i 

oeh inlade do! altnotcradu i sr:;elpåse n samt inslufvado alll

salUmans i vanen fatet, slrftfvatlo mi11 bcsiillnillt: ilu i or: LlanJ 

bergsskrefvorna pii ön och p,jordo jat_:L cfler det fln;fii, ibland 

11nnal. on oerhörd massa af haliadorer, som pätriitfades. 

En timrn.1 derofler voro vi iller ollibord - Låten to~ > 

in -- under li!liy, muntorhet latlades an!;aret - snart var 

") Efter min framkoru~L till BJidl"iJ crfur jng , alt n ~im nde :;ko llert, 
kort efter sin afsegting ft iin Bo oiJy-isi <Htd , ~junl<it i Araflira -Sjön, 
men att besättniu;;en räddat sig i l>5tnruc ouh komn .i t i land på 
Tnnor. 

•· ~) l Balavia fick jag <J f l :e s tynlJ<~ tJ J.! 'i det f, , ut ownätmtdd, fö: o
lyckade, franska &keppet "Eqvakur" re ta, all t.le11 n;, s:ick Df dem 
medtogs i b~ Len , d§, sedan do fonnit en fr lil snin g.-;o!l. ['il IJO<)b)· 

Island , de rt>rl.,3 1\ >in re•a !iii TIIU <'I'. 
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skeppet brll'inr:adt med alla sina lilseecl p~\ becce sidor och 

tlö~ ar rör on fris!; ostlie monsoon. Alla kanonerna, med 

sina, sodan Liera dagar inneltafda l;artesclt-laduningar, aflos~a

des såsom en afsl1edshelsning till Booby-lsland och Torros

Strait., och i cl:idjen uppsl:"11ndes liiiiea hurrarop, Ly vi kunde 

numera lugnt plöja vf1r v:q: utåt Indiska Ocea nen. 

!·larvet lfl{{ öppet och oändligt för vf1ra blickar. EftPr s~ 

m5nea dycns seeting oafhrutol genom farlit:a ldippor, lia nliar 

och skär, innohar anbliclwn af det fria hafvot e11 s lac ~ ljus

ning, och [öll mi~ dervid i minnet on Ull[: fr·)rfallarinna > 

vacl\ra tankar l;ärom: 

"llur oandliet. du är 

Och fast död ar du här 

l di l t sl1ölo, jag flisliar din ltd; som dill J, i[ ; 

Dill hor lrisldtot och !;raft uti sjömannens !iL 

Och det. locl;ar mod makt ocl1 det ljusnr mirr sft, 

Alt ja~ mftslo ditut öfver viq;arno blii." 

~lin väg t:c11om Torres-Strait vnr allls f1 lull fmdad, och nu 

\iii jag blott till iiG!: a nf1era ratler anr; åon ue det vidanl ~r 

rosa n. 
Den delen af lndisl;a Ocennon, som li t;GO<I' emellan Tor

res-Strait och Timor, !;~lias "A ral(tra-Sjön" (af andra "Timar

Sjön"). Den i1r p,<wslia ron ; blott i SV har don en slöno 

Lanl•, vid namn "Sali ul-bno!.", som ha1· flora farlighetel'1 men 

hvilkon ännu oj är ril1ligt untlorsökt . 

Fjodr.rn p:i min 1\ronomotnr hade i Torres-Siait spruneit 

af, men som man Iii! "Semas-Sund" vid Tirno r har rätt vesl

lie lwrs, (missvi,nincen är här inc en), så seglade jag uti en 
laliluds-parall el, hvi lk ot var lätt att genom observationer ve

riliora. En lunar-dis lans, lagen vid annalliclll del af Tim or, 

ritt!<Hie milt beslil'll. Jag airåder ;lila att , i händu\so l;ronn

mot(Jl'll slwll o yaril felal>tit: ollt>r beslicli d osäkert, t;<iru h1';,d 
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man har sett prof på, alt en eller annan ha1· försökt, neml., 
tagando en betydlig l;roliV<ir;, styra ned åt Australiens norra 
l;usl för att korrigera sitt bestick och söl; a ny afsesling; ty 
str5mmen är der hånl oc!J högst oregelbunden i sin ril1tning 
!•ring uddarne. Hesan l'örlflnges onödir:tvis, och man ulsätte1· 
sig för förökade farlieheter, hvill;a man annars helt och hål
let skulle undgå, såsom lier,ande utom fartygets kurs . Detta 
bevisar nogsamt det olycliliga öde, som drabbade vår 
man, Capt. Österberg med ~l1eppet "Magda'' i\r 
som så godt som på ljusa dar~en hadtl den oturen att 

lands-

1858, 
förlisa 

på refvet vid "Cap van Diemen··•. En lwrtare segling iin att 
från Booby-lsland styra riilt ves! på Timar l;an ej finnas, 
och en liittare l;an man ej önsl;a sir,. 

Från Booby-lsi;JJHI lill Sl•mas-Sund var jag 7 dygn p;• 
vägen. På denna re sa såg jag om n;1lton den 7 Au[! ett 
fenomen, som man blott 1:1rer fil se här och i Bauda-Sjön. l:e 
styrmannen lwm och vflclite mig med en bestört min, att vi 
säl<erligen voro inpå rrrnndt vatten. Jag ru&ado upp och 
såp, vattnet n;istan mjölkhvilt il1rinr: mirr, minskade segel, 
brass~ de hacl;, lodade, men ficl; ej holten på 100 [;r. Då 
skeppet nu lår; stilla, så p, vattnet ut som is, hetiiclit med snö. 
En pyts af detla vatten upphalades or.h examinerados af mig 
i mörJ;rel, Jag rllpjllilCiitO ett stort ;JI!lal af fjiOhformip,a (;rop
par, länkade tillsammans, hvar och en af ett lmappnålshuf
vuds storlek. Uuil;arn ~ me ila n dessa kroppar öfverster,o ej 3 
tums J[lnt:d och utslriil;•de ett 1/ el,t fosl'ori skt sken. llela 
nallen snr,lade jag i denna massa, men mol. moreonen, dft 
månen nedgicli, återlog vat111tll sin miirl,blå f:irr, och visade 
tydliga glimrande fläclwr. Juv, a11luger, alt drssa l;roppa·r· · 
voro al' den s. le "Medusa pellucr.n s", som i oerhörda mas
s•r hiir hade samlat &iff. Följando nult syntes intet deraf, och 
med en hård osliig monsoon sl.ynlo jag· uenom Sen1as Sund. 
Strömmen var siar!< medgåend~·. Ja p, hade ;imnat lflp,f:a bi 
till dager, men då jag såg tydliet landet. på lwg,;r: sidor, seu
lade jag frisiii pi\ igenom. 

Den 9 Aue. styrdo jaa norr om don lilla ön '1Snvu" och 
gick söder om 11 Sandelträds-ön '', beryUad för sinn superba 
h:1star. 

För alt lwmma upp i Java-Sjön valde jna 11 AIIas Sund", 
som sldljor Lombocli från Sumbava. Visserlir:en är det bland 
de trfHJ{;sta, mon man har fördalen att finna nnl•arsfit!nin
GJ!' i biindelse af stiltje, som ej "Lomhocli Sund" eller "Sapy 
Sund" erbjuda. Visserlir:en är Allas Sund, lil•som de andra 
sunden, oroade af öboer, som i sina s. Ii. "proas" understun
dom hål' 1:1ra utöfvn sjöröfvcri, men dut finnes här intet. an
nat att göra. Lyclilietvis behöfde jag ej nnl<ra ·; och det är 
just då, man kan blifva utsatt. för dem. Monsoonen drog 
sig riitt sydlie upp genom Sundet, hvill<rt om natten af mig 
passerades. Jag följde Lomboclis östra strand, som flr grun
dast, medan Sumbava- sidan fil' mydiol djup ända intill och 
har ingen an!;arsä tlninff. 

llcla denna nntt syntes det aiiil[!~na siwnot frftn vulka
nen "Tumbora" på Sumbava. 

Ullwmmen i Java-Sjön, följde jaa tält efter Lombocks 
norra strand. Jag uppehölls hiir af stiltje och laber vind nä
stan hela daeen och jag hade derumJ.!r tillfiille nog att för
vissa mir:, det "Schillers" stora grund, utlaedt i några kort, 
ej i verlilieheten existerar. 

Alla öarne öster om Java oller öster om "Madura" (11~-. 
stan en fortsällninp, af Java) äro i lwrtet höest felaldiet ut
lagda, emedan de i vr.rkligheten ligga mycl;ct ltingre vestligt. 
Med s[!liOI' afseglingspejling, om nati on, under ldart månslwn, 
frf111 Cap Scdano p·å ön Bali, satte ja1: liurscn för "Sapodje
Strait", men lwm i stililet i11 bland de snd holmarna "Gos" 
och "Turuluk", livaremellan ja::, med lika besvär men lil1a 
lycliligt som i Tones-Strail, leladr. mip, fram. 

Slullit:en anlände jag, utan n5uot särdeles anmäl'imings
värdl, till llalavia den ·15 Aug., efter en re sa af 31 Jagar. 
Ilagen efter min ankomst anl~nde on preussisk brigg,hvilken 
afseg lat friln Sydney samma d•IG jag dit anlände från Liver-
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p'ool. Han hade gått rund Australien, genom 13ass-Strait, ve

ste~· öfver och hade 68 dazars sesa. Exempel gifvas p:i slwpp, 

hvilka samma Vflf: haft 80, till och med 90 dazars resa\ Be

vis nog på fördelarneJ af att taga viip,en eenoru Torres-Strait. 

TILL HEDAKTIONEN FÖH TIDSKHIFT I SJÖVÄSENDET! 

Med ladsamhet har jag lf1st den i redalilionens tidskrift 

införda recensionon öfver mina anteckningar från den en

gelska örlo:.;stjBnsf.en. De loford som er:nas mitt arbete gliidja 

mig, på samma gång som jae fullt ·inser och erliånner linfo

genheten af de t:;jorda anmärkningcJrne. Della sednare Cl'

kännande är för mig så mycket I:Htare, som jag aldrig gjort 

ansprå!1 på alt vara skriftställare och, med mitt utgifna arbete, 

endast hade för afsigt uff, med don hjulp jCJg kundo erhålla, 

meddela mina landsmän hvad jag erfarit och sett under mitt 

vistande i den utländska örlogsljensten. lJe anm~rl<ta liir

{attare-bristerna gå mir: såtedos l<ilt förbi, men l1vad som 

4lteremot ha1· smärtat mig-, och som jar: ej l•an kmna. obesva

rad!, 5r don, genom min felaliliga ordst<illning, orihtit;a upp

fattningen af mina ord paa. 446. Då jaa pil nämnde par:ina 

omnämner, al.t i Civila Vecchia voro trilnrw norrsl;a farin;, 

hvil11a, i anledning af 11nderriittolwn om den fllsliadu l;onuur: 

Osca·rs död, buro flagf:''n pii half strmg, samt då j>ae vidare 

tilläggor: "Inealunda siwile sven sl;a skepp, om sådana funnits 

der, ha underlåtit att i yttre mfllto visa don sorr;, hvarjr: 

He.nsl\ l1ände vid nyheten m. m." - - sil var afsigton att om
~ala. do norrsfia fartygens soq~betyr:elso samt alt l>illika ut~ 

tl'j'cka mjn &fvertygelse, det iHven svensl;a·l'lle, om det furmil s 

llågra der, sl;ulle haf.va vetat alt rätt uppfatta den sorglisa 

,u.ndenattolsen och, lillasom de· norrsfia fartygsliJptenllrn~, vi

sat don, ädle l;onnngons minne tillbörli{! alilning. ~len, ovan 

.som jag ar alt Wra pennan ,. siird jag; ordet "lnfi~ltmdct11 dor 

~et borde- hafva statt Ej heller. Ge-nom don!l a lelaliti~u ord-
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röi'Veding blef hola meningen förv[111d, llch jag .med rälla, 

ehul'l1 emot min af~i~t, misskänd för all \<ilja inblaclda mig. 

uti en strid, som lieger·· helt och hfl.llet uta,nför 1,nitt yrk~, 

och hvill,en jag, i lilihet med min rece IISOIII, innerliBt beltla~ 
gar att den egt rum samt .för ing(ll1 del vill göra mig delak

fir: af. Denna förlilaring lwr jag vördsamt måtte få !J,!if.va· 
införd uti fiirsta u!liornmando häFte af redaltlianens tidsl1rifrt. 

Stocliholm den 27 Mars 1861. 

Axel Lind af flageby. 

FÖHÄNDRAIJE OCH NYTILLKOMNE FYRA.H OCH SJÖJ\fÄHKEN. 

niO GI\ANDI~ DE NOllTE (326). Fyr, sl'illastfleiHle, med 

hviH sl1en uti ett torn på fiistningen Santos-Reis.-lllagos. Höjd' 

4,3 fl!}t. Synvidd 12 mi l. 5° 4 6' s. 35° 13'' H>" V. 

MOLlJO~ADO (328). Fyr, stillast~!ende, prl oslpyA'ten ar 

iin Lobos. Höjd 155 fot. Synvidd '20 mil i klar lu'ft. 340 

58' 5" S. 1)<1, 0 55' 34'' V. 

f)Ten prl N. V. ändan af ön Lobos har upphört att lysa. 

!HJFFALO-IHVE!l (335). Fyr, stillastående, på södra si

dan af mynnineen till <lenna flod. Höjd Hi fot vid lågt v:at

ten. Synvidd circa i l mil'. Fyrtomet fu· m[tla·dt rödt ocl1 

hvitt. 32° 40' s. 28° 20' O. 

PER!M (338) (SUildot vid Babel Illande!) . Fyr, omgå~ 

ende, med ltvitl skon och bliil:. hvar P. Höjd 'H2 fot. Syn~ 

vidd 22 mi·l. Fyrtornet s·l5r på on höjd circa 3'200 fot s. Y. 

från ö!'ls nordostliga klipps.pets. 

.11\!i~>Cit. 

DOLPiliiiN 1\0CI( (3'38) (lJom.bay). !iyr, stillastflcnde·, me\~ 

grönt sken mot Syd och o ~ r, h1ill. ::>Jot Nord, men lyser ej; 

mot Vest. flöjd öfvor högt. v-atten 30 fot oc·h lågt l'altet' 

~6 foL N q_n 30' O. 1,7 mil fr ii11 "Sunfwn Rock". 
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MANORA POINT (:337). (/(urrachee) Fyr. Synvidd 17 

mil i kla1· luft, men under S. V. monsoon, då luften vanligt

vis är disig, ondast 7 a 9 mil. 
Jt.ustralien. 

JERVIS-IU Y. (352) Fyr, omgående, som variera r med 

rödt, grönt och hviH sl1en h var 30s. llöjd 2H. fot. Det 

bvita skenet synes i Idar luft circa 19 mil, men det gröna 

och röda endast 14 mil. Fyrtornet, som är h vilt och 6 ·l fot, 

llögl, slår på en utsJ')ringande landtunga, circa ll mil non· 

om Cap St. George och 2~ mil söder· om sydligaste spelsen 

af inloppet till Jerois Bay. 35° 9' 16" s. ·150(' 47' 8" o. 
Fartyg, som angöra Cap St. George söder ifrån, skola all

tid försöka få denna Cyr i sigl.o för att undvilw Wreck-Bay; 

dock måste man vara försigtig vid angörande af nämnde Cap, 

som är· en farliG udde. Så snart man är inom 8 mil deri

från, får ej fyren bringas nordligare ån N. t. V. p. c. Styr 

man liter ostligt och får fyren uti N. N. V. l V. lwn denna 

Udde metl Sålwrhet passeras l a 2 mil nfira. 

Jervis-Bay har eod och sålwr anlwrplats för· alla ''indar. 

UNOERRÄ TTELSE FÖR SJÖFARANDE. 

PRINCE SHOAL. Vid mynninaen aJ Sågueny River i St. 

Lawrence, Norra A1ne1·i!w, finn es ett ldippgrund på 3 fam

nars djup, hvilket ligeer S. O. en half mil frän det uti sjö

Iiorten angifne "4· Fathom Patchn. Larli Point pejlas fr il n 

grundet i V. ~ N. p. c. och den svarta Bojen på Vac!ws 

Patch i N. t. V. 

f ö r att undvika fiirs lnfllnnde gr n n d, lr511 es Brandy Pols 

söd<H' om eller öppen för White /slet och med s. s. V. ~ V. 

kust t>. c. passeras ostvart om l' !'in c e Shoal c i rea A: mil. 

TlDSIGNAL på ön Ascension i Stilla Jlafvet, till- rf1tlelso 

för SkepJ}S-Chronomel rar : -
Alla dagar, utom Söndagar·, eifv•~s Tidssignal friin fiaag-

stången på hamnmåstarens hus, som liur:er söder om fiayes 

61 

/filt, och år det enda hus i närheten som ·har ·naggstång. 

Kulan hissas upp Lill 90 fots hiijd och faller precist Id. 1, ef

ter Greenwich mede.Jlid, eller 2m ·18' efter Ascensions medel-

middag. Flaggstångens Longitud år 1/1° 25' 30" V. 

Eftor anmodan hos llumnmflslaren gifves signal på an

nan lid för de farlye som ej lwnr.a afbida den ofvaA angir.no. 

S.omu;nnAG AF .~TSKTL'LIGA Ko~GL. BnEF 1 FönonDN1N

bAH1 GENEHAL-0RDEH M. M .. J UT(;Ål\GNI' }'R,\.N SJÖfÖ.R

SYARS-DEr AH'rgm;NTET. 

(1\ongl. Brcf). 

Den 22 Jan. Att ett nytt f)'l'fartyg - afsedt att ulläega-s på 

Sydoslbrolton i 13ottnislla vilwn - må byggas å flottans 

.varr i Ca ri slirona i lildwt med fy~fartyget "Finngrundel"1 

-samt att lysningsapparat och 1\eHinga:r må inrörslu·if.vas 

i rån England. 

!Den 29. Kommendören vid Flottan m. m. ·C. D. Osterman 

-sl<all förrflfla Generalmönstring med flottans båtsmansbåH 

•inom 1 ~a ·distrililel, som dertill f1r i tour, inneva.rande .år. 

S. 'd. att .vara le,Jumöt.er i undersöknings-lwrnmissionen för .ut

rönande af do vid Floltans ~tockholms station befintlige 

roddkanonslupar m. ,fl . fartygs tillstånd m. m. hafva blifvtt 

förordnade: Grosshandlarna S. ·Godenius, J. E. Fröberg, 

F. A. Hindman och Sjöliaptenen O. Lindström samt för ut

röm.n<lc af secnl-!iniesli<'p~wns och fregattornes \'id :Cnrls

'krona station tillstånd m m. Grosshandlarna C. F. Wmrn, 

C. O. 1\·jellberg, C. J. !\ock och E. F. Meyer. 

(Genc~ral-Ord er) . 

Den 4 Febr. Chefen för 1\'lekan.i,;J;a Departem. i .Carlskr.ona 

Öfv.-Löjtn. o.::h nidd. Bystrom har blifvit ·beor>drad att af

resa till IU\pnnhamn för att lrf1ffa nffal om villwren fö r 

lillverlinineen af mathi 11eriet till den blifvande flngqvarnon 

i Carlsllronn . 
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Den 8. Vid CnrJs!rrona stalion slwla nedann~mnde sl<epp och 

farlYa ntrust~s, fM att i slutet nf ~!aj Ii unna Ut{;5: 

Pil 3 månaders Ex .-Expediliun 

sli ru flinivslieppct ·" Stochholrn" och frer,atton "Eugenie", sn1~1t 

på 4 månaders Ex.-Ex pedition 

,Jwrveu.en "af fhapman'' för l(rie s<i<liad:s Sjökaddtcr, kor

vetten "Svalan" för Jun~;mC1ns exo rsis, seml sliepps1:osse

briagnrno "Snappopp", "af Virsen" och "Glommen" till sliepps 

a oss n r s öfvnndc. 

ÅnglwJ'V. "Orädd" för nit i hörjan af Maj lillllrla utcii till 

sjös och lwrvetterna "Lagerf>jel!w'' oc h 11 Najaden" fö r att i 

medlet af September li tmna utcfl p5 ·1 O månaders expedi

tion, samt dessutom ett tjenlict fartyg till bibringande af 

nödi~; öfning i bombliaslning, slijutnina och handtorande 

af laddade bomber, att t~tc5 på h öB st 1 O dagars expedition 

och inmönstras pr, don tid ll cf. Am. best.immer. 

Vid StocMwfms sfafi un sliola nedann:imnde fartyG utrustas : 

f(anonunaslup cn Svensksund för att i början ~r ~Jaj liilnna 

eå till sjös. 

En division Hanonsfupar , deraf 2 lan(b li (;nings - och 2 bomb

lianonslupar, för att den 1 Juni litlllna utGå pil l vecliors 

ex.- expodition; slionorten "l'Aigle" fii1' att den 1 Juni ut eå 

p~ 4 månaders ux .-expeditil>n och 

i Bataljon /{anonjollor med tilll1örando chefsfa rtyc- för att 

i början af Juli nteå på G vecliors ox.-oxpedition. 

De n 8. Ånelw rv. "O ritdd '; filt- a nv ~indas för hemtransporte

rande från Cö rl skrona stati011 af f:a och 2:a Hallands håts

ruans-lwmpanier undor Maj mil nad. 

ile n 13 . F. d. ~ lilj ore l! vid K. :-. larin-H oe: t Hidd . G. A. Klint 

~~~~~· oJ"I,i\. llit till stand att bå r,; Il. ~lari n-Hcg : ls nnvarando 
l\lajors ·uniform. 

De n •19. Prcm.- l. liJI:t. G. J. 1\lingspO!' r har erhållit 7 mflna-

de rs tjonstledi~ hd flit· att idl<a in- och ut.rilws sjöfart. 

Den 22. Selc-Löjtn . J N. L~ gervall ha x erhållit f ~1·s förlångnin (!· 

fr innobafva nd•; ljr!nstlodighet , till hando ls- sjöfarls idkando. 
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Don 28. Åtslii lliea fiirftndringar i spisor.lningcn fö1· fri sl.a 

å K. ~I. Flottils fartyp, fa sts t:i llde. 

S. d. l(om.-l(apt. och l\ idd. P. A. K. La gers!r51e, Kapten C. 

1\leman, 1\apten-Löjtn. s. A. C. Lagerberg och 1\apten-Löjln. 

vid Const.J·uclions-coi'psen oeh Bidd. A. G. A. Ljungstedt skola 

vara letlJmiiter i den undersölininp,s-lwmmission "för ut

rönande af samtliga segel-linieslw pps och fregatters till

stånd, deras anvånubarhet och ftl'liea liOstnadcn af deras 

liimp liga underhfill m. m.", hvillwn skall sammanträda i 

Ca rl sl.rona den 8 i\'laj under Vic e Amira len, Kom. af K. s. O. 

lllOd St. Korset m. m. Fribene C. B. l'iordens l.jölds ordfö

randeslwp, samt Kom.-Kapt. och Bitld. A. R. V. Egerström, 

Kaptenen n. L. [Jirich, 1\apt.-l.öjn. J. B. Dahlström och 

1\apt -Löjtn. vid Constuctions-corpsen och 1\idd. J. Jeansson, 

äfvenlodes leJamöter i den kommission tör utrönande af 

vid Stodholms station belinlliga rodd-kanonslupars, kanon

jollars och mörsarc-farrms iill stå11l! och ål'liga lwstnadel'l 

af deras underh åll m. m., hviJI, on slwll sammanträda vid 

ofvanniunnde lid i Studholm under l(omme ndören vid Flot

tan och af Il. S. O. J. LilliehöUlis ordförandosliap. 

FÖHÄNDH.li\HAR li\O.U KOl\ljL. MAJ :TS HOTTA. 

Befordringar: 

Den '22 Jan. Till 1\aplen-Li\jtn"nt : Premi~1·-Löjtnanten 

Itl. A. Elrströ111; till l'r cmir. r- l. i\jln ~nt; Sek und-Li\jlnanton F. 

'J'h . Thörn. 
Den 12 F"br. Ti ll i\J tnro rnro viJ Flott ans Stur.ld10lms 

station: 1\assöro n, Öfve rl.ommissarion C. J. Trolle. 

Don 26 Febr. 'l iii IIommondör: l(ommendör-Kaptencn 

C. J. von Diederichs; t iii Kommcndör-1\apten; 1\aptenen C. C. 

Wa rb erg; ti ll l(npten ; liapton-Löjl nan ten A. J. Rosengren ; 

till Kapten-Löjtnant: Promier-Löjtnanlon F. L. Anderson, och 

till Promiei'-Löjln:~n l Scl, u:Jd-Löj!nanten A. Dlolander, Till 
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Begements-Pastor vid Flottans Stocldwlms station: Bataljons

Predikanten C. G. Tiselius. 
Den 1) Mars . Till Unc!el'löjt.nanl vid Flullans Marin-1\er:e

mente; utexamin erade I(atl oltl;orpora lon Grofl'e A. F. C1·onstcdt. 
Don 19 \\Iars. Till Kapten-Löjtnant: Promier-Liijtnanton 

c. G. Centervall; till Premier-Löjtnant : Selillnd-Löjtnunlon 

Frih. R. O. G. Cederström. 

Utnämningar: 

Don 28 Jan. Till Riddare ·af Hongl. Svärds-Orden: 
Kaptenorne F. H. Didron och O. G. A. Herkepe; r<aplen-Löjl
uanterne H. A. Liljeblad och W. H. sylvander; l<apt encn vid 
Flottans \VIarin-Ber: ,· mente A. L. H'ilfwns och f. d. Kapten
Löjtnanten, Lotsfördelllings-Chefen J. L. Windahl. 

Till Hornmendör af Wasa-Orden: Lots-Direl;tören F. En
gelhardt. 

Till Riddare af liongl. Wasa-Orden : Kaptenorne i Flot
tans MeJ,allisl;a lwrps E. W. JU. Sasse och B. J. Janzon samt 
Kamrera1·en i !(onr;l. Förvallnineen af sjöärendena J. F. von 
Heidenstam. 

Afslwd: 
Den 22 Jan. Kapten-Löjtnanten pn Flottans Hcsorv-Slat, 

Ridd. af 1\ollgl. Svftrds-Orden F. G. Du Rietz, med pensioll; 
Kapton-Löjlllalllen V. Ameen, men pension och Under-Liijt
nar.ten vid Flottuns iVIa rin-1\ogcme nle E. Wulff. 

Den ·12 Februari. !{ommondör-!(aplenon, Hidd. af 1\ongl. 
Svärds-Ordon H. F, Frick, med pension ; M~joren vid ~!urin
Regementet, Hidd. af Kong!. Svärds-Orden G. A. [([int och 
Kaptenen vid samma 1\ogemente, Hidd. al' 1\onel. Svänls-Orden 
G. A. Bäclr, med pension. 

Den 19 1\lars. l<aptenen vid Flottans l(onstnilltions-lwrps 
Ridd. af Konr:l. Vasa-Orden A. Il. Couleu1·, med pension . 




