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CHAPl\1ANS PARABOLISKA KoNSTRUKTIONS-SYSTEM, 

TILLÄMPADT PÅ HANDELSFARTYG, 

AF 

G. c. WITT. 

Fr&n de äldsta tider tillbaka hafva snart sagdt oänd·· 
ligt rnånga, till storlek och skapnad olika, Handelsfartyg 
blifvit bygda; ocl~ ännu i dag torde man sällan få sa 
tvenne fartyg, som tiro hvm·andra fullkomligen lika till 
dimensioner, skapnad och tacklings-:;titt, Att det rndste 
finnas flere slags fartyg, tifvensom fartyg af olika storlek 
inom hvarje slag, ä1· naturligt: ty de behof, hvarti\1 far
tygen användas, äro af många slag, och de farvatten, på 
hvilka de färdas, äro hvarandra mycket olika. Men när 
man ~er att ej allenast hvarje nation har sitt olika kon
struktions-sätt, utan äfven att inom samma land, de far
tyg, som tiro ämnade att föra lika stor last, af samrna 
slags varor, och hesöka sarr11na farvatten, lik vtil oftast 
ski l ja sig från hvarandt·a högst betydligt brtde i dimen
sioner, form och tacklings-stitt, så kan den, som vill fol'
ska i skeppsbyggeri-vetenskapen, ej underlåta att göt·a sig 
reda för orsaken till detta Jorbållancle, Den första tanka, 
som till fi)ljd häraf framsttiller sig, tit·, att det måste htir
röra deraf att man, ända till dato, ej haft någon bestämd 
princip att bygga fartyg efter, utan att Byggmästaren of
tast följt den bästa ritning, han haft sig bekan~, och der
vid gjort de förändringar, han an~ett leda till något godt 
resultat, eller hvilka nnnars i nagon mån varit af behof
''et på kal lade. Detta tm·de också vara verkliga förhål
landet, ehuru en del andra omständigheter härvid inver
kat, hvaribland förnämligast den: att skeppsbyggnad ofta 

17 



130 

hlifvit anförtrodd åt personer, som icke kunn at bygga <'lt 

skepp efter ritning, och hvilka ej en giing haft samma in

sigt i sin konst, som man fot·dt·ar af en mästare i det 

lättaste handtverk, den der ej tillåtes att vara sjelf an

svarig för hvad han arbetar, in nan han tillbt·ingat 7 lir 

såsom lärande. Att det så hat· till gå tt, har visserligen 

föranl edt mycket ondt, så i ekonomiskt afseende, som frttn 

en moralisk synpunkt hetraktadt. Huru måuga olyck<;

händelser hade varit förekomna, och huru rn<1nga menni

skolif hade blifvit sparade, om alla fartyg haft en, för 

deras ämlamiil passande, konsh·uk tio n? 

Det var Chaprnans skapande snille, som uttänlte 

grunderne för Handebskeppens konstruktion, och redan år 

1775 utgaf ha n sin ''T rak ta t om Skeppsbygget·iet", deri 

han lemnar sådane atJvisningat·, att den som följer dem 

kan vara säker om att bygga goda fartyg. Han fortsatte, 

med ifver och framgång, sina forskningar en hlng följd 

af åt·, efter denna tid; och slutligen, genom uppfinnande 

af Parabolis/w l(onstruktions- methoden (hvilken finnes ut

förligt beskrifven i hans sedermera utgifna arbeten) gjor

de ban det möjligt för konstruktören att, innan man bör

jar ritningen till ett fm·tyg, kunna först precis bestämma 

både de dimensioner och den form det bör äga, för att 

bära ett gifvet lästetal och få de egenskaper, i afseende 

på välsegling m. m., som man vill gifva detsamma. Pa

raboliska ·konstruklions-methoden är troligen den enklaste, 

som kan uppfinnas, och har den fördelen att vara ti llämp

lig föt• alla slags fartyg, från det största skepp till den 

minsta båt. 

Ingen som studerat Chapmans afbandlingar nekar de

ras fö r trätllighet; men huru få handelsfartyg finnas dock 

i hans eget fädernesland, som äro bygda efter hans prin

ciper? Kanske hafva dessa principer icke blifvit så all -

131 

u1 änt kiinda, som de bonle. Chapmanska afhandlingarne 

äro dyra och . de fleste svåra att erhålla, samt afskräcka 

genom sin vidiyftighet och svi!righeten att utan betydlio-
. ' o 

ma themat1sk underbyggnad, kunna studeras, alla dem som 

idka skeppsbyggeriet endast handtverksmässigt. 

Ändamålet med denna afhandling ät• att så enkelt 

sorti möjligt, framställa först de principer, so1~ böm föl

jas vid konstruktion af handelsfartyg, och sedan visa lät

taste sättet att använda Chapmans paraboliska konstwk

tion~-system, då ritningar till fartyg skola uppgöras. Min 

memng är att fmmställa theorien sådan, att hva 1• och en 

med någorlunda insigt i mathematiken, kan fatta den oc~ 

tillämpningen till praktiken sådan, att man blott hehöfve1• 

kunna räkna säket·t med logarithmer, för att använda den. 

De i slutet bifogade tabeller på exponenter .och för

hå llanden, för fyra olika slags handelsfartyg, äro ämnade, 

icke att tjena till ovilkorlig efterföljd vid konstruktionen, 

utan att visa hvilka förhållanden och exponente1·, som 

finn as på de i Chapmans afhandling uppgifne bandelsfar

t!.g, så .. att man derigenom må kunna äga någon ledning 

fo r bedomandet af de exponenter och förhållanden, man 

hör taga, för det fartyg, man har att konstmera. 

Förberedande, nödvändiga definitioner 

. och upplysningar. 

Med ett fartygs dimensioner förstås dess längd, bredd 

toch djupgående. 

Längden mä tes på tvii säll", ueml igcn antingen M l

tenlinien dler äfver stäf, 
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Längden i vattenlinien tages friin innerkant af akter

atälvens spunning till innerkarit ar sptinning på förstäfven. 

Spunning kallas den trekantiga ränna, som är upp

huggen så väl å köl som stäfvar och i h'•ilkcn bordlägg

ningsplankorne stadna. 

Längden öfver stä/ mätes från akterkant af akterstäf

ven, vid öfverkant af häftbalken, till förkant af förstäf

ven, på samma höjd. 

Bredden mätes efter ytterkant af timren, på det stäl

le, der fartyget är bredast. 

Anm. Uti de i denna afhandling förekommande kal

kyleL· beräknas alltid både längd och bredd i vattenlinien. 

Djupgåendet mätes på 3 särskilda ställen, nemligen: 

från underkant af kiilens aktra ända till vattenlin ien, 

vinkelrätt emot vattenlinien, hvilket kallas: djupgående ak

ter; vidare, från underkant af kölens främsta ända till 

yattenlinien, hvilket kallfls: djupgående för; samt fri\n öf~ 

verkant af spunning på nollspantet till vnttenlinien, l1Vil

ket kallas: djupgdcnrle på nollspant. 

Skilnaden emellan djupgåendet ab.ter och fiir kallas 

styrlastighet. 

Vattenlinie kallas egentligen d~n linie till hvilken far

tyget nedsjunker i vattnet, när det är fullt lastfldt och 

klart till expedition. På handelsfartyg och lastdragare 

kallas denna linie äfven för lastlinie, hvaremot den linie, 

till hvilken fartyget sjunker, då det är utan last, kallas 

losslinie. Om, på en ritning, flera linier dragas, p11rallela 

med nftgon af de nyssnämnde linierna, kallas de, med ett 
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gemensamt namn, vattenlinier, och då kallas den först

nämnde linien föt· ö/ra vattenlinien, till skiluad ifran de 

öfriga.l 

Den kroppsrymd ett fartyg upptager i vattnet, nät• 

det ned s ju nk i t till ö fra vatten! i n i en, e Ilet· last! i nien, k a\
)as: dess deplacement. Vigten af den vattenmassa, som 

fartyget nndantrycker, ä1· lika med tyngden af fartyget 

med allt hvad deruti är. Således ät· ett fartygs tyngd 

lika med vigten af så många kubikfot vatten, som dess 

deplacement innehållet· kubikfot. Vanligen räknas salt 

vatten, hvaraf en kubikfot innehållet• 63 skålpund. 

Då man uträknar ett fartygs deplacement brukar man 

CJ låta bordläggningen ingå i beräkningen, m· det skäl att 

bordläggningen anses bära sig sjelf, eller motsvara tyng

den af så många kubikfot vatten, som den sjelf innehål

ler kubikfot. Således är det deplacementet efter ytterltqnt 
af timren, som hiir komrner i fråga. 

Dräglighet kallas tyngden af den last ett fartyg kan 

inlasta och bära. Drägligheten beräknas i svdra läster. 

En svdr läst innehåller 18 skeppund lätt vigt, eller 

288 lispund svåt· vigt och är, i det aldranärmaste, lika 

med 91 kubikfot salt vatten. 

Det är tydligt, att fal'tyget kan biira en last, svaran

de mot så många kubikfot vatten, som den del af farty

get, som är belägen emellan losslinien och lastlinien, inne

håller kubikfot. 

Spant kallas egentligen de timmer, som utgöra farty

gets skapnad tvärskepps, från kölen upp till relingen, el

ler att man så må sä~a: spanten äro refbenen i skepps-
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kroppen, Dock, i fråga om konstruktion af fartygsritniu

gar, förstås med spant hvar och en linie, som vinkeh·ät 

mot vattenlinicn *) drages från kölen till relingen, antin

gen spanten, vid byggnadens exekution, komma att stittas 

på samma ställen, som dessa linie1·, eller ej. 

Nollspant kallas det spant, som kommer på det stäl

le, der fartyget är bredast. 

En skeppsritning bestå1· af 2 särskilda delai·: kon

struktions-ritningen och segelritningen. 

J(onslt>uktion$-1'ilningen visar t1·enne särskilda projek

tioner af fartyget, nemligen: 

Sidoritningen, som föreställer fartyget, sedt ifrån sidan, 

en direktion paraHel med vattenliniens plan eller vin

kelrät mot den plan, som delar fartyget midt i tu lång

skeppsvägen. På ~tidoritningen äro uppdragne: köl och 

stäfvm·, spunningen, vattenlinien, spanten, bärhultet, kon

traflexionslinien (då sådan finnes), högsta bredden, däcken, 

råhultslisten, skarndäcket, masterna, !'Ös ten, röstjumfrur

na, galjon, galleri, hvalf, akterspegel, portar, kranbalk , 

beläggningspollare m. m., samt inredningen, så vida ej 

särskild ritning öfve r inredningen medfölje1·. 

Planritningen visar fartyget sedt ofvanifrån, i en di

rektion vinkelrät mot vattenlinien. Deruti äro uppdrag

ne: alla spanten, vattenlinien, högsta bredden, kontra

flexionslinien och skamdäcket, samt inredningen, då ej 

särskild inrednings1·itning finnes. Diagonalerna uppdragas 

äfven här, men förestä llas sedda efter deras utsträckning 

och icke i projektion. 

') :F'örr brula1des att sätta spanten vinl<elriila mot Rpunningcn, 

meR i sednare tider har man allmänt antag·it att siitta dem 

" inkeh·iita mot \'Rllenlinicn. 

135 

Spantritningen visar spanten sedda från fartygets än~ 

dar, i en direktion vinkelrät mot nollspantets plan. l 1å 

spantritningen äro uppdragna alla de spant, som finnas 

på sidoritningen, *) men som spanten äro lika på båda 

sido1· om medellinien, så visas endast ena hälften af h vart 

spant. lVIan sätter spanten akter om nollspantet till ven

ster om med ellinien, och spanten för om nollspantet till 

höger. Likaledes åro halfva delen af för- och akterstäf

ven uppdragne, på hvar sin sida om medellinien, äfven

som kölen, vattenlinien, hvalfvet, rorhålet, hörntimren, 

laögsta bredden, kontraflexionslinien, råhultet, skarndäcket 

och diagonalerna. 

segelritningen visar konturen af skepps-sidan öfvei' 

vattnet, masterna, rundhulten, salningarne, esselhufvude

na, alla seglen, vanten, stagena och bardunerna. 

Högsta bredden är en linie, som antages gå igenom 

alla de punkte1· på spanten, der de äro bredast. 

Kont1·ajlexions-linien är den linie, som antages gå ige

nom de punkter på spanten, der den konvexa och kon

kava delen af topptim1·en skära hvarandra, och finnes nu

mera sällan på andra fartyg än linieskepp och stön·e fre

gatter. 

Diagonaler kallas räta planer, ställda snedt emot far

tygets medelplan. De bugtiga linier, som uppkomma ge

nom dessa planers skärning med ytterkant af spanten, 

föreställas i planritningen. 

Perpendiklar kallas liniei·, som äro dragne, paraHela 

') :Ett spant består af 2:ne half.-ot·, eller så lmllade ringar, sam

manhnltade med hvaranrlrn. Liniet·nn på spantt·ituingen föt·c 

~ liilla ytterkant af fogningen, eller nåtet emellan spantens bå

da haJf,·m·. 
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med spanten, nntingen igenom de punkte•·, deJ' vattenlinie n 

sk ä t· innerkant af spunningen, för och a k ter, ell er äf,·en 

igenom de punkter, .~mellan h vilka längden öfver stä f mä tes. 

Vattenliniens arett är arean af den plan, vattenlinicu 

formerar. 

Ett spants m·ea är a1·ean af den del af spa ntet, som 

ii r under vattcnlinien. 

Centrum gravitatis af vattenhdlan kallas den punkt i 

hvilken vattnets kraft att uppbära skeppet är samlad och 

är densamma som centrum gravitatis af den vattenmassa, 

som fartyget undantrycker. 

Centrum voluminis, eller centrum gravilatis af slwpp 

och last, är den punkt som utgö1· gemensamma centr. gr:s 

af skeppet, med allt hvad deruti finnes. Det är den punkt 

der skeppet och alla dess tillhörigheter af tackling, last, 

m. m., uppviiga eller baluneera h varandra. 

Jlfetacentrum, eller styfhetspunkt, är den punkt hvar

öfver centr. voluminis ej får komma, så vida skeppet ej 

skall kantra. 

Dessa 3 punk ter äro tydligtvis belägna i den plan, 

som liingskeppsvägen delar fartyget midt i tu, och ligga 

vertikalt öfver hvarandra. 

Ett fartyg kallas styft när det har mycken benägen

het att motstå krängning, och att återtaga sin upprätta 

ställning, då det blifvit krängdt. Den kraft, hvarmed 

detta sker, kallas des> styfhetsmoment. När fartyget har 

ringa benägenhet att motstå krängning kallas det ranlft. 

Styfbeten beror naturligtvis på det me1· eller mindre af

ståndet emell.an centr. voluminis och metacentrum. 
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Segelpunkt, eller ~eglens gemelisamma centrum gravi.ta

tt.s, ~allas den }Htn],t de1· segleus l.uaft~ att framföra skep

pet, kan anses samlad. 

Segelmomenl kallas det tal, ~>om erbälles nt!r hvart 

och ett ~egels area. n:ultipliceras med dess · ~entr. gr:s di

s1ans fran vattenlimen och produkterne adderas; eller, 

Bom är detsamma: när hela segelarean multipliceras med 

segelpunktens afstånd från vattenlinien. 

Rätteligen bör segelmomentet beräknas från centr. 

voluminis och icke från vattenlinien; men som ceutr. 

vol:s högst sällan tir till sin belägenhet fullkomligen be

kan t, bruknr man oftast räkna segelmomentet ifrån vat

tenlinien: 

Principer för skeppsbyggnad. 

Alla liandelsfartyg indelas i tvenne klasser. Till för .. 

stn klnssen höra de, som äro ämnade att göra längre re

sor och befara stora haf. Dessa fartyg kunna och höra 

vara lika hos alla nationer. Till andra klassen räknas 

sädane som begagnas till mindre resor, på inskränktare 

farvatten. De måste variera efter beskaffenheten af fm·· 

vattnen, klimatet, m. m., på de ställen, der de användas. 

Fartyg af båda dessa klasser göras fylligare ellet· skarpa

re, allt efter som man gör mera afseende på lastdryghet 

eller på välsegling. 

Ett godt seglande fartyg hö1· hafva följande egenska

per: 1:o tillräcklig storlek alt bära så stor last det blif

vit ämnadt till; 2:0 segla väl i alla direktioner, hufvud

sai.ligast bidevind; 3:o vara makligt och lätt handterli ot i 

sjön; 4:o vara starkt och väl arbetad t, så att det ~n n 
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uthärda ~våra stormar; 5:o vam becJV1imt och väl inredt, 

De 2 sistnämnde af dessa· egenskaper inverka ej på di

mensionerue elle1· skapnaden af fartyget. Att iakttaga 

dem tillhör dessutom den rent praktiska delen af sllepps

byggerivetenslwpcn, hvarföre hä1· nu endast kan blifva 

frågan om att besttimma hvad som forclras för alt ernå 

de tre förstnämnde egenskapeme, i högsta möjliga grad. 

För att f/l, tilh·äclrlig storlek pll fartyget göras dess 

dimensione1· så stora att, sedan det blifvit fiirdigt och 

lastadt, rlet sjunker till ett bestämdt djupgående. 

För välseglingens slrull måste man konstruera farty

get sådant, att vattnets motstånd blir det minsta möjliga, 

och som detta motstånd bufvudsakligen beror på nollspan

tets area, bö1· den göras 1 i ten. Vidare m<lste fartyget ha f

va ett stort styfhetsmoment, så att det kan tåla mycket 

segel, samt vara skarpt, så alt det blir lätt att fiira genom 

vattnet. Detta bestämmer förhållandet emellan dimensio

nerna. Om man gör fartyget mycket H\ngt, i proportion 

emot dess djupgående, och tillika mycket bredt, i propor

tion en~ot dess längd, samt Wter bredden kontinuera långt 

fö1· och akter om nollspantet, så L'\r det mycken styfhct 

och kan föm stor segelm·.~a, men blir ej så lätt att föra 

genom vattnet, som om b1·edden är liten, i proportion till 

längden; emedan fartyget, i sednare fallet, lider mindre 

motstånd af vattnet. Man ser häraf att förhilllandet e

mellan längd, bredd och djuplek har vissa gränser, hvilka 

ej få öfverskridas. Genom en lång erfarenhet har man 

funnit: att b1·edden bör vara emellan t och i- af Hingelen 

och djupleken ungefar lika med halfva bredden. Med 

dessa förhållanden, som ej få betydligt öfverskridas, om ej 

olägenhet skall uppstl\, måste fartyget hafva ansenliga di.:.. 

mensione1·, så att det kan blifva skarpt, hvarigcnom väl

sc!;l'lingen befordras. Gen~m erfarenhet har man äfven 
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funnit hvad form en aleppskropp hör hafva, fö1· att blif

~a styf och välseglande. Största bredden bör vara belä

gen något för om midten, och ej för hastigt aftaga, hvar

ken åt hotten eller åt ändarne; deremot Lör så väl botten, 

som ändarne, vara skarpa, och akterskeppet vara skar

pare än förskeppet. Vidare har man funnit at~: "pil. .. de 

förträffligaste seglare, hafva spantens arem· aftag1t at an

darne, i samma förhållande som ordinaterne i en parabel. 

Det ä1· tydligt att här endast är frågan om formen under 

~attnet och n.ära deröfver, emedan den del, som icke vid

rörer vattnet, ej direli. t inverkar på välseglingen, ehuru 

det alltid är fördelaktigt att göra öfverLyggnaden så H\g, 

~om möjligt, för att t~iuska vindfånget, då man seglar 

bidevind. 

Föt att fb, slwppet makligt och handterligl i sjög/Jng, 
så att det icke för häftigt stampar eller sätter, bör cenll·. 

gr:s vara nära midten af skeppets längd, hvary.~mte bogen 

ej bör vara mycket skarp, eller hafva betyd: ig holkrabb. 

Förstäfven bö1· falla något ut öfver vattnet och bogen 

g'öras fyllig öfver vattnet, på det fartyget må JJerga sig i 

sjögång, att ej vågorna slå in öfve1· backen. 

Häftig stampning och slingring uppkommer ocls~ g~
nom felaktighet i fartygets lastning. Ju ni:irn.are mtdl 

midten, i afseende på fartygets längd, man. kan place~·a 
de tyngsta effekterna, ju mindre bli1· stampmng~n, och J.U 
län"re borelvarts tyngderna placeras, desto m1ndre blir 

l. 
0 

• V 'll man hafva fal'lyget mycket makligt, s 1ngnngen. t • • 

måste det 'hafva smf1 dimensione1·, 1 proporhon mot dess 

deplacement, hvilket åter igen strider mot reglome för väl

seglingen. 

• d • 
Under hidevinds segling verkar vattnets motstan pa 

förskeppet, som är starkast på läsida, ej allenast att hin-



dra frnm(arten, utan. äfven att vrida föJ'Stlifven upp emot 
lofvart, så vida nemligen medeldirektionen af vattnets mot
ständ träffar fartygets medellinie ' för om skeppets cen!J·. 
gr:s. För att motarbeta detta, måste man låta seglens 
gemensaml!la centr. gr:s komma fi:i!· om skeppets cenh·. 
gr:s, men som seglens centr. gr:s ej får komma tår långt 
framom skeppets centr. gr:s, emedan förfindan deraf ned
tryckes, och fartyget får beniigenhet att stampa, så gel' 
man fartyget styrlastighet, hvilken ej allenast bidrager att 
motverka den öfverflödiga lofgirigheten, utan äfven gör 
att vattnet får lättare tillopp till rodret. Vanliga förhål
landet iir, att medeldi1·ektionen nf vattnets motstånd triif'

far fartygets medeiiinie för om centr. vol:s, ehuru undan
tag finnas, t. ex. på några skonertar i Svenska örlogsflot
tan, hvilka äro ovanligt skarpa och hafva 3! fots styr
lastighet, med xo! fots dj upgående a k ter, samt också må
ste, till följd htiraf, hafva sitt segelcentrum akter om cenh·. 
vol:s, fö1· att få tillräcklig lofgirighet. 

Nä1· ett fartyg föres fram, måste vattnet ej allenas~ 

h indra fraruf~•rten, utan iifven ly fta skeppets förända. För 
att gifva akterändan en motsvarande lyftning, b1·ukm· man 
gifva de a ld enta masterna fall akter öfver. På de nyss
uämnde skonertarne hafva båda masterna ett ovanligt 
öta rkt fall, ltvilket i:ir nödvändigt, emedan förskeppet an
oars skulle, unde1· seglingen, tryckas för djupt ned i valt
uetl i anseende till dess ovanliga skarphet. 

För att lunnaj lwnstruera ett fartyg och gifva· det 
de egenslaper man önskar, betjenat· man sig lättast af 

Paraboliska konstruktions-methoden. 

Chapman för modade, med skäl, aft spant.::areot•ne, 
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väl konstrueratio f<ntyg, d.ulla aftaga i någon viss pro
gression och, fö1· att utröna detta, företog han sig att ut
r~kua oreot•ne å spanten i sådane fartyg, som han visste 
bafva goda egenskaper och hvilkas ritningar han hade sig 
bekante. Dessa areor dividerade han n1ed nollspantets 
bredd och de qvoter, han då erhöll, uttryckte det förhål
lande det ena spantets area hade till det andra. Distan
cer lika med qvolerne afsattes, från vattenlinien ned<'lt, 
Jlå hvarje motsvarande spant. Alla de punktc1·, han på 
detta sätt et•höll, sammanbuntlos genom en kroklinie, hvil
ken fick namn af spantlinien. Nu försökte Chapman att 
finna denna linies eqvation ellet·, i brist derpå, eqvalionen 
till den kroklinie, som närmast öfverensstiimde dermed. 
Han fann härigenom att, pil väl konstruerade fartyg, var 
parabeln den kroklinie, som häst inträffade med spantli
nien. Parabelns exponent och pararueter bestämdes alltid 
så, att parabeln gick igenom samma punkt, som spanlli
nien, på tre ställen, nemligen på nollspantet, på spantet 
närmast intill stiifven och på ett spant ungefii1· midt emel
lan dessa. Parabelns vertex va1· vid nollspantet. På nå
gra fartyg vat· parabelns exponent lika i för- och akter
skeppet, på några mindre för akterskeppet än för förskep
pet och på ett enda mindre för förskeppet än för akter
skeppet. På de flesta skeppsritningarne gick parabeln i
bland något utom, ibland något inom spantlinien, men på 
någ1·a få öfverensstiimde parabel och spantlinie fullkomligt, 
och just dessa skepp voro de bästa seglare. På alla rit
ningarne träffade dock parabeln vattenlinieu något inom 
spunningen, isynnerhet på fö1·sl;.eppet. Distancen emellan 
de båda punkte1·, det• parabeln afskär vattenlien, kallas 
konstruktions-vattenlinien, hvilken således är något kortare 
än rätta valtenlinien. 

För att bestämma parabelns exponent och parameter 

begagnades följande enkla mcthod: 
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Parabelns nllmänm~ eqvation är y11 = px, · tler y är 

ord i.uaten, x abscissan, n exponenten och p parametern. 

Låt Fig. 1 föreställa förskeppet af ett .fartyg. Linie1·na 

~' A, B, C &c. äro spanten, och kroklinien HIK spant

linien, hvilken, enligt hvad nyss är nämndt, erhållits pC1 

~et sätt, alt hvart spants area blifvit dividerad med noll

spantets bredd, och en distance, lika med qvolen, afsalt på 
spantet, från vattenlinien nedåt. Låt K, I och N vara 

de 3 punkter, genom hvilka man vill låta parabel.n .gå. 

D1·ages genom K Iinien KLM, paraHel med vattenhmen, 

a;å blir den en tangent till kroklinien. Nu äro KL och 

KM ordinater, IL och MN abscisaor, hvarföre de föna 

. svara mot y och de sednare mot x i parabelns cqvation. 

Om de då införas i d~nna cqvation, i stället för x och y, 

så får man: KL n= p. IL, och KM n= p. MN, hvaraf, nä1· 

logarithmer nyttjas: 
n , log. KL = log. p + log. IL 

och n • log. KM = log. p + log. MN 

log. p + log. IL _ ]og. p + log. MN 
st\ledes n = log. KL - log. KM 

vidare, nä1· deqna eqvation befrias ifrån bråk: 

log.KM.log. p +log. KM.log.IL = log.KL.log. p+log.KL.log.MN 

samt när de termer, som innehålla log. p, öfverflyttas i 

ena ledet: 
(log. KM-log. KL).log. p= log.KL.log.MN-log. KlVI.log. IL 

log. KL • log. MN - log. KM . log. IL 
log. P = log. KM - log. KL 

Nä 1• nu K:L, LI, KM och MN uppmättes på ritnin

"Cil sa Llef det lätt att uträkna p, hvars vät·de sedan in-
b ' . 
fördes i en af expressionerna på n, df1 man äfven fick n 

eller exponenten bestämd. Sedan infördes i pa1·abelns eCJVa

tion linierna KO, KP, KQ &c., i ställe t för y, och det 

deremot svarande x afsattes från lO till S, från P till T &c., 
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}! varigenom den flstundade parabeln erhölls. Samma ope
ration verkställdes med akterskeppet. 

Vill jag konstruera ett fartyg efter paraboliska me

·thoden, så skall jag göra det sådant, att dess spantlinie 

blir · en parabel, med undantilg af den lilla afvikelsen för 

och akter, hvilken ej kan undvikas, och som dessutom ej 

är af någon betydenhet. Det beror af mig sjelf att göra 

far tyget så skarpt, eller fylligt, jag Önskar, derigenom att 

jag bestämmer spantliniens exponent liten eller stor; ju 

mindre exponent, desto skarpare fartyg. ' Vi skola nu sö

ka att uttaga åtskilliga eqvationer, genom hvilka man, då 

far tygets deplacement är bekant, kan erhålla så väl far

tygets dimensioner, som nollspantets ställe m. m., när man 

blott bestämmer det förhållande man vill hafva emellan 

längd, bredd och djupgående, stället för ceutr. gr:s, samt 

den mer eller mindre fyllighet man vill hafva på fartyget. 

Nät• man t5nker efter huru spantlinien blifvit kon

struerad, så finner man att spantii-niens area, multiplice

rad med f<~rtygets bredd, är lika med deplacementet, och 

att areans cenh·. gr:s är i· samma vertikala plan, som vat• 

tenhålans centr. gt·:s. 

Li\t fig. '2 föreställa eU fartyg, Hit BD vara nollspan

tet, ABC paraboliska linien, hvilken vi nu antaga vara 

densamma som spantlinien, punkten E midteu af Iinicn 

AC, eller af konstruktious-vattenlinien, och punkten F 
stället för centr. gr:s i a fseeude på fartygets längd. För 

korthets skull skola vi sätta AC = l och BD = h; pa

raLelns exponent, hvilken vi taga lika för för- och akter

skeppet, s1ittcs = n, far·tygets bredd = B och deplace

mentet = D. Då blir, enligt parabelus 11atur, arean af 
n 

fig. ABCA = --- l • h och uä~: båda leden af denna 
n+1 



144 

eqvation mu-ltipliceras med B, fås D ::: -+~ . ~ . b . Il, u l 

men)1 . n tir = nollspantets area, hvilken vi vilja kalla EB 

och således: D=~ l. ED· n+• 

För att nu gifva nollspantd ett sildant it1ille, att centr. 
gr:s nf vattenhålan må l1.0mma i punkten F, på en gifven 
distance för om midten, eller för om punkten E, så vet 
man att, enligt parabelns natur, är, uti arean BCD, dess 

centr. gr:s belägen till ett afstånd friin BD = n+ 
1

4 
DC 

2n+ 

och således dess afslånd från E = 
2 

nn ~ 1
4 

DC + DE; 

och p:'\. samma sätt blir i arean ABD dess centr. gr:s af

stånd från E :::: n + 1 
AD - DE. Nu måste sum• 

2 n+ 4 
man af de momenter, som uppkomma när hvar och en af 
dessa areor multipliceras med dess centr. gr:s afstånd från 
E, vara =hela arean ABCA, multiplicerad med d-ess centr. 
gr:s afstånd från E, eller med EF. Härvid iakttages att 
momentet för ABD måste anses nekadt, emedan dess centr. 
gr:s ligger på motsatt sida om punkten E, emot de båda 
öfriga. Då får man: 

BCD(;n~~ DC+ DE )-ABD(2nn~~ AD-DE )=ABCA.EF 

Men areanBCDär = +n h • DC och A.BDär"" _n_ h • AD, 
n 1 n+ 1 

samt ABCA 

föras: 

= ~ h • l; lwaraf, när dessa värden in
n + 1 

-_n_ h.DC (n+ 
1 

DC+DE)--n- h.AD( n+ 
1 

n+1 2n+4 n+r 2n+4 

AD ,._ DE) = _n_ h . l . EF _ n+ 1 
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n 
och niir -;:;--+--; h bortd ivideras, fås : 

pc(
2
n

11
++'4 DC + DE)-An(21111~1

4AD-DE) =l. EF 

vid ,t re blir: 

n+' n+r --4 DC 2 +DE . DC - --
4 

AD 2 +DE. AD =l . EF 
211+ . 2Jl+ 

2

11
n++'4 (DC 2

- AD 2
) +DE (Dc+ AD)= l . EF 

2~;~_
1

4 c DC+ AD)( DC-AD )+DE( DC+ AD)= l.EF 

eller om DC + AD, som är = l och således gemensam i 
alla tre tcrm erne, uteslutes, blir: 

2
nn++r

4 
(Dc- AD)+ DE= EF 

men DC - AD iir = - ~ DE, såledcJ 
n+ r 

---DE+ DE= EF 
n + 2 

DE c r - (: t ~}) = EF 

·DE (__!_) ::: EF 
n + ?. 

DE= EF (n+ 2) 
eller, ~m DE kallas k och EF kallas a, s& är k =a (n+ 2); 
så att, om ri1an siillcr nollspantet till ett afstånd för om 
midten = a (n + 2), kommet• centt·. gr:s i den gifna 
punkten F. :Man påminner sig, att det endast är i afse
ende på fartygets liingd, som punkten F kan anses såsom 
stället för centr. gr:s, hvilket således rätteligen ligger pu 
den Jinie, som genom F -dr<tges vinkelrät mot vattenlinien. 

För att få en ex pression på nollspantet s area, så !å t 
ABCD (Fig. 3) föreställa ett nollspant. Jag kan då anse 
Jess area vara := en parabels, hvars exponent ät· = m, 
och som hat· sitt ve1'-lex vid C. Låt som förut DB, elle1' 

19 
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fartygets bredd, vara = B uc!. AC, eller djupleken titt 

ölverkant af spunning, vara = d. Enligt parabelns na-

tur Llir då dess at·ea = _+m B . d, och s&ledes äfvc 11 
m 1 

m 
nollspantets area == ~ B . d. 

m =r 1 

Om jag, pä samma sätt, anser fartygets ··vattenlinie~ 

area vara = en parabels, hvars exponent ät• r, så- blir, 

om .vattenliniens area kallas W, och hela ltingden i vatten

linien kallas L, parabelns eller vattcnliniens area = W ::::: 

T 

+ 
L . B. 

r 1 

Vi hafva förut bevist att D _ 
n 

l . ffi .. 
n+ r 

Om 

man, i denna ex pression, inför: --
11

-
1

- 'B • d, i stället 
m+ r 

fi.. If) o r• D n m l 
or Q;, sa ms: = -- . --- . ' . B. d. Sätter 

n+1 m+r 

man nu förhållandet emellan längden och bredden, eller 

det tal, som utmärker huru m&nga gånger längden är 

större än bredden, = t, och det tal, som visar huru mt'\n

ga gånge•· bredden är större än djupleken, = u; så fås: 

B . 
l = t • B och d = - hvaraf, när dessjl värden infÖt'<ls i 

u 

sistnäinude expression på deplacementet, fås: 

n m t . 'Ba 
D..,..--·--·--· -11+1 m+r u 

Af denna eqvation kan jag, då deplacementet är känd t, 

liitt uttaga B, sedan jag nemligen först bestämt så väl 

det förhåll'ande jag vill hnfva emellan längd, bredd och 

djupgående, som exponenterna m och n, på. hvilkas stor

lek fylligheten • af ' f<:~rtyget beror. När jng erhållit B, fåi 
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l eller koust•·uktionsvattenlinieus längd, genom eqvationen 

l = t • B, samt d, elle1· djuplekeu, genom eqvatione.n d=.!!... 
u 

Nu uttage.s nolls.pantetsarea, genom eqvationen tn. =~B.d. 
w m+r 

Vattenliniens area få1· jag genom W = __:__ L . B då 
r -t- 1 ' 

jag blott bestämmer exponenten 1'. Nollspantets ställe för 

o.m m id ten får jag af eqvationen: k = a (n + 2), då jag 

bestämmer a eller den dis.tance centr. gr:s hör vara föt· 

om midten. Slutligen kan jag få alla spantens a1·eor, ge-

t . Il J o d o , .. k 
uom eqva wnen y = px. ag maste a .orst rä na ut 

p, ellet• parametern, hvilken ä1· olika för för- och akter

skeppe t. Låtom oss först se hmu sto1· den blir för för

skeppet. Om jag sälter ordinaten y = distancen f1·ån uoll

apantet till främsta tindan af konstrnktions-vattenlinien 

= KTJ (fig. r), så blir abscissan x = GU ;:::: det tal som 

erhålles nät· nollspantets area divideras med bredden = ~ 

n ~ KU 11
• B 

hvamf: KU = p • B och p= --(B-- På samma 

sätt erhålles p för akte1·skeppet, när lllan, i stället fö1· y, 

inför distancen ifri\n nollspantet till aktre ändan af kon

lltruktiunsvattenlinien. När p beslämmes på detta sätt, och 

man sedan, i eqvationeu y11 = px, i stället fö1· y, infö1· 

distancen från nollspantet till hvart och ett af de öf!'iga 

spanten, så fås alltid ett motsvarande värde af x, bvilkt.l 

b-lir = detta spants area, dividerad med nollspantets bredd'. 

Likväl kan man, p<'\ följande sätt, förenkla denna kalkyl. 

I ~tället för att, då man söke1· p, substituera ~ för ab-

~cissan x, substitueras E9; di'1 blir p =. KU
11

• Efter Jeu-

2 H9 
na cqvation uttagci p, som då fitr ett sådaut värde, ull 
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man sedan, vid Legagnandel af C(JVntionen y11 
o= px, di

rekte erhåller de tal, som utmärka skilnaden emellan no ll
spantets halfva area och hvart och ett af dc öfrige span
tens halfva areor, hvilket allt, genom exempel, skall niir
mare visas, 

Vi hafva nu genomgått theorien för par<~boliska kon
fitruktionsmethoden. Den i:\1' lika enkel, som matilema
liskt riktig, och derjemte lätt att tillämpa till praktiken. 

Om man vi ll g ifva ett fartyg hvilka d imensioner, som 
helst, göra det skarpt eller fylligt, s<'i kan det likv~l nl!
t<id konsh·ueras efte1· denna method, blott man heslämmct· 
exponenterna och f(irhi\llandena emellan dimensionerna der
eftei·. Om t. ex. nollspantets exponent tnges = ,, så bli1· 
dess area = halfva den rek tungel, som formeras af bred
den och djupgåendet, och om exponenten tages oändligt 
stor, så bl i r arean = hela den nä m n de rektangeln. Sii
ledes iii' mnn i tillfälle att, i o~ndlighet, variem farty
~;;ens skapnad, och änd:'i kunna konstruera dem efter den
na u.ethod. Att bestänm1a exponenterna så stora, som de 
höra va1·a, fö1· ett fartyg, som timnas till n:'\got yjsst i:in
d:Hnål, är det svi\raste. Vanligen ta gas de lika med expo
nenterne p<'i s:1dane fartyg, ämnade till lika ändau1iil med 
det ifrågavarande, hviika man vet hafva goda egenskupe1·. 
Det enda man derjem te behöfver känna tir fartygets deplace
ment, och detta filr man derigenom att man uträknar tyng
den af den last, som fartyget knmm e1· att bära, l.vnrtill 
man adderar den tyngd, som sjelfva f~u·tyget bar, med 
dess master, rundhult, segel, båta1·, ankm·e, besä ttning &c. 

Om man, vid konstJ·uktion uf huudel~f:utyg, följer 
Chapmans propol'lioner, så f[u· man, genom enkla, af erfa
renheten funna, exprcssioner på förhållandel emellan far
tygelll; Listetat och deras deplacementcr~ genast hda de-
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placeruenid fii1· ett gifvet lästetal; men om man vill gif
va f:ntyget nilgon annan form, än de af Chapman uppgif
ne, så måste man, genom approximation, skaffa sig farty
gets tyngd. Detta ske1· de,·igenom, att man först antage1· 
en viss storlek p<1 fartyget, hvilken man tro1· ungefärligen 
mo tsvara den storlel;, rnan skall m genom kalkylen, be
r iiknar fartygets tyngd, (inbcräkundt master och rundhult 
&c. &c.), efter denna sto1lek, adderar härtill tyngden af 
den last fal'lyget skall bi:ira, och infö1· denna sumnw, i 
stället för D, i expressionen på deplacementet. Ni:ir man 
nu derefter utri:iknar dimensionerne, så ser man om dessa 
skilja sig ifn'\n de på ett nngefä1· antagne, i hvilket fall 
m an m{tste ånyo beräkna tyngden af skrofvet, med dess 
till behiir, efter dessa nya dimensioner, och sedan i kalky
len införa det tal, som då erhålles; hvarefter nya dimen
sioner åte1·igen uträknas, ltvarigenom mau slutligen kom
mer sanningen nära. Detta sätt kan visserligen anses vid
lyftigt, men i11· dock det enda möjliga, och underlättas i 
alla fall betydligt, derigenom att man har tabeller, hvil
ka angifva deplacementerne af en mängd fartyg, med oli
ka dimensioner och skapnade1·, hv;u·ibland ~åledes oftast 
finnes nitgot, som kan tjena till jemförelse med det, man 
h ar alt konstruera. 

Att efter ett fartygs ritning utriilcna spant
areonze, deplacementet och centrum 

g1'avitatis af vatlenhålan. 

Att uträ/ma arean af ett spant. Låt ABCD (fig. 4l 
vara ett spant, dela distaneen AD i ett jemnt antal, 1. ex . 
4 lika stora delarj och drag, genom delningspunkterna, 
vattenlinierna EF, GH och IK parallela med AB. Nu 
uppmätas alla 5 linierna AB, EF, GH, IK och DC på 
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skalnn, hvareftet· de tal, man Hl!·, uppskrifvas i 01·dning 

och multipliceras, det första med r, det andra med 4, 
det tredje med 2, det fjerde med 4 och det femte med 1. 

De produkter, man sålunda far, addet·as och summan mul

tipliceras med t af distaucen emellan vattenlinierne. Det 

tal, man då får, är spantets area. För att ännu tydliga

re visa detta, anföres följande 

e:cempel. Låt AB vat·a = 1S,6o fot, EF == x5,35, GH = 
14,45, IK = 11 1171 DC = o,5o fot och låt i af AE vara 

= 1117 fot. 

1S,6o l 

r5,35 4 
r4,45 2 

11 1 17 4 
o,5o l 

15,6o 
61,40 
28,go 
44,68 

o,5o 
151,o8 

1,17 
105756 
J5!o8 

rS1o8 

urean = 176,7636 qvadratfot. 

Ju flera vallenlinier, ellet· så kallade ordinater, man 

)Jegagnar, desto ackm·atare fåt: man· arean. Man iaktta

ger blott att vattenliniernas antal blir udda, att den för

sta och sista multipliceras med ett, samt att talen 4 och 

2 omvexla deremellan, så att om till exempel g vattenli

niel' begagna·des; Llefvo mul tiplikatorerne: 1, 4, 2, 4, 2, 

4, 2, 4, r. Detta sednare antal är tillräckligt för de stör

sta fm·tyg. 

För att ej behöfva hafva särskilda vatteulinier för 

hvart spant, indelar man distanccn från öfra vattenlinicn 

till öfverkant af spunning på nollspantet i det antal de

lar, man åstundar, och begagnar de, genom delningspunk

terue dragna, valtenlinierne föt· alla spanten; men då in-
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träffar, i anseende till fartygets styrlastighet, att spanten 

på förskeppet ej hinna till den understa ordinaten DC, och 

spanten på akterskeppet räcka nedom DC. Derföre måste 

man på hvarje spant af akterskeppet tillägga den lilla a

rea, som nedom DC formeras af spantet, och på förskepps

spanten afkorta den area, som spantet utdraget bildat• e

mellan DC och det stället, der det stadnar. 

För dtt räkna ut arean af en vattenlinie begagnas sam

ma method; men då utgöra spanten ordinater, h v<H' före 

man antager ett udda antal spant, och uppmäter deras 

bredder i vatteulinien, samt multiplicerar de tal, som er

'hållas, med x, 4, 2, 4 &c., adderat· produkterne och mul

tiplicerar summan med i af distancen emellan ·spanten. 

Särskildt uttages arean af de trianglar, som vattenlinien 

bildar för och a k ter om främsta och a k tersta ordinaten, 

och 'lägges till den erhållna arean. 

Deplacementet uträknas plt /oljande sätt. Man uträk

nar först alla spantens areor, enligt den method, som för

ut är nämnd; sedan tages ett udda antal spant, belägna · i 

ordning efter hvarandra från fören till aktern, och dessa 

spants areor multipliceras med talen 1, 4, 2, 4., 2, 4 &c., 

prödukterne adderas och summan multipliceras med l af 

distancen emellan spanten; det vill säg<!: man går tillvä

ga alldeles på samma sätt, som då man räknar ut arean 

af ett spant, eller en vattenlinie, med den skilnad att nu 

anses spantens nreor såsom ordinater, då i förra fallet or

dinaterne · utgjordes af linier. Kubik-innehållet af den 

del, som ligger för om främsta spantet, äfv·ensom af den 

del, som är a k ter om det a k tersta af de till ordinater be

gagnade spanten, måste sä1·skildt uträknas och tilläggas det 

erhåll n :t cleplacemen te t. Fördenskull delar ·man distancen 

emellan främsta spautet och· innerkant af spunning midt 

i tu, och uppdraget· ett spant igenom denna 'de'lningspunk:t. 
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Sedan anses främsta spantet, det ttu uppdragna spantet 

och stlifven såsom ordi11ater, multipliceras med ,, 4, 1 , 

adderas och multipliceras med -/r nf distaneen emellan den1, 

då man erhållet· kubikinnehflllct för om fn1msta spantet. 

På samma sätt kan man fCt kubikinneh;lllet akter om ak

,tersta spantet. 

Ett annat sätt gifves att erhtdla deplacementet, och 

begagnas sitsom kontroll, när man räknat p:t nyssnämnde 

sått. Detta består deri, att man uträknar a lla vattenli

niernas areor, anser dem >åsom ordinater, multiplicerar 

dem med ,, 4, 2, 4, 2 &c. och addet·at· produk,terne och 

multiplicerar summ:>.n med t af Jistancen emellan vatten

linierna. Den del, som ät· emellan undet'sta vatlenlinien och 

kölen, uträknas särskild! på det sätt, att understa vattenii

niens area multipliceras med t af distancen emellan denna 

vattenlinie och öfverknnt af kölens spunning, vid dess ak

tersta ända. När detta tal adderas till det förut erhållna, 

så fås hela deplacementet, hvilket i det aldranärmaste biit· 

blifva detsamma, som det mnn erhållit d<"t spantareorne 

begagnades till ordinater. Det tit· tydligt alt man, för att 

få vattenliniernes areor, ej behöfver göra ni\gra nya upp

mätningar på spantens breddet· i vattenlinierne, utan kan 

uttaga alla ordinaterne utaf den uppmätning, man t·edan 

gjort för att få spantens areor. 

Belägenheten af vattenhålans centrum gravitatis i afse

ende på fartygets längd erh:llles på följande sätt. Man ta

ger alla de samma produk terne af spantens areor och ta

len r, 4, 2, 4, 2 &c., som man begagnat' vid uh·äknandet 

af deplacementet, multiplicerar dessa }Jroduk ter, i ordning 

uppskrifna, med talen o, r, 2, 3, 4, 5 &c., adderat• dessa 

nya produkter, och dividerar summan med summan af de 

första produkterne; det tal, maq då får, multipliceras med 

distancen emellan spanten, då man erhållet· distancen if1·ån 
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det med o n~ultipli eerade spantet till centrum gravitatis 

af den del af fartyget, som är heUigen emellan de i den

na räkning begagnade spanten. Centrum gravitatis af dc 

Jela1·, som ligga emellan fr ämsta och aktersta spanten och 

stäfval'lle, uträknas särskildt enligt &amma grundet·. Sedan 

multipli ceras kuLik-innehilliet af hvat ' och en af fartygets 

delar med den delens centr. gr:s distance ifn1n aktre per

pendikeln, dessa 3 produk te1· adderas och summan divide

ras med hela deplacementet, då man får till qvot afsti'm

det från aktre perpendik eln till vattenh å lans centr. gr:s. 

Sjelfva operationen att finna deplacementet och centr. 

gr:s, göres ännu åskt1dligare genom 

exempel. Låt TQRU (f1g. 5) föreställa ett fartyg, låt 27 

vara aktersta spantet, P främsta spantet, antag att distan

cen emellan 6panten är 6 fot, låt afstclndet från spantet 

27 till T vat'<l 5,6 fot; dela denna distance midt i tu, och 

dt·<Jg spantet 28, så blit· distancen fl'f111 28 till T = 2,8 

fot; antag PQ = g,9 fot, och dela likaledes PQ midt i tu, 

med elst spantet S, stl blir SQ = 4,g5 fot. Antag vidare 

att spantens areor vore uträknade och lika med dem, som 

här nedan införas. Man gör då följande uppställning: 
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1) Den del, som är emellan spnnlen 27 och P . 

en 
~ [ "' ., ., ~ 

::l -c.n .- ; ;:; :;'-g '"2.. 0... 
::l "' = >:: 
"' ., ..... P'" P'" 

"' ., 
::l 

...., ..... 
"' = .... "' "' o "' o :-: a :' ~ _ _p__ 

27 16,83 l 16,83 
24 37.,26 4 12g,o4 
21 45,79 '). 9 J,58 
18 57,44 4. 22g,76 
( .5 67,21 2 !34,42 
12 75, 12 4 3oo,48 
9 lh,20 2 164,4o 
6 85,47 4 34,,88 
3 87,97 2 175,q4 
m 88,77 4 355,08 
c 86,87 2 1 73,74 
F So,go 4 323,6o 
I 73,o8 '). 146,16 

M 56,t6 4 224,64 
p 37,25 l 37,25 

-?r af dist. emel- 2844,8o 
lan spanten = 2 

kubikinnehailet = 568g,6o 

~ 
s ...... 

..;:;· 
;;.; ., 
ö 
rö ..., 

o 
J 

2 
3 
/j 
5 
6 
7 
8 
9 

l O 

Il 

12 
13 
t4 

-

o,oo 
12 
,s 
68 
53 

t 5o 
g8 

!),04 
3, t6 
g,28 
7,68 
'.l ,lj.o 
6,4o 
3,16 
7,52 
5,p 
7,4o 
q,6o 
3,g2 
o,32 
r,5o 

2. 3g 
140 
3 1!) 
173 
355 
I 75' 
292 
52 

2!517,10 = 7,5637 
2844,8o 

d is t. emell. spant. . = 6 
. 45,3822 = 

centr. gr:s afstånd ifrån spantet 27. 
gr:s afstånd ifrån aktre perpendikeln 

5o,g8 fot. 

Således blir centr. 

;::: 45,38 + 5,6 = 
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2) Den del, som iit· emellan spanten 27 och T . 

-en '"" "' 
~ .... 

"' 
Ol =-. ~ 

:1 -c.n ..., 
.... :?.-::l -· o 

"' p "' ~ 0... 
::l ::l :::: 
"' ., ..... F" :::-...., "' "' ::l 

"' 
::l c "' "' "' :: a o ...., 

:: (1) 

? :: 
T 

l 
o,oo 

l 
l 

l 
o,oo 

28 g,l8 4 36,p 
27 I6,83 l 16,83 

l af dist. emel- 53,55 
lan spanten = o,g3 

~ 
s .... 
"' P'" 

"' §" 
rö ...., 

l 
o 
l 

2 

~ ...., 
o 
0... 
>:: 
P'" 
;:; 
:' 

l 
o,oo 

36,p 
33,66 

= •,3r43 
2,8 = di st. 

em. sp. t6o65 
481g5 

kubikinnehållet= 4g,8ot 5 3,68oo4 = centr. 

gr:s afstånd ifrån T eller ifrån aktre perpendikeln . 

3) Den del, som är emellan spanten P och Q. 

Cl:l 

\ 

~ 
'"C ::;- :::: 
"' "' = -en .-..... <"O 
"' l ~ ~ '"2.. ::l 
(l> 

Ol 
.... :-;-
(1) Ol 

::l ~ = c Ol o "' 8 
...., 

:: (1) 

? :: 
p 

l 
37,25 l l s 17,o6 4 

Q o,oo l 

! a f dis t. emel
lan spanten 

~ ..., 
o 
0... 
c 
F' 

~ 

l 
37,25 
68,24 

o,oo 
J05,4g = x,65 
52745 

632g4 
lo54g 

l 
l 

~ 
s ..... 

'"C -· .,.. 
"' o 
~ 
:' 

r· l 

~ ..., 
o 
0... 
c 
F' .... 
"' :' 

o,oo 
68,24 

o,oo 

= dist. 
cm. sp. 

kubikinneh. = I74,o585 3,2o:u55 = ceutr. 

frtm spantet P; såleJes är detta centr. gr : ~ 

aktre perpendikeln = 3,2o + 6 . 14 + 5,G 
gr:s distance 

afstånd från 

== g2,8o fot . 
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Häraf fås slutligen: 

568g,6o + 4g,8o + 174,o6 = 5gt3,46 = halfva depLH:e
mentet, hvaraf hela deplacementet = 1 rS26,g2. · . 

H varje dess centr. 
delä ku- gr:s af5tånd 

Produkt. bi k inne- ifn'\n aktre 
håll. perpendikeln. 

568g,6o l 5o,g8 

l 
2goo55,8r 

4g,8o 3,68 r83,26 
'74,o6 92,80 rnr52,77 

5g l 3,46 ;)u(j ~9 l ,84 ~ 
- - ·-------- '>r 8 r - val k n -5o d !c•. - ~ o' - ' 

"' ', .J hal ans cent1·. gr:-; 
di,tance if'r~111 ak
tre perpendikeln. 

För all finna centr. gr:s belägenhet i afseende pä höj
den, företages en sådan operation med vatten !iniernes an•m·, 
som motsvara!' , den man nu gjort med sp:c~ntens. Då fi\r 
man distancen n edom valtenlinien nf eentr. gr:s i hel11 
det stycket TQRVY, som ligger emellan iifvcrsta och un
dersta vattenlinien. Centr. gr: ' i den lilla del en UVY, 
som är heltigen nedom uudersta vattenlinien VY, kan man , 
utan att begtl n:'\got betydlig t fel, anse ligga tiil elt af
stf111d från V Y lika n1ed ~ at' afståndet friin VY till spun
llingens öfverkant akterut, ellel' lika med i af ZU. Ni:ir 
seda n kubikinnehållet af hvarder:t af d essa delat· multipli
reras med dess een!r. gt·:s distance jf,· i\n öfra villtenlinien, 

produkteme adderas och surr11nnn divideras med hela de
placementet, si\ fils afsl;lndd ifrt1n (ifra vatlenlinien till 
cenh·. gr:§ af valtenhtdan, eller af deplacementet. 

Riktigheten af denna melhocl att uträkna areqrne, de

placementet och centr. gr:s be vises tydiigen af nedanståend e 

Problr:mrr, 
' ) Att t•äkna ut arean af en lirolilinig plan. 

U\t AHK OG (l1g. 6) vat·fl en pllln, sum inneslutes af 
J'i.ila liniern e AH, AG och GO och af kroklinien HKO 
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och låt All och GO vara vinkelräta mot AG. Dela AG 
j ett jemnl antal, l. ex. ti, lika stora delar, och kalla, för 

korthets skull , AH = a, Bl = b, CK = c, DL = d, 

EM = e, FN = f~ GO = g och A B = m. Sammanhind 
H och K och drag genom f linien PQ, parallel med HK, 
så <~lt dc~n triiffar linierne AH och CK utdragne i punk
terna P och Q. Om man nn nuser HIK såsom en para
bel, sil blir (enligt liiran 0111 kroklinier) arean af HIKH = 
~ af parallellogrflmen HPQK eller == j. af rekt11ngeln PS 

' b a +c ::::: i . HP. HS; men LP är :TT= fB - BT = - -- -
2 

och HS tir= 2 m, hvaraf, HIKH =j: ( L - a~ c) 2 m 

_ 4 m {2 b- a*-'::) '---3-\ 2 -m 
L~b-2~-?.C 

3 
Arean 

::~f trapezium AHKC ä1· = m a + c; således blir arean 

4 L 2 a- 2 c 
of HACKI = m . a + c + m 3 = 
m J (3 a + 3 c + 4 h - 2 a - 2 c) 

m "T (a+ 4 b+ c). 

Likaledes blir arean af CK.ME = 1

~1 

(c + 4 d + e) och 

m 
arean~-af lVIEGO = T (e + 4 f + g). N~1· dessa trenne 

01 
<1reor adcler<"~s, så fås arean af hela HAGOH .::=. 3 (a + 4 b 

+ 2 c + 4 d + 2 e + 4 f + g). 

Saledes erhålles arean af en kroklinig plan derigenom 

att man, medelst ordinater, till lika afstånd sins emellan , 
delar den i ett jemnt antal delar, uppmäter dessa m·dina

ter, multiplicerat· den försts med r, den andra med 4, 
den tredje med 2, den fjerdc med 4, o. s. v. till sista or
dinaten, som multipliceras med 1, adderar produkternc 

och multiplicera•· summan med t af distancen emellan 

ordinaterne, 
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: 2 ) Att finna centr. gr:s ställe i en l<roldinig plan. 

Centrum gr:s i trapezium HACK ligge1· (enligt Meka~ 
2m a+2c 

niken) till ett afstånd frän AH = - 3- · a +c och 

centr. gr:s i paraboliska stycket HIKH ligger på linien 
IB, således till afstånd = m från AH. När nu hvar och 
en af areorne HACKI-I och HIKH multipliceras med dess 
centr. gr:s afstånd ifrån AH, dessa produkter adderas, och 
divideras med hela arean HACKI, så erhålles afståndet 
ifrån AH till centr. gr:s af denna sistnämnde area, Detta 

-- 2111 a+2c+ ? . 4L-2a-2c 
m . . a +c . 3 . --;-+c 111- . 3 . blir då= ________ :,__ _________ _ 

~ (a+ 4 b+ c) 

2m 2 
-

3
- (a + 2 c + 2 b - n - c) 

~(a+ 4 b+ c) 
3 

2 m (2 b+ c) 

a+4b+c " 

På samma sätt blir centr. gr:s af stycket KCEM afstånd 
2 m (2 d + e) . • .. 

ifrån linien KC = c + 
4 

d + e och 1fran ln11en AH 

= 
2 

m + 2 m (2 d + e) 
c+4d+e 

2mc+Smd+2me+4md+2me 
c+4d+e 

2 111 (c + 6 d + 2 e) .. f n f c + 
4 

d + e . A v<~nsa är centr. gr:s a slyc-

21ll (2f+ g) 
ket MEGO till ett afstånd ifrån AH = 4 m + 

4 
f 

e+ + g 
(2 e + 10 f + 3 g) 

=2m e+4f+_g_ 

När hvar och en af de tre delames area multiplicc
ras med dess centrum gravitatis afstånd från AH, produk
terue adderas, och summan dividems med hela arean 
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HAGO, så fåi afstilndet frAn AH till ceniJ·. gr:s i denna 
krokliniga plnn 

m l 2 m (2 b + c) m 
;:-;: 3 (a + 4 J + c) a +4---y;-+- c + 3 (c t 4d+e) 

.. (c+ 6 d+ 2 e) m (2 e+ 10 f+ 3 g) 
7- 111 c t 4 d +e + 3 (e+ 4 Lf- g) 2m ,;.____: __ _:___:::..:. 

e+4f+g 

: ~ (a + 4 b + 2 c + 4 d + 2 e + 4 f + g) 

2m 2 2m2 2 m2 
- 3- (2 L+cJ+ - 3- (c+6d +2CJ+~(2e+ rof+3g) 

m 
3 (a + 4 L + 2c + 4 d + 2 e+ 4 f+ g) 

2 m (2 b + 2 c + 6 d + 4 e + ro f t 3 g) 
-- a + 4 b + 2 c + 4 ci t - 2- e +- 4f +_g_ 

_ m (4 b + 4 c + 12 d + 8 e t 20 f + 6 g) 
- at4b+2c+4dt2et4f+g 

_ m (o. a+ r . 4 b+ 2. 2 c f 3. 4d f 4. 2 e+ 5. 4f + 6 . g) 
- at4bf2cf4d~2ef4f+g 

Man får således belägenheten af centrum gravitatis, 
i en kroklinig plan, derigenom att man begagnar alla de 
samma produkterne af ordinaterne och talen r, 4, 2, 4, 
&c., som då mnn uträknade arean; dessa produkter upp
skrifvas i ordnin.z, och multipliceras med talen o r 2 3 

v ' ' ' ' 4 &c., adderas, multipliceras med distancen emellan ordi-
naterne, och divideras med planens area. 

SoJiditeten och centr. gr;s i kroppar e1·hålles_ efte1• 
samma grunder, då man såsom ordinater begagnar paral
leJa och till lika afstånd från h varandra belägna, sek tio
ner af kroppen. 

(Forta.) 



ANMÄRKNINGAR öFVEH VINDAR OCH VÄDERLEK. *) 

]B""Ör sjömannen är icke något, som i:ifven pft det afltigs

uaste sätt står i föt·bindelse med sjövetenskapen, utan 

värde; hans yrke ät· af en si\ viclt omfattaude beskaffen

het, att det aldrig, ej en g<'ing af den erfamaste och äld

ste, fullkomligen eller i grund ' kan läras; synnerligen i en 
tid, då den ena uppfinningen liksom jagas af den andra , 

en gjord förbättring undantriinges af en iitmu nyare. 

De lagar 11aturfenornenerne följa tiro dock orubblige, 

en högre makt än menniskans bafver dem fastställt, de 
kunna ej förbättras, de kunna ej förändras, ty de äro full-

1.omliga, och den erfarenhet som uppå dem stödes, är den 

enda verkliga. 

Bland de naturfenomener som för menniskan äro a f 

stor, om ej af den största vigt, är vinden, detta ypperli
ga medel till kommunikation emellan jordklotets af haf

ven skilda delar. Det har viii äfven, uti vår uppfinnings
rika tid, kommit derhän, att vinden nu mera icke som 

fordom är det enda medlet till denna kommunikation af

lägse länder emellan, emedan ångkraftens begagnande att 

framdrifva fartyg i de flesta fall gör vinden umbårlig. 

Ännu är dock vinden det minst kostsamma medlet, och i 

vissa fall det enda, llVarföre det således icle torde vara 

olämpligt att i hänseende till detta visserligen vanliga , 

dock märkvärdiga naturfenorneu, anföra några anrnärkuin-

') Vitl Presitiii netlläggande i l{ongl. Örlogsmanna-Siillslwpet d. 
15 :November 1843. 
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gar, liksom tifve t· h vad med den äger en så nära gemens-kap, 
eller vädedd.en. 

Med vind förstås en luftström eller en del af atmos

pheren i mer eller mindre hastig rörelse; den uppkom,
mer derigenon1, alt den luft eller atmospher, som omg.ifvel" 
jm·dklotet, till någon del förtunnas genom värme. 

Då luften upphettas blir den specifikt lättare, och 
uppstiger fördeuskull, hvarigenom den mindre förtunna
de eller kallare luften, 50111 från annat håll tillströmmar 

för att återställa jenmvigten, åstadkommer en luftström 
e!Jer hvad vi gemenligen kalla vind. 

Värmen förorsakar äfvenväl utdunstning, hvarigenom 
luften får mera elasticitet, och blir i stånd att bibehålla 
ett större qvantum vii te i gasform, än då den är kall; det

ta kan också anses vara en af de orsaker, som föranleda 
förändri 'ug i vind och vädedek, em edan en tillökning af 
väte utvidgar luften, och gör den specifikt lättare. 

Elektriciteten inverkar äfven högst hetydligt på vin
den och väderleken; lufströmmar uppkomma alltid då 

elektriska ämnen passera, och då atmospheren ät· förtun
nad (utvidgad) genom detta fluidum, och öfverlastad med 
våta ångor, kan den icke länge bära de sednare, hvilka 

i följd deraf uppiÖ$aS i regn eller diu.mor, i och med det
samma den mera täta luften, nära intill der regnet faller, 

strömmar fram fö1· att återställa jemnvigten. 

Vindar kunna lämpligast fördelas uti: ständiga eller 

oföt·änderl'iga , periodiska, och variabla eller ombytliga. Stän
diga äro de vindar, som alltid blåsa från samma håll; de 
kallas passadvindar. Periodis/w äro de som blåsa sex må

nader om året åt ett håll, och de andra sex månaderna 

åt motsatta hållet; de få namn af hal/passader. Variabla 

21 
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vindar tJlåso utan regelbundenbet fnin lnacl h}dl som 

helst. 

Passadvindarne synas vara föranledda af jo•·dens rö
l'ehe omkring sin axel, jernte solens förmåga att förtunna 
luften emellan tropikerna. Den kalla luften vid polerna 
borde naturligtvis följa jordytan, fot' att åtet· sätta den 
upphettade luften vid Eqvatorn i jemnvigt; men jord(ms 
rörelse och denna rörelses större hastighet mot Eqvatorn, 
nödga dessa polarströmmar att c.fvika från sina meridia~. 

ne1· på viigen till Eqvatorn, och slutligen att antaga en 
från öste1· till vester gående direktion. I sWd af jordens 
rörelse kring sin axel, blir solens appa•·enta dagliga rörel
se från Ö5ter till vester, hvarföre de mest förtunnade luft
rummen måste följa samma direktion, emedan de undct· 
solens passage öfver jorden blifvit starkt upphettade. Då 
nu dessa sålunda förtunnade luftrum åtfölja solen f•·ån 
öster till vester, följer deraf, att den tätare luften måste 
röras emot dessa rymde•·, för att återställa jemnvigten och 
således i oceanen emellan tropikerna, aflägse från land, 
lÖl'Orsaka en ständig ostlig vind. 

Eflel' denua theorie följer äfvenväl, att den luft som 
från polanegionerna strömmat· i nordlig och sydlig direk
tion till Eqvatom, och sedermera vestligt mot den mes,t 
förtunnade luftrymden, tillvägabringar NO vind pä non·a 
sidan och SO vind på södra sidun om Eqvatorn. Dessa 
passadvindat· inklinera alltid e1not solen eller som är det
sHmma emot det luftrum, som ät· mest förtunnadt, 
d. v. s. nä•· solen är nära kr·äjtans vändkrets eller åter
vänder derifrån, och norra hemispheren följ,,ktligen ät· 
mycket upphettad, så inklinerar SO-pas~aden mera från 
öster, än i den motsatta årstiden, blåset' med .styrka emot 
det mest förtunnade luftrummet, och dess nona grämlinie 
räcker di't nära intill Eqvatorn. Nordost-passaden deremot 
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inklinerar vanligtvis vid denna årstid närmare till Ost
strecket än i den motsatta, bli t· då svagare, och des& grän
so•· äro då trängre. Då åter södra hemiapheren genom 
iolen blifvit mycket upphettad, är NO-passaden stare 
kare, inklinerar mera f•·ån öste•· och vänder sig emot 
Eqvatom; SO-tlassaden ä t• då deremot försv11gad genom 
solens influence. 

Passadvindarne sträcka sig Vl'lllligtvis omkring 28 a 
3o• på hvardera sidan om Eqva torn; i a limännet äro dock. 
lätta och variabla vinda•· rådande nära Eqvatorn. 

I öppna sjön r& der NO- och 50-passaden i A tlanti
aka och stilla hafven, och i följd af det sednares iti.irre rymd 
är passaden der mera stadgad. I Atlantiska oceanen är 
SO-passaden stadigare än NO-passaden, norr om eqvatorn, 
der Oceanen är mera sammantr'ingd, men närmare Vest
indien,' : b låset' passaden gemen l igen stadigt emellan O 

~ och ONO. 

Dessa passadvindar äro l>eständiga, endast på ett be
tydligt afstånd ifrån land; ty större öar och landsträck
ningar afbryta luftströmma•·nes direktion, och föranleda 
antingen periodiska eller variabla vindar, Då landet blif
vit upphettadt genom solens inverkan, förtunnas den der
öfver varande atmosphere, kommer i rörelse, och en 
vind åstadkommes, som blåser från oceanen emot land. 
Detta inträffar på Afrikanska kusten in,om NO-passadens 
gräns01·, det· vinden ofta är NV, och nordlig omkring Cap 
Verde, och SV a SSV emellan kusten af Guinea och Go
da-hopps-udden, inom 50-passadens gränsor. Samma för
hållande är · i Stilla hafvet på kusten n f Nya Holland, och 
i allmänbet blåser alltid vinden från sjön emot den upp
hettade atmospheren öfver landet. Men nära lnndet fin
nas också på många ställen regnliera sjö- och !ami-vinda•· 

vara r8dande. 
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Höga land förhindra mer·a iin lågil vindens regulie1•11 

rörelse, ty en stadig pass<1dvind passerar öfver ett l!iot · 
" jemnt land, utan <1tt betydligt ändr2s i direktion, eller· 

.förlora i kraft, i synnerhet om detta land är torrt och 
ofa·uktbart. 

Men om vinden mötes af hijgt land eller bergshöjder·, 
sammanpressas den vid passerande t, emedan a tmospheren 

; 
alltid är varmare vid bergens fot, ii n vid deras toppar ; 
följakteligen blir luften afkyld i samma mån den stiger 
högre, och ofta kondenseras den uti fuktig" moln eller 
dimmor, hvilka upplösils i regn på ber·gens hiijder·. Detta 
inträffar· icke sällan vid Tnll'e lberget p<"r Godii-Hopps-Ud
den, äfvensom på de högre öarne emellan tropikerna, ehurn 
solen lysea· nedanföre, och viiderleken för öfrigt i:ir klat·. 

Hal/passader eller periodiska vind a r bl:'tsa mera oför
änderligt uti Indiska sjön, än å ntrgon ann<1n trakt af jOl·d
klotet, i synnerhet non· om Eqvatom frl\n Aft·ikanska 
kusten till östr·a sidan af Bengaliska viken, eller till vest
J·a latsten af Indiskil halfön; äfvensom i Chinesiska sjön, 
ehuru likvist icke sil reguliert, 

Förntimsta orsaken till dessn vindar·, synes vara lan
dens sträckning med hän sigt lill solens rörel se, emeda n, 
då de vidstriickta kuste rna il f Arabien oeb Indien blifvit 
stilrkt upphett<1de genom solens vertikala ställning, förtun
tlas iltmospheren derstädes hetydligt, och en SV-vind blå
ser fr·ån oceanen, för att återstälb jemnvigten. Dennil från 
sjön kommande luftström, som är impregnerad med 
fuk.tighet, kondenseras smftnin_gom till regn, hvilket faller 

ymnighet på Indiska k u sten. 

.När sole-n återkommer till södra ltemispheren bli·r at
ll1 osphe ren dentädes star·kt upphettad och genom de kilt-
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Ja vindilt'ne fr·im n01·dcn förlorar snart landet norr om 
Eqvatorn sin värme och alhmospheren deröfver bli1· täta
re; en NO-vind eller· halfpassaJ uppkommer då i norra 
la-tituden, som blåser emot den upphettade delen om .. 
k1 i ng Eqvatorn. 

Detta iir clen torril <"u·stiden uti Indien, ty då vinden 
h låser från l<1nd medför den vackel't väder; och den reng
niga ~trsliden föranl edes drt vinden blåser från Oceanen emot 
hnd, och hvilket a ll männeJigen är· fallet ft Ömse sidor om 
Er1va torn. SV-halfpassaden r:id.er fr;tn April till Oktober 
emellan Eqnttorn nch kräftans vändkrets, och räcker· från 
Afrikanska kusten till Indien, China och Philippinskil Öar
en. NO-halfpassflden herTSkm· från Oktober till April, och 
innefaltar ungefar sammil ryrr:d som den andra halfpassa
den ; mer! dessa halfpassader äro underkastade flerfaldig" 
förändringar genom landens sträckningar; och i trånga pas
silger, såsom i Mallacca-sundct, förändrils de till variabla 
vindar. Der·as gränsor· :iro icke allestädes lika, icke heller 
om by tas de precist vid samma tidsperioder. 

NV -halfpassaden r&der emellan nordöstra delen af 
Mildagasear och vestra lusten af Nya Holland från Okto· 
ber till April, men &):räcker sig dock i allmänhet ej längre 
än från Eqvatorn till 11° sydlig latitud. Denna halfpas
lad blirse1· sällan med någon stadighet, ehuru den i Ianu
aH och December· månader stundom sträcker sig uon·: orn 

Eq va torn. 

SO-halfpassaden herrskar från Apl'il~·: till Oktober 
samma rymder som den nordvestra. 

De ställen der desse sednare hatfpassader blåsa meat 
reguliert och med mesta styrkil, äro i Javasjön och deri .. 
från österut till Timor och emot Nya Guinea • 

Liksom i Atlauti1ka oceanen, intr~ffar det äfven un-
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dentundom härstädes, att vestliga vindat· blåsa under flera 

dagar,' i synnedJet omkring Ec1vatorn. Dessa vindar forme

ra vid sitdane tillfällen i Atlantiska oceanen liksom e11 

kontraström emot de regnliera NO- och 50-vindar, sorn 

henska å bilda sidot· om Eqvatorn. l båda hemispherer ... 

na äro v.ariabla vindat• rådande från 28 a 30° latitud än 

da till polerna; men i nordliga latituder äro vindar emel 

lan V och VSV mest allmänna, liksom i sydliga latituden 

emellan V och VNV. 

Förnämsta m·saken härtill synes vara att den förtun 

nade luften inom tmpikregionerna, påtryckt af den non 

eller södet· ift·ån kommande kalla och täta, uppstiger till 

atmospherens öfra delar, der solens stralar icke hafva så 

stor haft, det· förd~las den, för att underhålla jemnvig

vigten, och sålunda uppkommet· en motström vid gränsen 

af den tempererade zonen, som föranledet• den vestliga 

vinden. 

Dessa vestliga vindar i:it·o pa högfl latilnder underka

stade hinder och föt·ändringar af hvarjehanda anlednin

gar, synnerligen derigenom, att solens inverkan på tempe

raturen är i de tempererade zonet·ne så ojemn och osiiker; 

men på andra sidan polarcirklarne, der en nästan ständig 

vinter och kall atmospher råder, i:iro häftiga stormar och 

hastiga vindförändringar mera sällsynta, än på större af

stånd från polerna. 

Solens närvaro hat· utomo1·dentligt stort inflytande 

på de i höga latituder hen·skande vestliga vindarn!', I 

nona Atlantiska oceanen blåser vinden vanligtvis från 

VSV om sommaren; och om vintem med få uppehåll VNV 

i synnerhet emellan Irland och Newfoundlanu. { Engel

ska kanalen hläset• väl -oftait i Februari, Mars, April oe), 

Maj månader ostli~ vind, men alla andra t'idcr pit ;'iret 
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Mr i allmänhet vestlig vind rådande. Ungefål' samma för

hållande Öl' det med vindarne i Nordsjön, Kattegat och 

Östersjön, ehuru det visserligen understundom inträffar 

att ostlig vind blåser för längre tid, äfven under sommar

måmtd~rne i dessa sednare farvatten . I södra hemisphe

ren, da solen ät· niira Stenbockcns vi:indkrets, äro vindar

ne mera variabla än eljest, men dock för det mesta från 

vestkanten. Vintediden tir vinden i allmänhet VSV eller 
Vestlig. 

Omkring Goda Hoppsudden, Cap Hom och van Die

mens land, i synnerhet när iolen är nära kräftans vänd

krets, äro vestliga vindar nästan ständiga. På Afrikas 

vestra kust i Guinea-Golfen blåser undet· mänaderne De

cember, Januari och Februari en periodisk vind af en 

si:irdeles beskaffenhet; den har fått namn af Harmattan, 

kommer från NO, och börjar vid hvad tid på dygnet som 

helst, samt fortfar i nägra dagar. En stark tjocka åt

följe!' denna vind, hvilken dock ej är fuktig, utan snara

re förtorkat• allt hvad som finnes i dess väg. Menniskan und

går ej heller dess verkningar; och ehuru vinden snarare 

är kylig än varm, lider huden och i synnerhet ögonen 

deraf. Oaktadt denna vind är förstörande för alla vexter 

och besvärlig för menniskan, är den likväl af ett välgö

rande inflytande på helsan. Inga smittosamma sjukdomar 

meddelas så länge den blåser, och yttre rlkommor botas 

nästan af sig sjelfva. Sirocco-vinden i Medelhafvet Iik

rtar i några fall Harmattan, dock med den åtskillnad att 

den förre icke är helsosam. En tryckande hetta åtföljer 

Sirocco-vinden, och nära Afrikas norra kust medför den

na vind, hvars temperatur ofta uppgår till 112° Fahren

h~it, en mängd fina sandpartiklar. I de Afrikanska ök

narne regera äfvenväl vindar af ännu farligare beskaffen

het, De påkomma ofta så hastigt att den vägfa1·ande icke 

äger annan frälsning, än att nedkasta 1ig, och med ansi~-
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tet tryckt emot jorden så tätt som möjligt, afvuktn denna 

1iende. 

Utom de i dPt föregående specificerade vi n d ar, exi

stera äfven,väl inom tropiken~a, vid kuster och större öar, 

så kallade land- och sjö-vindar. Dessa vindar alstras der

igenom, att, som jorden ä1· en biittre ledare af värme än 

vattnet, bli1· följakieligen landet i stand att emottaga en 

högre tempentur frun solen i:in hafvet: denna förhöjda 

temperatur eller förökade värme om dagen, förtunnar 

den omgifvamle atmosphe1·en, en kallare luftström rusa1· 

in från sjön för att återställa jemnvigten, och denna luft

ström kallas sjövind. Den börjas nära land-, och sträcker 

~ig sedan progressivt till sjös, s<1 att fartyg under landet m 
alltid sjövinden förr än de som äro ute på rymden. Efter 

sol nedgungen bli1· atmospheren öfver landet afkyld, oc11 vid 

hvad tid på natten som helst, är den a\.l.tid tätare ellet· 

kompaktare än atmospheren öfver ~jön ;. härali följe1· att 

Iuften strömmar från land titl de förtunnade luHrummen 

öfver vattnet och såluNda åstadkommes den så kallade 

landvinden. Denna börjat· äfvenledes vid Iantlet. 

Dessa land- och sjövindm· sträcka• sig i allmänhet ej 

långt fri'm kusterna, ehuru på vissa ställen deras influence 

kan märkas på 6o' afstånd från land. 

Då landet är mycket upphettadt, och atmospheren 

deröfver ej kunnat blifv11 afkyld till lägre temperatur än 

dee atmospher, som äi' öfver sjön, uppkommer ej nilgon 

landvind, och i sådant fall blåser vinden mEstadels från 

sjön; detta inträffar så väl inom som utom. tropikerna. 

Sommartiden i Östersjön, då väderleken är vacker och 

stadgad, uppkommer vanligtvis en lätt sjövind förmidda

gen, bvilken blil· stat·kat·e på eftermiddagen, dä luften 
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öfver land e t lit· my k t r" . 

• c c •ortunnad, men lahrar ut i sol-
neclgangen. Land · 1 

Ville 0111 nätterna inträlfari i detta far-

vatten, men sällan, l1Varemot d~ .. 
det och sjö ·· .. · a temperaturen ofver lan-

··u . . t'lnl adt' nar·~· ~og lika, stiltje vanligtvis råder om , 

na eJ ne, l ess SJOVtnde J> t ·k 
n a el Olnmer d t l 

ren öfver land t ' se nu a mosp le-
. e, genom solens da<>l'o- l . , 

upphettad. 0 1oa opp, bhfv1t met·a 

Då vinden h t' t ' Il 
.. • as tg tt tager el!e,· hasti<>t bö,·'al' 

foregaende blåst ger ma d o J , utan 
' n en namn af b D 

äro af flerfaldig al·t. Stundom , y. . essa byat· 

i form af en 1 , l fL. uppsttga de 1 harizonten 

l 
. lV,l age, ~tundom åtet· i ett tjockt ·t 

mo n, I synnc•·het då . " Il svm 

Från det ögonblick då b-":::n l~ er ellektricitet medföljel·. 

"f . 'o n c er mo net först bli1· s~· n)i t 
o ver honzonten är rörel sen lit f J g 

Z 
. l . ' . a som o tast så hastio- emot 

emt 1 att ttdtn näppeligen n 1 'f 0 

. · le c g t v er a t t om bonJ .'j ett 

skep~ mll1ska nödiga segel, innan hyn hinner fl·am l' 'l 
k t t .. ffi d • l l VI -

c In ra al· a molnet ät· niira Zenit! St d • 

l ·· d 
1 • un om ater 

Jan Ci' att moluets I'Örelse .. . k l" ' 
al myc et angsam, äfven att 

det alldeles upplöses eller försvinner. ' 

En farligare b ... d 
. y al en, som komme,· fnin moln hvil-

:ka formeras l atmospherens lii<>re . o' • 

•• 1.. o le"wne1, emedan den 

CJ sa a. tt kan observeras. Sädane J)yar äro ofta ·"!d 
m 1 'tfT 1 va sam-

a oc t a o )C e af stm·kt regn. 

Men den farligaste Ly l d .. 
. ' e lllru en al' mera sälls n t 

ät· den som mom eller nära tropikerna svnn ·J' . y .. ' 
h f I .. ' . • et Igen l nar

eten a JOgt land, påkommer i vacke,·t väder l 
"" • d , oc 1 utan 
•Oregaen e tecken. En sådan by bl' f 

' aser o ta med yttel'-

sta valdsamhet och kan aldrie- annorlunda b 
• v o serveras än 

genom det hv1ta skurnmet på vattenytan h f ' 

~tföljd. ' va,·a den är 

Byal' äfvensom stormar hafva understttndom 
enravan-

22 
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c:en~nde, vid andra tillfällen en rctl'Ograd rörelse öfna· 
den rymd af jordytan, der de passera, när de m.ötas ölf 

en motsatt vind. 

Då en by mötes af en molsatt eller konträr vind, 

måste dess hnstighet ovilkorligcn derigetwrn retarderas, 

och ett skepp kan vid slika tiliCtillen ibland segla undan 
byu, och komrna inom gränsen af elen motsutta vinden. 

Sådane vindar som avancera, föregås ensamoftast 11f 
en dyuing, dft de hafva att öfvervinna en motsatt vind, 

och denna dyning sträcker sig ndtngen gång flera grader 

ifrfm det ställe, der viuden blåser. 

Det händer äfven i oceanen , att maL har känning af 

dyning frftn ett väderstreck, hvarifrån likväl icke någon 
vind kommer; i denna händelse har vinden icke haft nog 
kraft för att öfvervinna siu motståndare. 

I smala sund emellan höga land, blåser v.inden ge

menligen endera vägen genom sundet; sådan t ii r förhållan
det i Mozambique-kanalen, vid inloppet till Lorenzo-flo

floden i Norra Amerika, oeh p<'l flera andra ställen. l 
Östersjön, emellan Bornholm och Sk,]nska kusten, är äfven
väl vinden i allmänhet antingen NO eller SV. På mån
ga ställen emellan Tropikerna, det· grunda korallbankat• 

uppkommit från djupet, mtirker man att den blåsande 

vinden aftager i styrka. Detta föranledes måhända deraf, 

att atmospheren öfver dessa bankat· ät· kallare och min
dre förtunnad genom den stcine utdunstningen, än öfve 1, 

det djupare vattnet, och fordrar förd~nskull ej så . ston·t 

förråd af luft, för att återställa jemnvigten, som angrän

sande atmospheriska delar, hvilka iiro myeJ.et mera upp
hettade och förtunnade. Vatten i mindre qvantiteter for

lorar snnrt värmen, men bibehållcl' den i stöne, d. v. s. 
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qvantitete n af den åkomna kylan för ett gifvet tid'sm,o

ulent står alltid i förhållande till vidden och djupet af 

den utdunstande massan; på gnmda bankar är således 

utdunstningen större än öfvel' djupet, och atmospheren 
följakteligen kallare öfver de förra, än öfver det sednare. 

Då vinden utvecklar sin högsta kraft ger man den 

namn af By, Storm, Orlwn och Väderhvirfvel. 

Byar hafva vi redan afhandlat. 

Storm eller hårdt bi:Jsande väder från n~got gifvet 

väderstreck intri:ilfar allmännast utom tropikerna och pas

liadvindarnes inflytande. 

Dessa stormar, hvilk.a ofb blåsa flere dagar å rad, 
komma mestadels från vestkanten, och äro icke underka

stade så hastiga vindsfi1rtindringar, som Je hvilka, ehurn 
mera sällan, inträffa omkring vändkretsarne. Någon gång 
händer likväl sådant, och mången har i Atlantiska Oceanen 
och Nordsjön dyrt f<'ttt plikta för sin oförsigtighet att här
på ej vara heredeL Hvacl som gJnska ofta inträffat· i At

lantiska Oceanen och i synnerhet i den så kallade Span
ska Sjön, är att då vinden ltinge blåst från SV med storm 

oeh regn, !il1l'inget· den i ett ögonblick om p<'• NV med 
klart väder, utan att stormen derföre genast stilla~. 

De stormar, som int1·äffa emellan eller ni.ira tropiker

na äro sällan af lång vara k tighet; men deremot ät·o de 

synnerligen farlige för de vindförändringar, ofta till kon

trastreeket, som de äro underkastade. I Östersjön och 
Nordsjön äro vinter- och vår-stormorne de farligaste, 
i synnerhet föt· den klimatet åtföljande köldens skull; dc 

räcka ofta i veckor,. ja månader, med understundom några 

timmars uppeh åll, cch komma liksom alla andra stormar, 

för det mesta från vestkauteu . 
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Orlwner hemärkas sällan u torn tl'Opikerna ,' ej hel i er· 
närmare Eqvatorn än 9 a 'o o non eller söder der·om; de 
rasa våldsammast i närheten af la n d; u t i i)ppna sjön äro 
de mera sällsynta. Vissa orkaner äro förskräckiiga IJatnr
under; vinden springer· om till kontrastrecket, sjön 1·cser· 
och bryter sig på det mest fiirvånande sätt, och vinden 
har en sådan kraft att d en bräcker ma~ter, r ycker· upp 
träden med riitteme, och bortsopar städet· och byar, ja 
till och med landtmannens skördat· på fälten. lska, ~tiil't
regn och någon gång jordLäfning foröka fasan och viller
vallan för de olycklige, SQIU hemsökas af dessa naturens 
straffdomar. Man har ansett vindens hastighet und(~ 1 · 
orkaner vara omkring go' i timmen, då den i en~ van
lig frisk . kultje endast är 20'. 

Dc inträffa i Vestindien, omkring Madagascar, Isle de 
France och Bom· bon, äfvcn väl ost var d t om dessa öar; dc 
hafva äfvenledes fiirsports nära Indiska kusten, synnerli
gen i Bengaliska viken, vid halfpassadens skiften. I Chi
lJCsiska sjön äro de icke heller ovadi ga. l\Hinaderne Au
gnsti oeh September :lllses i Vestindien såsom de mest 
farli ga för orkanes·, och den sjöfarande rältar sig derefter, 
f<:ir alt ej på öppna sjön eller osäker redd, i:ifvcntyra sitt 
&J..epp. Orkanerna påkomma gemenligen vid månskiften 
och förebådas af v is sa tecken, såsom att bergens toppar 
beft·ias från de töcken, som dcrå vanligen hvila, stjernor
na synas större än vanligt och de äro omgifne liksom med 
ragg, hurizonlen i NV synes mörk och hotande, sjön med
delar en oangenäm lukt och är orolig, ofta utan någon 
blilst, och sluteligen divergerar sjelfva passadvinden f1·ån 
sin itändiga ostliga direktion, och kastat· om på vestkan
ten, derifrån det nu börjar blåsa ojcmnt och i l1yar. 

01'Sakerne till dessa huklansvärda fenomenet· har 
mun trott van1 nilgt·a tillfälliga hinder i passadvindarnes 

naturliga fortgilng. 
också kunna hämtas 
bet föregår dem. 
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Något stöd för denna the01·i torde 
af den ovanliga stiltje som i allmän-

Väderhvirflar fiirorsakas understundom genom höga 
land, si1som t. ex. vid Gibraltar; hvarest, då vinden bia
ser hårdt från öster, Lyarne nedrulla fnln berget i en 
spiralfot·mig r ö relse, den de meddela vattenytan, och den 
öfver densamma varande atmosphet·, livarigenom en mängd 
met· och 111imlt·e häftiga väderhvirflar uppkomma. På 
land ~ro de icke heller sällsynta, luftens rörelse är spiral
[OJ·mig, och alla lätta saker som komma i väderhvirfvelns 
väg, upplyftns högt från jorden. 

Med undantag af sådane väderhvirflar, som genom 
höga land åstadkommas, ha1· man trott sig kunna förkla
ra dettn phenomen genom elektriciten, och mnn har äf
ven antagit, att väderhvirfveln och vattenslangan äro niira 
besliiglade. 

N1igra tilllredsställand e rön i denna väg äro icke be
kanta, likväl synes som de tvenne phenomenet·ne alltför
väl kunna vat·a utan sammanhang med hvarandra, och 
man kan lätteligen komma till en sådan slutsats, genom 
beskrifningen ~~ någre sedde och observerade vattenslan
gor. Egentligen först::'!s med vattenslanga, en vatten- el
ler dunst-massa, som i skapnad af en kon med toppen 
nedvänd, hänger undet· ('l t tjockt moln; om detta inträf
fat· på sjön kokar vattnet liksom upp derunder, och upp
stiger likaledes i konisk form; ibland sammanträffa des
sa båda koner, och vanligtvis observeras de på samma 
gång. Konernes ställning är gemenligen perpendikulär 
emot vattenytan, men ibland är den också sned och nå
gon gång ät· sjelfva slangan krokig. Oftast försvinna de 
i ett ögonblick, efter alt hafva rört eller flyttat sig en 
betydlig distancc. 
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Att elektriciteten laiil'i spelar en hufvudsaklig roi ät· 
utom a ll tvifvel, ty dessa vattenslangot· äro all 11 ·· 1anna.st 
syn liga under den årstid som är underkastad åsk.väde,· 
och vanligtvis åtföljas de af åska, regn och hHgeL Blix~ 
trar synas också ikring dem. 

Man hnr sagt, att vattenslan~ror, då dc upplösa · u s1g, 
nedstörta en så ofantlig vattenmassa, att den vore tillräck

lig alt sänka ett skepp. Denna fara är tvifvelsutan ogrun

dad, ty vattuet nedstörtar frän den brustne vattenslangan 

endast s;1som starkt och stridt regn; men mindre fartyg 
sku lle kunna komma i fara att kantl·a, och större att föt·

lora stängrr och rår, om mtirs>eglen ej äro uppgigade, så 

framt vattenslangan och väderhvirfveln vid något särdeles 

tillfälle skulle Vitra förenade; att de ej i nllrnänhet äro 

det, gifvet· erfarenheten vid handen. Försigtigast torde 
fördenskull vara att, då man är i närheten af, eller om
gifven af vattenslango1·, berga ritseglen si\. framt ornstiin

digheterne sådant tillåta. 

För ~tt kunna föruts~ga Ytiderlekem och vindc~s för

~ndringar, har man, i synnerhet till sjös, sökt uttyda hvat·

Jehanda .. tecken, som, vare sig i atmospheren eller på jord
ytan, for observatorn visat sig; och ehuru det ä 1• ostri
di gt, att dessa tecken inom vissa begränsade lokaler kun

na var::~ te m m eligen t i Il fi5rl i t liga, är dock sj6-barometern, 

såsom grundad på luftens mer ellet· mindre täthet, den 

endn sanna ledaren för den sjöfarande i dessa afseendcn. 

Uteslutande fåt· man dock icke anförtro sig till detta för

triiflli ga instrument , och aldraminst utan fullkomlig kän 

nadom och erfarenhet af dess egenskaper. 

Barometerns största v~irdc ligget· egentligen deruti 
a tt i höga latituder kunna varnct för nnnalkande storm. 

Van ligtvi s faller qvit:ksilfret innan hårdt Lli\.sande viide r 
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pnom mer; till och med inom tropikerne inträffa1· det ta , 

dock endast såsom förebud till orkan eller svår storm. 

Inom too å hvardet·a sidan af Eqvatorn existera bvarken 

orkanel' eller stormar, men väderhvirflar och byat· äro ic
ke sä llsynta, ehut·u qvicksilf1·et förblifver on'idigt. Baro

merem ät' dedöre emellan dessa latituder, äfvensom i all

mänhet e m c !l an trop i k e rna icke någon t i Il för! i t l i g ledare 
med unelentag af de tillfällen då orkaner äro i annalkande: 

l öppna sjön emellan tropikerna existerar i atmosphe
ren en fram- och tillbaka-rörelse 2:ne gånge1· under lop

pet af dygnet, liknande hafvets ebb och flod; men detta 
åstadkommes af soien och )'o rdens rörelse omkt·in" axeln o ' 
och icke utaf månen. Qvicksilft·ets stigande och fallande 
i följd häraf är 1 1j-0 tum i vackert väder, nära Eqvatorn, 
dess största höjd är omkring kl. 11 f. m. och kl. 11 om 

na tten; och dess lägsta höjd omkr! ng kl. 3 för och efter 
m iddagen. Detta förhållande förändras nära eller vid 
land, men förmärkes i sjön till 26• å ömse sidor af Eqva

torn, och i itändigt vackert väder, ända till 3o a 32° nord
lig elle1' sydiig latitud. På höga latituder är qvicksilfrets 
rörelse i barometern, lilo.som vindens i rymden, -osäkert 

och föränderligt, men innan storm inträffar, faller det van

ligtvis betyd ligt, liksom det vid stormens annalkande slut 

stiger, sedan jemnvigten i atmo>pheren börjar återställas. 

Ehuru nu barometern vi~serligen faller lägst innan 

svåt·a stormar påkomma, faller den äfvenväl icke obetyd
li gt för regn; likaledes falle1· den vid annalkande åska 

ell er då atmospheren är impregnerad med elektricitet. 

I vackert och jemnt väder, äfvensom med klar kall 

luft, står barometern gemenligen högt. I sjön stiger den 

gerna för ostliga, liksom den faller för vestliga vindar. 

:Oet bö1· också anmärkas, att i norra hemispheren itiger 
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barometern för nordliga och faller för sydliga vinda1·, e
medan de föna, kommande från polar-reg ionerna och me
ra täta eller kompakta än de sednarc. I södra hemisphe
ren ä1: förhållandet tvärtom. 

Det är i synnerhet i oceanen på höga latituder, so m 
dessa verkningar bemärkas, ty nära land eller på land är 
a tmospheren all tiJ underkastaJ flera förändringar än öf
vel' hafsytan. 

Ostridigt iir, att, genom noggrann uppmärksamhet på 
bArometern, kan man ofta förese vätledekens och vindens 
förändringar, och i föl j d de ra f vidtaga nödiga försigtig
}1etsmålt fö1· skeppets eller skeppens säkerhet. 

Efter mycket varmt och stillt väder följe•· ofta storm 
eller när som helst då atmospheren blifvit betydligt upp• 
hettad utöfve1· den vanliga temperaturen. Månen äge1· 
ocksi1 otvifvelaktigt ett stort inflytande på vinden och vä
derleken. På de flesta ställen af jordklotet inträffar blåst 
och oväde1· snarare vid ny än vid fullmåne, det blåser 
Tanligen härdare under mörka nätter, än då någon betyd
lig del af månen lemnar sitt ljus åt jorden. 

öfver hela jordklotet inträffa ofta svåra stormar om
kring dagjemningstiden, hvilka också derföre fått namn af 
dagjemningsstormar. Omkring solstånden äro de icke hel
leJ' sällsynta. 

I öppna sjön eller vestvardt om land faller det mesta 
regn vid vestligt väder. Om derföre med sådane lokal· 
fö 1·hållanden, molnen i vestk.anten äro tjocka och vatten
digra om m01·gonen, i följd hvaraf en regnbåge visar sig 
då de rö1·as från vester till öster, kommer det efter all 
sannolik.het att regna under loppet af dagen, då deremot 
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solen om aftonen går ned klar, och rnoluen i östra hol'i
z;onten äro fuktiga, må man följande dagen vänta vackert 
väder. 

Då det om morgonen regnar med ostlig vindtär tro
ligt att regnet fortfat· hela dagen. Erutne regnbågar, vä
derhallar, sol- och månringa·r medföra alltid och på alla 
latituder oväder. Synnerligen gäller detta h vad sol- och 
månringar vidkomma. 

I allmänhet uppklarnar väderleken vid middagstiden 
111C1J regnar det ännu då, klarnat· det sällan upp fötT än 
i solnedg<i n gen. Då I u !'ten ä i' va r m och ton·, absorberar 
och bibehåll er den de fuktiga ~1ngor, som beständigt ut
dunsta fr:1n j01·den; men då solen nalkas meridianen, äfven
som under ett pat· timmar efteråt, ät· dess inverkan så betyd
lig, att den värmer och upptorkar luften ~å mycket alt 
regnet uppbörer. 

När atmospheren åter är så uppfylld af fuktighet, att 
solen icke förmår åstadkom ma en sådan verkan, fortfar 
regnet troligtvis n~gt·a timmar längre. 

I allmänhet aftager stark blåst emot solnedgången. 

Då vi antaga att vinden icke är annat än en luftström, 
satt i röt·else genom atmospherens förtunnande på något 
visst ställe, och att denna luf'tstr•:im röres emot det mest 
förtunnade stället, för att å terställa jemnvigten, höra vi 
ä f ven förmoda, att all t eftersom solens läge öfver horizon· 
ten aftager, förminskas äfven qvantiteten af den förtunna
de luften, och vinden måste således förlora i styrka. 

Då vinden följet· solens rörelse, eller då det med an
dra ord ä1· solgångsvind, är väderleken gemenligen vacker . 

.23 
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Denna vindens jemna förändring, som icke åtföljes af hårdt 

väder, bevisar att i niirhden icke finnes n<igon ulomor.

dentligt födunnad luft, och silledes kan luftströmmen obe

hindradt följa solens rörelse. Della förhlillanJe inlräfl';n· 

ofta sommartiden, men sällun di\ ~olen icke har någon he

tydlig höjd öfver lwrizonten. 

På land eller vid kusten och i skärgt1rden kunna de 

som dervid fästat sin uppmärksamhet, efter lJVad redan lir 

anmärkt, ofta med Uimmelig visshet förul6iiga de förän

dringar som förestti i vinden och väderlc1.en, goJOm oL

fierverande dels af vissa allmänna tecken, dels af andra 

som blott gälla för särskille lokalfö1·hållanden. 

Bland allmänna tecken till förestliende våderleksför

·ändringar må nämnas: vissa djurs, fogi<Jrs och insekters 

beteenden, äfvensom vi ssa tnidsl<Jgs mu eller mindre tor

ra beskaffenhet, stenars fukti ghe!, m. m. 

I öppna sjön saknas vfil slika led ningar, men med nä

gon erfa1·enhet af det farvatten man JJcseglar, och en jemn 

uppmärksamhet pli för l1nnd ~ n varande forh~dlanden, kan 

man li~visst mången gång rned tillräcklig visshet föresäga 

den bhfv;wde väderleken , åtminstone för den närvarande 

dagen. 

Innan denna afhandling s luta~, torde några få crd bö

nl tilläggas cm llittaste sä ttet att praktiskt kunna mäta 

eller bedömma vinder:s kraf t eller hastighet. 

Man har antagit att dJ enlda moln passera nära jord

ytan, li t· deras hr~stighct ungefiir densamma som vindens. 

Om mnn nu observerar tiden emell;HJ då skuggan af ett 

mo ln passerar öfve1· 2:ne särs k i l te stiillen, och dermed 

jemför afståndet em ellan dessa ställen, sil kan man derige

nom beslämma mol ncll'i eller luftströmmens hastighet. 
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Detta kan äfvenväl verkställas till sjös, då tvenne skepp 

äro på stort afstf111d från hvarand1·a i vindens direktion, 

seglandes samma kurs och görandes samma fart; ty då 

skuggan af ett moln, .som undanskymmer solen, synes för~ 

mörka seglen -på det skepp, som tir i lofvardt, annoteras 

tiden medelst ett sekund-ur; och när skuggan af samma 

moln förmörkar seglen på det skepp som är i lä, anno

teras likaledes tiden. 

Afståndet emellan 

betydligt, mätas genom 

ler, om mindre, genom 

bekant. 

skeppen kan, om det ä1· mycket 

ljudet, medelst ett kanonskott, el

sextanten, då fartyget• resning är 

Genom jemförelse af den fönt bekanta tiden och af

ståndet skeppen emellan, erhålles sålunda molnets elle1· 

vindens hastighet. 

För att vinna någorlunda säkert resultat, bör dock 

medium tagas af flera observationer, i synnerhet om man 

uträknar afståndet skeppen emellan, medelst ljudet. 
C. B. G. 



HvAHJEHANDA. 

"(Jti Franlrike har, genom Hertigens af Dalma tien Cir
kulär d. 6 Aug. 1842, samtlige Krigs-Ri.itter i landet blif
vit erinrade, att noggrant iakttnga gi.illancle f(ireskriftcr i 
afseende pii ålclren af Krigs-H.ätts-Ledamöterne, hvilka ej 
få vara yngre än 25 ;h fy !Ide. Uti Sverige är ock genom 
J{ongl. Drefvet d. 7 Januar;. r83o föreskrifvct, att till Do
rnare-Embetets utörning i Riket, Hof-Rätterne ej mflgn 
förordna niigon, som ej fyllt 25 år. Efter analogien bor
dc alltså, äfven vid Krigs-Domstolame ingen Ledamot 
förordnns, som ej upphunnit s~'\dnn ålder, men då nämnde 
J(ongl. Dref cndnst emanerat till Hofrät!ei·ne, och de sär
skilt organiserade Domstolarne, som finnas, ej blifvit ih fig
komne, så qvarstår nu hos oss det egna fi)rhtdlande, att 
en juridiskt exarninerad person ej kan till Domare erhtlll a 
föi·ordnande vid Landets allmänna Domstolar före 25:te 
åldersåret, hvarernot en icke lagfai·en yngre militär kan 
vid Krigs-Domstolarue t i Il Domare utses före denn<! ålder. 

Man har mycket prisat den mildhet i straffl<lgai·, 
som synnerligast i Frankrike, under de sednare decennier
ne, gjort sig gällaude, och hvarigenom kroppsstraffen skul
le, snart sagdt, hafva f(irsvunnit i detta land , samt ambi~ 
lionsbestraffningar trädt i deras ställe. Emelle l'lid måtte 
detta system, om det verkligen varit försök t, icke hafva 
burit den frukt, man demf väntat, ty den äldre Straffta
gen fö1· förbrytelse!' till sjös af d. 22 Aug. 1790 har för
ilarats såsom den ensamt gällande för Flottan, och en 
yngre Straff-Codex, utgifven under revolutioustiden, är 
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upphiifd. Denna strafflag *) saknar ej intresse, och må 
här några utdrag deraf finna plats. 

För Under-Officerarne (Maitres d'Equipages & Prin
cipeaux Mait1·es) i:i1· det medgifvet att si1som tecken till 
beftil fö1·a en rotting eller snarare dagg (liane), och få de 
deraf betjena sig emot dem af besiittningen, som visa tl·ög
hct vid manövrernes verkställande; dock måste Officerar
ne vaka cleröfver, att missbruk ej äga rum. 

StraffeA äro indeldte i 2:ne slag: disciplinär-straff, 
motsvn rande v~'\ra Extra judiciela bestraffningar, och straff 
fö r egentliga brott (p c i nes affiicti ves). Di se i plinär-sll·affen 
kunna af hvarje Defiilbnfvarc tdäggas, hv:uemot de öfrige 
bcstra [ning.,rne endast [Idömmas af Krigs-Rätter, med un
dr~nta g likväl af straff för myted eller feghet och subor
dination i fiendens i\syn, eller vid tillfällen, då ytterlig 
våda för fartyget inträffar. l sådane fall kan Chefen, ef
ter inhemtadt råd af sine Officerare, genast straffa den 
brottslige. 

Vid alla tillfällen då Krigs-Rätt skall dömma, föregå1· 
en Jurys utsago, huruvida d en anklagade är skyldig eller 
icke. Lifsstraff och ga lerstraff få, till sjös, enelast :'\döm
mas af en Öfvei·-Krigs-Rä tt, bestfiende af 1 r Ledamötei·. 
För ga lhstraff furdras en pluralitet af 7 emot 4, och för 
ådömrnande af lifsstraff, 8 röster emot 3. 

Disciplinär-straffen bestå uti: 
J. Indragning af vin-ration, fö1· högst 3 dygn. 
2 • Att silla fastläst i jernblack, högst 3 dagar. (Les fers 

so~1s le gaillard). 
3. Arrest, högst lika tid. 

](rapps- och andra straff för brott bestå uti: 
J . Dagg på g&ogspelet. 

' ) Dco finnes infiid i linnales mariLimes f ii1· ~h.i månad l8t&. 
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::~. Fängelse, eller att sitta sluten jern, på di.ick, högst 

3 dygn. 

3. Degradering. 

4· Springa rå (högst 3 gånger). 

5. Springa dagg (Ungefär motsvarande den numera i Sve

rige afskaffade bestraffningen gatlopp, men exeqvera• 

med dagg, högst 4 hvarf emellan högst 3o man). 

6. Galer-stralf. 

7· Döden. 

Nät• en Officer gjort sig skyldig till sådan förbrytelse 

för hvilken lagen utsätlet· kroppslig bestraffning, följet· 

alltid degradering. 

För vissa förbrytelser ät· äfven cassation bestämd föt• 

Officerarne, och i somlige fall utsätter lagen höter och 

penni n ge-ersättningar. 

Sjö-lim (Marine {!;lue Eng. Colle Marine Fr. ) 

Denna nya sammansättning, hvilken uppfinnaren, En

gelsmannen M:r Si!fery of Limehouse, har kallat Marine 

glue, fordt·at· dess mera våt· uppmärksamhet, som dess 

utomordentliga egenskaper sannolikt skola göra den af stor 

vigt för de serskilda beståndsdelarne af fartyg. Följande 

detaljet· derom äro utdragne bland dem som uppfinnaren 

sjelf beskrifvit. 

l afsigt att förva1·a fartygs botten medelst i ,.allen 

olöslige gummi-arter, med .och utan elasticitet, gjorde han 

en mängd försök, som han ansåg motsvara hvaqe önskan 

i detta fall, samt erhöll i Oktober 181~1 deröfver patent, 

och fann, att med föga fö1·ä ndring i tillsättningarne erhölls 

ett. lim, olösligt i vatten , och mem elnsti'Skt än n~•got fön· 
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Undt, hvm·å han 184:1 i April uttog ett annat patent, fö,· 

att sammansätt2 rundhult m. m. Tillfredsitällande försök 

hafva blifvit gjorda fö1· att förvissa sig, att trä, samman

fogad! med detta lim, kan utsättas för hvarje åverkan, så .. 

som dragning, tryckning, krossande och spränonin"' utan 
tJ bl 

att de hoplimmade ställena åtskiljas, äfven om träet ef-

teJ' sammanfogandel blifvit för:>t utsatt för ömsom genom

dränkn ing i vatten och afdunstning. 

Dessa egenskaper göra en dylik sammansättning högst 

nyttig för att bota fel och sprickor i träd, emedan dessa 

derefter blifva af föga betydenhet, och skeppsbyggare kun

na deraf draga ofantlig fördel. Fö1·st kan detta lim be

gagnas, och har på Engelska Kong!. ängjakten blifvit an

vändt att hopfoga däcksplankornas nåt, då det icke, så

som beck, fastnar vid fötterna i varmt t.limat; det llVar

keu upplöses eller genomtränges af vatten, ej eller upp

mjukas det af solens åve•·kan, ehuru nåten i fuktig vä

derlek svälla niigot, så att de blifva litet kullriga, samt i 

tork.a sänka sig föga märkligt. 

Äfven har man med sjölimmet gjort försök, för att 

erfara huruvida det kunde ersätta koppar ~åsom förhyd

ning under fartygets va ttengå ng. Man har nem l igen an

bragt det i vanlig form på 4 sidor :af kubiska trästycken, 

men på de 2 öfriga, blat1dadt med giftiga beståndsdelar, 

hvilka verka fiirstörande på såväl animaliskt som vegeta

biliskt ]if. Eftet· 23 månaders nedsänkning under vatten, 

hlefvo dessa trästycken upptagne och undersökta, då de 

4 sidorna voro fullsatte af smii snäckor, met~ de båda 

giftblandade fullkomligt rena. Hela massan af anstryk

ningen hade någo t ändrat färg, men utan att hafva un

dergått förän dring i sina beståndsdelar. 

Ett annat särdeles vigtigt bruk af sjölim är tydligen 
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dess användande till •·undhults samrnansättandr, emedan 
s;"!\unda :.,[spiror af hvad dimension som helst kunna 
förfärdigas af smala och korta trän, som losta betydligt 
mind1·e. Styd,an af dessa hopsatte rundhult ha1· befun
nits ej ~blott motsvara, ut<ln öfverlräfi'a den af helväxt trä, 
så att de redan blifvit antagna först å Engelska I'ase'e
fregatten Eagle om 5o kanone•·, och sedan bar stor
masten på 12o-knnonskeppet T•·afalgtn· blifvit på dylikt 
sätt förfärdigad, ehuru den tir 4o Eng . tum i diarnete 1• 

och !25 fot lång. Af sådana hopsnita trän väntar man 
sig en särdeles stor vinst vid tillverkning af stänger, som 
till stön·e fartyg blott med svitrighet kunna anskaffas, så 
länge man behöfver dem helväxta. l\'Ien man kan nu 
hygga dem af flere stycken, och de blifva genom sjölim
mets natur icke då underkastade toJ'I'-rÖta. 

Äfven väntar man sig att fartyg, till hvilka sjölim 
hlifvit användt, på alla ställen skola blifva n.inth·e utsatte 
för förstörelse, och att såväl besättningar som laddningm· 
skola blifva bättre bevarade vid tillfällen då fal'tyg van
ligen förlisa. Likaledes bör sjölim med fördel kunna be
gagnas vid byggnader af dockor, lastbryggor, vattenled
ningar, flottbroar m. m. 

Utom fö1·söken vid Woolwich, Chatham och å fartyg 
i England, hafva på Franska Ma1·in-Ministerns befallning 
äfven i Cherbomg experimenter med sjölimmet blifvit an
stälde, hvarvid icke blott samma resultater erhållits, utan 
vid ett alldeles nytt prof, att dermed förena tvenne styc
ken granit, hvilka efter 24 timmar åter utsattes för så 
stor kraft att tle åtskildes, bef<~nns, att stenen på flere 
ställen gått sönder fön än limmet släppt. Samma resul
tat erhölls äfven med för~ök å kalksten, och Fransla Re
geringrn har beslutat använda sjölim vid byggnaden af 
ett flytande Breakwafer vid Ciotat. 

För.TECKNrNG Å VARF i SvERIGE. 

Carlskrona 2, hvaraf ett I\ongl. Flottans. 
Carlshamn r. 
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Fartyg byggas ä f ven vid K ro k näs, Döderhultsvi'k, 
Treilebod a. 

C1dmar I (för 200 lästers fartyg). 

Be1·gqvara, Djmsvik, Kolboda, Botorp, Pataholm, 
Löfö, Påskallavik, Breclavik, Figeholm. 

Falkenberg I (för 6o läste1·s fartyg). 
Gefle _ 2 (för 3oo lästers fartyg). 

T (för 1 oo lästers fartyg). 

Götheborg 4, hvaraf I tillhör Kong!. Flottan. 
Halmstad r. 

Hernösand 2 (för 3oo lästers fartyg). 
Hudiksvall r. 
Landskrona r. 
Luleå r. 
Norrköping 3 (fö1· 3oo lästers fartyg). 
Nyköping I (fö1· r5o lästers fartyg). 
Piteå r. 
Rathan 2. 

Skellefteä 2. 

Stockholm 3, deraf ett Kongl. Flottans. 
Strömstad 1 (för mindre farty-g). 
Sundlivall 3. 
Söderhamn 2. 

Söderköping, Docka tillh. Götha kanaL 
Torekow 2 . 

Uddevalla 1. 

Umeå 2. 

Vestervik 2. 

Tindred. 
Visby 1 (för 120 lästers fartyg). 

Slitö, Kappelshamn, Östergarn, Klinte. 
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Meteorologiska Observationer i 

Barometerns höjd och Qvicksilft·eta Celsii 
temperatur. Thenuomcter 

9 f. m. j 
i aknggan. 

- Celsii \ l Ccleii l Ther111. 3 r. m. Therm. f. m. c. lll. 

Del'.·· t n m. +o Dce.-tum.l +o +·o +o 
25,36 15,25 25,38 16,25 10,5 14,0 
25,21 15,7' 25,17 16,5 10,25 14,25 
25,.~4 16,0 . 25,42 16,5 9,25 11,0 
25,41 17,75 25,37 18,25 9,0 9,5 
25,59 1G,25 25,47 15,0 5,5 8,0 
25,6 17,25 25,61 18,25 7,5 11,75 
25,3 17/?5 25,19 18,25 13,0 14,5 

25,07 17,5 24,85 18,5 14,0 12,75 
24,98 17,'i5 25,04 18,75 9,0 10,5 
25,21 17,2·· 25,32 18,0 5,25 9,0 
25,34 16,2' 25,31 17,5 7,0 10,0 
24,66 16,25 24,63 17,0 12,0 10,25 
24,98 17,.2 l 24,97 18,0 9,0 8,75 
25,1 17,25 25,12 17,5 6,75 8,0 

25,23 15,25 25,24 16,2 '• 6,0 7,75 
25,24 16,25 25,24 17,25 5,75 8,25 
25,24 15,25 25,36 16,5 5,75 6,75 
25,5.2 17,55 25/J,9 15,75 4,5 10,25 
25,6 16/i 25,65 17,!:i 4,25 7,25 
25,69 16,0 25,7.3 17,0 1,0 6,0 
25,77 16,0 25,73 16,5 3,75 8,5 
25,77 17,7--, 25,75 18,2'> 7,5 9,5 
25,52 17,25 25,33 17,25 7,5 8,0 
25,22 17,75 25,21 18,5 10,75 8,5 
25,13 17,5 25,15 17,75 9,5 9,5 
25,16 17,5 25,15 18,5 10,5 H,O 
25,33 17,5 25,44 19,25 4,75 6,75 
25,6 17,25 25,58 17,5 7,5 10,5 

25,55 17,0 25,59 19,0 9,0 10,~ 
25,62 18,5 25,61 19,0 9,75 11,0 
25,54 18,5 25, 4 18,75 11,0 11,5 

llaromctcrna niveau, elevation iif,•cr 
Barometerns medelhöjd = 25,347, Ql'icksilfl'c!s merlcltcm-
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CaTlslaona för Oktober 1843. 

Vind och Viiderlek, m. m, i 

För1niddagcn. 

NV, nudel, lin!lrig hMst. 
VNV, mulet, stark hlåst . 
Vcgt, !dart, stark bhlst. 
Vcst, mulet, måttlig Lh1st. 
SSO, mul. m. regn, li,åttl. bhlst. 
Syd, lilal'l, lindrig blåst. 
S, mul. med •·egn, lindt·. bh1st. 
SSV, mulet, regn, star), blåst. 
NV, mulet, rev, n, mest lugnt. 
NV, klart, tämmol. stark ulåsl. 
NV, klru'l, mest lugnt. 
SV, tnulet, t·egn, lug·nt. 
VSV, st;uk blåst, stri>mulct. 
N V, mest lugnt, fiir<lcla!l luft. 
VNV, fdart, mest lugnt. 
NV, Jdart, mest lugnt. 
Syd, mulet, regn, mest lugnt. 
NO, mulet, måttlig blåst. 
NV, öffcrdntgen luft, mått l. bl. 
NNV, Jdart, lugnt. 
Syd, st•·iirnulet, lugnt. 
NV, mulet, lindrig blåst. 
SV, mulet, regn, miitllig· blåst. 
SV, mulet, båt· d blåst. 
VSV, mulet, re~n, lugn!· 
SSV, mulvt, mattlig blast. 
VNV, klart, måttlig· bhlst. 
SO, mest )uo-nt, stt·iimnlet. 
SSO, mulet,"'måttlig blåst. 
SO, mulet, lugnt. 
SO, 11triimulct, starl1 blåot. 

l:rtermiddagen. 

NV, striimulet, lindri~ blåst. 
VNV, mulet, stark blast. 
Vcst, striimulet, stark blåst. 
Vest, mulet, måttlig blåst. 
SSO, re"n, måttlig hlåst. 
Syd, Ha"'rt, lindrig bh1st. 
S, mulet och regn, lindr. blåst. 
SSV, mulet, r~gn, nära storm. 
NV, strömulet, lindrig blåst. 
N V, klart, lindt-ig blåst. 
sy, mulet, lugnt. 
VSV, l'iirdcl. luft, mycket st. bl. 
VSV, mul., regnbyao·, stark bl. 
VSV, lin rt r. blåst, fördelad luft. 
VL"V, mest lugnt, fördelad luft. 
N V, mc~t lugnt, strömul et. 
~ytl, mest lugnt, dtriimulet. 
ONO, mul., tämJ. star)! blåst. 
N V, !dart, lindrig· L låst. 
NV, klart, lugnt. 
Syd, mulet, mest lugnt. 
SV, mulet, måttlig l.Jiåst. 
SV, mulet, regn, håo·tl blå.st. 
SV, muld, regn, stark blast. 
VSV, mulet, regn, lugnt. 
!'.SV, mulet, måttlig bhlst. 
ss,-, stt·iim., tiiml. stat·k blåst. 
SO, lindrig blåst, stl'iimulet. 
SSO, mulet, måttlig blåst. 
SO, mulet, lindl'ig blåst. 
SO, strömulct, stat·:k blåst. 

valtenytans mcdelhiijd -= 57,72 Sv. fot. 
d l t + c,o'' .. 9 . pcmtur = + 17,2-l, Luftens mc c tempc1·a m· = n o• 
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Mdeorulog;iska Obser·vationcr i 

llarometei·ns hiijd och Qvicksilf•·cts 
Luftens tempe•·atu1·. j t:l temperatur. ., 

E' l Cclsii l m.( Celsii f. 

\ 
? 9 f. m. 3 c. JU. e. JU . 

T herrn. T herm. Celsii. Cdsii. 

dec .-tum. + 1 t~c. -turu . + --. 
o o +' +o 1 25,5 2 18,75 25,54 19,25 11,75 12,75 

2 25,66 18,25 25,64 18,75 14,5 12,0 
3 25,67 18,25 25,64 18,5 10,0 10,0 
4 25,68 17,75 25,75 18,25 9,/5 10, '• 
5 25,78 17,25 25,79 17,25 10,25 10,5 
6 25,77 17,0 25,71 17,25 10, 25 8,75 
7 25,59 17,5 25,46 18,5 8,5 9,75 
8 25,29 17,5 25,28 17,75 8,75 8,75 
9 25,13 17/25 2::.,13 17,5 6,25 8,0 

10 25,20 16,25 25,38 17,0 4,5 4,5 
-

11 25,57 15,75 25,65 16,0 1,0 2,'i5 
+ 12 25 83 15,'25 25,8S 16/!S 210 5,0 

' 1'1 25,92 14,75 25,94 16,~5 1,5 2,0 
14 :25,89 15,0 25,93 15,0 2,0 3,0 

15 25,8.'1 15,75 25,18 16,'25 1,5 2,0 
16 25,6') 14,5 2'i,G6 16,0 t, O 2,25 
17 25,67 ' 15,25 25,65 16/25 1/i5 3,0 
18 25,57 15,\l .25,54 13,75 'h~ s 3'0 

19 25,54 15,25 25,58 16,25 3/<5 4,0 

20 25,72 17,0 25,69 18.5 !i,S 4,75 
21 25,49 17,0 25,35 17,5 4,/5 7,0 

22 25,2'.!. 16/.!5 25,07 16/.!5 8,0 9,:::5 

23 2[i,22 17,0 25,35 17,25 6,25 6,/5 
2!~ 25,20 17,0 25,16 17,0 ~·,5 7,5 

25 25/B 15,75 25,45 17,25 4,0 4,0 

26 25,7 16,25 25,69 17,0 1,5 5,75 27 25,52 15,~5 25,52 16,5 8,75 8,75 

28 25,36 16,5 '2~1,31 17,25 8,/5 8,75 

29 25,49 17,25 25,3() 18,5 2, 25 
l 

3,5 l 
30 25,65 16,5 ':15,72 ~17,5 3,5 4,25 

l 
Baromylllr ns medci!Jöjl! -· 

l 
25,551:;, Q•ick8ilfrcts medeltemperatur 

vcau sl<'il' lii ,12 Sv. fot öfvcr 

,_ 
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CaTlskrona för November 1843, 

Vin t! och Vädcl'lek m. m. 

Fiirmilltlagcn. EflcrmidJagcn. 

1-----------··-------··---·---

SSV, lindrig blrlst, halfklnrt. 
V, mest lugnt, ljnsmulct. 
O, hliist, mulet . 
SSV, u1cst ln g-nt, litet t·cgn. 
O, 1Jit1.-tt, 1U1dct. 
S, hLis t, fHtdet. 
SV. Rtad< Llii~t, rnul., lit. t·egn. 
SV, lind.-ig· blåst, slri i.,;ill et . 
V, ln est lugut, b landa l luft, 

lnycf,ct l'egn un.le t· na tten. 
\'t<. V, stark LU , t, mest !dart. 

NV, hl {i~ t, 1nest ldart, fl'ost.. 

NV, !Jhlst, !dat·i, fr<»;l. 
NV, linch· i~ bliisi, mest ldart . 
L\1L'O, lindrig hitlat, nudct . 

NNO, blåst, mulet, frost. 
NNO, blast, mulet , frost. 
NO, li11 lrig uiibt, mulet. 
SO, IJLtst, mulet. 

SO t. O, lindrig· hliis t, mulet. 

Syd, h!åst, malet. 
S:SO, hlåst, mn let , •·cgn, blåst 

nch regn nudc.t· natten. 
SSV, b loist, mulet, regn hcl<t 

fi)t·rnii! ~ lagcn. 

VSV, sliul> bl:'isl, Ida l' t. 
\'SV, hl;lst, mulet, t·egn under 

natten. 
NO, lindrig blåst, mulet . 

Lugnt, mest ~lart, fl'ost. 
SV, stark bla~t, mulet, regn 

och st<u·k bliist nn tlcr lliltten. 
SV, blilst, mulet. 

NV, mest lug·nt, wtdct. 

NO, blåst, mulet, snö nch regn 
untlet· natten. 

SV, liu!lrig blåst, mest Id art, 
SO. iiudri" bhl.t. mulet. 
O, 'nriittlig hlil~t,' rnn!ct. 
SSV, mest lugnt, mulet. 
OSO, lin :!.·ig hlåst, mulet. 
SV, bh'ist, mulet. 
SV, st<Hl> blåst, mulet. 
s~v. blåst, hlandatl lu ft . 
\"SV, blii.•t, me•t Jd;u·t. 

VNV, lindrig h låst, klar·t. 

NV, lintll'ig h !ils t, Id art. 

VNV, liurhig blåst, ldM t. 
NV, lindri o· bl<'ist, blandad luft. 
NNO, blå~t, mulet, litet snii 

på f(ir- och eftf.l'lllitftlagcn. 
N, li11<ll·ig bhist, nutlct. 
N, hlåsl, n11IIet. 
NO, linJrig bhist., mulet. 
VSV, lin:h·ig· bliist, mulet, rc~n

blanJ. snii stundtals på e. m . 
SO, iln th·ig- b!åst, mule t, litet 

rc rrn pt1 afltHWil. 
S, bl~st, n1ulet. 
Syd, bL1s t, n1ulct, regn pli af

tonen. 
SV. stad< bl<ht, mu!c t, stuutl-

'ta Is t•e•.!;n pli e. 111. 

VN V bL'ist half!dal't. 
VS V,' star!/ b his t, mtdet. 

NO, blåst, mnlct , •·cg·n h eh1 
efterrni 1lda ,gcn . 

SV, lin rlrig bhl~t, mulet. 
S\', hliist, mulet . 

SV, blåst, mulet, •·eg·n under 
ntirlrlag·cn. 

O, hlil.st, mulet, Anii 111:h •·cgu 
hela" eftermiddagen. 

NV, blast, mulet. 

= +· lfl,Sl, J"uftensmorlcltemperatur:::: + ti:oo. Barometern• ni· 
'at,tenytnn~ merlclhiijd. 
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Meteorologiska Observationer z 

Daromclcrus höjd och Qvicksilfrets Luftens tcmpcratut· . 
t::l tcmpemtur. 
~ 

~ l Celsii 
Celsii Cclsii = 

? !J f. m./ Cclsii 3 c. m. T h et· m. Therm. Thern1. 
l!lcc.-tnm. Thet·m. dec-tum. f. 111. e. 111. 

+" +o +o ·t- o 
l 2S,;r 161o 25,?4 Jh,·J:l 3, '}~) 3;>5 

2 :;~5,84 J5,t) ~5,8? J(),25 •,?5 ft,o 
:l 2S,6o 161o 25,63 t6,5 4,;5 ft,?5 

4 25,1·> t5,25 :~5,51 r6,5 ),?5 S,o 

5 2:i,j2 •7,"25 25,64 18,25 3,5 6,?5 
6 2;),?4 17,'15 25,2~ t8,5 51 o G,o 

7 '>5,34 l?,O :A5,3g '?' 2:) 4,5 5,o .. 
6,25 8 2S1 oö 1G1o :;~5,t ~ •?,o 6,o 

9 :.~5,2g ·~ 25 ,, 251'~6 •7,5 'l,o 3,o 
-

[O 25,83 r6
1
25 •J5,g·l t6,25 1,75 o,5 

+ 4,o ,, 25,90 t5,25 25,88 •?,5 2,0 

t2 24.?8 •?,25 25,83 ,6,?5 G,o G,o 
,3 25,~9 •5,o 25,84 16,25 5,25 6,5 

•4 25,/? t;,'l5 25,6? r8,25 7,0 6,?5 
,5 25,•5 •?,5 ~5,12 ,s ,"15 g,o ts,o 

,G 25,•8 •;,o 25,25 ,,,s 3,75 o15 

-
l? '.!5,52 '7·0 :>5,68 '7/J.S 0,25 .,25 

• s 25,tlg • s,o 25,8? , 7,.,s 1,25 3,?5 

+ 4,75 '9 25,84 lj,'J5 25,83 .s,'!CJ 4,;; 
'lO 25,8; •6:>5 25,88 17,''~ 5,o 4,5 
'1,1 251 Sg .6,25 25,88 •?,"l:> 6,o /,O 

:12 25,g5 •6/) 25,g8 t6,·l5 2,)5 (1,?5 

23 ::.5,?5 18,5 25,<)6 18,?5 51o 6,5 

'>4 25,? 7 17,5 25,83 1 R,'l5 5;25 7,0 
25 'J5,gg •;,5 ,.G,o) .,,5 6,o 6,75 
26 '.!610'l •;,o ~5,gS J8,-l5 6,o 7,75 

:.5,g5 '7 .:'> 25,g3 17,5 6" 6,5 27 ·" '!8 25,gt 1ti,o 2S 1go 181 o 5,j5 7,5 
?.9 2S,Sg t0,25 ?.5,38 16,75 ?,O ?.75 

:.l5,?fi •6,25 2S,Gg lj,j5 G,'l 6 "5 3u l j 

3L ~5,~? '7·0 ?.5,53 tS,o 5,65 4,?5~ ... 
·Bnromctoms mcdellwjd 25,6!H Sv. Hec. ·· lum ,•. Qv~eks1lfrei!J 

Ba(orueterns niveau stilf 57,72 
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Carlsicrona för December 1843. 

Vind och Väderlek, m. m. 

Föt·middagen. 

NNO, lin•lrig blåst, mulet. 
NV, mcRt lugnt , klat·t. frost. 
VNV, blåst, mulet, st;irk blåst 

u n' d er natt en. 
V, blåst, mulet, stal'li blåst un

der natten. 
VNV. lindrig blåst, mest klart . 
\'SV, star!• blåst, sh·Ömul.; star~ 

blåst, mul., l\lånfiirmörl>clse 
mellan kl. 12-2 und. natten 

WNW, lindrig blåst, klart. 
VNV, stark blåst, klart, mest 

storm un t!er natten. 
NV, blåst, mest !dart, frost. 
NV, lindrig blåst, klart, frost. 

VSV, lindrig blåst, mulet. 

v, " " 
VSV, blåst, mulet. 
VSV, b hi st, mulet. 
V, storm, blanda!! luft, sterm 

under natten. 
VNV, storm, blandlld luft, frost 

under uatten. 

NV, stark blåst, klart, frost. 
NV, lugnt, strömulet, frost . 

VNV, lindr. hh1st, blandad luft. 
V, lindrig blåst, mest !dart. 
VSV, lindl'ig blåst, smått regn, 

tjo eka. 
V, mest lugnt, klart. 
VSV, blåst, mulet, litet regn 

på morgonen. 
VSY, mest lugnt, klart. 
WSW, lindri.r blåst, striimulet. 
WSW, blåst,"mulet. 

" " " l'VNW, , , 

·Eftermiddagen. 

NO, lindrig b)å,t, ljusmulet. 
N\V, mest lugnt, striimnlet. 
WNW, lindrig bhl.it, mest klart. 

l ,, 
" " 

SW, blåst, mul., lit. regn på aft. 
W, mest storm, blandad lnft. 

NW, bläst, Jdnrt. 
WNW, a tar k blåst, blandad luft. 

NW, blåst, mest l<lart. 
NW, lindrig blåst, !dart. 

WS"'', lindrig b låst, mulet. 
W, mest lugnt, klart, 

WSW, blåst, mulet. 
W, stark bhl8t, mulet. 
W, storm, mest klart, stundtals 

regn på f. n1. 
WNW, storm, mulet. 

NW, stark bliist, klart . 
W, mest lugnt, mulet • 

WNW lindri" blåst, mest klart 
W, lindr. blå~t, stL·iimulet. 
WSW, lindrig blåst, mulet. 

W lindrig blåst, strömulet. 
WSW, blåst, mulet, tjocka och 

regn hela e. m. 
WSW, mest lugnt, klart. 
1?, mest lugnt, strömulet. 
f'VSW, blåst, mulet. 
lY, lindrig blåst, mulet. 
lf7N W, blåst, mulet. 

W t. N, blåst, mulet. , ,, , 
wsw, stat•k blåst, mulet. stark wsrr, stark blåst, mulet. 

blåst under natten. 
SW, , , WST-'1', stark blåst, mulet. 

medcltemJ>eratur c= 11,0 03, sam~ _ _Luftens temperatur .. of- 4,0 939. 
Sv. fot öfver vattenytana wellelhoJd. 



'FöRÄNDRINGA.H vm KoNGL. M.u:Ts FLOTTA . 

A1i!itih·-Staten. 

Befordringar, utnämningar m. m. 

Till Stations-Befälhafvare i Stockholm, Kontre-Amira
len och Kommendören af Kong!. Svärds-Orden N. J. Fi 
scherström. Kong!. Maj:ts nåd. förordnande d. 7 Dec. r843. 

Till Stalions-Befälhafvare i Götheborg, Kommendör
Rapitenen och Ridd. C. G. Warberg, d. 7 Dec. r843. 

Till Ledamot i Förvaltningen af Sjö-Ärendena Kom
mendör-Rapitenen och Ridd. C. J. Blomstedt, d. 7 Dec. r843. 

Kommendör-Rapitens namn, heder och värdighet: 
Kapitenen och Riddaren M. G. Törnqvist, d. 7 Dec. r843. 

Till Sekond-Löjtnanter: Kadett-Korporalerne, FrihetTe 
Carl Sigfried Rålamb och Lconhard Rosenqvist, d. 18 
Dec. 1843. 

Sjö-Artilleriet. 

Befordringar: 

Till Under-Löjtnant: Kadett-Korporalen Arnold Au
gust Nieanor Arnoldson, d. ·w Nov. 1$42. 

Civil-St alen. 

Befordrade : 

Till Revisor i Varfs-Kontoret: Expeditions-Bokhål
hn·en Otto J. Lennman, d. 21 Nov. 1843. 

Till Bokhållare i Kammar-Contoret: Kammarskrif
varen H. R. Moberg, d. 21 Nov. t843. 




