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Carlskrona

OM

ROTERANDE STORI\tAR.

{ö rversättning.)
1. Roterande stormar, ett vigtigt studium för sjömän.
Naturen af orkaner, eller, såsom de mycket egentligt liUnna kallas, roterande stormar, har på sednare åren mycl1et fästat
eppmårltsamheten hos meteorologer och alla de philosofer,
som åstunda lölja de steg, livarigenom vår kunskap deroro
erhållits, och sammanbinda de åtsldlliga hypotheser, h~artill
denna kunslwp gifvit upphof. Men !ör pral1tiska sjömän är
det ett amne af omedelbar betydenhet och af långt större
värde, och de skola finna sin tid fullt ersatt genom ett noggrannt genomgående af Herrar Redtields, Piddingtons, Thoms
och isynnerhet Sir William i\eid's arbeten, som mPd förtjenstfullt nit hafva samlat de facta och försökt alt utvPckla
de lagar, af bvilka dessa stormar styras; och hvilka derföre
äro berättigade till hPia den sjöfarande allmänhetens fortrarande tacksamhet genom att hafva så allvarligt och klart utvisat de farliga följderna af att lernoa utan afseende de tecken, som utan undantag föregå dessa stormar. Dess e författares förenade arbeten hafva i sanning så tvineat detta
ämne på publikens uppmärksamhet, att det nu simlie vara
en svår förebråelse emot en befälhafvare, att tro honom fullkomligt obekant dermed. Det är likväl många, som icke hafvit tillfälle att studera dessa arbeten, och att sålunda förvärfva den bel1antskap med fenomenen, hvilken kunde sålla
dem i stånd att i behofvets stund handla med omdöme och
säkerhet, och hvilken det vore för sent att söka efter, då
argöraodets ögonblick inträffar.

Ändamålet med röljande blad, är derröre att uppmana
sjömannen att Oitigt rorska efter fullständig kunskap om dessa
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vigtiga ämnen, och untler titleu förse honom med näera få
korta och allmänna rrglo1·, mPdelst hvilka han kan bestämma om det ät• en vanlig storm han ser annallias, eller om
det sannolikt blir en af dessa rotrrande storruar; och, om
det sednarr, att utvisa huru den kan undvikas, eller hvad
försietighetsmf1tt böra vidtagas, utom det att göra sl1eppet
så stormklart som möjligt, för att laega det så att det kvarken drager närmare till stormens vertex, ej heller blir i fara
att taga back då vindens rigtning föråndras.
2. Roterande rörelse. Den rymd öfver hvill;en dessa
cirkulära stormar äro l1äoda alt sprida sig, omvexlar ifrån
tjugo eller trettio till några hundrade mil (Engelska). De
blåsa ouppbörliet rund t o milring en medelpunkt eller verlex;
och deras st yrka är m yclwt ombytlig, ibland aftaeande till
föea mera än en starl1 bris, och sedan äter hastiet stieande
till en ström af otrolie våldsamhet. Men den marbligasie
eeenheten af deras roterande natur är, att i bvardera hemisferen sker vridningen alltid i en ri{ltning, hvillien oföri\nderliet ar räH motsatt solens s~nbara bana; uti nordliga latituder rotera således dessa stormar rrån höeer till venster,
och i sydliea latituder ifrån venster till höger; och upptäckten af denna lag är så mj'cket vigtigare, som den icke allenast förser sjömannen med- direkta medel aU sldlja dem från
vanliea stormar, utan åfven upplyser honom om centrums
eller V<'rtex verkliga läge, i anseende till hans fartyes ställe,
och sålunda med ordbar visshet utvisar väeen att undfly

dem.
3. Progressif rörelse. :\len utom den nämnda cirku·lära rörelsen af vinden rund en medelpunkt, hafva dessa
stormar en progressif rörelse, rullande framåt, om man så
får uttrycka sig, lånes ät dl·ras förhärjande banor, ibland
med stor hastighet, ibland likväl tycl1andes stadoa och knappast ft•amgå mera än några få mil i timmen, fastän v~ndens
häftishet i cirl1eln lianske fortfar oförminskad.
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4. Regioner, der de äro rddande. Dessa stormar förekomma vanligen i de tre stora Oceaoerne, Atlantiska, Indiska och stilla, men de triiffas sällan inom mindre än 5°
eller 6 o ifrån equatorn, och aldrig på mycl1et höea latituder. De synas förclwmma oftast och stråneast uti Vestindisl1a, Madagascar- och Chinasjöarne, och den årstid, under
hvilken de äro mest rådande, ar under solens återvändande
ifrån sommar-solståndet; ell<>r, med andra ord, från Juli till
Oktober i norra hemisferen, ocb i södra regionerne ifrån Januari till April.
5. Rörelsens rigtning. Fastän dessa stormar, då de öf•
verfara Oceanen, icke alltid taea samma väp,, ej heller nägonsin fortgå med någon jemn hastighet, så är det likväl så
mycken synbar öfverensståmmelse i deras rörPiser, att det
visar dem vara underkastade en altmän lag. För att upptåeka denna lag, har man undersölit såväl loggböckerna för
ett stort antal fartyg uti alla delar af hafven, som meteorologiska journalerne för talrika ställen i land, och ifrån dem
hafva dessa stormars rörelser blifvit härledda uti komparativa tabeller, deras skiljda vägar grafiskt framställda pa kat·torne, och deras särskildta egenheter med mycket besvär och
nit analyserade af förr nämnde fö1·fattare. Allmänna resultatet må i korthet anföras vara : Uti alla händelser börja
dessa roteraode stormar Ostvart. För några dagar fortskrida
de utefter en väg icke fulllwmliet åt Vest, utan höjande
sie ett eller två streck emot polen till den hcmisfer de öfverfara; deras rörelsehaslighet, fastän mycket ombytlig, må
uppskattas · till ifrån JO till 30 mil i timmen, och alltefter
som de frameå, tyckas de mera fallna för att böja sig ifrån
equatorn. Nåeon gång befinnas de öfversl1rida strandlinien l
och rusa öfver det land, som hindrar deras framsteg; men
det långt större antalet synes blifva tillbakastött ar hvarje
kontinent-lwst och tillbal;ahöjde åt N. O. i denna hemisferen
och åt s. O. på andra sidan t>qualorn.
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6. Vdldsammast nära medelpunkten. Ett annat utmärkande drag hos dessa stormar, är deras tilltagande våldsambet i granosilapet af medelpunlitrn eller vrrti'X; och likväl
äro de der, my cket mera nydfulla och obestämda, så att
de göra ett fartn: fulllwmligt bj elplöst och obandterligt.
Utomdess, efter som det nall.as centrum, desto snabbare blifva viodskiflningarne till dess all slutli~en, i stället för att
~ldrta ifrån streck till stred, som förh51landet var då det inkom i storm fältet, flyger den rund hårslädes på en eäng till
konlraslrecket. skeppet faltar bacl;, eller tages ifrån lä uti
en oemotståndlig vaderil, och tvingas i dejsning emot en öfvermäetig sjö, hvilkens förstörande följder bär icke behöfva
omtalas.
De som dyrt hafva köpt sin erfarenhet, genom passaen af dessa stormars centrum, beskrifva den dervarande oroliga kryss-sjö såsom varaode förfärlig - upprest i
pyramidaliska massor ~:enom kast ifrån h varje streck af kornpassen, och slående emot skeppr:t med en styrka liknande
den då en svår dyning vryter öfver ett rel. Ändå är å andra sida n flera exempel på alt stormen hastigt upphört i
sjelfva vertex, och molnen skingrat sig för en kort och bedräglig mellantid, men snart, likasom om vinden hade förvärfvat frisk llraft af det hastigt öfvargående lugnet, återtagande sin våidsambet med tiodubbelt. Det må tilläggas, alt
få skepp någonsin genomgått profvet af en roterande storms
vertex, utan att antingen förlora master eller roder, eller
möta någon värre olycl!a; och derföre, bvad än förlusten af
tid, arbete och rum må blifva, bör stormfältets centrala del
~:en ~:enom

undvillas af bvarje förnuftig rneuniska.
7. Förebud. Nog har blifvit sagd t att bibringa ett allmänt begrepp om dessa besynnerliga stormar, såväl som om
faran att dröja inom deras olycl!sbriogande innytande; Och
vi skola derföre nu försöka alt r,ifva nå era få t~dliga och enkla reg~or, medelst hvillw de antingen lwnna fulllwmligt und-
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vikas, eller, om fartyget redan iw' för nåra all fullkomligt
undvika lwllision, livarigenom det kan lägga sig så att de
emottagas i det minst ofördrlaktiga läge, och hvarifrån det
hastigast kan undandraga sig deras inflytandP. l\led det hotande utseende af luften, som i allmänhet föregår alla stormar, såsom det grumliga töcknet rund solen eller månen,
molnens sammangyttrade former, med deras 1Jemsl1a strimmor af ljus och ovanliga fäq~er, och den tunga banken hängande vid horizouten med sina framslijutaode spetsar och
strålai' af svag blixt -- är hvarje sjöman vål bPI!ant. Den
bästa och sälu·aste af alla varningar finnes emedll'rtid i den
ovärderliga och sällan felande llarometern, spåmannen barometern, hvars utsago, i varma zoner är ofelbar, emedan på
andra tider förblirver den der så lugn och oförändrad. Då
dessa varnande förebud iakttagas uppå något ställe af jorden, må det antagas, att ingen tid förloras att vidtaga nödiga förberedelser, och isynnerhet om till sådane hotande utsigler ytterligare kommer den fön·irrade och oroliga rörelsen af sjön, hvilken ofta föreear dl'ssa roterande stormar,
och alltid visar att de icke äro alläesne. ~len om dessa
förenade förebud simlie inträffa inom gränserna af de regioner som blifvit utmärkta i Art. 4, må då sjömannen geQast
betänka sannolikheten af att han går att möta en storm af
den roterande natur, som vi llafva afhaodlat.
8. Stormens relatioa läge. Handlande under denna
förutsättning, skulle hans första omsorg blifva att upptäcka
stormens läge med hänseende till skeppet, eller, med andra
ord, att bestamrna dess bäring.
Lyckligtvis år detta ett särdeles lätt problem, ty, såsom
vi redan hafva visat, det är kändt alt vara en af dessa stormars märkliga lagar att i motsatta I.Jemisferer rotera i
motsatta rigtnincar - i nordliga latituder emot solens lopp,
det vill säga, från höger till venster, eller i en rigtning tvärtemot rörelsen af visarne på ett ur, och i sydliga latituder
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ifrån vensler till höger; och för det andra, att, huru stort
eller litet omfång stormfältet än må hafva, blåser vinden
oupphörligt i en cirlmlär bana rllnd och rundtomkring en
merlelpunlit eller vertex. Det följer deraf nödvändir,t, att
detta centrum alltid måste vara i rät vinkel till den cirkulära banan; eller, med andra orrl, att centrum bär 8 streck
af lwrnpassen ifrån vindens ri[;lniog. Dessa två omsländ igheter äro nu fullkomligt nog för vårt ändamål, ty de sålla
oss i stånd alt gennst och säkert besvara frågan med följande allmänna regel:
9. Reglor. Se rätt emot vinden, - bestäm dess bäring efter kompassen, - och S streck tji! höger derom, om
i Nord latitud, skall vara stormcen trets bäring; eller om i
syd latitud, S:de strecliet till venster om vindens rigtning.
Till exempel: antag fartyget vara på 14° N. lat., vinden från
Ost, och barometern och luften tillkännagifvande en lwmmande storm, - så, se på lwmpassen, tag S:de strecliet till
höger om Ost, och Syd är ofelbart bär·ingen af den annalIiande stormen , om den är af en roterand e natur. Eller, under liknande utseende af vädret på 14° S. lat., med vinden
s. V., tag S strecl; till venster derom, och S. O. är följaktligen rigtninr,en till den kommande stormen s ceutrum . l
förra fallet, sl;all slieppd vara på Norra kanlen af stormfäl tet, och i det sed nare, är det någorstädes i dess yttre Nord-

11.

Tab. J.

Bdri11g af Verlex pil Nordliga latituder.
skall

Vindar, upptagande N. Y.<
quadran ten af stormcirklen.

Sannolikt
orvanän
t
otvetydig
lian ingenting vara mera bestämd t och
slående regel, som icke fordrar några diagrammer eller brydsamma funderingar för att leda till en tytllig och bestämd
slutsats. lclie desto mindre, då man i förvirring öfver annalkandet af en så ovälkommen besökare, som en af dessa
stormar, möjligen kunde tillämpa de åtta strecken på orätt
sida, så harva vi bifogat två tabeller, en för Nordlig latitud,
oclr en för Sydlig latitud, uti hvilka sjömannen med ens kan
se frågan löst utan att besväras med den ringaste eftertanke,

o. t. s.

N. N. O.
N. O. t. N.

o. s. o.
s. o. t. o.

N. O.

O. t. N.
Ost.
o. t. s.

Syd.
s. t. v.

t. O.

o. s. o.
s. o. t. o.

s. o.
s. o. t. s.
Vindar, upplagaode Östra
1
hiilrten af stormcirklen.

Vindar, upptagande S.
quadeanten ar stormcirklen.

Syd.
s. t. v.

Ves t.
V. t. N.

s. s. v.
s. v. t. s.

V. N. V.
N. V. t. V.
N. V.

V. t. N.
V. N. V.
N. Y. t. Y.

N. V. t. N.
N. N. V.
N. t. V.

Nord.
N. t. O.
N. N. O.
N. O. t. N.

N. N. V.

N. O.
N. O. t. O.
O. N. O.

N. t. V.

O. t. N.

N. V.
N. V. t. N.

\

s. s. v.
s. v. t. s.
s. v.
s. v. l. v.

v. s. v.
v. l. s.

Ves t.

l
v.}

s. o.

s. s. o.
s. l. o.

s. v.
s. v. t. v.
v. s. v.
v. l. s.

Bäringarne af Vertex uti tabellform.

s. o.
l. s.
s. s. o.
s. t. o.

o.

O. N. O.

l

Ost.

Nord.
N. t. O.

N.

vesfra segment.
10.

stormens

Om vinden är vertex bära från
fartyget.

88
12.

Tab. 2,

Bäring af Vertex pa Sydliga latituder.

s torznens---'

skall
Om ' 'ind en är vertex bära från
fartyget,

Nord.
N. t. O.
N. N. O.
N. o. t. N.

o.

N.

N. O. t. O.
O. N. O.

o.

Vindar, upptagande Vestra
hälflen af stormcirklen.

N. N. V.

t. N.

N. t. V.

Ost.
o. t. s.

Nord.
N. t. O.

o. s. o.

N. N. O.
N. O. t. N.
N. O.
N. O. t. O.

s. o. t. o.
s. o.
s. o. t. s.
s. s. o.
s. t. o.
Syd.
s. t. v.

s. s. v.
s. v. t. s.

s. v.
s. v.

t.

v.

v. s. v.

o. N. O.
O. t. N.
Ost.
o. t. s.

o. s. o.
s. o. t. o.
s. o.
s. o. t. s.

s.

s. s. o.
s. t. o.

Vest.
V. t. N.

Syd.
s. t. v.

v.

Yiudar, npptagal\de N. o.
quadranten af stormcirklen.

Ves t.
V. t. N.
V. N. V.
N. V. t. V.
N. V.
N. V. t. N.

t.

V. N. V.

s. s. v.

N. V. t. V.
N. V.
N. V. t. N.
N. N. V.

s. v. t. s.
s. v.

N. t. V.

s. v. t. v.
v. s. v.

v.

t.

s.

l

13. sedan man sålunda beslåmt stormens bilring Hråll
skeppet, skulle det utan tvifvel vara öns kvärd t alt på samma
gång beslårurna dess afslånd derifrån; men för detta ändamål har ännu ej några pålitliga reglor blirvit uppgifna. En
god gissning kan emedlerlid göras efter den hastighet eller
långsamhet, med hvilkon stormen synes utveckla sig - af
byarnes tilltagande styrka, - genom den stigande oron hos
en bqtande sjö, - och i synnerhet af barometerns bastiga
förändringar, h vilka borde omsorgsfullt antecknas h varje halftimma, så snart det är anledning alt misstänka, att en roterande stor·m är i grannskapet.
14. Huru att beräkna distanser, etc. Ett rörsök kan
äfven göras att beräkna dess afstånd genom dess förändring
i bäring från skeppet, antagande för det ändamålet någoll
sannoliii rigtning af dess väg, i enlichet med den i Art. 5
omnämnda allmänna grundsatsen. Till exempel, låt oss antaga ett skepp på 14 ° N. latitud och 40 ° v. longitud. Det
träffar der starka tecken till en annalilande storm, och emedan vinden är Ost, så vet det, att om det är en roterande,
så måste dess vertex bära i Syd. På en timmas tid finner
det att vertex har framskridet så lånet vestvart, att det bär
i s. s. V., under det att vinden så småningom kommit rund
till O. S. O. Uti skeppets antagna ställning, kan nu stormens väg med skäl vara V. N. Y., och för vårt första försök vilja vi antaga dess rörelsehastighet att vara I O mil på
den timmen. Men dessa data, ingå uti ditf. i latituds- och
dep:s-tabellerna, med vindförändringen, 2 str{·ck, såsom kurs,
och vertex framfart, l O mil, såsom deparlur, och motsvarande
Jistans, 26 mil, är \'ertex afstånd från skeppet vid tiden för
första bärincen, och 24 mil vid den för andra bäringen.
Om skeppet när bäringarue äro tagna, icl1e är så nära tvärs
för stormen, att en af dem bildar en rät vinkel med dess
väg, måste observatorn göra sig besväret att uträlma resultatet i en snedvinklig triangel; och om i stället l ör att ligga bi (såsom vi bär bafva antagit, för alt förenkla probJc ...
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met,) det är sjelf
vecklad t.

rörelse, blir förfarandeL något mera in·

Skenbar anomali uti cirkulära J'örelsen. Det ar
emedlerlid så mycket af antagning och ~issning både uti uppsilatining och berillwinr: af stormens direl1ta afstånd, alt intet särdeles nogeran n t rPsultat lwn förväntas; men dess arhandling här torde harva !Jidragit att gifva en tydlieare åsigt
ar dessa stormars natur, och att visa i hvad mening de sågas vara roterande. Ty i ofvan anförda nempel, torde läsaren hafva märkt, alt vinden sliiftade på timmen ifrån Ost
till O. s. O., och vid första åsynen deraf, torde han vara böjd
att utropa, att denna förändring, som blifvit ejord med solen, var i direlit motsägelse lill den lag, som så ofta blifvit
anförd på dessa blad, att vinden i Nordliga latituder alltid
blå'ser rnnd axeln ellet· vertex i den rigtning som är motsatt
solens rörelse, oclJ ännu mer, att den alltid bibehåller den
rigtni"ngen uti hela serien ar koncentriska cirklar ieenom hela
den rymd, öfver hvill1en stormen sträcker sitt inllytande.
Men vid återupprep ande ar den lagen, må det tillägeas såsom
en ar dess nödväneliga följder, att i alla delar ar quart-cirkeln emellan O. och N. vinden är och fortfar att vara emellan s. och O., och i N. V. quadranten ifrån O. till N. etc.;
och på hvil11en radie som helst, ifrån medelpunl.ten till omkretsen, är alltid vinden densamma, så att om fyra fartyg vore
indragna uti samma storm, ett på hvarje ar kompassens fyra
hufvutlstrecl1, och på samma bog, skulle de alla stäfva uti
15.

räta vinklar emot hvarandra.

Oförsigtigheten af alt länsa undan vinden. Om
i stället för att liega bi, hade styrt en
exemplet,
i
5 t1eppet
kurs parallel med stormen och med samma framfart, så skulle
vintlen hafva fortfarit ifrån Ost, och vertex fortraraode burit
Svd fastän uti ganska farlig närhet. Eller om vinden hade
J
.· •
fris11at tpycket, och Kaptenen uti okunnighet om des!t rotera nde natur, hade styrt Vest, i den tanka att löpa undan
16.

den, så slittlle den kursen, genom sin dragning emot stormens V. N. Vestlig:; l'åg, snart harva fört det emot dess center, der det antingen hade lidit i förhållande till dess styrka, eller om det fortfarit att hfllla rätt undan vinden, snart
befunnit sig i samnja löjliga belägenhet som Charles Heddle.
Denna brigg see lade ifrån Mauritius i Februari 1845, och då
flen föll in med en roterande storm Ostvart ifrån, lade den
11
11
genast upp rodret i den menine att löpa undan densamma
eller låta den 11 utmatta sig sjelf"; men vinden drog rund och
rund, enligt de nu liånda Iagarne för dessa cirkulära stormar, och hon, med en s!åndal1tighet värdig ~>n bättre sak,
fortfor att lansa 11 rätt uudan den" uti fem påföljande dagar
och nätter, under hvilken tid hon verldicen kringseelat storm·
fältet fem eilnger. Vid utförandet ar denna besynnerliga bedrift, hade hon hållit sig 1•id ändan af en unedär 40 mils
radie, och hade lupit genom vattnet ända till 1300 mil, oaktadt hennes vel'fdiea föriindriU[! af ställe (rörenade VPrkan af
vertex fraruåtsliridande rörelse och strömmen) icke mycket
öfverstee 300 mil.*).

Uttydning af anomalien. Uli exemplet framför oss, Art.
14, emedan skeppet låg bi, så rörde sig stormen bort ifrtln
det till den bar uti S. S. V., då följaktligen vinden kom till
O. S. 0.; och om det hade satt seeel för babords ha lsar, såsom för att genomsegla yttre delen ar fället, skulle det hafYa fallit af streck efter streck, emedan vinden simili! fortrarit att skifta till S. O., s. S. O. och Syd, och alla dessa förändringar äro, såsom läsaren märker, i ordning efter solens
rörelst>, raslån hvar och en ar dessa vindar ganska rigtigt
fortsatte sitt lopp emot solen.
Vi harva stadoat längre vid denna r1~1 af ämnet, emedan det är nödvändigt att sjömannen simile tydligt finna, att
•) En omständlig berättelse om denna manöver tinnes uti M:r Pid,..
dingtons Hom-book, uti hans 13:de Memoir och uti Nautical Magazine för år 18i6.
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de viodföräodriugar, som inträffa för honom uti någon del ar
stormfältet, helt och hållet bero på hans fartms relativa
ställning, i anseende till vertex; och ännu mer, att de må
blifva rigtigt förutsedda, och vål öfvertänkta innan han bestämmer sitt förhållande, - antingen att ligga bi, eller att
Oy ifrån faran, - antingen att nodvika vidare beröring med
dess siladliga cirldar, t•ller att försöka att draga nytta af dem

torde han möjligen hafva fortfarit att ligga bi för styrbords
halsar, varande säker på,~ all då vertex rörde sig åt V. N. V.,
så skulle det Lära allt mer och mer Vestligt från honom,
och följalilli::;en att hans fartye skulle fortfara att liOmma upp
till vinden utan någon fara att få back i någon af dess bastiea kastninear, hvilliet är en ganska väsendtlie omständighet att besinna, då man har att göra med dessa ombytliea

för resans rorteåne.

stormar.

Allmän regel för att undvilw dessa stormar. Få
onl slwla nu vara tillräctiliea till fr·amställande af den stora allmänna regeln för alla fartyg, och alla händelser, undantagandes då den inskränkes af land eller bränningar. U1t dem
genast styra uti den rigtnine, som hastigast ölwr deras afstånd från vertex, eller metlelpu n liten af stormfället. Men
då må man äfven ihogkomma, att hela storml'åltet är sjelf uti
rörelse, flyttaode sia med visshet åt Vester, fasHin med mycket obestämd hastia het, men böjande sie rund Nordvart i Nordliga
latituder ocb sydvart uti Sydliea latituder, i det att de återstötas genom det alläesna intlytandet af en Vestlie kontinent.
Fartygets belägenhet måste derföre taeas i betraktande, icke
endast med afseende på vertex närvarande läge, utan äfven
med hänseende till det ställe hvartill det framgått, vid den
tid rartyget fullbordat nåeot tillämnadt lopp; ty annars, ra~t
än gående med sin starkaste lart, 1\nnde det upphinnas af
en följande, och sannolikt sie videande, storm.

Låt oss nu antaga
Exempel pli Nordlig latitud.
€lt hemseglande fartye, på en lå~J Nonilie latitud, mötande
en roterande storm i dess framfart åt Vester. Den första
af dessa vindar, som skulle nå det, måste vara en af dem
tillhöraode Vestra hälften af dess omkrets (se tabellen, Art.
Il); antag den vara från N. N. O.; \'ertex måste derföre bära
uti O. s. O., och det skulle sålunda vara nära uti samma Iinia som dess bana, den mest kritiska al alla ställningar. Att
ligga bi skulle endast vara alt invänta den säkra ankomsten
af hela storm-massan. Om laedt för styrbordshalsar, N. V.
hän, lwnde det kn:tppast öka sitt afstånd från dess bana hastigt nog att undslippa den upprörda kryss-sjö, och de förskräckliga vindstötar, hviltia kanske sträcka sig öfver en stor
sträclia på ömse sidor om dess våg; hvarförutan sjl'lfva banan
möjligen redan böjer sig åt N. V. Att si• ära banan åt N. V. skulle
derföre vara eanslia farliet, om icke omöjligt; och den enda
antaeliga utvägen vore att hålla utaf och styra emellan s.
V. och Syd, al ltefter som der är sjörum; or h om ing('n dyrbar lid försummas att komma till det beslutet, så iir det fä
liltralleo, vid hvill;a icke denna maoöver kan utan fara verkslåtlas innan vertex kommer så nåra, att den kno utveckla
sitt raseri.

J 7.

JS. Uti det exempel som vi redan afhandlat, var stormen niira tvärs för fartmet, då den först upptäcktes och tycktes eå bort harmlöst åt Vester; men emedan den sednare
hälften af ett stormfält ofta innehåller l1ll'cllet mera anledninr, till skada ån den föreeående hälften, och emedan den
vanligen för med sie en mycket me1·a upprörd sjö, så siwlie
en försir,tig befälharvare baf\'a rietadt sin kosa Nordvart, för
styrbords halsar, fastän han kanske varit destinerad sydvart.
Eller, om vinden eller sjön icke voro alldeles outhärdcliga,

19.

Den rättaste kursl'n att styt·a, måste väljas efter omständigheterna, och distansen som man sl1all länsa undan, kan
bestämmas af sjöns utseende, af Barometerns tillstånd och
af stormens allmänna liaralilär, tillsammans med dess för-
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ändringar i bäring till Ost och N. O., då vinden drager sig
t.ill N. och N. v., hvilket den säkerligen gör i sinom tid;
men innan delta eger rum, har skeppet sannolillt blirvit utan
fara lagrit bidevind för babords halsar, och färdigt att fortsätta sin resa, då Barometern stiger och sjön blifver mindre
upprörd.
20. Exempel pd Sydlig latitud. Vi vilja ou söka efte~·
ett cxempei uti Södra hemisferen, och ingen del af jorden
ar mera fruktbar på roterande stormar ån den rrgioneo ar
Södra Iodisl1a Oceanen, b1• illu~n innefattar Mauritius, och sträcker sig ifrån Madagasear till o milring I 00° Ostlig longitud.
så ofta förekommande och talrika äro de cirlmliira stormarue uti denna rep,ion, all man antechnat att tre särskildta sådaoe hafva på samma eäng blåst uti olilia delar af den. Så\'al deras väg som progressiva rörelsehastighet, är mycket
ombytlig, men i allmånhet år deras rörelsPriglning från O.
N. O. till V. s. V. Låt oss nu antaga, att två fartyg, A. och
B., uti sällskap hemåt, orverfara denna region med vinden
från O. s. 0., och att båda någon afton blifva öfverraslwde
af dessa hotande företeelser i luften, hvilka, tillika med en
hastigt fallande Barometer och tilltagande orolip,het hos sjön,
endast alltför säkert tillkännager annalkandet a[ ondt våder.
Seende emot O. s. O. och tagaode 8 strecl; till venster derom (varande i Syd latitud, se tabellen, Art. 12) sluta de genast begge att vertex af den liommaode stormen bär i N.
N. O.; men A., angeliig!O'n att begagna sig af den tilllagaode
stormen, fullföljer sin kurs, och innan morgonen får back
uti en förlirossande vindstöt, med en berghög sjö, och upptåeker för sent sanniogen af det gamla ordsprål1et att ''största skyndsamhet går långsammast". livaremot B., varnad ar
erfarenheten, och oroad af Barometerns fortsatta· fallande,
stråeller ut sydvart, hållande så mycket rart på skeppet, som
pe små segel, livarunder det visligt blifvit bragt, ''iii tillåta;
ocll p~ omkring soluppgången det får en ternlie sf1arp käopjn6 !If :>!ormen, lågger det bi helt lugnt, niande ar l'indens
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rigtoing, h1•ilken rymt till O. N. O., all hurvudmassau afstormen redan passerat det och bär då i N. N. V., och alt, i
följe af dess försigtiga sydliga lwsa, det så betydligt ökat
sill afstånd derifrån, att dd icl1e då var någon ögonblicklig
fara. 1 sinom tid stieer Barometern, vinden artager, sjön
läegcr sig småningom, och det fortsalter sin resa .
21. Anomalier uti alla dessa lagar. Vi harva sålunda
girvit ett utkast ar de allmänna lagar, livarar roterande stormar l)"ckas styrda, såväl som ar de allmänna grunder, på
hvilka de kunna undvilws, och l'i harva försölit att göra detta med den största lwrthet, emedan vårt stora ändarnål bar
varit att - göra sjömannen uppmärksam på ämnets omätliga
viet, och att visa naturen af de hjelpmedel som försigtighet
och omtanka lägga uti hans händer. Men han måste då ärven fönärfva sig en m)cket mera tillfj·lleslgörande lmuskap
åO den som kan bämtas fran detta utdrag a[ de ornvexl'ande
fenomen, s~m utmärl1a dessa stormar, såväl som ar deras åtskilliga anomalier, ty det har håndt, ·alt de hastigt upphört,
och arven !;astat om igen till en emot deras vanliga bana
motsalt rigtninc; och ibland harva de varit åtföljda af en andra storm, lemnaode ett smalt mellanrum emellan de två
cirkulära areorna, der ett fartyg omvexlande baft liänoing ar
hvardera af dem. DPssa, och andra högligeo intressanta
(acta, skall han finna omtalade och ordnade uti de böcl1er
vi haf1'a omoämndt på vår första sida, och hvilka vi derCöre
återigen anbefalla åt hans omsorgsfulla studium,
22. Slut{öljd. Såsom slutfl\ljd, uppmana vi allvarligt
bvarje sjöman att föra en fullständig anteckning ar de omstäodieheter, sorn åtfölja nåeon af dessa stormar, med bvil ..
ken han kan komma i heröring; uppeifvande qmständliet _,.
de varnande tecllneo - Barometerns halftimmes-förändrin•
gar - tiden för llvarje vindförändring - sjöns tillstånd,
dyningen och vädrrlel•en -- de försiglighetsruått han vidta.,

97

96
git, såsom minskning eller öknin~: af segel, lntrsförfmdring
etc., ärvensom orsakerna rör deras antagning, och slutligen
vilja vi uppmana honom att allmängöra dessa berättelser, eller öfversåoda dem till någon tjenlig plats, till andras undervisning.
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Såsom ett praktiskt förtydligande af det system, hvilket
blifvit utvecklad! på förecående blad, bifogas några få utdrag
från deras log~böcl!er eller journaler, som varit utsatta för
dessa stormar, och som beskrifvit deras verkningar .
Buckinghamshire. Skeppet Buckinghamshire, från London
till Bombay. »onsdag, den 14:de April 1847. E. M. Frisk
kul af N. V. vackert våder . Midnatt, byaktigt, ständigt regn
och mycl1et blixt. Bar. 29,s6. 2t f. m. Vinden N. N. O. ocb
Nord . Latitud S 0 181 Nord, Longit. 72 ° 56 1 Ost. Bar.
29,85. Therm. 81.
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P. .M.
1
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8
9
10

3

12
A. M.
1
2
3

3

7

1
1
1
1
1

8
9
10
J1

12

P.

l

r,
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
A. M.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
P. M.
1

2
3

l

'

3

8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9

11
11

11

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

l

N. O. t. O.

l

co

A n m ä r k o i o g a r.

Therm.l

00

Fr.edag, den '16:de April. Svar Ostlig sjö.
Storm ocll ständigt regn.

29,6 -~

81

29,64

81

29,71

81

Vände undan vinden.

29,72

81

Svår motsjö.

29,73

81

29,69

81

Storm med hårda regnb yar.

29,5S

80

Fredagen den 16:de Ap ri.l.
Uppklar na de; beslagit fqcken

29,5!

81

28,51

81

l

l

s. o.

t.

o.

N.

a.

N, O. t. N.

29,61

l
"·'"
29,53

29,ss

l

l N. t. O.

l

O. S. O.
O. S.O. ~O,

4
4

4
4
4
4
4

N. t. V.

O. N. O.

l

·lMiddagen,

hård storm med mycket b~g sjö.

Longitud genom Chrooom. 72° 58' Ost.

Lördagen den 17:de April.
Stark storm, hårda byar, regn och svår sjö. Höll
utaf för att få sigte af Monicoy, eller för att komma Ostvart derom före natten. I solnedgå ngen,
häftiga regnbyar. Passerade Monicoy~ longitu d utan
att se det; lade upp O. N. O. hän; vind en d ragande sig åt Vester, men yädret icke förhättrande sig.

l

V. S. Y. 129,ss1

l

l

81

lBya r,

med s tar kt regn.

l s. s. v.

l t
N. t. O.
N. N. V.

Stark storm och mulet.
Mycket hög sjö.

'Midnatt, hård storm, ständigt fint regn, och blixtar i
Nordkanten.

j S. V. t. S.
N. O.
N, O. t. N.
N. N. O.

81

N. N. V.
N. V.
V. N. V.

N. O. t. O.

l

81
82

N, t. O.
Nord.

l

N. t. O.

4
4
4

l

o. s. o.

4
4
4
4

l

\ Bar.

4

4
4
4
4

3
5
5
6
6
7
7
7
8
8
7

Vindar.

N. O.
N. O. t. O.

s o.

4

1
1
1

5
6

l

Kursar.

4
4
4

3
2
2
1

4

l

1

N. N. V.

3
3
,3
3
3
3
3
4
2
2

11

lTiandelar. 1

t. V. j V.
S, t, V.

St'lrk storm och byaktigt.
75° 5' Ost.

Lat. 40° 20' N.; Long.

Söndagen den 18:de April.
stark s,torm J byar och regn.

l

co

co
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Måndag den 19:de April 1847. Slonnen blåsancle mell
raseri oc!J dragaode sig Ostvart. Kupade foclien ifrån råen
och balade den i däck. Förm;irs- scglet bortblas.te . fullkom·ligt. Kl. ot 30m P. 1\1. var skeppet benäget att liigca bi,
kapade mesanmas ten och höll! det undan v·inden; blåsaode
en orkan, bortblåste storstånge n; Orkanen öl;ade sig, och
fociHnasten böjande sig för dess liraft. Oml;ring kl. l e. m.
föll focl;masten öfver åt styrbord; en ytterst våldsam vindstöt afblåste stormaste n ·näTa däcl;et~ Låringsbåtarne hlilste
.bort, styrbords el-ler den stora båtefl flygande tvärs öfver
hj'tten. Emedan akterporf arne blåst in, nedblåste. vindens
våldsamhet åfven sliOtten, förstörand e allting uli l;ajuten •
Slwppet öfverhöljdt af stänk och arbetande IJårdt uli en förfärlig sjö, hastigheten af dess rörelser slitaode i drift allting
,på de sårski.ldta diicl;en och i rummr.t. Mansl;apet ur stånd
att stå på benen, eller att höra hv.:~randra rop.J. ro. 2 t',,
m. Vindt>n, som för sista halftimmen hade varit obeslirilligt
våldsam, upphörde med ens fullkomligt.
11
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Barometern Tortfo1· i sliltien al-t stå V'id 28,os. Fock
·och stormaste n, som l;ommit under bollen, blefvo nu lossl;apadt>. skeppet öfvertiiclit med sjöfoglar, tusen-tals af dem
döende på däcl!et. Omliring Id. 4 e. m. hörjildt' vinden,
·som upphört med O. S. O. eller Ost., att blåsa med lika raseri från V. N. V. Slieppet vnr återigen öfverhöljdt af sjön,
och arbetande med en våldsamhet, som ingenting !;und e emot-stå; 3 J fot vatte1i i rummet.. m. 9 c. m. Vinden aftagaodt>, och Ba1'ometem stigen til:l 28 196, Vid midnatten , mått·lig vind från V.; Bar. 29,1. Vid dagningen, byakti,g från
Ves t; började tilltaclding år en nödfoclui nst; besåtining en
vid pumparne . r<l. 9 f. m. såg Vingor!a-ldipporna uti N. O.
-~ O. Middagen, byalilig från V. med rt>gnskurar..
11

,Kl. l.

"Tisdagen den 20:de April 1847.
satte ett förstängstagsegel och ett förbramsegt>l på1
nödfockmasten, och höll upp för Vingorla.
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Kl. 4.
, 7.

, I O.
, 12.
,, 6.
, S.

Vind V. och byaktig. Passerande cir!;a 2o Syd om
Vingol'la-k!ipporna.
Lätt bris från v.; men byaldig med regnslwrar. s.
Vingorla-ldippan i V. ! N. I\1. 7 30m ankrade med
Babords bogankare på 9 ~ famnar.
Brände bl å ljus.
Friska Vestliga vindar.
Besältningen vid pumparm~.
Ett skepp med endast fockmasten stående och styrande med en spir öfver hacl1brädet, löpande in till
Främlin-

gen lossande kanonslwtt.
, 12. Sände ett brer i land i ett vattenkärL
Onsdagen den 21:ste April IS~7.
Kl. l. Måttlig Vestlig vind oah byal1tig.
, 3. Måttlig V. S. V. bris och mulet.
Man har sedermera sar;dt oss att General-Major Morse
kom ned till stranden denna eftermiddilg och erbjöd 200
Rupier till den båt som ville gå ut till oss; men fastän vädret var moderat, så var likväl försl<räcllelsen förorsal;ad af
den nyligen timade förlusten af lif och eeendom sådan, att
det icke gafs några frivilliga.
utdrag af loggbollen för J3arkskeppet Velore, från Calcutta till Manritios:
"Den 31:e Mars 18~3. Vinden S~ O. Lat. 16° 151 S.
Long. 71 o 12' Ost. Ilar. 29,46, Tberm. 84°. llottenrervade märs-segel."
11 1 :e April.
Vinden S. S. O. till S. O., !mrs en S. V.; svår
storm, tjoelit regnigt väder. Kl. 2 f. m. Blixt, åska och regn.
Lopp 164 mil på 2~ timmar. Lat. 18° 48 1 s. Long. 69 ° 33 1 Ost."
11 2:e.
Vinden O. S. O. och S. O. byaktig, våldsam, ostadig, ibland förande bramsegel, och nästa ögonblicl1 bottenrefvade märssegel. Lopp l 88 mil åt s. v. Lat. 19° s.,

Long. 65o 47 1 Ost.
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klipporna.
, Il. Frisk bris ar V. S. V. och vacl1ert väder.
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l

Knop.

--·

lTion-~

l

Kursar.

delar.

P. M.

r1
2
3
4
5
6
7

6
6
6
6
1
·1
1
1

8
9
10
11
12
A. M.

1
1

·1
2
3

1
1
-1

4

1

5

1

. 10

11
12

1

8
9

l

3
4

5
6
7
8

9
10

·r

jg

s. o.

l

Syd.
upp Vest.
ar till v. N.

·;,

l

April den 4;de.
Stark storm och byaktigt, med svårt regn. IH 2 t 30 m beslog
stormärs-seglet och focken. Kl. 4 ökande storm och byaktigt,
med svårt regn. Kl. 6 vände undan vinden Nord vart. Berg1t
förmärs-s eglet och lagt bi för refvad mesan. Kl. 8 vände undan vinden Vestvart.

o

~

Midnatten, hård storm och byar med stadigt svårt regn; arbetande tungt, och intagand~ mycket vatten. Okande storm med
svårt regn. I\l. 4 svå r sjö. l\1. 6 s tormen ökad till en fullkomlig orkan, blåsande seglen i drift från rarna. I\1. 8 vände
undan vinden Sydvart hän.

s. s. v.

upp S. S. o.
af till S. O.
upp s. S. V.
af till Syd.

S. V.

v. s. v.

1

1
1
1
1
1
1
1
1

upp S. V.
af S. S. V.
upp S. V. t. V.
af S. V. t. S.
upp V. S. V.
af S. V.

V. N. V.

Middagen, en svrtr kryss-sjö ; skeppet tungt arbetande.
förmörkad. Lat. 1()0 27' S. Long. 62°· 36' Ost.

l

Solen

l

April den 1i:te.
Stark storm, med en svår kryss-sjö, skeppet arbetande svilrt.
10. 4, svåra byar. Kl. 8, en förskräckligt svår sjö. Mirlnatten, stark storm, ömsom med lätt regn. l{] , 4 mera moderat.
I dagningen, sa tt försUing- stagsegel, focken, och refvacl mesCJn_
Kl. öL Mim såg ön Rodriguez bärande i N. O. t. O., t, a ö
Leagues disLans.

N. V. t. V.
N. V.

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

10
11

l

12

1

r· j

v.

V. t. N.

1

7
8
9

s. s. o.

upp S. V.
af till V. t. S.

upp S. V. t. S.
af S. t. V.

5
6

s.

i

s. s. o.

l

1

4

2
3

upp till Ost.
af till N. O. t. O.
upp till S. V.
af till V. t. S.

j'

1

P. M.
1
2

P.

i

·1

1
1
1
1

t.

l

V. N. V.

i

ö
7

l

o.

Ves t.

7
7

Vindar,

A n m lir k n i n g a r.

1

2
2
3

l N. N. V.

l

l

upp V.
af V. S. V.

l

l

upp V. t. S.
af s. V. t. V.

IN. V. t. N.

upp V.
af V. t. s.

N. N. V.

l

4

Middagen, bedarrande, men en svår N. V. sJö; satt bottenrefvade
för- och sto rmär3-scgel. Lat. ~ 9° 57' S. ; Long. 6'2° ö O' Ost.

4
4

4

V. t, N.

,

Nord.
April den 6;te.
Stark storm, med byaktig luft, fortfarande svur stampning.

l

-

o

CJt.

KL l Knop. \ Tiondelar.

l

-

I~ursar.

l

P. M.

9

4
4
4
2
2
2

10

2

12

l

2
2

4

l

4
4
4

l
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l

- ---- ---- ·------- - ---- ----

A n m ä r k n i n g a r.

.\

l

l

4
5
6
7
8
11

Vindar.

V. S. V.
v. t. s.

N. V.
N. V. t. N.

upp V. t. N.
af V. t. S.
upp V. N. V.
af Vest.

N. t. V.
fu~.

OJ

[\l, 6, byaktig, tecken till mera ondt väder, beslog stormärs-seglet.
1
Kl. 8. Storm och byaktigt, med fint regn ibland.
l

i

Micln1tten vinelen bedarrande och luften af!darnande. Stormen
synes slutligen hafva lemnat oss; stuckit ut refven och satt segel.
1

l

o

l

l

Anteckningar gjorda under stormen den 5:te och 6:te Oktober 1842 i Pussewa på Lat. N. 25° 45' och Long.
Ost 83° 40' öfverlemnade af M:r V. Tregear.

l

Dato och timmar. 1 Bar.
3:dje. middagen.
6:te, e. m.
4:cle, middagen.

Tberm.j
l

29,051
29,04

l
5. 30, e. m.
ö:te, f. m.

Middagen.
3 e. m.
6.

Midnatt.
6:te, 3 f. m.

29,05
29,ot

l

Ost.

Middagen .
1 e. m.
2.
3. 40.

29,01
29,15
29,02
29,25

Frisk kulti e, stundom med regnskurar.
Ökande kultie.
Styf kultie, med tlita regnskurar. Molnen uti två strata, det lägre hastigt
dr·if1ande åt V.; dnt öfre långsamt rörande sig i samma rigtning, tillftilliga skingringar visande klar himmel.
SvårL regn och kultien ökande sig.
Hög vind och regnskurar.
D:o
D:o
,
Mycket bög vi~d, med regn.
Mycket och svart regn.
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78
80

l

l

l

Stark storm, med regn.
Stormen ökande sig med vftldsamma vindstötar, bvilket
raktär under förflutna nattP.n; många träd nedblåsta
afbrutna.
Vå ldsam storm med regn.
Nord.
Stormen fortfarande, men luften afkl3rnande ; några få
Barometern begynte stiga.
N. N. V. Stormen aftagande.
N. V.
D:o
D:o.
D:o
endast styf kultie.
N. V. t. N
V. N. V. Lätt bris.
D:o, de längre molnen mycket hastigt drifvande åt S.
Vest.
bank från N. V. rund Nord till S. O.
Svår·t regn från N. V.
Ves t.
Uppklarl13nde, frisk bris.
Vest.
Mulet, med ganska fint regn.
!{lart, med behaglig bris.
Ves!.
N. O.
Nord.

5.

29,03
29,04

---- - ----T

l

72

29,05

6.
6.
8.
7:de 6 f m.

Ost,

29,oo

7.
10.

Ost.

'l

l
l

A n m ä r k n i n g a~------

Vindar.

var stormens kaoch otaliga grenar
minuters solsken;

O., tung

Anteclmingar ombord pd H. M:t Sjömätnings-skonert L a r k, till anlwrs vid V estkusten af Andras,
Bahama- öarne.
September den G:te, 1838.
frisl;a till dess månen gicl; upp Id .
brt:ll1ar kalla ett sjuldigt utseende.
iill kl. JOL och 30'n ankrade på U

[\1. l e. m. droe vinden sic Nordlie, med svåra regnbyar, och fortror att

7 e. m. Det var fullm5ue gårdav,ens moreon Id. 6, och hade IJYad man
Detta var det första leelien till ond t väder, ocl1 s l yrde vi derföre Ost vart
fot, med Wide\ mynning i N. l V. 15 mils distans. Vid denna lid hade

Juften afklarnat och vinden artagit till styrkan N:o 5.

Barornetern vid 30,o 5 •

Slraxt efter midnatt friskade

vinden vid N. O. kraft N:o 6, urudvis ökande sic till Id. 5 f. m. till kraft N:o 7.

o..__(
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Dato.

l Kl.

1S3S.
f.
Thorsdae den 6 Sept.

T---------

s

12
e. m.
2
4
5
6
7
8
10
12

f. m.
2
4

6
8
10
12

e. m.
2
4

6
8
10
12

Lördag den S Sept.

f. m.
2
4
6

s
10
12

e.

m.,

2
4
6

s

l

Vi nd ar.

29,76
29,68
2U,7o
29 ,60

N. t. o.

29,40
29,20
29,,,o
28,68
28,40
28,20
28,40
28,68

N. t.

m.

()

lO

Fredag den 7 Sr p t.

Uar.

10
12

29,oo
29,40
29,60
29,6-l
29,66
29, 70

No rd.

7
7

s
JO

o.
s.

o.

N. O.
s. o.

s. o.
s. o.

t. s.
t. s.

s. o.

Il
12
12
12
12
Il
Il
Il

lO
10
9
9

s
s

s

29 >72
29>70
29,66
29,64
29,62
29,6-1

q. p.

'

r. p. q.
o. q. r.
o. r. q.
o. r. l.

o. r. q. l.

l

JO

v.
v.
s. v.
v. s. v.
Ves t.
v. N. V.

IO
JO

lo. r. q.

9

s
s
3

s
s
7
7
7
6

Ofvan anförd a utdrag ur Larl1s journal äro införda hä~
med hänseend e till våra artildar 15 och 16, em edan det visar, att fastän vind en verldirren roterade liring s-in vertex
emot solens lopp, så syntes det lil<väl, för dem som voro
ombord derå, såsom om rotationen skett i motsatt rigtning.
häsaren skall dessutom Oona att, emedan sl1eppet förblef stillaliggande, så lian VPrtex verldiga Hie e spåras und·er
hela stormens framfart.

lO

o.
o.

H. M. s. Lark.
1 anseende till vattnets fallande, stötte vi hårdt ffrån
kl. Ii till s Thorsdarrsaftonen, men blefvo återirren flott med
s. o. stormen. Siwnerten "Favourite" 60 mil Norr om ossJ
blef lemnad helt och hållet torr. Det är anmärkningvärdt,
alt ,ingenting af denna orl1 an kändes vid "H agge n Islan".
Denna ö, New Providence och Eleuthera, undsluppo med
endast en st ark storm. Dess raseri tyck es bafva fallit på
södra ändan af Cat Island, Rum Caij, Exuma, Long Island,
Crool1ed Island, oc h sannolikt på nfie ra af de Oslliga öarne,
från hvill<a inga underrättelser fne ått. Tmk Island undslapp.
Den l~<indes ej vid Jamaica, ej heller lånes Nordsidan af Cuba, frå~ Cup l\1aize Vestvart till Nuev itos .n
11

9
9
JO

29 ,66 s. s.
29,64
29,6/f s. t.
Syd.
29,66
29,701 s. l.
29,68 s. s.
2 9,66
29,70
29 ,72
29,74
29,76
29,78

Kratt .\ Väderle l!.

o. p. q.
o. p.

A n m. af öfversättaren. Bol<stärverna uti väderle l>slwlunmen beteckna väderleken efter något system, okändt för
ö fversättareo .

Sålunda, på morgonE'n den G: te, var vinden N. t. O. och
vertex bar derför e uti O. t. S. På afton en, då vinden var
O. N. O., bar den i S. S. O. Njsfa dag, sedan vinden skiftat rund till S. O. t. S., visade sig storme n vara i s. V. quadranten, der den fortfor tr <· Uio timma•·. Genom hänvisning
till en liarta öfve1· Vesl-Indien, blir det nu ganska tydligt,
att stormen under dessa 30 ti mmar anlineen l1 äm pade för
att komma in uti Mexil•ansl<a vil1eo, ell er, sedan den svept
run•dt ikring den, bh::f ålerl1astad af dess Vestra stränder och
återvände tvärsöfver halfön Florida uti Florid a-ka nalen,' der
den bevisligt var vid midda Rt' ll den S:de, som synes af _t.less
v. N. V. bäring, då vinden var S. s. v. Den fortsatte sedan uppför denna kanal till kl. 8 e. m., då vinden v~rand
' ',.E:\
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ifrån V. N. V., visade att vertex bar uti N. N. O., under det
alt dess ha slien artagande i styrl;a visade alt den rörde sig
bortåt ut i Atlanlislia Oceanen.
11. M. S. Thunder.
Uti ·samma orl1an hade H. M. S. Thunder ankrat några
mil lädgre Vestvart, och Kapten Baronelt's berättelse om dess
verkan derpå, sl1all utan tvifvel intressera läsaren.
11

10. 7 e. m. den 6:te Sept. hlef man tvuneen alt fålla
andra anlwret, och Id. 9 plil;t-anl;aret, sarut sticlia alla tre
tågen på ända. Kl. JO e. m. sprang plikt-tåget; lival-båten
slets ifrån låringen, och joll en ifrån akter·n, och snart efter
försvann t enderten, som var fast gjord med en lwbel al1terut,
skeppet hafvande zått öfver densamma. Vid midnatten aftog vind(!O något i våldsamhet, oci.J sl;eppet såg upp igen."
"Fredag den 7:de Sept. Intill denna tid hade det varit
fullkomligt omöjligt att nrbda till väders, men under bedarrningen blefvo under-r5r och slånger strukna. Då dagen ingicl;, stadgade sig vinden vid S. O., och narornetern steg två
tiondelar, men Iii. 3 e. m. hade den återigen med fruktansvård hastiehet sj unl;it till 2S,oo. Vid denna tidpuokt tycktes
orkan en vara på sill hö gs ta; sl; eppd dref återigen tvärs, med
stiifven åt Söder, eånebords och skansldäduingarne blefvo
bortspolade, galleri och flera batteriportar inslagna -- vattnet på batteriet nära upp till luck-lwrmarne ·- rPgn,. blixt
och åsl.a utomordentliffa, och vindslöfarne öfver all beslirifDing dö/vande och härtiea, lihväl stadigt ifrån samma väderstrecl<. Sl;eppet, som nu lug öfv er på sin styrbords bredsida, var fulllwmligt till pris ftt elementerne. Toppen af
storma sten sprang, förande med sig storståogen (fastän strulten), - den återstående lårings-båten blef bortspolad ifrån
vanten, till hvillien den blifvit surrad, och i detta tillstånd
l)ref slwppet för vind och sjö till omkring Id. 9 f. m., då en
py bed arrning inlrälfade, och man af vattnets färg, fann sl\eppet vara i lodbart vatten på Florida-banken ."

11

Vinden röll pu hastigt, men emedan B3römetern ännu
vacldade rmeltun 2S,oo och 28,10, så var det tycllip,t, alt s!Qrmen ännu E'j vnr ntlrött~d ; och följal;tli p,en öfverföll den oss
igen Id. t ot 30m r. rn. ifrån Syd, med, om möj.ligt, ökad t raseri. Sl;eppct Ilastades snart på sin babords breclsida, mE'd
stäfven åt Öster, utsatt för en svår liryss-sjö, hvill;en satte
rodret i stor fara, men flen lycldir,a bedarrningen hade saU
oss i tillfålle att vidtaga försigtighetsmått för dess s<ilierhet,
h vilka visade sir, lycl;ade, fast än alla våra hewöclanden att blifva fria från storståneen voro förgäfves, och den häned.~ vjd
lovarts storvan t, hotaode vid h varje öfverhulning <Jlt taga allfine med siff. {{1. oml;rinff 3t 30m e. m. inträffade en ny
hedarrning, och som vinden lwmrnit till lwntrastreckct af
tlet der stormen b egynte, förmodadll vi att vi nu drifvit på
andra sidan vertex, och att, följ3l!llig en, luften hastigt simlie
klarna. Emellertid, tvärt<'mot våra förhoppningar, och det
vanliga lopp.et af de-ssa förskråeldiga hemsöl;elser, s5 sjöuli llarometern åter, på nileot mindre än en timma, ännu läere,
ända till 27,9o, vinden dror, siff hastir;t tillbal;a ifrån S. S. O.
till . s. o., ocu kl. 5 \', m. blåste den återicen ifrån detta
väderstrecl; mrd obeshiOic Ytlldsamhet."
"Lycklictvis hade slieppet straxt eft er bedarrningen
blifvit liastadt med sin ha hords ~i d a emot vind en, Ii vilket satte
oss i stånd att blifva fria från vral;et af stor;; tl\np,en, att (ör._
sälu·a mesanmasten, porlarnr, lfirines-gall erierna och aliler!önsterna, hvill;a mer och mindre hlifvit ins lagna, och att
klara batteriet ifr ån vatten. Dd är anm:ir lillingsvärdt, att
under det att vinden var ifr'ån Syd, var det endast litet
blixtring och iclie så mycliet regn.'1
11

KI . 6 e. m. funoo vi me sanma sten svårt bräckt. Vid
midnatt stäfvade sl;eppet S. V. t. V., ha stip, t drifl'ande ät N.
V. Stormen fortfarand e vid en frulilansvärd höjd, llarometern 2S,oo, sjön öfverspolande alltin g, b<1lleriet och Ilajuterue återigen öfversvämmadP, och alla bemödanden att minsk~
vattnet genom pumpnin g och ösnin g, ändamålslösa,»
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"Lördag den S:de Sept. Omkring kl. 2 e. m. !Jade vinden så småningom dragit sig rund till Ost, och vid Id. 4 till
O. N. O., men ännu blåsaode med stort raseri. Kl. 7 gnf
skeppet två eller tre mycket svåra lovarts öfverhalniogar, stäfven vände sig smånineom mera emot vinden, och då det
af l1ettingarnes ryckningar var tydligt att ankrarne tagit botten, lodade vi på 22 famnar, ed\ sand.'1
11

Vår förslil·äckligt fårliga belligenhet i detta ögonblick
l1an · lätt fattas; undlln~t från skeppsbrott syotes knappast möjlig; bränniogarne syntes iclle mera <in en mil akterut, sjön en fortsatt rullande massa af svall, och den enda tröstande tanken var, att vi af Iodningarne visste att vi måste
vara nåeonstädes Norr om Florida fyr, och följalitligen med
en sand-strand under vårt lä. Vid delta oroande öeonblicli
begynte vinden, som nu dragit sig runil åt N. N. O., att
falla, och molnen att klara undan i Zenith. [(1. 9 hade Barometern gradvis stigit till 2S,~o; shppet; som under en timmas tid lycldigtvis hållit fast för anl1rarne, befanns nu drifvande Sydvart han, och denna mellantid hade tillätit oss att
försäkra den svårt bräclita me san-masten, och att göra· föl'- ·
och akterseelen klara till sättning.
Vinden sliiftade genom försyoens sliickelse hastigt till N.
V. Orlwnens focus hade passerat skeppels väg, och hade
lemnat det Vester om sig. Kelting ståge n blefvo med mycken möda invindade, och omlirine Id. 5 e. m. var slieppet
under sina storm-segel, sliifvande Hrfto land och styrande
Sydostvart. Stormen lade sig hasti gt; vi erhöllo en observation af solen, satte kurs för N. V. kanalen under alla segel
som vi kunde sätta, och iclie litet tacl1samma till försynen ,
då vi passerande det hvita fyrtornet ingingö uti Nassau's
bamn.11
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E~GELSKA

niLD~I~GEN

FRAMSTÄLLD

AF

ENGELSKA.

ÖSTERSJÖFLOTTAN.

Med nå1lorlunda uppmärksamhet och vana, kan man at
rtt friimmande örlogsfartye, ar dess inre anordningar och
fullkomning, temlig('n rätt bl'döma moderlandets bildning.
1\len hfuvidlag, såsom vid mycket annat, är det lätt att blifva bedårad af yttre skenet, h varföre man icke obetinsadt må
antaga J,ärnan lilia frisk som skalet utvisar. I-Jvila däck, fernissade kajntskott, blanksliurad messing, välbehållen paradbe•
liladoad m. m. hvad mest kan falla i ögonen, äro ej sallan i
ungefärligt samma förbililande till verkligheten inombords som
den ofta åb~·ropade hvitmPningen öfver erirtPn , Alla länders
öl'logsfartyg äro numera hvarandra i det närmaste lika, hvad
den yttre hållninp,en beträffar, men tittar man i hvardagslifvel, öppnar på uppbördsrummPn och undersölwr hvarje sak
delvis, eller jemflir besättningarlies vård och hållning, de discipliniira och elwnomiska åtgärderna för deras trefna·d och
belåtenhet, följt•r dem vid deras måltider, i deras arbetskläder m. m., så framslår måhiinda en våsendtlig åtsldllnad emel•
lan de hvarand.ra vid första påseendet så synbart lil1a national-representanterna. Statrrnas faltigdorn eller välmåga hafva bårvid föga eller intet inlll'tandr. Rilil'domen bestärnmt•r
·flottornas storlek, äfvensom den kan framkalla en yttre bländande prydlighet; men materielens mest ändamålsenliga fullkomnipu, såval som ett samvetsgrann! anordnande för besättningarnes vård och belåtenhet, äro ensamt beroende ar
natiooalbildningeo. Ett bildad! folk, om an fattigt, tillåter
·icke att fartygens öf~ervägande antal nedtrycker förmågan att
gHva besättning och materiel den hållning som är öfverensIStämmande med tidens forllriugar: den läere odlingsgraden
deremot uppfattar aldrig fosterlandets nnseende ifrån denna
syn.punkt, ej hell er egnar dylika berälmingar något militäriskt
varde, utan är dess hela fåfäng a och strftfvan 1 att få antalet
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så stort som möjligt, 01~1 ock på belwstnad ar materielens
fullli·omning och hesältoingarncs spi•riluel'la lyftning, - o·ch
dedöre missrälwar dt•n sig alllid på kricsdtq~ligheten.
Drn Engelsli~ örlogs[Jottan, som rör närvarande kryssar
i' våra farvatten, Lfu· inori1 sig mång~ fra·mstående egendomJ'igheter, hvil'iia hvar [ör sir, äro talande bevis på hemlanc!eh
sociala så·viil som rnilitäl'iska bildning, och då icl1e liVar ocb
en har tillf;ille alt cöra hcsöl1 derombord, torde det vara af
intresse att erhåll~ några teckningar nr df'SSa det Engl·lska
folkets rrpresentant<'r. Df' gienntislla slil'Ofven med sin i alla
särsliildta (felar fnlhindadd materiel, äfvensom bPs<iltningarnes förträfHiea bPidädnad och förpl fq;ning m. m. äro alltför
väl liånda safi<'I' föt' att behöfva åternpt~repas. Deremot har
det närvarande l1rieet framlwllat åtsldllir,t nytt, hvati[!enom
~rlor:stjensten nppniitt en hittills oliånd fullliomnin[l, och dessa
nya uppenbarelsl'f af dr·n Ent:elslia sjömansbildnineen äro viii
vftrda att antrclioas.
Friimst af allt, bör Oottnns hospilal-skepp Belle Isle tillegnas den största uppmfuksamhet. Belle Isle är ett äldre
linieslH'PP -- unt~t>l'år af samma storlek mrd vårt Carl XIV
Johan, liansl;e obetydliet större som för dPt pågående
l1riv,et blifvil iin·edt och ulrustadt till hospital för !lottans
svårast sjuka och sårade: docl; icke för smittsjulia. !)et har
endast SPX lianonet·, alla på öfra dack, och inalles 250 mans
besilttning; hv;lt'af chef, rn intendent, 2:ne löjtnanter, en
pre st, fi doldorer, 5 Lindetläl1arr, samt 20 sjuli valilare. Bvad
~om först faller i ögonen, då man stiger ombord, ftr den
(lubbla rad ar hönsburar som stft å ömse sidor och akterut
ofvanpå hytteu, och sålund~ genast gifva tillliånna, att man
iclie är på ett vanligt örlogsskepp. I hytten bo chefen, intendenten och orticerarne, h vilka sednare äfven här hafva sitt
gunrum. På öfra batteriet äro längst aktrrut dol1torernas
hyttor, och emellan dessa hyttor, en qmlit; operations-sal.
!lär stå 2:ne uppbäddade sängar, ett större o pr rationsbord
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samt åtskilliga möbler, livaribland ett par sinnrikt inrättade
.länstolar, uti hl'illia Pil sjul<, med lirossad arm eller ben, kan
sitta och efter behat: förändra llroppsst;illnint:en till liggande
eller halfliegand,.•, utan att den sjuf;a lt· mmeli vidkännes oår,on rörelse. Detta 5starll;ommcs mcdetst enkla !edgångar,
hvari{;enom rnel.armen liall ffiilas eller resas under det t.
ex. sidot~<u·marne med sina dynor samtidigt sänlia eller höja
sig utan riucaste rubbning af den sjulia armen. - Narmast
för-om oper·ations-salen äro tloktorernas uppbördsrum.
dessa ser man en m<ingd af de mt>sl oliliartade inslrumenter, hvillw alla synas vara af tlt·n högsta fullkomning Engelska tillverlillingen förmått ~stat!l,omma.
En dolilor simile
sälierligen vattnas i munnPn vid åsynen af alla de många
skarpa, lånca, pqdliet arb~tade knifvarne, flnbladiga sågarna,
de kraftilla landade tiinet'fna m. m., men för en profan, som
härvid ej kunde nndp,å tanka på sitt Pget l1ött och blod, var
förnöjelsen iclie så oblandad. Man lillnde duell icke förbise
den frikostiga omtänksamhet, som så rildigen ansl;atfat allt
hvad ypperst fältskitrs-konsten erfordrar. Utom dessa silarpslipade ccejPrn, var det tillil;a en mängd andra inrättningar,
hvill1a för sitt milda välgörande ändamål vor o så mycl1et mer anceniima att St'. rör inandning af chioroform fanns t. ex. en
särdeles enkel och sinnril1 liten apparat. Den bestod ar en
slags mas!< af f!Ummi-elastilmms-tn~, hvillwn Jufttätt omslöt
näsa och mull. Framför näsan satt en liten ventil som, gående inifrån och ut, endast vid utandningen sprang upp,
och framför munnen var Pil annan ventil som, gående motsatta vägen, öppnade sig vid inandningen. Utanför denna
sednare var ett litet liärl, lil;t hufvudet på en tobakspipa, i
hvilkPt nedlades linnelappar (Pj bomull) doppade i chloroformen. Den sjuke måste nu igenom den nedr·e ventilen inandas den döfvande ångan, men blef vid utandningen genom
öfra ventilen fullkomligt fri ifrån sin andedrägt, hvill1et icke
är fallet då man lågger chioroformen uti en näsduk som svepes ikring niisa och mun. - Eu annan omtänksamhet för
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pl&eornas lindring visade sie uti några nm arbetade finvMda s'tållrådsstållningar, ej olika örra delen af en fogelbur,
hvilka begagnades att slåila iifver sårade rller iiibrutna ben
'
m·r att upphära den för lien sjuka plågsamma tyngden aflaliah ö'ch täcke; och långs Oll'd denna ståltrådsvflfnad, tätt
under dess öfvcrkant, låg i horisontel ställning en finpolerad
j'ernten, pa hviiiH•n löpte 2:ne små metalltrisso r, hvilka uppbu•ro en litt'·O vagga, hvari det skadade benet hviladt>, Vid
sjög·ån1: eungade benet i vaggan, och vid långskepps rörelsel'na lö·pte VH[!gan på sin jornten fram och tillbaka, hvarigenom
"den sjul;e s51unda besparades all den smärta som s·l•eppets
rö'r else·r rljPst sl;ulle förorsal;a, - En lika välgörande lin~lrinl: åstadkoms mrddst dynor, förLirdigade al mjukt vattenlätt tyg, hvar och en försedd med en 3 fots lång sta·nga.
D'essa dynor IH•gagnades under sjulw, som !Jenomlicg sår eller
'andra krämpor hade öm qgg. Med rn liten pump pumtmdt>'s 'de fulla med vatten, livarigenom den ~juka ryggen erhöll ett lil;a mjukt som svalkande stöd, som tillika kunde hö1'as eller sänlias alltsom den sjul;a öns·kade vederqviclias med
Flere likartade inrätt·ningar
el! förändrad l<ropps~slällning.
den v·armaste mennisliOsåv:äl
på
·prof
a
·eafvro o1Hi:ss<k'a•nnrlig·
IJCarl·e'k so'rh sinnril; konstfärdig het. - N5rmast dok!.orernas
uppbördsru m voro på Inar sin sida 2:ne sjnl<rum, mt>d in'nll'es 10 sängar, och afsedde ensamt för sjuka officerare.
"S-ån:garnt>, som voa·o ar jern, slodo uppbäddade m'!'d madr-as'ser stopf)ade med taael, fina linnPialian, samt ett hvitt dnh'bel-t pikettäcl;e, och ofva·nföre hufvurrlBiirderna voro uppfästade hvita sängomhån gen af näeot lätt :genomskinliet tyg.
Al'lt var hvitt och eo•k'E'It, och sänear, sänl:kläder, nattlluks·bord, voro al'la hvar för sig verldiga praktexemp lar på en
'hlä'n daode renlighet. E'ndast en sängplats var för tillf<illet begaenacl, - Den öfriea delen af öfra batteriet va'l' upplåten åt
'sk'l>p'p'Pls besättning, hvi:lkens ID<'ssbord och .öfriea tillhöricheter voro på vanlip,t prydliet säll uppställde lånes sidorna.
f'a detta batteri arbetades med de dagliga kattinga roP, :hvar'-

före endast plil;tkättingarne · gint: o in på undra halteriet.
Längst förut på öfra batteriet var afskranlwdt ett sjnkrt).m
för skeppsbesä ttningen, hvill;en ickr, hvarkE:>n som fdsl\ E:>lier
sjul1, egde någon gemenskap med hospitalels sjul;a, Nedgällgen ifr.1o öfra batteriet till de nedre upphördsrummC'n,
var af samma orsall lirineby:;ed med tråd[!aller, och sålunda
afstånad ifråo. undra batteriet. Detta sednare hatteri \:ar en
eni,la ~!or sjuksal för 89 sängar~ ehtll'-tl för niirvarande der ,
vqro end,<!$t 64. [\anonporta rne. vo.ro alla försedda med glasrQtor,. och emellan h. v~rje port vadl'rvexlingshfil. S~ngarne~
hvilka äfven här l'oro af jern och rastbultade i däcllet, stodo
alla fullt uppbiid{lade mrJ lnl;an af ordinärt linnp, fi.na yllefiltar och tagelmadra sser. Midsl;epps voro tlere ski.lp, hva(af
det ena innehöll en samling religiiisa. liittläsla höder, ocl1 i
de andra förvarades lal<art och Ollar, Mvensom ett rikligt
f<irråd sjul;k läder, hvillia alla van~ af flanell eller linor. S.å
soart. "n sjlll\ anlände, fördes han föt·st till dd längst förut
afskrankade badn)r'lllnet, och {(PI'PfiC'r ihladdes han hospita.IC'ts ldäder. Ilela delta sjutirum med allt sitt tillbPhör, sän-.
gar, sänglil~dt•a· och öfriga inventarier voro hållna i d,.n me&t,
fuWindade ren light-t, och i förE:>ninr, mPd del, ignnom, de stora
med fenster-ruto~ f.Qrsedde kanonportarnP, ymni&t in~lrömmall
de dacsljuset, p,jorde fil på sitlll t'fl<\ siirdek•s an[lPrtålllt och
Vid sidan ar hadrummet v.ar äfl~ f'n ftt
\'~l1:ör~ode intryck. annat rum, der de sjul;;!s ld ~d PI' hältad es. Delta försigGick
med eQ meli<lflisk tv~ttinråH !Iiilg, lws ~åe ude ar dl runll! jern ..
l!~rl af un~efår ~ fots diameter, samt en l,!op tjocl;a träl<:ippar, klädda med tm i nedra äudan. Vid l;ringl'ridandt't af
en l'iif, roterade grytan, hvari ldäderna voro nedlagr,de, under
det k<ipparne gin::;o upp och ned och likasom !,nådade och
vände kläderna. Genom liranar lwnde rent vallen päf-ylla5,
och det orena aftappas. Sedan l,lädPrna blifvit lviiltadt>, torIlades de åfven med ma chi neri. Tort,machin rtn var rn slags
metalltråds lwrg af två fots diamctl'r, hvari de väta klf1derna
oeqladcs. MPd en våf och några liugghjul sattrs qeu uti en
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sf1 snabb roterande rörclsr, att den filrsvaun föt· Ö(lal. Af
den härieenom frambrineade centrifucnlliraften utslunt;ades
hvarje" vattendroppe och uppsamlad es uti ett yttre liärl. På
4 minuter var det våtasta linne torrt. Dessa machiner med förde icl<e mer slitning än vanlit{ tvätt emellan händHna.
En 3:tlj e lika sinnrik liten maehin var manp,Pln. Den bestod
af 2:ne horisontrit öfver ltvarandra lir:gande trävalsar, hvilka
äfven medelst en cnliel viifinrätlnine sattes i rörelse. orvanpii den öfversl'!, låg en stark månedubbel stålljeder, som
man med en sl1ruf kunde mer eller mindre nedtryck~; och
derigenom efter behof lasta valsen. Denna mekanik gick så
lätt, att ett halfnnet barn siwlie lwnna J,äJia den i rörelse,
och hela manueln va1· ej tynp,re än att en person kunde Jeuiet bära den, ej heller upptoe tlen llll'l' utrymme än hvad
som lwnde medeifvas på el! vanliet köksbord. Den är derföre väl värd alt relwmmenderas i stället för den Innerotida
Äfven
stenpråm, som hos oss allmännelip,en ueu~gnas. trossbotten f1r till större delen upplåten till sjuliflun, dock
icl1e för mer än 40 sängar, Förut och alilerut är den inredd till uppbördsrurn. Utom de vanlig~ sido1·entilerna, voro
för vädervexlingen breglia trätrummor, hvilka ifrån öfra tli1ck
nedgineo i för .. och akter-slieppet, och medelst eu rörlednine förenades lånes kölsvinet. Genom Oere små skjulluckor
lillnde man ifrån denna vädervexlines~inriittning insläppa frisk
luft uti sliPppets såväl netlre som iifre delar. Ibland metlicinal-uppbiirden fanns <ifven en mängd bleckkärl med chlorzink, som, enligt de Ent:elslia dol!lorernas utsago, numera
nyttjas till dötlande af smiltsamma, mefitiska åli[!Or, i stället
för chlorliall1en, som hvarken är på lånet när s1i liraflie, och
som dessutom alltid medför en sin <'{len obehagli;:a lulit.
Cldorzinli en tleremot är helt och hållet lulilfri. Då den begaenas, doppas deri en handduk, lakan eller täclie, som sedan upphängas uti tlet rum som sl;all renas. På tillfråean
om f'j linne-lalian voro kalla och fuktiga ombord i fartyg,
och d eri Genom skadliGa för den sjuka, svarade man: all d Pr-

var ·i·clie någon [ara, men tlt~ rl'mot ii r ·rcnli(lhel ett sA
wi.gti:;t vill1or fil1 tiilfri~linandet, och linnelakan äro vida lättar e att kontrolll'ra flll ylll"filta·r, ·hvarför e det år höest nöd\Vå ndi gt att sjul;a licr;a emellan l~lian i stället för filtar. Ehuru Belle Jsle iir utru stadt för ti e Enr;1; lsl.a örloesmännefl,
är tid doc:l1 upp15td fiir allt ·sjöfolk, Je må tilll• öra hvillien
na•lio n som helst. För närvarande l ~go der 2.:nl· Norrska hantlelsmatroser, svårt insjnlwatle i nervle her, hvilli;J den Enr;r··lska chefen crnasl låt afhemla så snart lian llck höra att de
15GO sjnlw ombord uti dPl hj elpliJsu handt•lsfartyg et. l'räm-

mPd

lint:ar måste doeli betala 18 rwnce om dagen, rnrn då erhfi,IJes också alltinr, [Titt, såvfli ),o st och ll'ått som lakanf1rd.•
Jemfö.relsevis m ed d Pil . på vårt sjnli·hU s faslst <illtla porl·ionss·Iiillint.:~n oc·h und··rhållsliostnaden., synas mfilliinda IS p1·11ce
;va.ra en dryr: afeift; n~t• n sannolil;t är oclisi\ tillfrislinandet ~
iförhållande derefter. ()pn på Belle Isle r<•elenwnt..rade spisordninnen, hvillien äfven är till dtPrl'iiljd, så vidt möjlizt är,
på alla EnceJslia örl .o.~sskf'pp, är icJ,e Lortl!as.tad t.itl att st.u.,.
d era.

Spisordning för de sjuka :i de [(ongliga marin~hospitalerna.
Il all.

Full portion.

·-----~~:---~-;-;;-~-:::-;----- ·~

fu·öd . . . . • 1 skålp. Bröd
Ox-el ter får-

kött ..••. 1
Potatis eller

1 sk~ lp . Br·öLI ... , 8 Ounces.

O x- eller f~\ rsk~Jp

grönsaker . 1 skål p.
Grönsaker till
soppa n ·.• 2ö Drams.
Kerngryn .. 44 Drams.
Salt. • . • • 8 Drams
Attika • . 16 Drams.
'T tH\ (Souchong) • . 4- Drams.
Socker (Muscovado) . 16 Drams.
Mjölk lill 'fbe ~ Pin t.
Köttsopp a , , • 4 Piet.

köt.t . . • . 8 Oun.ces.
Potatis eller
g.r:önsaker . 8 Ounees.
Grönsaker till
so ppan .. · 2ö Drams.
Korngryn .. 14 Drams
Salt. . • • . 8 Drams
Attika .. . 16 Drams
The (Souchong) , . 4 Drams
Socker (Muscovado . ·, 16 Drams.
{ Pn1t
Mjö lk ltll Tbe
4 PlJl t.
Köttsoppa

Grönsaker W!

so1wa . 1'2 4 Drams.
1\ orngry n . • 7 D1·ams.
SaH . . . . • 8 Drams.
The (So ueho ng) . . . 4 Drams.
Socker (Muscovado) 16 Drams.
Mjölk till The ~ Pint .
Mjölk ti.ll !<pis.nin g . . . • . 1 Pin t.
l\ötts0ppa .• 4 Pint.
F e h c r.
Dt·bd 8 Ounces el) c;
S.ago 4 Ouoces.
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The . • ••. i Drams. fin_uer för god t att be-,· Socker (Mu-

stamma.
Öl (svagt) '2 Pint. ::r::~..
~ 01 (starkt) 1 i Pint. 3 lJI (svagt) 1 4 Pin t.
3 01 (starkt) 1 Pint
c~Enligt läkares om- ?'
5. döme icke öfl'erst. c Vin:
~ Vin eller
1 Pin t. 5: Enli gt läkares om!" Porter
1 ~- Pint. 8\ dö me, icke öfverKalfkött} l ståilet för 'f' (stigande
1 Pin t.
Fogel
ox- eller Hirl'isk
kött
enligt
den qvantitet l::ikuren

3
::I::

l

sovado) .. '20 Drams
Mjölk till The i l'iut:
Mjölk till s.pisning . • • . . } Pint.
A n m. Till sjuk:1 på
L å g· eller F e b e rportion, bestiis, uur Iäkaren så finner förgod t,
His- eller mjöl pudding.

Hvarje Ris-pudding innehdller:' Hoarje Mjöl-puddinginnehdller:
.• a Ounces. Mjöl • •
4 Ounces .

Hisgryn
Socker •
Mjölk. .
Ägg • ,
Caoel. •

•
•
•
•

• • .
• •
,
• •

Ounce. Soclier • • • •
Pin!. ~ljölk. • • • •
} Stjd\P. Ä{!g • , .• ,
l Blad. Ingefära • • •
~

l Ounce.
~ Pint.
l St)'CkP,
nå{lra fä gryn.

Näst (!Ospital-skrppd Belle-Isle, år (]ollans nytande \:erkstad Volcano en af de rnårkligaste ep,rndomligheterna. 1
denna flytande verlis!ad lwnna alla tillfallir;a sliador på de
slörsta linieskepps-machiner rr-pareras, och de tirsta machiopjPser åfven nytillverkas. Volcano år en större 300 hastars
hjulhus-ångbåt, som nu för ändamålet blifvit ombyggd, och
på samma gång erhållit en förminskad machin-lirart till endast 140 hästars kraft. Talilad som en toppsegels-skonare,
år allt stående godset af jerntross. Straxt förom stormasten,
som ned ifrån däck opp öfver pålilädnaden är helt och hålJet l>lädd med lwpparplåt, stftr machin-skorstenen, och på
ömse sidor alilcr om stormastPO stå 2:ne llf jernplåt byggda
smedjor, hvilkas rölihallar ingå i stora sliOrstenen. Dessniom uppkomma genom däcl1et, ifrån eldst :i dt>rna i verltstaden,
åtskilliga andra svåra röliledningar, lil'ill,a alla ocliså ingå i
skorstenen. Al1terut år en stor lq·ll, hvil11en ar inredd till
kajnt och lq·ttor för befälet. llesättningen, som endast år
30 man, bor under däck förut i piken. Fart ygets ep,e t ma~
chineri ligger midskrpps, och akter- och förom macltineriet,

äro 2:ne stora vrrlistådl'r. Nt>dkommrn i den a(,tra verkstaden, srr man längst a~lerut verlistadens ångrnachin. Dt•n är
en l O hastars höt:tryckning~-machin, mrd l'lt ångtryck af
75 skalp., h vilket dock kunde öl1as till J 00 sid\ lp. Pannan
är ro vertikalt ståPnde cylinder, hvill;ens baser [tro af 4 tums
tjock plåt. N;lrmast ångmacllint•n, star en flrtgt, hl"ilken ger
luft till eldstäd•·rna på öfra däcl;d såväl som nPre i verkstadel!. Midsl;epps vid al;tra slwtl<'t, som ar ar jern, står
en kupol-ugn, stor nog alt vitl hvarje smälta liunna gifva
3 l tons jern eller metall, och framför masugnen år en gror
svan~:liran, h\'armed skänken handleras,
Kranlilparn är af
ketlinp,, och ofvanpå svängarmens båda paraleila sidor löpa
2:ne rullar, hvill;a uppbära den j"rukrok, hvarpå sidtoken hänger. ~lt·delst en evighets-sl;ruf, liggande långs svilngarm(\11,
förtlyttades rullarue och skankPil fram eller tillbaka utefter
svängarmen. Ungefår midt uti verl;staden står en svår ånghammarr, ar samrna konstrulilion som änghammaren på varfvet i Carlskrona, och gifver slae med 5 tons kraft. På ömse
sidor af ånghammaren, ftro 2:ne ugnar, och i c•·ntrum emPIlan ena ugnen och ånghammaren en annan svängkran. Verkstadens hela golf var betäclit med zinliplåt, och närmast masugnen och eldstäderna voro däcksbalkar och plankor bfkliidda med liOpparplåt. Ot>ssutom fanns emot eldfara en kraftig spruta, som äfven arbetades af ånr,machinen. Genom
ventilerna kunde man se sl;eppssidans tjodlek, h vilkt>n var
svårare än en vanlip, linieshpps-sida, och, såsom drt sades,
lår nedre delen af skepps-skrofvet, särddt>s under ånghammarrn, vara ännu fastare sammansatt. - Den andra machinverkstaden, hvilken som sagd! är, låg förom skepps-machincn, innehöll alla slaes r..r,tori-machiner fiir Llearbetning
af jern, såsom svarfstolar, hyfvel, polPrsliifvor, borrinrättningar m. m., hvilka alla drefvos af den i alilra vrrkstaden stående ångmach :nen. Fartygets eget rnaeldneri hade icke någon beröring med verkstäderna. l förhållande till dd stora
skrofvet, har Volcano en svag mach in, som · icke drif\'er rar•
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tyect till mer ån 6,5 mils fart. På rl'san irrån Eneland, måste den i Sl;ar,crack uthärda en svår s.tarm med hör, sjtl, och
kunde just nåH och jemnt berp,a sig. !{lumpig och tung som
den är, l:"trer den hafva rullat och plumsat som ett vildjur,
och måste slutlir,en sölia hamn i Norrit;P. Den hade i sällsliap mrd sig en ar de nya kanonb51al'nl', Badger, lllPd arsigt alt boesera den då viidrd så liii;H. Under slormrn, då
Volcano iintrfftlrs af den ena sjön efter den andra, hade den
lilla Badger liee~t mal.liet för sitt s1•ietade storsegel, lyfte sig
lätt som en anka ulan alt intaaa Pit stänk, och i alla afseenden visade sir, vara ett förtr;i(Jit~t sjö fartye.
Dessa kananhålar äro ilfvrn el! ll)lt alster af dfn Engelska sjömanshilclnincen. De äro alla byeeda af trä, starkt
förbundna, och hrarnndra fullt lilw, mPd unclanla1: af Janeden, som hos når; ra är l Oä fot, då drn hos andra itr 112
fot. Bredden iir 22 fot, och djupuåendet 6,6 fot. Ehuru tremastade, Mo de talilade som snedset:elsiwnare. Genom ledgånear vid däcli, !;unna de netllår,p,a masterna; meu denn:t
manöver ansrs nlldelc•s oheböOig, eniir taldinr,en är så enkd
och smacker, att th•ss molstånd för vinden iclie kan vara
nåeon liännbar olågPnhet. Vid fnn slrecli nara vinrlt·n, ftr
deras höesta fart 7 a 7,5 mil. Drras q;entlip,a framdrifninesJ.raft
är dock ånean. Ånemachinen är med hö~;lrycli, af .GO nominella häslliralter, och gör mrtl GO sld\lpnnds trycli 250 slarr
i minntf!n ~). Ån[:lrycliet l;an dorl, til;as till 7ä sl,ålp., och machinl;rafiPn ända till 300 elfel.tivn h<isl!.rafter·. Maehinedet
har cylindrarne lit:sande horisontell bredvid hvarandra på
ena sidan om axeln. Pannorna itro 4 till anlalel, och c~·
lindrisba cirlia 3 rot i diameter, OCh såväl pannorna SOIII hela machineriet ligea l ~ fot under vallenlinien. Med full
lli3 Chin, OCh IInder BOda 0111Sflindi[!b e(c.•r, cöra tfe 0PS(a af
tk~sa kanonhålar nära 9 mils fart, och konsumera då G cwts.
(112 sldllp.) kol i timmPn,
Hela lwlrörrådet riickrr med
denna kolålt;åne 2 ~ dn;n. - ({anonb5tens besattningssljrliil
:ir 28 man med bd[l! och machinister.
Ehuru berftknatle
"J J:\c1gra hafva 3 pannor och göra blott HO å 150 slag i rninutco ,
m~n m ~ d sJmnn fart på skrofvet.
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för 2:n e sdra bomhkanonrr, hafva dC' undt•r passaeen öfvrr
Nordsjön l!t~dla~it rndast rn, llll'll når de liomma till krigsthratt·rn, låra nftera af dt>m erhålla sin andra kanon. Utom
bomhl.anonen, harva de 2:ne st. 24-pundiaa llll"lall-howitzer.
Bomhlianonen är af 8 tums lialiLt•r, och 151> liulors vit:l,
står mid~liP(lJ'S, l; an sälla n tillbords födlj'lt :J s och s\·ängrr på
pivot. Mt>tl 16 skftlp. (obs. alt dd alltjemt är Engels~t mått)
laddning och 15° elevation, sl;juiPr den massiva kulor af GS
slialp. vigt, 3800 yards. Arlillt-ri-ulre<lningt'n innt·håller 120
massiva kulor, GO perl;ussions-bomher, GO hrandrörsbomber,
30 sl.råkappor, hviiiiPt allt är för bomhlianonPn. D<'ssutom
finnes en motsvarande mftngd projc·l.tikr, hvarihland shrapnels föt· howilzerna, samt 18 minie-~eviir med uppsållning
till 10!10 ~· ards, 20 pistoler, 36 hongrevsl;a rakeler m, m.,
och motsvarande qvantiteter brul. Allt l;ru!Pl var fyldt i
karduser, inla:wda i förtenta lioppar-lianistrar, så kallade
Dells-cases, hvilka, med undanta~ nf hollenlagret och i slaget, \'oro 6-hiirniga parallelipipPder, 15 tum i li111gd. Genom den likformiga slwpnaden, stufvades dessa l;anislrar så
tätt tillsammans, alt iclie nftt;ot utqmme förspilldes, och då
de 15co horisontell öh•er h varandra, med det numrerade locliel utåt, \'Oro kardusPrna lätt åtkomlip,a. Till skydd för kö}~
nonbetjenineen, åfvensom filr rorsmannen, funnos JG st,
tjocka, med roiniekula skollpröfvade jernplåtar, hvilka, medelst tappar och hål uti den 4 fot höga relingen, lwnde uppstallas drr beliofvrl fordndP. Enligt Encl'lslia officeran-s utsago, hnfva Hyssarne redan lwpierat dl'nna nya sortens l•anonbålar, och hafva llere fiirdiebrcetla med rnachineri och
.allt. Jemför man d<·ssa J,anonbåtar, som blirvit riklade med
allt hvad nutidens krigsbildning kunnat använda, med 1å1·a
kanonslupar, hvilka i det närmösle ännu 1iro lika med hvatl
de voro 1790, så kan det icke blifva oväntad!, all man finner drras öfVPJiäesenhet stor. för det rörsta äro de Eneelslin lwnonbåtarne fullkomliet eoda sjöbåtar, hvillia sändas till
5Yarta hafHt säviii som Öslersjön, ('ller med andru onl, bun-
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na hålla sjön i Jn·nd vftder som h<'lsl. Våra den•mot, hafva
den för ett ll~· tande försvar, stora ofullkomligheten att icke
kunna flyta i öppen sjögång. Vidare aro de Engelska ober.oende af bonserfart)·g, och ega ängliraflen till framdrifnin gsmedd, då vitra lianonbfitar, lika med de gamla Grekernas
Triremes bero af roddarbånl!ell och åran. De Engelska kaMnbåtarna erfordra ej större besättning, ån att den beqvämt
kan uudPr däck hysas och vårdas emot klimalets vidrigheter ,
hvilket ingalunda är förhållandet oml>ord på den Svenska kanonbåten. Ecer den Ennelska kanonbåtell ett fullkraftigare
artilleri <'in den Svenska, hvilk<'ns 7-tums I.JOmbkauon ej vä-.
r,er m11r an 95 gånger kulans vigt, shjuter mt>d höest 12
skålp. laddning, och Pj egl'r någon kraft med masiv kula;
åtminstone finnt>s ej något derom nämndt i skjutlabelle rna,
ej heller finnas mer ån fy.ra massiva kulor i arlilleri-ul rt'dningen. Vidare har den Engelska utrymme för ett större
förråd ammunition än 1·år lwnonbål, hvilken förer till s.in
bombkanon endast 24 st. pPrl;,ussion s-bomber och 30 st.
brandrörsb omber. På dPn En!!l'lska är besättninge n skyddad för fi~udens rnuskölteri -eld, då den Svenska besättnin ...
een är allddt>s blottad. Den Engelska kan.or1båten fört·r .t
v·eckors \'altfn och .6 vecliOr.s proviant; den Sl'ertska 2·1
dagars pro.viant och 5 tbgars I'Bit•·n. På den Engelslia kanonbåtens rymli1:a dacl1 lmnna månutlubb~lt stilrre landslignings.trupp embarl;era mot på den S\'!'n~k.1. Men den Svensl;a
kanonslupe n har äfHil sin öfverhi[!senhet framför den En[IPI.,.
ska. Den ~igtinaste är, att den ej liggrr djupare än {yra
fot och sex tum, således fulla tvd fot mrr grund:;åend e än
den Engelska. Den Engelsl1a bornbl;anoneos mera fniJguda
beskaffenhet torde till en del kunna jemka denna olil,het,
nwn dock aldrig jemna den. Dertill är den Engt•lska kanonhåtens mångdnbbla bosinad en sl'åri!Jhet, som lättar vägskfilen till den Sl'enska kanonbålen s fördel. En k•monbåt Iii;
d.en Engelska, sliUIIe i Sverige sannolikt kosta J20,000 Rdt•
hko, tlå deremot vår kanonslup icke kostar fullt 18,000 R.dr
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Bko. Men uoJerltållsk ostnaden i kri!Jslitl äfven mPd afseende på svårigheten för stenkol, lir dock i omviinclt förhållande ty då ur roddkanons lupen - oberäl;nadt sin stora olullkomlighet _ en tyngre börda för italsl;assan, ful angkanonslupen. Euligt hvad förut t\t' nåmndt, lordrar den Engelska
kanonbåten till fortsl;alfoincsmedel 6 cwts s!Pnliol i timmen,
hvilket motsvarar 27 tunnor på 12 timmar, l1villwt är en
kostnad af :s~ [\dr llko, eller med olja och tal{l kansl1e 60
Rdr Bko. Med 6 cwts stenlwl i timmen, gör den under goda
·omständieh eter 8, 5 mils fart, elll'r 25 S\'etrslia sjömil ~å 12
timmar. SåiPdes kostar hvarje sjömil 2 rdr 18 sli. bko. Den
Svenska kanonslupPil rordrar till fnmdrifning snH'del 58 mans
·hesftttnine; hvill;et är 30 man m1•r än den Eneelska. Hvarje
man kan i ett för allt rj uppsl;allas till mindre ån 32 sk.
b'ko om dagrn, hvilliet för 30 man ut~l\r 20 ndr Blio. Roddkanonslupe n kan ickP, under de basta omslandigh eter, berä-knas alt ro mer än 8 Svenska sjömil pft 12 timmar.
Detta eö:r 2 Rilr 24 sk. BliO för hvarje sjömil. BPr~knas no
bärti.ll, att d'f'n Engrlsl;a kanonhålen sPelar b:lllre, ~onsu1nerar ej stenlwl under stillaligc~nde, är oberoende af väder
och vind, samt har ett fulllirartigare artilleri; och att den
svenska roddkanons lupens krigsund erhåll måste tillökas med
särskildt bonser-fwgfal'lyg, vallensköjt, samt en större transport-kostna d. för proviant, ammunition , sjukvärd m. m., sä kommer man den sanna ekonomiPn ännu nät•ruarr.
De En~::dsl,a kanonhålar ue hafva tvåbladig skrur, men
-icke brunn all upplyfla densamma. För öfrint hafva de brunn
·på alla sina andra slirufångfa rtm, korvetten såväl som tredäckaren, - och f<ista mycl!eO vigt dervid. Att under secJi·ng endast afkoppla skrufven, anse de för ·en stor ofullkomliglle:t, >oc1t d·e si1ga, a1t d·eras erfarenhet hat• fullt bestyrkt
•11 ödvåndighe te.n af brunn.
Enligt deras påstående, skuUe ·el.l
ån'gmachin uti r,tt skepp, som ej har brunn, varn vid s&
många tillfällen till hinders, alt ångmachine-n icke kunde anses motsvara sin stora kostnad, rj heller förtjPoa namnet
'

n
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auxiliär machin. Under srgling är den afiiOpplalle skrurven
alltid till hinders, och set:Iinf:, säga de, är dock ännu hurvudsak. lclie allenast i labra vindar, utan iifven då skepp
ligga i esl.ader och vanligen föra små segel, år farten så ringa, att den arliopplade slirufl'f•n slflpar stillastående i vattnet,
och iir då ett stort hinder för den förut rinl{a framfartenännu större hinder för slj'rningen - och lian iföljd deraf
föranlt.>da ombordlagcninear, vf1p,ring i vändninzar med llere
olägenheter. Under fånevarig segJinr, förorsakar den öfkopplade skrufven ett onödigt tärande och niitandP, och utsätter
5krufven för att vid månp,fulldi~;a tillfällicheter blifva oklar.
l sjön liirer det v<tra nästan omöjliut, att på större djupgående fartyg utan brunn ldara en belamrad sliruf, men deremot har det alltid lyckats dem (EneelsrnännPn) ~~~ Iiiara
den genom brunnen. Slii'PP utan hrunn äro derföre utsatta
för all tvingas i hamn, lianske doclias, hvilket ej hade varit
fallet om de er,l brunn. På tillfrågan om brunnen med sin
Jyrtinriltlning fir en dryeare liostnad än dPn ökade kolåtgången om machinen uppeldatles \id alla de tillfriilen då den
arkopplade skrufven ål' till olii~;li::;t hinder, - svara de, alt
den sålunda tillkomna eldnin[:ell icke allenast sliulle medföra
en ti!JöJ,ninp, i koJiltgången, utan [tfV(:'n en fillöJ111ing i pannornas och maehinens slitning, - att tillfiillen alltid qvarstodo då sJ,rufven var afliopplad och med detsamma onödit:t
tillfälle [ör olilarande, lagrens slitnine m. m., -- samt slutlillen, alt man icke har fulla lwllårar. FJra gamla blodslrPpp
hafva i vinter hlifvit uppletade och i och för kriget försedda med hör,tryckningsmachin, utan brunnj men orsaken
härtill är brist på lid, och de tvincande omstäntligheterna alt
de ovilkorligen skulle vara färdiga under loppet af vintern.
Namnen på dessa skepp äro: Cornvallis, Russel, Howlw och
Pembroke. Men vid alla n)byggnader eller större reparationer uraktlåtes aldri[l alt bygga brunn. På mindre fartyg
medrör lyftnings-metboden den olägenhet, alt den erforllru
mer tid än att alkoppla skntfn·n. DPn äldre melhoden var
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medelst 2:ne svåra skrufvar, den ena förom och den andra
akterom ramen. Medelst vilfvar, vrPdos dessa ikring och
dericenom uppl~fte ramen; men om ej väfvarna arbetades
lil!a och samtidict, lwm ramen i bänd, och det mäste uppeils i ena skrufvt·n. Detta arbete var sålunda både J.ångsamt
och osäkPrt, och breagnas endast på några få äldre fartyg.
Nunlt'ra lyftes skrufven medelst mantel och gina. På mindre fartyg, såsom korvetter, upphissas mezanbomm(•n 4 a 5
fot och derefter pallas upp med stöttor, och 2:ne enkla block
rastnajes på bommen midt öfver brunnen. Midt på ramens
örverl!ant äro 2:ne långskepps-sl!if&att, i hvill!a alllid iiro
skurna 2:ne smäckra l!ättincar. Då skrurven ~kall lyftas, sl!äres mantlarna för-ifrån igenom hvat· sitt blo(k på bommen,
rastgöras uti livar sin källing, som är i ramen, och sedan
medelst liätlinzarnas genomhalande sl!åres in i h va t· sitt skirgatt i ramen, halas opp på däck, livarest sladdarne fastgöras
rund bommen. Främsta ginblocken äro fast förom stormasten. Alle man kallas akterut slyrborlls vakt om styrbord,
babords om babord, ginlöparne halas dör, och i jemn takt
går besättningen för-öfver med löparn, och på mindre än en
minut, går ramen med skruf opp ur vatlnt>l. På linieskeppen är arbetet ännu lattare. Der tagas mantlarue opp på
öfra däd, sUras igenom 2:ne skift;all i lyftdäcket, sedan medelst förutnämnde kållinBar igenom skifgallen i ramen, och
så opp till lyfldåcl!et igen, der sladdarne fastgöras.
Besättningen kommer aliter-ut, slampar tal!t, och i ett tag går opp
med pjesen. Hela arbetet på liniesk"PP går på 4 minuter.
Skrurvens fastsättning likaså.
(Forts. f.)
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11ELVETES-l\IACIIINERn;

farvattnet närmast Cronsladt, hafva Engelsmännen uppfiskat en myckPnhtt så kallade nhelvetes-machiner", utiagglie
,att förslöra annalkande öl'logsfarl)'g. Dessa rnaclli·ner äro
tillverkade ar ziril•plåt, i skapnad ar en kon, 22 tum hög, med
16 tums diameter vid basen. J spetset·J är en ~ tums tjock
:ruetallskrnf, hvilken tjenar som propp. Jgenom det för den:na skr.uf uppt:ängade hålt!l, inhälles krutet uti lirulkammaren
'
som upptager konens öfl·a del, och hvilk~ns bollen ligger
paraleJ med och 7 ~ tum ifr~n basen. Den nedre dPien af
konen, eller den del, som :ir t'mellan krutkammarbotten och
basen, är lom samt lurt- och vatten-tät. Nar konen läg.ges
i va-ttnet, sedan krutet blifvit ifylldt och proppen inskrufvad1
blifver den Hylande np.p- och nPdvånd med basens plan paralel med valtenyta.n. l basens medelpunkt, åfveusoru vid
.k:rtltliammaruoltens medelpunkt, ärQ hål af ungefar en tum i
.d iameter, i hvillia antardninp,srörd insättes. Dessa hål äro
kringbyggde med elt \'altPnlatt sliOtt, hvilliel uppskjule•· ige-nom basens plan till jemuhöjd mei:l den l'ltre karmen. IgeD'am dessa hål, tvärs igenom ~PI kringbyggda lilla rummet,
fä'Sles antändnings-röret, livars nedre ända är hår<lt inl.lamd
i 11ålet i krulkammanns botten. Antändnings-rörd är clfvPn
·alf zinkplåt, tunnt öfverst, rne:n tilltager nedåt i tjoclilel1, så
•at:t den delen, som intråfl[!H i krutkammaren, har ~ tum
·tjockt eods. Till antändnin::;sröret hörer ett litet Joel•, som
bindrar fiska•· att intränga. Antändninp,en tillBår sålunda:
horizontelt utöfver basen, licga midt emot livarandra 2:ne
skjutrigla•·, hvilka glida igenom hål uti karmen äfveosom uti
inre kanten, samt stäfva åt molsvarande hål uti antändningsröret. Dessa riglar hållas ett par tum utskjutoa ulanför basens ytterkant, medelst hvar sin fjeder. Vid anbragt tryckning på rigelns yttre ända, insl1jutes han i det på antändnings-rörets yllre sida utskurna ldilet. Då han sålunda

inskjules, trycker han på en liten hylsa, som sitter i medellinien af antändningsröret. Denna hyisa hänger på ett par
tappar, livilande på ett plan, och i dess ned1·e ända är instucket ett litet glasl;ärl, hvill1et straxt nedanföre är vattentätt, omgifvet af ett annat mellanplan . Detta elaskårl är
fylldt med aqva forte. Då rigeln sl;jutes in i antändningsröret emot den inuti detsamma sittande hylsan, vippar denna sednare på sina tappar och sönderbr·yter glasliärlet, som
dervid faller ned och utgjuter sitt innehåll på en der under
liggande sats pottaslia och bomullskrut, s~m deriaeuom antändes, och med detsamma aulander sjelfva lirUtliammareo.
Dessa macbiner eller torpeder harva bl ifvit funna på olika
djup, mPn de flesta 2:ne famnar under vattenytan. De harva varit förankrade på följande sätt. Uti ögat i proppen är
iosplits ad en stjert, i hvillwn sitter ett litet block utan skifva. En balk är förankrad medelst 2:ne eller flere anl1are,
och vid denna balk fästes torpeden med en lina, lll'arar bugterna äro intradda i skifgattet, h varest de qvarhållas medelst
en sprint. Sålunda fastsys fle1·e torped<'!' vid en och samma
balk, samt fästas !lterligare sins emellan med stjertar smygda i de fyra vid torpedens midt befintlica små ögonbultarne.
Med en ifrån bvarje sprint gående lina, kunna dessa sprintar utryckas, livarigenom hela batt er iet, om så behöfves, kan
lossgöras ifrån balken, för alt med ström eller vind drifva
ned emet fartyg som icke sjelfvilligt gå på det förankrade
batteriet.
Dessa torpeder synas vara alltför små för att vara nå...
gon fara för Ii nieskepp och fregatter; men måhända finnas
de af större dimensioner än hvad hittil ls blifvit upp täckt.
Tviinne ångbåtar Vulture och Fire-fly voro de första (och
bittills de enda) som stött emot nu besl•rifna to rpeder; men
utan att erfara annan verkan än en hä fl ig skakning så att
skylejten gingo sönder, och lmlorna hoppade ur sina
ramar långs Juckarmar och waterbord m. m. samt en
9
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del föruydniogsplfit sllatlades. Sed'an dess harva Engelsmännen draggat efter dem, ocll redan gjort en betydli
fånest. Sannolil!t är hela farvattnet närmast Cronstadt full:
späcl1adt med dylil;a machiner, och måhända mycliet större
im dem som hittills blifvit uppfisliade. Den första som erhölls, fördes ombord pä llaggslieppet Exmouth, hvarombord
den bars aliter på halfdåcll. En matros höll den uti sina
armar, under det Amiral Seymor undersöl1te den hllmlighetsfulla mach in en, men hur hil•l fingrade på den, kom han a\t
inskjuta den ena ri{ieln, hvarigenom den inre hylsan bräckte
glaskärlet, o·ch hela machinen• exploderade midt iMand dem.
Amiralen slapp undan med brännsår i ansigtet samt ena ögat
skadad!, men några liringstående fingo mer, hvaraf en marin-kapten båda armarna svårt brända samt- ena benet sönderslitet. Ilesynnerligt no·g, bier matrosen, som höll machinen, icke det ringaste skadad.
En man ombord på Duke of Wellington har stigit fram
och anmält, att för J 1 år sedan var han med om att på
en verlistad i London tillverka dyfika machiner, hvilka då
uppgåfvos vara Fransysl< uppfinning. Antändningsrören voro
honom dock fullkomligt obekanta. Den machin, ftvarefter
denna besl1rifning är Ingen} var numrerad med nummer 376.
Fårösund den 30:de Juni J 855.

FLYTANDE BATTERIE T

11

THUNDER"~

Vi vilja nu gifva en upplysning om ett ar de j England
byggda llytande batterierna uti ett fulländadt skicl1, af hvilka
4 redan äro fårdige att gå till sjös. 2:ne utrustas i Sheerness, och 2:ue i Woolwich för tjenst i Östersjön. Ehuru utmiirllt tunga till utseendet, är dock yttre formen af dessa
fartyg så vacke; man kan önska, då man tager uti betrak-

Ilande det llsyftade än,damålet, der livarlien eu hastigare fart
erler skönhet uti formen är afsedd.
Fartyget består af ett fulllwmligt byggd! och väl sammansatt trädsl;epp af åsyftad stor uthållighet, och dess sidor,
ifrån något under vattenlioien upp till relingen, beldädde med
4 ~ tum (Engelsk) tjocka smidda ptatar .j ändamål att emotstå verlwn äfven på närmaste håll af de svåraste skott.
Det var från hörjan tillämnadt att :ifren beldäda diicket med
samma slags plå·tar, men man hat· arstålt deril'r5n, då det visat ·sig att fa.rtyget äf.ven utan bestyckning redan låg lika
djupt som det var beräknadt alt ligga fullt armeradt
och utrustadt för att &å till sjös. En större bredd simile
hafva afhjelpt denna opårålmade olåcenhet äfvensom lemnat
bättre utrymme och luftvexliog under en affär . .För.löjningskettiogarne utgå från ldys under vattnel, så nit de iiro fulllwmligt fredade för skott; det är försedt med 28 lwnonportar, ehuru bestyckningen ej änim är bestämd. Under prorturerna har del befunnits gå H\mmelir;en fort, och således
i s'lånd a'!t 'bogsera andra fartyg, ehuru man dock i allmänhet 'betvifla·r att dessa 'flytande 'batterier l•omn1a att motDeras dimensio~rvara det ändamål liVartill de äro afsedde.
(Engelsk!).
tum
6
ner äro: längd . . .••. 172 fot
bredd . . . • . 43 fot 5 tum.
·djup i ·rum md J 4 fot 7 tum.
'tontal •.•••. 1469.
•hästkrafter .. 150.
( lllustr. L. News.)
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krona bestrida undervisning i erforderliga theoretiska kun.sl!aper om ångrnac!Jiner och d.ermed sammanhang egande

SAM~IANDRAG AF ÅTSKILLIGA l{ONGL. BREF' FöRORDNINGAR, GENERAL-ORDER l\I. ~r., UTGÅNGN E FRÅN SJÖFÖR-

s VARS-DEPARTEMENTET.
(l\ongl. Dref.)
April den 12. K. M: t har i Nåder befallt, alt den Generalmönstring, som 5:te Distriktet af flottans llåtsmaoshåll är
i tour att innevaraode år und ergå, sl;all tills vidare uppsllj u tas.
S. d. K. M:t bar ej funnit sl;äl att bifalla åtsliilliee Subaltern-Officerares vid Marin-R eeemente t gemensamma underd.
ansöl; an att lwmma i åtnjutande af genom vakanser btsparda tjeo stgö rinespenoinga r.
S. d. I{. ~1:t har ej funnit sliiil att bifalla Hautboisteroes
vid Mario-Regementet und erd. ansöl;oiog om inqvarteringsersättoing.
Maj den S, [{. M:t har i Nåder förordnat, att Matros eller
[{aoon ier som, vid inträffande behof, liOmmenderas till Extra
Uuder-Officers-tjensteöring i lan d, slwll under kommcnderinestiden ega tillgodonjuta förhöjning i innrhafvande aflöning med 4 sk. blw för dag en.
S. d. [{, l\I:t har i Nå der· stadgat följande tilläeg till 5:te
mom. af H § af 1§54 års SjöaOöni ngs-Reg lemente, neml.:
de som hafva ansvaret för uppbörderne å andra flottans
fartyg, hvillia sliO la hållas färdige för att i händelse af behof kunna uteå, må under tid en, sedan vederbörande hos
stations Befä lh ufvaren anmält at t fartreels upphörder äro
ombord, få åtnjuta den i 1:a mo m. af denna § stadgade
aflöningstillölilline, oaktadt inmönstring ej skett.
s. d. IL ~J:t har i Nåder bifallit en föreslagen påbyggnad af
Tyghuset vid Stocliholms Stution.
S. d. K. M;t har i Nåder bifallit, all lärnplie person må uppdragas att, emot arfvode af 200 lldr Bko per år, i Carls-

elementer.

s.

d. K. M:t har i Nåder beslutat, att de Azimuth-obsenationer, hvill;a hlif\"it anbefallde att utföras å lil!slen frän
skanör till Norrska gränsen, sliOla jemväl anställas på
Lessö, Skagen och Anhalt.
(General-Order).

Maj den 1. [{. M:t har i Nåder beviljat Kapten-Löjtnanten
c. A. Ehrenpohl 6 månaders tjenstledighet från den l
Juni, för vårdande af sin helsa.
s. d. Selillod-Löjtnanten Friherre C. A. Falkenberg är frå!l
Juni månads ingång placerad på Carlsluona station.
Den J 1. K. M:t har, uppå derom ej ord underd. anhållan, i
Nåder tillåtit r. d. Kapten-Löjtnanten vid Dess Flolta, ocb
Riddaren C. G. Holmqvist att bära K. M:ts Floilas n. v.
l{ apt en- Löj toa nIs-uni fo r m.
Den 15. K. M:t har i Nåder beviljat Kaptenen vid MarinReeementet och Riddaren C. F. Hjelm 2 mänaders tjenstledighet ifrån den 24 Juni för att resa till Danmark.
Den 19. 1{. M:t har i Nåder befallt, att Fregatten Eugenie
sludl inmönstras den 2 instundande Juni.
Den 22. 1{. l\!:t har i Nåder beviljat Premier-Löjtnanten vid
Des> Flotta H. M. Servais 6 månaders ljenstledighet från
den 15:de Juni rör att resa utrikes, samt SeliUnd-Löjtnanten Frih. C. G. von Otter 4 månaders tjenslledighet för
att vårda sin försvagade helsa.
S. d. IL M:t har i Nåder befallt, att Garnisons-truppen å
Kungsholms och Drottningskärs Fåstninear sliOla, så Yidt
bevakning och oundeängliga arbeten lernoa tillf:ille, ar vederbörande befäl öfvas i fästnings-kanon-exercis samt i
mälsl1jutuing 1 och skull garoisoos-mausliapet, sedan känue-
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dom i nämnde exercis vunnits, ti'll spridande af en allmännare skicklighet deruti, på lämplige tider fullständigt
ombytas.

s.

d. K. M:t har i Nåder beviljat Premier-Löjtnanten och
Riddaren c. Skogman trenne månaders tjenstledighet till
IJCisans skötande.

Den 25. K. M:t har i Nåder beviljat sekund-Löjtnanten vid
Flottan, Friherre G. W. Ålwrhjelru 6 månaders tjenstledighet för egne angelägenheters skötande, hvadai_J från stockholrus station annan Officer i Åkerhjelms ställe, skall till
tjenstgöring å Götheborgs Depot beordras.
S. d. K. M:t har i Nåder beviljat sekund-Löjtnanten vid
Flottan C. C. Engström 5 månaders tjenstledighet från dell
1 Juni för att afresa till England och Frankrike.

s. d. K. M:t har i Nåder tillåtit Kapten-Löjtnanten vid Flottans Konstruktions-korps A. Ljungstedt, att bära den honom af H. M:t Konungen af Preussen tilldelta Röda Örns
Ordens 3:dje klass.

Den 29. K. M:t har i Nåder befallt, att Kong!. Helsinge Regemente skall medelst Äng-Korfelten Gelle transporleras
från · Söderhamn till stockhol m.

Den 19. JL M:t har i Nåder beviljat Lotsfördelnings-Chefen
i Kalmar J. G. Rothman 14 dagars tjenstledighet från den
19:de Juni för att vistas utrikes.

Den 30. sekund-Löjtnanten Frih. G. Stackelherg har, uppå
derom gjord begäran, erhållit tillåtelse att tills vidare rå
tjenstgöra på Stockholms Statiun.

Den 18. K. M:t har i Nåder beviljat Premier-Löjtnanten vid
Flottans [{onstruktions-korps C. M. af Borneman två månaders tjenstledighet från den 7:de Juni för att ingå äktenskap.

s. d. K. M:t har i Nåde1· befallt, att Äng-Korvetten Gefle
skall användas att från Slite till Carlsl;rona öfverföra det
å Gottland förlaggda Batteri af Götha Artilleri-Regemente.

Den 31. K. M:t har i Nåder tilliitit, att Unrler-Konduktören
vid Kong!. Ingeniör-Korpsen s. J. Lindqvist får genomgll graderna vid Kong!. Marin-Regementet i Carlshona.
Juni den 2. K. M:t har i Nåder fastställt inodell till relfladt
gevär för Flottan.
Den 5. K. M:t har i Nåder beviljat Selmnd-Löjtnanten C.
J. Lilliehöök '6 månaders förlängnine å innehah·ande tjenstledighet.
Den 6. K. M:t har i Nåde1· befallt, att Premier-Löjtnanten
C. A. Pettersson skall verkställa de Azimuth-observationer,
som enligt Dess Nådiga Bre f af den l Mars, slwla u Iföras
från Skanör till Norrska eränsen.
Den 15. K. M:t har i Nåder tillåtit, att Ångfartygen Valkyrian oeb von Sydow fä begagnas till hemförande af det
till sjötjenst uppfordrade manskap.

Förllntll·ingm· inom Rongl. Mai:ts Flotta.
Befordringar:
Den 24 Maj. I Flottans Mel1aniska lwrps, till Löjtnant:
Under-Löjtnanten s. F. Westrell; till Under-Löjtnant: Ingeniör-Eleven S. F. Theorell,
Den l Juni. Vid Flottan, till sekund-Löjtnanter: utexaminerade Karlett-Korporalen B. C. E. s. E. Munck, Kadetten s. w. E. Sandels, och Kadett-Korporalen A. W. Malmborg.
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Den J 3 Juni. Till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten
11. J. Adelborg; till Premier-Löjtnan t: Selmnd-Löjtnanten D.
L. Heilborn; vid Marin-Reeementet, till Kaplen: Löjtnanten
A. L. Wilkens.
Den 20 Juni. Till Kamrerare vid Flottans station
Carlskrona : Kammarförvandten D. C. Forssman.
Utnämning :
Den 26 Maj. Till Kornmendör med Stora Korset ar
Kongl. Svärds-Orden: Kontre-Amiralen, Befälharvande Amiralen och Öfver-Kommendanten i Carlskrona Frih. C. R. Nordenskjöld.
Förordnande :
Den 9 Juni. Till Varfscbef vid Flottans Station i Carlskrona : tjenströrrättande Varfschefen, Kommendör-Kaptenen
A. F. Palander.
Dödsfall :
Förste nataljons-Läliaren C. A. Furst, den 22 Februari;
Under-Löjtnanten vid Flottans Mekanislia korps J. E. Lundhqvist, den 29 Maj; l{ammarskrifvaren R. Furst, den l Juni.

