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Några Loggboksutdr·ag angående seglingen 
N or r om England och anteckningar angå
ende angöringen af Engelska Kanalen från 
Nordsjön, af Chefen på Korvetten Lager-

bjelke 1862-63. 
"]\lorden o an .. " 

Möter man, synnerligen höst och vintertiden, sedan man 

räl passerat Lindesnäs och är fri för norska kusten, sydliga 

Yindar, så torde man icke, med ett godL fartyg, böra draga 

i betänkande aLt taga Yägen norr om Engtand, eller som det 

vanligtris heter "gå Norden om., 

Sedan l 838 haf\a s>enska örlogsfartyg tillsammantaget 

gjordt seglingen "Norden om" 11 gånger, och från Carls

krona utrnstade örlogsfartyg, tillsammantaget passerat Eng. 

kanalen 24 gånger. 

Medeltiden som åtgått för de l'örs lnäm nd e, från det de 

i Nordsjön höll o af nordranit för att "gå Norden om", till 

dess de hunnit höjden af Eugelska kanalens miclt ell er lat. 

N. 49 ° har ra rit 15 dygn och för l9 af de fartyg som pas

serat genom kanalen har medeltiden, från det de voro på 

ungefär samma ställe i l\ordsj ön der l\ajaden 1847 höll af 

för att "gå Norden om", till dess de hunnit Engelska kana

len "Yäl fri" , Yarit 12r dygn. Aledelskilnaden har således 

icke uppgått till full a 3 dygn. 

Efterstående iabell är sammandragen ur de Il fartygs 

loggböcker, lnilka sedan l S3S gjordt seglingen "Norden 

om" och torde icke rara utan intresse för den som sjelf 

kan komma i fråga att segla samma väg. 

Den visar att den motigaste seglingen icke tagit mera 

än 3 veckors tid, äfvensom att Yädret i dessa trakter icke 

är så stormigt som man i allmänhet anser detsamma vara. 
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Med ett godt fartyg synes det derföre som om man, 
höstetid, aldrig borde draga .i betänkande att gå "Norden 
om" så snart Yinden blir motig för att gå genom kanalen. 
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Angöring af Engelska lmnalen !Wori•Ifrån. 

Under min tjensteiid har jag, på örlogsfartyg, gjort re· 

san Norr om England trå gånger och genom "Kanalen" sex 

gånger kommande från Nordsjön. Detta är icke mycket, helst 

jag endast 2 gånger gjort seglingen genom Kanalen såsom 

chef och de öfriga 4 som officer eller kadett, i hvilka sed

nare befattningar man icke reflekterar så, öfver ·angöringar 

m. m. som då man sjelf är den som skall bestämma de åt

gärder som skola vidtagas. Jag har dock gjordt några an

teckningar öfYer angöringssättet af Kanalen norrifrån, och 

dessa följa här nedan till det värde de kunna ega. 

Först vill jag dock nämna att en liten dansk bok kal

lad Vorsko og Vei!ednin.r; till at söge floofden Nordfra Horn

mende m. m. - af W. F. Born, torde vara det bästa som 

blifvit utgifvit ang·ående såYäl nämnde angöring, som ock an

gående inseglingen från Nordsjön uti, och utseglingen i 

Nordsjön från, Skagerack. Den är sammanskrifren af en 

mycket erfaren sjöman och innehåller, på några få sidor, 

åsigter och råd af den största praktiska nytta, hvilka råd 

icke återfinnas i de stora segelbeskrifningarne, hvilka väl, 

med största noggrannhet beskrifva bojar, fyrar, landmärken, 

ström- och vindförhållanden m. m., men gifva föga, eller in

ga, råd och upplysningar om sjel{oa navigerinr;ssättet. Denna 

lilla bok måste derföre vara af största värde för !war och 

en som vill taga kännedom om angöringen af Hoofden m. m. 

och hvad här nedan anföres, har icke något anspråk på att 

ställas vid sidan af densamma. Det har från början blifvit 

sammanskrifvet, för att under arbetet reda mina egna tan

kar, och har icke varit afsedt att tryckas. 

Ämnar man, kommande Nordsjön utföre, "hålla på", 

mellan Gallopperne och Flinders banlrar, har man, då obser

vationer ej kunna erhållas, eller i disigt räder, intet annat 

medel att kontrollera besticlwt, än lodet. 



lUan måste då försöka att med dettas ti"lJJ· . 1 1 
. lJe p wmma 

den s. k. dJupa rännan der medeldjupet kan ant ao· . 

24 2~ . 26 f 
,as \ala 

' ;:, a ·:r elJUru Iodningarne dock variera mellan 22 

och 28 f:r stundom UpJwående (Jå eno-eJska "d r· .. 
. . "' ' "' sJ an a rannan 

till 30 och tJI! och med, fastän på få ställen, till :36 f:r. 

O b s. Djupa rännan böljar först söder om Leman .Y 

O~ ers bankar eller på lat. N. 52 o 57' omkring 5 engelska 

mil norr om grundaste stället på den långa banken Smiths 

!mobb . eller know!. Den kan anses sluta ungefär trärs för 

Goodwzn Sonds sydligaste del, der kursen, för fartyg desti-

nerade genom Kanalen böjer restrardt Ila·· . o 

' · n In pa grundare 

vatten, ehuru en ränna af 24 ~ 2·8 f·. J" . 

,. . ,. . a .1 s qnp forHarande 

:strack.e, SJg Kanalen ned, ostvardt om bankarne Vame ocb 

Rldge. 

Djupa rännan, sådan den här ofran bliflit ano-ifr' .. 

breda~ t på mi(lten och smalast mot ändarne. D~ss e:~,~ 
på ol1ka ställen är ungefär: 

1 e · 

Vid norra ändan 

P o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 eng. mil. 

a höjden af Yarmouth . . . . . . . . . . . . 25 " 

Sö~er _om Y~rmoth till l O e ng. mil N. om G a b bar~; 30 " 

Fran 10 nul N. om Gabbardarne till trärs fiir " " 

dem • . . . . n- ' 

.. · · · · · · · · · · · · · · . ca a 22 

Tvars för Galloppemes norra pynt. . . . " " 
.... 15 

, , Galoppemes södra pynt . " '~ 
· .. lO 

, , North Foreland. . 7 
, " " 

· ·.. . a 8 

, , Goodwin Sand ~ , " " 
· · · · · · · · • · . o a ö ,, , 

Tvärs öster (OSO n k) 
d . t" . om Leman ~ Owers anträffas i ck 

~upa~e vatten än 21' 20, 19 a 18 f: r h vilket sednare d ·u e 

med få undantag, fortfar ända till 40 euo-. mil ostvm·dt f~ .Y' 
dessa bsnkar d d b.. . "' r,ln 

. .. ' er et OIJar grunda upp t.ill 16 a 1 v f·. 

Det ar derför fö r d· .o o 
0 .1. 

.. r J Igt att, sa langt nordvart so··l'a d" 

rannan. 
' ' Jupa 

Det nordligaste man bör söka diupa .·· .. 

N. 52 o 57' eller J J annan ar på lat. 

några engelska ruil norr om Smitlis knob. 
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Det sydligaste man bör söka den torde vara på höjden, l O 

a l il engelska mil norr om Gabbarderno, ehuru det om man 

är mycket osäker på lati tuten tyckes Yara väl sent att dröja 

med rännans anloclning till dess man är nämnde bankar så 

nära. Är man deremot fullt säker på latituden så är det 

dock fördelaktigt att göra anlodningen så sent som llär. 

Att anloda djupa rännan kau egentligen icke Y rkställas 

på mer än ett sätt, och detta är: all under lämplig far·t 

"sjönsa" fram och åter ö{ver densrrmma, dervid lodande 

hvarje lwt{tlmma, elle1· oftare allt efter fm·ten eller eget be-

d!Ömmande. 

Denna undersökningssegling kan ej utföras för omsorgs

fullt, då på dess resultat säkerheten af den blifrande kur

sen beror. Under sjelfva Iodningarne l.Jör man derför brassa 

back, eller på ångfartyg stoppa och backa maschinen om 

den begagnas, så att fartyget ligger så stilla som möjligt. 

Ar vinelen hård, bör man icke draga i betänkande att taga 

in 3:dje och 4:de refren i märsseglen om så skulle erfor

dras för att hastigt och utan olägenhet kunna brassa back. 

Mellan Iodningarne l.Jiir man deremot git\a fartyget största 

möjliga fart. 

Antag, såsom exemrel att man, under disig lurt eller 

mulen himmel, med öppen vind, (dock ej öfverhandsräder, i 

hvilket fall man i tid hör lägga bi) och någorlunda säker 

Iatit. (inom 15 a 20') men osäker longit., kommer seglande 

Nordsjön ned mot Kanalen, i afsigt att angöra densamrna 

mellan Galloppers och Hinders bankar. 

Man har under denna segling, naturligtvis med mer eller 

mindre täta lodningar, allt efter omständigheterna sökt följa 

och kontrollera besticket och bel11mer sig nu enligt räkning, 

t. ex. på lat. N. 53° 30', eller omkring 35 a 40 eng. mil 

O. t. N. från Leman ~ Owers bankar. 

Dessa bankar nalkas man nu så nära som man anser 

rådli~l, eller b~ihölligt - (närmare än 20' dist. bijr 1~an h;k; 
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sätta ku f •· rsen . örui dem) - och b'' l 
Il 

or nu oda hv·uJ·e t'm e er oftare allt efter farten o . h "f.. .. . ' l ma t: o 11ga omstandwhetel· so .. 
o . a snal t man kommit på höjden af s ·a eller något nordli<Yar b... . . . . nu Is !(nobb, felakti<Y ·I~ o .e OI man, om longttuden ej är alltför 

d
. '" er lalla lodmagar varierande mellan ?? och ?7 f. JUp. Inträll'ar dett _ ( .· . . o -- - .Is !u n l . . a ll\ liket det, da man styrt nåo·or-c a Jemna kursar öf\er Nordsjön, vanligtvis gör) -så ~lar man all anled111·no· att · o anse stg vara i bör ·a f l' .. och kan vara fullt .. k o . 'J n a CJLtpa ratman linobb. sa er pa att icke stå vester om Smiths 

För och ~tt .. emellertid kunna bedömma farty<Yets ställe ost vest, l rannan och s~l d k "' ' ned Il a un a unna sätta en säkrare kurs me an bankarue lä . styrande OSO o l ' gger man nu ostvardt öfver, helst ' · pa (Oillpassen. 
Har man ic!w stiltl å -djupet allt efter so . . P rannans t'estra lwnt så aftager nar det först till ;15m;~ se~! ar. ostvardt. I annat fall djup

efter som man nalk' .. t~ 28 f:r och aftager derefter allt as os 1 a kanten af ·· Ii ert är dock Icke d. t o .. rann an. F u 11 t regu-JUpe na()'onstades i r" h icke bör blifva f". l b annan, varföre man m une rad eller tvehå" får större elle. . d. . .. , se om man emellanåt ' l mm Je dJti!J an ma f'" .. b" ' ' n ona•1tat D · or man komma ihåg att bo .. o .. . .. ei:Jemtc en mycket lån<Ystra" ·kt tten pa rannans östra sida har o c upp<Yrundnitw 1 Yestra sidan upp()'runda , ·"k . "'' men c eremot på den o b r m) c et mera tYärt. 
Da djupet, under seglin()'en ostvardt o bör man derför i el t.. " .. , nedgatt till 1 S f:r {C s laxt nmda och sto stället fortsätta den ostli()'a In . . • a veslvardt, utan i af ytterligare 6 a s " . I!Sen till dess man på en sträcka öfver 18 fT ,.. eng. nnnuter erhållit lodningar af, icke 

l
. . . men \al deruuder ända till 15 f · . D Igt att man från d t . .. . . 1. et är möj-kan komma ~tt få se()'~ man bOJ~ade styra ostvardt, sålunda enrr. mil . " .. a ut en elistans af ända till 20 a 30 " ' mnan nyssnamda resnit t hol man icke låta at:·k .. k . a er a les; men deLta bör s rac ·a sw synnerli . och stadig. "' gen om vmden är frisk 
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När man kommit så långt ostvardt som man anser skäl 
\·ara, lägger man öfver och styr vestvardt, helst vest p. k. eller så nära derintill som möjligt. Vattnet djupnar nu åter, i sarruna förhållande ungefär som det uppgrundat till dess man åter erhåller 23 a 25 f:r lnanid man dock ännu bör fortsätta seglingen vest.vardt intill dess man, under en distans af ytterligare 4 a 8 eng. mil fortfarande erhållit lodningar af djupa rännans medeldjup, ibland kanske något deröfyer 
eller derunder. 

Sedan man sålunda fullgjorclt ofvanangifne lodningskur-
sar, bedömmer man sin plats i kortet efter omständigheterna, viss ptl att vara i djupa rännan och ej pit nilgot annat ställe, samt sätter kurs nedåt Kanalen, mellan Ga topper och Hin-
ders hankar. 

Såsom medelirurs under denna segling kan angifvas SVtS. 
p. komp. naturligtvis :modifierad, om sål erfordras, allt et'ier vindens beskaffenhet och den plats man anser sig hafva 
i kortet. 

Denna kurs (SV. t. S. p. k.) bör, så vid t omständighe-
terna icke annorlunda föranleda, bibehållas till dess man är väl söder om, eller anser sig vara väl söder om Gallopperne emedan den har den stora fördelen att gå alldeles paralell med de smala och långsträckta Galloppers och Ilinders bankar. sednare måste denna kurs naturligtvis ändras mera 
vestvardt, till SV. eller SV. t. V. o. s. v. allt efter omstän-
digheterna. 

Sedan man hållit af och satt bestämd kurs nedåt Ka-
nalen bör man icke uppehålla sig med Iodningar, utan endast söka att göra god fart, styra säker kurs och hålla bästa 
m6jliga ulloil>. Det är utkik, som numera i främsta rummet måste anlitas, sedan lodet icke längre bör mwändas. Det måste nemligen vara orätt att under denna segling uppehålla farten och förvilla besticket me(l lodningar. Dessa böra vara slut i samma stund man hilller of till den bestämda kurs1111, 
och icl>e förnyas 5d /änge mon fulller Tätt. 
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Skulle man emellertid, setlan man i kursen utseglat omkring 30 en g. mils d istens och anser sig vara 1 o a~ 15 e no-. 
mil norr om höjden af Gobbardarne, (allt enligt förut a~
t~gne exemplet) för säkerhelens skull, Yilja göra en ytter
ligare ,anlodning" af rännan så torde då Yädret är modera l 
intet väsentligt skäl vara deremot, 'helst denna anlodni11<:. 
bör erfordra mycket mindre tid, och mycket kortare l od~ 
ningskursar än den första - men, sedan man, efter att 
l1af~a verkställt denna sista anlodning af rännan, satt kurs 
nedat Kanalen, så torde det böra antagas såsom e1i gifren regel att, i de allra flesta fall: icl>e vidar·e lägga bi, utan 
1_ned god fart och med allra bästa utliif>, hälla l>ursen på, med 
tclw mer· a s f' gel än att fartyget hastigt och beqvämt lwn "!w
stas upp i vind" om {ar·o. siwlie upptäclws i dess lrurs. 

Det ojemförligt största antalet fartyg som här o·å fram 
följa denna regel och högst få af den~ råka deri;enom { olycka, ty det skall vara särdeles ogynsamma omständigheter 
om man icke, då man nalkas sjell'ra mynningen af Kanalen 
skall få sigte på något märke, land, fyrfartyg eller, till och 
med: bränningar på Goodwin Sond, så tidigt att man, genom 
ll.ast.Jg manöver, kan styra fritt för faran, och slutligen leta s1g fram till den höga kusten vid Dower som man, i nöd
fall, kan komma oskadd, några kabellängder nära. 

Har man lyckats få säker känning af det höo-a landet v~d ~yd .. Faretond eller Dower, så bör man söka "att hålla stg sa nara detsamma som möjligt, helst på 1 eller V enamil. Man styr nu från Dower eller Svd Foreland vs' v o· k . ' . p. om p. mot Dungeness (rättat för localmissvisnino- naturlio-t-
'?s). ·r.värs för Fol!rstone aktar man sig för de l;lippor s~m 
l1gga ,toatt utanför dess hamn. (Se kortet. och tJeskril'ningen). 

Sa snart man anser sig vara hnlflägs mellan ·"'yd Fore
land och Dungeness börjar man gira ut från land för att 
:.ara sä.ker på att icke komma för nordvardt, in i b:tgten på 
os_tra .~~:Ian_ af Dun!eness: och man torde göra rättast uti att har sat.a knrsen sa sydllgt aU man (om det är tjockt) pas-

85 

serar 4 a 5 eng. mil utanför Dungeness redd. Så snart 
man passerat denna redll är man, i ,iemförelseYis, rumt yat
ten och kan manövrera efter omständigheterna. 

Huru man än Ileter sig är, under ogynnsamma omstän-
digheter ett fullt sälwrt besticl,, icke att påräkna, och ingen linnes med undantag af dem som från ungdomrn hlifvit upp
amnu1,de uti och sedermera fortfarande beseglat dessa far
yatten, som kan säga sanningsenllgt, att han i dem är hem
mastadd. Visserligen hör man mycket talas om ,lodet" och hör ofta personer påstå att bara de få et!: ,säkert lodskott", 
så knnna de ofelbart säga inar de äro o. s. Y. ~len detta 
torde, i de flesta fall, vara icke obetydlig öfyerdrift. 

.Vid anlodning af' djupa rännan, under (örhållanden som 
här of'van nngi(vits, är lotfet en säker ledare hvorigenom man 
kan li llräclrligt noga bedömma sin plats ost och ves! i rännan, men sedan man hunnit yäl söder om Gallopperne och Hin
ders bankar, får man icke längre fönänta att lodet skall 
gif\a så säkra resultater. 

o KorYetten Lagerbjelke låg hi söder om Gaflopperne fran 
Måndagsafton den 1 s Maj 1863 till Onsdagsförmiddagen den 20 men denid är alt märka att konetten \ar deslinerad 
Jto;.d,arut· att hon kl. 10 ~låndagsaflon yar tätt uppe under Gallopper~ fyrskepp, som med forca segel kunde hållas sirrle till kl. omkring ll på aftonen; att det var den vackra åi~tiden som hade långa nätter och då man kunde hoppas att oväder icke skulle räcka länge; aLt det först på Tisllags
rnorgonen tjocknalle till och började h låsa riktigt hår~lt ;_ alt 
yi hade ganska bra reda på tidsättningen ocl1 aU \ ' l a~nu ki. 11 Måndagsaftonen hade ett fullkomligt sakert bestrck, 

l 
· ·ao· tilltrodde mio· att m<'rl lodets tii!hjelp, kunna nangenom Je" "' ,, . . hålla reda på fartygets plats under den korta tid som Jag 

hoppades blåsten skulle räcka. . . . . . Under hela tiden lodades hYarJe halftlmma och ul1(\er 
en stor del deraf, lnarje q'art. Det oaktadt passerade kor
yetten under den tid då det lodades hvarje q''art ö[Yer den 
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smala banken the falls utan att Yi, af det ringaste tecken 
lwnde märka när detta slredde, och Onsdagen (den 20) kl. 
l O f. m. då vinden hade bedarrat betydligt och luften, för 
en liten stund, lättnade så att >i först ftngo sigte af Nord 
F areland och kort derefter af Goodwin Sands norra fyrslwpp 
(båda blott för en half timmas tid) stod korvetten 6 eng. 
mil KO. t. N. från detta sednare, under det jag bedömde mig 
vara ONO. derifrån, omkring 18 eng. mils dist. 

Jag höll nu af, i afsigt att segla ned och lägga bi 
mellan Dungeness och Beachy Head men anträffade, på höj
den af Syd Foreland en lotsbåt hvarifrån lots erhölls som 

' tog korvetten in på Downs redd. Då denna båt anträffades 
' hvilket kunde vara på omkring 4 a 5 eng. mils afstånd tYärs 

ut från Syd Foreland, Yar det så tjockt att, vi icke kunde 
se något af engelska kusten. Först sedan vi kommit den 
på mellan 2 a 3 eng. mil nära, skymtade Syd Forelands höga 
"cliff" fram ur tjockan. 

Korvetten q varlåg l 4 dygn på Downs redd för NO.-vind 
och 2 a 3 refvad märssegelskultje uppblandad med svåra 
byar. Vi Iågo der mycket makligt, för ett ankare, och stän
ger och rår uppe. Mera härom på annat ställe. 

Deals tidning för den 21 Maj, som 'i under vislandet på 
Downs redd erhöll , uppgaf, att hela Tisdagen den 19 och 
större delen af följande natt, blåste det så hårdt ,att skor
stenar blåste af husena; att träd rycktes upp med rötterna ; 
att strandgatan stod under vatten och att ingen så svår storm, 
under hela sistförflutna Yintern, der hade egt rum." 

Vinden var NNO. a NO. t. N. Under mer än 24 timmar 
var det så tjockt att man icke kunde se mer än 1 a 2 höo-st 

' o 3, eng. mils distans. Sjön gick mycket hög och då man såg 
sig omkring, kunde man icke urskilja någon , horisont", utan 
i stället en grå, tät mist som förenade himmel och vatten 

orvanstående detaljerade beskrifning är gifven på det 
att lien, som läser densamma må kunna dömma om förhål
landcua och afgöra om han sjelf skulle hafva valt att Iio-o-a 00 
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bi eller hålla af. För egen del anser jag att det för farty· 
<Tets säkerhet hade Hrtt bäst att hålla af och söka lä och o 

o .• sjörum under Dungeness och JJenchy 1-Jead, ty utgangen VI-
sade att vi oaktadt de täta lodningarne och i öfrigt största 

' uppmärksamhet, ändå icke kunde hålla reda på besticket. 
Endast det motbjudande uti att yända om oclt att styra 
sychardt då jag var destinerad norchardt, och dertill Yar ef
ter den för korvettens hemkomst bestämda tiden, föranledde 
att jag icke höll af redan .Måndagsnatten då Gall o!lpers fy
ra r o-inoo ur sigte. Skulle jag deremot ännu en gang kom
ma ~ ~amma belägenhet, så skulle jag icke draga i betän
kande att i tid hålla ar för att söka ankarsättning eller 

sjörum. . o ••• Endast den omständigheten alt Yi, fran boi]an hade ett 
fulllwmligt sälwrt bestick i förening dermed att ebb och flod,. 
ute i rännan, sälla i det närmaRte längs efter densamma gaf 
den lyckliga utgången, ty det yisade sig att vi, oaktad~ alla 
bemödanden, icke hade lyckats hålla säker reda på besticket. 
Det borde derföre antagas såsom en gifven regel: all hvnr 
och en som, i dyldr belägenhet, håller kurs nedllt Kanalen 
handlar rätt, utgången må bii{oa hvillm t som helst. 

Angåencle angöring nattetid måste sådant bero af om
ständigheterna och är det natur! igt att man bör söl~a så b~
stämma sina tider och åtgöranden att man, under tJOCkt ~a
der om möjligt, unclviker att de nattetid passera de tran
gas~e ställena. Några (6 a s) timm:rs bilig.gni;lg, äfyensö
der 

0111 
Gallopperne torde, under saclana forhallanden ,,ara 

försigtigare och rättare, än att i tjockt Yäder och under 
nattens mörker hålla på nedåt Kanalen. . ... 

En klar natt är deremot alt föredraga framfor eu nå-
got disig dag. 

n an 

Jlnntih·hniugnr. 

A l Lodskotten på engelska sidan af djupa rän-nm. . 
o gifva nästan allticl grof sand, snäckskal och smasten 
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{småsten dock icke alltid) då (lerettlClt· I d 1 .. , .. . .· _ ' o n ngarne pii {)~tra sHlan glf>'a fin sand och snäcksk~l S tl· . . " · e an man kom-
nnt l O a 12 en g. mil söder om Gollopperne är doc! d 
regel icke så tillförlitlig (se kortet). ( enna 

_Anm. 2. En ränna (i sjelfra "djupa rännan".) med i 
allmanhet djupare vatten framgår ostYardt om Goblwrdarne 
och Gol~opperne uti SV. och NO. riktning. Medeldjupet uti 
denna rånua är 26 28 30 34 a 36 ;. . D h ' ' ' d· en ar en me-
delbredd af omkring 5 a 6 eng. mil. 

Dess _vestra kant går 4 a 5 eng. mil nära Gabbordorne 
och omkrmg 3 mil nära Gallopperne. Mellan denna vestr~ 
kant och nämnde bankar grundar det mycket hasti()'t upp 
till 21, 20 och 19 f:r till dess man omkril10' 1 ~~;o-. mil 
ostvm·dt om dem får 16,14 a 18 f:r. Öoonb7·ckl·()'"., .. d-• ()' " • • o .. .. • " l lo \an nmo ar ua nodvandJg, i händelse man stät\ar mot nå()'on af 
bankarne. o 

På östra. kantet~ af ofrannämnde ränna Yar ierar djupet 
mellan 22 .. ocllo 27 f:r ett ganska godt stycke ostYardt hän. 

Man bor satedes vara försio·ti()' ocll n., t"· l .. o o 1l~S ntl (a narheten 
af engelsh:a bankame då man fortfarande fao,. d l ' l l k · , e CJnpa O(_ 
s otten, omkring 30 f:r. Det är då största skä l att söka 
konuna mera ostvardt. 

Särskildt fästes uppmärksamheten derpå att omhiPO' l? eno· 'l NO ' 'o -o· m_I . om Gavbordarne finnes elt litet flack med 34 
a 36 f:r och att 26 a 38 enz. mil 0!\'0 t O f' R •. 

b 
. ~· · · :. . ran namnde 

ankar fmnes ett a1mat fiacl· (också l't t) . d _ .. • ~ 1 .e me 3::> a 37 f:r. 
~oder om Gallopperne anträffas sällan större d'u ,. 

omknng 30 f:r och medeldjupet är der i förde lakt'cr 
1
.tp dan len af .. 23 ' ~~as e e-. rann an, a 26 f: r. Men här ... d t .o .. ~ . . å a1 e sva1 t att o·1tva 

:: g_on ~~gel - nästan omöjligt. Det må dock anmärka~ att 
. -v aJ s for Goodwin Sand och mellan denna och den l o . 
:Smala banken the South Falls är ett d'u• t fl k anga, nino·ar af 28 

36 
f . J 1J ac , med lod-o .. a :rs dJup. 

Oster om tho south Falls är dJ'upet i a !lm·· h .. rlarn vfler . an et otun-c' " vanerande mellan 19 och 24 f:r. ., 
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The Falls äro 2 bankar, den norra och den södra. Det 
grundaste stället är på den norra banken der 2 små plättar 
finnas med endast 4 f:r ,-att.en då ebben är lägst. Under 
vanliga fall l.Jellö[\er man icke bry sig om dessa bankar me(l 
fartyg som icke ligga djnpare än 20 a 21 fot, och äfven i storm 
torde man kunna anse sig utan någon fara att med 15 fots 
djupgående hugga igenom lJå 4 famnars plättarne. Åtmin
stone gick konett en Lagerbjelke under värsta stormen oskadd 
tsärs öfver the falls, utan att ens någon \åldsannnare, eller 
mera brytande sjö denid förmärktes. 

Anm. 3. Tidvattnet. På höjden af Leman ~ Owers 
sätter floden SSV.- och ebben NNO.-Yardt, ända till inemot 
Gnllopperne der ebb och flod rinna något ostligare och yest
]i()'are eller omkring NO. t. N. och SV. t. S. Detta fortfar 

o till inemot höjden af Nord Foreland, der tidvattnet börjar 
blif\'a så oregelbundet att lotsame påstå det yara högst sYårt 
att hålla reda på. 

Tvärs för Goodwin Sands bör man dock alltid antaga 
att tidvattnet sätter antingen inemot, eller utifrån banken, 
hvarföre man under segling, utanför Goodwins-sands, alltid 
bör vara mycket uppmärksam så att strömmen icke, utan 
ens vetskap, sälter fartyget in mot banken. 

Väl inne mellan Dmver och Dunqeness, sätta ebb och. 
nod, under engelska kusten, i det närmaste paralelit med 
densamma. 

Anm. 4. Lotsarne uppgifva att de, under vanliga fall 
antaga såsom regel: att tilhattnet, under 6 timmars tid, eller 
en hel flod eller ebb, sätter en distans af l O a 14 en g. mil 
('·id springtiderna 14 och mindre i förhållande de öfriga 
tiderna), och att dessa sättningar, efter 12 timmar, tagit ut 
h,·arandra så att ett far tyg, som haft 12 timmars stiltje vid 
slutet af 12:te timman åter är på samma ställe som det var 
då stiltjen började. ·' 

HYad som bliMt yttrat härofvan om tidvattnets riktning: 
m. n1. gäller dock endast då man är väl ute i djupa rännan, 
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eller längre till sjöss, men icke då man är inne mellan 

bankar och land o. s. v. der l.idrattnct icke är så reguliert. 

Anm. 5. Så snart man hunnit unge fär på höjden af 

Smiths Knob bör man sätta ankarnc af rcl iHgen och hllfra 

dem så klara att de hastigt kunna fällas, som rind och ,-ä

der medgifra. 

Ang(h•ing af Eng·elska liu§ten vhl Lowe• 

stoff~ J\To1•r ona Oe•fol'«hu•ss. 

Huru man än må göra är dock angöringen mellan 

Gallopper och Hinders-bankar, i allmänh et, af den beskaf

fenhet att man gerna ville undrika desamma om man kunde 

gå någon annan, säkrare och beqrämare väg. 

~nd~r rissa förhå lla nden, tror jag att en sådan räg fin

nes, atnllnstone för örlogsfartyg, lnilka bafra rä tt ighet och, 

efter min UpJlfattn ing, äfven skyldighet att taga lots, der så~ 
dan kan behöfras och står alt erllålla. 

Då man tager i betraktand e att de srenska örlogsfartYO' 

som hädanefter komma att besöka aflägsnare farratt~1 s a;1~ 
nolikt icke komma att i värde underst iga ·3 a 4 hundr~tusen 
rdr, nu:n väl knnna kos ta mera än en million; att dessa 

fartyg aro national egendorn ; att denna egendom icke är as

surerad, och att således i ha .. !l() '-' lse ·1f "f'o"1
·1

1
·s" 1 

· ' ~ · ' , (ensamma 
i~ke all~dast blir en oersatt kapitnlfOr!ust, utan förlusten af 

SJe!fva f~rtyge t de1jemte en kännbar fö rsYagning af landets 

sl:ndskrafter, sa mt slutligen: alt chefen på ett örloosfartv()' 

under fredstid, då intet vigtigare ändamil l föranl eder"' 1lono·1~ 
att sätta navigeringens säkerhet i and ra rummet, icke har 

e~l~r kan anses Ilafra samma sk<i! att skynda fram, "hålla 

pa m. m. som befäl hafYaren på det assurerade handelsfar

tyget, hvilket om det hastigt kommer till sin bestämmelseort 

kan göra o en o god vinst och, om det förloras, blir fullt er

satt ; - sa maste man medgifva, oaktadt allt h vad som kan 
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sägas deremot, att det finnes många och giltiga skäl för ör-

IOO'sfarty()'et att ta()'a lots och att under fredstid icke riskera 
o o o ' 

mera, än hvad omständigheterna göra nödvändigt eller ound-

vikligt. 
Sjökortet öfver södra delen af Nordsjön visar att mellan 

Smiths knob och Gabbardarne finnes ett stort flack, 45 eng. 

mil långt i nord och syd, som är alldeles fritt från långt nt 

liggande grund och bankar och att man, från detta flack, 

kan nalkas engelska kusten öfverallt, ända från höjden af 

Y armouth till Qrfordness p ä 5, 4 a 3 e ng. mil nära. 

Här kan man således med fullkomlig säkerhet angöra 

engelska kusten, blott man är så säker på sin latitud att 

man dervid icke kommer non• om Yarmouth eller söder om 

Orfordness. 

Med vinden från NNO., nord eller NV. är denna angö

ring särdeles att rekommendera, äfvensom under kryssning 

mot sydlig, SSV. eller SV. vind blott man, med de sednare 

vindarne, är så långt sydligt att man kan ligga upp någon 

ren del af kusten. 
Med vindar, ostligare än här ofvan angifne, hvilka så

ledes blåsa direkt mot kusten, måste det bero på omstän

digheterna i öfrigt, huruvida det kan vara riktigt och för

delaktigt att styra in mot land och torde dervid i främsta 

rummet böra tagas i betraktande den allmänna regeln: att 

under hårdt väder och i öf'rigt ogynsamma omständiglieter, 

sd vidt man lwn, akta sig för lä land. 

Då man under frisk bris, står in mot kusten händer 

ofta, sedan man kommit på grundare vatten, att man får se 

stora, hvitgula flack i Yattnet, hvilka förefalla som om de 

bärrörde af grunda sandbankar, men dessa äro ingenting an

nat än af tidvattnet uppgrumlat vatten och om man blott är 

så säker på latituden att man vet sig icke stå norr om Yar

mouth eller söder om Orfordness, och derjemte vet att man 

står så långt till sjöss att dessa ljusa fläckar icke kunna 

vara mindre än 6 eng. mil från kusten, så seglar man rätt 



igenom dem, med full fart, och finner snart aLt de icke äro 
sandbankar eller någonting, det minsta farligt, ehuru kän
slan, vid deras annalkande, innan man blir nm deniu, är 
särdeles obehaglig. 

Under inseglingen mot landet bör man, om mau ej har 
lots ombord, haha lotsflagg uppe och det skadar ej att allt 
emellanåt skjuta lotsskott Lotsarne här hafya gallska ofta 
sagt att de obsenerat röken, eller hört skottet, förr än de 
lagt märke till lotsflaggen. ÄJrcn har jag hört dem säga: 
, att de först genom skotten märkt att fartyget varit en ör
logsman och att de, så snart de derom fått Yisshet, genast 
Yändt o. s. ''· för att hastigt och framför andra, kormua om
bon!." Lotsarne vilja nemligen företrädes\ is lotsa örlogsmän 
och det af flera skäl först, emedan de i allmänhet dra"a 

" b mycket vatten" och således kun na gi!\a dem anspråk på 
något större lotspenningar, och dernäst emedan lotsen på ett 
örlogsfartyg har mera biträde i utkik, vid lodningar och vid 
manövern m. m. än han har på en mängd handelsfartyg, der 
både kapten och besättning ofta äro uttröttade och utYakade 
då han kommer ombord, och hafra mer eller mindre anspråk 
på hvila och ledighet så snart lotsen Yäl tagit hand om far-
tyget. 

Det skulle nr a någonting högst OYanl igt om man ej här 
finge lots. llela kusten från något söder om Ym,mout;l till 
något norr om Ordfordness är beseglad af kuttrar, eller Deal
tacklade lotsbåtar, som hålla utkik efter fartyg, och då hela 
den från Norge och Östersjön, till London bestämda sjöfar
ten måste angöra engelska kusten någonstädes mellan Yar
mouth och Orfordness sil. är här ett oupphörligt och dagligt 
göra för de engelska Iotsarne. 

De möta stundom 15 a 18 eng. mil till sjöss der de do r ' a Igga och hålla just i sigte af land; men skulle man ej 
anträffa lots, så långt ut, så kan man dock, i de allra flesta 
fall, vara säker på att möta sådan längre in mot landet vid 
Lotvestoff. 
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Är det icke alltför disigt så ser man med säkerhet lan
det då man kommit det 12 a 10 eng mil nära, och på 
detta afst ånd fal ler m?~n n111ligtYis in med en mängd far
tyg som från sjön llålla in mot kusten. Sednare, då man 
kommit närmare land, fur man sigte på den, långs kusten 
gående, orta af hundratals fartyg bestående ,koljarfloltan" 
på väg till eller från London, eller t ill eller från Engelska 
kanalen. Dessa fartyg gå här vanligtvis innanför och mellan 
bankam e, på l, 2 a 3 e ng. mils afstånd från land. 

Ilar man väl f1ht sigte på en mängd fartyg, som man 
ser följa tätt under landet, så som nyss beskrif\ils, så fm
ner man, då man betraktar kortet, att man har all anled
ning antaga att det är landet frå!1 Orfordness nordvardt upp 
förbi Yarm outh som man har framför sig, ty på intet annCit 
ställe, på denna del af engelsks lutsten skulle man kunna få 
se n1'1 gonting dylikt. Det är svårt att. angifva något kust
märke, som är så tydligt och framstående, att den med ku
sten obefwnta cleraf kan hafva någon säker rättelse. En 
mängd tom oclt spiror, somliga spetsiga och andra Isär
skurna och ,bred?." ,·isa sig emellertid långs efter denna 
knst, men för den som icke nogare känner till dessa ,mär
J·en" kan icke gifyas nngon annan regel, än att icke nalkas 
Janrlet närmare än 6 a 5 eng. mil, och alt hålla noga ut
kik efter Yarmouths banhar och efter de på bankarne långs ' kusten utlagda fyr~kepp och bojar. 

Har man, med säkerhet, angjordt höjden af Yarmouth 
bör man icke uppeliålla sig der i af\aktan på lots, utan ge
nast styra mot Lou'estu{f der lots, med säkerhet erhålles, 
så länge vädret icke ,. r hårdare än aH det är möjligt fö r 
lotsbåt aU hå1la sjön. 

Så snart man fått lots ombord, blir fr ågan, hvilkendera 
väo·en man bör Yälja , den yttre: ostvardt om Gallopperne 
och Goodtvin sand eller inre: vester om Gallopperne och 
Goodwin sand d. v. s. mellan Ga/lopperne och bankarue i 

9 
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Themseus mynning och vidare genom den s. k. Guflstream 
förbi lllm·gnte och Deal m. m. 

Den sednare, eller inre vägen, torde i alla afseenden, 
vara den bästa. 

l :o äro Iotsarne mest vana Yid densamma och vilja helst 
gå elen. De hafva tillbringat största delen af sin tid, seg
lande me!lan dessa bankar, och känna tidsät1ningarne och 
bottens beskaffenhet med en förvånande noggrannhet och det 
är för dem någonting helt vanligt att här gå fram med 
kall och lugn säkerhet, äfven uncler mörker, tjock luft och 
blåst. 

2:o har man fördelen af att alltid bättre veta sin plats, 
än då man går yttra Yägen der lotsarna ej äro så Yana att 
navigera, och icke på långt när så säkra på lodskotten som 
de äro innanför bankarne, och för det 

3:e har man lättare att söka ankarsättning om så skulle 
erfordras, antingen på någon skyddad redd såsom Downs 
eller Yarmouths reddar, eller också då Yädret är godt, på 
något fördel aktigt ställe längs kusten. 

I alla händelser är man icke underkastad större fata, 
än alla de fartyg äro, som dagligen gå till och från Lon
don, jemte dem som gå tilt och fr ån norra Englands ham
nar, med destination till eller genom Engelska kanalen, 
hvilka sednare fartyg-, till största antalet, gå genom Gult

streel/u och vestvardt om Galloppeme och Gabbarde1·ne. 

Då hundratals fartyg, (så ofta det är segelbart väder) 
dagligen, hela åre t om, befinna sig just på dessa ställen, 
och så få af dem förlo ra, oaktadt största antalet ,koljare" 
ännu äro dåliga seglare som då de passera här, antingen 
äro tomma, och drifra l a 2 streck Yid vanl ig biderindseg
ling, eller så djupt lastade att de icke göra mera än 3 a 4 
knop bedivind, och 5 a 6 för en slör - så måste faran af 
att gå denna väg icke vara stor och, i intet afseende, sådan 
som man förestället sig då man, kommande från sjön, be
traktar sjökortet och l.änker sig vara inne mellan dessa sam-

ma bankar, som man använder hela sin vaksamhet och om· 
tanka för att undYika . Sanna förhållande torde deremot vara 
tYärtom, eller att ett godt fartyg med lots ombord, navige
rar säkrare genom att taga kursen vester om Gabharderne 

och Gallopperne och genom Gu/lstream, än om det håller ned 
öster om Gatlopperne och Goodwin sand 

Antag t ex. att man, under seglingen ,innanfö1· ban
karne'', för stiltje och motström ankrat omkring 3 e ng. mil 
ost,·ardt om [(en fish Knock' s fyrskepp. Detta är ingen för
delaktig ankarplats, utan just en ibland de sämsta som man 
under denna segling bör kunna få. Antag vidare att vinden 
blåser upp, rätt på land, eller OSO. p. komp. .Man går då 
natur l igtrjs genast till segels. 
Till Gullstream är kursen SSV. . .. ... ... 22 eng. mil. 

" 
5 mil o.~ t om Go o dwin sand är kursen S. 24 , 

" 
Gahbardarne är kursen NO .......... 16 , 

Man kan nu välja att gå norr ut eller söder ut, hvil-
ket man anser förd elaktigast eller säkrast Är det t. ex. 
nedljockt, så vill man kanske undvika att stå söderut. i\ian 
sätter då kurs i la om Gahbarderne på det afstånd mellan 
dem och Shipwash som man anser lämpligt. Distansen tvärs 
emellan dessa grund är l O eng. m il och den distans man 
har att segla för att komma in emellan dem är icke mera 
än 16 a 18 mil, hvarföre det aldrig bör kunna hända att 
man på denna korta segling kommer så orätt att man löper 
fara för någon af dem. 

Så snart man passerat den inre Gohbarden lofvar man 
bidevind, då man har rymden framför sig. 

Hade vinden varit nordligare än OSO. p. k. så hade man 
icke kunnat gå denna väg, utan hade då i stället, om man ej 
tilltrott sig att hålla på och söka Gullstri'Om-loppet, varit 
nödsakad att hålla ut mellan Galtopper och Goodwin sand, 

men dervicl hade man icke YarH i sämre belägenhet än om 
man hade kommit fa nattnet in, ostvart om Gallopperne -

snarare i bättre, emedan man (rltn hörjan hade haft ett sä-
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lwrt be8tick hvilket möjligen icke hade varit fallet om man 
gått den yttre vägen. 

Down § D"edd. 

På Down s rädd är djupet 7, 8 a 9 f: r Terbotten och 
god hållgrund. Denna redd är fullkomligt skyddad för alla 
vindar vester 0111 SSV. ·och Ni.O. p. k. 

Den är, i de allra flesta fall, tillräckligt Yäl skyddad af 
Goodwin sands bankar, fi1r alla ostliga rinda r mellan ~OtO· 
och SOtO. p. k. Men den är öppen för alla nordliga vindar 
mellan NtO. och i\OlO. p. k. samt för alla sydliga Yindar 
mellan SSV. och so. a SOtO p. k. 

Downs redd anses numera, sedan fartyg i allmänhet äro 
försedda med bättre ankare och kättingar än förr, såsom 
en ganska säker ankarsätLning; hvilket den också är. Det 
är numera högst sällsynt att fartyg der drifra i land. 

~led lo ts ombord behöfver man aldrig frukta för att in
löpa på Downs redd och der ankra. Skulle medan man lig
ger der hårdt väder från något streck, mellan NtO. och 
NOtO., eller SSV. och SOIO. p. k., i 11Yi1ka riktningar red
den, såsom här ofyan uppgifvi!s är mer elier mindre öp]len, 
inträfla och sjön börja gå ·så hög att man fru ktar fö r att 
den till slut kan spränga ankare eller tåg, så har man all
tid den utvägeu att lätta oclt i tid hålla ut genom Gulfstre
am i Nordsjön, eller förbi Syd Foreland för att söka lä vid 
Dungeness, eller längre ned i kanalen. 

Med de ostliga vindar för hvilka Goodwin sand gil\a 
skydd, och som här ofvan blif\'it omnämnde, kan sjön vis
serligen vid högt vatten blifra krabb och orolig, då det blå
ser riktigt hårdt, men man ligger dock säker i de allra ile
sta fall och blott under orkanlikt vänder eller utomordentliot o 
hård storm är det fara för at.t drifva på land, men under 
sådana omständigheter äro få eller inga reddar säkra. · 
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På Downs redd torde man böra i det längsta undvika 
att fälia mera än ett ankare. Ett ankare är också, i de 
flesta fall, tillräckligt. Endast i sådana fall, då man i.cke 
vill o-å till segels, utan beslutat sig att "rida stormen ut", 
bör :nan fälla de öfriga ankarne. Så länge man ligger för 
ett ankare bör man intet, under något förhållande stryka 
sYåra stängerna och nnderrårna. Att hafva bramrår och 
förbramstäHger nere är deremot fördelaktigt. 

På Do10ns redd söka alla tider af året, ett stort antal 
fartyg skydd, för molvind och hårdt väder, och de t oär icke 
sällsynt att der på en gång ligga emellan ett a trallundra 
fartyg till ankars. 

l'f:låg·g·a autecitning at• ou~ Ezag·eBI!ll~a Lotsarne. 

Då man nalkas Engelska kanalen från Nordsjön är det 
egentligen på tre särskilda ställen som man kan förvänta att 
erhålla lots. Dessa äro: 

l:o. 20, 30 a 40 eng. mi.l NO.Yart från I. em f1n fJOwers 
bankar. lr 1862 kryssade tre lotskuttrar från Yarm~utll, 
]Jyardera med 4 a 5 lotsa r ombord , i denna trakt af Nord
sjön, för att passa på de fartyg som ämnade : ig till tondon. 
Så snart en knttPr nf1emnat sin sista lots, atenander han 
till Yarmoath för att hemta nya. 

2:o. Långs hela kusten emellan I.owestoff och Or-ford-
.. lan el 16 a 18 mil till sj· ö s Il är är man, i de flesta ness, JU , ' -. · • • 

fall säker på att anträffa lots, synnerligen då man komnnt 

närmare land. . 
3:0. i\'Iellan Dower och Dungeness. Här finnas alltid 

, a .. ,,o-cl lotsbåtar med lotsar såYäl för seglingen ned ige-en m, ,.. , . . . 
l l 80111 till London Antverpen, Bremen, Vlzessm-nom <ana en, · · · ' · · o . :tr· ·en ett betvdlio-t antal bogseringsangfartyg UJ)-gen m. m. '' ' , "' . 

l a Il . !lät" färdirra till Inad 1jcnst som helst. p c ut a s 1g , ' "' . .. 
Ilar man icke fal\it in med lo ts I narheten af. teman ~ 

Owcrs, kan man icke fönänta att erhålla någon saclan med 



mindre än att man på höjden af Lowestoff står in emot land 
' men vill man ej göra så, då måste man vara beredd på att 

icke erhålla lots förr än man kommit fram till Syd Fore
land eller Dower, ty ute vid Gallopperne och derifrdn ända 
ned till Dower, eller på hela (lacket utanför Thernsens ban
lwr, hlilla lotsbåtorne sällan eller aldrig. 

De lotsar som erhållas " i sjön, utanför Lernar & Ower.~ 
äfvensom de IH·i)ka erhållas på kusten utanför Lowestoff eller 
Yarmouth äro i allmänhet icke säkra lotsar längre än till 
Dower eller Downs recld, ehuru de ofta icke tveka, för 
vinstens skull, a!t åtaga sig lotsning hela kanalen igenom. 
Längre än till Dower, eller Downs redd bör man derför 
i vanliga fall, icke antaga dem, ehuru en och annan blan~ 
dem kan vara god lots, äfven hela kanalen igenom. 

På Downs redd, eller mellan Dower och Duno-eness 
bör man derför skaffa sig nY lots, om man vill ha~a I ot~ 
genom kanalen. 

De lotsar man hät• får äro icke s. k. "Queens pilots'' 
hvilka här, endast lotsa upp till London och äro kända så: 
som stolta herrar och, ofta, mindre goda lotsar. De öfriga 
Iotsarne deremot äro utan jemförelse de säkraste, bästa och 
nyktraste Iotsarne på Englands hela östra kust. De bo i 
D l · . en., Ramsgot e, Broadstazrs, Margate o, s. v. och hafva lef-
vat hela deras lif i dessa farvatten ända från pojkåren som 
~e vanligtvis tillbringat på något fiskarfartyg, hvilke/ hela 
aret om, natt som dag, legat på fiske mell<m såväl de "Hol
ländska" och ''Belgiska", som de "Engelska'' bankarne. Deras 
sednare år hafva de amändt dels med lotsnin" dels med 
r~ddnings- och bergningsarbeten vid skeppsbrott "'~ch stranil
mngar och hafva getlOm allt detta förvärfvat en kännedom 
om dessa farvatten som få torde ega bättre. 

l allmänhet äro dessa lotsar säkra kännare norrut: till 
höjden af Yarmoutb, vesterut: till Jsle of Wigh/ 

De begagna nästan alltid s. k. Dealtac-klade loggert
båtar, med ett stort loggertsegel , ett litet ''jack"-segel ak
terut och stundom klyfvare på bom. 

Dl't vinden är vestlig gli de ofta, med dessa båtar ända 
till "Jsle of Wightn för att der möta fartyg, eller passa på 
sådana far tyg som komma från Dower och der vilja allemua 
sin lots. 

Högst sällan gå de norr om Goodwin sand, men man 
kan vara säker på att alllid anträffa derJl mellan Syd Fore
land och Dungeness så länge det är sådant väder att deras 
båtar kunna vaka, och det göra de i det längsta. 

Dessa äro ranligt,'is: 
Frå[\ Lernon If Owers Ull Downs redd eller 

.. ..... p1l 15 a 16. Dower ... 
Landsättning . . . . . . . " l. 

Summa , 16 a 17. 

Från höjden af Yarmou lfl tHI Downs eller 
Oower . .... ... .... .. ...... , 12 a 15. 

Landsättning . . . . • _:_: __ . _._ ._:.__}.2__1_. ---. . . . . .. . . 
Summa , 13 a 16. 

Från Downs redd eller Dower, till lsle of 
Wight, Start eller Lizan.l . . . . . . . . . , 12 a 15. 

Landsättning ........ ... .. · . · , 2 a 2,10. s unlil1a-;,14at 7' l o~ 
Då man ackorderar med lotsen bör man komma ihåg: 
1 :o) Landsättningspenningarne. Dessa äro omkring Oo

wer, der det är nära land och godtom båtar, vanligtvis l pd. 
Dock kan det hända, om det blåser fr iskt och dertill natte
tid, att man får betala l p d l O sh. för lotsens landsättning. 
Då lotsen skall landsättas ute i kanalen, eller i nordsjön, 
utanför Yarmouth, kostar hans landsättning 2 pd a 2 pd 

10 sh. 
summan bör emedlertid på förhand bestämmas, a1Ji ef-

ter omständigheterna. 
2:o) Att uppgöra derom med lotsen att han är skyldig 

att för ,amma betalning, utan nå~on påökning taga fartyget 
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in till alla sådana hamnar och ankarsättningar, som för fm·
tygets säkerhet, kunna behöfva anlöpas under den tid han 
lotsar detsamma. Så t. ex. att om man ligger på Downs 
r:dd, och anser sig hehö[ra söka skydd i lä om Dungeness, 
sa skall han vara skyldig att utan någon Yiclare ers iit l.nino· 
taga fartyget dit och derifrån o. s. v. Just ett sådant fa l~ 
intriiflhde med korvetten Lagerl.Jjelke. Jag l1ade uraktlåtit 
att ackordera med lotsen derom, och derför begagnBde han 
tillfället, då han skulle liqrideras, och begärde G pd föt· 
det han tagit konetten, för hård N.VO. r ind, från Downstill 
Dungen ess. 

För att slippa l>:!'ångel, och emedan jag hade brottom 
betalde jag dessa penning·ar, hvilka lotsen troligtvis ick~ 
l1ade rättighet att fordra, under sådana förhållanden. 

· Under ex p. 1862 och 1863 med lwrv. Lagerbjellre ut
betalda lotspenningar till En.r;elslw lotsar: 

l7ör lotsning från Leman <t Owers till Downs 

redd, inbegripet landsättning ..•. .... pd 16. 

För lotsning, från Downs redd till utanför Islt~ 
of Wight, j emte landsättning . . . . . . . . , 16. 

Från Liznrll till Dower (pd 15) samt intill 
och ut från Spitheact (p d 8 ), inbegripet 
landsättning, enligt ackord inför konsuln i 
Portsmouth • . . . . . . . . . . . . . . . . . , 23. 

För lotsning fr. sjön in på Downs redd . . . , 5. 
D:o fr. Downs redd till Dun()'eness 6 " . . . " . 
D:o fr. Downs redd tillhöjelen af Yar-

mouth jemte 2 pd l O sh. för landsät1ning , 17. 
För 5 dagars uppehåll omb. till ankars . . . , 2. 10 sh. 

Sull!ma pd 85. IOSJL 
Då man ämnat· anlöpa engelsk hamn, eller befinner sio

derstä<les, bör man icke sjelf, definitivt ackordera med lo; 
sen, utan öfverenskonuna med honom att Yilkoren få upp
göras inför svenska konsulatet i den hamn dit man ämnar 
sig, eller der man sig befin ner. 
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På konetten Lagerbjelkes hemresa H!JPgjordes inför 
svenska konsuln i Deal, följande ackord med eng. lotsen Axon: 
För lotsning l'r. Syr/ Forelnnd, in på Downs re dd pd 5. 
För lotsning ut l'r. Downs redd till 4 a 5 eng. 

mil norr om North Sand Heads fyrskepp Yid 

Goodwill Sand, landsättning deruti inlJeräkt ad , J. 

Föriot:ning fr. Downs till höjden af Leman & 

Owers (! 5 pd), landsättning (2 pd) deruti 
inberäknad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 17. 

samt om tillfälle icke yppades att landsäLl a 
lotsen förr än i Götheborg, i ett för allL, 
hemresan ll eri inberäknad . . . . . . . . . . , 25. 

För hvmje dyg;n som lotsen uppeh[llls ombord 
till ankars skulle han erllålla . . . . . . . . , - sh. 10. 

Då man angör kanalen Yesterifrån, möter man ofta lots
kuttrar något söder om Scilly-öarne. Men anträffar man 
ingen lots der, så kan man vara säker på att det är godt 
om Falmouth-lotsar utanför Lizard, emedan ett stort antal 
far tyg numera äro destinerade till almonth fö r order. ~essa 

lotsar lotsa kanalen uppför, äfyensom in1i!l Plymouth. Aflen 
lotsar frän Cowes, anträ!J'as 11tanfiir Uzard. 

Såsom stående medelpris under vanliga fall kan man 
antaga, att lotspenningarne, förutom lamlsät.tningen äro : 

Mell an D011er och höjden af larmouth pd 15. 

D:o och höjden af Lizard . . , 15. 

Lotsarne från Deal, Margate, Hamsgate m. m. äro i all
mänhet de nyktraste, och de fdl!i Yarmoutil de mest supiO"a. 
Intill uess man lärt någorlunda känna lotsen, l dessa fall, 
O"Ör raan klokt och rä!t uti att 1·eglera 1\tgungen af konjak 
"' 111 •·y anr ars kan det hända att man finner honom Yara m. ., ' 
öfverlastad och oredig, just då han häst behöfyes. Genom 
bristande färsigtighet i detta fall, inträliade att den lots som 
erhölls norr om Leman &.. Owers, på de första 24 timmarne 
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hade förtärt en ocli en half butelj konjak, och dertill om
kring 6 a 8 stora supar distilleradt brämin som han, för
skaffade sig genom att, till olika gunrumsmedlemmar, tid 
efter annan, säga: "I feel Yery cold and think a small drop 
"of that nice, weak Swedish Cornhrandy, would do me very 
"go o d if you could Jet me ha y e som e." 

Följden var att han, andra dagen på aftonen, befanns 
vara något oredig, hvilket dock l1jelptes med ett par tim
mars sömn. Sedan sattes han på ranson, och förbl ef nykter. 

Af tre andra eng. lotsar, som under resan lotsade kor
vetten, voro alla fullkomligt nyktra och pålitliga karlar. 
Två af dem voro från Deal, och den tredje från Cowes. 

ANTECKNINGAR OlU FlERÖARNA UNDER ETT BESÖK DE R 
SOMMAREN 1863. 

Under fregatten Eugenies expedition förlidna sommar, 
angjordes F~rörarna den 3 Juli på eftermiddagen, då de höga 
lodräta klippor, som bilda öarna Fuglö och Svinö, utgörande 
nordostligaste delen af denna lilla öflock, syntes på mera än 
20 eng. mils afstånd, emedan vädret var klart, hvilket äl\en 
under denna, den vackraste månaden derstädes, utgör ett 
undantag. 

Då man angör F~röarna bör man, för att draga nytta 
af strömmen, helst angöra dem från nordost, men man måste 
iCke komma de höga landen alltför nära, för att icke falla 
i stiltje under dem, hvilket med friskt blåsande vestliga lin
dar lätt inträffar, då fartyget kan, af det starka tidvattnet 

' sättas mot land eller mot det farliga grundet "Höjebue", 
norr om inloppet till Naalsö. För att undvika detta O'rund 

"' ' höll fregatten under natten i sigte af Naalsö, som lätt igen-
kännes genom det afrundade 1,300 fot höga berget, som 
stupar tyärt ned emot det låga landet norr om, hvilket på 
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afstånd tyckes vara ett sund, som åtskiljer norra udden från 
den höga delen af ön. Vid detta svag märkes likväl, på 
nära håll såväl öns enda by som en liten kyrka. Nära 

' öster om södra udden har Naalsö en fristående klippa eller 
så kallad "dr~ngur", benämnd kabeln, samt ett hål tvärs 
iO'enom ön hvilket från ett håll visar dagern ifrån öns 
"' ' andra sida. Sistnämda märken, ehuru låga, äro likväl dc 
säkraste för en ankommande seglare, emedan tjocka kring 
bergstopparna vanligen sl<,ymmer dem eller gör dem oigen-
känneliga. 

Det är en högst ovanlig händelse alt något stort fartyg 
ankommer till dessa öar och en svensk örlogsman lärer väl 
aldrig förr yarit der. De små fiskarkuttrar och skonertar, 
som inlöpa till F~röarna för att fylla vatten eller hemta 
några förnödenheter, lotsa sig sjelfva in och ut; men det är 
på det hela något vådligt för ett stort fartyg utan ångkraft 
att begifva sig in emellan dessa höga klippöar som äro utan 
ankarsättningar i sunden mellan dem, der ett starkt tidvatten 
löper, så onnexlande till riktning och styrka, att man må
ste hafva iakttagit det från barndomen och dessutom hafva 
fallenhet för sådant, för att känna det så, som erfordras, 
för att deruti manövrera med säkerhet. 

För att ingå till Thorshavns redd, som anses för den 
rymligaste, styrdes derföre, i dagningen den 4 Juli, efter en, 
nära södra udden af Naalsö, synlig fiskarebåt, och en af 
dess besättning öfvertalades att inlotsa fregatten , hvilket, 
emot vanan, skedde genom södra inloppet, begagnande den 
för ögonblicket rådande strömmen; men den ganska kloka 
och omtänksamma lotsen påstod, att om inseglingen hade 
erfordrat ännu en halftimma, så hade fregatten, i följd af 
strömmens då skeende kantring, åter fått hålla ut ifrån land, 
och först på eftermiddagen kunnat insegla norr om Naalsö, 
hvilken väg merändels begagnas af fiskarefartyg som besöka 
Thorshawn och hvaraf 6 stycken, dels under engelsk och 
dels under belgisk flagg, under fregattens vistande på stället 

begagnade denna farled. 
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Under de 7 dagar frega tten låg i hamnen, stadnad e den 

antagne liskaren ombord och då fregatten afseglade förrättade 

l1an utl otsningen lika ordenlligt och säkert som han föniit

tat inl otsningen och erhöll för all tsammans, en ganska biiJh, 

ersättning. Man kan tänka sig hri lket uppseende det stor; 

vackra örlogsfartyget skulle göra uti en så föga besökt hamn, 

och det kringboende folket begagnade sig flitigt af tiiiCället 

att bese fregatten, men de visade denid en hyfsning, grann

lagenhet och fryntlighet, som man icke kunnat ränta , då 

den ofia saknas i hamnar, der innebyggarne yf\as öfrer sin 

högre bildning och verldsvana. 

Thorshavn är dessa öars hufrudort, men kan, såsom 

stad icke jemföras med någon ort, som vi benämna köping. 

Redden är emellertid skyddad emot alla restliga rindar och 

emot öster, af den långa , smala Naalsö, men ankarplatsen 

måste genast lcmnas, då vinden och den åtföljande svåra 

dyningen inkommer norr, eller söder- om denna ö, hrilket 

dock, under sommaren, icke brukar inträffa; deremot falla 

vestliga Yindar med sådan råldsamhet ned utföre de hö<ra 

bergr.n på Strömö, att det erfordms pålitl iga kett.ingar f~r 
att hålla ett fa rtyg fast, ehuru hållbotten är ypperlig. 

Den 6 Juli Yar så godt räder, at.t en utfärd i amiman

nens stora, förtränliga båt kunde förelagas omkring Slrömö's 

södra udde till Kirkeby, hrarest en märkl i<Y kvrkrui !t be s.o1,. . o ; , c ::.;S , 

samt en ltten holme der ejdergäss hafm ett skytldacll. kläck-

ningss tälle, så att honorna icke roro mera rädda för men

niskor än råra husdjur äro. De utanföre beläg·na öarna 

Hestö och Kolter syntes derifrån obestigligt brania nästan 

påminnande om (i ibral tarklippan. I det söderom 'rarande 

sundet, som egen t! igen utgör en del af atlantiska oceanen 

löper stark ström med svåra bränningar, isynnerhet när tid~ 
Tattnet möter dyningen, men det var en förnöjelse at.t se den 

uppmärksamme båtstyraren och hans 8 ro rldare han l era si"' 

och begagna ömsom ström och irla fö r att komma öfver til~ 

Saedö, der märkliga "fuglebere;" och grottor kunde från bå-
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ten i all trygghet beses, under en sjögång, en belysning och 

ett dun från de undergräfda, af fåge l fnllsatta ättestuporna, 

som utgjorde ett mera storartadt och ståtligt skådespel, än 

man kan Yänta sig att någonsin skåda. 

I sundet sågo vi äfveu stora hralar. Dessa jagas aldrig 

af Fa~röhoerna utan endast de små, så kallade "grindhva

larna, hrilka, då de en eller par gånger om året närma sig 

någon del .af ötlocken, motas in i någon långgrund rik af 

alla l.Jåtar, som möjligen kunna i hast anskafn1s, drihas ef

terhand på grund öch dödas der af Yadande fiskare med en 

egen sort stora kn ifYar, hYarefter de upphalas på land samt 

fördelas, genom särskilda fogdar och efter rissa nog·granna 

föreskrifter, emellan -alla personer som Yarit närYarande, 

lnarvid båtroddarne icke försuinma att tillskära stycken af 

hvalarnes lmd, så alt de deraf erhålla outslitliga stroppar 

till sina åror. 
Under frcgat.!t'ns korta r istelse i Thorshavn, gaf vädret 

icke tillfälle till några Yidare, större utflykter, så efterläng

tade de än roro, och det är derföre som efterföljande an

teckningar hul\udsakl igen äro. sammanförda, dels efter de 

utmärkt artiga och föruindliga danska embetsmännens berät

telser ocl1 dels efter bö cker som de benäget lenmade till låns. 

Fr:eröarne som ligga uti i norra aLlantiska hat\et, mel

lan Skottlands nOrra kust och Island, besökas, i följcl 

af deras ödslighet och fatti gdom af högst få sjöfarande. De 

äro derföre, mindre allmänt kända, isynnerhet af oss sYen

skar, som icke dellaga i det storsjöfiske, som kring dem 

bedrit\es, af mera sydligt boende nationer, såsom engelsmän, 

belgier m. 11. De bebos dock af ett folk som härstammar 

från Skandi na..-ien, och som till utseende, språk och lefnads

sätt liknar Yåra kustbor eller kanske snarare deras förfäd er, 

sådane Yi tänka oss dem. li rarifrån namnet Freröarne här

leder sig är man icke rätt ense om. Gissningen att Frer 

skulle vara en vokalförändring eller pluralis af "får" kan 

~"·årligen antagas på grnnd af att fårafrel länge u1 gjort en 
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af de vigtigaste näringsgrenar för innebyggarne, emedan 
dessa deras husdjur, på deras språk, heter sejur och på 
norska sal!. Snarare skulle ordet "l]äder" eller på norska 
"fjer"sammandraget till fär kunna förmodas gifvit namn åt 
öar, der fågel fångats till oräknelig mängd från urminnes ti
der, och der klippskär och uddar benämnes Fugleö, Fugle
näs o. s. v. Men måhända hafva de första sjöfarande ännu 
mera än vi ansett denna öflock fjärran belägen, och deref
ter benämnt den, hvarvid ordet förkortats från "fjärr" till 
"fär", helst detta ord har, under ändring till "far", bibe
hållit sig i grannarnas, engelsmännens språk såsom beteck
nande afstånd. Det är emellertid bekant att de första inne
byggarne voro norrmän, hvilka i 9:de århundradet under 

' konung Harald Hårfagers tid, ditflyttade och försörjde sig 
med sjöröfveri. Väl kuf'vades de några gånger, kommo un
der Norge för en tid och tillföllo Danmark under unionsti
den, men Ilafra sedan sjelfva varit utsatte för ewrelska 

"' ' skottska och äf'ven turkiska sjöröfverier, som utarmat de ti-
digaste bebyggames afkomlingar. 

De egentliga öarne äro 22 st. h vara f 15 h af va kyrkor, 
och dessutom finnas några små holmar och klippor, af hvilka 
den sydligaste, kallad "Sunnbo steinur:' eller af oss "Mun
ken", är bekant för sitt a!:lägsna läge, likheten med ett 
skepp, och för det farliga strömraset i dess närhet. Till
sammans upptaga alla öarne 23 geografiska qvadratmil, på 
en sträcka af 15 geografiska mil i längd och 1 o i bredd, 
omkring 62:dra breddgraden och 7:de longitudsgraden vest 
om Greenwich. Störst äro Strömö om 61 qv. mil, liggande 
i midten och säte för den danska amtstyrelsen uti förnämsta 
köpstaden Thorshavn med 900 innevånnre. Dernäst Österö 
5 qv. mil , och den bördigaste Suderö 3 qv. mil. Mellar1 
dessa, ofta tvärbranta öar, som hafva berg om 2809' och 
2430' höjd, löpa djupa vikar och sund, der flera goda ham
nar· för smärre fartyg finnas, dock vanligen beräknade på 
förtöjning, fast i land, emedan djupet är stort, strömmen 
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häftig och vindstötar och stormar ytter våldsamma, synner
ligen vintertiden. Deremot fryser icke hafsvattnet, och köl
den är aldrig mera än - 8 ° samt vattnet, sommartiden, 
sällan varmare än + 10°. Tidvattnet stiger i allmänhet 
blott några fot, men löper med en fart af ända . till 6 knop, 
och förändra r riktning både efter landets sträckning och ef
ter tiden från floelens eller "Vestfallets" början, hvarvid vatt
net löper i allmänna riktningen från nordost mot sydvest. 
Det motsatta tidvattnet kallas på dessa öar "Ostfall", och 
fö rändrar äfvenledes riktningen, så att det ofta i sunelen lö
per helt olika emot utanföre öarne. Att ro emot tidvattnet 
brukas icke och skulle vanligtvis misslyckas, men med frisk 
vind kan man segla sig fram blott man stäfvar rätt emot 
strömmen, dock begagna båtar helst den "ida" som utmed 
landen vanligen löper ganska stark och i olika riktningar 
med tidvattnet. Som emellertid vestfall är starkast österom 
öarne, och tiden för dess början förskjuter sig söderefter, 
så kan ett fartyg från den nordostligaste ön, Fugelö, lätt 
kryssa sig sydYest hän i motvind, hvaremot det skulle nra 
eranska svårt att från de södra öarne slå sig upp till de 
o 
nordliga. På vestra sidan är förhållandet omvändt, så att 
der är lätt att kryssa sig upp från Suderö till i\Iyggenäs, 
men tvärtom, nästan omöj ligt, emedan strömmen löper ännu 
hårdare och tidrattnet stiger mera på öarnes vestsida än på 
den östra. Derigenom bli fwr det ännu lättare att norr om 
öarne segla ostl·art än sydYest hän. 

Vikarne och sunden emellan dessa öar erbjuder, såsom 
redan är nämndt, flera hamnar, ehuru dessa till största de
len äro långtifrån säkra, enär de vanligtvis äro öppna för 
dyning från hafwt, och hafva för litet utrymmme för stora 
fartyg samt några ibland dem dessutom fordra noggrann lo
kalkännedom vid angöringen. Dock finnas några hamnar, 
som mecl säkerhet kunna begagnas af större fartyg äfyen om 
vintern, såsom Vestmanhavn på vestra sidan af Strömö, som 
har goda inlopp, både nord och syd ifrån. I hamnöppnin-



108 

gen ankras på 13 famnar, eller ock inom en 5 famnar djll[l 
sandbank som sträcker sig trärs öfrer hamnen, då man fin
ner 12 fanm;Jrs rallen mir!if.ör kYrkan, samt rörlöjningf.ril

gar l land. GrönlandsYarare begagna of!a denua Li llflyktson. 
I\ongsham i Skaaleriord på Ö~terö erbjuder ocks.o en 

säker rinterhmnn, der danska kronafartyg förr brukade ligga, 
för töjda i land. Der finnes dock !Jiolt ett inlopp och de 

hårdaste fallbyar nedrusa trän det höga berget Sla;tteti11dur. 
I Fuglel]ord på motsatt~ sidan af Österö trälf~1s en förträfllig 
hamn med 14 ramnars ankarsättning, samt den fördel att 
hafra breda utlopp l.Jåde aordmrt och mot. syrlost. 

Emellan Borö och \ 1iderö finnas gcda a1 kringst:äl.en, 
isynnerhet söder om det smalaste stället af Qrannasund, ehuru 

man rid insegling måste unchika grundet Havsböc!la. Något 
nordligare i Fundingst]orcl är siiker rinterhamn, men den 
ligger afskild från byar och Jwmmnnik:J tion. Suderö, som 
iugen hamn e ger på den träroranta 'estra kusten, har på 
den östra WaagEfjord, der docl" någon dyning, på landets 
språk kallad Huun, intränger. 

Den nordligare lJeläg!:a Trongji:; waags(jorclen a:1ses för 
en af de säkrast':: på Fteröarne, då JWln lägger sig mirHfö r 
byn. En annan hamn på Suderö Yid Qraibo är anmärknings
Yärd derföre, att man der nnner e!l stenkolsbrott på södra 
sidan, ehuru kol endast brytes för lJusilehof och svårligen 
kunna erhållas såsom last. Denna fjord är dock aldelcs öp
pen mot öste r. Inloppet är kännhart genom den utanföre 
liggande 1300 rot höga och koniska ön Lille DimO~l, på 
Fteröska, "Dojma." 

På Yestra kusten af Waagö ligger en god hamn rid 
törwaag, och i sundet mellan Strömö och Österö Yid llal
uersyig är ankarsättning på 13 famnar, med lät t utseglin g, 
men den allmännast begagnade hamnen på F.oeröernc är 
Thorsham, ehu ru den icke kan anses fullt säker. Väl skyd
das den österifrån af Naalsö, men redden framför Arge, der 
större fartyg måste ankra på 15 till 19 fanmars djupt är 

109 

öppen sä,·äJ mot nordost som mot SSO. Den öfrer 1,200 
fot höga I\aalsö är lätt igenkännlig från sjön, och inloppet 
är rent:, shäl norr som söderom densamma, dock är ankar
platsen, med afseeude på tiderattnet, lättast att uppnå norra 
Yägen. Redden är skyddad för alla restliga rindar, hv.ilka 
sommartiden iiro de hårdaste, men de båda hamnarna, såräl 
ö:>ter som rester om staden, äro helt små. och, ehuru för
sedde med förtöjningsringar, mindre goda, emedan de äro 
öppna mot söder. Vatten finnes der i en liten bergfors vid 
proslgårdcn Sandgärde, men der är icke lätt att komma till 
med båt. Thorsham har emellertid den förtleJ att der hand
las med allehanda förnödenheter samt att f'tt ångfartyg från 
Köpenhamn ditkommer hvarje månad på väg till och från 
Island. 

De på bankar i denna del af oceanen fiskande skoner
tar och slupar bruka emellanåt anlöpa Thorshavns redd för 
att anskaffa vatten och andra förnödenheter, men de dröja 
der sällan !lera dagar och ligga heldre ut en storm på öpp
na sjön än på denna redcl. 

Hela Feerögruppett framställer eU ur hafYet uppstigande 
ofantligt stenrös, med höga, branta, tätt utmed lnarandra, 
liggande spetsiga toppar, lnaraf några slut.ta jemnt mot vat
tenytan, rnen de Hesl.a hat\a flera af:-;atser eller såkallade 
"Hamrar." Lnrulets medelhöjd kan antilgas nära l 000 fot, 
men de hran:aste bergen ligga på YCs1 ra sidan, der deras 
nedra delar tyckas bort frätta af hafvet. Och som huf'vudbe
ståndsdelen är trapp, ömsom såsom hård trapp-porfyr, Omsom 
lös trapps:mdsten af tegelröd färg, så bildas Yid den sednares 
förvitring smala horizon te!a afsa1~;er, hrilka tjena till lwilo
plats fö r sjöfågel, och hvarest dessa på eget sätt fångas . 
På Suderö, som är något olik de öfrige öarue l.Jåde till sam
mansättning och befolkning, trälfas l.Jasalt, äfvensom på i\Iyg
o·enäs och Vsagö. Nlärkvärdigast äro de på flera ställen 
o 

förekommande, fristående pelaröar, som här kallas "dn:en-
gur" eller "stejrur" (stänger) bland h vilka en, kallad "Troll-

lO 
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konufingur" på Yaagö är lOOu fot hög. På otaliga ställen 
förekomma grottor och hål uti , eller nära öfver, hafsytan, 
från storleken af en kanonm ynni ng t ill en väldig kyrka~ , 

och mångenstädes har dyningen arbetat sig väg genom dessa 
grottor och bildat lufthål långa stycken från stranden, hvm·
ur vid lnarje brottsjö uppkaslas höga vattenpelare. På an
dra ställen såsom vid Skaalhoved på Sandö, och genom !'Ö 

dra udden af Naalsö (som der:: f fått sitt namn) går ett för 
den förbifarande synl igt stort hål tvärsigenom klippan. 

Öfra delen af bergen hafva ät\en lager som bilda af·· 
satser, mellan hvil ka ligger en tunn jordskorpa, der Ptt groft 
gräs och några rå blommor växa, likasom uppe på sj elfm 
fjel!en. Vid foten af bergena samlas vattnet i små åar eller 
bäckar. Slätt land ser man sällan. 

Genom hafsvattnet bibehålles på aessa öar en jemnare 
temperatur än hos oss är fall et, och medeltemperatmen är 
ingenstädes und ~r fryspunkten, och i Juli blott 13 u. Om 
vintern ligger snön endast några få dagar, ehuru den börjar 
falla redan i SetJtember. Stor fuktighet råder beständigt, 
så att boningsbusen eldas liret om, naturligsvis med torf, 
som hemtas på tjellens sluttningar, ty träd saknas der helt 
och hållet, så att allt det rirke som erfordras till bostäder, 
båtar, verktyg o. s. v. skeppas dit från No rge. Hvad som 
mest kyler äro de starka vindarna. Stormen sliter grästorf
van af f]ellen, flyttar hus och har kastat stora stenar flera 
alnat· högt. Man beräknar högst t af årets dagar utan ne
derbörd ; och klar himmel, kuappt 30 dagar. Det enda sä
desslag som någongång mognar är korn, men potatis, kål
rötter och ärter trifras i de små trädgårdar i lä om husen, 
der man samlat nog jord att få någonting att gro; och då 
man der planterat pilar eller rönnar, Ilafra de icke Yäxt hö
gre än stengärdesgårdarna. Af de 277 Yäxtarter, som an
träffats, finnes ingen som icke äfven växer på andra ställen 
och i olika luftstreck. Allmännast deribland äro blåbär, 
ljung, få tum höga enbuskar och mossor. Djurarterna äro 
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hög:;t få , dock såtlana daggdjur som ld\a i hat\et, såsom 
olika :.;orter skälar oth lnalar i mängd, deribland må näm
nas en art springare, kallad grindehml, af grind som betyder 
floc k, hrilka tillskynda öboerne den ri kaste inkomst. Ingen 
sort amftb i c finnes, men desto ta !rikare är hafsrisken till ar
ter och mängd, utgörande både den förnämsta födan och en 
rigtig handelsYara. Äf\en träffas litet laxör ing och ål i in
sjöar. Icke en gr1ng insekter träfias i mängd och blott 11 
arter iandtfåglar förekomma, såsom stenfalk, koqJ, fjällduf
va o. s. v., men 4(} arter sjöfåglar, Inaribland dock vidare 
räknas, såsom några arter beckasiner. I mill iontal förekom
ma måsar, ternor, eider, lunder, alker, IOJmier, skarfmr 
och teister. ~lan räknar 2:'> s. k. fugleberg, der dessa lägga 
ägg, en del på bara klippan, der afsatserna vetta mot. ve
ster. Der tyckas olika fåglar hafva bestämda platser: ytterst 
vid fjällens fot de , som icke haha bo, högre upp en slags 
måsar bo virl bo, så att blott lmfYena på de liggande fåg
larna synas uedifrån. lläröl\er slå alker och lomvier upp
ställda i långa rad r, så tätt att icke det minsta mellanrum 
gifves men de äro i en beständig sakta rörelse, likasom en 
stor folkskochling, Öherst trätfas "lunderna" eller sjöpa
pegojorne, hvilka begagna hål i klippan till bon. Dessa 
ail a f"ii ra e:t oräsemle, som höres til l och med genom de 
döi\anrle bränni nga rnas dån. I denna riktning utvecklar så
ledes dessa öar en rikedom som kan jemföras med tropi
kernas, men genom fattigdomen i andra grenar af naturri
ket, verkas också en serdeles in[]ytelse på innebyggames !if 
och lynne. 

F:.e ringarnc äro så~um [örut är nämndt af skandinavisk 
stam. Härledande sig från i\orge, och bibehållande sig oblan
dande, fasthäuga de med oböjlig envishet vid gamla vanor 
och plägseder. Detta märkes ännu af språket, som liknar 
gammal norrska , men i uttalet lär skilja sig betydligt från 
isländskan. Freröska har intet skrifspråk, eger många dif
tonger och ändelser, samt begagnas väl allmänt i tal, men 
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barnen lära läsa danska , som begagnas Yid alla officiell a 
handlingar och förstås af en Inar. 

Folkmäugden räknas till 9000 lnilket gör 390 på qr.
milen. För 50 år sedan Yar den blott 5000, så att tiliYex
ten, under sednaste tider Yarit utomordentligt stor. Att den 
icke är i artagamle förefaller sannolikt, då man betraktar 
den rikedom på barn, som öf\erallt förefinnes. En lång lifs
tid är äfven i allmänhet dessa öboar beskärd, då 80 till 90 
år är Yanlig ålder, och medelåldern beräk nac; ti ll 44 år. 
Barnsjukdomar och rarsoter som hemsöka andra länder, äro 
här okända, såsom koppor, messling, kikhosta, frossa, skar
lakansfeber, bröstsjukdomar o. d. men besynnerligt är att in
fluenza förekommer och ofta är farlig, synnerligen för be
sättningarne på de förs ta främm ande fartyg, som ankomma 
om vararna. 

Åker, eller nflg onting motsrarande hvad Yi dermed me
na, ftnnes icke, ocll uå några inl1ägnader närmast husen od
las, är det hu f11 Hlsakligen för att der samla hö till vinter
förråd åt kor. Man anser att endast 1 tunnland af 50 äro 
'>ålunda begagnade, och som mullen blott har några tums 
djup, tål den icke mycket arbete . Dessa fält gödas med 
fiskatfall och hvad spillning man kan ha[\a samlat, lnilket 
måste bäras dit i korgar, för markens oländighet skull. 

Fårafvel n har d':: remot alltid Yarit en af de Yi giigaste 
näringsgrenar, och man rälmar 80 tusen får eller 9 på Inar 
person. lharje år slagtas nästan alla baggar eller inemot 
hälften, så att de öfriga skola Iinna bete, ty de gå ute hela 
året, och många omkomma under st ränga Yintrar. Då de 
skola fångas för att ullen skall ryckas af de m, sker det an
tingen med hundar, eller och drifvas de in mellan stenhäg
nader, ty de äro teml igen \ilda. Likaså är det med hä
starne, hvilka äro små men mindre väl formade än de från 
Gottland eller Öland. Några fångas för att ridas. Om vag
nar har man intet begrepp. 
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Fågelfåugsten är lika Yig1ig som fårskötseln, men den 
är ett af de ät\entyrligaste företag, som medför stora be
S\·ärligh eter och årligen kostar fl era menniskolif. Det finnes 
Yisst ingen fö rrättning som erfordrar mera mod och kraft 
än fågelfängarens . Han nedfiras ofta många linndra fot ut
efter klippornas sidor och gir\er me d ett snöre terken, när 
han Yill stadna, ty de som sköta linan kunn:l i<:.;:e se ho
!11ll1l. ona måste han clå nänga sig, som i en gunsa, ut och 
in för att få fatt på en afsats i klippan, och der hoppa upp, 
taga fotfäste oeh fånga fåglarna Jp;ilk.as hals afbrytes, livar
efler de upphissas knippYis eller nedkastas till en underlig
ganrle båt. Dett a fångande sker om Ylhen, men i Juli, då 
ungarna bö1ja flyga, amändes ett sätl att fånga dem med 
håf, ltYilket kallas "Heja'' och beskrifyes på följan de 'is : 

Till denna fågelfångst begiha sig två 1i1an i sällskap 
hYilka sammaubiiula siL! Hl ed ändarna af ett i O famnar långt 
rep om lii\et . Den första upplljelpes på en afsa!s i herget 
med en lång stång hakad i hans Jifända, 1 ill dess han fått 
rotfäste och medelst repet kan upphala kamraten. Yäl upp
kommen är det nu 1leunes tm· att först k~ätlra Yidare, och 
förlljel ra kam raten att komma encr. Säluuda hjelpa de 
Inarandra uppför den ena afsa tsen eller "ltamren" efte r den 
and ra alltid iakltagande, alt. en i senuer tager så säkert fot
fä:>Le att han knn stötta eller uppdraga sällskapsbro clren, om 
han skulle snarra eller slinta. lhanll'ra mt·dförer sin fågel-
111\J. Då de slutligen uppnått fåglarnas tillhåll, !Jörjar fång
sten. På mycket otillgängliga ställen äro fåglarna ofta så 
tama att de kunna taga dem med händerna, isynnerhet som 
de gamla ogerna lemna sina ungar. i\[en då mera rädda 
fåcrlar anträffas kastas håfren öfYer dem, då man i ett lyck-

o 
ligt kast ö fY er ett bo, kan fånga 1 O till 20 stycken. Der 
det är omöjligt att nedifrån uppklättra till fåglarnas tillhåll, 
nedfiras en man försedel med håf; han sätter sig då ofta på 
en framskj utande kant af berget, der fåglarna bruka flyga 
nära förbi , och sträcker hastigt ut llåfven framför dem,. dit 
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de komma. En skicklig och [Jåpasslig fåge lfängare, sträcker 
sällan ut sin håf, utan att han derv id fångar minst ett par 
fågla1·, och det är ingenting onmligt att en man på en afton 
sålunda fångar flera hundra stycken. Detta sätt kan do ck 
icke användas utom i fullkomligt stillt och godt väder. 

På Skuö let\a öboerne förnämligast af sådan fångst och 
kunna på en tur fånga ända till L1000 stycken, ll\~raf en 
del förtäres färsk, andra fläckas och saltas, och somliga upp
hängas att vindtorka, för att utgöra en vigtig del af vinter
förrådet. Af de fångade fåglarna aflemnas dock Yissa såsom 
tionde och skatt, och återstoden delas till hälften mellan 
egaren till jorden, der de fångats, och de djerfva fågelfän
garne, som genom deras skicklighet och mod, tyckes hafya 
gjort sig Yälförtjenta af deras andel. 

Fisket bedrif'ves af alla strandboer, i öppna båta!" med 
3 till 8 mans besättning och endast i närheten af land, der 
torsk, sej, kolja och, längst ut, långa och helgeflundra upp
dragas på krok, hvaraf de sistnämnda utgöra folkets käraste 
rätt och de första båda slagen isynnerhet. torkas och för
säljas. Hra1je sådan bostad har till sådan torkni ng ett ut
hus af spjeior, der regnet och fuktiga elinunor mindre skada. 
Likväl hafra Freringarne fö rkärlrk för halfskämda torskhuf
Yliden och något ankommen tisk. 

Det är ett nöje att se dem hantera sina små furub åtar 
i svår sjö, full st.orm och stark ström, då de, äf\en seglande 
med sitt mycket låga och upptill smala loggertsegel af ral
mar, begagna sina små smala åror för att bry ta sjön. De 
ro mycket tätt emellan årtagen och skefva aldrig årorna 
hYilka äro vid den breda och tunna årtullen skodda me~ 
öfrerskjutande ekskålar och fasthållas medelst en rem af 
hvalhud. Dessa båtar förva ras i skjul, utgöra nästan enda 
fortskaffningsmedlet och byggas med uppstående ekstäfvar 
beqväma att omfatta med handen, när båten utsättes ene:· 
uppdrages på land, hvarvid båtfolket haf\a rn fönånandr 
ra~khet och skicklighet, så att dr kunna ro rätf rmot en 
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brant lä strand odt fil upp llå t.en der, utan att skada den 
eller sig sje\l\a. De understa borden slå i skarp vinkel, 
bildande sålunda stor Itålkraub ntombords, och invändigt en 
ränna under timren, som icke äro fast Yid kölen. En 8 
mans båt är 24 fot lång och 6 fot bred, har 6 fnrubord, 
tätade med tjärad ull och hopnitade med jemnaglar. Öfver 
t.le 13 iimren ligger en reli ng af l ~ tums tjocklek. På en 
t:urm yä•rare ]1\ila 4 tofter af 8 tums bredd, med Inarsin 
stötta på midten oclt knän till hvardera relingen. För och 
akte rskarpen, kallade "skutur", hat\a Il\ ar sitt trekantiga 
säte och en knap för l1skli norna att nöt.a mot. Spåret för 
masten är mellan de båda mellersta to fterna. 

Boningshusen äro hyggda af resYirke på ett, oftast, högt 
underlag af kallmur, och beklädda med bräder utan och in
nan utan rilJhor öfYer skarfl'erna eller någon fyllning, hvil
ket ' byggnadssätt jnst i eke gör dem my<" k et Y arma. På t.ak
re,n ingen lägges nä['ver och deröfyer tjock turf med ju längre 
gräs ju bätt.e, ll\i lket nog:a vfm1as, emedan eit torflak utan 
gräs icke anses hålla regnet ute. Oenna grönska gör att 
husen från sjön ieke knnna :;iirskiljas från de kringliggande 
gröna tegarna. Ingången ;i r ona hlo lt 2 alnar hög,; goJfyet 
är af jord od1 fens\t'r saknas i den gemensamma sa kallade 
rökstngan, der torfelden underhålles mellan några flata ste
mtr och den tjocka röken uppstiger genom en fyrkantig af 
hrä~er kringby.gd öppning i taket, som ä!\en skall förse stu
gan med dager. Långs Yäggama finnas brädlaf'yar, och bän
kar. 1 d~ssa hus bor och trifyes folket, i sitt tycke, ser
deles väl. Såsom skyLld mot blåsten äro dock stenmurar 
uppförda ett stycke utanföre et.t par af Yäggarna, och de 
rikare bönderna hafva derjemte en el ler flera "glasstugor", 
som hållas mycket rena, fö rses med sparlakanssäng och be
oaanas för gäster, åt hYilka det gästfria öfolket anser intet 
fö; aodt och af hYilka betalning icke mot.tagrs. Till uthu
sen "'hör~ vanligtvis ett eller två kostall bygdcia af med jord 
tätade stenmurar samt med stolpar som uppbära taket, hvil-
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keL annars, vid starka rår(liiden, skulle ramla lillika med 
något af murarna. Likartade byggnarler brukas till förra
rande och torkning af kornet, men ti Il höförrådet bestås in
tet tak, utan detta lägges mellan kallmurar, der det fasthål 
les af stenar och denid bundna tåg. 

.Kyrkorna byggas äfven af trä och äro obetydliga , t. ex. 
den i Kollef]o rd, söm är 3 j aln hög, 12 alnar lang och g 
alnar bred, taket torfbelagclt oclt räggarna ohyflade. Blot t 
i .Kirkebö finnes murarna af en stenkyrka i spetsbågeslil om 
36 alnars längd och II i bredd, J..tyiJken bötjades i 12: te 
århundradet, mrn aldrig fått något tak. 

Dessa öboers karakter är utmärkt genom enkelhet i 5e
der, vänlighet och gästfrihet. De äro gudfruktiga, och när 
de t. ex. skola färdas öf\er ett srårt sund, ser man dem 
först med blottade hufvudcn sjunga en psalm. Väl föra de 
ett ansträdgamle lif, för sit.t uppehälle, men de känna sig 
lyckliga, hafra inga förfinadei behof och äro derigenom fria 
för åtföljande laster. I Thorshavn samlas dock några almo
setagare och umgänget med främlingar har der framkallat 
begär efter starka drycker. Om Yintern berättas i hYaJje 
hus om fädrens bedrifter; gamla sagor och sånger fortplan
tas från slägt till slägt, och dessa sånger upprepas sedan 
Yid deras dansar, denid deltagarna sjunga i en alharlig ton 
och genom åthäfYor utmärka de högtidligaste ställena. 

Kläderna äro af ull, liksom segel och fiskegarn, åtmin
stone förr, voro. På fötterna dragas tjocka strumpor och 
i stället för skor ett stycke fårskinn, beredt som våra hand
skar. Dessa skodon ha således inga serskilda sulor o"C!1 , 
fästas med flätade ullgarnsband öfrer nisten. De äro säkra 
att gå med på fJäll och slippriga stenar, nJPn råt om föt
terna går Yanligen den, som begagnar dem. På hufvndet 
lmtkas en, af mörkt vadmal, hopsydd hög mössa, ln·ars topp 
nedvikes och ser rätt bra ut. 

Karlarna äro stonexta, kraftfulla och i allmänhet hafva 
deras ögon en ovanlig glans. De gifta pig unga och öfyer-
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taga tidigt hemmanets skötsel. Sålunda träffades på Kirkebö 
4 generationer, hYaraf den äldste mannen ännu Yar mycket 
rask och den andre skulle i sin kraftfnlla ålder lemna gar
dt·n till den nygifte sonen, hYars arf\inge ännn var helt liten. 

F~röarne äro ett dansk län med representanter vid landt
dagen i Köpenhamn, och styras af en amtman, som äfyen 
är kommendant på Thorshavns skans med några infödda 
soldater såsom vakt och polis. Under honom lyder en so
rensk.rifYare eller domare, en landtfogde som uppbär skat
terna, en assessor som utgör närmaste biträdet s isom land
sekter, och 6 sysslomän. Som hYatje större by rill hafm 
sin egen kyrka) der åtminstone bön hålles hYarje vecka5 så 
finnas icke mindre än 40 kyrkor, ehuru dessa tillhöra blott 
7 past.orater. Presterna ltafra derföre en högst besvärlig 
tjenstgöring, emedan de efter utstakad ordning måste besöka 
än den ena ön, än den andra inom sin socken, lnanid de 
alltid hemtas af hyfolket och åtnjuta deras största Yälvilja, 
som icke alltid tilldelats de danska embetsmännen. En bor
um·skola finns i Thorsham och några folkskolor på öarna, o 

men föräldrarna räkna som en heder att sjelfva lära sina 
barn läsa. 

Industrien står på en låg ståndpunkt. En hvar tillver-
kar nemligen det han brukar, hvarförutan spinnes och stic
kas af ullen strumpor eller sticktröjor, hraraf en stor mängd 
försäljas till Danmark. Handeln som frän år 1861 till 1857 
var öf\erlåten åt ett danskt sällskap såsom monopol, är nu
mera fri, oeh många köpmän !Jo numera på hra1je ö, deraf 
dock kanhända de gamla, enkla sederna och drägterna ef
terhand komma att förändras. 



ENGELSKA PANSARFREGATTEN PRINCE CONSORTs SJÖ
FÄRD I IRLÄNDSKA KANALEN. 

Onsdagen den 28 sistlidne Oktober kl. 1 e. m. lenmade 
Prince Consort Plymouth för att, enligt order från amirali
tetet, gå till Liwerpool och der bevaka de vid i\'l:r Lairds 
etablissement i Birkenhead bygda tvenne pansarfregatter, på 
hvilka engelska regeringen lagt seqvester emedan det miss
tänkts att de blifvit bygda för de nordam erikanska konfede
rerade staternas räkning. 

Redan på natten böJjade vädret blifra stormigt och by
aktigt och vid soluppgången följande morgon (Torsdagen 
den 29) blåste det våldsam storm från vestnordYest. Fre
gatten styrde dock fortfarande uppåt irländska kanalen, i 
ändamål att uppnå sin bestämmelseort, hYanid den ständigt 
hade sigte af fyrar och andra märken på land. Kl. 8 f. m. 
ändrades kursen till nordost In arigenom frega tten fick Yind och 
sjö något akterligare än tvärs. Hon bö1jade nu rulla våld
samt och att taga in hela sjöar, hvarvid en sådan sjö, kros
sade den ena af sidobåtarne. Kl. 5 e. m. blåste stagfotken 
från likena. Vinden hade nu dragit sig ~ydligare, till Yest
sydvest. Vid mörkre ts inbrott voro förh ållandena sådana aU 
det icke ansågs förenligt med fartygets säkerhet att. för nat
ten "hålla på", hvarföre frega tten ändrade kurs och stod 
öfver mot "Dublin bay" på irländska kusten, för att söka lä. 
Under denna färd tog hon in så mycket vatten att hon icke 
kunde hållas läns med machinpumparne ensamt, utan måste 
besättningen de1jemte, hela tiden, arb eta allt hvad den för
mådde vid skeppspumparne. Kl. 9 e. m. blåste förstäng
stagseglet och gaffelapan från likena och förbramstaget, som 
var af jerntråd, sprang. Gatfelseglena, som varit satta, ber
gades nu (inga råsegel hade begagnats) och fregatten gick 
med kala toppar, mot sjö och vind, ensamt för macl1 inen. 
Kl. 8 fö ljande morgon ankrade fregatten utanför Kingstown 
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p fl 7 famnars djup, h ra n id keLti ngen sprang, Inarför andra 
ankaret måste fälla s. Ketting s1 ack s till 7:1 famnar. 

l-Jade fregatten ej haft sin starka, full goda maehin P~ 
1,000 hästkrafter, så hade hon 01ilkorligt drit\it i land p a 
engelska kusten, Inarvid sannolikt ingen man bJif\·it bergad. 
Kl. 5 Torsdags eftermiddagen slog en brottsjö in styrbords 
hogport, och det var mycket s1årt att dervid bli ar med allt 
det nt.ten som då inkom i fartyget, emedan batteriets spy
gatt utgå, icke öfrer vattenlinien utan hela 6 fot under den
samma lwarigenom vattnet, som ej fick nog hastigt aflopp, 
störtade ned i fartyget genom alla hål , luckor och !rall som 

voro i dess väg. 

Unde r hela natten, eller fr ån kl. ! 8 Torsdags e. m. 
till kl. 5 följande morgon ansträngde sig befäl och besätt
ning på det allra högsta att 11r1lla fartyget flott., och det be
räknas med säkerhet att omkring 200 tons vatten utpumpa
tles i timman af maehinens och besättningens förenade kraf
ter. Oetta oaktadt ökade sig Yatlnet så att fregatten, efter 
all anledning skulle hafm sjunkit om den ytterligare två 
tinanar nödgats att fo rtsätta kampen mot vind och sjö. Den 
ena hela störtsjön, erter den andra gick öfver fartyget, hvil
ket' man liknat vid en så kallad "half tide rock" eller klippa 
som, vicl halfva ebben ell er flod en, just. skjuter upp öf,·er 
Yattenytan och öfver hvilken sjön oupphörligt bryter. 

Encrelska berättelserna, som uppgi!\a att fregatten rul
lade '' f~rfärligt" och att flera af besättningen blct\o svårt 
skadade vid öfverhalningarna säga äfven: n au, olilft trabygda 
fartyg, gicli fr egatten mycket stadigt och rullade nästa~ inte 
all.~ fonfel)ind''. Detta låter otroligt och är mycket s;·art att 
fö rst1l. Emedlertid kan man yara beredd på att framgent få 
höra de mest olika och förunderliga uppgi fter om alla sorters 
pansarfartyg intill dess deras egenskaper blif\it så pröf~ade 
att krigsfartygs-konstruktionen åter fö rvärfYat såda~a gi.fna, 
bestämda huf,·udreglor som den förr hade, men lmlka 1cke 
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längre synas duga utan måste, till större eller mindre del, 
ersättas af nya. 

Prinse Consort är 4,045 tons, 217 fot lång, 58 fot bred 
och ligger 23 fot S t. för och 23 fot 8 :1 t. akter. Hon är 
bestyckad med 31 kanoner, hvaraf 11 äro 11 Oildige Arm
strongska och 20 äro fullgoda 68'lldige kanoner. Maehinens 
alla delar väga tillsamman 750 tons, hvilken hela tyngd na
turligtvis, till största delen, ligger i fartygets botten. Pan
sarplåtarne väga 550 tons, och kanonerne 120 tons, Inar
före hennes sidor, hufyudsakligen öf.-er Yattenlinien, uppbära 
en tyngd af tillsamman 670 tons. Fartyget är alldeles nytt 
och var, då det skickades till sjöss från Plymouth, i många 
detaljer ofullbordadt. Befäl och besättning togos, för till
fället, från vaktfartygena i hamnen och voro alla obekanta 
med fartygets inredning och öfrige anordningar. Häraf sluta 
många att fartyget skulle redt sig myclet bä tire för storm 
och sjö, om det haft ombord en egen och vid fartyget van 
besättning, och det påstås 1ill och med af n[wra att det 

"' ' 
inkomna vattnet, till största delen inkommit genom några 
öppna, eller illa stängda bottenkranar, om htilkas tilharo, 
äfvensom om deras rätta handterande chefen, såväl som 
uppbördstimmermannen, vor o lika okunntga. Vare härrn ed 
huru som helst, så är Prinse Consort nn åter i Plymouth , 
der det ganska säkert kommer att fö retagas noggranna un
dersökningar för att få utrönt förhållandet med fartygets 
verkliga sjöduglighet, ty England måste fi·amförallt sträfva 
derhän att få krigsfartyg, som kunna hålla sjön utan fara 
att gå till botten vid första storm, på samma gång som de 
äro starkt bestyckade och, så mycket som möjligt, blinderade. 

Lumleys roder med led är under hela sistlidne sommar 
försökt på engelska ängkorvetten ''Colombine", som genom 
detsamma varit i stånd att manövrera i trängt·e farvatten än 
hon, med vanligt roder, skulle kunnat göra. Uppfinningen 
.anses vara lyckad. 
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1 Cronstadt äro, enligt uppgift, 200 jernklädda ängka
nonslupar af ny modell under bygnad. De skola icke ligga 
djupare än 4 ~ fot och lnardera bestyckas med en hundra

pundig kanon. 

En()'elska flottan lärer skola förstärkas med ett stort an
tal pans

0

arklädda ängkanonslupar af jern, hvardera bestyckad 
med 2 Armstrongska kanoner, samt försedd med två pro

pellrar, en på hrardera sidan om roret. 

Försökskjutning med kanoner af gjutstål, har i höst 
verkställts i Petersburg och llafya 50 sådana kanoner blif
vit beställda för ryska flottan. Deras allånga projektiler 
yäga 450 f/ , bomberna 300 'H) och krutladdningarne 50 rE. 
Med dessa kanoner hafva skott-taflor, täckta med 4 j tums 
pansarplåtar, blifvit fullkomligt genomskjutna. 

"Grnhams Shoal" en ö som för några tiotal af år till
baka, oförmodadt uppskjöt från hafsbotten sydvestvardt om 
Sicilien, men som kort derefter försvann utan att lemna nå
got farligt grund efter sig, har nu åter höj t sig mot vatten
ytan der den bildar en bank af svart sand, aska och koral
ler på hvilken endast är 15 fots djup. Denna bank ligger, 
efter noggranna astronomiska obsenationer på lat. 37° 9' 42" 
Nord och Long. 12 o 43' 52" Ves t om Greenvich. 

FÖRÄNDRADE OCH NYTILLKOillNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

SHOL~TLAND-BLUFF (Port Philip) (353) *) 2 fyrar. 
Den högsia och innersta år en fast fyr, som synes från N. 

·•) Nummern inom parentes hänvisar till beskrifningen öfver fyrar , 

båkar och sjömärken, utgifven af Ö. M. S., är 1856 • 
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till O. t. N., men tätt under Lunsdale Sand, synes den endast 
j N. O. t. O. och N. fnnanfii r Port Philip.~ ndde S\I1CF< f\

ren 'från N. O. t. O. öfrer .\. och Y. ti ll S. V. t. Y. lliijtl 
138 fot och syvidd, i klar lurt, 16 mil. 

Den låga fyren är äfveu fast, men vi sar hvitt sken från 
N. O. t. O till N. O., och röd t sken från N. O. öfrer N. till 
V. t. N. Höjd 90 fot. Det !nita skenet synes i klar lut'! 
14 mil och det röda l O mil. 

Denna fyr bortskymmes emellan N. och V. när man rill 
gå till ankars i närheten Shortland Bluff. 

Då Purt Philip angöres, skall den röda fyren hållas iif
verens med den höga hri!a fyren i N. O. till i\'. Förändrin
gen af färgen från röd till hvit angifl"er att man närmas 
Lonsdale- eller Nepeau-ref\et. Nä r den hvita fyre n är em el
lan N. O. t. O. och N. O. visar den öfver refven som utgå 
från Lonsdaie udde. Em ellan N. N. O till V. t. N. visar den 
hvita fyren öfver Gasair-klippan samt på en linea som går 
från fyrtornet igenom Syd ka ualen söder om Pope8-eye och 
de srat·ta bojarna, så att man nattetid, med lätt rind och 
medgående ström, kan rägleda sig genom pejling af fyren. 

För att gå fri Corsair -klippan, hålles östra hörnt't af 
telegrafstationen öppen Yester om den röda obelisken lnil-

' ken står nära intill de gamla fyrtornens plats, samt så hin-
ge, till dess den hvita båken på N~peou-udde är fri nord 
om den röda båken. Då båken på Nepeau-udde är fri sö
der om den röda båken går man klar söder om klippan. 

Pejlingarne äro missYisande och missYisningen s o 20' 
o. 1863. 

SWA:\1 SPIT ( 353 ). Fyr, fast , Y isar h vitt sken fr ån 
O. N. O. till N. O. 1 0. , rödt fr ån N. O. 1 O. till N. O. 2 i\. , 
samt ridare lnitt sken fr ån N. O. 2 N. till N. t. V. ~ V. och 
återigen rödt sken från N. t. V. 1 V. igenom V. till- S. 1 V. 
Det röda skenet emellan N. O. ~ O. och N. O. ! N. angif
ver inloppet till vestkanalen emellan den svarta bojen n:r 1 
och den ln•ita stångboJen n:r 2 vid Royal George-refvet. 
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NELSON (Nya Zeland) ( 356 ). Fyr, fast, röd; den sy
nes från S. t. V. i V. rund Syd till O. t. N. Tornet står 
på s. V. ändan af Boulder-bank, hYilken utgör rågbrytaren 
för ankarplatsen och är belägen ungefär 10 mil S. V. vart 
om Pepin . ön och ~ mil N. t. O. från krutmagasin et. Den. 
yttre ankarplatsen är i 6 famnars Yatten med fyren i O. S. O. 

Sjöfarande Yarnas att icke låta fyren gå ur sigte, eller 

att gå fyrtornet närmare än en mil. 

EL DJERDA ( 248 ). Fyr, fast, med grönt sken på N. O. 
udden af halfön El Djerda. Symidd 12 mil. 37° l' 22" 

6° 32' 25" o. 
Den röda fyren som förut fanns på nämnde udde, har 

blifvit llyttad till ett fyrtom på den sydliga udden af den 
lilla bugten Collo. Synvidd 4 mil. 

EAST DYCK BANK (99). En stor röd boj med stång 
och en upp- och ned Y än d kon, In arpå står ordet "Dyck", 

i Jn•ita bokstäfver, vid N. O. ändan af nämnde bank, på 8 
famnars vatten. Dunkerque fyr pejlas från bojen i S. V. ~ 
s. 20 mil, och Ostend fyr i S. O. p. c. 16 mil. 

WEST-IHNDEH.-BANK (99 ). En stor svart boj med 
stång och svart kula, hvarpå står W. H. i hvita bokstäfver, 
vid s. V. ändan af denna bank; derifrån pejlas : Ostend fyr 
i s. O. 20 mil, och Dunlwrque fyr i S. S. V. 1 V. p. c. 

20 mil. 
Dessa två bojar äro i linia med Ostend fyr och 4 mil 

från hvarandra. De utmärka den djupa rännan som leder 
till och ifrån Schelde, och synas 3 mil. Lotsbåt kryssar vid 

Ostend e. Missvisn. l 9 ° 25' V. 1863. 

MARGATE SAND (112). Då detta grund skjutit ut S. V. 
från Hook-båken, har en svart tunna med märket Hoali-spit 
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blifvit utlagd på ~~ fot, rid lågt ratten, och 2 kabellängder 
i V. i N. från nämnde båk. 

GHEAT OiUlE HEAO l1 33). Fyr, fast , rid östra siiLw 
af inloppet till Beaumnri.Y-bu;;ten. Den risar hritt sken fr ån 
S. O. t. O. 2 O. rum! syd till V., och rödt sken från V. till 
V. ~ N. p. c. Höjd 325 fot och synridd 24 mil. 53° 20' 
25" N. 3° 52' V. 

Då man står inåt Benurna1·is-bngten, så försrinner l'yren 
plötsligt, så snart den fås ostsart om S. O. t. O. 1 O. och 
varnar derigenom för det grunda vattnet. Öster om Onne 
Read förändras fyren från !nit till röd i riktningen åt klo c
kebojen, utanför inloppet till Qoeens Clwnnel. Det röda ske
net bortskymmas så snart det fås nord om V. 2 N. och rar
nar för nordkanten af West- och Enst-Hoyle. Om det röda 
skenet hålles i sigte, kommer man icke dessa bankar när
mare än l mil. Missrisning 24° 10' V. 1862. 

HANOlS-klipporna (Guernsey) (112). Fyr, röd med 
blänk lna1je 45 8

. Höjd 100 fot och symidd 12 mil. Tor
net är rund t och af granit. 49 ° 26' 2" N. 2" 42' 1 O" V. 

Det är djupt r atten 1 mi l från restsidan af fyrto rnet, 
men farliga klippor sträcka i S. V. riktning på ett afstånd 
af J mil; i N. N. V. 2 mil, och 1\ordlig 1 mil. 

LES GHUNES DU BOIS, en klippa som ligger l O fot 
öfver lågt vatten vid springtid och som hitintills ansetts för 
den nordligaste, ligger omtrent :) mil i O. t. N. l N. från 
fyrtornet; då emellertid flera farliga k!ippor blifvitt seder
mera upptäckta utanför denna, såsom Roue B/ondel, som 
knappt har 5 famnar Yid lågt vatten och som ligger 31 mil i 
N. N. O. från fyrtornet, bör man under natten, när man går 
vester om Guernsey, icke bringa Hanios fyr Yester om Syd, 
förrän Casquets fyr pejlas i O. N. O. Under slilltje bör man 
akta sig för att blifva satt in emot ön af floden. 

Fyren skymmes emot öster af ön Guernsey, från O. t. 
N. till S. O. Pejlingarna äro missvisande. l\'Iissvisn. 22 o 

v. 1862. 
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N. V. FYRSKEPP (LiYcrpool) ( 134). Fyr, omgående, 
med blänk hrarje minu t, Yid rest.!igaste ändan af Tlwee and 
Four Futhums Tungue, på 6?; famnars Yatten. Höjd 38 fot 
och synv. l l mil. 

HOYLAKE (134) . Den högsta af fyrarna synes plöts• 
ligt i riktningen S. S. 0., i linia med N. V. Fyrslieppet och 
N. V. bojen på East Hoyle. Från S. S. O. synes fyren syd 
och V. öfrer. 

Vester ifrån synes den lägre af Hoylolws fyrar i unge
fär sydlig riktning, på linia emellan East floy/e-Bank och 
the Four and sex Feet filats, samt sydrestrart 

Tag sikte af den lägre i stä ll et för den högre af Huy
lalies fyrar, för att gå klar näruncle "Flats ." De båda fy
rarna öfyerens uhisa rändpunkten från the Horse- till the 
nocl•- Clwnnel, emellan Spencer och Dove Spi! s. 

LOC TlJDY ( 18S). Fyr, fast, vid floden r Abbes myn-
ning. Höjd 37 fot och synv. 10 mil. 47° 49' 54" N. 4" 

9' 48" v. 
HOURLINS (20D). 2 fyrar, fasta, hvilka stå i N. 5° O. 

och s. 5° V. 67 4 fot fi·ån hvarandra. Höjd 180 fot och 
synvidd 20 rnil. Det södra fyrtornet är bel äget i 4fl 0 S' 

20'' N. l o l O' 2" V. Missv. 19 ° 45" NV. 1863. 
CONTIS ( 200). Fyr, omgående, som h varje 305 visar 

sitt starkaste sken. Höjd 168 fot och syn v. 24 miL 44" 

5' 45' ' N. l 0 19.' 24'' V. 

FlUM E ( 232 ). 2 fyrar i stadens klocktorn och l fyi' 
på hamnpirhufmdet. 

CATANIA ( 226 ). Fyr, fast, som visar en blänk hvarje 
3 minut; belägen på Sciara Biscnra vid södra sidan af hamnen. 
Höjd 96 fot och syn v. 14 mil. 37° 29' N. 15 ° 5' 12" O. 

fliRGENTI (227). Fyr, fast, röd. Höjd 52 fot och 
synv. 10 mil. 370 15' 35" N. 13° 3l' 48" O. 
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SAIGO\' (Cochin China) (348). Fyr, fast. Höjd 482 
fot och synv. 28 mil. Tornet är 1 G fot högt och står på 
den sydligaste af Cape St. Jul/C s höjder. 10° 20' N. 1 07o 

4' 51" o. 
BATA VIA ( 348 ). Fyr, fas1, på restra kaj dammen. l! ö j d 

54 fot och syn\'idd 13 mil. Fartyg som komma norr ifråu 
till Hotavia redd, skall bringa fy ren emell an S. ~· O. och 
S. l V. , hrilket led er till ankarplatsen. Kommande nster 
ifrån och sedan man passerat !iarr~ng liuipn·, styrest syd

ostrart åt ankarplatsen, till dess fyren pejlas i Syd. Den 
gamla hamnfyren är bort.tageu. 

CAPE RACHADO (.tla lnccrt-sundet) (347). Fyr, fast; syn
lig frå n S. O. t. O. rund O. och N. till N. V. t. V. Höjd 146 fot 
och synv. 20 mil. 2° 24' 53" N, 101 ° 52' 43'' O. Emel
lan pejlingarna S. O. t. O. ~ O. och O. 1 S. förekommer ett 
starkare sken, lniiket synes ungel'är 25 mil. 

Från fyrtoruet ligger Py ramid Slwal i V. 1 N. 2q mil; 
Bambec Shoal i 1\'. V. t. V. 13 ~ mil och fyrfartyget på The 

one fathams banli i N. V. t. V. ~ V. 59 mil. l\lissrisn. 1 ° 
35 ' O. 1863. 

MÄRKET (55). Båk, bestående af en jernstång med 
en hvit afskuren ktiggla på top[Jen samt 61 fot nedanför 
kägglan, en hrit harizontal tunna. Båkens höjd är 30 ro t. 
60° 18' N. 19° 7' O. 

Hllli\ ( 68 ). liamnfyr, med grönt sken, på pynten af 
nya hamndammen Yid Dunil-flodens mynning. Höjd 26 fot 
och symidd 5 mi! 

De tYå fas~a fyrama på fästningen lfumf'tm Yid Riga 

äro förändrade p[t så sätt, aa den öfra fyren Yi sar en klar 
blänk hvarje half minut. och den undra rödt sken utan blän
kar. Läge och synr. äro l.ika som tillförene. 

STORSKÄR (55). Känningsbåk, i form af en stympad 
käggla samt försedd med stång. Höjd öfYer Yattnet 66 fot. 
59° ,!9' 48'' N. 21 o 47' 29'' O. 

127 

SVEDXAJA·BAi\K (59). Klockboj, rödmålad; belägen 
N. Y. från Sesliärs båk. 

SV:\B.FVEROB.T ( 62). Fyren är fiirändrad tiil omgå
ende, med blänk och förmijrkelse hYarje minut. 

l-lANG U (55). Fyren är förändrad och \ isar nu blänk 
bYarannan m i nu t 

tiLOSHOUI ( 513 ). Fyrapparaten har hlifvit borttagen 
Dch i stället är anbragt på tornet, hrilket nu är 20 fot 
kortare än fö rnt, ett kors med en harizontal tnnna. Tornet 
är lnitt samt taket, korset och itmnan mörkröda. Höjd öf
Yer Yattnc t 129 fot och S)'IH. 13 mil. 

HÄCIOIERI (54). (fnlotlpet till Chrisfinestad) . Båk, 
med kula på toppen samt J nit. 62 ° 11' :JO" i\. 21 ° 20' 

30" O. 
SAKSBI-NESS ( G2). Båk, i fonn af en fyrsidig pyra

mid: med en fyrkantig ta!la på topilen och hvitrnålad, på 
N. V. udden af ön lVonns vid inloppet till JIJohnsund Höjd 
57 fot. 59"' l' 4G" N. 23° S' 20" O. 

KERTCH ( 243). Hamnfyr, fast röd. 'i'ornet är af jern 
och hYi tt. 45° 21 ' 13" i\. 36° 20' 28" O. 

SWI AT OTROIZK! 241 ). (Tillförne l'uloisli Y id floden 
lJug). Fyr, fast uti ett smrt torn. Höjd 34 fot och synY. 
8 mil. 46° 45 ' N. 31 o 55' 30" O. 

llÄRADSKAR ( 40 ). Fyr, orugåcnde, med en omlopps
tid af 90', h varunder den visar starkt sken 7s, derpå följer 
förmörkelse 19', så stillastående sken 4:J> och slutligen yt
terligare förmörkelse 19s. Höjd 120 fot och synYidd 20 
mil. 58 ° 8' 50" N. 16 ° 59' 45" O. Tornet är af je ·n 

och rödmåladt. 

SUANCES (203 ). Fyr, fas t, på udden Torco de A{uera 

vid vestsidan af inloppet till Rio de San 1Uartin de [(l Arena. 
Höjd 121 fot och syn v. 7 mil. 43 ° 26' 50" N. 4 ° O' 56' 
V. Tornet är hvitt. och förenacH med fy rvaktareboningen. 
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Kommer man vester ifrån och är tätt under kusten, 
skymmes fyren af den högsta delen af landtungan r!el Ruey, 

emellan S. 67° O. och S. 89° O. Missvisn. 20" 50' V. 1862. 

SANIANDER (203). Hamnfyr, fast, röd, på hamnmöl 
jen. Höjd 33 fot och synv. 3 m il. 

CABO DE GATA (209). Fyr, omgående, med blänk 
hva1je 30s på kastellet Corrofetn Tornet är lnitt. Höjd 
194 fot och syn v. 19 mil. 36 ° 43' 36" N. 2 o 14' 1 O" V. 

I riktningen S. 26° O. från fyren och 51 kabellängders af
stånd, finnes ett grund på 1 O fots djup. 

VILLARICOs (209). Fyr, fast. Höjd 63 fot och synv. 
9 mil. 37° 11' 20" N. l 0 52' 46" V. Tornet är rundt 
och hvitt samt förenadt med fynaktarehuset. 

ALTEA ( 210 ). Fyr, fast, på udden Al bir. Höjd 367 

fot och synv. 9 mil. 38 ° 33' :30" V. O o 3' 58'' V. Tor
net är 28 fot högt. oeh In·itt samt förenadt med fyrvaktare
boningen. 

CAP FORMENTO (liiajorca) (211) Fyr med blänk 
hvarje 30s, på nordpynten af ön. Höjd 592 fot oeh symidd 
19 mil. 39 ° 57' 45" N. 3 ° 14' 52" O. Tornet är mörk
brunt och uppstiger från midten af fynaktarehuset. 

PUERTO DE CIUOADELA (Jlin orca) ( 21 1 ). Fyr, fast, 
på vestsidan af ön; Jtöjd 68 fot och synv. 7 mil. 390 59' 

45" N. 3° 51' 48'' O. Tornet är mörkbrunt med hvit. Jan
tärna och uppstiger från midten af räktarehuset. 

ESTEPONA (209). Fyr, fast, med blänk hvarje 4m; 

på udden Doncella. Tornet är käggelformigt och mörkgrönt. 
flöjd 60 fot och synv. 12 mil. 3() 0 23" 20" N. 5" w 
59" v. 

CALLAHOEHA ( 209 ). Fyr, fast, med blänk hra1je 3m. 

Höjd 115 fot och syn r. l f1 mil. 36 ° 30' '10" N. 4" 38' 
24'' V. Tornet är mörkgrönt. 

tf ~'d-hulieo. 

CAPE MAYSI (318). Fyr, fast. Höjd 128 fot och synr. 

17· mil. 20" 15' 12" l\". 740 JO' 24" Y. 
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GREAT STIRRUP CAY (318). Fyr, fast; synes från 
N. O. rund S. och V. till N. V. t. N. Höjd 70 fot och synv. 
15 mil. 25° 49' 42" N. 77° 54' V. 

uNOERRÄTTELSEH FÖR SJÖFAHANDE. 

Åland. Leschey · grundet Detta grund är beläget söder 
, om Älnncl i lat. N. 59 o 41' 43", lo ng. O. 21 ° 46' 32", samt 

består af 3 åtsk iljda underrattensklippor på 5, 6 och 7 fots 
djup. Det grundaste stället ligger S. 64° ost p. c. från 
Utö fyrtorn. Från 5 fots klippan har grundet en utsträck
ning af 250 famnar i N. N. O. och en bredd af 132 famnar. 

!Yladeira. Vid Funclwl ligger ett skeppsnak på 23~ 
famnars djupt vatten och i följande pejlingar. 

Jlheo de Gorgulho. V. t. N. 1- N., Pico da Cruz i N. V. 
~ V., och katedralkyrkan i N. O. Pejlingarne äro missvi
sande. i\lissv. 21 ° 55' V. år l 863. 

Stilla Ocean. En blindklippa är upptäckt i lat. S. 25° 

23' och long. V. 70° 43' 20". 
China. Vid Newchevanq finnas lotsar att tillgå, hilka 

påpassa utanför denarande grund. Vid ranligt tidratten 
kunna fartyg in- och utlöpa med 15 fots djupgående och 
Y id springlid med 16 ~ fot. 

Kaptener åtvarnas ait ej begagna andra personer än 
lotsar för att undvika olyckor. 

,,fedel!w{vet. G't'nhams-grundet är enligt sednaste un
derrättelser beläget i lat. N. 37 o 9' 42" och lo ng. O. 12 ° 
43' 52". Det har 15 fot vatten. 

Östersjön. Nord 2 ° ost Y id pass 3 kabellängder från 
RosenMints-grundet eller 2 minnter S. 76 ° O. från Utklip

pans fyrtorn, finnes ett grund !nars djup är 4 famnar, med 
trenne derå yarande högstenar 17, 15 och 10 fot under vat

tenytan. 
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För att gå fritt öster om detta grund, böra de östllga
.ste byggnaderna på Utlängrm ej bringas nordligare än N. i\. 
O. innan Vtl>lippans fyrbyggnad pejlas nord om N. V. t. V, 
p. c. Missvisn. I3 ° V. l 863. 

SAMMAN D HAG AF KONGL. BHEF, GENERAL-ORDER m. m., 
UTGlNGNA FRÅN SJÖFÖHSVAHSDEPARTEMENTET. 

(Kong!. Bref.) 

Den 3 Juli. Vid tillämpningen af 3 §. Kong!. Förordningen 
den 22 Dec. l S4S skall iakttagas, aU den tid båtsman, 
i följd af Jaga kraftnmnen dom, fängelsestraff undergätt, 
ej må såsom brukningstid för beklädnaden anses. 

Den 1 O. Tre premier, ett å 1000 och tY å å 500 rdr rmt 
hYartdera, utfästas för ritningar och försiag till ny sort 
mindre kanonångslnpar. 

S. d. sekundlöjtnanten Yid flottan C. E. de Champs be
Yiljas andra årets stipendium för tjenstgöring i storbri
tannisk örlogstjenst. 

S. d. LotsbefälhafYaren i \'enern C. J. Ström!Jerg tillagd 
lotslöjtnants namn, heder och värdighet. 

S. d. Premierlöjtnanten och rid d. C. C. Engström 1 illgodo
njuter i dagtraktamente två norska speciedaler under vi
standet i Norrige i och för skjutförsök. 

1.'- d. Med bibehållande af 7 4 §:s nådiga reglemente för 
amiralitetskrigsmanskassan den 26 Oktober l 838 före
skrifter i öfrigt, ändras det i nämnda § intagna stadgande 
om barn efter alliden delegare i kassan tillkommande gra
iialsrätt, sålunda, "att sådana barn må, om de hå eller 
flera äro, njuta så stort gratial som enka tillkomma bort, 
i fall hon lefvat, men ett barn blott hälften", och må 
detta stadgande tillämpas från 1861 års början. 
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Oen 21. sekundlöjtnanten Yid tlottan E. i\ordenfalk beviljas 
tre års 1jenstledighet för att ingå i 1\ongl. storbritannisk 
örlogsljenst, samt ett års resesti pendium. 

Den 28. I stället för de i fastställda planen för vattenled
ningen från Lyckeby till CarlsJuona afseelda tYå extra 
bassiner å Amiralitetsslätten och Hoglands park, må vid 
kri gstillfällen den af dockbyggnaderna å kronans skepps
nrf, som lättast kan undYaras, io rdningställas och !Jegag
nas såsom extra Yattenresenoir. 

s. d. Kongl. Maj:ts fastställda stat för den Yid Yattenled
ningen från Lyckeby till Carlskrona erforderliga personal 
att från den l Oktober 1863 och tillsYidare tillämpas, 
upptager. Till en römätsföreståndare, årligt arvode 1500, 
rdr rmt, en maskinist, d:o 1200 rdr rmt, samt ett biträde 
åt föreståndaren o ch en eldare tillsammans 1080 rdr rmt. 

S. d. Vattenledningen från Lyckeby till Carlskrona skall, 
sedan den blihit fullbordad, till Kongl. Maj:ts flotta öf
Yerlemnas. 

Den 1 Augusti. Från kronans förråd i Carlskrona må tiU 
Carlskrona stads fri\illiga skarpskytteförening utlemnas 
såsom lån på l år, 200 till krigsbruk odugliga, men till 

exercis tjenlig:a geYär. 

Den 25. Förste bataljonsläkaretjensten vid flottans depöt 1 
Götheborg skall tillsYidare bestridas på förordnande. 

Den s September. Att en af floHans kanonångslupar skall tm 
Carls!Jorg afgå och mottaga i Stockholm upplagde franska 
pansarplåtar, samt derstädes, under den tid försökskjut
ningarne Yara, qyarblif\a, samt att en officer beordras tiU 
Carlsborg för yerkställande af kontraktsenlig besigtning ä 
,·id Motala mekaniska Yerkstad beställda skott-tafia och 

pansarplåtar. 

Den 6 Oktober. :\är upphandling af ullstrumpor härnäst 
för skeppsgossekompanierna ifrågakommer, och sedermera; 
framgent, skola skeppsgossarne i stället för 2 par af hit-
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tills följd modell, förses hvardera, för år räknad!, med 
3 par ullstrumpor af lämplig storl ek, och i följd derrtf 
anskaffningen ske efter 3 olika model ler. 

S. d. I sammanhang med de i nåder anbefallda skjutför
söken vid Carlsborg må försök anställas med ett af illge
niören .J. Nobel prepare radt krut, hYaraf erforderlig qvantilet 
må tillhandahållas Nobel från Hottans förråd. 

Den 13. Ny lönereglering, för den vid lots- och fyrinrätt
gen anställde personal, fastställd. 

Den 20. T\'enne pansarplåtar af stål och jern, förfärdigade 
vid Motala verkstad, må på statens bekostnad undergå be
hörig pröfning ' 'id Carlsborg i sammanhang med der nn 
pågående försök till utrönande af pansarpl åts motstånds
kraft; äfvensom att en, af vi'\ nämnde fästnin()' befintli()'a 

o " ' 
efter skjutningen öfve rblifna pansarplåtar af svårare di-
mensioner, må amändas till utrönande af dylika plåtars 
förmåga att moistå skott, då de äro fästade på mm. 

Den 30. Hesnitaten af de skjutförsök, som redan blif\'it an
ställde eller komma att utföras med såväl retl'lade som 
slätborrade kanoner, skola granskas och sammanföras af 
en för ändamålet samnwnsa tt komite, bestående af general
fälttygmästaren såsom ordförande jemte 2 officerare af 
armeen och 2 af flottan. 

S. d. Med upphäf\and e af föreskriften i Kong!. Maj:ts nåd. 
bref af 28 Dec. 1844 rörande afskaifandet af den s. k. 
middagsparaden vid Carlskrona station, kommer nämnde 
parad att åter införas, samt på- och afringningen från 
arbeten på varfvet att ske i enlighet med en derföre före
slagen tabell. 

(General-order.) 

Den l Augusti. Premierlöj tnanten vid flottan P. E. Arrhe
nitts tillåtes emottaga och bära den honom af H. M. Drott-

ningen af Stor-BI'itaunien och lrlaud tilldelade medalj för 
tleH11gandet i expeditionen mot China år l8ti0. 

Den 8. Kaptenliijtnanten vid flottan C. J. E. l\lelander skall, 
l'fi.l'r afskedade kaptenlöjtnanten och ridd. C. G. G. Stuart, 
t. Y. yara chef för 2:dra Blekinge båtsmanskompani. 

Den 15. Kaptenlöjtnanten vid flottan och ridd. E. Odelstjerna 
skall, efter kaptenen och ridd. B. J. Adelborg, t. v. Yara 
tygmästare vid flottans Carlskrona station. 

Den 24. Premierlöjtnanten vid Hotlan C. R. Frölen tillåtes 
att under sin den l nästkommande Oktober infallande se
mester idka iu- och utrikes sjöfart å sYenskt. eller norskt 
hand elsrartyg. 

S. d. Premierlöjtnanten Yid flottans konstruktionskår och 
ridd. J. V. Gjerling beordras resa till Stockholm för att 
deltaga i det sammanträdr, som i början af nästkommande 
September kommer att ega rum emellan svenska, norska 
och danska officerare, till utbytande af åsigter och erfa
renhet rörande den nu fö r tiden såsom lämpligast ansedda 
sjökrigsmaterieL 

Den l September. Vid det sammanträde, som den 4 innev. 
September konuner att iippnas, emeilan svenska, norska 
och danska offieerare, för utbytande af åsigter och erfa
renhet rörande den nu för tiden såsom lämpligast ansedda 
sjökrigsmateriel, beordras kommen dören Yid flottan och 
ridd. C. B. Lillieliöiik att fu nge ra såsom sammanträdets 
ordförande, kommendörkaptenen vid flo ttan och ridd. J. B. 
K.leman och löjtnanten vid mekaniska kåren J. C. A. d' Ailly 
såsom ledamöter. 

Den 3. sekundlöjtnanten vid flottan G. af Trolle skall, efter 
framlidne premierlöjtnanten frih . G. J. W. Åkerhjelm, t. v. 
tjenstgöra såsom biträdande lärare sjövetenskapen ,-id 
Kongl. krigsakademien. 

12 
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s. d. Raptenlöjtnanten vid Hotlan m. nt C. O. L. Hudbeck 
tillåtes emottaga och bära Kong!. danska Dannebrogs
orden. 

Den 5. Kommendörkaptenen vid flottan och ridd. K. L . .\att 
och Dag tillåtes emottaga och bära Kong!. danska Danne
brogsorden. 

Den 8. Kanonångsluparne Svensksund och Ingegerd a frus~as 
och uppläggas, men Alfhi! d och Motala bibehålla efter 
afmönstringen uppbörderna ombord. 

Den 9. Kaptenen vid flottan och ri dd. R. Yon Feil itzen skall 
ställa sig under Kongl. förrallaingens af sj öärendena order, 
i och för stundande profskjutningar Yid Carlsborgs fäst
ning. För samma ändamål ställes kanonångslupen Motala 
till förvaltningens fö rfogand e. 

Den 15. I komiteen till anställande af skjutförsök rid Cat·ls
borgs fästning, lieordras kommendörkaptenen rid flot.tan 
och ridd. J. B. Kieman att dellaga såsom ordförande, kap
tenerne vid flottan och riddame F. Il. Didron och H. rou 
Feilitzen såsom ledamöter. 

Den 28. Vid skjutförsöken r id Carlsborgs fästning skall äf
Yen komiteen anställa skjutförsök mol nämnda fästnino·s 

"' sluträrns yttre muncrk, för att pröfva dess hållbarhet 
mot artill eri af sYår J,alllJer. 

Den 2 Oktober. Premierlöjtnante 1 och r i r! d. C. C. Eugst 1·iim 
skall från Christiania åtenända ti Il Srerige och inställa 
sig Yid Carlsborgs fästning för att Yara ledamot af den 
komite, som derstädes skall utföra skju tförsök till utrö
nande af svensk pansarplåts relat ira motståndsförmåga m. m. 

Den !). 1\ a[Jtenlöj!.nant J. E. Gadeli11s beriljas l års tjenst
Iedighet för att hef't r itla lä rarebefaUuingen rid na,·igations
skolan i Göteborg. 

Den 1 O. Ängkorvetten G die, som nyl igen l!lifrit fo rsedd med 
brunn och ny propell er samt dessut om li ndergått be!yrlli ii:;t 
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förändriugar, skall , sedan inmönstringen den 15 Oktober 
skett och innan anbefalld resa till atlägsnare farvatten 
anträdes, dröja i Östersjön så många dygn som erfordras 
för nödiga profturers anställande. 

Den 14. Premierlöj tnant C. l-1. Smedberg skall , på chefens 
för sjöl,artekontoret gjorda hemställan, från och med l 
NoYember tjenstgöra i sjökartekontoret. 

Den 19. Premierlöjtnant A. Mol ander skall , på chefe ns för 
~j ökartckontoret gjo rda hemställan, tjcnstgöra i sjökarte
kontoret ; lnadan hans tj enstgöri ng i sjö fö rsrarsdeparte
mentets kommandoexpedition upphört. 

Den 4 Norember. Kommendören m. m. C. B. Lill iehöök och 
kommendörkaptenen m. m. J. B. Kleman förordnas att vara 
ledamöter i den komitc, som skall granska och samman
föra resultaten ar de skj uiförsök, som redan blifvit an
ställde eller komma att emot pansarplåt utföras med så
väl refflade som slätborrade kanoner. 

Den 13. Kommendörkaptenen m. m. C. A. Sundin förordnas 
att under en tid af 6 månaller såsom adjungerad ledamot 
i Kong!. fön al1ningen af sjöärendena tjenstgöra. 

Deu 2 1. Kanonångslupen Motala skall afrustas och uppläggas 
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FÖRÄNDRINGAR 11\0M KO~GL. ~lAFfS FLOTTA . 

Bef"n,-dringor: 

Den 8 September. Till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten 
C. 11. Theland et·; till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten G, B. 

Lilliehööf>; Yid floHans konstruktiooskår, t. v.: till öfverste 
och sekundchef: t. f. kaptenen vid kåren A. G. A. Ljung

stedt j till kapten: kaptenlöjtnanten J. F. Ringheim j till kap
tenlöjtnant: premierlöjtnanten .J. H. Fornell, samt till pre
mierlöjtnanter: seknndlöjlnanterne A O. Tryg.r;er och H. 
O. 1'oll. 

Den l O November. Till premierlöjtnant: sekundlöjtnanten 
G. J. Nonlen(allt. 

Döds f n !l: 

Premierlöjtnanten, frih. G. W. J(oslwll, den 4 September. 
Proviantmästaren, förste expeditionssekreteraren, ridd. af K. 
Wasa01·den L. A. Arnoldson, den 27 September. 

Chefen i Sundsvalls fördelning af tiotTa lotsdistriktet, 
lotslöjtnanten .J. O. JYigr·en, den 18 Oktober. 




