17:de Årgången

Häfte N:r 1, 1854

Carlskrona

'"CIDSKRIF'"I '
l

Sjöväse ndet.
~

17:DE

ÅRGÅNGE N.

Ca•·lsl,•·ona,
i frommission

Ii os C. R. H ö ö·k.

I n n e h å Il:
Rapport, argirven ar den i 13riissel hållna f{on_ferens
tör åstaclkornmunde af en liktorrnie plan for Meteorologiska observationer till sjös (med 2 Ta].
beller) • • . . • . • . . . . . . • . • . • • . . • · Sid
Om Kommenderingar, hefordrinr:ar och tjenstei\17.
ring~p enninr,~r; af H. o. A• • . • • . • . • • • . •
Historisk statistisk ÖfvHblicli nf l{ejserlip,a Ottoma25.
niska Flottan. Af J. de MartinPng • • . • • . . •
Lärobok uti Navit;alions- Vetenskapen, ar C. A. Pet- "
37 .
t ersson . . . . . • . • • . • • . . . · · • • • • •
Utclra~: af Skrifi'Piser frän en å Franslia Flottan i
42.
Levanten tj enstp, rirande Svensk Sji>-Offlcer . . • .
Tahell öfver R:iddnings-stationernas verksamhet å "
u.
Danslia knst.erne . . . . . • . • . . . . • • • • . •
Nedlägr:ning af do>n elet;tromagnPtislia TPlegraf-trll- "
49.
den i Beltern e, ~l aj l S53 . • • • • • • . • . . • •
Verkstalide arbet<'n vid Kong!. Flottans stationer år "
63.
1853 . . . • . . • • . • . . • • . • • • • . • • • • •
68.
sjö-expeditioner JDPd l{onp,l. Flottans fartyg 1853 "
ReglemPnte för tjensten ombord på Franska Flot- "
72.
tans fart yg . • . • . • • . • • • • • . • • • • • • •
Vidare om kommenderingar, befordringar och tjenstt J.
gilrinr,spPnningar • . . .
"'"'
" 95.
il.yslw Amrrilia ••.•••
Sl<iirmyhlinr,en vid Han1:ö
," 97.
102.
Engelska Östersjö-Flottan
" 113.
Japan och Nordamerika •
" 119.
Undrrrät!e13er om ConstantinopPI
Sannolikhet för blifvande bajonett-anfall och iintrin- "
138.
gar . • . • . • • • • • • •
" 142.
En vaci<Pr luigsbedrift •••.••
" 144.
En elel<trisl< ström . • . • • . . •
" 146.
Ett besök i Sebastopol • • . • • •
. . , ••.•
J,or·d Raglans lnstrul<tion för de Engelsl•a trupper- "
151.
nas debarkering på Krim • • • • . . . • • • . . •
Huggvärja för Sjö-Oftic<'rare (mrd ritning) af IL o. Ä.
165.
. Utdrag af För-edragandens för 4:e Vetenstwps-ktas- "
sen anförande i K. Örlogsmanna-Sällsilapet på
Högtidsdag en den 15 NovemhPr 1854 . • . . • •
173.
Bestämmelser fiir inträde och antagning till 1\addt
i l{ongl. Dansiw Sjö-1\adett-korpsen samt om Sjöl{adett-AI;ademiens ordning .•• . •. • . . . · •.
182,
"
234.

"

"

"

"

"

Ca. rl!!lkrona.

Geor.IJ Ameen_,

~

Comp.

Sl;ruf-Linies l!eppet Carl XIV Johans l;qss i Öster Sid.
sjön och Kultegat år J 854 . . . . . .
Spisordningen för f{onei. IVlaj:ts Floila
"
Om orsak erna till Slleppsbrott . . . • • .
Und ervi sn ingen för blifvand e Sjö-Officerare i Sve- "
rige •• . . • . . . • ·· .• ·· •• • • • • • . . . . •
"
Sj ö-Officl'l's-uppfostran uti Fö1·enta S t ~trrn a
"
.
Nilr:ra ord om Matros-Korps<'n . . .. • . • . . .
"
Förfrågan om Linieslwpp et Stocldwim
"
,,
LJvarjehanda •. . . . • . . . . . . • . • • . . • . .
81, HJO, 214, 261L
i"öränd•·ade or,h Oj'tilllwmne F Far och Sj ömiirii l' n l)

l !J".

227 .
231.
244.
260.
261.
21H.
4fi,

HAPPORT) AFGIFVEN AF DEN I BniiSSF.L PÅ INBJUD!\'I~G AF

l\ ORD- i \ MEHIKAi\Sl\A
Il.~LLi\A

1,-0RMIG

HOl'iFEI\El'iS
PLAN

86 ,

rön

FöRE:\TA
}' ÖR

S'!'ATI<:RNAS

ÅSTADI\OMMAI.'iDE

METEOHOLOGISKA

AF

REGERING
EN

LIK-

OBSERVATIONER

TILL SJÖS.

153.

SammanMag af åtsldlliga Kongt. Bref, Förordningar,
General-Order m. m., utgångne från Sjöfö r·s varsOepartrmentet • . . . • , •••• •.
47, ss, 117, 157, 218, 269.
Förändringar inom f(ongl . Maj:ts Flotta
48, 94, 11 s, 164, 225, 274.

"
"

,...fill fiilje af de instrul.tioner, som de i hifor,ade förteckninp, an fMda SlatPrs 1\Pfl<'rinuar 'l<) utfru·dat till deras der n ppr,ifiJJ omi>-ud, J.afl'a dt•ssa fiirsanilat sie i llriissel för att hålla
• en . l.onft•n.. n~, i iindam:il all iisladlwmma ett lihformi[{l syför meleorologi , ha ohsrrvalioner till sjös, och auställande af iai.!Lq:;•·ls"r ölvrr Yindarne och ocean-strömmarna,
efte r Pli l:l'llli'IISillll plan, i afsit:l all. Cill)lla llaVip,alioneD OCh
att Prltillla en fulll.owlitiare l.unshap om de lap,ar, som styra
~le•n

<lessa PlementPr.
[\onff'I'PIISPIJ sammanträdtie på inbjudning nr Förenta
Slaternas B•·t:"rinf:, i föl j d af Pit förslae, som denna gjort

Tryckfel i 8-JO:de häftet.
läs 44.
U4
20 uppifr. står
rad.
193
sid.
September·.
l
,, Decemlter
198
l)
vapPnföring.
vapenöfoines
,," 214

,,
,,

"

,,

,
"

*) Vid konfl•rensen voro följande Stnler repr:·senlerade: Lo. BelY"'" · af Hr A Qu clelet, Oitel<lör öf1·er ohservJlorium, Belgiska aka-

demi r us
Y~ 's.-e:u•,

S l. relet·<m:>, och af l-Jr V. Lahure, Capilaine de
General- Oin•Hör öfvrr m<l rilll'n; '2:o. /Jonmark, nf Hr

~Uindi!;e

P Hu til l', J\artcn-Lcjtnanl 1 id flo t ~n; 3:o. Frrmkrilre, af Hr A.
Förenta Statenw, ar Hr
D ~ lammclw, l11g ·nit· ur t1yd•·ographe; 4 o
M. F. Maury, LöjtnJnt li c! flottan, Super-Intendent öfver nalion,llob;enalorium i \Yilshin g lon; 5:o. Ne•lerländerna, ar Hr M. Jansen, Lcjin:111t viJ flottan ; ti:o. l\'nrgP, af Hr N. Ihlen, Löjtnant vid
l'fll luy•J/, af Hr J. de Mallos Correa, Kilpten-Löjtnant
flotian; 7:o
vid llolt<~n; 8:o. Rv•siluul, af fl r A. Gorkoveuk o, Kapten-Löjtnant
viJ flot tan; 9:6 S!o r-!l tillr:nirll , af J-J r F, W. Beechey, J\aplen
vid flottan, Iedarnol af ,. hoil rd of tra den, ocl1 of Hr H. James, . Capta in ro ya l 'nginecrs; 4O:o. Svnige, af Hr C. 1\ , Pettersson, Prami ~ r- Löjtnant vid flottan ,

2
Brittiska Regeringen, till svar på en af den sednare uttryckt
önskan, alt Förenta staternas Begering måtte lemna sitt understöd åt ett likformigt system af meteorologiska ohservationer ptl land, efter en plan, föreslagen ar r<aplen ~1. James
och underställd RPgeringen af Sir John 13urgoyne 1 G~nerai
Jnspektör för fortillkalionen.
Hnndlingarnr rilrandP drnna lwrrespondPns ilfl'erlemnades till Lordernas knmmare den 21 sistlidne Februari, och
hafva blirvit vidare rörhlaradt> uti liDnferensens protoliOIIcr.
!lär är det enuasl nildvflndigt nit anmärl!a, all, sedan når,ra
nårighPter !lindrat det omedelbara verkslullandel af den plan,
Brillislw Regeringen rört>slneit, Förenta Slalernas Regering
hegar,nal sig ar drl lillfiillf' dc·nna umst undighrt förskaffadl',
för alt meddPia dPn Britti~~a en af Löjtnant Manry föreslagen plan till ett vitlsträeklare. falt för iakllagelsrr; en plan,
som, på samma gäng den befrämjade dl't af Stor-Rritlanien
uppgifna fHlthunilet, &kuHe mäktigt bidraga till navigationens
framsteg och handelns fördPiar.
tlpptäckandPI af hältre hao,]~l~vägar mellan anägsna länder har länge råslat den kommerciella VPrldens uppmärksamhet; irke blott enskilda pPrsoner, utan hela nationer h:~fva
filnjutit fördelar af de fr;unstP.g, ~om navir:ationen gjort genom en noeerannare knns~~p om rådande vindar och strömmar. Men erfarenhPien har visat, att dPnna vet !' nsl!ap icke
kunde eöra några betydlip,are fremsteg, så liinee icke en vidsträcktare samverkan egde r·nm uti att samla de facta, som
äro nödvändiga för· att erhålla en säl,rare kunskap om de
lagar, atmosferens cirkulation och verldshafvets strömmar åtlyda; och vidare att sal1en icke kunde röna full rättvisa icke
ens så mycken, som någol'lnnda motsvarade vieten af ' dess
rt-snltaler, förr än alla nationer förenade sig att med gemensamma krafter arbeta för· dess framgång. Men lwnd~
detta önskvärda mål uppnås; llllnde iakttacels erna blifva tillrftckligl talrika och deras granslining nog fullständig, så skulle
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navigatören lilra alt med visshet beräkna hvad vindar och
strömmar, han sliUIIe möta under sin väg, och skulle på bästa sätt draga fördel af sina föregångares edarenhet.
l\1eteoroloeiska observationer i en ioskränktare sli8la barva lance blifl'it ansliillda på sjön, och Löjtnant l\'laury har
dn•git stor fördel ar dem, som tid efter annan kommit bonom tillhanda; men dessa observationer, ehuru många af
clem i och för sie sjelfva eoda, voro blott enstalw facla, som
saknade en stor del af sitt värde genom fråoväron af observationer, med hvill;a de kunde jemföras, och framför allt
genom bristen på ett oföränderligt och likformigt system för
deras antecliOande och genom orulllwmligheteo hos de instr.umenter, med hvilka de blifvit anställda .

•

Den tidpuolit syotes honom vara inne, då de särskilda nationerna lillnrle inbjudas att deltaga uti ett allmänt
system för meteorologiska iakttagelser. Det var Löjtnant
Maury;s mening, för att nyttja hans egna ord, att 11 alla sjönationers mariner slilllle bidraga, och anställa dessa obsl.'rvationer på ett sådant sätt och med sådana instrumenter,
att systemet måtte blifva lilirormigt, och att de observationer, som blifvit anställde ombord på e t t örlogsfartyg, kunde
jernföras med dPm, som blifvit anställde om bord på ett
annat sådant, på hvarje punkt på jorden. Och vidare, då
det är önslivärdt alt kunna inrl'gistrera handelsnottornas frivilligt anställda observalioner, så väl som örlogsnottornas af
alla nationer, är det iclie blott i sin ordning, utan äfven politiskt, att formuläret till journalen, beskrifningen öfver de
instrumenter, som sliola begagnas, observationerna, som böra
anställas, ' sättet alt betj .. oa sig af instrumenterna, samt observations-methodern a samfält uppgöras af de förnämsta intresserade partierna."
Som Förenta Stat<>rnas Rl'gering äfv en delat dessa åsigter, har korre spon<l,nse n mellan de bl'gge Rcgering~rne fyrtsatts, och slutligen h~r l1varje nation blif1i.t inbjuden all sån-
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da en officer till den lionferen~, som sintile ec& rnm i Brtispä ursiiimil dag.
pn det att dd gPmemnmmn obsPrvalions-sy slrmd p,enast mfittc hlil'va ntföruart och nt-träct.t i den ~tör~ta mtij-

~el

tiaa sllala, b~>slöt man att lämpa 11orm~n fiir oh>f'!'\'atioiH'rna
efter beshatfenli<'tPn af de illstrumPill•'r, som för unrvarande
1\ro i allmänt bruk i de s<irsl,ilda mariiJ••rna, biil'anciP s~rsUI
Ja dertill ut sedde p•·rson!'l' nndn >iil,a dPs'a in,Jrlllll PillPr
och bestämma deras fel, sfisorn det enJa medld att göra
observationl-r sinsemellan jPtnf<irbara.
[{onfer ens«' n öppnaJrs i !lriissel den 23 1\ugusti 1353,
uti Iorik es-Minisll· •· ns hotet.
Herr Qnet elet blef e nhällir,t 1·ald till President.
Innan n5gon dislimsion öppnades, var dd 1-onfrrensens
ledan•<itHs önslian, alt man l!dli:{t borde förstå, dd
de, genom att d~;llap,a i mötf'ls förhandli11P,'ll' 1 på intd s~tt
(örbundo sina rcspl'l.tive 1\Pp,Pringar till någon slaes handsamtli~;:e

fine, emedan de dPrlill (•j voro

bem~·ndir;adP.

Sedan Löjtnant ~la nry lillliiinnaeil'l'it ändam:IIPt mPd mötf'!, sås o m uti protolioiJ,•rn~ finnPs anförd!, uttryc,Ue l.onfert'IISPn för df' !lllll o!ficer sill la cl,s amht'( f(ir «fel Upplysta nit
och Jen hän p,ifvrnt ,et , hv:•rmed han öfn' rlt·mnal sip, ilt dd
'i r: tiga och n 1t t itP vc1'11, so m ut g-ii r !ört-mål d lör t. on leren-

srJ,Ja med tvänne skalor, på E'na sidan d,·n i landet hrut.ligo,
..
··
"l ,
e 1 d f'! ta beslut var
och på den andra Celsu.
An,1a ma t 1 01 · '
.
'
att eöra afJa natiOI1PI'S ohSI"I'V:IIi\rer beh ant a tnPd bruket af
slutli:;eu äsladl,omma d ess allCelsiis sliala, oc tl derP•enom
"
månna antat;ande.
De fiirdPiar, som Iiliforrni:;IIPI i m ~> thodt·r hos ml'leorologisterne på land och hos navigalört'rna erbjuda, :ho s8
tldli··a alt man J,an fiirntse all d r lla c~mrns:lllllllil mt·l•·o•
o ,
rologisha obsnvalions-s)·s tcm 1'11 t:fwp, sl,all l,omma till stand,
t. 1·arflire man trott :lit l'rf1~an om slialoroa liimpli~: e n borde
r'

uppslijutas till framtida lionferenser.
[l('(r:i(fande d e instrnrnenter, som bortie fiir rslås, beslöt
konft•r;~nsrn, att lii~l:a sfi f5 som mtijli~t till dem, som rrdan
å ro j allman t b r ni; om hord på örlogsl'art vg j lll PII , i lwlraktanc!e al' att ohsl'l'l' alionernas noggrannlid !Jr af öfvt~rväp,iln• de vii]l, har lilllll•·rrnsPil trott dPt 1ara sin pliet att l'f'liomm••ndna anl:•t:andel af n oggranna instrnmrnt r r, särd••lt·s hv ad
bt•lriiff,,r l>arom ·· trar och lhennomPtrnr, h1illia böra jPmföras med lilllorlitli 1:a uormal-illstrum• ·nt•• l' 1 på eld. att der<lt
ft' l mt-d noggrannlid 111ålt•~ h1nna IH•stillllfllas. Enda>! så•
dane in>lrllnH·nl<·r höra hPr, axnas or11bonl p5 hl'arje örlogsman och på hvarj e hauJelsl'artn.: , som d•·lt;l gl'l' i dt-tta sy-

Den största svåri t;hdP n all öfrPrvinnn, vid antaganeld
likformig plan för observationer, li:;eer nli ,J, olil;a
~kalor, som äro i bruk i siin,l.ilda länt!Pr.
Dl'l ä r på dd
högsta önsl,lånl l, alt drnna oliip,Pnhet mätte !,unna undanr(\djas j mr n Pftl'l' mor, et iHI' I'I'\'iieande hesiii t lwnfrrensen att

stem.
OfnlllwmliehrtPn :t f de instrnmrniPI', snm lH't:"r: nas pn
sjön, nr anmiirlillirq:sv:,rd.
ll.•rolllf·l•'l'll l1ar hillills hufvndsaldieast hlilvit af navip,at ön•r na an,·flilll såsom l ftd•·rifol.ssf>ii man, och dess ahsolula anBilvelsl' af lul'ttrycht har man fögB
fä~t"t afsprJide vid j sallan l1 afv a instrnllll'lllmal. arne n n ch· r~
SÖI.t (fl'SS;J in s(rnill PJl (PrS Vt·rJdip,a f,,J, OCh 0111 de gjort det,
hafva de icli e !Pm Ilat n:11 ip,atiirPil dl' l deraf.

icke före s!;) nåGon lärändring i detla afsPelltll', ulan 151a
lll'a rje nation fortfarande b•·g:1r;na samma sl,alor och mält,
~om förut.
Ett ll!lll ant ag gjordes liliväl för thrrmomt>trarn~>,
•• "'' 2J~•'f' IHit! på bvillia d!' l be ~ löt~; , att de sbulle vara för-

Alt Ptl så ofulll,omliut och så fpJal.ti p, t instrnml'nf, som
va11lip,a sjilharoln~'l•·l n, filiii Il ht·p,a (: nas, undt'f l' nr p~
uppfinninear och förhäll l ilq:ar sf1 rit,a tid , >l,all i en framtid
s[ltiert betraktas med förvaning, och man ska ll förundra sig

se- ns öfverli.lt,! p,ll int;nl'.

~r

en

drn
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öfver huru ett för meteorologien s& vigtigt och för navigatören s.å nyttigt instrument kunnat få förblifva i så ofullkomligt skick, att meteorologisterna, vid deras under~ökuin
gar om lagarna för Iufteos pression, se sig för det mesta
nödsakade att förkasta såsom odugliga barometer-observationerna till sjös. Denna omständighet talar tillräckligt emot
den' nu bruldiga sjö-barometern, och gör hvarje vidare
yttrande derom öfvertlödigt.
I betraktande af våra dagars esprit för uppfinningar,
voro konferensens medlemmar ar den mening, att det icke
skulle blifva omöjligt att inrätta en sjö-barometer, som både
kunde säljas för billigt pris, och som simlie uppfylla viikoren
för ett dugligt och jemförbart instrument. Beslut blef derföre fattadt, att fästa allmänna uppmärksamheten på vigten
ar ett instrument, med hvilket man när som helst och under
alla omständigheter på sjön kunde erhålla absoluta och noggranna bestämningar.
Konferensen hyser den åsigten, att qvicksilfver-barometern är det lämpligaste instrumentet att använda på sjön för
meteorologiska ändamål, och att aneroid-barometern icke
borde i dess ställe begagnas. f{onferensen anser äfven en
anemometer elle.r vindmätare vara ett önskvärdt instrument
ombord.

Med afseende på lhermometrar, drager konferensen icke
i betänkande nämna, att observationer, anställda med sådana instrumenter, hvilkas fel äro obekanta, äro ar föga värde,
och hemställer derföre, såsom ett ämne, hvilket lål förtjenar att uppmärksammas af medarbetarue uti detta observations-system, om icke någon plan borde antagas i de särskilda länderna att förse såväl handels- som örlogsfartygen
med thermometrar, hvilkas fel blifvit med noggrannhet bestämda.
För meteorologiens framsteg har konr~rensen föreslagit
användandet af åtskilliga slags thermometrar , medelst hvilka
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man kunde observera så val fuli!ighetsgraden som solvärmets
strålning. Med anledning häraf hafva uti schemat l'i\r utdrar,et ur
loggbok r n liOiumner blifvit uppdragna för antecknande af temperaturen, afliist på thermometrar JDPd torr, mrd fuhtad och
med färgad kula. På dessa undantar, nar, är· instrumentet
för utrönandel af hafsvattnets egentliGa vigt det enda,
som konferensen ansett böra läggas till de på sjön allmänt
bruliliga, och för hvilket en kolumn i journalen borde anvisas. För öfrigt är detta instruments kostnad alltför ringu
alt taga i betraktande.
Sl1~len, hvarföre man föreslår observatiorwr pä sjön mellelst thermometrar med fuktad samt meJ hvit och svärlad
kula, äro tydliga j men h vad beträlfar införandel ombord ar
regelbundna observations-serier öfver halsvaUnets egentliga
vigt, torde det böra anmärkas, att hela systemt>t af oceanströmmar och hafsvattnets cirkulation beror trll någou del af
hafsvattnats olika täthet i särsiiiida delar af oceanen; och
man har derföre ansett det vara lämpligt att införa kolumner för detta element, och att anbefalla anställande af noggranna iakttagelser deröfver, både på ytan och p5 något djup.

Med afseende åter på thermometern med kula af sjövattnets färg, är det tillräckligt att nömna, för alt rekommendera dess bruk ombord, det den har till ändamål alt öfvertyga sig om huruvida de med detta instrument anställda ob.,
servationer kunna sprida n5got ljus öfv er hafvets psychrometri, eller öfver några ar de talrika och intres~anta fenomener, som stå i något förhållande till värmestrålningen från
oceanens yta.
För att ar~tuta h vad konferensen har att anföra angående instrumenter, anser den det önskvärdt, för att bättre
åstadkomma likformighet och för att försäkra sig om observationernas jemförbarhet, att de särskilda Regeringarne ömsesidigt lemna bv arandra del ar de normal-instrutnl'uter och
de instruktioner, som de antagit.
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Alldenstund ändamålet med konferens e n är, att så vidt
som möjligt åstadkomrna lil;formiehet i ant r cl.nandd af observationerna, så all d•·ssa m•··d liitthd sl,ola !.unna j•·mfilras, har d<·n tliskutrrat och anta git dd schPma för u!dr :q;Pl
ur Lo~elJOlien, som flr bifou:11lt d•·nna rapport. De första

sen har an sl'lt d etta pro z r:nn so m ett minimum och hyser
den förhoppninr,, att niti sl;e och in si() hfllile m Pdarb etare
m 5ng r• n ciint: sliola ar inlr csse ro. r l'cl enslia(Wil Je m n a ril•are
hit! rar,.
De in strnt.ti onrr, som hlif1it kmnad e for !;oltHTiilf'l'llaS
fl Ilande o 1·h för unstii!I.JiJde af risq ialolla[;Pis<·r, hafva, sås ;J 111 111 a n 1, a n s e a r p r o t u J, o l i e r n a, b l i r~ i t i 11 s Ii r ii 1Jlil P t i Il h va,(

kolumnerna dt>raf ä ro ämnade a tt !')tias m •· d d e data, som
Förenta Slatrrnas l\ egt->ri np, fordrar af hand •·lsl'ar tyg s5som nöd•
vändiet vill,or för erhållande uf de förm l a Pr, som hlil1it utfäste åt mPdarbei;Jrne uti delta e"rnensamma obsr•nationssystem,

och

J;unna dl'rföre

m u m af hvad man af dem

belr:d.tas slisom
förv:i~tl:~r.

Dl'!ta

man

e l t m i n ivi !t.or, ltvill;d

Ol• öfri1p liultnnnPrna iiro hufl'lld"il,lit!Pn ;imnade fiir iil'-

flil' d•·ras ho·lli\ri~a {!f:llbl,niiiX j och att, 0111 llfl:_:Oil (1ego•ring, till folj e al' oti l lral'~liga mr·del l'll t· r för de insända
oh"'rvalion r• nJas alitliir lirJt:" <llll;tl, ic.l;e sl,ullt• anse sil{ i
stfllld all omh ,·si\rja d <' ras Ji s!,ussinn, hoppas man att den

är öfl' e rtygacl,

alt m:lnt:rn h~f;illiilfl'arP pii halldo· lsf.Jrlll!
är nog sidelilie all iifven anställa do olisnvatioiJ •·J·, hv:~rn11 · d
dessa kolumnPr böra f) lia s, och sJ,;JII riJ !,na för Pli lliiiJ ;i fi, plse

diga arb etet, åtminstone

-,

till

ciPn

l'idd, som ill 'l ruldil)ll•·nJa

för kolumnernas fyllande inndalla, id!' ii r 1 idijllit:an·, :in alt
det väl lian utföras und~r vanliga orustaodigheter. Ko u fe ren-

handlin~al'lle tell <· r af,l,rifl•·r d Praf till n:\~on
gratlll>lal, som är rit.li<:are förs td d och LH·!l:i[!l'l1 nit mollaga tl•·m.

m ii ll e ölv< ·rs:inda

(le-

Vid upp görantid af dPI!a schema, har J,onferrnsrn om ..
soresrullt ta eit i hl'!ralolantle tl l' ll vanlil:a lj en,dr·ll omhnrtl
och den ytterligare llJlflltJärli samhPI, som d•.•s q ohs•·rvation••r
taea i anspråli; och d en iror, att t! P! för äiid .•mald niioh·an-

uppnå dd rn •·s t eftt•rstrHvade

hl rå

loe~män och utgöra fyllnad en till lie ol\'an anfiirt!a, m"n man

mensarnt .

att

SPdan J,onft<r e nsen slutat sina arh r! f'n mrtl afsrrn<le på
de racta, som hiira sam!.1s, och c! P m Pd el, som för :indamåIPI hiira a111:indils 1 ätt•rsthr liir den t'lldasl all ullryclia d<'t
hopp, all !Jvill,a ohsPrl'alilln,·r :in m 'i lte aJISLillas, de m5tte
gi\ras frul.th :irande ocl1 il:I.P l•·lllllas o;llll':inda i brist pfl en

linare l;an lill.'i~uas öl,ar dess varJP, och sl.all m ed ladsamhet emotlagas.

flotturna

i fintiamål

målet, som är lil,furmi glll· f.

[)l'arje journal-utdrar,, för•lt omhord pa hantlrlsf;Jrtrr:,
bör minst inn r hi\l la hvad J,;ir hlil1il nppr:i!dJ:~tlt. 111·ad ~ll· · r

b cg~c

ämne

instrul.tion t• r,

p,ånp,Pr om dap,<·n, samt l.umpassens missrisnine
så ofta den blifvit ohst•rverad.

[::iP,IHl'

j

har ut ::jort föremfil för lån~a tli slw ss ion Pr
\'id 1111\ld, och man har anst·lt tid vara !J f1st a tt in sliränlla
sip, till t;.Jrla anl'isnin ga r, hrill,a man hoppas sl;ola hdinnas
tit"tr,icl.liga, j S)'lllil' ihd om l1varje sjönation ut farriar särsl.itda
()dta

ri~tnine tre

SOill

nöJ1ä11Jit;t för äs tadfiOIUIIlJild e af lilifOrlUi~het

observatiolll'l'.

hf1r torde böra UJ•prPpas, ht' slar n Ii att npp::il'v :1 : sli"f'Jl<'ls
ställe, strömmt>ns sättninp,, haromd•·r,t5ndd , lnll•·ns Ol'h hafsvattn e ts temp era tur en r:~ng om dap,t·n, vindens styrl;a ocl1

alt lemna bidrat; till IJ\'ad

illlst' l'

[)f'!

i'lr mr·tl

all SVPII SI,a
Vf'J'I,<•t.

lillfrP<J, s t~dlo'lsP,

n.. p,•·rint:Pn

och att Il.

tia af (!.tn,;

Sv•·ns!,:~

som J;onf<'rPilSPil inl1 r mtat,

tillt, ;]nnag ilv it

~ in

d•·ltaga i
I<Oilltll g• ·n J, ,.. r.Jitt dd log::htkld'I"IH', förund •· rsat .. r, st.ola ins:ind.1s till l\n1q:l. Veafsixt alt

~1.

tellsi,"P'-AI,adPII li <'ll i Slocl.hotm; :ii\PIISIIIII att uti N~'d Pr 
Urlil"rlla1 B·· lr; i" n och l'nrtng:d slqJ l1afl'a hlifl'il l ;q_;na, alt

inrätta byråer för sa1nma ändamål, samt

slulliw~n

nit

En~PI-
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sl1a Amiralitetet tillliännaeifvit liin afsiet att utfärda instruktioner för meteoroloeiska observationers anställande inom
Konel. flottan.
Konferensen har afhållit sig ifrån att augifva de ställen
eller lander, uli hvillia det vore önskvärdt att byråer inrättades för journalernas diskussion j men b vad än måtte blifva
uträttadt i detta afseende 1 hyser liOnferensen den förhoppnitJB, att obehindrad! utbyte af materialier samt litlie och
vänskaplig förbindelse mellan de särsidida byråerne måtte eea
rum j ty det är klart, att den föresiaena p!an{'ns framgång
till stor del beror på denna förl~indelse, och på de vänskapliga förhållanden, som ega rum emellan de officerare i de
särskilda länderna, bvill1a fått sig ledningen af dessa byråer
anförtrodd.
slutligen tror konferensen, att den icl1e skulle hafva uppfyllt sin pligt, om drn slutade denna rapport utan ett försök
att tillförsäkra dessa observationer ett besliydd i händelse af
krie, nem !igen det beskydd, som velensiwpen fordrar af h varje
bildad nation. Alltså, likasom fartyg på upptäcktsresor eller
på vetenskaplip,a expeditioner äro genom öfverenskommelse
fridlysta, göra vi anspråk på lika h:ign för des~a dokumenter,
oc!J hoppas att observatörerna under l1rieets hetta icl1e måtte
afbryta dessa vetenslwpliga förbindelser, ända till den dae, då
hvarje del af oceanen blifvit hragt inom området för vetenskapliga undersöl,ninear, och ett system af ialittage!ser Llifvit
utbredt som ett nät öfver dess yta, till fördel icke blott för
handeln och sjöfarten, utan arven för vetenskapen och menslilieheten.
Konferensens medlemmar hafva ansett sig icke böra åtskiljas utan att fästa deras respektive Regeringars uppmarlisamhet på det verksamma understöd, som den erhållit af
Belgiska Regerineen. Att Konferensen varit i stånd att så
hastigt och tillfredsställande afsluta sina arbeten, hur den till
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en stor del att tacka den välvilja, med hvilken denna RPgering tillhandaeått konferensen.
Undertecknad i 13russel den 8 SPptPmber 18il3,
För Belgien, Qu etelet, President j
Lahurej
Danmark P. 1\nthej
" Frankrilo~, Delamarcile j
",, Förenta Staterna, Maury;
, Nederländerna, Jansen j
,. Norge, l!il f'll j
, Portugal, de Matlos Correa j
, Ryssland, GorliOvenko;
, Stor-Brittanien, Beecbey,
James j
, Sverige, Pettersson.

Nt2gra underrättelser om huru utdraget ur journalen
bör föras.
•
Namnet på sista afseglings-orten, äfvensom det pa destinations-orten bör i journal-utdraget anp,irvas.
i:a kolumden: D a t u m. Angi!VPS enliet den borgerliga
tiderälmingen · men om man rälwar astronomisk lid, bör det
i journalens början tillkännagifvas. Månaderna utm~rlws med
romerska siffror, från I till Xll, sålunda att Januan beteclinas med J.
2:a kolumnen: T i m m a r. Denna kolumn innehåller
alla jemna timmar, samt dPrjemte 9 f. m. och 3 e. m. Timmarna 4 och 9 f. m., 12 mirldag~"n, samt 3 och 8 e. m.
äro utmärkte med större siffror l emeclan det hufvudsaklieen
är för dessa timmar, som observationer erfordras, sasom
framdeles skall förklaras.
3:e kolumnen: O b s e r v e r a d L a t i t u d.
4:e kolumnen: R ä k n a d L a t i t u d.
5:e kolumnen: O b s e r v e r a d L o n g i t u d.
6:e kolumnen: R ä k n a d L o n g i t u d.
Latituden och Inneituden böra ofta obsrrveras på sjön,
i synnerh et oml1riog kl. 4 f. m., 12 middagen och 8 r. m.,
och resullalet reduceras genom besticl\räkninp,Pn till närmasir fulla timmP, på drt att sl;eppets ställe vid dPssa tider
måtte blifva bes tämd! med största möjliza noggranohrt. J
synnerhet bör detta iakttagas, när man insq:lar uti eller pasn
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serar de stora ocran-strömmnroa, samt då mnn nall;as r,riinför passarhilldarna och för de prriodisha \indarna.
Sll<'f'JlPis rhldJad~ sliille blir liarl•~dns !dn ll.'irmasl fön·u~<'nde
ortlw>liimJIIt'lse r,c~ nom olis.-nalion. [)ä loneilud~n h•·stiimmes genom mändisi:IIJS•·r·, s;ittPs I•·CiinPI O ( t•ller
Cl_ dlrr d•~ss i 1,olnm11 rn rwrlsl,rifna 1:irdr; m•·n dh rl•·n hlill'it
bestiimd P.''IIOII1 rlironomPirar, angif1·•·s dd fllPri<-lst lt·cldJd
8 •~!ler
!11om LHJdsi::lt>, dii sl,• ·r •p• ·ts ställe h•·st:Jmmes
grnom JWJiing, nr d<! iil lf'll önsldi:_:t att biH'Jlpds lölilud och
loJ,gilud i holnmn • l'llt" in l öra•.
s~rna

*

*.

7:e och 8:e lrolumnen.
St r öm men s r ig tn i ng
o c h h a s t i g h e t. l vanlixa fall hor slr<immrn l><•sl:inJmas
vid Jllidd:Jx•·n l1varje d •1x , t:•·nom all j"nd<ira sheppPis uhservnade JIJt•d de>'S r:l"nad~ st;iiiP, och dt~ss riglnill{( orh
(Jastiehf'l 1 d· ·n s!'dllart• dn;~irv"n i Enr!•·l,l,a mil pä 2~ timmar, antecl,nas. D•·ssulom hör s'riilllllH' IIS rit!lllillt! och Ilasliglid för litHiiif'•' mrii:JIItidr·r an ::ifvas, d'i sl••·ppd h•·flnner
sil: i gr a n IIShil p d af 11ii!.(o 11 ut af d P st or n oc•·an-sl rl\mmarn:.1,
elle1' d'i llllfl förmodar <~lt strölll!lltll bdjdliet vari~rar Ullder lopp• ·! af tl)l!IJd.
9:e kolumnen: O b s e r v e r a d M i s s v i s n i n ll· Dr n
hör riildHlS i end r· r och 111i lllll •·r, o .. h, då d ·· n h ii 1vi 1 h•·st ämd
eenom pejlin:: af IJ'tilJIPII Pii<'r t•n stjt•J!Ia , hilo~clS IP..t,nd
eller ·*; l. ex. 2J 0 l (j' V. ([. ~ Iis" isJiing''ll hord e f,orri:{•·ras för lol,al-deviiilion f'il~'r, m,..d andra ord, inr1:11l tl•~ n
ioliil'f~s i l,olumiH' II, r•··dtJcPras till hv:1d """ shnfl,.. ha varit,
om sliepp•·t 1itl obs e rv;diooen :,Jafvat den !,urs, för hvilii!'ll
dr:l·ialionrn = Il.
Dt! h r ni t ö 11 s Ii a, tl rt h "a r j e far Il' r: l' o r e f iir s" d t m r rl "n
normal-lwmp(fss, med h1il~r · n alla ohsnvalion r· r för miss,isning<'IIS h··'icilll!l:ande hnrdP illlslall:is.
!'\orlli<ll-l,olllp:Jssrn
elh~r, i hri sl d··raf, azimlJIIJ-I.OII l piiss<·Jl hrir pLlePI'iiS d•~r j•·nJmassorn :Js allraldion ar llliiiSI, nch tl>' ll sisln:i11111da alllid på
samma st :i\1". Iii\ rHissl'isnillp, ~' n icliP hlilvit nhs<'I'I'Pratl, horde den använda, liu:·rigr;·ad liir loLil-delialion, i sialid au-

<I

tecl,na~ .

10:e lrr.lunwen :
1J:e lw fumnr!n:

Vindens rigtning.
Vindens kr(lft.

'"'"Il

Vflf,lt>Jh l'l gl nin·~ oeh
höra r•·p,PIIJIHHIC<! anleclinns
l,f. 4 f. lll,, J2 midrfoiP,Pfl och S P, 111, , ~ä,o:n "" JllPSf Varit
Bi::tninr:"n h<ir
ri\,f:JJJdl' 1111d • r· tf ,. S 11\J'P:~n " nd e limrn :ll·lla,
hn::iJI',JS i str•·•·l;, Pllii : ~l missvi>alldP l,nmpass, Vi,Jdt•ns !,raft
f1l• ·r ullr\rl,..,s fll ''d si(frDr, »nligl npp:: ift•·n p:i jo11rn:tl•·ns fö rsta sida. l h:1nd , lsJ• al hyar, allf~irva~ d··ras kral!, IIlPliall parenthes, midt fö r den timma, bvaruoder dt~ iotraffat.

f2:e och 13:e lwlumnen: Barometern och den
vidfästade thermometer·n hord", ommöjli::l, ohSPI\t'las vid
alla de timmar , snlll hilll it ll!'Jlsalle> i lwlumn••Ji '2, ""'" atmi1Jstone bl. 4 och !l L
~ to. m.

m.,

12 miJ,!Jgeu snmt

3 orh

14:~ och 15:~ Tr · lumnen: Thermometrar·ne med
torr och fulrtad liula hor" "'""~~'•·ras vid samma

ti 1kr sOIJJ ""'""J<·It·rn. Vore all~>llillgr·n t'h tl•·n SJ·dnar" lliPrmnm,··lo·rll n•·t!doppas I,•Jian i sillt V;dtt·n, lilar,.fl•··r· !llilll Inter ill,lrllill' 1dd n:q:ra miJJUir·r vara U l <:J l! liir fria illlt•·ll, i
sldl(!:~all och i si,Jdd för rlrag ifri\n >Pglt·n.
Sl,nlle dd rq~na
nnd•~r d•·tlli 'l ohs•·n·atiun, s:Hit·s bof,,talven B l;lter dd anl~dnadP p,radlald.
Alla lli•·rmolllelral' böra h:lfl'a tviinne sl,alnr, p5 rna sidan dt>ll i tid la11tl 1 som fartled tillhör, hrul,liga och på den
andra C"lsii st.ala,

16:de lrdumnen:
IJJolnens form och rörelseled böra anl•'<'l,llas ht1niuslollt' Id. 4 r. m., 12 midd;,gen
och S ''· m., silsom de ii ro vid ohsr·n·:Jiions-tidt·JL ~loiJI>'!IS
form anxirv•·s 111~d dP sit:natlll'•' r, som ii juurnal,·!ls fiir,!a
5ida ilrn anp,iln r·. llfl moill<'ll sy11as eå åt nlil.a l•~ d pii samma gii 11g , aJJh·ciiiHis de l,ii gre mnln•·ns rtin·ls•·l··d öl'ver de
fagres, med dl streck enwllan, t. ex. N. N. O. Ci.
S. V. Cu.

f7:e lrolumnen:

Himmelens molnf'rihet anr,ifvrs me.r .. t;.t ,ifl'1 or, fr.lll U till III, 's.11unda ;III t. ex. S bet~cldlar

tid -18rr al hela himi:lhval\vd iir mollllritl.
18:e lrolumnen: D i m m a, r e ,q n, s n ö o c h h ag e l. Anl.dd tJIIIIIlar, som d d I';Jril di!JJrllil, rPp.n, snii Pller
ha;:cl under loppPt <il d" 8 lör,.:::l"iide limmarn•, alil>·rlwas
Id. 4 f. m., 12 midd.q~ •··n och 8 e. m. 13of,stafl'<'ll A helPcl.llar dim111a, B r•·::'l, C snii, D har;,J. Ett Pli• r Il änne
Sfl'f•f'k lllld!'l' bof,s!;Ji'I'PII Ufllltirf,t•l' !'[J !Jiir:re grad, l. E'X, 3 fi
. 3 lillliiHirS tiliU{:;r't'Bil, 3 ~
3 lillllll.'lrS reen, 3 !i
3
lHllmars hällrqp1.

=

-

=

Vind,.n och drss liraft m. m. före, under och efter reen
an!ecl,naS bland 11 alltniir f,flillp,iil'llP",
19:e lwlurnnen: Sjöns tillstlind unrlt·r deSföreeärnd~e tilllin aniii antc·chnas Iii. 4 r. rn ., 12 midd:lf:"n och S
e. III, tnPd ehl t e cJ,en, som höra uppgi!\iis å journalens 2:a
sida. lhninw•ns 1 i gl ni11 ~: arq:ifves ;il v.. n.

, .. 20:e lwlumnen: _ Hafstemperaturen vid ytan.
l• or de lllllltJar, da wl.ll ag•~ ls•~ rlla bcira ansi RII a\ Sf• illll isningarna för bJromd ern Ol'h t lit>rmornr·tf'l'n. VallnPl upphrmlas, så lånt:! som möjliet ifrån skeppssidan, mt>d eo va nli!l{
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)lyts af trild, hvillien derefter ställes i skuggan, på däck.
Thermometern nedsattes i vattnet, och afläses, utan att derifrån upptacas, sPdan den fått förblifva deruti 2 till 3 minuter. Utom de vanliga observationerna, bör vattnets temperatur bestämmas, så snart som någon särdeles omständighet
kan gifva anledning derlill, såsom då vattnets färg förändras,
då man befinner sig i grannskapet af drif-is, grund, Golfströmmen eller andra strömmar, och vid stora floders mynningar. Äfvenledes bör vattnets temperatur iakttagas under
åsli-stormar, och då andra elelitriska fenomener ob§erveras.
21.:a kolumnen: H a f s v a t t n e t s e g e n t l i g a v i g t
v i d y t a n o c h p d v i s s a d j u p hör antecknas åtminstone en gåne om daeen. Då ':.attnet upphemtas från ett
visst djup, böl' de\IJ djup skrifvas under den egentliea vigten och sldldt derifrån med ett streck. Egf'nt.liea vigten behöfver ingen annan korrektion, än den del bE'r::agnade instrumentPt fordrar. Vattnets tE'mperatur införes i 20:e och 22:a
kolumnen.
22:a lwlumnen: Hafstemperaturen p/i, vissa
d j u p bör observeras allt efter som omständighetertie äro
mer eller mindre gynsamma, men minst en gånr, om daePn.
Temperaturen anteclwas öfver djupet (t. ex. 1 -&~ ); enheten
för djupPis uppmätande bör angifvas på sid. 2. Till upp'h emtnine af vatten från medelmåttiga djup, kan man begag""
na ett qlindrislil kärl, 18 tum långt och 6 tnm i diameter,
samt i bottnarne försedt med tväone ventiler, som öppna
sig uppåt. Cylindern kan göras antingen af träd eller jern,
och hör fästas vid ett djuplod.
Det är önskvärd! alt vattnE'ts temperatur på del djup!
vid hvill;et kranen i fartyr,PI är belår,Pn, ofta undersökes;
kranen bör lPmilas öppen 8 a l o minutrr innan pytsPn fy lIrs, och thrrmometern Pj alläsas förr iin efter 2 å 3 minnter, sedan dPn hlifvit nedsatt i vattnPt, Skeppets fart vid
tilll'ället bör äfven anteclwas.
Hafsvattnets temperatur vid
ytan hör observeras så ofta temp eraturen på djupet iakttages.
Då en betydligare sldllnad förekommer emellan temperaturen på ytan och på djupet, höra thermometrarne med
torr och fulilad kula a!läsas, och resultalerna antecknas i kolumnen för "anmiirkoiugar'l.
Dessa ohsPrvationer äro al vigt på alla ställen på hafVPt, men dd är i synnerhf't vissa traliter, Mr sliillnaden
em PIIan temp era tur på ytan och på vissa djup är af särdeles intresse. Såsom sådane må anföras: passad-regionerna,
lndislia OceanPn, Goda-Hopps-UddPn, i synnerhet Lagulhasströmmen, samt mynningarne af stora floder.
0

•

J(olumnen {ör A n m ä r k n i n g a r. Denna kolnmn
bör inneh ålla allt hvad en, Skeppsbefälhafvare anser nyttigt
all meddela. Vi f:ista säi·skild uppmärksamhet på följande
punkter:
1 :o Om observationerne anställas ombord på ett ångfartyg, uppgifv es vid de sär ldlda tillfällena om det gick med
machinen eller var under segel.
2:o Stormar, tornader, hvirfvelvindar, typhoner eller
orkaner m. m. Alla i sammanhang härmed varande omständigheter, såsom vindens varierande, ltdtt•ns och molnens
utseende, hafvets tillstånd, electrisl<a fenomener, regn, hagel,
Barom eterns stånd bör ofta
0 , s. v. böra noga besl<rirvas.
anteclwas, åtminsto ne så ofta som förändringarne deruti
uppgå till -(-r; tum; tiden, då anmärkningarne införas, bör
äJ'ven uppcifvas.
Då sl>ydra.q obsPrveras, hör tiden för deras varaktighet,
dPras successiva förändringar, form, rot erande och progressiva rörelse, samt slutliga npplösning heskrifvas.
De omständighetrr, som åtfölja stormar, åslwr, blixt o.
s. v. höra antPelwas, och då sådane fenomener iakttagas af
de sjöfarand e, höra dP, till vägledning vid obsPrvationerna,
anställ a jeml'örelse med analoea fenomPnPr, som de varseblirvit i andra tral!ler, i synnerhet vid kant en af Golfströmmen.
Det är önslll':ird t al t f~ uppgift om regnets temperatur
i jemnförelse med luft t>ns.
Då det har,lar, böra hagelkornen och de elektriska fenomenen bt>sl<ril\as.
Daggens ymnit;het och tiden, då den börjar falla, bör
antecknas. I händelse af ovanligt stark dacg, bör man undersöka luft!Ptnperatnren så nara valtenytan som möjligt, och
på samma r,5ng uppe i märsen.
Då röd dimma och asliregn inträffa, beskrifves väderleken
och birnmelens utseende. Om möjligt böra profver på askan
eller stoftet upptagas oeh förvaras.
Observera vdgornas höjd, alståndet emellan dem samt
deras hastighet. Ue utvägar, som härtill användas, böra beskrifvas å sid. 2.
Anteclwa tidvattnets strömfåror, i synnerhet inom tropikema, samt mänens älller vid till fä ll et.
Då hafsytan är br.tädl med röda och hvita fläclwr, hvilket ofta inträffar i stilla [-Jafvet, böra de besl;rifvas, och profver på Vattnet förvaras i Ilaskor mPd eJasproppj djuplodet
bör då l<astas, om det låter sir, göra, och hafstemp eraturen
på ytan och något djup bestämmas.
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Då lodn inp,ar p5 stora .J ju p, mirlt i OC<'anPn, ans lållas,
bör man an! Pct. ll n tid PII 1 som li varj e IOO:de f;nnnnr af lo rtlinan lwhöfv .., r för a tt utlöp a, samt omso rgs fullt förvara, livad
som mPd lodd !,;111 ur•plllii;Ras lrn11 hottcwn.
För j<'mnför ~ l s•· ns sl.t!l l iir d"t Öl!s l;v:irdt, all samma slar:s
lin a, och lod al sarnma !orm ocl1 li !:t af alla lw::"l~""'·
På de st lii iPrl, dt ·r rlril-is antr n(fas, hör liaf>t ··f! IJl "l' iilll rPll
olla nnd •·rsii!,as. Ot•ssn ohs•·nation•·r äro i s\ nn •·•l, ·t af 1i:: t,
då dienmor hi11tlra iSI 'II trilcc att sjnas, alld •· nstund tl<' l.t1nna
3fl l{ ilva ll i f'l'ilrUII af is tJI J OCh lllt •d p:i 2 a 3 t' I I::P ISI1il IIIils
a Is t nIl d' i ~\Il liP r h"' O III i s f a Il"' a r i lii . J' l' Il~ Il t s t>! ' Il d" o c h
de11 rigtnint:, i hvril·•·n "" " tlril\it undan , ltilril all tecl. ll as.
Utom 1a11 l i:~a ltlf·tmom• ·tr" r, l>i\r ""'" äll <' lllll• ·dUira andra, rn•·cl lwit, svärtrrd ocl' m• ·tl blå l,ul.t , hvanitl rnhlnillt:Pn
blil1it aubrap,l n ~t·d va tt<'llliirg er.
fl•·ss a tr <' tli <·flliOIIJI'Ira r
'''"" i varhr t v:\tl• r s;,mtitlixt ut>iilt.~s liir sol"" n iq~ ra minn t• ·r, 1.1. !) f. m., '12 rnidtlag• ·n och 3 •·. m., samt :liv• n oh sc·r vt-•ras niigon gri n:: om llillt< ·n, 1111tl•·r tla t;t:•·ll s l.tl!audt>,
Deras an t: ifv• · l ~• ' r ht"q·a ir dhta hla11d nauw:ulollll'l!"l'i ' Pn,
Ant •·rl;na Stj eru{a!l, st;illt>l der d<! Iii r,! och si~ t Sl n as,
(le stjr.>rllhild•·r, sonr d•· !!PIItJllli la , <lc•r;rs antal nnil •·r "" 1·is s
tid. I syniiPI' IH' t höra d" ohserveras om!.rint: tll-u III Au~u
sti oeh np·dld af NovPclllw r.
Norrsk rn, tidPn för d•·ss hiirjan oc h sint, dPss u:slrnclinin ::, lorm, lap,~', lju ssl )rl,a, Inre, rör•·lse r och omvPx lin ear
böra IH• <I,ri!\'as.
Gårdrrr omlirinr: solPil och m3nen, r>' enhilt;ar, mdeorPr
m. m. hiira iliVPn alll<·dn;"·
OmsOI'(! <frillt o,. h nm,tiindlil~t hiir rn •1n ant<•clirt:r ialillagels er ölv.>r foglar , inselflr r, (islwr, sjöväxter t> t'h dri(ved.
Till an l,acs " " "" tidvatl ens- .,J"''' ' "'''"' ' r ieJ, ,.. ,o, """ " '"s,
och tirl<'ll for hiit;t och tir 1:t v;, tl• ·ct om llliijli :; t ohs• r~<·r'"·
Man hör· illil •·ei,JI:r tit!PII, 11ar strn111111•·n haotr ar 0111 . ' ' ' nmlllt··ns di r..t,tioll oeh lta>l i::l" ·t 1id olrh a s l <~tli•·r al • J,f,·n ol'11
llodr·n, sand iifrig" om,l~lltlrxh"t'·r a ng~ • · 11tl •· cl •·lta 1i:: t i~''
:inHl P. ~'J,.. ( p,_JI'o l op, is l.a uhs•·nationer ltLtl'jP li lllflla, i Sjllllnhd oml.ring dagj•·mn int:anre och sol., tilndt·n, sh u lie 1 ara af
stort int rPssP .
Siiso m ti rl[iffff till d" n:i Jou rnal-utclrag r·l antP..t,n .. de
ialil l :q~•" l sf'l' , :ir t!..t iillsi.Y ii rd t, att h1arj•· ~;f, •· pps-IH·· Iiii!J"/"'"'~
vit! slillr· l antr·t' l.rlatl t• n:\g ra allin ti llila anm nrl.11i •q;"r, '" " 'ti ll
kiiiS pt·rso nliga ~> rl an nl 1 d l'"' ' !!illa anl• ·dnin x, i ~~ '"'' '"''"'
0111 Iran fl era ~ä n ~e r h•·so t;lat samma tca!.ll'r .
C. A. P.

(lnsändt.)
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R. o. Ä.
Serlan 15ngt tillbat;a har det varit. Svenska m.arinen~ .ö?e,
att iuom sill eget sköte n:i ra motstaudare, hvllka ~tlk:,mg
striifva att bPnrbeta nation en• e mot all~f hvad somfötri 1.~Jorder
örlot;sllottan, oc h alt inom vapnet ~va. va e er r st o~ e
känslor som äro 1illwr för dut:ilt:hel 1 tjensten . 0 e 1 a. 111re
· .·f ö.; ållande har för landet såväl som för flottan vant en
mrs s l l
r lk
. l f"
' lt . ö
stor o l yck a, ty de uppolfrinear,. s~m • o e t eJ.or
or s1 sJ försvar, hafva hfl rifli'OOm eJ bllfl'lt sa fruklg1fvandl'.' s.om de
kunde hafva varit. I-lade deremot hvar och en 1. s1n stad
:irliet cäldat den skuld, som h varje e nskild. är sl;yld~e state~,
nem!. att eena sina }lt Prsta krnft er och adla.s te kans}or 1111
utvPcklino och fullkornninr: af <!<'l yrke man trllhör, sa hade
sjö'försva~e t nu i behofvets stund varit af .en helt annorlun~a
beskalfenhe-t än hvad det är. Men beklae lagen har det allltd
funnits personer, som mr d andra lwerepp om medborearen~
pligter, föregifvit sie tjena fadPrneslandet . med all arbeta pa
det yrl;es undeq:åne, hvars förl;ofran, enhet deras embetsmaoua-kall, borde hafva varit deras högsta mål. Det är dock
ganska eget, och likasom ett stra~and e öde, ~tt _de som m~t
arbeta bvad som ar rätt och nyttr gt, harva sa sardeles s1•art
att hålla sir: inom redbarhetens gränsor, och nästan alltid
konstia och med osannfärdiea uppei ller förveckla sina dåliga
areumenler, hvilka hilrip,enom blifva ännu mera vanmäkt!ea.
så har åtminstone varit fallet med öl'loes-Oottans motstandare och så är det nu med den artiii el- författare, som i tidskriftens sednaste häft e frambar klagomål emot vederbörande
för deras tillväeagående vid kommenderingar ocb befordringar m. m. För dPt första år det i strid med sannineen,
att officern på skärgårds-vapnets stationer befinner sig der,
emedan han så är "befald'': och hela areumentet, som är
byegdt på denna falska premiss, är följaktligen utan värde.
Det finnes icke, och har aldrig funnits, annat ån för kortare
tid, inom subalterneradProa någon o!licPr, som emot sin vilja
blifvit kommenderad till sliäq:årds-vapnets stationer, utan äro
alla dervarande officerare dittransporterade på deras egen
begdran, åfvensom deras qvarblil'vande år helt ocb hållet frivilligt. Del bör således icke kännas särdeles "hårdt» fördesse
officerare, om de ej blifva bortkommenderade ifrån d.en stations va penöfniogar, som de sjelfva hafva utvalt för sm verkningskre ts. Siwlie det åter \'ara officerare, som, af materiella biafsieter, uppoffra sina sanna l;änslor för yrket, och
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hFg~ra ~i ~: till en station, hvars tjenste-ulöfning icke till0
fyllt·sl~iir ,f,•ras åslnntlan'\ så ä-r det lätt att förutse, att l'lt
dylihl n Pd höj~ude för undPrordnade intressen måste mrdtöra

menii 1:a fiilj•l"r; n11·n ruolr,äncPn år då sjrltfönållad. Å andra ~ iJan ar det ide heiiPI' mer än billiJll, all dl' of!icerarP
som f1r P!ler år Pr,na sin verksamhet åt den tjeuslgi\rin~
~om omfattar örlop,s-jrl,•·t, röff•lrådeSI'is användas till de öfninp,ar, som tillhöra dt·nna vapenart. Men oaliladt dPI så!untla ~linlle vara fullt rflllsl•nlip,t, och till skicbliglwtPn befr<imjandP, all cHtlua sjökommenderingarile i Pnlip,hel med
dPn frivilliga personal-lördPininr,rn på stationerna, så har
(lock altlrip, Pli dylikt SJSI•m hlilvit lö!jdt, of'h fnlikomlip,l
ogrn11cladt :ir artihP!-förl'atlarens utsago, att dPl är "högst
~;illan" ellr·r Pnd~sl "en oeh annan eiinc" som ofllcPrare irriin
~ ki1rp.årds-vapnets stationer komnwnderas på örlogs-fartyg.
Alminstorw under de sista tio ån·n, haf\'a årli(!Pil officerare
ifrån ena eller andra af dess~ stationer, \·arit dPiaJ,tigt> i sjöexpeclition Pr ifrån ör logs-station• n, äfl·en pli de m1·st långvåga, och s~>dnast \'id fjol-årPis öfnines-expetlilion - IJ\·ilken 1•j f' IDOI \ ' Pit och Vilja rf'c):,Jl kall \'ara p,Jömd - \'OrO af
23 ~ommPntiPrat~e "chrfPr och nfficerare iclle mintlre än 12 •)
liommt•Jitlrrade tfran ~l;iirt;<lrds-vilpllels håda stationer, Artikel-författarens npp~:ifl, ;dl del finnes Kapten-Löjln<~nter
~om varit nlf'r än n l 00 månad"r till sjös, men af ciPsse blott
3 a 6 på större sjöp,iJPnde fartyg," åfVPnSOffi all dPt finnes
Premier- och Seknud-Löjtnanter som ej varit sjöhommt?nde8 år, år en blott till hälrtt·n framlaggtl sanr~de sc·dan 6
nmg. [)rs~P officPrare hafva sjPif\'e utstakat sin lefnadshana
orh funnit mPra fördel vid att medelst permission ifrån tjen~
alen idka sjöfart på handels-fartyg, samt dessemPIJan uppehallit sig vid skär~årds-1- apnets stationer. Dl•t är d .. rlöre
vilsPIPdande att såga, alt dP \'arit vanlottade, riiPr i följd af
orättvisa så sällan sjökommentl•·rade. De hafva Ivertom åtnjutit stora förmåner; men det f1r ieke någons lott åtminstone ej inom Svenska marinPn, alt fä alla sina ö~slwiugar
uppfyllda. - Smlirtsammast af allt tyckes det gripa artihlrörfa~t•:,r•· n, _a tt del fiOnPs 1\apt ~n-L~ijl~antrr, som "aldrig nåvant komrnrnderade pa skargards-fartyg och smårP.OIISIIJ
lan ar så bitter, 'att han måste med kursiv stil' bPklaga sig
hflrMvPr. N5 det är ganska bPgriplip,t, att dPt på visst håll
s~all kännas föröclmjukanciP, alt officerare finnas, som ej har,·a
m1a känslor riktade åt skärgårds-vapnets öfningar. Denna
oblandade anda för örlogs-tjenstcn, så vida dPn insLrånkrr
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ft'adett.-oftlcerare.,

d•st t•'ll de oflicerare som finnas på. . örlo~:•-~laliont·D,
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s1g en "
bör man dock icl1e klandra, och gauska v1shgt, samt a.n•· 1•.111 IJ·enstens fromma är c:.lt·l älVPil all vederborande
·
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denidlac i:~ktlaga granulageohe_t, och ej till shärgards-~tull~oen kommendera officerare, hv1Jka uteslutande nklat. hel<~ 111n
håg och alla siua krafter ~t örlo_t:sljPnsl•·u,_ o~h hnlka. ilro
alliför samvetsgranna att l1lltro s•e kunna löl'l'arlva ducllghd
Skulle de1·emol ariJkt·l-törlallal'''nS
~ mer än denna väg.
t.
.. l
l t.. or
f 't'
•
pa
o~." J•·. ul e
system, sa" Il
förslag blifva antap,et sasom
stens ruin . Men uwra härom längre fram. --:- Ahen 1 . swa
yttranden oo1 sjömatuings-officerarnes ställlllllp, år.. Hllb~l
författaren ~>j så öppen som redbarheteu fordr~r. Larq;t Jlra11
att vara en anlagen princip, att vid befordlingar till J'l·r.~
ments-officers-p,raden förhieå sjömatnings-ollict-rai'IH', l afva
äfven ibland dem de skickligaste blirvit bdordradP. Pä de
Sf'dOaSte 2() a 30 åren bafVa Jika många, 0111 Pj llert' 1 !JJifVit · befordrade som förbigångne. lcl1e h>'lkr ä;· dPI sanningsenlip,t all silen, alt officerare som anv:intlas till sjömätning
blifvit "kommenderade dertill emot sin \ilja" f'.i Pll(!ilnt: "oftast med eeet beeifvande", utan är del alltid frivilligt som de
öfvergå till denna tjenslgöring, och de ause det vara <'Il stor
förmån all drrvid få qvarblifva. Den hPlt nalurlir;a nrs<~k ''ll
till detta fria val år, att de utaf sjiikartP - Jwnlorel åtnjuta
årliga ar!voden, äfvensom unde1· sjelfva mätuin!:arne rPsetraktam•·nte och daglig sjö-atlöning, samt fi1 tl•·s,ut•llll ifrån
Oottan bibehålla sin tulla lön med tj Pnsteill'ings-p,.nninear,
hvi lka äro stora förmåner i jemforelse mPd de njnp,ga vilkor,
som kamraterna pä stationen måste strhfva för. ()et är in·
p,alunda sannt, såsom artikel-förfallaren påstår, att "inom
Hollan deo allmänna åsigt p,jort sig r,älland", all sjöm;ilningen alldeles icke lieger inom sjö-o:fi c,• rns yrli"," och icke
kan dt>l kallas eu "inrotad fördom", att man ej ansPr hvärje
sjömätnings-olfieer värdig all i sin lnr helordras till ((aptw
vid Hollan, dPrföre all han a1· Pn du:;lit: och niti,k sjiirn!Jtare. En örlogs-marin bör aldrig ansPs t>llf'r handhah·a~ annorlunda ä u såsom PU sjPifslandigt k1 i1:ar- Y• k•", och om någon af dE'SS pPrsonal, ar brist på håg för delta yrke, elll'r
genom ekonomiska fördelar, frivillip,t undandrae-er sig all utörnine ar detsamma, OCh lltPsJutandt' PP,llal' Sip, åt andra herattningar, vare sig sjömätning, na\•ip,alions-unclt·rvisning,
hamnbevakning m. m., hvilka visserligPn till en del in r:ä uti
t'n sjö-militårs kunskaper, så blifver han efter en följd ar år
icke den man, som staten eger rätt all rordra att en Kaph•n
vid dess Hotta måste vara, och han kan icke h~ller, rnligt
dr n hö~ sta ratt visa,, bära anspråk på befordran till "" plats ,
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hvars åligganden han hvar~l'n under frrds- eller krir,stid
skulle kunna uppfylla. !!varje yrlie måste liir att inom samhället vinna anseend<', och inom sip, sjelf förvarfva skicklighet, koncentrera sin vHI!samhct inom er,na bestämda r,niilsor, och ej ingå uti andras skyldighf'!rr, ej heller ikläda sie
någon besl1yddande liallelse och belöna förljenstcr, som lir,ea
utanrör yrkets egentliga Sl fl e. Dd skulle vara Pil stor olyclia,
om samma princip gjorde sig gällande inom militären, som
t. ~lt. det vederfares presterna, att vi~tiea platser ofta utdl'Jas åt personer, som aldrig utöfvat dd liall, som embPiet
omfattar. Då vore det, hvad sjöförsvaret beträffar, mera till
det allmännas hästa, om till [{apten vid nottJn utnämndes l'n
utmärkt sl1eppsförare ifrån handels-flottan, som, egande sjömannens kunskaper or!• välut'pröfvade erfarenhet, endast hade
att lära vapenförine. A andra sidan m5ste det äfven medgifvas, att dt>t vore både orättvist och olilolil, att låta nitiska och dup,lir,a pt>rsoner inom ett så viglip,t yrke som sjömätningen, utarbeta sip, utan hopp om skalig uppmuntran för
framtiden; men icke bör belöningar tilldeias dem på bekostnad af Oottans stridbarhet, ulan tillhör det en omtänksam
styrelse att så ordna statsmachinen, att den enskildtes intresse öfverensståmmer med statens. - Sedermera framhåller arlikt>l-författaren såsom en otillbörlig mannamohn, att
de permitterade officerarP, som inp,å i Ell~Pisk lirigstjenst, rå
behålla sina tjenstp,örinespPllflingar, då dHemol de ofllcerare, som idka sjöfart pä handelsfartyg ej åtnjuta denna förmån. Allt hvad artil;el-födattaren härom sager, bevisar icke
annat än en lättsinnig l.landrrsjulia hos honom sjelf. De orficerarP, som erhålla permission att inr,å i Eogelsk kriestjenst,
få ej bibehålla sina tjenstgöringspenninp,ar, utan indragas de
till besparinearne likasom för de pE'rrnitt,.rade officerare som
idka sjiifart för privata bolar;. - Ännu nå~ ra ord om artikelförfallarens försl••g: att h varje offlcf'r i de tvflllne l<i[:sta p,raderna skall tjenstr,öra nvissa år vid hvar och en af de olil1a
stationerna,n samt att alla offleerare inom dt>ssa cradt'f skola
vexelvis lwmmenderas till sjös och till tjenslgörinr, på s~är
gårds-farlyp,rn.'1 Dl'lla påyrliades åfven af f. d. Stats-Rådet
llerr Grefve v. Plah·n, och var en af de märkligaste ep,Pnheterna af J 850 års sjöförsvars-plan. Till stöd för en dylik
sals åberopas afsigten med !lottornas sammanslagni g år
1824, och att derigenom hvarje officer sl~all blifva lika skicklig uti strid ombord i liniesliepp som uti skärgårds-vapnets
förande, samt all enc;idip,het förelwmmas. För dt't första är
det ruycl1et tvifvelaktiet, om 1824 års sammanslagning var
beräknad på att sålunda befordra bdda vapnens jerunlika för-
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fördelarue ar denna sammanslagninr, ar del ena ~ar\trt
l ·a
'frit~l som dPn ar det andra genomdrds. Med sakerhet kan
~Jan dock antar,a, att .1824 års ~1:in iclie k~tn~e förutse den
· tning och sjt>lfstflndtga utvecldlllr,, som sJ,argartls-vapnet de .
:~gdnarc åren undt>rp,ålt. Den fordoa sJ,i cklighetPn inslirånlile
sig till ett höest undorordnadt, af elem~.nterna skarpt beränsadt förand.- af en eller flt're rodd-balar, men numera,
~ä sJ,ärgflnb-vapnP! blirvit lilia mycket en strand-arme som
ett flytande artilleri, så erfordras alt skät·e3rds-officpr~ s~all
eea infanted-ollicerns lwnsliaper och vana. Denna .ulhtldmng
af sli:lrgårds-vapnet är ovedersär,lty,en den enda ratta, sedan
ångrnachinerna förändrat förh~llan•:ena rnl'd örlor,stlotlorna?
och bör sl;äq~firds-vapnet, enligt sm sanna besliatf.. nhet, f:J
annorlunda beiralilas än såsom en tandtrupp, och en afdelning af armcen. Den som ännu skulle t1·ina hflrpå, behörver blott grnomli1sa dt>n i l <i:de och 15:de årr,ilnp,arne af
Tidskrift i Sjövf\sPndel införda polPmik rörande Tankar om
grunderna {ör organisationen af slrärgdrdsflottans Debarkeringstrupper. Al' hela verldens sjö-ofti<;erare, med undanlag
ar några utomordentlir,a förmågor inom Svenslin marinen,
finnes det sannolil,t icke en enda som b~griprr hvad som afhandlas i nämnde skriftvexling. Alltsammans är så f•el't och
hållet utanföre ~jömannens omdömesförmåga, och så helt och
hållet inom landt-officPrlls vetande, att man iclic (;an önska
sig en bjärtare profbit på d<'o orimliea månr,sidichPt som
fordras af den Svensl;e sjö-olficern. Ett ~ltcrligare lika öfvertnpnde bevis, ål' det sätt, hvarpå skåreårrls-vapnets öfningar mfiste lillp,5, Pn:ir två tredjrdclar ar möl•·s-tiden användas till exercis på land, bataljons- och tiraljiir-rxPrcis,
stundom 4 a 5 mil opp i landr·t. D•·n som ej är l)'Ckligare
hegåfvad, än med vanligt sundt förrinfl, ckn måste ll'illa på
möjli~lte!Pil alt erhålla pr:ililisl< sldcldit;hPt uti 2:ne så oliliarlade yrliPn som landt- och sjö-liricstjensten; att lära sig
både sjömannens och sjö-milit:irens m5np,a P!JP.Ildomliga lillnsk.apt'~ ?ch erfarenhet, samt tillil;a förvädva sip, den ganska
mangstdtp,a crfar<'nhet, som fordras af P!l landt-officer. Den
som deremot l.ror derpå, den måste iclie hafva särdeles hög
tanke hVa'fken Om det !'Ila !!'IJ!'<f andra af dPSS3 båua )'r~Pll,
~ fordn.a ti.de~, ~1ycket lårq::t lillhalia, då l;rip,svetenskaperna
annu lago 1 stn linda, snmrnanblandade man sjil- och landtkriestjensten, och !:äfvo Amiralrr hefal öfver armeer 1 och anf.örtr,odrle .krip,s-s l1cpp åt l;avn·llPri-öfvt•r.s tar. Men i samma ·
moJw som lirigsk.o nslt'n 'Lief llil'r.a \'elrusl;apliut utbilda.d i
1
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samma mohn började man insl' nll!händigheten alt fördela
krigarnes pligter inom särskildta yrken, och särdl'les hvad
sjö- och landt-krigstjensten beträffar; så tinnes det i hela
den civiliserade verlden icke mer än ett land, och detta är
vårt gamla goda Sverige, der man ännu hyllar medeltidfns
åsigt, och föreslår att samma personal, som på hafvt't likall
gå ut och möta de 6endlliga örlogs-sl;t>ppen, åfven bör kn1111a
strida i land emot rreuliera linir-lrnpper.
De ovilkorlip,a
följderna af ett d)lil1! syslem skulle snart blifva, alt örloesOollan såväl som skårgårds-vapnP! ej knnde med frameång
möta fiender, hvilka blirvit uppfostratie att koucenlrera hf'la
sin förmåga åt ett enda af de olika yrkl'n 1 på hvilka dl'n
Svenska sjö-officern blirvit ålaggd att fördela sina krafter.
Genom en dylik förvexlinr, skulle dPt dessutom blifva en lika
ound1·iklig som bedrönit: följd, att mis s b~>låtenhets-andan döfvade det nit och d~>n värma för ljenslen, som äro viikor för
duglighet. Ot'll ortlcer, som hvarkPn ep,t>r lillgifvenhel för
sill yrke, ellt>r förhoppningsfull tro på dess Vilrde, och med
maktspråk blirvit tvungen alt lj ena POlOt sin inre kallelse,
den officern blifver l'll gnagande mask, en parasit, som endast förlär ml'n aldrig åtPrgifvt>r någon motsvarande näring
- och följderna kunde blifva oberäkneliga.
Nog af.
TVt>rt E>mot hvad artikel-förfallaren påyrkar, bör, för det allmännas bästa, utan afseende på några
~må-intressen, och enligt allt h vad ldokt och räll år, icke nåp,on
ambnlatorisk tjenstgöring brinp,as i syst.f'm, utan bör, så virlt
möjligt är, officrrarnPs vapPnöfninp,ar sålunda fördl-las, alt
den som vid kri1:stid skall föra lioieskepp, icke uuder fredl'n
öfvas med inlanlni-rörelsPr opp i skOf:ilroa, eller alt den
som undl'r krip,et skall på sirandPil mäta sit: med fi Pnd •· ns
regnliera land-trupper, ej i frE>dstid öfvas alt besegla oceanen; utan h var och Pli inöfvas endast uti den vapenart som
han i krig skall n t öfva, ty derigenom vinnes den &törsta möj-

liga skicklighet, anseende och lrärlek för yrket.

SAM~IANDRAG AF ÅTsKILLIGA l{oNGL. BREF, FöRORDNINGAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅ~G'NE FRÅN SJÖFÖRsvARs-DEPARTEMENTET.

(Kong!. Bref.)
Den 13 Dec. 1853. Kong!. Maj:t har i Nåder tillåtit, alt de
Under-Officerare som voro i tjenst vid Koncl. Mariu-1\~-

gPmrutet 'id ut färdandel af Nå diet Sbdcande an g. skyldighel för l\larin -R •· p,emPntd att inhPmla kännedom i Artilleri m. m . ar d.
sistl. Maj; ruä Ilefrias från sli~· ldigheten
all för violare hefordran inom Regementet ovilkorligt genomgå theoretisk Sjö-artilleri-examt•n.
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(General-Order.)
J)pn 2 Jan. K. M. har befallt, att högst 30 st. Kofferdi-matroser må under vintP.rn användas vid förefallande arbeten
å SkPppsholmen.
Den 3. K. M. har tillåtit f. d. Öfverste-L.öjtnanten vid
Flottans Mekaniska korps C. E. Wallenstrand att bära nämnde korps' nuvarande uuiform.
Den 7. K. M. har befallt, alt yttPrligare 30 st. Kolferdi-matrosl'r lä diiVåndas vid förefallaudfl arbden å Sl!eppsholmen.
Den 20. 1\aptt'nen l'id Fiollan Tl'rsmedrn och Kapten-Löjtnanten dl'rst:ides Hobach kommeoderas att besigtiga de
JH'rsedlar och etft·ktrr, hvill•a i Stockholm levPreras ionev.
är för så l'äl Flottans stationers i eartskrona och Götheborr. som LotSI'ediels bdJof.
Den 24. K. l\1, har beviljat tjenstiN!igh~>t, all idka sjöfart såsom hdälha!vare å ånefartyg, gående inrikes orh•r emellan, åt följande Flottans olficerare: Premier-Löjtuanleroe
"': Il. S)lrander, A. von II<"idenstam, A. s. von KruseosiJerna, C. .r··. Kallt>, F. Thorssell, T. Uloer, H. SabelCell och
C. L. A. Fm•s.
S. d.

K. M. har b.eviljat tjt>nstledighet till Kapten-Löjtnant
G. u.aV!'rnHIIl lör att bestrida Navigalions-L.ärare-bt'fattntngen 1 Kalmar.

D:

Den 27. K•. M. har befallt nlruslninp, af följande skt>pp och
fartyg: . VuJ Carlskrona Station: Linieskeppen Carl XIII
och Prrns Oscar samt FrPoatlo>n Enoen'1e tl' ll "
" d
. ·
' d
"
"
• mana ers
e~pe d ltwn, Ka elt-Kon•·JI,.n hiTarnas till 3 månaders L.in~eskE>ppet Gustaf dt'n store till Kasf'rn- och Exercis-;kE>pp
pa. Carl~krona rl'dd, j<'lllle <'!t mindre mPd bombkanon och
fl:lÖrsare ~Pst yekad l la r tyg, Skepp~p,osse-Brip,p,eo Snappopp
t,all ex e rc1s för skeppsgossar, samt Ang-1\onellerne Getle och
'lhor för att kunna vid behof sändas till sJ'ös - V'd
1
Stockholms St at10n
· ·. E',n BatalJon
•
• till 2
Bombkanon-Sinpar
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månad ers expedition, Skrppsgosse-Briggen af Wirsen lill
exercis för l{anonierer och Slu:>ppsgossar·, samt Ångfartygen
Gylfe och von Sydow för att, om så påfordras, kunna utsändas till sjös, samt vid Götheborgs station : En 13ombkanon-Sin p i och flir hamn- exercis med uppfor Jradtm anskap.

Föriind1'ingm' uwm lfonrJl. ftfaJ:ts Flott a.
Befordringar:
Den 17 Jan. Till Kapten : 1\apten-Liljtnantl•n N. Åhmansson; till Kapten -Löjtna nt: Premie r-l.iiJin anten D. G. Haverman; till Premie r-Löjtn ant: Sl'k.-Löjlnanten C. Ph. Virgin.
Den 27. Till Vice-Amiral: Kon tre-Am iralen, f. d. Statsm.
Rådrt, Kommend. med Sl. Korset af 1{. Svärds -Orden m.
öjtSek.-L
ant:
r-Löjtn
Premir
till
Fri h. C. A. Gyllengranat;
nanlen C. V. Ankarl1rona.

Förordnande:
Den 13 Jan. MajorPn vid Flottans i\lel1. Korps J. T. Byström, att vara Chef för Mt•kanisJia DPpart rmente t i Carlskrona; F. d. 1\apt.-Löjtnanten N. Ahmansson, att vara Lots.
Ilapien \'id Götheborgs Förd~lning af Vestra Lots-di stril.tet
vara
att
s,
Gadeliu
A.
C.
-- Den 4 Jan. Öfver- Styrma nnen
Lotsfördrlnings-Chcf inom Umeå Lotslördelninz.

A{sked:
Den 13 Jan. Kapten-Löjtnanten och Rid<!. af K. Svärds Orden N. Åhmansson, afsked med pension.

Rätte lse :
I 16:de årgång en (1853) Sid. 290 rad11 4 nerifrå n och
11
vara :
Sic!. 291, rad 8 nerifrån, står: Abstrak Lag - skall
11
Abstract Loen.

(1)

lJ t d
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ag
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(1)

(')
(3)

(4)

Barometerns correctioner . . . . . . . . . . . . . . . . .

f
J
f,

lemförd af
med normalbarometern

Thermometrarnes con·cctioner:
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Index-fel =
Coneclion för skillnaden mellan
rörels och reservaire nsdiamet rar
Correction för capillariteten
Correclion för medelhöjden i.ifver valtenytan

=

=

=

(5)

Local- Deviat ionen:
Pti afseglings- 01·ten.
Stäfvad kurs

Deviation
i grader

Nord.
N.N.O.
N.O.
O.N.O.
Ost.

1.

2.

w.s.w.
West.
W.N.W.
N.W.
N.N.W.

(i)

:il'O

Stäfvacl kurs

l

Deviation
i grader

Nord.
N.N.O.
N.O.
O.N.O.
Ost.

s. w.

stiltje.
Lätt karring.
Farten 1 a 2 lm op.

jjfolnens fonn

Deviation
i grader

Syd.
s.s.w •.

o.s.o.
s.o.
s.s.o.

o.

l Stäfvad kurs

Efter ankomsten till destinati ons-orte n.
Sttifvad kurs

Syd.

s.s.w.
S.W.

w.s.w.
West.
W.N.W.

o.s.o.
s.o.

N.W.

S.S.O.

N.N.W.

Vindens kraft år angifven genom följande nummer (bidevin<h-segling) :
3. Farton 3
4 knop.
6. Enl;elrefvad märssegolskultje.
4.
d:o 5
6 knop.
7. Dubbelrefvad märsseg.-kultje.
5. Märssegels-kultje.
8. Bottenrefvad märsseg.-lmltje.

a
a

Deviation
i grader

9.
i o.

H.

Undersegelskullje.
Storm.
Full storm.

angifne med: Cirrus (Ci.), Cumulus (Cu.), Stratns (St.), Nimbus (Ni.), o.
s. v.

lo för f3rL yge t.s art, namn, stället det tillhör, befälhufvarens oamn.
Om farty get är af jern eller trä d, samt, om jem ingår i lasten, huru mycket.
(3) Inför här de hamnar, fartyget under resan besö kt.
( 4) Uppgif den meridian, från hvilken longituden blifvit räknad.
( 5) Lemna en tabell öfver Iocal-deviationen vid början och slutet af resan,
och meddela på nästa sida hmu den blifvit determinerad och om fart yge\
Y~r lustadt med något jcrn, då undct·sökn ingen verkställdes, eller om något jern
efteråt blifvit intaget.
Öm möjligt, borde deviationsförsök företagas under resun.
('2)

