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CHAPMANS PAR.\BOLISKA KONSTRUKTIONS-SYSTEM~ 

TILLkl\'IPADT PÅ HANDELSFARTYG~ 

AF 

a. c. Wltt. 
(Fortsättn.) 

'Ti hafva af det föregående sett hvilka egenskaper ett 
godt seglande fartyg bör hafva, samt huru man skall gif-1 
va fartyget dessa egenskapet·. Nu återstår att, genom an
förande af exempel, visa: 

här uppgifna reglars praktiska tillämpning, 
vid kunstruktion af handelsfartyg. 

Dä ritning skall uppgöras till ett handelsfartyg, är 
det icke ensamt välseglingen, som hör vara föremålet för 
konstrultörensl uppmärksamhet. Man måste äfven göra 
afseende på att fartygets dimensioner ej blifva för stora, 
i proportion emot dess lästetal; ty ju större dimensioner
ne blifva, desto större blir kostnaden att bygga fartyget, 
och desto större besättning behöfver man, att handtera 
detsamma. Äfven har det sin fördel med sig att gifva 
fartyget en sådan fm·m, att det kan segla med liten bal
last, hvilket sker derigenom, att man låter spanteBs bre,dd 
i lastlinien så litet som möjligt aftaga nedåt losslinien, 
så att fartyget, nät· det är tomt, ej har förlorat mycket i 
storleken af dess vattenlinies area, och således bibehåller 

styfheten. 

Emedan ett fartyg icke, på ~amma gång det konstm
' eras attfibära en stor last, i proportion mot dess storlek, 
äfven kan blifva en utmärkt seglare, så måste välsegling 
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och lastdryghet gifva vika fö1· hvarandra, allt efte1· smu 

man gör mesta afseendet på den ena elleJ• andra af dessa 

egenskaper. På fartyg, som äro ämnade att föra sådane 

varor, som mfts!e skyndsamt transportems, t. ex. frukte1· 

m. m., gör man mesta afseendet pil välsegling, hvaremot 

fartyg, som begagnas att transportet~a virke, eller dylika 

effekter, göras mera fylliga, samt grundgående, ifall de sko

la begagnas på mindre djupa f<u·vattcn. Slutligen anmä,·

kes, att i fall små fm·tyg göras likformiga med stora, sa 

Llifva de små fnrtyge n sämre seglare. Fi:ir att icke förlo

m för mycket i segling, måste man derfi:ire göra små fiu·

tyg skarpare och något styfvare, samt gifva dem stöne 

segclat·ea och följaktligen äfven större besättning, än på 

stora fartyg, nemligen i proportion till lästetalet. Det blir 

stiledes alltid fördelaktigare att hafvn stora, än små fartyg, 

till att hämta samma slags va1'or. 

Af f(iregående resonnementer kunna vi finna, att man 

i skeppskonstruktion sällan erh:dler en fördel, utan att 

fi:irlora en annan. Att så samrnanjemka alla omständighe

ter att fartyg·et få1· alla goda egenskaper forenade i så 
' . 

h ii" grad so m mö;11 i g t, är det stora problemet i skepps-
o ' ' . 

byggeri-vetenskapen, hvilket aldrig nå gon skall fullkom ii-

gen lösa-. - Den som kommer målet närmast tir den ~kick

ligaste koustruk töre n. 

Under iakttagande af alla här nä~nde förhållanden 

och omständigheter, bar Chapman uträ~nat och uppgifvit 

tabeller, efter h vilka fyra olika slags handelsfartyg, af alla 

lästetal, kunna konstrueras; men, som dessa tabelle1· uträk

nades innan Chapman uppfunnit paraboliska konstruktions

methoden, så äro de ej heller fullt tjenlign, då man be

gagnar denna method, och innehålla dessutom ej exponen

terne, hvilka äro bchöflige. Derföre hat· författaren af 

detta arbete uträknat de tabeller, hvilka här äro bifogade 
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och hvilka innehrdla de erforderliga exponenterne, samt 

öf1·igt äro af den beskaffenhet att de dimensioner man f~t· 

genom dem så nära som möjligt öfverensstämma med c!le 

af Chapman uppgifne. 

Efter Tab. N:o r konstrueras sådane skarpare han· 

delsfartyg, som äro ämnade att blifva snälia seglare och 

hafva så mycken lastdryghet, som med välseglingen är 

förenlig. 

Tab. N:o 3 begagnas då man vill göra afseende huf

vudsakligen på lastdryghet. 

Tab. N:o 2 innehlillet· uppgifter för fa1·tyg, som äro 

ämnade att till ~ina e.genskaper hlifva ett medium emel

lan de båda nyssnämnde slagen. 

Tab. N:o 4 innehåller grundgående fartyg, hvilka äro 

ämnade att begagnas på mindre djupa farvatten och äro 

mera fyllige än .dem, som .konstrueras enligt Tab. N:o 3. 

Exponenter och förhållanden m. rn. hafva endast b lif

vit utsatte för hvart ro:de elle1· 2o:de lästetal, hvilk~tt' i:it· 

ttllri:ickligt. Vill man konstruera far tyg med ett lästetnl, 

som ej finnes i ta bellerna, kan man uttaga exponente1: och 

c· · 1 'Il den co··,. det närma st sti'irre och närmast rmndre 
1or1a an t l · 

lästetalet, som ståt· utsatt; de tal, man önskar få, måste 

Jjrr<Ya emellan dessa, lwarföre man lätt kan finna dem; ge

n~~1 en enkel proportion emellan differencerne, på samma 

.. tt m d·"t man i lorrarithme-taiJcller söker logarithmen 
sa ., so • o 

för ett tal, som ej finues ut~att. Jag har äfven ansett öf

vedlödigt att införa uppgifter för större fartyg, än om 

3oo svåra lästers drägtighet. 

Man ill k ttuger, alt del iii' konstruktionsvatten l i nie n s 
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längd, som erhålles genom kalkyl eftn tabellerne. Denr
111 

är , lo kortare än rätta vattenlinien. Således tillägges 
7

1,
1 

af konstruktionsvattenliniens längd, för att få rätta vat

tenliniens längd. 1-r, af denna tillökning läggas till främ 

sta ändan och lo till den aktersta. 

'För att tydligen visa huru formlerne och tabell erne 

användas, skall såiom exempel anföras: 

Konstruktions-kallryle1· till ett handelsfartyg 

(efter tab. N:o 2) om 185 svåra lästers 

dr äg tig h e t. 

Dräglighet i svår.a läster reducerad 
till kub.-fot vatten a 9I kub-fot 
per läst .•••....•• = 9I.I85 

Deplacement efter ytterkant af tim-
. :l-0 

ren .••...•.•.•. .• = pY9 

Spantliniens exponent (enl. t.abdlen) 

Nollspantets exponent d:o 

Vattenliuiens exponent d:o -

[B= t 

B 
-=u 
d 

d:o = 

d:o 

n m tB 3 

--.--·-=D hvaraf B 
n+r m+r u ' 

3 f 

=1/n+r.m+r.u.D. 
n. m. t 

K oustruk tions-vatten liniens 
=t . B • ••••..••. 

-
längd . . -

Djuplek från vattenlinien till öfver
kant af spunning på nollspantet 

B 
u 

. .... ....... . . . = 

p t6835 k ub.-fot 

D 28096 kub.- fot 

n 2,55 

m 4,25 

r 5,I3 

t 3,54 

u 

B 3I,I8 fot 

l 1 ro,38 fot 

d I4,o5 f~t 

m 
Nollspantets area = --- Bd = m+ I 

Centr. gr:s af vattenhålan för om 
midten af konstrnktionsvattenli
nien (enl. tabe ll en) • . ....• = 

Nollspantets ställe för om midten 
af konstmk tionsvattenlinien = 

a.n+2 ..•.. .• .••..• = 
.fo af konstruktionsva !ten l iniens 

längd •.•.•.•• • •. .•.. = 
F öt· att få rätta vattenliniens längd, 

böt· till konstruktions- va t ten liuien 
tillökas dessa 1 ,4o fot. 

Af denna tillökning kommer: 

akter: -i'o ....... .. . . · • = 
och för: io .... . .. · . · · · = 
Således blir hela vattenliniens längd 

l == l+ 79 .••..•.•..• . -

r 
Vattenliniens area = LB = r+ I 

Centr. gr:s af vattenbillan bör kom
ma nedom vattenlinien (enligt ta-
hellen) ••..•....•.••.• = 

Styrla~tigheten (enligt tabellen). = 
Distancen hån främsta ändan af 
konstruktions-vattenlinien till noll

l 
spantet är = -;- - k ••. • • = 

Distancen ' från aktra ändan af kon
struktions-vatteulinien till noll-

l l 

spantet = ;- + k . 

Häraf fås param~tern: 
l n --k/ 2 47on2~a 

Föt· försl..eppet = --=- -' ::> . .f-= · i EB 177,n 
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$ 354,64 qv.-fot 

a 1,78 fot 

k 8,1o fot 

I,4o fot 

o,42 fot 

o,98 fot 

L I 1 I,78 fot 

w 2916,74 qv.-fot 

c 5,35 fot 
,,35 fot 

47,0 9 fot 

63,29 fot 

p 
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och för al, terskeppet = 2 

63,2g2,55 

177,h 

!~ 
p 221,130 

För att erhålla areorne af spanten för och akter om 

nollspantet, göl·es följande uppställning. 
l 

Antag distancen emellan konstruktions-spanten vara 

4} fot och kalla afståudet från nollspantet till hvnrt och 

ett spantmärke åt stäfvarne ::::= y. 

Försl>eppet. Aliterskeppet. 

parametern, p ---- 1o4,o42 p 22I,do 

CFJ Spantens 
CFJ 

'"O '"O Spantens 

"' "' :::; halfva :::; halfva 

" 
n ;; n 

:::! y x=:r_ areor. ::l x=~ areor. 

"' p __ (:9 -x .. y e 
:::! ::l p =--x 
"' 2 "' 2 
a a 
? ? 

--------

E8 o,ooo o,oo I77,3l (B o,ooo ,o,oo '77•'32 
B 4,333 o,4o 176,92 2 4,333 - o, r g 177,r3 
D 8,667 2,37 174,g5 4 8,667 I 1 I I 176,2r 

F !3,ooo ' 6,b6 17u,66 6 13,ooo 3,d I74,xg 
H 17,333 13,86 163,46 8 17,333 6,52 '~7o,8o , 

K 2r,667 24,49 x52,83 lO 21,667 11,52 I65,8o 

M 26,ooo ;18,g9 d8,33 12 26,ooo 18,35 I58,g7 
o 3o,333 57,77 .119155 14 3o,333 27,18 1501 14 

Q 34,667 8!,20 gÖ,l2 I6 34,667 38,2 r r39,II 
s 3g,ooo 1og,65 67,67 ,s 3g,ooo 5r,5g 125,7 3 
u 43,333 x43,44 33,88 20 43,333 67,49 xog,83 

' 
22 47,667 86,o6 gt,26 

24 52,000 107,44 6g,88 
26 56,333 I31 17Ö 45,56 
28 6o,667 t5g,x8 18,x4 
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När dessa kalkyler äro färdiga företages ritningeill 

twnstruhtion. 

För att uppdraga ritningar fordras särskildt handlag 

och vana, som ej genom beskrifningar kan inhemtas, men 

genom mycken öfning skall vinnas. Man ~änjer sig att 

draga vackra linier, med jemn ~ch god tour, derigenom 

att man kop_ierar väl gjorda ritningar, Sedan man på 

detta 'ätt inhemtat vana och säkerhet vid bedömmandet 

af liniemas fonn, torde man, enligt följande anvisningar 

kunna börja försöket att sjelf ~onstruera ett fartyg, så 

-att det må öfverensstämma med de gjorda konstruktions-

kalkylerne~ ' 

Man börjar med sidoritningen, uppdrager först vat

tenlinien och afsätter dess längd efter den skala' man vili 

begagna. Nollspantets ställe afsättes, och detta spant upp

drages vinkelrätt emot vattenlinien, hvarefter öfriga span

ten jemväl utmärkas och uppdragas paralleJa med noll

spantet. Vidare uppritas köl och stäfvar, med spunningen, 

under iakttagande af den bestämda styrlastigheten. Sedan 

konstrueras plan och spantritning, så att motsv~rande di

stancer ~lå in med hvarandra. Bäst är att vattenlinien 

först uppdrages i planen, och gifvts en passande form, 

hvarefter dess area uträknas, och som denna blir antingen 

föt· stm· eller för liten (emedan det ej gerna är möjligt 

al.t genast tt·äffa en sådan form, att arean blir lika med 

den i kalkylen utsatta), så uppdrages en ny vattenlinie, 

inom eller utom den förra, allt efter som den redan upp

dragne blifvit fö1· stor eller för liten, hvarefte1· den sed-. 

nare Jiniens area uträknas. På samma sätt får man fort'

fa,·a att förändra, till dess man erhålle1' en vattenlinie, 

hvars at·ea i det närmaste slår In med den i kalkylen 

funna, och som derjemte har en vacker form. Dereftet· 

uppdragas spanten, pa spantritningeo, hvarvid man nu 
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har 2 punkter bestämda, nemligen stiillet dc1· de träffa 
vattenlinien och de'r de träffa inne1·kant af spunning. Man 
iakttager all tid att areoma träffa in med dem man ha1· i 
kalkylerne. Rättast ä1· att först uppdraga noilspantet och 
ett par af spanten emellan nollspantet och stäfvame, så att 
dessa spants 2reor slå in precis med kalkylen; hvanid. man 
förfar på samma sätt, som nyss nämndes om vattenlinien. 
Sedan uppdrages på spantritningen flera diagonale1· och 
dessa, så väl som de vattenlinier man begagnar vid uträk
ningen af spantareorne, uppritas i planen sä, att de gå ige
nom de stick, man erhåller af de godkända spanten. N u 
nyttjas dessa vattenlinier och diagonale1· för att på spant
t·itningen utslå de spant, som ligga emellan de redan upp
dragne. Areo~· nc af de~sa sednast upp1·itade spant uträk
nas, 0 ch om de ej slå in med hvad de enligt kalkylen hor
de vara, föranleder detta till förändring af diago11alerna 
och vattenlinierna i planen. Sålunda får man fortfara at t 
ändra och jemka, ända till dess alla spantens areor slå in 
med kalkylen, och derjemte så väl spant, .som diagonaler 
och vattenlinier, hafva en vacker och passande form. 

Ehuru kalkylen ej har gemenskap med formen öfver 
vatnet, böra dock spanten med ens uppdragas äfven o.f
vanom vattenlinien, på det att hela skeppisidan må få en 
jemn och ren kontur. 

När fartygets form sålunda är bestämd, fullhordas 
ritningen öfver vattnet. Fartygets utseende öfve1· vattnet 
kan icke genom några reglar bestämmas, utan det beror 
på hvar och en konstruktörs olika Öfvertygehe och be
dömmande, att härutinnan gifva fartyget en vacker och 
tillbörlig konstruktion. Man iakttager att dimensioneme 
af de virkes- och jernpjeser, som uppsättas på ritningen, 
tagas jemnt så stora, som de behöfvas och icke större, 
alltid ihågkommande, att det är skadligt både att belasta 

2Ö1 

fartyget med öfvenlrifvet svåra och tunga ' pjeser, och alt 
gijra dessa pjeser mindre stark a, iin de böra vara. Att 
närmare' besttimma dessa dimensioner hör icke, för närva
rande, till vårt ämne. Det enda, som återstår oss nu, iir 
att hesttimma skeppssidans höjd öfver vattnet och rodrets 
a1~a. Skeppssidans böjd öfver vattnet bö1· vara s~ stor, 
att fartyget, under stark hängning och i . hög sjögång, 
icke lagge1· relingen så lågt ned emot vattnet, att det seg
lar i qvaf. Att precis b~:sttimma huru stor denna höjd, 
för ett fartyg af migon viss storlek, bör vara, låter sig ic
ke gerna göra; dock kan man såsom regel _i allmänhet 
antaga, att höjden f1·ån lastlinien till öfverkant åf skarn
däck midskepps bör variera emellan TT och 1

1
3 af längden 

i vattenlinien, <lllt efter son. ma'n ger fartyget mer eller 
mindre språng. Rodrets area erhålles genom följande formel . 
Om man kallar längden i vattenlinien = L, djupleken 
från lastlinien till öfverkant af spunning på nollspantet 

= Ldlo,73 = d, sf1 tir rodrets area . 
3,48p 

När ritningen är fårdig, pröfvas den på det sätt, att 
deplacementet och belägenheten af vattenhålans centr. gr:i 
uträknas efter ritningen. Det resultat, man då erhåller, 
skalf, så vida fartyget är rätt konstrueradt, i det närma
ste stämma öfverens med det deplacement och det ställe 
fö~· centr. gr:s, i afseende på längden, wm man genom 
koJJstruktionskalk ylerna har hestiimdt. Centr. gr:s distance 
nedom vattenlinien kan e j så precis slå in med den i ta
bellerna uppgifne, emedan man ej vid konstruktionen fä
stat särskildt afseende vid storleken af de vattenliniers 
nreor, som komma nedom öfra vattenlinien. Man skulle 
visserlige n, ehuru med rnern svårighet, kunna konstruera 
fartyget sf1, att denna punk t kolllmit, äfven i afseende på 
lH'ijden, precis på det ställe, man velat. Men detta hade 
föranledt till en onödig vidlyftighet, ty centr. gr:s kan i 

26 
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alla fall, när öfra vattenliniens aren ä1· e11ligt kalky len 

och spanten ej äro alltför of()l'mliga , ej komma betvdliot 
J b 

högre eller lägre, än enligt tabellen, och om den skulle 

afvika några decimaltum derifrån} så är det ej af så st01. 

betydenh,et på ett handelsfartyg. Den distance, som centr. 

gr:s kommer nedom vattenlinien, en ligt Chapmans rcgl 01·, 

l!ar jag utiatt i Tabellerna, m· det skäl att man, i detta 

afseende, må hafva något att rätta sig efter och jem

föra med. 
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'fab. N:o 1. 

Uppgi{te1· , att begagna vid konstruktion af 
slwrpa handelsfartyg. 

Lästetalet reduceras till kubikfot salt vatten, derige

nom att det multipliceras med 9 1. Om man kallar det 

tal, som sålunda fås, = P, så blir deplacementet efte1· 
18 

ytterkant af timren = pr·f 

~ .... -n 00 z ~ " ' • ~ ~o: """" =ä :o" 
"" ~ "'!!! =::::: 

= = ... - :o ::.. ":; 
"" 

(l) c c; ~~:" 
::l ~ 

"" aa._ ~ "'-"' ~ ii C"'f' e-:' c-. 
g~:(R; öl .. = =-= "" ::.. =- G<l " "' 'S "' :;· :o l!. = = :;· -·,-:'",., = .. 

~ "'"' ~:~0 "' = 3 ;;· a =o .. -:::- .. € Q., ~· -·:::::1 tJI: ;·~CD 
~; 

"' 
.,. ;i):~o = ~ "'"' ;;·a :o ., = .., o~ "' .. = "' .. = =~- ;?.. c; = ~~ "' ~~;;= =a'"" "';o "' E Il ~~ "' "' "' 

_,., .. 
Il :;:G< " " " ...,:=-.o -· :0 = 

~ ~1-2 s' o./ b;j ;:J ;o "" "" "" ~g a = ~ ~ 

= o o ~~ ~ -· 
:o?~ 

o o o ~ .. ...... Q.,= 
;o:OJ "' "' "' .. El ~=~ ~ o '"' = ... ~ ~ ~ :0 -· 8 ~o 

~~ 

t .Q n m r a c 

3oo 3,58 2,18 2,22 4,27 4,26 2,18 6,6g 1,76 
280 3,56 2,19 2,22 4,18 4,25 2,12 6,5o 1,72 
260 3,54 2,20 2,21 4,og 4,23 2,07 6,3o 1,6g 

240 3,52 2,21 2,21 4,oo 4,22 2,01 6,to 1,65 
220 3,5o 2,23 2,21 3,go 4,20 1,95 5,89 r,6r 
200 3,47 2,24 2,20 3,79 4,r8 1,8g '5,66 1,57 
!80 3,44 2,26 2,20 3,67 4,t6 r,82 5,42 1,53 
160 3,41 2,28 2,20 },54 4,14 1,7tj. 5,J6 r,49 
140 3,38 2,3o 2,19 3,41 4,11 1,66 4,8g 1,44 
120 3,34. 2,32 2.z 19 3,27 4,o9 r,S7 4,5g 1,37 

3,3o 2,35 3,12 4,o6,· I/•7 4,25 
., 

JOO 2,19 f,JI 

go 3,28 2,37 2, r8 3,o4 4,o5 l ,(.2 4,o7 r,28 

8o 3,25 2,39 2,18 2,95 4,o4 1,36 3.88 1,24 

70 3,22 2,4.1 2,18 ' 2,86 4.,02 t;:. g :<67 r,19 
6o 3,J8 2,44 2,17 2,76 4,o1 t,22 3,45 ,,,4 

5o 3,14 2>47 2,17 2,65 3,gg I,r5 ' 3,20 r,o9 

4o 3,o8 2,Sr 2,17 2,52 3,98 1,07 ?.,cp 1,03 
3o 3,oo 2,57 2,t6 2,37 3,g6 o,g7 2,59 o,g6 
:.w 2,9o 2,64 2,16 2,19 3,94 o,77 2,tg o,86 
JO 2,75 2,77 2,16 '•92 3,gi o,66 r,65 0,72 

Uistnneen, sum eentrum volnminis kummcr ncdum vattcoi!inie n, 

iir omla·iug: 1/4 a f tlen rlis lnnfe , sum ,·attenhålans eentr . "1": 8 k<Hn -
mcr ncdoni ,:atteuliuien. " 
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Tab. N:o 2. 

llp.p•g'ifter, att begagna ·vid, lronstrufrtion af 
mindre sfrar.pa handelsfartyg. 

Lästetalet reduceras till kubikfot sa·l't vatten, derigenom 
a tt tle~ multipliceras me,d g· I. Om nia•n sä·tter det 'tn l, som 
sålunda fås, = P, sil blir deplaceme:TJ!et eft-er ytterkant 

20 
af timren = p19· 

l ' 

~ 
"C 
o 

" "' ' :: 

l t l u n m r ·a c l 
_3_0_0-,---3-,-6-7-,1--:2::-,:-:-1.=-5- -2-,5-8- 5,05 ~-2-,'1-0- -6-,5-1- J.51 
280 3,fi6 2,15 2,58 4,92 5,25 2,06 6,33 1,4-8 
260 3;6i! 2,17 2.5'7 4,79 5,22 2,00 ·6,13 1,46 

l 240 3,62 2,18 2.5'7 4,66 5,20 1,94 : 5,94 1,43 

1
220 3,59 2,19 2,56 4,52 5,17 ' 1 ,88 ' 5,74 1,4·0 
200 3,55 2,20 2,56 4,37 5,15 1,82 5,55 1,37 
180 3,53 ' 2,22 2,55 4,21 5,12 1,76 ' 5,2~) 1,34 
160 '3,50 ' 2,23 2,55 4,o5 5,09 1,68 5,0'1 1,30 
140 3,46 1 2,25 2,5Lh 3,89 ;),05 1,61 · 4,77 1,26 
120 3,42 2,27 2,53 3,71 5,01 1,53 4,48 l 1,22 
100 3,:38 2,30 2,52 3,51 4,96 1,43 4;17 •. 1,17 
90 3,35 2,32 2,51 3,41 4,9:3 1,38 3,99 [ 1i14 
so 3,:32 ~,34 2,50 3,31 4-,90 1,32 3,so : 1,'11 
'iO 3,29 2,36 2,49 3,20 4,86 1,26 3,60· 1,07 
60 3,25 2,38 2,48 3-08 4,83 1,19 3,38 ' 1,04 
50l 3,20 2,41 2,48 2,94 4,'79 1,12 3,-13 : 1,00 
4·0 3,15 2,44 2,47 2,78 4,76 1,04 2,87 ' 0,95 
30 3,08 2,49 2,46 2,60 4,72 0,96 2,55 ' 0,89 
20 2,98 ' 2,55 2,45 2,37 4,64 0,85 2,17 i 0,81 
10 2,83 2,67 2,4:1 2,07 -4,50 0,'77 1,63 · 0,68 

Di~tancen, som reu!rum ''o luminis kommer nedom vattenlinien, 
~r .nmliring- .~(7 af den di~lancc, som vattenhilhwil ccntt'. gr:s har 
1lran valtcrllmlen, 
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Tab. N:o 3. 

Upp ·,qif:te1· , a<U be,qagJw vid lionstruktion af 
barflsk·epp och andra fyllige kandelsfartyg. 

Lästetalet reduceras till kubikfot sa·lt vatten, derige-
nom at1t det multipliceras med gr. Om man ka1Jilar det 
tal, som sålunda Hts = P, så blir tleplacementet efter yt-

22 
terkant af tinu·en = p?.l 

··t u ., n 
---.J'----
300 3,79 2,H 3,00 · 
280 3,77 2,12 2,99 
260 3,75 2,13 2,98 
240 3,73 2,14 2,9'7 
.220 ; 3,70 2,15 2,95 
200: 3,68 2,16 2,94 
180: 3,65 2,17 2,92 
160' 3)62 2,19 ' 2,91 
140: 3,58 '2;21 2,89 
120 . 3,54 2,23 2,87 
100 3,49 2,25 2,85 
90 3,46 2,26 2,84 
80 3,'43 2~28 2,83 
70 3,39 2,30 2,82 
60 3,35 2,32 2,80 
50 3,31 2,34 2,78 
40 3,26 2;37 2,76 
30 3,18 2,41 2,'73 
'20 3,07 2,47 2,69 
10 2,92 2,57 2,60 

m r a ., c rj 

b,115 6,80 2,18 ·6,3'7 ' 1,38 
5,98 6,76 2,12 6,19 1,36 
5,78 6,71 2,07 6,01 1,33 
5,58 ' 6,65 2,01 5,82 1,31 
5,38 6,59 1,95 ' 5,62 1,28 
5,17 6,52 1,89 5.43 1,26 
4,96 6,45 1,82 5,18 1,23 
4,74 6,37 1,74 4;95 1,19 
4,51 6,29 1,66. 4,69 1,15 
4,28 6,21 1,57 4,41 1,12 
4,04 6,12 1,47 4,09 1,07 
3,91 6,08 1,42 3,92 1,04 
3,77 6,03 1,36 3,75 1,01 
3,62 5,98 1,30 3,55 0,98 
3,46 5,92 '1,24 3,33 .0,94 
3,29 5,86 1,17 3,10 0,90 
3,11 5,79 1,10 2.83 0,86 
2,90 5,69 0,99 2,52 0,81 
2,63 5,55 0,88 2,14 0,73 
2,24 5,37 0,77 1,62 0,63 

Distancen som centrum voluminis kommer nedom vaticnlinien, 
iir omkrinr.: i Ja af den distance, 11om v.attc,Dhålans centr. gra1 
IIommer n~dom vattenlinien. 
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Tab. N:o 4. 

U p p g i {t e~·, att b e g a g n a v i d !w n s t r u lit i o tl af 

gt·undgående, fyllige h ande l s fartyg. 

Lästetalet reduceras till kubikfot salt vatten, derige

llOm att det multiplice1·as med gr. Om man kallar det 

ta l, som sålunda erhålles, P, så blir deplacementet efter 
:!2 

ytterkant af timren = rn 
1,07 

.... ~ -~ fl] 2: < C> " _.,. 
~= :: = "' " ~=- 'O e.. "' ;J:; .. :: :: fil 

:: "· "" ~ 
.... ~ C":; ~ 

C' aq .., C: C."' ;;;- " ;....,· 
~o: 

., 
..., :..:: c: t;l..'" 'O ::.. ~~~ , .. aq ;:; 
~ "' "" " §: "' -·o -. :: ., "' ::. :: i3 ;- :::: ;a = - ~g; 

_.,. .. 
t:"' ~=§~ "' ;o· =·o a 

~ "" ('i) "''"'' .,. :: ~ " .... ~·3"' !!;. :: ""': = "' "": O:j .. "' " ~~~ C~~ a .. ~ :::; "' "3"" ~ .. !!'."' ~ Il .... ~ 
Il 

.. "' " ~"' ~ ~:a-~ ~:~ "' "' "' 'O 'O ~~·å -· "' 
~ ::.:.J-.; s· 't: =::::: -· Cl..\~~ r;" o Q Q :: "' :: ~ .. ~et~ e 

~ .3~ aq "' "' "' ~ - ..... :..:: 
~·s; ~:('tl = "' :: ::;l = ~o::-= ., - ~ --· = ::E:o 

'l?- - l 

t u n m j r a c l 
300 4,05 2,46 4,70 11,40 7,68 2,28 5,30 1,11 

280 4,03 2,4fi 4,64 10,80 7,62 2,24 5,17 1,09 

260 4,01 2,47 4,57 10,20 7,55 2,19 5,04 1,07 

240 3,99 2,48 4,50 9,61 7,47 2,13 4,gO 1,05 

220 3,97 2,49 4,42 9,03 '7,39 2,06 4,'75 1,03 , 

200 3,94 2,50 4,34 8,4() '7,30 1,99 4,60 1,01 

180 3,91 2,51 4:,25 '7,90 7,20 1,91 4,44 0,99 

160 3,88 2,52 4:,16 '7,35 7,10 1,83 4,25 0,96 

140 3,84 2,53 4,06 6,811 6,99 1,74 4,06 0,93 

120 3,80 2,54 3,95 6,2'7 6,8'7 1,65 3,85 0,90 

100 3,75 2,55 3,83 5,74 6,75 1,55 3,61 0,8G 

90 3,73 2,56 3,76 5,47 6,69 1,50 3,48 0,84 

80 3,'70 2,58 3,68 5,19 6,62 1,44 3,34 0,82 

'/0 3,67 2,59 3,59 4,90 6,54 1,37 3,19 0,80 

60 3,63 2,60 3,50 4,60 6,43 1,30 3,02 0,77 

50 3,58 2,62 3,40 4,29 6,33 1,22 2,83 0,74 

40 3,52 2,64 3,29 3,96 6,22 1,13 2,62 0,69 

l 
30 3,45 2,6'7 :3,1'7 3,6_1 6,10 1,02 2,37 0,64 

20 3,36 - 2,'70 3,02 3,21 5,9'7 0,88 2,06 0,59 

10 3,18 2,'7'7 2,80 2.62. 5,81 0,69 1,62 0,50 

Centrum voliuninis kommer nedom vattenlinien, nngefiir lf;,. af 

distancen friln vattenlini<>n till , ·attcnhiilllllS centr. gr :~ . 

ÖRLOGSTJENSTEN. *) 

l\'. 

Uti det föregående har jag sökt iidagalägga att Örlogs

tjensten lika regelbundet kan organise1·as, som tjensten uti 

annan militär; jag har äfven, så vidt det röre1· befälet, 

autydt åtskilligt hvaråt, efter min tanka, icke nu lemnas 

nödig uppmärksamhet, samt angifvit hvad som synts mig 

uti hvarje fall kunna bidraga till mem säkerhet för tjen

stens ordningsfulla utfö1·ande; men då ännu många ' om

ständigheter förefinnas der Reglementariska föreskrifter sak

nas, i följd hvaraf tjensten utföres enligt skiljaktige metho-

• der, icke sällan (så till sägandes) på ett ungeHii·, der en 

enstämmig takt och ordning kunde och följaktligen borde 

vara rådande, har jag ansett mig böra, för några af de 

vigtigaste bland dem, redogöra i afseende på de åtgärde1·, 

som enligt min tanka böra leda till ett fullständigare skick, 

En jemförelse har blifvit gjord emellan sätten hvm·på 

en antagen Soldat och en nyskrifven Båtsman inöfvas i 

tjensten, och jag inser nogsamt att en sjöman icke kan 

danas hval'ken så methodiskt eller så hastigt som en Sol

dat. Den ene insättes genast uti rekrytskolan, och får ic

ke inträda i ledet, innan han är bekant med hela sin tjenst. 

För den andre, huru okunnig och ovan han än är, ·saknas 

all utväg, som dermed kan jemföras. Han måste genast 

göra tjenst; och en tjenst som i flerfaldigt hänseende är 

svår, emot den förres. Allt är för honom främmande, till 

') Fortsättning från 1id. 103 i 2:a häftet. 
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och med språket i de telnisl>a tcrmeme. Icke de5s min 
dre har jag uppgifvit en utväg, den ·enda jag kan tänka 
mig - att Legagna obefarne Båtsmän till me1·a fönnån 
fö1·. tjensten, än fordom, och med detsamrna ~äkcrt iniifva 
dem uti deras ~kyldigheter. Denna utväg bar synts mig 
vara - icke att med dem gå, hvad man kallar "sladdrund", 
ty dermed., uträttas föga, men folket blir nedslaget - utan 
bör undervisningen ske af förhandsmännen på vakterna, 
och manskapet~ framsteg, så väl der, som uti divisionerne 
undersökas af Officerarne • . Härvid bö1· dock den regeln 
vara gällande, att alla först göras hemmastadde på de 
ställen, der de äro delte, och med göromCtlen der, i den 
ordning de allmännast förekomma; innan man går vidare 
uti undervisningen; ty man må icke glömma, att sjöman
skapet utgöres af en mångfald af egenheter, som uti bor
gerliga lifvet har intet som dermed kan jemföras; och att 
följakteligen ingen säkerhet är att påräkna af folket, innan 
det förstär hvad det gör. Att undvika förvirring är af 
högsta vigt, ock hvad kan väl vara mera förvirrande, än 
att för en flock obefaret folk, i en följd låta upprepa 
namnen på den mängd af tågvirke, som utgör ett linie
s'kepps tackling? 

Det är icke utan ett högst betydligt inflytande på 
fortsättningen af tjensten, l111ru det ovana folket först emot
tages uch behandh~s uti ett krigsskepp; och enär lifsprin
cipen för örlogstjensten är att ifrån det ögonblick, då fl~g
gan första gången hissas, tills den ·strykes efter expedJtJO
~en; slut, icke en gång det obetydligaste göromål må full
göras, utan me,d en viss takt och ordning, så är det ange
läget, att nagon för tjenstens gång lämplig och säker för
delning vid emottagningen af en Besättning blifver upp
rättad och följd, intilldess man medhinner behörige för 

, delningar. En provision el fördelning böt· alltså uppgöras, 
så fullständig, att göromålen må kunna ·utföras, ·och ord-

fl 
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ni ng följas genom den . Den tid af en eller annan timma 
som, i rnon af besättningens storlek, dertill erfordras, er
sattes mflllgdubbel t genom mera fart uti göromålen, från 
hvilka ingen obemärkt ,hör kunna killa sig undan. Här
på kan man icke göra sig saker, med mindre en fördel
ning blifvit uppgjord sf1dan, att man uti alla omständighe
ter har reda på hvarje man i skeppet. 

D.1 vi sett med hvilken brådska tjensten m1\ste be
drifvas vid enkla fartygs rustning under fred (dock mera 
.förr, än de senare åren) så är det tydligt, att det, under 
en allmännare rustning för krig, icke kan lemnas mera 
tid. Göromålen äro dock många och vigtiga. Utföras de 
med ordning, si\ får man gjord gerning: i motsatt fall är 
man inne i jem)wingssystemet, och vet icke hvar man 
skall bö1·ja ellet· sluta; ty tiden blir alltid kort för mång
falden af göromål. · Den vore ä f ven knapp, om (h vilket 
icke är tänkbart) ej några några sk epps;:n·Leten förekommo, 
ty personalens stora behof att göras bekant med materie
len och de h·after den innebär, hvilka skola sammanföras 
till "ett" uti en mans hand, "Chefens", gör tiden under 

, årsexpeditioner otillräcklig. Detta är ett förhållande, som 
tjensten förer med sig;- och följakteligen kan aldrig nog 
uppmärksamhet användas, för att ordna allt deruti. · 

Sällan m'edgifva omständigheterne att få alla ett skepps 
effekter ombord före utJjggningen från varfvet, och ge
menligen återstår nflgot att h emta för de ser.skilte upp
börderne. Äfven händer att åtskilligt brister, som skall 
fullbordas i verkstäder på varfvet; jemväl ock att handt
,verkare åtfölja fartyget, för att fullborda påLörjadt arbe
te, hvilka måste sk icka~ fram och åter; skeppets tackling 
skall kompletteras och en om icke två gånger ansättas 

' före afseglingen; be•tyckningen och allt h vad som höre1· 
till artilleriet och handvapnen skull iordningställas, krut 
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hemtai, och k~rduser fyllas: Y(lttenföngtdet kompletteras; 

p•·oviantering fortgå; medicinal-uppbörden hemtas samt 

sjukmönstring hållas, och under allt detta sbla alla 

fiirdclningar 11pprättas. 

Enär fartygs utläggning alltid genom General-Ordres 

bestämmes, så förutsättes att allt dertill dr förbered! da

gen för u t. *) 

Besättningar einottagas vanligtvis med deras saker pii. 

varfsparaden, för att genast begifva sig om hord att ut

liigga från varfvet, mången gång med missgynnande vind 

och väderlek. Allting är då främmande för folket; och 

måhända beträda trefjerdedelar deraf första gtmgen ett 

krigsskepps dä€k, obekante med sitt befäl och sine skyl

digheter. Icke någon annan reda hafves på folket, dn de 

vid emottagningen från kompagnierne nu erhållne listor el

ler så kallade poletter, och likväl skola arbeten hörj~s 

samt folket spridas och disponeras ~tt olika hilll till ar

beten utom och inom skeppet. 

Att uti de på hvarandra hopade göromålen oafbrutet 

iaktaga drift och en jemn ordning, så att ingen kan hålla ' 

sig undan, och att en gräns gifves för hva'n och e~s be

fattning, låter sig icke verkställa, med mindre den före

niimnde provisioneJa fördelningen i förviig blifvit upprät

tad, att föl jas under klargöringstiden; och som Regi e-

' mentet i detta afseende icke lemnar någon ledning, har 

jag trott mig böra antyda huru jag anser, att här böt· 

gås till vaga. 

') Härtill hiit·cr nu mera, alt liojet· och tiiåen blif,•it hemtatle, 

' 'iii beslagne och c.nligt antalet foll• i sl•eppet,,stufmdc uti re

ling~-baatingaget med öfverhiiljda kapeller, l :a od1 3:c q• ar 

lerets lwjm· om styrbord, samt 2:a och 4:c om babord, mc;l 

något sl<iljctcckcn emellan hvat"jc qvat·!er. Frivakterncs knjc~ 

hlifva friimst, hiilften på hvardcra sidan. 
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Ftit· alt Llifva i tillblle att upprätta den provi~ionela 

fördelningen, så att den vid besättningens emottagande 

genast mJ. kunna tillämpas, böra poktterne hemtas ifrån 

lwmpagnierne dagen före utläggningen. Sedan de erhållits, 

bt:ira kompagnierne delas i fyra lika delar, under benäm

ning af 1:a, 2:a, 3:e och 4:e qvarteren. Till hvardera af 

håtarne delas, sf1 vidt sig giira låter, folk af sal'\1ma kom

pagni, utaf qvarteren, så att folkstyrkan uti dem, d;t bä

tame i.iro Lorta ellct· manskapet vaktfritt, iir någorlunda lika. 

Listor öfvcr denna provisioncia fördelning kunna på 

en gång utskrifvas af Under-Officerare, under inseende 

eller dietamen af en Officer, hvilken Sekonden gifvit be

höriga fö1·eskriftet· om grundema, i händelse han icke 

sjelf har ledighet att denned bestyra. 

På dessa listor indela:, folket uti lämplige backlag; 

hvilket allt, äfven med en stor besättning, kan medhinnas 

p;t l)ftgn• timmar, om listorne äro uppdragne enligt förut 

uppgjord repartition af ~nlalet p& hvardera. 

Serlan besättningen emottagits och kommit till land

gi\ngen der fartyget är fort .:)jdt, bör mnnskapet embarkera 

kompagnivis och i nummerot·dning; ·och nnder det folket 

sålunda successift hlifver att tillg;'\, böra Undel·-OIIice

rare genast anvisa en hvat· det ställe, de1· s5ckarne tills 

vidare få sine ställen. Dessa emottagas och slufvas der 

af Matroser, som dertill fornt blifvit utsedde, hvarefter ' 

manskapet uppställes ]!!å sidome af halfd~cket och g<'lng

borclen. *J 

I den mon manskapet s:tlulJ(la l1unnit uppställas, upp

ropas det af Sekonden, eftet· de fordelningslistor som da

gen förut hlifvit upprättade, l1Varvid iakttages, att hvarje 

') Sjii-Artilkr istcrnc utgöra en aftlelning siirskilt i S eller fym 

'l' arter , mHlct· deras eget hefiil. 
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karl vid uppropet genast anvisas till den båt, eller det 

ställe, som för hvardera af de fyra qvarteren förut bcit· 

vara hestämdt, de1· de emottagas af de uti båtarne elle1· 

till qvarteren beordrade Under-Ollicerare, hvilka, hvar öf

ver sitt folk , böra hafva dylika namnlistor. 

Enär alltså denna fö1;delning är verkställd med den 

sista mannens ankomst ombord, och sedan dess saker blif

vit aflernnarle, så är föga ell er ingen tid dermed förlorad , 

men den 5tora vinsten att påräkna, det alla arbeten i 

skeppets tjenst, ifrån första ögonblicken och under hela 

klargöringstiden kunna utföras med säker ordning: Sjö

AI·tilleriet till hestydningen och hand'vapnens iordning

ställnnde, Matroskorpsen till tacklingens kompletterande 

samt Båtsmännen till arbetsfolk ombord, och till bi'ttarrie 

' för transporter. Ovanan m:1 vara än sä stor bos mäng

den, så bör det oaktadt alla Porbeten kunna utföras fod 

och säkert, om be!'iilet gifver väl bcUi nkt:.~ och utf6rbara 

dispositioner. Jag fäster härvid det vilkor, att folket väl 

må hållas till st1·ängt arbete om da ge n, men med dess 

slut b6r hvila beredas all e mau i skeppet, i Jen Ipån 

tjensten och nijdig vaktgör ing det medgi f'ver. Mattimman 

bör vara bestiinid, och icke afLryt% eller förskjutas. Alla 

transporte1· böra beräk nas sil , att folket får sin mat på 

.en gång ii besl3md tid. Kojerne böra emott~gas h:irsta 

aftouen, efter upprop, q vartersvis, och manskapet af sin~ 

Under-Offleerare anvisas de ställen, der det tillsvidare mr 

sine kojrum, nemligen alla Sjö- Artilleris terne akterst pii 

båda siJor, dernä;t 1 :a qva rteret, s<'i 2:a o. s. v., samt 5:e 

qvartcret ell er fri vakterne främst. Allt tvärs öfver skep

pet, i den ordning de uti fordelnin g:;li storne iiro upptagn~. 

Dessa Under-01ftcerare ti llse att kojerne blifva riilt npp

htingde, och undervioa deruti dem som sådant behöfva , 

och manskapet anbefall es a tt vid utp nr r uing nedtaga och 

besl(l hvar sin koj, så som den Yilr vid emottag ningen . 
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Uti samma jcmna ordning, som tjensten i hamn un:.. 

der hela expeJitionen utföres, är min tanka att den hör 

ordnas unde1· klargöringen. Folkets behandling i begyn-:

ndsen är mera in\' erkande på skeppslifvet i fnrtsättningen 

än måhända mången betänker. Med en för långt drifven 

brådska vinne1· man ingenting. Begagnnr man rätt en 

hvar i skeppet, så hinnes icke ringa på en dag, oansedt 

man går i:irlogsmässigt till väga med allting, och meJ 

uppmärksamhet på folkets militära b[tllning. Det falle1· 

af sig sjelf~ att här icke är frå ga om den hållning, som 

endast k ~In utföras, dil alla fördelningar äro gjorde. Men 

kojernäs upp- och nedtagande, skaffningar, alla arbeten, 

båtars tjenstgöring, vaktsättande och ombyte samt allmänt 

tillst;md att fi\ utt<.~ga siickarne, bö1· ske med takt och så 

som motsvarande omständigheter under expeditionen be

handlas. 

Sekonden b6r hvarje afton inf6r Chefen redogöra för 

den f6dlutna dagens g6romål, samt emottaga dess befall

ningar fö1· den påföljande. En redig Promemoria, inne

fattande ej mindre de bestämda göromålen för dagen, än 

ock hvilka afdelningar af besättningen, med befäl öfver 

ln•arje, skola utföra de särskilte arbetena, b6t· af Sckon

dcn aflemnas till vakthofvande Officeren, och derefter bör 

h var och en få göra sin tjenst under Vaktbefiilhafvarens 

inspektion. Sekonden hör aldt·ig gifva direkt befallning 

till någon annan än Vak t-Olliceren; och när omständig

heter, som icke kunnat förutses, fordra ändring uti de 

för dagen bestämde arbeten, och derest det som mellan

kommit icke äfven kan medhinnas, hör Sekondcn gifv:t 

föreskrift om hvad som skall stå efte•·, så att ovisshet i det

ta hänseende icke må äga rum, utan att det angelägnaste 

må blifva besörjdt. 

sekonden hör aldrig personligen, ehuru ,ädant är och 
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bör va~·a (.~ess ~eglementerad e rtiltighe,r- , ulfiira hefålct, 

utom vid fo,·halnmgar, allmän ansättning, elie1· viJ s<lda

ne tillftilbJ,- då skeppets säkerhet det fordrar, utan Lha 

allt gå genom vederhörande Officerare, h vilka böra af ho

llOm enskilt underrättils, så att de inhemta de methode1. 
' 

som äro påri:i kuade a tt följas. D<i, men icke anna1·s, kan 

han väl medhinna att behålla öfversigten allestädes samt 

a !t iysselsätta sig med fördelningarne. 

In1;an något .kan fCii·etagas med dem (förd~lningarne) 

måste k unskaps-rulla upp1·ättas. Dervid är den största 

uppmä1·ksamhet nödvändig, emedan derutm· skola grun-

. derna hemtas för alla f(ird'e lningar. lllifver folket uti 

kunskapsrullan rätt bedömdt, så undvika5 de ombyten uti 

funktionerna, som i motsatt fall blifva oundviklige. Det 

iir lil..väl af vigt, i synnerhet under krig, der flottan kan 

komma ,i strid, få dagar efte1· första utgången m· hamn, 

(och hvad som gälle1· fiir krig synes mig ock i detta fall 

böra gälla under fred) att den första fördelningen }))ifve1• 

gjord med si\ ILycken fullständighet som möjligt, i afseen

de på folkets använtlande, efter dess mer eller mindre 

tjenstbarhet, ty annars är man inne pi\ jemknings-system'et, 

utan att vara säker att vid rat telserna åter begå misstag· 

oclt f<'i göra om . Ombyten äro dessutom förvillande för 

det ov•ma. folket, och bör icke ske förr än nödvändighe

ten så fordrar, samt alltid då med en viss offentlighet, 

pfi det att den bättre karlen må uppmuntras och den 

sämre erfara det han harl sig sjelf elle1· sin okunnighet 

och h5g liisbet att skylla för de t ban blifvit nedsatt. 

Enär det är oundvikligt för kunskapsrullans upprät

tan'de med . nödig tillförlitlighet, att hvarje karl siirskil t 

exam ineras, borttager detta en icke obetydlig tid med en 

talrik besättning, i synnerhet som få, icke utan genom 

flera och repeterade frågor k unna lem n a besk eJ om d e 
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tider de tjenstgjort samt de funktioner, hvaruti de varit 

·anställde. Men denna tid måste dock afses, ty de upp

gifter, som erhållas fdtn kompagnierne, äro ofta alltför 

o!ullslä.n dige, fii1· att tjena till grunder för fördelning af 

gemenskapen, till tjenstens utförande i ett krigsskepp. 

' Uti Reglementet finnes väl ett formulär till kunskaps

rulla, men ehuru der äro många kolumner, Tisserligen 

upptagande alla de egenskaper hos folket, h varvid afseen

de bör .fästas, synes det mig hvarken nog upplysande el

Jet· urskiljbart vid jemförelserna, då utbrytning till fö1·

delningar skall göras. Den method Fransmännen antagit 

att qvalificera med ziffror *) uti en kolumn, i stället för 

flera med skrifne rubriker, gifvet· man lätthet att indela 

förhållandena, och en sådan tabell-form kan dessutom 

hastig~t·e uppfattas, än der egenskaperna äro skrifne eller 

skola hemtas ur flera kolumner. 

Det första man har att fästa afseende ~id, då fördel

ningar skola uppgöras, är att jemngodt folk, till befaren- ' 

het och kroppsstyrka, erhålles å båda vakterna. Denna 

delning bör ske efter kunskapsrullan. Och med begag

nande 3f Fransmännens method, har jag trott att bifoga

de formulär skulle underlätta utbrytningen till delning i 

vakt, så att man må vinna likhet uti båda, så nära som 

möjligt, endast genom jemförelse af två kolumner, med 

vida mera säkerhet och med mindre tids utd1·ägt, än som 

fordras enligt det i Reglementet intagne formuläret, der 

nio kolumner äro att infi:ira för hvarje karl i ikeppet. 

Som det synes af det af mig föreslagne formuläret, 

har jag ansett en närmare kännedom om folkets befarenhet 

•) Enligt Annales Mm·itimcs, då det största eller fiimiimstn. be

tedc:tas l , och i aftagande 2, 3 &c. fiir p:~imh·e e1lcr siimre. 
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nödvändig, äp det obesliimda förhållande, beroende på 
skiljaktiga åsigtet·, hvartill anteckningarne uti Reglemen 
te ts formultit· föranleder. Enligt min tank:1 kan icke en 
krigsman till sjös, i allmänhet, sägas vara väl befaren som 
icke gjort 4o sjömånaders tjenst och de·röfver, samt ä1· 
kunnig "Rorgängare och Kanon-Kommendör". Befaren 
toräe ingen med skäl kunna anses vara, som icke gjort 
minst 24 månaders tjenst till sjös, och lärt sig "Rorgån;
gen". llfindre befaren anset· jag en hvar som blott gjort 
1 2 tiliJ 24 månaders. Sj1ivan torde vara lämpligast att 
anse 4 till I 2 månaders sjötjenst, men under 4 månaders 
tjenst onibord är föga mera att anse än obefaren, och 
torde sålunda böra sammanföras med dem som göra för
sta resan. 

Enligt dessa åsigter har jag upprättat formuläret, och 
deruti jntagit de föreskrifter och modifikationer sot~ jag 
trott böra iakttagas. Man har alltså fem se1·skilta förhå l
landen eller befaren h e tsk lasser, nem l. väl befaren, ' befaren, 
mindre befaren, sjövan och obefaren, och dermed har jag 
t rott att det må vara nog. Desse hafva Llifvit intagne 
uti en ' särskilt kolumn med indelning uti klasser. *) Med 
kumkapsrullan, upprättad enligt detta formulär, har man 

· ') Jag vill ingalunda påstå, att h vad jag nu antydt såsom all
män regel fiir be1·äknantle af befarenhcten, icl<e kan tåla jcmk
ningar; men att, såsom nu, ~·ara utan bestämmelser i detta 
fall, är ett förhållande, som iclie liingrc synes böra 'iiga rum. 
Jag trnr dnd{ mig icke, i synnerhet fiir de fiirsta klasserna, 
hafva tilltag·it fiir lång tid, ty iclw utan en siirdeles fallenhet 
och gynnande tillfiille alt pral.tisera, lmn en lmrl 'af vår ge
menslmp, siirdeleR af det vårdsiiisade Båtsmans hållet, på lwt·
tare tid än 40 månarlet· hinna till den siilwrhet uti aBt, att 
han med skäl kan anses vara "~atbr;fnren". Vinnes en sådan 
tjenstbarhet på kortare tid, sil möter intet hinrlcr att efter 
:'idngalag(l skieldighet, upptaga en bvar i den klass, dit ban, 
me(] afscemle dcrpå är berättigad att . infiiras. 
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blott behof att jcmföra ziffrorne uti kolumnerne för kropps
byggnad och hefarenh etsklas;;erne, för att finna lika be
skaffadt folk alt dela till de L."1da vakterna, på sätt for
muläret utvisar. Men Lino- re eller till underdelningen uti 

" v 
vakterne samt funktion erne r dem och till bi\.tarne, böt• 
man icke sätta lit till anteckningarr1e uti kunskapsrullan, 

' emedan, då vaktförd el ningen skall tjena till grund för al
In de öfrige, bö1· der v id fäs tas den mi)jligaste uppmärk
samhet. Då vaktfördelni ng skall upprtittas, böra ovilkor
ligen alle man vara ombord, och intet arbete företagas, 
som kan rubba den ordning, hvnrmed den bör göras; ty 
tifven här är det icke ut<ln inflytande, att besättningen 
behandlas med en viss takt, så att en hvar må få erfara 
det Befälet har full reda på si t t folk. 

Sed<ln all t är förbered t till besiitl.ningens fördel ni ng 
i vakt och stationer (hvartill hörer, att Under-Offtcerarne, 
hvar för sitt hestämda antal, hafva listor uppdragne i li~
het med vaktfö1·deln ingen, i beredskap, att deruti genast 
införa manskapet i den ordning det dem tilldelas) kan en 
hastig fördelning verksHitlas sålund<~, <Jtt folket blåses alle 
man till uppställning kompagni vis p~ batteriet, och sedan 
det af Sekonden hlifv it tillkän nagifvet, att den dittills 
gtillande provisionella delni ngen nu skull upphöra, och att 
fördelning till vakt och statio ner kommer att upprättas, 
uppropas manskapet efter kunskapsrullan (hvaruti folket 
bör vara upptaget i samma ordning som uti Mönster

, Rullan) då h varje karl genast går ur ledet, och underrät-
tas, det han tillhör till ex. styrbords vakt och 1:a klassen, 
h varefter han på däck uppställes på den plats som för I :a 
klassen i styrbords vakt förut är lJestämd o. s. v. Härvid 
iaktt,,ges, att folket ställes uti 2:ne led, ett för hvardera 
vakten på samma sida i fat·tyget, med front emot hvar
andra, \ch ombytes sins emellan sil, att de längsta karlar
ne blifv,a akterst, allt inom hl'arje befarenhetsklass. 

28 
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Det är ltitt att iuse, hvilken säkerhet en Se_kund kl!· 
att, s'edan hela besättningen sålnnda i11· uppsttilld, hvarje 

vakts folk för sig, med skilnad melian Lefarenhetsklas~er
ne, ulan behof af annan ledning iin sitt öga för bedöm-

mande af persona
1
lei)S kapacitet, kuuna ulan farhåga att 

begå misstag, distribuera en hvar i den miin de särskille 

funktionerna böra besättas, med afseende på befarenhet och 

hoppskraft *) 

Då jag antydt, att en säker fördelning på kort ti9 kan 

verkstiillas, om allt är behörigen förberedt, torde det va

ra nödvändigt, att utveckla huru jag anser att fördelnin

gen till statiouer bör verkställas, sedan besättningens del

ning och uppställning till vakt är fullgjord, med det sam

ma den sista karlen uppkommit efter uppropet på batteriet. 

I enlighet med Reglementets föreskrifter, eller Che

fens order," bör Sekondeu hafva uppgjort, sig till ledning 

vid utbrytning af folk till stationeme, en förteckning med 

') Mången tortie måhiinda anse rättare vara att icke föt·ut ,dela 
besiittningen, utan fiirst rangera den uti bd'arenhetsldasser, 
och sedan dela tlcn till b<l<la vaktcrne samt derefter till sta
tioner . Utan tvifvcl vinnes dermed mera siikcrhet fiir Jildwt 
uti båda valdernc, iin då sådan fiir1lclning skett efter lwn
slmpsrullan; och på mimlt·c fartyg, såsom lwrvctter och l.n·ig
gar, biir siittet begagnas, ehuru det tager dubbelt liingre titl 
emedan fiirdelningame till mkt och stationer, det oaktadt biir 
11å s;ldane fartyg me1lhinnas på l hiig~t l 1(2 timma; men 
å större fartyg, sät·deles linieskepp, torde tiden icke medgif
va att uppehålla alle man s<'i länge som niidviindigt iir; ty det 
är af vigt, att intet afbrott sker fön:iin föt·delningen till vallt 
och ~tationer är behiirigen fullgjord. Dessutom torde mccl eu 
större besättning icke några skilj alltigheter a f betydenhet kun
na äga rum, vid delniiJgen till de !låda vakterna, efter km;
s1mpsmllan, om denna är upprättad med vederbiirlig nog

gt·annhet. 
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bestämdt antal å hvardera, samt enligt det förslag ö,fver 

antalet i hvarje af befarenhetsklasserna, på stationsförteck

ningarne upptaga det antal <:~f :l1vardera klass, som i följd ' 

af Chefens befallning eller med dess yrkande bör fördelas 

på hvarje station, på det att befm·enbeten och kroppstyr

lian må rätt användas öfver all t. Ti'll exempel å ett 84-
kanon-skepp. 

Backs-Gastar , 
uppställas på hacken, på !war sin sida. x:a delen främst 

hord'l'arts, 2:a delen midtemot, vi.inda emot hvar:mdra. 

J:a delen. 

af J:a klassen : Matroset' 2 (x:a och 2:a Ko~pora let·). 

Jungmä n 2 

Båtsmän ' 4 
af 2:a dito Jungmän 2 

Båtsmän 4 
n f 3:e dito Jungmän 2 

Båtsmän 6 2:a delen lik<:~ . 
' 

af 4:e dito Jung~än 4 
'Båtsmän 6 

af 5:e dito Jungmän 2 

Båtsmän J O 

tillsammans 44 man. 

Förmärs-Gastar , 
nppställas akter om B<:~cksgastarne, på hvar sin sida, 1:a 

delen bordvnrts, 2:a delen midt emot, vände emot hvar

undra . 
i:a delen. 

af 1 :a klassen Matros I (K01:poral). 

Jungman l t af 2:a dito Jungman I 
2:a delen lika. 

af 3:e dito Jungm<Hl l ) Båtsmän 6 
------

tillsammans 10 man. 
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Enligt d esse Stationsförteckningat· utt ager Sckondcn, 
ur hefarenhetsklasserna, passande folk till de siirskilte sla
tionerne och med afseende på de fnn k ti ::m cr , , som i nom 
hvardera af dem förekomma, såsom L<'itbesättningat· &e. 
och afgår en hvar ge nast till anvist st~ille, der de emotta
gas af Under-Officer, och af honom tii} Komp. Nummer 
och namn uppföras emot de Skcppsnumme r, som å stations
listorne förut äro upptagne. 

I den mon stationern e sålu nda Liifvn komplettet·nde, 
sy nes mig som bo rde hvarje Undcr-0111ecr med sitt f()lk 
genast nedg<i och anvisa en hvat· sitt kojrum, enligt de ptt 
balkarne utsatte numret·, och :·i1ed detsamnJa utdela n nm
merlappar för koj er och siickar; hvarcfter, ocl1 seda n vakt 
(lCh stat ionsfiirdelningcn hlifvit slut:1d, och de sista erh ill 
lit kojrum, bc'ir bL'\sas: ''a lle miln pil dlick till stationer". 
Vid denna uppstallning biit· folket ti lihi\llas att iakttaga 
klass-ordni nge 11 inom hvarje station, på d:.;t Sdonden, f<'it· 
aktionsf(irdelningen, wm nu skall uppriitlas, mCt blifvn i 
tillfölle ntt nfven dervid l!ti funktioncrne anvä nda befa
renheten til l tjcnstens fördel<lldigasle utförande. 

Sedan ra ppor!er ing;ltt fr t111 slat ionern<', ~tt folket iir 
11p pstti lclt, anbefallas Ofl.icerare och U nd er- OfC.cc r<ll·e att 
intaga sine genom s'kepp~orde1· f("irut J.~esthmda ~!ii l.len vid 
klart skepp ti ll aktion; ocb deref'tet· de l:1r Sekond<'n man
~kapet, i den ord ning Reglementet bestämmer, nem l. f(it·st 
Kommendörer ocb Sckond-I{ommendönr, derniis t Laddare 
och Ansti ttar e o. s. v. och sist K r nt lang,n·c f'iir alla batte
rierne, hvarvid iakttages, att de si'dunda utsedde 2:ne män
ner i sender en af hvardern vakten, gcnnst siindes till sin 
kanon, der de mottagas af batteribefälet och uppföras på 
Iisto1·, enlige med aktionsfördelningen . Likaledes förhålle~ 
med fö rdeln ingen till mli rsgastar, reserv vid master ne, krut
langning och qväst lafrcn &c. 
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E!'ler om~ ländigheterna bör manskapet, sedan aktions
fi.irdelnin gen slutats, up pchiUl as vid sine ställen , för att 
undervisils uti si ne sky ldighe tet· der, hvarmed fortfarts 
t i Ils aftropp si:1s. 

Eldsläcknings!önlelning borde nu företagas l men då 
aktionsförde!uingcn htit· tjenar till gr und, torde d et vara 
angeläget, att förut slå ställning nrtgra gånger till kano
nernn, p :"t det man må äga visshe l, att en hvar noga vet 
att intaga sin post. 

Öfriga fördelningar, såsom vid allmän manöver, till 
segels och ankars gftende, r efnin ga r, råmanning m. m., 
hvilka alla äi'O beroende af vakt- oeh stations-föi·delnin
garne, kunna uppgöras enlig t dem, och folket på vakterne 
underrättas om sine ställen, och skyldigheterne der. 

I sammanhang med hvad jag antydt, bör jag icke un
derlåta att nämna huru oltimpeligt det är, att, vid eller 
unde1• vaktnn1 by te , uppropa vaktfolket. Tvenne olägen
het.~!' uppst:t clervid, neml. att detta går långsamt, i syn
nerhet nattetid, och i:ir hinderligt för det afgående vakt
folket att ' komma till hvil~, och jemväl är det icke utan 
exempel, att en svnrar för en annan. Det som går for
tast och fullkomli g t säkert, iir att ma nslapet uppställes, i , 
behörig ordning sins emellan i stationer, och äfvenledes 
der af U nder-Officerarne, som rapportera förhållandet t i l! 
den nya vaktens hefalhafvare, hvarefter den kommende
rar nya vakten att förfånga, och gamla vakten anbefalles 
af dess befälhafvare att nedgå. 

Här förutsättes, att en ordningsfull fördelning hlifvit 
upprättad inom hvarje vakt, i förväg, till utkiker, ut: 
märsarne, vid tillsatte segel, fall och brassar, m. m., sa 
a tt en lwar ve t sin skyldighet i detta hänseende, ulan 



222 

behof att vid hvarje tillfälle derom erit;~ras. P<'i enahamla 
sätt synes mig böra tillgå med aflossningar undet· på
stående vakt, neml. att dessa alltid bestämmas af befäl
hafvaren. I allmänhet böra ombyten ske hvarje timmn , 
och följaideligen fyra skiften uppgör::~s. Dessa böra inom 
sig hafva en bestämd or~ning, fl'ii· att aflossa hvarandra 
vid kommandoordet: förfiinga, då icke befälhafvaren med 
afseende på härdt viider eller förande segel annorlunda 
anbefaller. 

Fordom ansåg man nödvändigt att hafva poster vid 
luckorne under hela vakten, för att hindra en eller annan 
att smyga sig ned. Detta bruk synes mig olämpeligt, och 
visar ett misstroende, som alstrar en mindre god esprit. 
Bättre synes mig vara alt vaktbefälhafvaren, när han -fin 
ner lämpligt, anbefaller att göra klart till llligon manöver 
eller segelbergning, hvamti, enligt förut upprättade dispo
sitioner, hela vaktstyrl;.an är använd, och antingen sjelf el
Jet· genom den honom i befälet närmaste på vakt inspek
terar fördelningen. 3:ne ändamal vinnas dermed, nem!.: 
att manövrm·, eller segelbergningar alltid gft säkert, att 
man får reda på, ont någon sökt smyga sig undnn, och att 
hvarje man i skeppet vet sig vat·a känd och bemärkt, och 
detta sker icke. om man, för att fi\. reda pii ordningen in
om vakten, skall fram med vaktlistan, och anställa upprop 
vid ljus-sken. 

Det iimne jag företagit mig att afhandla är genom 
gånget, neml. en skildring af Örlogstjensten. Jag har ve
.la t tydliggöra, att den n n mera är befriad frftn de bård
heter, som demti voro rådande under råhetens tidehvarf; 
jag har velat ådagalägga, att bildning och mennisko-kän
nedom utgöra lika oeftergifliga viikor föt· det f u Il komliga 
deruti, som kunskaper; och jag har velat bevisa· att Ör-
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logstjensten lika regelbundet kan ordnas, som t jensten uti 
a nmm militär. Detta har påkallat utredanile af förhållan
den i tjenstens praktiska utöfning, der Reglementariska 
föreskrifter sakna'; men, nogsamt l1ar jag insett det mån
gen - kanske mängden ' - anset· det jng inlåtit mig uti 
för minutiösa detaljer. Detta vill jag dock ingalunda med
gifva, ty jag är viss, att om sjiivapnet erhåller en nödig 

. uppmärksamhet, medan det ännu är fred, och den enda 
utväg vidtages, som kan befordra personalens tjenstbarhet, 
nem!, att flera fartyg under en Flaggman [trligen utkom
menderas, så skall man inse bchofvet af en mångfald af 
bestämmelser, för en likstämmig ordnings vinnande uti 
tjenstens gång. Jag har blott ;mmärkt uågra få bland de 
många, som vid en närmare pröfning skola finnas ound
gänglige; och jag skulle tro, det de föt·tjena att tagas i öf
vervägande, samt för tillämplige· delar användas af det11 , 
som dertill blifva i tillfälle. Om så är förhållandet, så 
hevises deraf en brist uti föreskrifter; och att ingen del 
af Örlogstjensten, "der den kan vara ordnad", må öfver
lemnas att utföras efter Befälhafvares godtycke och olika 
ftsigter, lärer ingen på allvar vilja yrka. 

18o8 års olyckliga förhållande på flottan, kan till 
stor del •tillskrifvas bristm af stadfästade ordningar, föt· 
skeppens hållning och tjenstens gång. Siidane utgåfvos 
för tillfället af mycken förtjenst för den tiden. Men det 
var för sent. Man• sätter sig icke in uti nya systemer i 
samma stund de skola iakttagas. Följderne äro kände. 
Trenne år derefter införde två unga Officerare, *) vid 
emottagand~ af deras fönta Fregattsbefäl i sine skepp, de 
ordningat· som alltid slola utgöra grunden för skeppshåll
ning, och vid de aUmänna rustningarne, under derpå föl-

·) Nuvarande Vicc-Arnit·alen Fdh. Nordensl•öld och framli Linc 
I\ontrc-Amimlen C. af Iilint. 
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jande [u·en, omfattades de Lcgtlrligt af den yngre delen nf 
befälspersonalen, som undn be$Uind iS verksamhet, flera 
föregående, :Jr erfarit bristerna i Jet iildre skicket; m.., 11 

Je äldre, hvilka uppväxt uti det gamla ~ystemet, voro ic
ke biijde derföre, och 18r4 gingo de fleste af då uteva
rande linieskeppen med Je gnmla ordningarnc, då fn·ga!
terne iakttogo de nya. Vi h~fva dock sett, att ehuru · 
181 l års skeppsordningat· icke hunnit vinna stadfästelse 
fön·än J83g, sft hat· dock systP.met tvingat sig fr:HTJ. Men 
ehuru tillfyllestgörand e det var föt· tjenstens fordringar 
for 3o :'h· sedan, s<1 mftste detta icke vm·a förhålhndet för 
närvarande tid. Fbrom öfvcrtygas man med en blick på 
tjenstetJ då och nu. I fråga om tjenstens utförande, har 
dock Reglementet det samma, n e ml. en antydning, men 
ingalunda bestämmelser för tjenstens gt'wg. Uti några fall 
lwfva desse brister af mig bli(vit frams tä llde, men de an
ses måhända af en si't unelerordnad egenskap, att de ick e 
böra få plats uti ett Heelemente· icke dess mindre är )."" v ' . . n 
öfvertygad, att Flottans Reglemente en gång kornmer att 
omfatta vida mindre detaljer än de ' ifrågavarande. Till 
stöd för <.lenna slutsats, behöfver jag blott erinra, ~tt om 
man för 3o år sedan vågat framställa såsom möjl;ge, de 
numera .Reglementerade methoderne för Artilleriets hand
terande uti Örlogsskepp, srt hade sådant troligen blifvit 
ansedt såsom ett outförbart pedanteri. Nu erkänna vi 
dock allmänt NÖdvändigheten deraf. Då jag hyser den öf
vertygelse att Örlogstjenstcn kan ordnas t i Il samma reooel-t> 
Lundna skick, som. uti Fäderneslandets öfrige vapen, sft 
fäster jag dock såsom vilkor dervid, att Flottan så väl 
som de öfrige vapnen skall få ett Reglemente såsom <.lesse. 
Och såsom bevis att sådan t kan ske, behöfver jag blott 
erinra att en Kapten-Löjtnant för några år seddn utarbe
tat en handbok till ledning föt· dagliga tjensten om bord , 
hvilken vi alla ansett af behofve~ högt påkal1.1d, och hvad 
uti en handbok kan t•·yckas, såsom gagneligt för tjei1sten , 
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m<"t,te icL e vara ;d' en fiir mycket underordnad egenskap 
att stadf'tistas uti dt Itegleme11te. Jag vill visserligen icl..e 
pus!Ct, alt 1\;-;pt.-Uijtn. C. Enge!Lardts Haudbok har den 
uppställ'ning, som ät· ehlig med Heglemeutariske former, 
ocl1 att allt h vad der sli1r bi5r reglementeras; men det 
hufvudsakliga af tjensten har •!wn der, icke annorstädes; 
och der tjensten anno rlnnda haudhafves, handhafves den 
orätt, så vida icke bättre metl10der blifva kände, som Je
da till mera fullkomlighet. Den Tieflilhafvare, som genom 
en större erfarenhet, har förmåga att 11ti sitt sl1epp in
föra en h<'igre fnl lk 'onllighet i l jenstcu, hö.t· icke vara JJtm
den vid nftgra forli: cr . Men, uuder fi'irnlsiittning att vi 
en dag m ett sJ fnllständigt Iteglemente, som omständig
heterna medsih,a, S:i hörer det t ill sakcns natur, att i af
seende pC1 tjens!ens stigande utbildning, sC1dane fOrbållan
den rni\sle ifl'iigakomma som nyssnämnde; den som d.:i 
tror sig öga bättre 11tvägar att utföra tjenstell, iin Regle
mentet innefattar, mC1lte ock öga förm:iga att derom kun
na göra framsUIIning och motivera sitt förslag, ' så att det 
vinner hifall om det sr1 fiirtjenar; i annat f:Jil hör och 
ntåste Itcglernr>ntet följas af samr.na .skäl, som iuom de öf
rige v<1pnen. Vi behöfva blott nu omredigera v[u·t Regle
mente, och sedall göra fi'ir flottan h vad som göres -fiir ar
meen, ltV[ll'S Tjenstgöyiugs-Reglemente är snart 3o år gam
mal~. Ingenting mft i Örlogstjc:usten anses såsom småsak, 
icke viird uppmärksamhet. Likstämmighet uti takt ät· li
];a niid viiuciig i Örlogstjensten som i annan krigstjenst. 
Hm skulle det viil hlifva ansedt, om, uti ett Hegemente, 
man kommenderade med gamla kommando-termer, och 
uti ett annat med de n ya, och lmru äro motsvarande fö1·

htd landen ordnade i Örlogsljenslct)? 

C. L. 

-----"-
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PRJNCIPERNE FöR ÄNDAMÅLSENLTGASTE SnJFNINGEN 

AF ETT FARTYG, MED Al'SEENDErrp,\ DESS FöR-
'~ 

HÅLLANDE I SJöN. 

§ä skiljaktige den cgenlliga SJOma nnens och konstruk
törens särskille yr ken ön kunna synas, och huru isolerade 
ifriln hvarandra de än, vanligen, ej endast inom vårt lam!, 
behandlns, så ä1· det dock en oemotsäglig snnning, att 
desse yrken, såsom i flere afseenelen hvilande på samma 
velenska pliga grunder, och verkande fiir samma praktisl;a 
ändamrtl, ega mycket gemensamt med hvar<~ndra. Man 
torde till och med ega giltiga skäl för den förmodan, att 
knapt ni\gon ulmärlit sjöman ],an finnas, utan att ega en 
säker och någorlunda utföl'lig kännedom om konstruk
tions-vetenskapens grundsanninga•·, och ännu mindre en 
lychlig konstruktör, som ej, jemte den för hans egentliga 
yrke nödvändiga theoretisla och praktiska bildning, inne
hal' en viss, pr, sjön vunnen erf•: renhet, om de under seg
ling allmännast förekommande och vigtigaste förhållanden. 
Sålunda är det visserligen konstruktörens egentliga åli g
gande, att enligt vetenskapens l:1gar uppgöra planen Wr 
och verkställa byggnaden af skeppskroppen, alt likaledes 
derefter bestämma dess segels och rundhults m. m., elle1· 
kortJigen dess 1acldings hufvudsakliga proportioner, och 
att behörigt anordna dess inredning; men viii han hop
pas att härutinnan ådagalägga särdeles skicklighet, syn
nerligen i fråga om orduandP.t af inredningen på ett 
fö1· fartygets handterande och för besättningens beqväm
lighet fullt tillfredsställande sätt, så måste han undet· 
sjö-expeditioner hafva förvärfvat sig en vis~ erfarenbet 
om sjöns och vindens verkningar på skri\f och tackling, 
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hafva tillvunnit ~ig en sii ker klinnedom om flere inre om
sti:indighetel' och vigtiga förhållanden, eller med ett ord, 
v;H·a i ej så ringa m[in sj<'iman. Sjömannen deremot, åt 
hvilken Jenna konstmä ssigt sammansatta byggnad öfver
lemnas, i\ligget· det att, ledd af vissa desamma vetenskap
liga theorier, i förenin g med ett genom praktiken skärpt 
omdöme, konsterfaret framföra och styra den, stunJom 
ofantliga , kroppsmassan, trots de mångfaldiga menliga för
hållanden, som elementerne alltjemt kunna framkalln. Men 
skall han, vid de hrisWilligheteJ·, som htiraf förorsak<~s, 
eller i allmänhet, vid de olägenheter, som i sjön yppas, 
knnna behörigen bota de förra och afhjelpa de sednare; 
så måste han, enär det blifvit konstruktörens lott alt 
ganska sällan få medfölja sjö-expeditioner, ega om bygg
nadens sammansättning och bvarje dels påräknade verk
samhet en allmän kunskap; samt känna principerne, llVar
uppå åtskilliga konstruktörens tillgöranden stödja sig; 
hvarförutau han sällan torde lyckas inse orsakerne till 
inträ[ande missförhiillanden, och ännu mera sällan kan 
vidt<~ga verksamma åtgärder för upphäfvande af dessa 
oli:igenbetcr. 

Ibland anordningar p li ett f3rtyg rtd•·ager "ig dess in
redning och dess d era f beroende ' s tu fni ngssätt en vi:ilför
tjent uppmärksamhe t så vi:il af sjöman som konstruktör. 
Erfarenheten har neml.igen intygat, att ?,:ne efter samma 
modell byggde och t<!cklade fartyg, och jemviil att ett 
och samrna f::u·tyg, men med en undet· olika expeditioner 
skiljaktig fördelning af fartygets tyngder, ådagalagt gan
ska olika seglamle egenska per. Då den förmodan, att or
sakerne härtill sknlle förefinnas uti ni\gra sm:irre skil jak
tigheter i segl~ns skärning, i lösare eller hurdare nnsi:itt
ning, i me1· eller mindre exa kt maniivrcring m. m., visa t 
sig ogntndad

1 
s:i har m<Jn niidg<Jls förklara denn.:l olikhet 

följd af en olika anordnad stufning af furtygets flyttbara 
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tyngder. Delta fiirhållandc :'\ler l!l1r m :"ts t rikta hrtdc sji.i~ 

mannens och Jomlrnktöreus Llicka1· p<"t detta, ti'llförne 
stundom förbisedda, men vio::ti ~ n f'i.irem;\1, alt efter ri"li"·t ' •J \j v . \)~ 
grunder kunna ändamålsenligt verksiiiila denna tyngder-

nas fördelning. lVIen fi:ir alt gemensamt kunnn medverk a 

till vinnande af detta vigtiga iindam:.J , muste 1-onstruktii

J'en å sin sicb besitta en p:l tiliforlitligct grunder ful<:d 
kännedom af stufnings-theorien, och ~erefter lämpa farty
gets inredning, så att de rörlign tyugder1w fördelas b."tde 
på ett sätt, som mest befriimjnr vtilscglingc!l, och snm der

jemte finnes tillräcldigen bec1vtirnt fii1· sjö111:tnnen vid Wre
lwmman'de bchof: å andrn sidan m<"tste Sjiiman nen iiga l ' ll 

lika säker insigt i samma iimne, hval'fiirlllan h~tn vid un
dcl' segling sig yppande nJissJOrh;}!l::mdc.n a ldri g iir i sl,ind 

att Tigtigt !Jedömma och dere!'ler riilla, bvnd möjligen knn 
hefinnas ofiirdcl;;ktigt vid stufningcns uno1·dning. En grund
lig litinnedom af denn::~ tlte01·i fnmstiillcr sig siileden af 
lika v igt och intresse f(ir sjiiman och konsl!'uklör. 

Under en !;tdan för utstilltting iir det, suln fi'irl'altaren 
lill efterföljande lilla a!hnndling h;1r till syftem ål alt, ge
n o m densamma, v~indf1 uppri! ii rks::tlllltetcn p <"• det uppgilita 
ri mnct; ht'ls't cu btttalt li g utveckling nf dess principer, 

iill slörrc de len vanligtvis blott praktisl-.t uppf>1~tadE', Lor
c~e i si u :nr'in kun lla bl ifva gagneliga ft.)r v:t pnet ; sel vida 
den gamla erfareuhets-sat:;cn giillcT, a l t likson1 i de flc.,te 

f'a!l, isolernd theori, ulan ;}if<"iljande p r ak l i>k f'iirdiglu:t och 
tillämpning, visar sig af fiig,, g agn, , ii fven sii kan uti intet 
yrke något allmiint tinfrcdsst~iland e in pra xi tillvilgabrin 
gas, hvilkct ide häm l<~r r, itl slÖd fr:in l'll l illfc"irlitlig t!Jeori . 

Vid ulvecld andet, af p ri ne ipcr ne fiir ett fartygs iin
dam idsenlignste s l u !'ning, sl;a ll 1ill vinnande af redighet i 
sjelfva frams!iill n ing cn fiint nppgil'nt!l de !wndderistisl-,a 
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c·genskaper ocli riirclscr hos ett seglande fartyg, hvilkas 

!Jcska!Ienbct beror af denna slufning; derefter sltall siir
skildt för hvar och en af ifrCtgavarande rörelser och egen
~kaper angifvns siittet, h varpil nämnde heroende iiger rum; 
~amt slu,tli ge n p;'\ grund l1 ii r::tf principer utförns, h varefler ' 

J..onsti·nktiiren bar aU: riitt::t sig, vid inredandet af ett far

tyg, och hvareftet· sjöm::111nen kan afhjelpn eller modifiera 
ett eller annat, genom stufningens obehörig::~ anordnande, 
m ii j! igen u p p kommet ofördela k tig t för h Cd In n dc, under seg
liug. 

De egenskaper ocl> r(irelsei· hos ett fartyg, som stii i 
heroende af dess sttd'ning äro: SI!Jfhet, 'l'oäTslwpps-rörelso 
(Slingring), Lltngs!;epps-Törelse (Slampning och Sällning), 
Lo/girighet, stadighet i gäng, sam t Färdighel i stagvändning. 

1 : o S l y f h e t e n. 
S!yfl!et dr ett fur-tygs egenskap, all dll näg~n lin4t {uT

sölteT Tiringa eller bm:;t rietsamma ifrån dess upprätta till 
clt lirängande (sidolutande) läge, mut{w!;e/a verlmingen af 
denna liTa/l, samt följa/;tligen , all då någon liTa/t, som bmgl 
fartyget till ett krängande läge, upphöT, åteTställa dess stör
da jomnvigts ställning. 

Denna ett fartygs f(5rmi'Jga grundur sig alltnrinhct 
prt verkningarne uf tvenne, enligt physikens lagar, fullkom
ligt lika stora krafter, nem!. i:o, det ut1·ustade faTtygets egen 
tyngd, hvilken ifn"m CentJ·um Voluminis (Centrum Gt·avi
tati> af fartyg och all last) verkar vertikalt nedr,t, och 

~:o vattnets l!Jflande fönnaga, hvilkcn med hela valtubii
lans eller deplacementets (den af fartyget unelertryckta vat

tenmassas) tyngd ifr[m dess Centrum Gravilalis verkar 
vertikalt upp<:,r, D;t nem!. ett fartyg tir i sitt upp1·ätta 

jcmnvigts-liige, liggn , eoligt physikens lagar, ifriigavanmde 



båda centra i samma vertikala linie, l\'Ien tvingas farty
get att genom inverkan af någon kr:•ft öfvct·grt ifrån sitt 
jernnvigtshige till ett krängat;de, s<t flyttar sig i och med 
detsamm::~, till följe af skeppsLottens form, vattuhttlans 
Centr. Gr:s till lä om vertikalen genom Centr. Vol:s, i ett 
visst förhål lande till krängningsvinkeln och samtidigt lyf
ter sig i allmänhet Centr: Vol:s i någon mer eller mindre 
mån, under Jet att, på samma gång, sjelfva krängnings
vridningen sker omkring sistnämnde Centrum. *) Vattnets 

lyftande kraft och fartygets tyngd verka då ej mera efter 
en och samma vertikala linie, utan endast i paralleJa di
rektionet· ; den förra att vrida fartyget tillbaka omkring 
Centr. Vol:s, och den scdnFtre att bt·inga detta Centnun till 
sitt pt·imitiv.l läge. Häraf är tydligt, att ju mera dessa direk
tionslinier för en och samn1a krängningsgrad blifva skiljda i
från hvm·andra, desto större förmåga måste fartyget inom 
sig äga att resa sig upp igen, niir den krängande kraften 
upphör, eller med ett ord, de;to större måste fartygets 
absoluta stvfhet vara. Då nu under samma kt·ängnings
vinkel <.tfståndet emellan dessa Låda verfkala direktions
linier påtagligen förändra~ <tllt efter som Centr. Vol:s tig
get· högre ellet· lägre ,i fartyget, och ett häng.mde fat·tygs 
styfhet står i direkt förh;1llnnde till afståndet emellan 
nämnde direktionslinie1·, så följ er ock att fartygets styfhet 
tilltager, i samma rm'in som dess Centr. Vol:s kommer läg
re i skeppskroppcn_ -- en sats, som också erfare11heten Lc
stämdt intygar. - D<l nu vidare det iir tydligt, att de 
inom ett fartyg varande tyngders sammandt·agande eller 
förflyttande på en högre ellet· lägre punkt, i samma mån 
måste förflytta der<~s gemensamma Centr. Gr:s och på snm
ma gång Centt·. Vol:s hi:igre upp ellet• lägre ned i skepps-

*) Hennit sm!nare uJns tiiu tl ig-het, att ''l'i.l!ning·cn sHcr om!n·ino 
Cunl!·. 'i o l: s, iir i uäGt fiiljan :l~:: milment ulHddarl. 
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kroppen, så är r egeln gifven, på hvad sntt man genom 
tyngdernas <lll :> rdnande lwn föröka el!er förminska styfhe
ten hos ett fal'lyg. 

S,tyfhcten är den väsendtligaste egenskap hos ett far
tyg - en egenskap, hvilken i s;'\ hög grad, som förenligt 
är med fartygets ändamål, alltid bör efterstriifvas. Deri
gen~m kan nem!. segelarean, och som en följd dCI·af den 
framdrifvande segelkraftt.n för samma kroppsmassa blifva 
relativt större och seglings-kapaciteten i samma mån vin
na i storlek, Med anledning häraf, samt af hvad förut 
blifvit anfördt, kunna, med afseende p<l fal'Lygets styfhet, 
följande principer vid stufningens anordnande fastställas : 

fät• J(onsfruktören, 
att, vid ett fartygs inrednin,q, dc största tyngderna (ballast, 
projel>tiler, vatten, tunnegods m. fl.) anordnas sit lågt ned 
i slreppsl•roppen, som, i förening med deras ätlfomlighet, ä1· 
möjligt; 

för Sjömannen, 
att, om under segling 'ett fartyg visar sig otillräcliligt s lyft, 
böra 1·örliga tyngder förflyttas ifrån det öfre till det nedre 
af skeppslrroppen. Blir åter frågan att minsfra sfy/heten, slwr 
sådant tydligen genorn ett alldeles motsall {6rfarande. 

2:o Slingring. 
Med Slingring försfås ett fartygs svängande tvärskepps

rörelse, med ornvexlande lutning, än tU ena än åt andra 
sidan. 

Slingring uppkomme1· i allmtinhet, då ett fartyg ge
nom nilgon krafts inverkan blifvit försatt i krängande lä
ge, och samma inverkan hastigt npphiir; Styfheten måste 
dft nem!. ilterförn farlygct till sitt uppr(itta läge1 och der-
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vid meddela detsamma en sv ·· l t ·· 1 . . an~anl ,. ·var> <eppsri;relse, 

hvilk en icke :~lslanli:H' vtd uppn:"rdd j('mnvigls sl~llnino· 

f f
' b> 

utan, tiLl följe a artygets tri)g!Jetskral't (vis inerti a.:), ti 11 

vidare fortsättas åt motsatt:-~ sidan, intill dess derma rii

r else hlifvit hejdad ::lf' styfbetcn. Ge nvill dennes inverkan 

mtlste fartyget ~nyo för stittas uti sv~ngning iit andra sidan 

tillbaka, och såinnda sviinga iin <"rt <··na iin fri: andra sidan , 

under alltjcmt ti1inskade svängninssvinklar, it1till dess 

fdrtygets styfheJ ::dldeles upphtift dennn svtingningsrörelse. 

Vid denna framstiillr~ing af slingringens normala förb"dlan

de lemnas utan afse<~nde vattnets och luftens tillfalliga 

verlminga r på skråfoch ta ck ling, oak tudt desamma natur

ligtvis bögst betydligt modifiera - slingringens rörelser. 

Slingringen beniimnes med afseenue f)i\ rörelsemes hastig

het hllnl (häftig) eller maldig (lätt, Jångsam). 

AnlcclnitJgen till slingringf'm uppkomst iii· sjiikifuing. 

Denna sjöhtifning verkar till slingring pii 2:ne skiljda 5ätt, 

1:0 då en våg anfaller ena fal'l ygs- sicbn, såsom en stiit<rn

de k1·<r!'t, riktad åt någon punkt i:ifvc1· fq rtygcts Ccntr. 

Vol:s, och s&ledes fijrstitler det fcir ögonbiicket i ett Ju-tin

gande läge, . sa;nt 2:o clrl sjöns vugformiga rörelse hildm· 

en mer eller mindre sluttande vattenyta, och sålunda J'Ö1· 

tillfililet olika högt uppbä1· fartygets JJ[ida sidor, hvarige'

nom det erbi\ller en sidolutancle stiillning. Vid en sli ng

ring, uppkommen af sednare anledningeil - lJYilket in

trtii'far antingen under dvnin~J i st:iltj'e eller u11der sen-lino-
.; v b o 

för rum vind, di\ vt1gorne gå i en annnn rigtning tin 

vinden - bar erfarenheten Lckrti ftat, att fartygets svdng

ningar ~rt båda sidor varit ' till tid och lutnill"'S"'rad sins 
~ b" 

emellan nrrgot nära jemnlika, och dettr. (naturligtvis) rneit 

regelbundet, då fartyget seglat fördevind, och vågorna 

gi1tt i en vinkelrtit rig tning emot kursen. Delta har gif

vit fonkare i vetenskapliga skeppsbyggeriet anledlling att 

för fiu·tygets slingrande rörelse tillämpa thcorien fUr rörel-
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sen <rf en, omkring en rotations-axel, i svängning försatt 

kropp (vibrerande sammansatt pendel ) ; och har erfaren-

heten i)fycrtygat dem, alt denna theor·i v·s~ · f Jl ·t • l ur s1g U an-
vtind!J::lr för fRrtV!!"S ifr <'t a~varnnde s'1dor" 1 L" "u " · ·orc ser. ::ro-ges 
nu dennn pendel-theori till gr·und för· ber~!· · tt"'·r u, mngen, a ::r -
v~n. medelst en derefte1· lämpad anordning af fartygets 

rorhga tyngder· :rst::~dkornma ett 1·elativt gynsamt förhål

lande vid slingring, så m<1ste problemet ntt bestämma det 

inflytande, som clesse rörlige t~ngde1·s olika stufning utöf

v~ r på farty?ets sidorörelse1·, föi'St erford1·a en expression 

pa den h<'lst1gbet, h va rmed en sådan pendelrörelse sker 

d:l fartyget be!t·aklas såsom en upphängd vibreratJde kropp: 

Innan ifrågavarande expression kan uttagas, är det 

lik väl af nöden, att bafva stället för den i magintira Jång

skepps··axel, omkring h vilken fartygets sidorörelser ega . 

rnm, t i l l r tick l igt bestämd. C!HJ p man och andra välkände 

författare i skeppsbyggeriet hafva ansett, att denna axel 

bör antag~s g1r igenom Centr. Vol:s, grundande der,na 

;Isigt p:'i det ph ysiska axiomet, att en kropp, som lenmas 

å t sig sjelf, att h·itt rotera uti ett homogent medium e<>e1· 
' b 

uti sig en afgjord Lentigenbel att heht vrida sig omkrin" 

sitt Centr. Gr:s. Tilltimpningen af detta anlaga nde på el~ 
i ~jön slingrande fartyg möter ej just ~1ågra absoluta hin 

der, ehuru en !war inse1·, att den axel, hvaromkring jf1·å

gavar·ande tviirskepps-1·Örelse sker, måste vara underka>tad 

vissa nödvtindign fi)rändring<rr i liige, enii1· en del af far

tyget röner motstånd af vattnet, och en annan dess del af 

luften, hvilke h<1da media ej allennst skilja sig i specifik 

Yigt, utan äfven hvar för sig måste till kraft variera ef

ter sjöhtifningens beskaffenhet och vindens styrka. S.'\ledes 

torde man, utan fara för al lt för stort misstag, kunna fö1· 

närvaraJJde bertikning antag<~, att ifrågavarande axel går 

genom Centr. Vol:s ellet· i niirhe,ten deraf, Efter detta 

antagande, skulle ntimnde axel infalla på våra örlogsfartyg 

30 
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icke liingt från valtuliniens {)lnn, det· i alla fall fa 1·tv<> •t 
"be 

äget• sin egentliga grundval, och h varomkri ng man sål('des 

bör ' beräkna att detsamma företrädesvis gcrna verkstället· 

sina rör~Tser. Ett sildant antagande vinner ytterligare stöd 

af edarenhetens intyg, att neml. slin~ringen alltid varit 

jemn och maklig, der Centr. Vol:s varit belagen nti ellet· 

nära intill valtaliniens plan; h,vilka förhållanden åtet· tor

de finna sin hufvudsakliga förldaringsgrund deruti, att de 

duLbla rörelser, som framkallas genom fartygets benägen

het att vrida sig omkring en axel genom Centr. Vol:s, 

samt derjemte omkring en dylik, belägen i vattuliniens 

plan, s[;lunda sammanfallit till en enda ledig rörelse. 

Af ~lekaniken är det nu bekant, att om en kropp, 

upphängd på en orörlig, genom Centr, Gr:s gttende axel, 

blifvit genom n<lgon ögonblicklig verkan satt i svängning 

omkring denna axel, och n{igon kontinuerligt verkande 

oföränderlig kraft (K), pii ett ifr[m denna axeC vinkelrätt 

afst[tnd (f), sedermera börjar och fortfar att verka på den

na kropp till fortfarande svängningsrörelse omkring samma 

axel, och samma kropps tröghetsmornent~ med afseende pil 
ifrågavarande axel, utmärkes med Q (då Q _= summan af 

alla de produkter, som erhå ll as, nät· hvar och en af krop

pens partiklat· multipliceras med qvadraten af dess respek

liva afstånd ifdln axeln); så blifvet· den af ifrågavarande 

krafts Terkan fiirorsakade rörelsens svängnings-hastighet 

Kf 
uttryckt genom expressionen Q. Användes denna expres-

sio n på e'tt genom vattnets verkan i vibration hållet far- · 

tyg; så kommer fartygels deplacement att insättas i stäl

let föt· K, emedan vattnet agerar vid uppkommen kräng

ning, såsom en fortfarande kraft, verkande genom depla

cementets Centr. Gr:s, att vrida fartyget omkring dess 

lång>l1eppsaxel (till återställande af jemnvigtsläget); och i 

stället för f inträder en, _med svängningsvinkeln varieran-
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de lineär-qvantitct, uttryckande vinkelräta afståndet e

mellan Centr. Vol:s, och vertikalen genom Centr. Gr:s af 

vattuhålan, under h var och en af de oändligt många sväng

ningsvinklar, som ligga emellan o graders vinkel och den 

störste fartygets svängningsvinkel: så att, om detta vari

abla afståncl betecknas med a, och deplacementets l y ilnings

haft sättes ltka med D, aD kan insättas i stället för Kf. 

Denna proclukt aD, uttrycbnde fartygets styfhetsgrad 

vid hvarje tiosmoment under det vibrerande stadiet, är 

tydligen ej annn~, än ett uttryck på sjelfva fartygets styf

het. Utmärkes nu ytterligare fartygets ti·öghetsmoment, i 

afseende på den imaginära svängningsaxeln med Q', så 

erhålles slutligen expressionen på fartygets, under sling-

aD · 
ringsrörelsen vibrerande hastighet = Q' (styfhetsmomen-

tet, divideradt med tröghetsmomentet). 

En tillförli tlig erfarenhet har längesedan afgjort frå

gan, antingen en häftig slingeing med något kortare sviing

nings-stadium, eller en långsam slingring med något läng

re svängnings-stadium befinnes förmånligare föt· ett seg

lande fartyg, och afgjort den sålunda, att fartygets fart 

nåslan omärkligt minskas genom den iilla skiljaktigheten 

af en något större sidolutning, men deremot att så viii 

skeppskroppens sammanhålliglt,et som tackling betydligt 

frestas af slingringsrörelsens hastighet. Till följe bäraf 

bör bemödandet g<1 ut derp<"t, att göra slingringsrörelsen 

så långsam, som med öfrigc omsländighcte1· i:ir fön:nligt , 

snmt anordna stufr:ingcn sft, att äfven derigenom ' detta 

,ändamål i möjligaste måtto uppnå.s. 

De medel, ~om i sistniimode afseende gifvas för mw

shnde af sling ringshuftigheten, framställa sig sjelfmant vid 

])el!·aktande af den pit nämnde hastighet uttagne expres-

. aD t l l t'nl , t förminskas del~ i mån af s10nen Q'' ·y ( enna ws 10 1e 
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täljarens nedsättning, dels i m<ln ;,(' uärmarens Uirökade 

värde, dels ock mest genom ett samtidig t ruinsl,ande ;:f 

täljarens och ökande af · nämnarens vä rde. Alldenstund 

nu täljaren aD (styfhetsmomen te t), eblig t hvad 0111 sly f

beten redan anfordt är, minskas i mån af de rörli!:!a t y n" -
fl v • t:> 

dernas upp yttning, samt likaledes niim na1·en Q' (triig-

}Jetsmomentet), enligt ofvan gifne J'örklarin·~ pii O j)-"t t·
1 
... 

j") '-' (. (. ~ -

]igen förökes genom de n'irliga tyngdema s afliigsnande if'r;n 

]åogskepps-rotation,s-axeln; alltstt kunn a, med :1fsee nd e pii 

sidorörelsernes maklighet, följande principer viJ ett far

tygs stufning fastställas: 

/ö r J[onstuktören, 

att, vid ett fartygs inredning, de största rurliga tyn gderna, 

med en ejte1· styfheten lämpad /tiijd, anordnas så långt ut

åt fartygets sidor, som ö frige omständigheter medgifva ; 

för Sjömannen, 

all, om ett fartyg unrler segling befinnes slingra med häf

tighet, och a) styfheten visar sig ej större än den vä l be

hö/s, rörliga tyngder utflyttas ifrån midslrepps hof'izontcll 

utåt sidorne; samt under samma vilkor, b) om slyf/telen 

visar sig mer än lillrächlig, de rörliga tyngderne flyttas så 

vil l hög_re upp i far tyget, som utåt dess sidor. 

Anm. Sed nare fö r fa randet iir ty dl igen för iinda m{tl ets 

vinnande verksammast , rn~ n s törsta vars tun h e t är r.atur

li g tvis alltid af niiden vid för minskande ! af ett fart ygs 

sty fli e t. 

3: o s ta mpning och Sä tt rting. 

Stampning och Sällning är (;lt fm·tygs svängande lång

slreppsröre!se, hvarunder, slriftesvis, än dess fö rslrepp än dess 

alLlerskepp fördjupas i sj ön. Fnrtyge ts rö re lse, d<l j(jrskcp

l'et fördjupas i sj6n oc h s träf va r a tt dcrifdn höja sig 
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kailas stampning ; dess rörel se i\ ter, då a k terskeppet för

djnpas i sjiin och str~ifvar att derifrtm höja sig, kallas 

Sä!tning. 

Slampning oeh Sä ttning benämnes med afseende på 

sk< pps-iind ans fö1·dj upningsgrad, och den skakning farty

get dervid röne1· a f v[tgen betydlig, medelmåltig eller obe
tydlig. 

Lika med slingringen föror~akas långskeppsrörelserne 

a f sjiihäfni ng. När· nem!. ett fartyg unde1· sjöhtiPning hm· 

framskridit så lång t öfver en stigande våg, att des; bog ej 

finnes tillräckligt und ei·stödd, m{i.ste vattnets medeldii·ek 

tion (direktionslinien för komposanten af alla de krafter, 

hvarmed de i beröring med f::trtygets yta varande vatten

partiklai· trycka på denna yta) falla aktei· om Centt·. Vol:s 

och förorsaka bogens nedfallande i v;1gens fördjupning · 

(stampning). Tverlom, när af samma skiil vattnets medel

direktion fallet· för om fartygets Centr. Gr:s förorsaka s 

akterns nedfallande (sättni ng). 

Då dessa båda r8relser betraktas såsom en enda rö

r else, h varunder fartyget är fö1·satt i svängning hlngskepps

vtigen, har erfarenheten angifvit, ett någotnär lika förhfd

lande härvid (i afseenJe p\i svängningstid för 2:ne på hvar

a ndra föl jan de svtingningar), som vid tvärskeppsrörelsen, 

synnerligen då vågorne gå i motsatt eller samma direk 

tion som fartygets kurs, och fartyget seglar uudet· labet• 

kultje och med r inga fart . 

Redan af denna enkla framstallning torle det till 

räckligen inses, att fartygets långskeppsrörel;er, af samma 

skäl som tvärskeppsrörelsen, någotnära öfverenssliimma med 

rörelsen af en vibrerande sammansatt pendel och efter 

p endeltheorien kunna lika tillförlitligt beräknas. Till följ e 
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häri! f, och föt· a t t icke trötta med upp 1·ep d t f d 
.. , . an e a e of-

van anforda skälen föt· ett sådant anta"'a d 
.. • :s n e, anses det 

har a daga lagd t, att den transverscia ~ 1 h k · 
• ' .. • c uXe ' varom rtns 
la~gskeppsrorelsen sker, g<1r igenom Centr. Vol:s eller åt-

mJO_stone helt nät·a derintill, samt likaledes att J t' I ' 
(. < .las 1g le-

ten af ifrågavarande rörelse kan uttrycka 

a'D' 
s genom en ex-

pression Q" (hvaruti a'D' uttrycker den förmi'tga, farty-

get uti sig äger att emotstå impulsen af krafter, som sö

ka att vrida detsamma omkring den transverseJa imaginä

ra axeln och Q". fartygets tröghetsmoment i afseende ptt 

samma axel), hvdken expression sålunda kommer att t'e

~~- till l~dning _för ordna;1det af fartygets rörliga tyngder 

1 andamal att tillvägabringa det fördelaktioaste förhållan-

det vid l;mgskepps-rörelserne. 
0 

Att långskepps-rörel~en i ännu hö~re grad än tvär

~kepps-rörelsen frestar sl,eppskroppens sammanhållighet, 

mses genast, och derutaf skulle man i första ögonblicket 

kunna förledas till den slutsats, att dessa rörelse1·, analoot 

m.ed slingringen, ~orde göras så makliga som möjli;t, 

pa det fartyget el måtte allt för mycket frestas af en 

större svängnings hastighet. Men vid närm:ne skäi'Skådan

de ypp~ sig öfvervägande vådor för fartyget och olänen

heter för sjömännen af långskepps-rörelsernas makli;het. 

De maklig.are långskepps-rörelserne blifva nem!. till följe 

af den mmskade styfheten och af skeppskroppens form, 

medl en betydligt större utsträdning låno-skepps-vii"en 

nödvändigt hetydligen djupare, och den plöts~iga tryck:in; 

eller stöt, som den nedstörtande fartygsändnn lider vid 

ett större fall; torde utan tvifvel d~rpå uti)fva en mera 

fiirstörandc verkan, än hvad en l1astigare vibration 

inom mindre rymd någonsin kan åstadkomma. Redan 

hiit·af skulle det kunna sättas i fråga, antingen en liing

sam svängningsröre lse, med längre vibrationsstadium elle1· 
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en qvickare svängningsrörelse med vida kortare vibrations

stadium mimt fresta fartyget, Erfarenh<ilen har vitsor

dat - och man hehöfvet• blott en g;mg hafva varit vitt

ne till den våldsamma skakning, som genomgår hela skepps

kroppen under en djup (betydlig) stampning emot vågor

ne, löt· att fullt öfvertygas derom - att desse djupa 

långskeppsrörelser måste vara i vida högre grad menliga 

föt· fartygets sammansättning, än motsvarande korta och 

qvicka rörelser. Men om än, emot förmodan, denna er

farenhet skulle jäfvas, och det - skulle tvärtom kunna ledas 

i bevis, att de hastigare svängningsrörelserue äro i lika 

grad menliga fi)t· fartyget, så tala andra högst maktpå

liggande omständigheter för hastiga, mindre djupa 1<1ng- ' 

skepps-rörelser; ty först och främst måste ett skäligt af

seende nödvämligt fästas vid besättningen, hvilken under 

dj'upare långskepps-rörelser utomordentligt blottställes, i 

synnerhet på hacken, för den svu.l'a olägenheten att öfver

hrytas af de anfallande vågorne, och dernäst förekommet· 

den vigtiga omständigheten, att fartygets fra'mfart betyd

Iigen minskas, någon gång för ett ögonblick till och med 

upphäfves af en djupare stampning emot sjön, enär farty

get vid sådane til.lfällen dels tillbakastötes af den häftiga 

verkan vågen dervid kan åstadkomma, och derjemte far

tygsändan, till följe af dess smidigare form, har svårt att 

resa sig till sitt naturliga läge, och således hålles länge 

nedtryckt. 

Af desse sammanställde och allmänt erkände förhål

landen följer, att qvicka men korta långskepps-rörelser 

äro relativt fördelaktigare, och således böra i möjligaste 

måtto framkallas, äfven medelst en derefter anordnad stuf

ning af fartygets rörliga tyngder. 

a1D1 

Enligt den ofvan uttryckte expression Q'' befordras 
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tydligen detta iindamål genom föröLandt> af ,.,. . . _ 
.. . . · n Iii J ens oc1 1 

formmskande af niimnarens vii1·de enskilclt 11 · :1· 
' · e e t· sarnt tc ""t 

Alldenstund nu tlilJ'arens viii'(Je föt·ökes ""t·no 111 d ·· 1·"' . 
· b · e ror Jrra 

tyngdernas nedfly ttande i fartyget, samt derjern te nii•nn:-

rens värde forminskas genom de röt·fig e ty ngde.-nas hori

zontefa närmande till transverseJa rotat.ions- ax eln 5
.•1 

]· 
, (._ \U IJ -

na,. t~.~~ . befrämj~nde af qvicka och korta långsk epps-rörel 

ser, folJande pnnciper vid e tt farty5s stufniug fastställa s: 

/ör Iionstruktören, 

att, vid ett fartygs inredning, de störs ta tyngder·na anord

nas åt medlersta delen, samt derjemte så lågt som möjligt 

(eller som styf!teten det fordrar) , och derjemte de lättare 

ämnen fördelas åt far ty,qets ändar; 

/ör Sjömannen, 

a.tt' om far~yget under se,gling visar sig besväradt af hetyd

lzg stampmng och sättning, böra de 'svårare tyngderna 

lwrizontelt inflyttas till fartygets medlersta del, samt der

femte ~edflyttas så lågt som sig göra ldter, med afseende pä 

beslwffenheten af dess sidorörelser. 

Tillägg. 

Redan af hvad ofvan blifvi t framställdt skulle man 

~unna fin~m grundade skäl för bemödandet att göra 

fartygets langskepps-rörelser så små som mö)' l i o-t· men en 

.. k "ld o ' 
s~rs . , omständighet framställer sig derjemte, som ytter-

],gare uppmauar till samma bemödande. Denna omstiin-

Jiohet är nem! Rygob · t · · h 
o · o 'Y mngs-p1ocessen, varunder fa•·-

ty.get öfvergår ifrån sin, ursprungliga till en mer eller 

mmdre missbildad form, med bugt på kölen uppåt på dess 

medlersta del. 

Denna fö1· f:utyget i flere afseenden ofördelaktiga 

missbildning (som tekniskt 1Jeniimnes: Ryggbrytning) har 

~·iii egentelige n sin tydliga förklaringsgl'llnd uti sjelfva deu. 

unidiga . fo·rm, som man för fa!'fygets välsegling nödgas 

gifva dess Låda iinda r, h varigenom dessa bl if va för dess 

oundvikliga bel aslning otii! rtickli g t bäriga och således fä 

bentigenhet otl nedsjunka i vattnet vida djupare än farty

gets medlersta fyl ligare del . Me n drt möjligheten för 

skeppsändarne att säl u nda nedsjunka djupare än fartygets 

ursprungliga skapnad utstakar, måste bero på eftergiflig

het inom sjelfva förLindningen emellan fartygets ändar 

och dess medlersta del, och denna fo ·bindning påtagligen 

måste rubbas eller försvagas, i mån som den röner starka

re påkänning genom häftiga rörelser hos fartyget, och syn

nerligen genotn dc mäktigare långskepps-rörelserne, så in

ses ytterligare vigten deraf, att i möjligJsle måtto skona 

fartygets sammansättn ing för åverkan af så beskaffade 

långskeppsrörelser. l enlighet härmed bö1· således, till före

lwmmande af' ryggbrytning, stufningen af fartygets rörliga 

tyngder sä anordnas, atl de mindre bäriga fartygsändarna 

icke utöfver den ounrloil<ligaste nödvändighet belastas med 

svårare tyngder, hvillw hafva sin plats naturligen anvisad 

uti fartygets medlersta del. Iakttages derjemte, att tyng

dernas fördelande, så vidt möjligt är, afjJassas · efter farty

gets på olika ställen myelwt skiljallliga bärighet; s ä m&ste 

tydligen, för ifrågavarande ändamål, stufningen vara absolut 

f6rdelalrtigast, helst desse tyngder dtt i och för sig sjelfva ej 

Tmnna genom sin tryckning tlstarllwmrna ndgon partiel miss

bildning i fartygets ursprungliga form. 

4:o Lo(girigltet. 

Lo/girighet år ett {'artygs egenslwp, att under seglir~g 

fiJr en emot !rurun afvilwnde vind utan inverkan af rodret, 

vända förslwppet upp em{)t vinden. 

Denna egenskap, som till viss grad mäste finoas bo~ 

hv!U'je välseglande fartyg, gt·un~er sig på Verkningarne uf 

31 
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:2!nc krafte•·, neml. vattnets veda11 ptt elen nedsäukt,\, dc

len uf sk.eppskroppen, samt vindens vetl-an p<1 öfvcr~kepp 

och fömämligast i St'glen. 

Om ett furtyg scglnr fö1· absolut fördevind', med seg

len brassade fyrkant, sft nn1s!e vindens kraft, i riktning 

af farl ygets medelplan (plan, som föreslidles skära skepps"' 

kroppen efter medeiiinie å köl och st~fva r), euJa~t Lefor

dra framfart, och till följe deraf vatlnets ve•·kan på !(n

tygets Mcla sidor hlifva fullkomligt lik a d. ä. vattuets 

medeldirektion infalla llled fartygets medelplan. När uer~ 

emot elt hutyg seglar för nilgon slngs sidovind, så mt'istc 

vindens kraft agera sned! ernot eller gö1·a någon vinkel 

aned samma medelplan, och om denna vindens kraft upp

löses uti 2:ne krafte1·, neml. en med nämnde plan parallel 

sam t en emot samma plan vi••kell'iil k raft, sft inses, att 

den förra befordrar framfart, den scdum·e deremot en si

dorörelse, genom hvilken rörelse således vattnets tryck

niBg på lä-sidan bl ir större äu dess verkan pi't lofvarts

sidan. Denna vattnets s!Öne inverkan på lä-sidan fö.·ökes 

y ttedigare genom den kriingning, som fartyget an tagel" 

uudeJ' segling för sidovind, ocl1 hvarvid fartyget erbjuder 

en ökad molstånus-yta åt lä- och minsl1ad på lofvarts-si

da. Alltså komrne1· under en si\ beskaffad segling iifven 

"\'altnets medeldirektion att ifriln Iii sida bilda n;'\gon spe t

sig vinkel med {[u·tygels medelplan. Vidare om vattnets 

hela kraft, som ve rkar p:'\ fartygets yta efter niimnde 

medeldirektion upplöses uti 2:ne krafter, en vertikal och 

en horizontel, så blir tydligen den fiin·a (deplacementets 

hela lyflningskraft) ve1·kande till fartygets uppbärande, 

och den sednare verkande emot fartygets progressiva rö

n:lse. Efter nu sistnämnde horizontela lraft derjemte bil

Ja,• ifn1n Iii-sidan en spetsig vinkel emot fartygets medel

plan, stt måste, när samma kraft i\ter upplöses i 2!ne kraf

ler, cu pandlel med fartygets mcdelplan, och den andra 
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vinkelrtltt emot densamma, denna sistn~lnnHle, under farty

gets framfal't, gifva fm·tyget en hentigenhet att vända sig 

till eller ifrån vinden, allt efter som direktionslinien af 

de.nua kraft, utdragen , kommer att passera föt· eller akte 1• 

om CentJ·. Vol:s. Till följe häraf är det tydligt, att (med 

allt annat lika) deni:m benägenhet (lofgirigheten) ökas i 

samma mån som nyssnämnde direktionslinea, eller, hvilket 

~~· detsamma, som vattnets medeldirektion faller Wngre 

för öfver. Och alldenstund denna medeldirektion f1·am~ 

flyttas allt efter som vattnets verkan på förskeppet f(j::ök.~s, 

samt på akterskeppet minskas, så kan också, uneler for ~f

rigt lika omsUindigheter, lofgirigheten förökas ?eno1~ for

skeppets relativa nedtryckning d. ä. genom mmsknmg af 

styrlastigheten. 

En viss behörig g•·ad af lofgirighct är af synnel'lig 

vigt för ett fartyg. Bl i t· nem l. denna alltför sto•·, upp

står derigenom en svårighet att styra, o~h r~d:·et, 50~11 

d . 'd i hö"' grad måste tillitas eller for;ots ati lofvm t, 
eJ VI o 

· .. l 

minskar, genom sin relativt större resi~Lance-plan l rore-

sens direktion, betydligt framfarten. Agct· fartyge t deJ.'e

mot för liten lofgirighet, går det miste om den viisen~thg~J 

kap att undet· hidevinds segling m·bcla sig upp 1 lot-
egens < 

d · 1 

vart, samt att under en hastigt påkommen by me qviC.I.-

bet stid.a upp i vinden. 

Till följe häraf, och d& lofgirigheten sti'tr i beroende 

nf styrlastigheten, samt den styrlastighet, som Konstruk

tions-ritningen utstakat, vanligen iir den tjenligaste (eller 

d n som befordrar fördelaktig[Jste lofgirigheten)' och det 

d:rJ:emte är tydligt, att tyngders förflyttande för eller ~k-
.. · l . fd s tyrlast J <Y-

ter öfver minskn r eller ökar en forut mnc Ja . ·. o 

.. • • C"J ' d n lOCillCl' 
het. så kunna, i och for lofgll'lgheten, 10 Jan e ,.r 

med afseende på fartygets stufning fastställas: 
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löt· f(onstrulrttJren , 

alt, vid inredandet af ett fartyg, de stufni ngspersedtar, ltvJI
ka äro · underkastade största vigtförändt•ingen unde1• den 

dagliga förbrulmingen, fördelas emellan försla•pp och alrtet·

$/Wpp å ett förhållande, som ä/ven undet· den fortgliende 

förbrulmingen närma&t bibehåller den berälmrule styf'lastig
keten; 

för Sjömannen, 

att, om ett fartyg under segling befinne:; vara /ör litet lot

girigt, böra rörliga tyngder flyttas ifrån akter- till {örs/rep

pet. Visar sig deremot lo/girigheten besvärlig, bör nalut·-. 

ligtvis ett motsatt förfarande äga rum. 

Ånm. 1. Det verksammaste och, någon gång, det en

da medel, som, utan tacklingens förän dnlrJde, gifve'i att 

hos ett fartyg åstadkomma tillräcklig lofgil·ighet är, (n~r 

sådant neml. är verlstiillbart), att öka kölens höjd för-ut 

eller minska den akter-ut. En s:'\lnnda vidtagen obetyd

lig förändring med sjelfva shppskroppen framkallar ett 

vid forevarande omständighet öfver förväntan versksamt 

&'esultat. 

.Anm. 2. Då en relativt större kriingningsgrad i all 

mänhet ökar lofgirigheten, så fi)lj er ock, att ett fartyg 

lan i allm5nhet giiras mindre lofgirigt derigenom att styf

heten ökas, äfvensom derigenom att, u nder krängning, rör

liga tynder förflyttas ifrån lä till lofvart. Begagnandet 

af detta sednare medel till lofg i1 ighetcns minskande kao 

naturligtvis ej komm11 i f rågn, utan pil mindre fartyg och 

båtar, genom manskaps förflyttning, helst en ögonLlic~lir:; 

t illbakaflyttning ofta kan vara af nöden påk a Ilad. 

5:0 sta d ighet ; gd n g. 

Ett fartyg säges hafva stadig gång när det tiger rin!Jf! 
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benagenhet all afvifia ål ona eller andra sidan ifrån den 

atyrda lrursen. Den tekniska benämningeo på sjdfva af
vikningen ä1· Girning. 

Ett fartygs benägenhet att gin1 11r beroende af för
bållandet emellan vattnets relativa laterala effekt (sida

verkan) på för- och på akter-skeppet. Ju mera nem!. denna 
~idoverkan kan relativt förminskas på den del af skepps

i!.l'oppens yta, som ä1· belägen för om Centi·. Vol:s (hvar

igenom .fartygets vertikala vridningsaxel antages pas

sera ), de~to mindre verkan ml\ste också vattnet utöfva att, 

vid någon mer eller mindre tillfällig afvikning från kur

sen, än mera vrida fartyget omkring demJa axel, och i 

och med detsamma, desto större måste den verkan blifva, 

hvarigenom vattnet, som befinnes i beröring med fartyget 
a k ter om Centr. Vol:s, mot verkar denna vridningsrörelse. 

Således jn mera medeldirektionen af vattnets verkan på 

fartyget faller framom Centi·. Vol:s; desto stöne visar 

sig fartygets bentigenhet till girning. 

Genom denno i korthet gjorda framställning af gii·

nin"ens normala beroende af vattnets verkan på den i 
t> 

vattnet nedsänkta delen af skeppskroppen, inses lätt, att 

girningsbenägenheten och lofgirigbeten framkallas af all 

deles samma orsaker och förekommes på samma sätt. 

En stor benägenhet till giming hos ett fartyg är o

fi:irdelaktig, emedan både framfarten förminskas och styr

ningsprocessen deraf försvåras - i synnerhet under seg

ling för rum vind under stark kultje och sjögång. Alt 

förminska denna benägenhet bör sålede~ så vidt moj

ligt är eftersträfvas; men då en si\ dan f(irminsk ni ng ej 

kan tillvägabringas med mindre än att lofgirigheten för

minskas på samma gilng, och denna är hos seglande fa.r

tyg en egenskap, hvarvid ett öfvervtiganqe ilf1eende nl!tul 
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bö1· fästas, och hvilken man L(ir bemöda sig att fil så 

ändamålsen Hg som möjligt; s!\ !Jii1· för Konstruktören ej 
något särskilt att iakttaga, med afseende på stadig gång 

vid stufningens anordnande i ett fartyg. Deremot knnna 

i samma afseende följande principer fastställas: 

/ö1· Sjömannen, 
au, om ett fartyg, under segling, visar allt för stor bena
genhet att gira, böra rörliga tyngder förflyttas förifrltn ak
ter öfver d. ä. fartyget läggas mel·a sty1·lastigt. 

A.mn. Då det antagande hö1· göra sig gällande, att 

ett fartygs styrlastighet, unde1· segling, alltid afpassas efter 

den tjenligaste grad af lofgirighet för hidevinds segling, 

så kan naturligtvis den if1·ågavarande lämpningen af tyng

der endast ifrågakomma under segling för rummare vind 

och något stadare kultje, hvarvid nem]. lofgirigheten ge

nom den starka farten alltid hlifver öfvermåttan stor. 

6: o Fä r dig h e t i S tagvändni ng. 
Den vridningsrörelse, hvlwuti furtyget fö1·sättes, dd det 

ifrån segling bidevind pli ena bogen öfvergår till bidevin1l 
pit andra bogen, och dervid under första rörelsestadiet allt 
mer och mer nä1·mar försTreppet upp emot vindsstteclret, 
lwllas stagvändning (Vän,dning genom l'inden). 

Af 4:de momentet inses, att en öhd färdighet i stag

vändning måste (med allt för öfrigt lika) hero på en hos 

fartyget befintlig stöne benägenhet att, under hidevinds 

seg ling, vända förskeppet upp emot vinden (d. v. s. på en 

större lofgirighel). 

Till följe häraf kan för hittheten ~tt stagvända lika 

litet. som emot olägenheten att gira, vara något att iakttaga 

mr Konstruktören, h \·i lkcn mi\ s te i detta afseende r ig ta h c! a 

,, 
. 

247 

sin U()l)märksimJhet p:l f1·ambdnroa11 'e af ll .. t b 1 .. o u en a mon e 10-

rig lofgiridtets0"'rad hos farty P:et. D k 
v " eren10t an i detta 

h ti n seende föl ja n dc fastställas: 

fö1· Sjömannen, 
all, om under segling frdga skulle U]JlJSlll att, genom tyng
ders omflyttning, framlwlla en större villighet till stagvänd
ning, så böra rörliga tyngder förflyttas allterifrån för-öfver. 

Anm. En omförflyttning af tyngder, för att lätta stag

vändningen, kan möjligen vara af omtankan påkallad, un

der tillfällig kryssning i trångt farvatten, då säkerheten 

att (stag) vända är af största vigt. 

Riktigheten af ofvamkrifne, på allmänna beräkningal' 

grundade, förhållanden skall praktiken troligen ej veder

lögga. Men den praktiska tillämpningen deraf fordrar 

en icke. ringa erfarenhet, helst man vid hvarje föränd1·ing 

uti de rörliga tyngdernas fördelning till vinnande af nå

gon viss fördelaktigare rörelse eller egenskap, måste taga 

i samtidigt och noggrannt öfvervägande det inflytande, 

} 1vilket samma förändring kommer att utöfva p<l farty

gets öf1·iga egenskaper och rörelser. De enda gemensamt 

gällande principer för de rörliga tyngdemes ändamttlsen• 

liga anordning torde kunna innefattas i denna allmänna 

uppgift: Att de tyngsta persedlame stufvas sit litgt ned, 
samt, med bibehållande af gifven styf'lastighet, sd mychet in

till fartygets medlersta del, och utåt des1 sidor, sorn f/löj

ligt är. 
J. R. 



JJ-lefeorologiska Observatloner i 

Hurum etens hiij1l odt Q,• icksil f•· cls Luftens tcmpcratm·. 
o temperatur. 
~ 

l l l ~ 9 f. m. l Celsii Celsii r. HL c. m. 
. lcc.-tmn. Thcrm. 3 c. J n . Thcnn . Cels ii 1Ce1Rii, 

-- ·------

1 25,39 -'r 18,5 25,30 + 1t),25 + 5,0 + 5,0 

2 25,11 17,25 - 25,12 17,75 3,2:) ihO 

3 25,32 16,.25 25,49 16,25 1.11,25 -2,25 

4 25,23 15,0 25,22 16,25 3,.25 + 3,25 

5 25,53 15,5 25,54 15,0 -2,75 -1, 5 

6 25,29 15,5 25,27 16,0 1,5 0,.25 

7 25,2S 15,0 25,36 17,5 1,75 2,0 

8 25,68 16,0 25,78 1!"),75 9,.25 7,5 

9 25,95 14,5 26,12 17,5 9,75 5,5 

10 26,19 16,0 26,14 17,S 7,'25 0,25 

11 25,98 14,75 2.6,0 15,5 0,5 + 0,5 
12 26,06 15,0 26,05 18,0 3,0 -1,25 

B 25,98 15,75 25,93 17,5 6,75 2,0 

14 26,01 16,25 26,03 16,75 8,75 5,25 

15 26,03 13,75 .25,95 14,5 3,25 4,75 

16 25,52 15,0 25,44 13,75 + 1,75 + 2,0 
17 25,47 13,75 25,29 15,5 -5,25 -1,75 

18 25,42 14,25 25,.3'7 15,0 3,0 1,0 

19 24,70 15,75 24,71 16,25 + 2,75 1,75 

20 24,82 14,75 24,84 16,0 -4,0 2,25 

21 24,98 15,0 25,07 16,25 3,5 3 ?f , _::J 

22 25,41 15,5 25,41 16,25 7,25 2,5 

23 25,49 14,0 25,58 15,0 8,25 4,75 

2!! 25,47 14,5 25,45 16,0 1,5 + 1,25 
4,0 1 ,. 

25 25,66 15,75 25,66 17,0 t ::J 

26 25,35 16,25 25,20 17,5 + 1,5 3,7~ 

27 25,41 15,5 25,52 17,75 0,75 1,0 

28 25,58 16,5 25,48 17,5 -0,25 -0,25 

29 25,35 16,.~5 25,34 18,0! + 0,5 + 2,0 

30 24,91 17,5 24,83 19,0 1,0 2,5 

31 24,83 17,5 24,91 18,75 1,5 2,25 

ilarometerns mcdelhiij tl c: 25,'164, Qvid•silfrcls rncllcltcmpe•·ntur 

börden, 0,2R~i dcc.-tum, 

Da..romcterns Nivcnu stå1· 57,72 

Carlskrona för Januari 1844. 

Vind och Väderlek, m. m. 

Fö1•middagcn. 

SV, HtUl'k blå• t, lUUlet. 
SV, mnlet, rre·n 01:h stark blåst. 
NNV, lindn0 . , mulet, frost. 
SY, st. blåat, mul., regn och st. 
NV, blåst, mulet. 
NO, stark blå•t, mulet, snö. 
NO, storm, mulet, snö. 
N t. O, stark blåst, klart. 
N, blåst, klart. 
N, lindrig bl<'ist, mulet. 
VNV, stark blåst, halfklart, st. 
NV, mest lugnt, klart. 

" , " VNV, , atrömulet. 
NV, limlrig blåst, ljusmulet. 
V, blåat, mulet. 
VNV, lugnt, bland. luft. 
NV, mest lugnt, !dart. 
VNV, frost, regn och storm. 
NV, stark ltlåat, at .. iimulet. 
VNV, blåat, striimulet. 
NV, mest lugnt, klart. 
, blåat , 

V, , mulet. 
., meat !ungt, klart. 

VSV, lind•·· bl., mul., snöbl. regn. 
NO, lindl'ig blåst, mulet. 
ONO, , , .. 
SO, , , lit. eno. 
S, blåst, mulet, aniib l. regn. 
VSV, blåst, fördel. luft, lit. snö. 

Eftermiddagen. 

SV, stad' blåst, mulet. 
vsv, " ., 
NV, lindrig bhÄst, klart. 
VSV, at. blåst, mulet, lit. regn. 
NV, lindt·ig blåst, mest klart. 
ONO,st. bh1st,mul.,snö hel. f. m. 
NO, mest &t, mul., snö på f. m, 
N, stnl'l< blåst, klart. 
NV, blåst, mulet. 
SV, etn:·k hhht, blam!. luft. 
VSV, linddg blåst, mulet, enö. 
V, meet lugnt, kl!u·t. 
NV, ., mulet. 
VN V, , klart. 
V, lindrig bilist, mulet. 
vsv, " " 
V, mest lugnt, blandad luft, 
VNV, lindrig blåst , mulet. 
VNV, stot·m, strömulct. 
VNV, atark blåat, blam!. luft. 
VNV,bl.,bland. luft,snö (Jå c. m. 
NV, mest lugnt, s trömulet. 

, blåat, !dart, 
VSV 1 ,, mest klart. 

lugnt, klart. 
VSV,I.b,bl. luft,snöbl.regnå f. m. 
NO, lindrig b låst, mulet. 
oso, , " 
SO, , snö på e. m. 
SV, blåat, mulet. 
, ., meat klart. 

:::= '{- 16,133; Yttre luftena medeltemperatur = - 1,452. Neder

från och med den 11:dc. 

Sv. fot öfver vattenytan~ medclhöjd. 

32 
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Mcteorolo~iska Observationer 4 

-----
IJa•·•mwlcl'lls hiijd och Qvicl<si lfr ets, Cc l~ ii Ther a>. 

e tc:nlpt•t',llut:- i sknggnn. 
;:: 

!J 1'. m./ Cetsii l 3 ,._ m. l ~el•ii \ f. ---- Therm. tbL-!ttm . T !c erm. 
m. c. t n. 

dt:(:.-tllill. 

1 25,.':n + "18, o 25,34 + "10, o 1,0 + -~t'· 
2 25,43 17,25 25,4[) 18,5 0,7,"i 2,2 ·· 

3 2'1,47 16,25 25,47 17,25 1,:..>5 0,2·· 

4 25,45 16,0 25,39 16/i:J 1,25 - 0,• 

5 25,24 15,0 25/23 t.5,7!"J 4,25 1, ~ 

G 25,27 16,0 25,30 16,75 3,0 + 0,2) 

7 z;-),39 16,0 2!)/l9 18,25 8,5 -1,7> 

8 25,1!:> 15,75 .25,06 1'7,0 2/i 0,7j 
g 2!1,21 15,0 2 /!G 17,0 4,2!) + 0,7~ 

10 25,'.!9 15,75 25,35 17,0 0,75 -1,0 

11 25,52 15,0 2[},53 17,25 2,0 2,0 

12 25,6 16,25 25,62 16,25 1,0 + O,'i 
13 25,78 16,5 25,83 1.6,5 1.,25' 1,0 

14 25,73 16,25 25,68 17,5 0,25 -0,75 

15 25,58 1fl,75 25,56 16/Fi + 1,0 + 1,-, 

16 25,38 16,75 2!),37 17,75 1,75 2,7.-> 

17 25,09 16,25 - 25,05 16,'15 2,0 .'1,7··· 

18 25,48 14/i 25A!t 17,0 7,'25 ~ 3,1 

19 25,30 16,0 25,B 16,0 0,25 + 1,7.-, 

20 24,8 ' 16,0 2ff,79 17,0 + 2,25 o,~ 

.21 25,.28 15,0 25,29 17,5 1.6,0 - 10,~ 

22 24,89 15,0 25,01 1'>,75 1},25 7/) 

23 25,37 n,2:; 25,4:~ 1'2,5 1 ·, 7.-> 12,25 

24 2[,,:)1 1.~ , 0 25,15 14,2;, 16,0 7,2 ~> 

25 25AG 15/75 25;56 17,!) 11,25 5,5 

26 !?5,08 14,5 24,78 1.5,5 G,O !i ,O 

27 24,80 1:~,7'i 24,89 16,2S 10,0 8,0 -
28 25,2.2 15,0 .c.t:J,35 16,75 12,'25 5,2'l 

~9 25,61 15,0 25,6G 17,0 17,7i ) 7,0 

nuromctcms mcdclhiij;l == 2~;32-l Sv. 1lcc •. tnm, Qvicl,silfrcts 

= -- 3,0 517. Nc!h:t·-

Barometerns Ni rean fltilr 57,72 
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CarltJkrona för Februari 1844. 

-------------------------------------
Vind och vätlct·lel<, m. nt. 

F'öt·mitlrlagcn. 

N V, m est Jug·nt, bland. lnl't. 

,, ,, " 
N, hlåst, mulet. 
VNV, lin<h'ighlåst, mulet. 
NV, lintlrig hliist, mulet, Bnii, 

litet snii untlct' natten. 
VNV, lindrig I.Jiåijt, mulet. 
VNV, mest lugnt, blam!. luft. 
OSO, I.Jblst, m ule t. 
NV, lindrig "blåst, mulet, 
O. stad< blast, mulet. 
ONO, lindrig· h låst, mulet, snii, 

oeh st. hlå~t uwlct· nallen. 
ONO, bl,. mul., s n ii, R n. HIHI. n at. 
NO, hl<1st, mulet, snöat und. nat. 

V t. S, blåat, mulet. 
VSV, stat·k hliiRt, mnlct. 
SV, lin :Jl'i.r blåst, mulet. 
V, R t ad• !~låst, mulet. 
NV, lintlrig hh!st, mc~t !dar!· 
OSO, Iindt·. hlast, mnlet, suo. 
SV, hlä~t, mul. regn på morgonen. 
NV, mest lngut, klart. .. 
NNO, linth·ig l!låst, mulel, s.rw . 
NNV, lind. blast, hland. lulL 
NO, hli\at, blamlad Juft. 
!'iV. hl., mest !dart, storm och 

Rniiynt und lll' natten. 
SO, s tark blåst, mulet, snii. 
N V, blåst, mul, snii,storm und . n at 
N, mest lugnt, hland. luft. 
N, mest lugnt, l1hu·t. 

Eftc t·mitldagcn. 

Lugnt, halfkhu·t. 
NO, mest lugnt, mulet, 
N, lindr. blåst, mulet. 
V, limldg I.J\åst, mest ldaa·t.l 
NV, lind r. biåst, hl. luft, snö. 

SV, limlr. blåst, halfldart. 
NO, mest lugnt, mulet, snö. 
O, blåst, mulet, 
N V, Iimlt·ig h his t, b lan r!. l u f t. 
O, sta•·!' blåst , mulet, snö, 
ONO, hhist, mulet, snö. 

ONO, blåst, sniiat hela f. m. 
NO, lind l'ig olåst, mulet. 
V. t. S, blåst, mulet. 
sv, " , 
VSV, lindr. I.Jhlst, mest !dart. 
VSV, mulet, stadit tövii<lcl'. 
VNV, lind,·. blåst, mulet. 
S. t. O, Ii mir. bl,jgt, mu 1., s n ii. 
SV, hiiiRt, !unlet, ~itct Sli(L 

OSO, lin:ir. hhht, mc~t !dart. 
NO, b!iir;t, mulet, suii. 
N, mest ln::-;nt, kl<1t't. 
NO, stark bliist, mulet, snii. 
NNV, limh·. hlå&t, ld;trL 

SO, mest stm·m, mnlct, snö. 
N. strll'k hliist, mnlet. 
VNV, nu~~•t iugnt, kl ;ut .. 
O, l intlr. bliist, blamlad luft. 

mcdcltcmpcmtm· :::: ·r 16,0 i 2; yttre luftens medol!cm(lcratm· 

!.rii~dcu == l ,<l fi-l tlcc.-lum. 

Sv. fnt öfnr vnttcnytuns m<:rlclhöjct. 
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Meteorologiska Observationer i 

t::J 

"' 
Baroroetens höjd och Qvid.:silfrete 

temperatur. Luftens temperatur. 

= 9 r. ' m. l Cclsii ? 13 e, m., Celsii C. m. 

\ 
e. m. 

lec.-tum. Therm, . lcc. -uuu. Therm. Cehii Cel~ii. 

1 25,52 1- 15,0 25,50 t 16,0 -0,75 + 1,0 
2 25,39 14,75 25,31 1:i,25 0,5 0,5 
3 25,14 16,25 25,12 18,5 + 1,75 1,5 
4 25,14 16,0 25,14 15,5 2,0 1,75 
5 25,01 15,0 25,12 16,.';!5 2,5 2,75 
6 25,43 17,5 25,46 18,75 ~0,25 3,0 
7 25,58 17,5 25,68 20,0 0,25 -0,25 
8 25,98 17,25 25,99 18,75 8,.25 + 4,0 
9 25,83 16,75 25,61 1G/Z5 2,75 -2,25 

10 2:>,03 16,25 25,08 16,0 +3,0 + 6,25 
H 25,23 17,5 25,22 19,5 0,5 6,25 
12 25,44 17,0 25,44 18,5 3,0 2,0 
13 25,1 15,75 25,25 16,.25 -3,0 -1,5 
14 25,47 17,25 25A6 17,5 3,5 + 1,5 
15 25,59 17,0 .25,58 18,0 7,25 o,o 
16 2.5,58 16,75 25,61 18,0 8,5 0,75 
17 25,38 16,25 25,82 18/~5 7,75 0,75 
18 25,39 15,0 25,39 17,0 1,25 5,25 
19 25,21 15,75 25,19 17,5 4,75 1,0 
20 25,18 17,5 25,19 19,5 4,:) 2,5 
21 25,41 17,0 25,48 17,5 6,25 -0,2::, 
22 25,61 16,25 25,62 17,5 6,5' 1,25 
23 25,6~ 16,25 25,66 17,75 6,75 0,25 
24 25,68 17,0 25,67 17,5 3,75 + 1,75 
25 25,34 15,75 25,29 16,75 +2,0 1,75 
26 25,39 17,0 25,45 17,5 1,5 3,75 
27 25,72 17,0 25,77 17,5 2,'25 6,5 
28 25,92 16,25 25,99 17,75 2,0 4,0 
29 26,14 17,25 26,11 17,7~ 3,25 7,5 
30 25,99 17,0 25,99 17,75 2,75 8,0 
31 26,01 17,5 25,99 17,5 10,0 u,o 

l~omdcrua medclhvjd ;.. Z5,49:i dec.-turu; ~icksilfretG weJcl 

r>\ellcr!Jönlcn ;;;; 
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Carlskrona fiJr Mars månad 1844. 

Vin<l och Viidcrlck. 

Förmiddagen. 

:S. lindrig IJiiist, lllC8t ldart. 
SO, limh·ig blåst, mulet. 
S. bh'ist, mulet, snö. 
SSV, !inrlrig !Jl<11t, mulet. 
VNV, lindrig blåst, mulet, snö. 
VNV. mest lugnt, slt·ömulct. 
O. mest lngat, mulet, snö. 
N, mest l•tgnt, !dart. 
SV, stad! blåst, mulet. 
V. stad' blåst, mulet, storm. n. 
VSV, IJ!li~t, mulet. 
O. t. S, blåRt, mulet, snö. 
NNO, litark lt!;'ist, mul., atorm. 
N, lindrig hh\•t, mulet. 
NV, lllCiit lugnt, !dart. 
NNV, , , 
NV, , blandad luft. 
V, blilet, , 
VNV, star!< !JUst, me•t !dart. 

, lindrig !Jl;'ist, , 

" ,, " 
NNV, blåst, !dart. 
N, lindrig· blåst, strömulet. 
SO, mest ltwnt, klart. 
OSO, hlilrjt, ~nulet, litet snö. 
OSO, blilst, mulet. 
NO, lindrig bilist, strömulet. 
ONO, , mulet. 
VNV, , , 

" 
" 

" 
" 

" mest klart. 

Eftermitldagen . 

S, I.Jhiu, mnlct. 
SSO, l in:l r. bl;1st, mnl., lit. snö. 
~, bt.ls.t, mule!, snöt..~and. regn. 
ssv, hndr. blaat, snoul. regn. 
NV, meR t lu&'nt, mnh:t. 
SO, meRt lugnt , mulet, snö. 
UNO, lindrig hh'iRt, mulet. 
N, lindt•. hlå~t, !dart. 
S\', fttarll bli'ist, mulet, snö. 
VNV, st;ul' hlilst, !Jlan:!. luft. 
SV, hHist, Rlrömulat. 
O, blåst, mulet, snö!Jlaml. regn. 
NNO, blåst , mulet. 
NV, limlrig blåst, mulet. 
SV, mest lugnt, klart. 
NV, , , 
sv, " , 
W, blåst, , 
NW, starit blåst, blamhtt\ luft. 
OSO, limlrig hliist, strömulet. 
SSO, , 'klart. 
WNW, , mest klart. 
SW, , blandad luft. 
SO, , 'strömnlct. 
SO, blåA!, mulet, snö lli1 f. m. 
ONO, bh'ist, mulet. 
ONO, lindrig bh'l.st, striimulet. 
SW, , mulet. 
WS\V, , etrömulct. 
S, , klart. 
WNW, ,. halfklart. 

tcmpcratut· ;:s: + U ,0 01; Yttra luftens medeltemperatur 111: + 1 ,0 2(7 . 

0,231 1lcc.- turu. 



UTDRAG uTun. KoNGL . FönvALTNJNGENS AF SJö

ÄRENDENA AFGll~NE UNDElW,1NfGA BERATTELSE 

RÖHANDE NYA OPPTACKTER OCH FöRBATTRINGAl\ 

l NAOTISKT HÄNSEENDE, DEN 12 J ANUARI 18/.}!k 

~~tt af llcl'l' Lail-<1 , pil dcs9 fal<tori North Bil'l<cuhcatl n:ira Li
ve rpool, fiit· (htintlislm l(ompagniet hygdt ;lngfarlyg· af jem an
Rea fiit· en fdl!wmlig· siill~amhct, och iclw l il<t niig-nt som i dentHI 
11iig hittills frambragts. Fas·typ;et, ln a rs na mn ii•· "the Lodhiana", 
iir· !Jestiinrdt alt Ilefara flodernc i lllll ien. Till utseendet mycket 
li l1t en stor .Indians!< Hanot, iir det HiO fot lilngt, 24 fot !Jt·etlt odt 
f(irRed t mc1l ::::ne machinct·, hvat·dcm a f 45 hii3tars lu·al't och med 
2 :ne slwrslena•·· Detta fartyg, som mer! rmu:hiner·, lwl och all ut
J'Ctlning· oml.rad, ligget· endast l fot l O I/z tum djupt, hat' loggats 
t ill ll I/z ' hast pet· timme, och med 2:nc ladade priimat· pli sliit• 
till !J ' hast i timmen. Ilet st.F vii i odt fonlt·at·, UIII!er mi• lmt'R1 

knappt n;1gnt roo·, samt viintler inom tiistaneen af tlcsa egen längt!. 
Till lwnstrul<lionen olilit allt soon hittil ls byggts , slmll mCll dett:t 
fat·tyg till fiilje af dess gi!da eg ens kaper bii:-jas en ny tirh·iikooing 
fih· fi.H'Incn af__ilrdfartyg, nch h iidetlas vig·tig;t f(;t· hi~Uringru· oc:h 
lll'al<itsLa tqlptadllco· uti farten med mycl<et grunt!g<!t:ndc fartyg. 
Det hat· t•ndco· mi viii fti rn t som al<tcnrt odt slmll roöml(:l'Lag·as fiir 
u tt i tlelar lomna skiclm~ tiU o, t iu<iien. 

Så i F l' anl.:i·ike so1u i -En,g-lanil hyggas flera ångftu·tyg, dels nf 
jeo·n '"h del~ af trii, nilg t·a att fram:lrifv·as med skofvclhju l, ami m 
metl 1l<rnf, och med machincr af val'icratlc uppfinning ar. Dc •·c
dan anfiit·ilc todc dock tillriicldigt antyda, att jemet ') mctl hvat~e 
•lag 1ncra ul!lniint an,,iindcs so1n hyg·g·na.tlsiinule tiii fru·tyg; att fi.il·
to·ncnrlot fiit• 8lmrfvens IH'ul<, i stililet fiit• slwfvoll:jul iit· i stiganrlc; 
fJt:h att vattcntii!a tvärskutt i fartygen mct· neh met· biirj <l tillrim
pas; samt att af <les~•t saHIIII!lnl<ti-\'IHl fiidulllan<lcn uppstil r en ii im d 
hiitlc sl•yrulsamlrct oeh 11iil<cl'lwt fiir ångfartygeu. 

l Svea•ip;c iiL· ~innn id<c n;'ig·o t filrtyg byggtU för UnY~inrlandc nf 
sl .. ·ufven; li l1v iil är ett s;l:hnt af'.jr·m under !Jyggnatl i Motala; iif
ycusom i Norrkiipiug ett farty'g bygges af ensamt planl;or med 
JC1'118i'Utlt. " 

Att fiirelwmma vii tian af miitan1le _;\ng·fartygs sammanstiitning, 
h1'illwt nl'larc intt·iill'at, setlan fartygens antal ökats, oeh <le eftcr
han<l h lit\· i t mera snalrhgånnde, hat· s;lsom nu·ning~tecl<cn biitjat 
am•iin,las en sil kalhut larmpipa eller lm·, stiilhl i f iil'l.rin tlelse metl 
IJngm a eh iucn, som medolclat· d mr ett på långt al'sl<ln !l hiidmrt ljml. 
));1 i tjodm, dag eller natt., man ej lmn se föremålen, innan tlct ii~ 
fiir sent all afbiij;l sanuua nsl(ituing, helat emellan ångfartyg som 
lmnna miitas mctl en sammanla••tl hast af 20' n<:h mera 1•er tim
me, iit• en såtlan utväg ol en l.i•~•ligaste alt i tir! vama och fästa 
nppmiir!<sanrhctcn hus tlen mötantlu. Att i nattligt möd.:cr, utun 

,•) Umlcr Angasti nH1n;ttl fanns på Thcmscn 28 jct·nfartv"' n t: h 
4!1 tt·rif,n~tyg:? en1last !'lir Jlu:lfart ;' B jcrnfartyg m:.h. i-.l"' trä
farty~ fm· langt·e resor ofvcr hafv.,n, samt lZ t.filfurtyg till 
bogauring, tillsammuns Hit) llugfartn. · 

tjnf'lw, fii.~cll~m.ma en sårlan fara , arw(ioHlt,l' man mctl mera fiirol e !, 
fyr·ao· af atsl< ilhg-a slag, derihlanol ;~ifvcn fy..a t· af nlilm fiio·g· p:l far
ty:.;:ets s~~· t·htw~ls och ba g·bo t·tls hjnlhns . Den enklaste, tydligaste 
0('!,• dcl'hH'c bast~ till~illi(Jning· ar fyrars nn,·iindanclc fii·· tletta iintla
!nal, nd.t sont f(irt.ir•~:u· att RåS!HU statlg·atl Jag· auta gaa af alla (',, [k 
sn ut b~~i_u·a haf'.:cn, at· d_~n nyligen uppgifna, al.t hafva en fy•· nn ~ 
ffCI' ,sa.1unp;cn pa d .. ?!'~ fnunsta 111astcn nch c•• annan p;1 Uogsprljtct 
Hå langt nt ROrn HlOJhg·t, tfnek att afst;.'indet rnlu aaal'lt<!ll ei (it• sL(it•
rc lin 6ld linaden 1nellan f j rarnca hiigtl öfve•· "·a~ tuct-; s~'i aUilhla 
ntåstc tie 2:nc fynnnc (H1 ett fa.rLyg, son1 stiifvar l'~it.t upp''i ett 
annat, seB ift'ån detta den ena r~itt nn.dct• flen aruh·a i tianJJna vcr
tilml-lin.,a; ses den und..a fyren ti ll hiiger om den öfm, så iit· o!J
scrvatnrn )lit det sig·na lcrade fartygets sty•·bordssida; ses t len an 
dra fyren till vcnstm· om den öfm, sii iir observatorn på det si.z· 
naleratle fartygets !Jagbordssiola . 

En Öf1•crstc I-Iolt!~wmth fnln Dartmonth hat• uppfunnit ett, fiir 
vnnl i•• eld fulllwmli.,.en oåtlwmligt l1rutmagasin eller durl1, a t t ii 
fat·ty;;_ anviindas. .E~ modell till ett siitlant, en fyt"kant af 9 fots 
sida, "pröfvades den Il SP.ptemhcr å Pag-nis varf, Cannon How, 'West
minster, i niinaro af iltsl<illiga Sjii-Offiecrarc, 1\-Jachinl.Jyggarc, 
med flera. Durken iir sammansatt af ett tlu!Jbclt stiill jemplåtar·, 
sammanlagde på s<ltlant sätt, att mellan tic dubb la viig-game och 
bottnarue finnns ett 2 IJ'z tnms nrcllanmm, som fy llc:J med vatten 
fnln en nåo·nt h(i"re än dtul<ens iifvcrl<ant befintlig cinlc r :1 metlelst 
en pip e lie~ •·iir, flircmulme•ltltn·kensnmlra del, och återfiircs vattnet 
t i ll cisternen mcrlelst en annan pip eller riir, förenad me!l dnd<ens 
iifre del, pil den kiinda principen att hettan tvingar dc liittarc par
tildnrne ut n·cnom det (i frc röret [Hl samma gång den minokar vatt
nets spceiijka vio't. Dti r l'arne hiinga ]J å ihtlliga gångjc t·n <~Het· d(in· .. 
krokar, som medelat paclmingslådnr iiro tiitgjonle, sil att vattnet 
fl}•tcr o-cnom ett .,.;lnojern in i diir·•·en, ot:h nt gennm 1let amlt·a. 
Sii län.;'e 11atten fin~es ~mellan dc dubl.rla viiggarnc, lmn eldens ver
kan ct{;!ast hlifnt att i utarkm·c J.:olming ln·inga valtnd, som mc
tlelst afdunstniow åter••ih· o-enom den iif!;a pipen till cisternen, som 
medelst den tilt"durke~s t~ulrc del gliende pipen, bestiiiuligt ersiit
tcr det afdtmstatle. l modeilen inlades iitskilligc hl'iinn!Jam iimnen 
och iifvcr dem ett pappm·sat·l{ !Jesti'Ödt med liist lm1t. J•:n grade-· 
•·ad thermometer hiing1le inv:indigt, hvar·cflcr tliir~~n tillsiiits odt 
en miino·d omlaino· moddlen uppstaplad torr ved a.nlall!ies, oeh hrf!:nn 
med slö~·sta hiirdZ.·hct fiir niim en timmes tid. Under detta stran
ga pt·of steg vatt.1ets temp~.'· atur till ~_fira ~~nkhe~ta,. och \'allnet _ 
passerade i jemt fortsatt strom genom. o~rc ··~~ret t.!ll crsternc':! som 
i!lnehiill kall t vatten. Scdan elttcn b!Jh·rt, slackt oppmules tloncn. 
De hriinnhara limaena och krutet beFanns i ofiiriinth'atlt ti ll ståml 
och fnlllwmlio·en oskadda, unrler det thcrmometem stigit snm hiigRt 
t i Il 9!J° Fah1:;,nhcit ( 87 2{s;/ C~lsii J försiilwt. ' ' ann al!.miint !Ji~:tll 
såsom tillfredsstiillantle och afgiir·n n<lc. !\'len c.J blott for detta an 
c!amill iir denna princip anviind!Jar; 1len l<an ii f ven til l trefnad fiir 
!Jcriil ndt !JeRiittnin<• ii åowfartyg· mcrl fiirdel anviinilns, 111:h har iif
vcn hlifvit tilliimpa71 på tl~t redan niimnda Hnn~;·L ångl'a..tyg·et Yic
toria & Albcd, i de 1lnbbla tviit·slwtt rned v~ttciJ .emellan, som tlcr 
finnas anbrao·tc samt fiirvandlat den, synnerlogen 1 vao·ma lnftstred1 
hil~st p!ilga 1~nu'ua ehlal'chcfattning·cn till en g-anslia dl'äglig, ~å att 
denna viiifunna tilliinopning af en llo:n cnldaatt' nalurlag· er!J.J rulor· , 
pil sannna p;•1ng: s;il.:ci'Jac~. etnot &i'riingning· och llU \'Cl'ksa1nt sält 

att !Jc,·r.ra manslwt'cts halsa. 



FönÄNDIUNG.An vm KoNGL. l\'lAJ:Ts FLOTTA. 

Militär-Stnlen .. 

Be"fordring ar, utnärnnirtgar m. m. 

Tm Sclwnd-!.öjtnan!cr: Öfvcr-Styrm. {). C, Nordq,·ist, Undcr

Officc•·s-l{o•·ponllcrno Th. l'a lm Ot;h C. A. Ra hm, Jungmannen 

c.-:~<:. 1~. ' 'on lieidenstam samt Ynp;lingamc A. F. Rinl!hcim och 

Grefve C. C. llnl'll, d. 17 Apl'il 1Rl4. 
Till Lotsfördelnings-Ch c f i Lanilskrona: l' rem ier-Löjtnant O. 

Wcsterdahl, den 2 Februari 18-14. 
Förordnade: 

Till Varfs-Chef (un<lcr Kommelllliir-f{apiten Oslermana sjii

kommeniicring) Kommcnd.-J(apiten och Hi,ld. Ullner d. 9 April 184 4. 

Till Tygmästare (un,lcr J(apilen Ehrenstams pct·mission) l{_a. 

l1itcncn och Riddaren Annerstedt, den 9 Apdl 164!. 
Död: 

[{ommend.-l{at'it. och Hidd. E. 1\f. Rahm, den 11 Maj 184-1. 

f{apt.-Liijln. O. S. Alllerbcrg, tlen 2 Juni 18-!4. 
Ur Rullan alförd: 

Premier-Löjtnant P. J. 1\ieinander, dt>n 13 April 18<14. 

Konstruktions-Korps en. 
Be f o r d t· a de: 

Till Sekon1I-Löj tnanter: Umlcr-Konstruktörerne P. F. Söder

qvist, J. C. A. D'Ailly och A. O. Trygger, den 2 Februal'i Hl44.. 

Sjö-.drtilleri-Regementet. 
Befordrad: 

Till Under-Löjtnant: Sergeanten J. E. A. Lundgårdh, den 29 

Februari 1844. 
Afsl>ed: 

Kapitenen Kammarherren F. W. Rappe den 14 Mara 1844. 
Död : 

Under-Löjtnanten E. W. Halun, tl cn 17 Jnni 184<1. 

Civil-Staten. 
Befordrade: 

Till Expcditions-Bol•hiillare: l{ammarskritvaren t. f. Revisorn 

Davitl Conrad Forssman, den 25 .Jan. 184<1. 
Till J{ammarsllrifvare: Ranslisten Ad. Fr. Lundgren den 15 

Febr. och Phil. Mag. Joh. Aug. Berghmau den 25 April 1844. 

Till Kanslist ' 'id Warfs-Chefcns [{ansli: Hof-Riitts-AuRkultan

ten C. Aug. Wilh. Brunn, den 21 Mars 1844. 
Til1 Lamlt-Riintmästare: Am:ts-Bokhållaren H, R. Mo!Jcrg, 

den 20 Mars 1844. 
Förordnad: 

Till l{ammarskrifvare: C. W. Rehn, den 21 Maj 1844. 

Informations-staten. 
Till Lärare i Skeppsgosscskolan: Uasteli•-Prcdikanten Gusta f 

Ludvig Sylvan, den 13 Februari 18<14. 




