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Local History Tour 

Story of the Tyne 

This is Discovery Museums’ maritime gallery. That means that this gallery is all about the River 

Tyne, what work people did on the banks of the Tyne, how the river has been used and changed. 

Shipbuilding and coal mining were probably Tyneside’s most important trades. Shipbuilding and coal 

mining both came to an end in the North East in the 1980s. 

Mauretania is possibly the most famous ship built on the Tyne. It was a luxury passenger ship built to 

transport people to and from the USA and the UK.It was such a big commission that Swan Hunter and 

Wigham Richardson joined their companies together in order to bid for the contract, which they won. 

It was the largest ship in the world, and the largest moving object. Mauretania was repurposed during 

the First World War, as many civilian ships were, and became a transport ship and hospital ship. 

Mauretania used the same technology as in the Turbinia, which you can see in our entrance hall. 

Turbinia was built as a test vessel in 1894 for Charles Parsons’ innovative steam turbine engine. It 

was faster, smaller and smoother than any engine before and paved the way for faster, cheaper and 

more pleasant long-distance journeys. 
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Translation of the story of Tyne river in Arabic 

 هذا أن يعني هذا. ديسكفري لمتاحف البحري المعرض هو هذا

 على الناس به قام الذي العمل ما ، تاين نهر حول يدور المعرض

 بناء كان ربما.وتغييره النهر استخدام تم وكيف ، تاين نهر ضفاف

في التجارة أهم من الفحم وتعدين السفن  Tyneside. بناء انتهى 

 تكون ربما.الثمانينيات في الشرقي الشمال في الفحم دينوتع السفن

 ركاب سفينة كانت لقد. تاين نهر على بناؤها تم سفينة أشهر موريتانيا

 والمملكة المتحدة الواليات وإلى من األشخاص لنقل بناؤها تم فاخرة

انضم أن كبيرة عمولة وكانت ، المتحدة  Swan Hunter و 

Wigham Richardson عطاءات لتقديم معًا يهماشركت إلى 

 وأكبر ، العالم في سفينة أكبر كانت. به فازا الذي العقد على للحصول

 العالمية الحرب خالل موريتانيا من الغرض تغيير تم. متحرك جسم

 وسفينة نقل سفينة وأصبحت ، المدنية السفن من العديد مثل ، األولى

في ستخدمةالم التكنولوجيا نفس موريتانيا استخدمت. مستشفى  

Turbinia ، بناء تم. المدخل صالة في رؤيتها يمكنك والتي  

Turbinia التوربينات لمحرك 1894 عام في اختبار كسفينة 

من المبتكر البخارية  Charles Parsons. وأصغر أسرع كانت 

 طويلة لرحالت الطريق ومهدت قبل من محرك أي من سالسة وأكثر

متعة وأكثر وأرخص أسرع . 
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Coal 

We can’t talk about the Tyne and not talk about coal. Coal mined from the area was brought to the 

Tyne and loaded onto collier ships, to then be exported around the country and further afield. 

 

 فحم

 حمالف إحضار تم. الفحم عن نتحدث وال تاين عن الحديث يمكننا ال

إلى المنطقة من المستخرج  Tyne ليتم ، الفحم سفن على وتحميله 

وخارجها البالد أنحاء جميع في ذلك بعد تصديره . 
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Keelmen 

Here are some models of keels. From the 14th century these were used in the Tyne, and Wear, to 

transport coal from the banks of the rivers to collier ships. The collier ships could not get to the banks 

of the river for a variety of reasons, the water was too shallow and keels had specifically flat bottoms 

to deal with this. Or they could not get past the many bridges that went across the Tyne. 

In 1850 the Tyne Improvement Commission was established to improve the condition of the river for 

use by heavy industry. The government thought that more money could be made from the river and 

that it was being mismanaged as it was by Newcastle’s Mayor and Alderman (Newcastle 

Corporation). The government carried out dredging and widening of the river channel which made 

navigation of larger ships easier. They also replaced the low Georgian bridge with the swing bridge 

that we see today, meaning large ships could get higher up the Tyne. 

Again, we can’t talk about the Tyne and not talk about shipbuilding. This was a massive part of the 

history of industry on the banks of the Tyne. In 1294 it is recorded that a galley for the Royal fleet 

was built on the Tyne. The first ships built on the Tyne would have been wooden but it led the way 

from the 1840s with iron ships. 

 كيلمن

 كانت ، عشر الرابع القرن منذ. العارضة نماذج بعض يلي فيما

في تستخدم  Tyne و Wear سفن إلى األنهار ضفاف من الفحم لنقل 

 ألسباب النهر ضفاف إلى الوصول من المنجم سفن تتمكن لم. الفحم

 قيعان على تحتوي القعرات وكانت جدًا ضحلة كانت فالمياه ، متنوعة

 تجاوز من يتمكنوا لم أو. هذا مع للتعامل التحديد وجه على مسطحة

 إنشاء تم 1850 عام في.تاين نهر عبر مرت التي الجسور من العديد

. الثقيلة الصناعات في الستخدامه النهر حالة لتحسين تاين تحسين لجنة
 تم وأنه النهر من األموال من المزيد جني يمكن أنه الحكومة اعتقدت

 شركة) وألدرمان نيوكاسل عمدة قبل من كان كما إدارته سوء

 المالحة جعل مما النهر قناة وتوسيع بتجريف الحكومة قامت(. نيوكاسل

 المنخفض يالجورج الجسر باستبدال أيًضا قاموا. أسهل الكبيرة للسفن
 يمكن الكبيرة السفن أن يعني مما ، اليوم نراه الذي المتأرجح بالجسر

 تاين عن التحدث يمكننا ال ، أخرى مرة.تاين نهر أعلى ترتفع أن

 الصناعة تاريخ من كبيًرا جزًءا هذا كان. السفن بناء عن الحديث وعدم

 مطبخ وجود تسجيل تم 1294 عام في. تاين نهر ضفاف على

 بنيت التي األولى السفن كانت. تاين على بناؤه تم الملكي لألسطول

 التاسع القرن أربعينيات من الطريق قادت لكنها خشبية Tyne على

حديدية بسفن عشر . 
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HMS Victoria 

Here we can see a model of a ship waiting to be launched. She was built by Armstrong Mitchell in 

1885 for the Royal Navy. The chocks are removed and oil and grease are used to encourage the ship 

to gently plunge towards the water. This models shows that ships were not fully fitted out until they 

were in the water. There are usually several months in between launch and completion date. During 

this time the finals fittings are added and the ship undertakes trials. 

 

HMS فيكتوريا 

 ارمسترونج بناها. إطالقها تنتظر لسفينة نموذًجا نرى أن يمكننا هنا

 الحواجز إزالة تتم. الملكية البحرية لصالح 1885 عام في ميتشل

. الماء نحو برفق الغطس على السفينة لتشجيع والشحوم الزيت واستخدام
 في تكون حتى بالكامل تجهيزها يتم لم السفن أن النماذج هذه توضح

. واالنتهاء اإلطالق تاريخ بين أشهر عدة هناك تكون ما عادة. الماء

تجارب السفينة وتجري النهائية التركيبات إضافة يتم الوقت هذا خالل . 
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T.S.S. Ranpura 

Ship models are a great source of information for maritime historians, researchers and enthusiasts. 

Often they are the only thing left of a ship, along with the plan. Often they were commissioned before 

the actual ship had been completed so details could have changed. You can see lots of really small 

details on this model, for example little wicker chairs. You can also notice that some of the detail, 

such as doors, have been painted on. 

رانبورا. ت  

 والباحثين للمؤرخين للمعلومات رائعًا مصدًرا السفن نماذج تعد

 من المتبقي الوحيد الشيء هي تكون ما غالبًا. البحريين والمتحمسين

 اكتمال قبل تكليفهم تم ما غالبًا. الخطة مع جنب إلى جنبًا ، السفينة

 رؤية يمكنك. التفاصيل تغيير الممكن من كان ذلكل الفعلية السفينة

 المثال سبيل على ، النموذج هذا في حقًا الصغيرة التفاصيل من الكثير

 أن مالحظة أيًضا يمكنك. الخيزران من المصنوعة الصغيرة الكراسي

عليها رسمها تم قد ، األبواب مثل ، التفاصيل بعض . 
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Dredger model 

We have mentioned that the Tyne Improvement Commission introduced dredging when it was formed 

in 1850. Dredging is a constant process that needs to be maintained in order to keep the channel deep 

and clear. However during the First World War it took a back seat, understandably. So in 1923 the 

Commission ordered this ship to help with the backlog. It could dredge up to 800 tonnes per hour of 

sand, gravel and silt. 

الكراكة نموذج  

تحسين لجنة أن ذكرنا لقد  Tyne تم عندما التجريف أدخلت قد 

 عليها الحفاظ يجب مستمرة عملية التجريف. 1850 عام في تشكيلها

 العالمية الحرب خالل لكن. وواضحة عميقة القناة على الحفاظ أجل من

 اللجنة أمرت 1923 عام في لذلك. مفهوم بشكل تراجعت ، األولى

 800 إلى يصل ما تجرف أن يمكن. التأخير في بالمساعدة السفينة هذه

والطمي والحصى الرمل من الساعة في طن . 
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Hopper barge 

Here we can see what was used to get rid of the material that was brought up from the bottom of the 

river. A hopper barge. The dredger goes out into the sea and the bottom opens and it dumps its load. 

بارج هوبر  

 تم التي المواد من للتخلص استخدامه تم ما نرى أن يمكننا هنا

 ويفتح البحر إلى الحفارة تخرج. واثب بارجة. النهر قاع من إحضارها

حمولتها وتفريغ القاع . 
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Coble 

Here we have the fishing Coble, Fulmar. She was built by Cambridge of Hartlepool for a Cullercoats 

fisherman in 1910. 

The main features of a coble are flat bottom and high bow, which you can see here. 

The main roles of cobles were fishing and pilotage. 

 كوبل

 هارتلبول كامبريدج قبل من بناؤها تم. فولمار ، الصيد كوبل لدينا هنا

 هي للحجر الرئيسية المالمح.1910 عام في Cullercoats لصياد

 األدوار كانت.هنا رؤيتها يمكنك والتي ، العالي والقوس المسطح القاع

واإلرشاد الصيد هي لألحجار الرئيسية . 

  



   
 

11 11  
 

Fishing 

By the late 1700’s fishing was well established at Cullercoats due to its pier and its natural harbour. 

‘White fishing’ happened December till March (cod and herring) Salmon fishing happened Feb – 

August. Larger boats could go out further to catch the Herring. 

Women helped with the industry. They assisted with the baiting of the lines the night before. They 

also bought and sold the fish, they would have to carry the fish in large crates that they carried on 

their backs, and it would have been very hard physical work for both men and women. 

An artist colony also grew around the late 19th century, drawn by the picturesque nature of fishing 

and Cullercoats. 

السمك صيد  

في راسًخا الصيد كان ، الميالدي عشر الثامن لقرنا أواخر بحلول  

Cullercoats الصيد" حدث.الطبيعي ومينائه لرصيفه نظًرا 

 صيد حدث( والرنجة القد سمك) مارس حتى ديسمبر من" األبيض

 تذهب أن األكبر للقوارب يمكن. أغسطس - فبراير في السلمون سمك

 في ساعدوا. ةالصناع في النساء ساعدت.الرنجة على للقبض أبعد

 ، األسماك وبيع بشراء أيًضا قاموا. السابقة الليلة في الخطوط اصطياد

 ، ظهورهم على يحملونها كبيرة صناديق في األسماك حمل عليهم وكان

 نمت كما.سواء حد على والنساء الرجال على جدًا الصعب من وكان

 الطبيعة ارسمته ، تقريبًا عشر التاسع القرن أواخر في للفنانين مستعمرة

ومعاطف األسماك لصيد الخالبة  Cullercoats. 
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Gansey wear 

These were worn by local fishermen. They had distinctive patterns based on where they were from 

and from which family and were often knitted by the women of the area. If drowned the gansey a 

fisherman was wearing would help identify them. Warm and hardwearing and tightly knitted to make 

them slightly waterproof. ‘Mistakes’ were made to identify the specific members of the family who 

had made the jumper. They took around 6 weeks to knit. Patterns were handed down through family 

members but not written down. 

جانسي ارتداء  

 على بناءًً مميزة أنماط لديهم كان. المحليون الصيادون يرتديها كان

 من محاكين كانوا ما وغالبًا ، عائلة أي ومن إليه ينتمون الذي المكان

 سيساعد الصياد يرتديه كان الذي الغانسي غرق إذا. المنطقة نساء قبل

 للماء مقاومة ليجعلها بإحكام ومحبوك ومتين دافئ. عليهم التعرف في

. الوثب صنعوا الذين األسرة أفراد لتحديد" أخطاء" ارتكاب تم. قليالًً

 خالل من األنماط نقل تم. للتماسك أسابيع 6 حوالي األمر استغرق

تدوينها يتم لم ولكن األسرة أفراد  
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Skirt 

Here we have a traditional Cullercoats fishwife skirt. The number of tucks in the skirt indicated how 

wealthy you were. So more tuck = more wealth. The tucks also meant it could be lengthened for 

growth. On the top they wore several layers of blouses and scarves that were wrapped around their 

bodies and secured with broches rather than buttons. Over the skirt was worn the pinny and under the 

pinny the money pocket for safe keeping. 

 تنورة

تنورة لدينا هنا  Cullercoats في الثنيات عدد يشير. التقليدية 

. الثروة من المزيد=  الثنية من المزيد لذا. ثرائك مدى إلى التنورة

 كانوا العلوي الجزء في. النمو إطالة يمكن أنه أيًضا تعني الثنيات كانت
 حول ملفوفة كانت التي واألوشحة البلوزات من طبقات عدة يرتدون

 يرتدي كان التنورة فوق. األزرار من بدالًً ببروش ومثبتة أجسادهم

بأمان هالحفظ النقود جيب وتحت الدبوس . 
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River Tyne model 

Made for the Tyne improvement commission and exhibited at the North East Coast Exhibition in 

1929, this is a model of the Tyne. It was made in Howdon by Mr Magar. It shows the Tyne from 

Newburn to Tynemouth and all the industries on the Tyne at that time. 

The Tyne Improvement Commission commissioned this model. Their job was to the make the most 

out of the potential of the Tyne, they did this by planning a series of works including dredging and 

blasting protruding rocks away in order to create a deeper and straighter river channel. 

Through dredging the new swing bridge, the upper part of the river was accessible to larger ships. 

This model was a way for the commission to show off all the work they had done over the past 80 

years and how it had improved the Tyne. The Port of Tyne authority continue their work to this day. 

 

تاين نهر نموذج  

تحسين لجنة أجل من ُصنع  Tyne الساحل معرض في وُعرض 

من نموذج وهو ، 1929 عام في الشرقي الشمالي  Tyne. تم 

في صنعه  Howdon السيد بواسطة  Magar. يُظهر Tyne من 

Newburn إلى Tynemouth في الصناعات وجميع  Tyne ذلك في 

تحسين لجنة كلفت.الوقت  Tyne هي مهمتهم كانت. النموذج هذا 

إمكانات من استفادة أقصى تحقيق  Tyne ، خالل من ذلك فعلوا وقد 

 الصخور وتفجير التجريف ذلك في بما األعمال من لسلسلة التخطيط

 خالل من.استقامة وأكثر أعمق نهر قناة إنشاء أجل من بعيدًا البارزة

 في النهر من العلوي الجزء كان ، الجديد المتأرجح الجسر تجريف

 كل لعرض للجنة وسيلة النموذج هذا كان. حجًما األكبر السفن متناول
 أنها وكيف الماضية عاًما الثمانين مدار على به قاموا الذي العمل

هذا يومنا حتى هاعمل تاين ميناء سلطة تواصل .Tyne حسنت . 

 


