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Oil'l ''HONNETT AMBITION " I TJENSTEN *). 

Ursprungliga ullrycket ar det r-lolbercslla uttrycket "honnett 

ambition", har helt säkert inslirånllt sia till r~Isk hederskän

sla vid rangrråp,or. Men under tidens lopp har samma ut

tryck fått en vidsträcktare bemärkelse, och omfattar nu all 

slags falsit hedersliånsla i sammanhang med en enfaldig, till 

ytterlighet drifven småaktighet, dock alltid under förutsätt

ning, alt tilldragelsen ligger inom det löjligas område, eller 

åtminstone ditåt. Med "honnett ambition11 uti tjensteför

hållanden, mena vi således, individens småal1tiga skuggrädsla 

alt ej nog kunna framvisa sin myndiehet och värdighet, eller 

en falsk föroämhets-åsigt, som eör sig g<\llande och blottar 

sig sjelf hos dem som äro bel;ajade med denna svaghet. Den 

kan framträda uti tjenstens alla oliha t:rader, ehvad beskaf

fenhet eller natur denna tjenst ån må vara, hos förtroende

männen såväl som hos de mera underordnade, hos den be

fallande såväl som hos den lydanda, hos mililaren såväl som 

de civila. Vi vilja hår taga några af sjöarGeerens ljensteför

hållanden för vår betraktelse om "honnett ambition.11 

"Honnett ambition" l1an dock gansl;a lätt förväxlas med 

andra själs-svagheter, som i resultatet komma densam

ma helt nära; men som med hänseende till deras ursprung 

mycket afvika derifrån, h vilket vi i det följaode ofta skola få 

anledning att närmare omtala. 

*) Efterföljande arf.ikel, är en öfversättning ifrån en i danska tidskrif

ten för sjöväsendet, 3:dje häftet, införd uppsatts, med signatur : 
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De PePnsl1aper, som hos en ö{verhet snrdeles befordra 

utvecklingen af nhonnett amhitionn !'mot sina underlydande, 

äro: oduglighet, enfald och {d{änga. 

När t. 1•x. en skeppschef är oduglig att uppfylla sitt kall 

(hvil11et no~ kan låta sig !;ink as), skall han, såväl som hv ar 

och en annan f\lennislia uti s,amma belflgenhet, hafva ett åt

minstone dunl1elt medvetande derom, hvilket han måhända 

uraktlåter alt göra sie sjelf rPda för, men som icke desto

mindre synbarli[;Pn framslår uti hans sålt att vara. Detta 

medvetande medrör alltid en känsla af osiilierhet, hvilken hans 

[d{änga försiiker alt dölja; uch för nit ullöra denna sin af

si·gt, ingifver honom hans enfald så olycliliga medel, alt osä·· 

kerhelen framträder ännu bjärtare. Sålunda kunna dessa tre 

egenskaper i förening fr·ambl'inga nhonnell ambitionn, ehuru 

hvar och en särskild! l1an åstadlwmma samma verl1an. 

En skepps-chef kan iifven visa denna svaglwt genom alt 

ofta , blanda sig i småsai>Pr, och visa sirr myndiehet med att 

atnjern.t inblanda sig i ddaljt•rua af ljenstens mindre väsendt

liga delar, i ställ-et för all anse drm undt>r sin vilrdiEhet och 

erHiast halva en tillsyn öl\er det stora ht' la. fliir'igr•nom min

sk·as hans ans<·ende hos oflic erarne; ty de inse ganska v:il, 

atb deJJ man, som heblandar sit: rnycliel med underordnade 

lH>IaUniugar, kan ieke sysselsälta sig såsom sig bör med det 

mera rnali!p51iimande; och det kan icl;e dröja lånPe förrän 

de skola finna - alt orsalieU lir hrist på högre" insigter. 

Sig sjelf o:nl'dvdrt, förråder han sitt innersta, alt ehuru han 

t>j flr istånd alt visa någon verklig duglighet uti tjenstens 

vi~tigare delar, vill han åtminstone fästa uppmärksamheten 

på h vad han vet i de mindre, mera ovnsendtliga; och orti 

cera rn e l1unna rj undgå att snart se olikheten af hans npp

trä,d,()Q~I, ~ un ~ler dessa. ornsl ;i ndie,h!'t l' r då han är befa.lland e 

ociJ 1 IJ;ell)JUasladd, eru,qt h,a\IS slol>ilode salilmod, då han t;p:f

,·ar deras l'ild och biträdt>. Han vill s5 gE>r na göra fö r hv1lr 
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och en l> eerip ll :: t hur ulomord Pnlli t: t högt han står öfver alla 

andra, m•·n han lyckas iclie b:ittre, än att han förråder sin 

litenhet, derigenom att cl e tj enstens delar, som horde vara 

långt Ullll ~ r honom, äro just de som mes t uppqmma ho

nom. Såln11da framtr ader den nhoonetta amhitionn när han 

ford rar hela massan af öfver(]ödit:a anmålninear, hvil11a· -

utan njlta löror·salw mycken tidspillan -- vanlit: en mottagas 

antingen med Pil högvigtig värdighet eller· med en den nldra 

nå«lieaste nedlåtenhet. Enligt hans sålt att sr, äro dessa 

månca· anrrl<:ilninear ett säl;erhelsv:irn som sl;yddar honom att 

blifva förbisedd eller ringaktad ar olticerarne, lllilka han vill 

visa ln·iJI;en mäl•tit: man ban år; men han visar i stallet sin 

obetydlighet, i det han blottar en löjlig vanmakt att vara i 

behof af dylilia små påminnelser, för att göra för sina un

derhafvande begripligt, att dd är han som är deras herre. 

Oessulom äro dessa anmälningar ell angenämt näringsmedel 

{ör hans småaktiga sjelfkärleli, och just derföre alt de äro så 

obetydliga och liligiltiga, äro de sä särdeles behagliga; ty 

voro de af någon vigt, simile de brsvära och störa jernvig

teo, och ban, den oumbärlige, simlie icke kunna vidblifva sin 

öfverlägsna herrskar-hållning. En sådan man kan icke vinna 

sina officera1·es alitning; tvertom förleder han dem att drifva 

gäck med sin chef, antingen helt simpelt för att roga sig, 

eller också för att anställa pshychologiska rön, eller måhända 

åfven för att tillfr edsställa deras eget förnårmade högmod. 

Ty hur liilt låter det sie icke göra, att en officer, när han 

t. ex. sl<all framb:tra till chefen en rapport ar allvarlig be

slwlfenhet, att han då först s:iger några af de ifrågavarande 

likgiltiga anmälningarna, för att se sin chef, efter att bafva 

mottagit dessa sednare med sin vanliga högförnäma öfverläg

senbet, hufvudslupa störta ned från sin höga häst och blifva 

degraderad till en simp el dödlig, ja, måh ända till en sådan 

som måste ldassificeras ett f!Odt stycke under nollpunkten. 

Vi måste dock fästa uppmärl1sarnheteo vid, att denna 

för tjoosten så siladliga brgifvenhet på smd.salier, kan härröra 
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fr5n lltsl,illif!a andra orsaker iin "honn ett ambition". Otill

börli:; än{lslan ei iPr" brist på moralist< styrka att bär·a ansva

ret, kunna sålunda drifl'a chden att inblarlda sig i m5n r, en 

obetydlig förriitlning, l-'Lier ult åtmin stone tillstädesvara vit! 

ulföraodet lör ult mrd ett och annal ord eifva luft åt sin 

oro. Eller ocliså brist på förmå.:;a att sysselsätta sig sjt·ll', 

hvar!öre han liastar sig på allr•handa obetydligheter för att 

bet:arrna dem såsom ett tidsfördrif elLer medel mol syssl.o

lösheten. Och då han tiii.Hventyrs lider af begge dessa fel, 

sä kan han ännu mindre med denna l;onstlade syssels;J!!n t"g 

lindra orons smärt11, hvadöre han dubbelt ifrigt söker nndeä 

•IPII mPd tillil-t da!;SVPrliande i småbestyr. Äfven kan "hon

nett ambition" sammaoblandas med ~errsklystnad . Men den

na sednare härrörer, sfisom ordd nttryder, af hPhofatt styra, 

äfvensom från en innP!Jor·rHi e andlig slyrLt, då deremot d en 

~honnetta umbition" är PI! barn ar l'lt svaet,etstillstånd, ell 

medvetande hos den som skall befalla om sina underlydan

des öfverlägs•·nhd. 

Tänker man sig en chef, som dagliw·n umgås förtroligt 

mPd sina offict'l'are, samtalar lllt'd dem, spelar l;ort PIIPr pro

menerar m<'d dt·m, men l'id hesöl1 ombord antau•·r Pil slyf

vare hållning mol samma olflcPraro, och sålunda försöl1er för 

de besiil1anrle !yt!lip,eiira •Il'! stora af~lå·ndet. f'!nPtlan honom 

och hans untlerlyrlandP, si\ frarnträd"r hos denne chl'f elen 
11 hon n t'! ta alll bi l i on", or h det ta rr n ch· r for m af fruiii an, att 

myndip,l,ets-gloriun ej nop, sl1all orustr51a hans pPrson . Men 

• f:Pnom just dt>nna fruldan, bioliar han sin pt•rsonliga ohetyd 

lighet. ~liijligtl'is kan han lyclias alt missledu helt och hållet 

obel1anla främlingar; men sälwrt är, att han förnedrar sig 

nti sinn undnoninades ögon. Deras så viii Ilehötliga aktninr, 

förlorar han, och ilå h~n sPelermera \'iii förnya det gamla 

umrränget, utsätt er han si1: för sar li asmer och förödmjukelse . 

Del flr natnrli::;t, alt d•: n "honnetta arllbilion" hos chefen, 

företrådo svis framträd r r· uti hans förhållanden till sin sel;ond , 
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som genom alt stå nimnast intill denne sin förman, är mest 

i tillfälle att göra intrån~ uti hans rättip,heter. Den "hon

netta ambition» lian si\lunda drifva Pn chef att alllitl göra 

tvert emot hvad selwnrlen för eslår, och detta blott derföre 

att det skulle kunna se ut som selwnd en visste llll'r, eller 

att "man sjelf ej visst e hvatl som är att p,öra." Dt~lla förle

der selianden att manövrera falskt t•rnot sin chef - vare sig 

af styfs.inthet, fåfänga eller nit för tj•·n stens biisla - för att 

få sin vilja utförd; h viilid r j J, an misslydas när han är öf

verläesen uti lörsti\ndsförmöt:enltPIH. För H~'mpel, om det 

ur en middagshjutlning för fr;immande ollknare, och sekon

den följalitligen vill hafva dacl< och fartys så rent som möj

ligt vid g:'islt-rnas anl;omst, hvarli<in~ han önslia r denna da

gens lianon-exercis utb)"tt mot nitstl;ornmande dat:s handvu

pens-exercis. [J .111 vet docli, att om han framställ er denna 

begäran till sin chef, så fi\r han afslag. lian omnämner der

före icke .att l;anon-ex t•rcis,en sl;,lll P~a rum enligt routinen 

f-tir d~r,en, utan heder dPremot att i dag fä lianon-exercis, 

emedan han har ett s5rdeles ang PHip,et arbete för marsga

starna, hvaraf endast fa äro förtiPile vid l;anonerna. Pli detta 

vis få·r han siu fiirborgatle tins lian uppl'ylld, men naturligtvis 

på lwkostnad af den u'lilnin·g hall borde cua för chef~ns allena

styrande myndip,hel. 

Vi vilja yiiHiit:are anföra ett exempPI tillhörande chl'

fpns förld\llandtJ tiil sina underlydand e ofticerHre, uti hvilket 

enfald itr dPn lllL''I lrarn,tli r•nde bl'slf111dsd~len af den 11 hon-

Retla ambition''. Ett fart n~ lieger till anl;ers, med seglen 

loss för t<;rkninrr. Ch efen och sekonden stä samtalande på 

'läck. Den valilhafvande olficf'fll får rapport alt seglen äro 

torra, hvill<~n anmälan han fnmbär till selwnden och frågar 

om de skola bes13s. Svaret :ir jal;ande, hvarföre han frnm

för då, or.h först då, satnma anm:ilan och förfrågan till che

fen. Dtnue har {'medl ertid blifvit misslynt drrföre alt offi

<:ern först har· våndt sig till sekon.J en, - och detta af "hon

uett ambition" som qväfv er hans Lattre vetande, och t;ör att 
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han glömmer det bögsta myndighrten afgifver $ist sitt III

slag, em,.dan n5t:on vidare förändring ej kan ega rum. 

Det är högst svårt för eo selwnd att i omdömes-salier 

vara till nöjes en chef som är inta(;Pll nr "honnett ambition1\ 

ty ehvad som uöres, äfvNI i öfverensståmmelse med chelens 

vanor, l1an dor.l1 upptagas som maliliJ'slnad, och tända fruk

tan för, att dPI skall omtalas huru selwndPll är dl'n som slj'l" 

och förbie5r sin chef. Och s~liOnden, medvt'landes om den 

sin chefs svaeh et, blifver VJclilande uti sina handlint!ar, eme
dan han nödt:as mera afst> all Pj stöta sig tnrd sill förman, 
än att uteslutande befordra hvad ljenslens bClsta l;räfver. 

En sekond lian nalnrlietvis visa n;ira nog samma "hon

netta ambition" mot sina mHierlydandP, som i dt't förep,å en

de blirvit snr:dt om chefen; men d '" rlill lian han på Pit PP,d 

satt framvisa den ·inom umt;iinp,ct i gunrummet. Når han t. 

ex. fordrar, alt de öfrip,a orneerarue skola obetingad! vänta 
på honom innan måltiderna bet;ynnas, och df"tta utan att be

stamma närron rimlig viss tid för denna väntan, så l1an detta 
icke vara af fruktan för, att maten sl1all blifva uppäten, utan 
endast af den "honnetta amhitionn, som beherrskar bon om 
och kommer honom att elömma att liden ombord är skarpt 
begränsad emellan arbete och h vila, samt alt han icke ål" be

rättigad ' att !tirändra de ar chefen bestämda kloelislag för 
måltiderna. I det hela taget, är gunrummet en vid tummel
plats för den "honnetta ambitionn när den belamrar en se

kond. Man kan viii säga belamrar, ty den är till icke ringa 
plåga för sin egen herre, eller rättare, sin e.een s•ar. 

N närmare i rullan en officer står sin förman, desto 
snarare blifver han vid tjenströrhållanden med denna, upp
tänd af "honnett ambitionn; t. ex. när en fartygs-chef står 

under ordres af en annan inom samma crad. Vid ett dylikt 
förhållande, tillåter han sig kritisera hvarje befallninq ifrån 

denne sin förman, då han deremot under föröfrigt samma 
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omständighetH sl•nlle ha l'va !\llydt amira!l'ns ord.-es utan nå:. 
gon anmår'llllinr;; och han f1r i allt mera !Jonågen Iinna f~l 
med den f(\rres ålgiirand1~ 11 flfl vid d<~ n sednares - t•medan 
den ~bonnel·ta am!J-itionfl pinar IJonom medelst ouppbörliga 

. påminnelser, alt 11 hans q:et la t! är lil,a så r,odt som den be
.fallandrs''. Amiralen lian v;tra fl en ifrår.avarande [{aptenen 
lån~'t 1tnd·erlftgsen i du·glip,h<.>t, och lil;viil befinn,... han sig väl 
noder Amiralens befill, men höest oti llfr edssl<iii,J under !{ap
tenens. [Jan tror alltid, att den befallan1le l,amraten vill 

"göra sig vigti 1:11
, när han utfardar en ordrP, hvilken dock 

.ifrån AmiralPil aldrig simlie framtiaila dylilia h<>lraktelser. lian 

't;an aldrig under4åta alt missförsin en ordrr, så vida det iln
nes n5.gon möjligh e t alt misslörst i\ don. !lan k~nner skade"'" 
·glädje llill" dl'l går illa ftit' denne sin g1·ad-kamrat och för
man, och han till i1ter sill nit för lj enst en undertrydas af 
sin , pril'ale Malice". E n förPhrå Piso frflll Pil i p, ratlen så 

11än s'li\ende liumrat, fiirstocl1ar hans förstånd, all före!Jråel
s·en fiirlorar den åsyftade Vl'rl;an all 'fö1fP'hoTili1Hl fPIPlS förny
andP. Qch på så säll kan, g1~nom d~n nhonnetta ambition", 

en för öfrigt g0d milit ilr hlifva till sin anvoindharhet långt 
und·er nredelmilttan. Den ursprungli:;a orsal;rn f1r 1 att det 
fat'las honom den rnlta lllilil:h-andan, hviii;Pn ~ldriy, medt:i·r-..

l'er några si1lofanla si'"r, M~h erl;flnner hlotl !vånne ldasser· 

fol·k, nem!. h ~ fallandc och lydande. 
Bärvid!Jv, {,an niJOJJnl"lt ambitiorl'n liirhlandas med hög

färd ell<'r högmod. ~]Pil den hiit:llwdi t!~' uppslialtar sig sjeif 

.Jrögt, alltid för högt; då deremot dPn of!icer, som är an
s·tung en af 11 honuelt ambition", frulitar for åH icke a1i1dra 

ilå<lla honom högt nog: den förslnam'tide har mycken sjelr

HIIit, den sl'dnare är i t•ata'l brist' tl·era~. Den första är !ör
tjust öfVE:r sitt <'get värde; den andra år det öfver sin vär
dighet. Högmodet upp enbarar sig derföre ofta hos dem som 
äro val beeäfvade; 11 honnett arnbitionn hos den obildade ocb 
enfal·dige.. Den förre medförer, ehuru den förblindar, sjelf

-ständighet; den sednare osäkerhet och ängslan. Den hög-
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modige siil<er· få sin vilja gallande i företriides vis villliga sa

ker; drn "honnetta ambition" i småfnask oc.h ohelydlieh eter. 

Hos subaltern-officern ilr del vanlir,en enfald och inbilsk

het, som framlwllar den "honnetta ambition". Det är enfal

den, som förorsakar, alt han t-j förmår sätta sig in uti ljen

stens anda, hvill<en, om den iir sann, ej ri11eal!lar nåeon be

fattning hvarlill man blif1·it anbt> falld; det ar inbilskheten, 

som förleder honom alt öfv ersliatla sig sjeiL Och lil;vnl vi

sar han tydlir, en, att han :i r af ganslia rinea värd P; ly han 

förbyter sin v~rdiehet med sitt V<irde, och tror si[i förvärfva 

den förra, und Pr det han deremot säniH't' den sl"dnare. Det 

år ju gilvet, alt när han år rädd för, alt utförandel af en 

underor·dnad tjenst sl;all kunna neddraga honom ifrån dm 

rörnämn st:illning han tJ'clH•r sig ega, så lil<som utropar han 

sjelf, alt han såsom individ blifvit upphöjd genom den vär

dighet han beliläder, i stiillel !ör att dr-l borde vara omvänd!, 

alt värdighelPil eller embetel blif\·il upphöjdt derigenom alt 

han bekläder det. Såled<•s skulle han, om han ej vore en

faldig, genomföra sin inhilslih et konsPqvenl, och anse sitt eat>L 

värde som en fast punkt, till hvillien den underordnade tjen

sten blel lyftad, och vann i nnstoendt>, niir han utförde dPn. 

- Detta i IJfseende på suballern-olficerns tjenstförhållnnden 

i allmänhet. Mot chefen visar lian d<' n "honnl'lta ambition" 

medelst misstänl1samhet och snar~licl•enhet. Ofta när· den 

förre har utvalt honom att ulföra en tillfiillip, befattnint: al 

vigt, l1änner han sig genom sin "honnetta ambition" sårud, 

i stället för tillfredsställd öfver alt just ban blef den utsedde, 

ehuru det endast är chefens åsiet om den anbefallde sal1en 

år af vigt eller ej, som år den måttstock, hvarefter han l1an 

bedömma om han bö.r finna sig smicl;rad eller förolämpad. 

Den 11 honnetla ambition" tyder docl1 saken efter sitt sätt, 

samt förorsalwr tillilw, att han, officern, icke utför den er

hållna befallningen med god vilja, och följalilligen på ett sätt, 

~om lemnar sämre resultat än h vad förhållandet blifvil i mot

satt fall. Och delta häl'lcder sig icke allenast derifrån, alt 
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)Jvarje sal1, som omfatlas utan intresse, blifl'er illa utförd, 

utan åfven derföre, alt den utförande är· uti en för tillfället 

upprörd sinnesstämning, hvillien förlamar hans förmå~a, dels 

genom det hans tankar äro upptagna medelst grubbel öfve1· 

den förmenta or;1tlvisa, och dels genom hans uppretade till

stånd som omöjligt;ör det lugna beräknandet. Chefen för

mål'iier. t. ex. oordninf: vid upphaclinine en, hvarföre han be

ordrar en i n:irhel~n stående ofllcer att ordna samma för

rättning. Officern linn!'r em!.'dlerliJ denna tjenst under sin 

värdighet, och i dPn falslia harm, som härar blir en följd, 

antager för oordninG hvad som iclie är det, hlifl·er uppbragt; 

förear ,sie, och miihjncJa afgi fver slutligen en falsil rapport. 

Geno m sådant uppförand e, nedsättH han sig nli sina under

ordnades ö.;on, ty de !.unna ej unflgå uppda{:a orsaken till 

dPt plötsligt påliomna hyviidrel; han uppenbarar för dem, att 

ban har hlifvit förorättad, och ddla är just hvad han if.Jljd 

af sin "honnetta ambition" nödv~odigl vill alt någon sliall se. 

Eller - om samme oflicer en annan gang blifver tillsagd alt 

efterse styrningrn, så lvin~ar honom tl r n "honnl'!ta ambition", 

alt dela sin uppmiil'i;sami•PI emellan lwmpass('fl och s•.•glen, 

och den honom öfvere5ngna lilrolfunpninp,en- hvilket urubb

lrri ej lian slie utan på beliosinad af l.i•·nstPrL I-lan hlolt

slåll<>r si p, derföre för lillr;iltal i'ning, uciJ delta [ör osliic.k

ligh...t i den underordnade tjensl han fann för ohf'! ydlig för 

sig. - I 1lessa förhållanden har den iildre subalkrn-ollicem 

ett stort moralislit ansvar, iföljd af det exempel han förevi

sar för sina yngre lwmrater. Ty den yngre, som genom 

reglementet liånner den äldres pligter, och ser denne gt'nom 
11 honnett ambition" bPgå stora fel, missledes derigenom lätt 

att göra sig sl;yldig till samma slags förseelser. När t. ex. 

det på ett liniesliepp flr en stående ordre, att den inspek

tionsharvand e qvartrrch efen och hans narmaste man sli013 

harva tillsyn vid rensöringPli på undra-hallericl och tross

botten, på så sätt, alt hvar och en af dem har sitt s~rsliild

ta däck - om d[l q varlerchefen mod uppsåt försummar sitt 
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tjenste-åli[mande, derröre, att han anser det opassande fllr 

en man som måhända i tjugo år varit orlicer, samt betrak

tar den som en ~adett-tjenst, ehuru han finner den mycket 

passande för den yngre flarnraten; sii är det mycket natur

ligt, att ärven denne sednare, just derföre att han ar yngrP, 

också blifver försumlig ocu lemnar sin arbetspost. Den äl

dre inser icl<e, att just derföre alt han försummar sin pligt, 

uppför han sig som en kadett, dels för det han bristt>r i akt

ning för tjensten, liliasom den oPrfarna ~adetten, df'ls för 

det han skoll<ar, hvill<et ej sällan är kadetters fel, samt slut

ligen, derföre att han lättsinnip,t utsätter sig för en tillrätta

VIslllng. Vi tro icl<l', att det är af frul<lan för hvad besätt

ningen må tanka, som han sölier undfly den itibillade förned

ringen; utan är det en upprorisk sjetrllänsla, äfvPnsom ta n

lien p:i de ynp,re officerarnes omdöme, för hvilket han gerna 

vill framstå som en hö{lhet, hvill<en lnarken chef eller se

kond väga beordra eller tillrättavisa. 

Det är dock egentligen på vakterna, som den yngre of

ficern vurmar efter lä~enheter, för att få den "honnetta am

bition" uppstirrad, ocl1 dessa lägenheter växa fram som svam

par, eller som Ca d mi draldfwder, med undan tag, alt de här 

alla kämpa emot honom sjelf, samt att inzen ar dem hjel

per till att uppbygga, utan Ivertom alltjemt arbeta på att 

nedrifva samtlrfJeten emellan honom och chefen. 1-lvarje che

fens fr5ea, hvarje vink, ja hvarje min, kunna förorsa~a starlit 

frambrytande syrnptomer af denna ulycl•saliga sjukdom. När 

t. ex. chefen tillsäger flaggdragarn, ~tt sejnfallet icke är ge

nornhalt, så tycker den stackars patienten, att det är en in

blandning uti den vaktharvandes åligganden, eller att d'et är 

en indirekt tillrättavisning menad åt honom, eller att han har 

blirvit förbi{lången. Säger deremot chefen till honom (den 

vakthafvande) sjelf, så finner han en dylik sal1 vara en allt

för obetydlig bagatell, att dermed draga den vaktharvandes 

uppmärksamhet ifrån vigtigare sal< er; eller ocliså betraktar 

hnn det som en förolämpande tillrättavisning, dä det dock 
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aldrig varit m.enadt annat an som en hjelp. Ett råd eller en 

befallning vid utförandet af en manöver, är i hdns ögon en 

personlie föronitlning; eller om den kan utföras lika väl på 

()ere olika sätt, så finner han det naturligast, att hans blif

ver fi)redr~ get, och han finner sig sårad, om chefen der

emot fö redrager sin åsi~t. Han år omöjligt istånd att ratta 
o " J 

att när resultatet i bada handelser blifvt·r detsamma, så är, 

en li gt all sann militär-anda, cheft>ns öusl1an alllid den ända

målsenligaste; och han tänl1er: "h varföre sliall eld just blifva 

efter hans vilja 11 istället för alt han hord e frf1ea ~ig sj.elf: 
11 hvarföre vill jag nödvändigt hafva det på mitt sa tt." 

Vi vilja åfven anfiira några exempel, dä den "honnetta 

ambition, )lirar sig suba lt ern -officerare emellan. En offic.er 

har vakt på ett större sl;epp under segel, och en ås l<by nal

kas hastiet. Han gifvPr nödiga försigti(:hets-ordre, men lian 

naturligtvis icl!e sjelf lernoa däcliet för att f(lrvissa sig om 

deras nogp,ranna utförande. Sin qvarl~>r•omcl"r l<an han af 

en eller annan orsak icke undvara p~ d:icllf't. Han uppma

nar derföre en annan ofllcer, som tillfälligtvis :ir hredvid ho

nom, och som är äldre officer än han sjelf, all gå ner och 

efterse förhållandet intill dess inspelilions-ofl'icern hinne-r kom

ma. När denna något äld re l<amrat lidH 3f sjukdomen, så 

linnPr han sin V:"ll·tfit:het förnärmad af tlenna nppmaning. 

sin enfald frår,ar han sig sjelf: "skall .i~e låta I!OIIlliH'IIdera 

mig af en yngre officer'?", och han kan icke inse, dels att 

det ar en llllmodan och hvarl<en är eller kan vara något kom

mando, emedan, enligt allt militärbegrepps natur, den som 

står under en annan, icke kan komrnend(>ra denna andra, 

dels att det är tjensten som fordrar, och icke individen, som 

endast är dess organ. - Vidare: nar en valithafvande linner 

sig sårad ar att en annan, för tillfållet ej tjenstgörande offi

cer - det är likgilliet om den·ne qr äldre tll~r l'ngrt- än 

han sjelf - på ett eller annat' sätt f<1sl.er· uppmärksamhetPil 

vid någon del af Jen v&lilhafvan·des ålia:,anden så kan det 
. o J ' 

vara den 11 hoone,lt,a ambition 11· S.Olll, l·rwmsliclier hufvuJet. Det 
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kan ej rörnel;as, att denna ifråp,avarande slags hj <, lp kan med
delas i en ton eller på ett sätt, som nödvändigt måste blifva 

stötande; men lilw såkPrt är· det, att somliga herrar blifva 
stötta äfven om sållet är så undfallande som möjligt, och 
meddelandet endast framställes under form af hemstållan till 
den val!lhafvandc>s afgörandc>, hPit och hållet fritt ifrån all 

synbar vigtigbet eller öfverliip,sPnhet. Och orsal;rn till denna 

retlighet är fruktan för att nficon silall upphärva sig till för
myndaresl;ap öfver honom eller göra ingrepp uti hans rat!ig
heter. l-hn borde dock !aclw dr n hamrat, som gifver honom 
en vinli om hvad som undgått hans eseu uppmärksamhet, t. 
ex. all underrätta en valithafvande underofficer, att Pil ända 
släpar utoUlbords, ell~r al! lofvarts mftrsebrass iclie [tr styr

halt, l•ller att b5t med ofUcer lwmmer långs sidan; eller till 

befålhafvaren för-ut, att ldyfvarn står, ell er att fockr åen ej 
är så skarpt brassad som den l;an; eller till valdharvande 

sjelf, att utifrån sett, ar toppuin{:en frlakti1:, eller att det 
ännu ide är slauet åtta glas, ehuru Idoekan är slagen, Pller 
att visa honom en fyr som dd hållits ulldl; eftPr - allt 

förutsatt alt sättet är· höfliet. 

Det synes af de exempel, vi hf1r hafva anfört, att 1l en 
11 l10nne!!a ambition, hos en officer vanlieen gifl' l·r sit: !ill
liånna på tvf1nne säll: antingen all han silsom chef beblan

dar sir: med ddaljer, som icke ligga under hans omedelbara 
tillsyo; eiiPr ochså såsom underordnad, försummar dP!aljer, 
som tillhöra hans omedelbara tillsyn, samt då tillika ej vill 

medgifva någon, ej ens chefen, att ega rättighet, honom der

före tillrättavisa. 

Såsom ett särdeles ofelbart kännemärke på ,honnett 
ambition'1 är, att densamma aldrig tillåter sitt offer att till
sta obekantsliap i någonting, bvarföre den ofta invecldar ho

nom uti stora obehagligheter, ja, till och med kan förleda en 
eljest redbar· man att framstå såsom lögnare. En chef lwn 

don afhålla ifrån att i rättan tid söka råd hos sina undedy-
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1tande, l'huru han fu· i hehof deraf, och kan ha o s51unda ge-

0010 uppskof och ol;unnighPt gå så långt, att ineen hjelp 
mera linnes . Äfven härvidlag framlyser enfalden silsom huf
vudsaldi r:aste beståndsdelen af d P n ,honnetta ambition". 

Vi hoppas alt nu hafva någorlunda tydligejort vår me

ning om den "honnetta ambition"; dess natur, samt skadliga 
inflytande på ljPnsten, dericenom att den förnedrar den som 

skall befalla, och uppretar den som skall befallas. Flårar 
framkallas brist på välvilja. Vi hafva den öfvertmelsen -
hvilken måhända en och annan kallar "modern" och "ett 

olyckligt foslr•· af tidsandan" - att det verldigen fordras 
välvilja emell311 befallande och lydande, för att tjeosten skall 

kunna ulföras med lirart och framgång. Fordom påstod man, 
att i militära förhållanden var dd tillriicldigt, att subalterner
na lydde, lika god t om de gjorde det grrna eller ej; men 
så småningom haf~a docli de fle~ta kommit till den slutsats, 
att i det förstnäntnde fallet utföres befallningen betydligt 
bättre än under motsattr. förhållanden, samt att man äfven i 
militår-tj enstgöringen ej ostratfacit kan förbise de rent mensk
liga svagheterna. En fiendtlig spänning emellan förman och 
lydande, lian eenom vana förleda en officPr, att anse -hvarje 
förman som en nnltll'lig fiend•', samt att denna liånsla blif
ver upptänd sam!i(liet med kommenderingen. Ja, det lian 
gå så långt, alt mrnnislior, som nndrr fl ere år hafva lefvat 
i ömsesidigt vänskapligt fiirhållandP, blifva ovänner när de 

komma i gemensam tjens!göring, och dr!ta till den påföljd ,. 
att det fordna förtroliga förhållandd sed ermera aldrig åter-

knytes. Det är äfven begripligt, att under ett sådant fiendt

lighets-tillstånd - då man oafhrutet, i andligt hänseende, 
• l 

gar med klart skepp oeh sk~rmytslar medelst bitande svar, 
misstänksamt observerande motståndarens alla tilltag - att 

man da, i on dyliii sinnessl~mning, ej egnar den odelade 
uppmärksamh et åt sina plieter, som eljest skulle varit hän
delsen, och som tjensten fordrar . Sålunda lian man upp

ställa eo regel, att militärrr, uuder föröfriet samma !tlr.~ 
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förhållanden
1 

oeh m<·d föröfrig\ samma l,unslwprr oeh "aral,
ters- rgPnslwper, aro, i afs!'ende på tjen stledighel, uti ett om- . 
vändt förhållande till qvantiteten af d ~ ras "honnella ;unbi-
tion11. 

Det är naturligt, alt i allmånhel tauil, lider 'den dut:lit:e 
mindre ar "honnett ilmbilion" än den oduglige j ty thm förre 
behöfver ej bråka sill unfvud med alt sälta sie i respelit hos 
andrai eller, i anseende hos sig sjelf, emedan det ombesör
jes af sig sjelf, nem!. ar hans egen duglighet. Icke heltea· 
behöfver han frukta anmärhningar ifrän sina underhafvan<h· , 
enär klanuret icke kanu athoriseras. 

Vi erkänna gerna, alt vi hafva framh1gl endast några få, 
af de många tjensteförhållanden, ~.ler 1IPn "honnetta ambition, 
kan framträda. Men det har · också endast varit vår· a Isigt, 
att framhålla några af de ailmännasle _?eh skadli1;asle; och ar denna orsak hafva vi företrädesvis försöl,t !örtydlit;a denna 
svaghet hos de öfverordnade, emedan den här har en känn
barare utsträclwing af sina fördHOiea följder. Den är dock 
icke mindre allmän, och i lika hög grad, liinGre nl'd, hos de 
mera underordnade. 

Det har icke varit l'år ' rrfsip,t, all utmåla den 
11

honnl'tta 
anibition 11 som en af tjenstens största döds-synder: vi till
dela den endast en lägr<t ran~. M~n det år just af denna 
orsa

1
k, vi åtagit oss att fra ln hålla 1len; ty de stora felen ta

grr man sig nog till vara för, hvareanot de små ofta insmyga 
sig obemärl.t i hjertat, och förm~rkas ej förrän de ril1ligt 
lHifva slagit rot och måhända äro omöjliga alt bor'lrycka. 
Likasom vissa febrar, äro de icke allenast svåra att afvisa , 
li[veif alltför Hitta att återfalla uti. Ta~er man sig icl1e till
vara i början, under sjeHva utvecldiogen, ingå de lätt såsom 
en o'skiljaktig beståndsdel uti hela ens väsende, och man be
reder sig mången svår strid för att sedermera blifva den 
.oblrdne gästen qvitt, eller också, om man härtill ej vill be-
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qväma sig, otaliga förödmjukelser och retsamma sjellskapade 
1110 tgåogar, som störa trernaden och åstadliOmrna mycket 
ondt, men intet godt. 

EXPEDITIONSKOSTNADEN FÖR EN 4 MÅNADERS EXPEDI
TION PÅ ÖsTERSJÖN OCH NORDSJO .. N MED OI.IKA CERTER 

ÖRLOGSFARTYG. 

Som efterföljande tabell är ett sammandrag ar ett tn l' t r mera u l r •e an öranrle, af föredragande inom 5:te vetenskaps-
ldassen, vid. l{ongl. Örlogsmann&-Sfl llsl; apets högtidsdag detta 
~~· anser . s_ag re~al•tion böra tillagga följande upp·lysningar. 
För expedataoncr· at Atlantisila oceanen och Medelharvet m"
ste de i ta b<> lien angifna slutsummorna ölras med cirll~ l ~O 
procent, samt rör expeditioner åt Ost- och West-Indien samt 
Sö,derhafvet med cirka 150 procent (). ·r • • 

11 
• ~n uppg1 na •umman ' 

för augfartygens ut- och afrustningslwstnadn omfattar icke 
kostnaden (ör maskineriets sammansältning och klargörincr er· 
heller detsamm ·· d . ' 

01 
. . as son ertagnmil och uppl~!mning Yid expe-· dltlo~ens b~rjan _oc~ slut: IHartill orsaken iir, at: erfa~rl)he

t_en annu eJ_ var~t tlllräcklir. att deraf erhålla någo~ tillförlit-. hg t medel pm An r t · · ·· ' · · . . g ar yp,ens sintsummor äro följalitligen nå-
got mandre på tabellen, fln verldina kostna<len L'k • ~ r 

b • l asa .. r 
verk. aga expeditionsliOstnad~n för bombkanonsluparne och ka-
nonjolla rne något större 'in hvaJ l l Il . . . ' ' a Je <>Il ang1fver, emedan 
und.er rubrllien "dzverse utgifter, lotspenningar m m , . summo · . .. . · . • , 111ga 11 aro upptagna, lfOIJd af bristande upplysningar röran"'" 
d~ denn t ·r ·· , a u !l'' tspost. Afven måste anmär4as att expedit' - · kostnad en f.. . 1 (OQS or sastnämude fartyg iclie obetydliot ö,kas utöf tabell . 

b ver . ens uppg•rter, en;ir rh•ssa fartyg ej rymma nroviant fö mer · · ·k 
r r an cu a 20 dagar, livarröre under en 4 månaders ex-

pedition, ej ringa transpor!liOstnad 
hållandet af proviant, vatl<>n, m. m . 

måste vidkännas för N .. 

De i tabellen uppgifna 



316 

proviantlwstnndrrna, åfvensom de i hil;q~orna utsatta pnr
tionspriserna, äro beriiimade erter dess för staten hela lwst
nad med magasinsafslirifninear och utrninuterings-procrnt . 
Sasom en ytterligare specifikation på tiOsinaden för 5n{!liraf
ten, ma nämnas, att en 300 hrtstars rnasllin, såsom Carl XIV 
Johans, kostar i[!ång per timma 30 rdr 50 öre - ro sådan 
som Gefle, 24 rdr 25 öre -- en 200 hastars masliin som 
Orädds, 18 rdr - ro 60 hästars maskin som Balders, 7 rdr 
75 öre: kostnaden för maskinens uppeldning berälmas vara 
lika med kostnaden för en timmas gånu. Med tillhjelp af nu 
meddelade expeditionsliostnader, iir det lätt alt finna, huru 
många officerare hvarje år Iiiiuna erhålla 4 månaders öfnine 
på Östersjön och Nordsjön, m~·d ett exPrcis-anslag af t. ex. 
400,000 rdr rmtj enär, enligt anbefal lde '~~besättningslistor'~~, 
linieslwppet medp,ifves, utom chef, S Kapten-Löjtnautrr, Pre
mier- och sekond-Löjtnanter j drn s dra fregattPil 6 j den 
lätta fregatten 5j seeelkorvetten 2j ångliorvetten 3, samt en 
brigg 2. Olficerarnes . antal lian docl1 utan mehn för tjen
sten, ehuru med öliad expeditionskostnad, ölws på liniesl1epp 
och fregattrr med halfva antalet, samt på de mindre farty
gen förduhhlasj men hvad derutöfver går, anses vara ofören
ligt med viJmalilhållandet af en sträng och ällSVarsfull verk
samhet, livarförutan iclie nftGOt ver~lit:t sjömansl;ap danas. 
Vidare ar endast att tilliigp,a, att alla summorna äro uppta~na 
i riksmynt, mPn de i bilasan l\:o 2 aup,ifna dap,tralilamenten 
äro i enlighl't med det gi\llande aOöningsreglementet utförde 
uti rilisdaler och sldllinf:ar hanliO. För att icke onödir,tvis 
upptaga det i tidsl<riften becränsade utrymmet, hafva u ta f de, 
ar föredragande med s3rdeles möda och noggrannhet utar
betade mflllea bilagorna, endast tvänne blifvit här införda, 
Df'ml. för hvardera af Oottans stationer, den rnt'sl omfat

tande. 
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JjiJm1dtfig • kostnad m {ör el/ d11gfinieskepp med 7 4 kanon«r, 
300 hästlira(ter. 

~ --------

Cfu•f: r<ommt>nr!l!r . •..• 
Secon<l: 1\apten-Löjlnant , 

f{ommr•IHieraJr! olllcerure: 
Ka pten-t.öjl n a n l 
Prrmier-Löjlnanl l'r ..• • 
Srcon•l- IJ :o 
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TillOkning i aflöning fö n 
2 sjukvaktare ••••.••• 
J Miins!Prst.c-i /vare ••••• 
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2 Kockar ••.••.••• . 
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JJ.1Mdt!iga kostnaden för en bataljon bomb/ranonslupar tr1ed 
chefsfartyg. 

Knptrn a 2: 32, tillökning 
såsJm bataljanschef 2: 16 
bko ••• 

3 Kapten-LöjtnantH å l: 32, 
tillökninr. silsom uivisions
chdt>t" 40 si; . 

3 Premi<·r-Löjtnantt>r a 1: 
24, 7 Seh.-Löjtnanter a 
1: 16 • • • • • 

Tillöl;ninp, flir befiil åt 9 rar
l nschder a 12 sk. 

3 Under-nrticerare a 24 sk.,l 
l O Unt!.-ofllc. å 16 sk., 
tillöl,ning till 12 Upp
bördsmän a 4 siL •. , . 

Tillökning för befäl åt chefen 
på chefsfart ~get a 8 sk. 

2 Läl.are å 3: 16, tilllikning 
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GENMlLE 1 ANLEDNING AF ANMlRK~JNGAR orvEn C.CnA-
1\IERS AFHANDLING: 110M LAGEN FÖR STOMI.!l\11

• 

Till Hed. af Tidsl,rilt i Sjövåsl'Udd l 

Tad1sam för dPn uppmtirl;samhet R'·d. i sin Tid&krift 

(hMI . 8-9 d. ä. sid. 261) behagat l'gna min afhandlinp, "om 

lagPn för stormar", och öfverl rt:ad, att i1etl:s vålvillitP förord 

sliall ädnua det lilla arbetet någon nppmflrl;samhet äfven 

ul:1f andra m~n af racl1et, miisle jag, för salit.'IIS sl.ull, hos 

Red . anh:illa, att i Tidslilirtens nästa hfllle lå plats för föl

jande rader: 

Red. har skarpt ldandrat tl" af mi:: bega[pHde utlryci•Pn 

motsols och medsols sfisom 11 orildip,a" och "förvillande". Ett 

sådant l.landrr, om det brllnn"~ rättvist, sliall bdi!~a mitt 

afhete allt viirdP; ty dd slörsta f•>l, som kan vidl:\;la rtt a•·

hcte al den ölverväuande praldi>lw rildnint: som milt ifrflga

varande, ä•· otvifvelal.tiet, om det f,'<'nom uriktir;a t·ll~r tv1-

lydiga detlnitloner blir fönillandP t>ller vilseledri!Hie vid til

lämpniugen. 

Vid utvecl.Iingen ar läran 0111 rotPriliHie stormar, licger 

IYfllir,en höp,sta \'i{!t på alt bPstiundt, enkelt och åskådlip,t 

framhålla d,.n g•·nom observationer runna rotationslagen. Ut

tryckPil från höger åt veoster, från venster åt höger, uppfj•lla 

fullkomligt sitt ändamål. Jemte dessa hafva engelslia och 

amerikansfia förfaltare : against diPr with the hands of a 
watch. För att ersälla dessa, har jar, begagnat motsols och 

nwdsols. Jag sl11·ef för svenska sjömän, och ingf'nling var 

således naturli[;a1·e, an alt jag \'ille och b01·de så m}cket som 

möjligt, lämpa mina uttrycli, efter deras siltt att tala. nvarje 

svensk sjöman känner och bcgaenar de svensl1a adverbern;~ 

Blotsols och medsoli just om rind<·IH drat1ning, d~ jRg dN-



emot t1·illat, alt o5goo svensk sjöman för samma aodam~l 
begaenar uttrycken: mot eller med visarue på ett ur. 

En roterande rörelse i laorizontens plan är !.lart ocla 
bestämJt till sin riHning an[pfven !)Pnom f'lt!IPra af d(·ssa 
advPrber, hvillia visserlillen uteslutail!le hfllllyda på solens 
dat:liga rörelseleJ på våra laliludel', men dHj~->mt .. , ohr•·o··ndo 
af en sådan hälltydning, så inlöJ'Ijfval SilJ IIJI•d språ);P{

1 
att 

do der anvårHias såsom fristående adverhiJla uttl'lcli, lil.t)'dit:a 
med: från IJögt'r åt H'flsler eller från VeiiStt'r at höt:rr. Jag 
kan således rj annat än hö t: lil:len bdvi!l.1, alt dl'ssa ullr)'ck 
skola af nåeon svensk sjömall mL;sförsHis eller förvilla ho
nom vid den angirna lagr•ns till:impning, han må nu för till
fället befinna sia norr eller söder om solen. 

Att nllgon fördel för saken skall vinna~ genom alt hfar, 
såsom Red. vill, laga i helral.tando sol,us rörelse öfvt•r dL•t 
tillfälliga obsenJiions-släiiPI, k<ln jag idw ilasP, TH·r·tom; 
ty i detta fall kan inget allmänt ullryck för rör·else-l:.•t!"ll 
finnas, då, såsom ReJ. sjell' rrans~a rildigt anmfnker, hl'ad 
som på ett visst ställe 1i1l ett tillfälle ilr motsols, kan på 
samma stfdie viol rtt annat tillf:ille vara lll<'tlsols. I st:W..t 
för en allmän rer:el, filr man sålunda en rPuel med inskr:ink
ningar och undantag; hvilket f1IPr1 eft,.r mitt förmenande, år 
att onödi:;tvis inveclila ett i sig sjelft eauska enkelt förhåi
Iandr. 

Det s:lges vidare, att dessa uttryck skola 'Vara i strid 
med naturlagarile OCh förhindra åsl;åJningen af den l1;1rmoni 
och enhet, som råder uti naturfön•tePisema. Del må för
Jatas mig, om jag bl'·känner mig här ~>j fatta R"tl:·s nll'ning. 
Om det år ett faktum, alt cycloner rotera i alldel <•:s mot·
satt led i molsatta hemisferer, och eJill rnan 1 ehuru tPmHgen 
oeeentligt, vill kalla detta förhållande för en natnrJ.ag, sa fr·å
gas: år ett uttryck, som blott och bart vill angifva motsat
s en i röre lse led hos dessa fenomeneT, strid<HJde mot den an• 
föt·da naturlagen , hvilkens ntmär·k-aode .känneteei!en är just 

• 

4e.una ,l,llols~,l.s, Oc~1 om i denn; mols~ls ick e e~r~l~ h~r:
Q.lonier~ och enheten i tlessa för:P!Pt·lsP r kan sill,as, 11\lr "'un
Q,a samr_na ullrycli säcas llinolra åsl,5olninr:•·n af d•· nna ll~rmoni(? 
Noll finnes det enhd och llarmoni i dessa sltlla natudörele,
flser, ly slump är icl,e nagot i n;tiUI'f•fl j IIWII denna liar
IDOIIi l,an liJ,a litet åsl;å!las dl •·•· ens späras i d <· ll anfiirjl,a 
rOrels~la[: t·n, som den knn uenom n5got allndnt ullryc)i fpr 
drona lat: frams.t:illas. Molsalsen l; an upplösas i harmoni, 
men ~:notsat~ ar id<• harmoni . All fullt utreda enhPten och 
!Jarmonien i de !Jgnr, som loj11da de si.Pnh:HI rer:ellösaste ar 
alla naturf .. rJOmenPr, låg utom gr:insorna för mitt arl><'IP1 Iiii-
8om dd lieger utom gUinsorna !Lir· dessa radH. N:\ura ord 
i delta intressanta ämno lon ja r: dock ej undanhålla. Be
trakta vi rörelsen inom ~"Il eyelon i livareirra ho·misferen, så 
framstå folj~nde mfuJ, Iig ., förhålland r• n vid j•• mfört-ls~ clr.m 
emellan. l d•·n norra qdon<'ns nordpol och d<' n södra cy
clonens sydpol har rörelsen samma ri i.tning, nemlip,rn dl ve
ster; i den förra q clouens sydpol och i den sPnar Ps nord
pol är liliaså rörels t· leden dt'llsamrna, nnnli::en ål öster. 1\11•0 
icke noll hårmed . Yi11d1·ns ril;tninr: å r i (!t·n norra cyclo
nrns nordpol och i tlt·ll södras S!dpol densamma som dtn 
r.ildnina, i hviii.Pn hl• la d~n J. r ing jordl,lold !!ilrnole lnrt>lröm
men spiralformiut vrid er sig IHing polerna, n<•mli:,:en från liö
ger åt vensler lirint: dr n norra, och fri\n vensler at högf',f 

kring d<·n sildra pol(•fl. Den ra5arlllt! ortulllen hoj<'~' siu såle
des efter samma Jac, .som lerler ,·ära lalilutlers vesfanvin
dar t'lCh passadrrnas, i ornhhadt lup,n, fir elter år frnmllyt ,an 
de lpftst.römmar. Så, men.lr jag, upplöser sir: de enstal;a 
r~llOIIll'llt'fll!lS molsals i harmoni. 

Än mä det lillatas wig att begar,na delta tillfälle för att 
sjeH cöra uppm:irl;s,arn på ett ft•l, p,enom miss-slirifn .ing in:
Ontet i d~t manust.ript, som ar mit! har ifr5n till tqclillin::.s
ort.en afsändt>s, och hvilliet \'iii liOrrr~turlii s ninr,en der sålE
des ic.ke kunnat anmärkas . l "lagen för stormar" lå ses (sid. 
9j) i pmed.elp,J rt ,S;am.manb.an.g metl hJi,r pfvan oml1and l3de ut-
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tryck följande~ vinden drar sie e le. Ord d drar är l1år fel

aktigt; det bör heta: vrider ~irr ~· le : ; en ytterlirrare lörlda

rill{; af dessa u!!rycli, som lörel;ommer i § 9, sid. l t, for

drar oundgängligPil de11na iindrin~. Den förbindelse, i hvil

ken lle,l:s smicliraude anmftlan af milt arbete redan satt mig, 

sl1all ytterligare öl1as, om, jemte orvan stående förldarinr1, råt

telsen af detta verldiga fel f:ir liomma till allmänhelens kan

nedom. Wisby den l Nov. 1856. 

C a r l C r a m e r. 

Lernnancle fl>ido tl• l P[:ll:l uti ~nsMlrlarens sammanst:ill

ning af dl'\ pf1 l'n gi\n~ smiclfrande och slwrpt l'ilandrande, 
som skulle förrfinnas i 11··d:s aDmti lan af Ur Cramers afhand

ling, mfl det tillålas lied. att nåmna följa11de: 

Vid den ejorda anm:irliiiin::en emot de af Herr Crame1· 

beearrnade ultyckt·n med- och motsols, har icke den omstan
dighelt•n hlif,·it fö1 hisPd,l, alt holien egenllip,f'n ar slirifvC>n 

för svenslin sjömän, och fra rnsl:illnincssättet följal.tlit;en läm

parit derefl<·r. Anmflrlwinp,en r,ällde oclisa mindre förfalta

ren ensldldt, :in det felaldiga, fast alltrör vanlie~ brul1PI, all 

i vetenskapli~:a slirifter, och fö1· allmänna satser, bPeat~na ul

trycl!, som endast böra lol•alt anvilndas, om de skola illne

b:ira sanninp.. Det är ansprålislöst af Herr Cramer, att ej 

hafva lanlit sig möjlieheten al sin afhandlings öfvPrOyllande 

pä friimmande spriil<, eller b"gap,nande af andra än svensila 

sjömfln, t. ex . dansliar och norrm<in, hvill<a måhända kunna 

finna annan mPning i 1let klandrade uttryck!'t ilfl den åsyf

tade, men oberållfladt delta: år VaJ 1-Jerr Cramer rii\l Sii);pr 

på alt den svenslia sjömannen, på södra sidan om equat.orn, 

anvnnder uttqclien med- och motsols lililydiet med hvad vi 

göra hår hemma'i Vi tro dd ej i allmänhet sfl vara fallt>t, 

:3'25 

hd st vi ar o al' ''BP fl Prfuf'PUhel ö f, ort yp.-a,Je om mot5ats('f~, 

.,ch månne då uttrycket kan försvaras~ 

Vi beldaga alt Brrr Cramer ej fallat vår mening med, 

att det begacnade ullryckrt förhindrar varst>h lifnin gen af den 

harmoni och enhet, som råder uti naturföreteelserna. Tror 

då nerr Cramer, alt mänp,den lf1tt lian falla orsal•en till alt 

stormhvirfveln roterar åt motsalta håll i båda hPmisphPrerna'l 
säger man dHemot, att stormhvirfvelns rotation alltid sker 

motsols (såsom vi förstå detta uttrycli), så kan äfven den 

enfaldigaste gPnast inse att delta factum måstl' hafva sin 

grund i en bestämd naturlag, som roterande stormar lyda, 

livarigenom harmoni och enhet i dessa försilrackliga renoroe

ner tydligen upprnharas. 

= 

(Meddeldt frän Norrige ). 

I{OMPASS-FÖRSÖK. 

Uuder ,·åren l 853 fön•togos, vid Carl Johanswrerns varf, 

rörsök föl' att utröna om metallers tjocklek och heskalfenh<"l 

uti lwmpass-dosan, hade nåeot innytande på nålen~ mat:ne

tisrn eller rosPns vandring. 

Det är bekant, alt fransyslH• vell•nsliapsmann"'n Ar8go 

gjort den upptäcl;t, att en lwppar-ring omlil'ing en sv<lnt:ande 

magnetnål, förorsal;ar, alt svanp,ningarne stadoa på l;orlare 

tid. 1\oppar-rin{len slwllf! vara l i tum hög och 5 4 linier 
tjock. Vid försöli, anställde i 1\öpenhamn af Polj' l<·knikern 

Poulsen har man lidare fu11nit, all l l a l ~ linie tjock kop-
' pat·rlosa caf samma resullater som rill[:t"ll, hvari3enom denne 

alltså kan undvaras. 

pfl de engelslw !'ör några år sedan - eller Snow Ilar

ris'~ system - förfärdigad(/. kompasser, var koppar-rineeu an-



braet, l;ll61l på de nyare ceng .. Jska sli kall .lll!! sl~nilaru-110111 _ 

passer, är den utelrmnad, hvaremot dosan år f(irfärd igad 11 r 
omkring l l linie tjocli koppar. 

Till försök en på [(orten i delta häns ee 1~d P , hlefvo förf~ r

digade l koppar- och en messiugsrin p,. B•' CE' ' ' l J tum höe~ 

och i tu:n tjocka. Till svänenint:arue anv;in~les en, uti eu 

s,ilkes-suodd (silkespincl), fritt upphilll{Jd magnetnål. 

Fö.rsöl,on anställdes så som i det följande finnes an fö rt, 

nemli ::: l'n: 

). ~lPd nålar af åtsldlli ca lf•np,der, sålunda att spelrum
met för uålen i rineen vari•·rad e friin } 5 till },; tum. 

Med runda och nH·d Uata nålar; de sednare sfnäl på 
bög- som pli llatkant. 

Med nåi;1r af olika maun ctisl; haft. 

2. 
leken af 

~l~dP(st succt>ssiv afsvarfninr. af rinearn(', så all tjod 
dem förmi usl.ades ifrån 4 till ! tum. 

3. Med s~åncninear af större och mindre I.J3gar, och 

4. 1\J"d svflnguin\!ar fritt utan ring samt med rnessin~ s-
t>ch med l.oppar-riugar. 

- -- -· ---- - ·- -

Tabell J. Hund u al . l tum s spl·lrum. 1 ii 
~ ' ' ' t~lldism•·u - l. 

1<'. i NI. l n. 
..... "' ,. , 

r 

.. .. 
c c c 
" > g > :;.. 

""' ::> " ~. " C'C :j 
:-o "' "' 3 

l 
a C> a < c.. -"' -· . .., ::.::• c c o 

" := :" :" '""' _ , _ ___ 
o 90° 1 90o l !HI'1 -

80° 75° ,no ~.;.::: 

5 ~:0 

JO '760 '}i•l'l ,,l 66° ~'13'· 21° 2'1 O" = ~ --- ~:o 

58° 12° ·- ~ 15 - ""' :sno 2' 2'1 70 2'1 11 
, 

"' 20 6G0 e 
25 45° C> l -
30 57 ° 1'561

' 42° 1'5811 j Eft er 4 a 6 r,an-
40 46° 1'56" 3;!0 1'5511 ~l; a små sviin r:nin-
50 41() 1'56" 2<~0 l' '55'' g ar stannade nå-
GO 33() 1'55" 18° 1'54'' len. 
70 27 ° 1'56" J:) O l ',55" 1 
80 23° 1'5'311 )20 1'51'11 

l !O 21° 1'5511 10° 1'53''1 
l HO l J 9° 1'53'1 so t'lS4" 

Anma,.,mingar till Tabellen t. 
·F betyder fritt svångande nål i ltl svängaode meta'll 

och K i koppar-ring, ~ tum tjocl1 . 

t. Uti ruhrillf•n tid är anförd t tiden för l O svängningar. 

2. Nålen var ohärdad, och dess maenctisrn, som är be

tecknad med l lör jPmförelsen med de f()ljancle Wrsöken, ~ar 

s1•agarc än för en vanlig kompassnål i spelrummet deremot 
n ågot mindre. 

3. Uli Mdallringen aflogo Elongalionsvin~larne blott 

ollPI)'dligt hastirrare ån vid fria svänr,nint:ar, och svä ngtiden 

för an,Jrades f'j . Koppar-ringPn deremot utöfvar en belj'tHig 

1·erkan till alt statina svängningarne. 

Tabell 2. IIIIII ,J n al. t t llltl spelrum . l Il 

l Ma~~nPiism•·n - l ,83. 

F. l 191. l K. l .... ~ '-~ 
.., 

c c ::. > > ..... ::: - ~ ~- ~ ...., 
t;~ :j :::: z ~ 

"' = < ::: - · c.. 3 - ;:-.., =- o o 
C1: " ? l l 

o o 9()0 l 90 11 911° 
5 35 

III 75 11'4 O" 60 1'381
' IS 1'30" 

15 G 
20 63 ' 1'30" 50 1'32" 4 l '"'} ') / # --25 l 
3tl 57 l '311'' 3S 11'25" Slannad<' l' id 

27 1 40 50 1'311'' 

l 
27 1125J' Sl'åuguin gar. 

511 46 1'25 11 22 1'26'' 
60 !j() i 1'21i" 17 l ~26 ''1 
70 34 1'2S" 12 1'2511 

so 30 l '2.) 11 lO 1'23" j 
9 0 . 27 1'25'' 7 1'25 11 ! 

I OO 23 1'25" G l '25" i 
' 

Anmärkningar· till Tab ellen 2. 

1. Mag ne tismen år beräknad eft(•r rege ln : 

au krart!'n rör'håll er si g omv~ n d t som li dens qn arlraf. 
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2. En förökning i spelrummtt ar 1
1r; tum och en fOr·

ökning i magoPtismrn i förhållande = 1: J,sa motvAga Inar 
andra hvad Ii.. Lleträffar och göra lll något fördelalilit:are 
ån F . Svängnintjsliden år som förut d ~nsa mma i Itl och 

F, men kortare i Ii~ . 

• _________ r_a_b_e_n __ a_. __ R_u_'_'d __ '_'å_l_-_1~_6 _t_u_rn_s __ · s~~-e_lr_~_~_n.~ .. _-___ -___ \ 

______ F~·----~1-= __ N_I_.~~~~~~-i.~ __ ! 

l J ! ~ ~ l, ' l ~ · l ~ ~ \ ~ l ; 
l --~--~----~------~ 

l 
::: l 9110 ;:::: . o o 

5 
lO 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
GO 
70 
so 
90 

100 

64 

59 
52 
50 
/J5 

43 
36 
33 
30 

1'40'1 

1'38" 

1'321
' 

1'3311 

1'311 11 

1'3011 

1'28" 

1'29"1 
1'28" 
1'2811 

Il 

:;'; l 42 ::~ 
28 ~- l 19 1'19" ~ 
JH 3 JO 3 ! ~ l 3 l' '20" J~ 

stannade vid .36 :stannade \'icl 23 
a 3S. svanp,ninr;ar . a. 25 sv:ur::nint: .ar.l 
Medeltal af 2 fiir- M•·deltal al 2 for-
sök. söli. 

l 
Anmärkningar till Tabellen 3. 

1. En fÖI'ölwing i spelrummet af fullt ·lF; tum tillil;a 
med en minskning i map,nPtismen förminskar verlian af lt. , 
Iii• vål ej betydligt j -{6 tums spelrum med 2,02 map,neli"n, 
_2 tums spelrum med I 1S3 maenetism, och 1?6 tums spelrum 
lir ,. " 
med 1 magnetism, gifva ungefärligen samma resultat. Da 

3 tums spelrum och fullslåndig magnetism år det anv~nd
"1'6 
baraste för lwmpasorr, fortsallos försöl;en dermed och mPd 

K, då \'erliaO ar n: är terutigen obetydlig . 

Jf(jr60k N:o 4. Med en flat o~l ejordes samma försök 
, 0 m förnt ~oförts för ~en runda; pfr flat kant mild }~ tums 
$pt·lrnm svaii~J~le dPn t !U ållllll 4° efter SO sväng11ingar, 
och stadnad~ r Ii.. efter ~.3 a 14. Map,nelismen var något 
5 tarkare an 1 den runda naten med samma spelrum. 

Sväng·anrle fritt på hi\gl;ant, bragiPs df'O \' id 50 sväng
ningar UPd ifrfin 90° till 45°, deremot på fl;~t llilnl till 560 · 
uti . K på hiip,l;ant sladnade d Pil elhr s a l o svängningar: 
Lullelis motständ har si\IPdes litet inflytande . 

. Försöket N:o 5. Hund nål tillspP!sad i ändarne, härdad 
och rnay,ntliserad till en lirart = 2,7 j framdeles 1sll tums 
spelrum, nenrliy,rn arståndet emellan spetsarne -fr. tum n:in
dre än koppar-rinp,ens diarode r; ringens tjocklek förminskad, 
men bretldl:'n uforändrad j de på livarandra följaode sväng
ningar gåfvo n••dan anförda Elonp,ationsvinklar. 

4 1: tjoet; l l tum tjock l 
l l u m tjock 

"' 4 l!' 
< rinp,. ring . c;. l'lllg, = ""' > 

El~np,a-, l ~ o 
Elongatioo. o "' tron . Elongation. 

C'O -
"' :" c. l c. l o. l c. l o. 

N:o l fr än 90°t.S0° SU 0 84° 79° 
2 60 65 76 70 
3 52 56 67 (j (j 

4 H 47 63 63 
5 35 42 M 60 
6 30 34 50 55 
7 27 30 44 50 
s 23 26 41 46 
!) 20 22 37 44 

)l) 15 20 33 42 
Il 13 17 29 39 
12 1 t 13 27 36 

l 13 lO 1 l 25 33 
14 !l 11 23 30 
15 s 10 21 2S 
16 .. 9 20 27 ' 17 (j 7 17 24 
1S 4 6 17 22 
19 4 5 15 21 
20 ~~ 4 l u 20 

.Vid ett annal l för> ök erfor- drades: 

från 900 S\·ängnin-
20 25 47 ti ll l1 vila g ar·. 

1S0°t . d:o 30 30 1}6 48 d:o 
10° l. d:o 25 d:o 



Anmd·rkningar till {örs(Jket N:o 5. 

J. (j br.tydPr att nålen var upphängd i höjd mt>d rin
gens miLli j O, att den hängde tätt UJH.h~r riag~ns öll· er~ant . 

2. Dessa försök visa att en förminskning från ~ tum 
till { tum har litet inO)tande på ringens rörmäea till alt stad
!Hl svån~ningarne j men cär tjocbl~ken ned till i tum, blir 
r.örmägan betydligt mindre. 

De sist~ svängningarne voro svära alt räkna, och förän

dras lätt af luft-draget. 

Samtliga resullater hänlyda p~, att ringens retarderan
de verkan är betydlig med stora, och liten med små sväng
ningar. Def är likväl sannolikt, att den lilla ~kran, som en 
lloppar-ring. u.töfvar vid svängningar på ~ streck och derun
der, är att anse som försvinaande i jPmförelse med Rosens 
friction på stiftet j ringen kan sätedes antagas; rör otjenlig 
till alt stadoa de små sv:lngningarne, hvilka, i praktiken, dr1> 
de som mest äro till hinders vid kompassernas begagnande. 

FöRSÖK OCH ANTECKl'ill'iGAR ÖFVER MAGNETISKA FÖRÄ!{

DRINGAR O~IBORD PÅ ETT JERNSKEPP UNDER EN RESA 

KRING JORDEN, AF DocToa SconEsBY. 

Under ett sammantriid e af Liverpools liOmpass-komitli 

1 rgar D:r Seoresby en boratll'lse öfver sina rnap,netiska ob
servationer på paketskepr1et nnoyal Chartern under resan till 
Australien och åter till England omkr·ing jorden. Detta far
tyg är bYCedt ar jern, har clippHiiOnstruktion med auxiiH\r 
ångkraft, håller 321 fot i längd, 42 i bredd ocb 2780 ton& 
t'llligt en&elsk~ ml\toingssät!et. 

Tartyget h~ga t:nade under resan .t kompasser, nem!.: 
1:o. Styrlwmpasse1J, justerad efter Airy's method, upp

stalid GS fot frfin at.lersl;ifvpn; 

2:o. Hal{däcl>slwmpassen, äfven justerad, 89 fot akter
ifrån ; 

3:o. Normalkompassen, pä dackhuset eller ruffen, oju
sterad, 181 fot d:o; 

4:o. En kompass till väders, .t2 fot öfver hyttd;icket. 
Observatorn hade ulliinht 4 mP!hoder eller salt all be

stämma sina undenökninuar· öfvt>r förändringarna i fartyp,ets 
inverkan pii kompösseo, nem!. daglig jemförolse ml'llan de 4 
ofvan niunnda lwmpasserfla j försök öfver skrofvets yttre mag

n~tiska J.rafl, an1;ifven ar en kompass, som först ställdes nära 
sidoplåtarn•·s öfverkant och derefter nedsänliles erterhand 
närmare vatlenJini••n. Sådana försök sl1edde på Oera slålieD 
af sl,~ppets lå11p,d, IJåde från h}ttPn och backen o. s. v. 
Vidare undersöhnin.g lid efter· annan ar upprättstående jern• 

stängers polaritet och slutl. observationer med inklinations
nålen på olika slålien ar däck, jamförda med den för samma 
ort bända magnetiska inklinationen. 

Dessa observationer utföllo till fullliOrnliff belåtenhet, 
och \isade, dels att sk eppet ej {örblef uti sitt ursprnngli~:a 
magnrtislia tillstånd, dels alt de justerade kompasserna tPm
lieen \'ii i IJihehöllo sig vid sina råtta streck, sälange farty
gets ~urs eick i nn gt> fåJ' samma direldion, som skmhet un
df'r dess byggand e haft j men n:ir drt slfl[vade motsatsen derat, 
eller mot sj'dost, förändrade sig ~tyrlwmpasserna (under svår 
d1nin3) stundom mt>ra :in ett strPck. 

På stor Sj'dli~ lali!utl visade iifven de justerade kom
passerna orätt anda till 1 ~ kompass-streck. Vid skeppets 
najande i Mdbournes hamn, bdauns dädhus-lwmpassen hafva 
mistat nära hålflen af sin nrsp runeliea diviation, men de båda 
alitra ått·r, hafl•a förökat sina fel, medan dfn öfversta kom
passen var till prablisH användande tillrackligt rättvisande. 
Måst !Jade S~<'ppels ee!'IJ magnt>tish kraft undergått föråo-



dring, i dd de11 1 i öfvercnssUirurnelse med theoretisl;a be
räkninear, hade OIDI'ändt sin polaritet. :kt•pps-sidorna haue 
fåll nonlli~ istället för sydlig maenetism, och hvarje uppstå
ende jerns! äng, dachs-stötta, tHIHrl eller annan j er n bit vä 
d~ck, sasom de 4 eängspelen, hade f5tt norclliea pol en öf
verst, t•huru de norr om rqvatorn haft sydlig polaritet upp
till. I n:irhden af magnetisi;a eqv-atorn på hPmrrsan, be
funnos farlj'gets båda ändar hafva erh311it den polaritPt som 
öfverenssl[lmde mrd jordens, ty akterns hade förändrat sig 
till sydlie saväl öfver som under vattnet, medan skeppets 
förliga anda fått motsalt maenetisk l;rafl. Alltsom resan fort
sattes mot norden, märktes södra polariteten avancera ak
terifrån föröfver, så att inom nonJ tropiken befanns hela 
~lire plåtbeklädnaden hafva återfått den sydliga, Slim den haft 
vid afresan från England. Likväl hade skeppskroppen, under 
den långa nordliga liiii'SE'n från Cap l·lor·n hem, fortfarande 
inverkat på kompasst•rna, sä att de, då rartyget genast vid 
äterkomsteo till Liverpool S\'ångdes, befonnos icl;e blott lrafva 
bibehållit sina sydliga deviationer, ulau äfven att styrkom
passen ökat den äoda till 2 streck, undrr det alt normal
liompassen blifvit nästan ännu kor-rektare ån den befunnits 
j AustraliPn, så att dess fel på de flesta streck voro utan be-

\ ydelse. 
OPnna ~ista undersökning i Liverpool underlattad t•s be-

tydligt drrigenom, att lwmpass-komiteu låtit uppsatta mar
kPil på docJ,ururen, öfverensstärnrnande IDPd en hög skorsterr 
på afstiin.J derifr5n, hvilken inrättninr:: D:r Scoresby berömde 
såsom llPrdeles nyttie ocli vard att efterfölja . 

slutligen må namnas dd vigtiga resultat ar den till vä
ders pla r <'rade lwmpas~en, och af fartygets ofta filretaena 
svajande, att den rälwade kursen under hela resan slog in, 
med undanta~: ar vanliga rel i sjelfva styrnincrn. 

(Erter Naut. Magagzior.) 
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ÅNGFARTYGET LYONNAIS' J<'ÖROLYCKANnE. 

Della fartyg var byggdt af jern i Liverpool 1855 för ett 
franskl-am erikanslit bolag, Uti'Usladt i Havre och rördt af 
kapten Oevaux mellan denna ha~nn och Newyork. Det hade 
full barksl;eppstakling, 1090 tonneaux dräetiehet och propel
lermachinCJ'1 med hvill1a det gjorde 10 å H knops rart. 

från Newyorl1 afgick det den 1 November kl. 2 e. m. 
och nådde öppna sjön Id. 5. Omliring kl. 11 samma afton, 
varskodde utkikl'n en se~ lare om styrbord, som med rulla 
segel styrde l'äll på dem. Valdbefälh~fvaren på Lyonnais lät ge
nast gifva signal med h visselpipan, som kunde höras f O en
gelska mil, samt lägga roret om slyr·hord. Men oalitadt både 
signal och manöver, bier ångfartyget påseeladt midt på lif
''el. Seglaren tick bogsprötrt afbrutet, sedan det skadat ång
båtens sida ror om stormasten, sönderbrutit ena båtdävärten 
och illa skadat de tvenne bfrtarne om styrbord, af h vilka den 
ena var lifräddningsbåt, samt intryclit en bordläggningsplåt 
midlför aktra kollåren. Det främmande fartyget qvarlemnade 
åfven på ångfartyget sin galjonsbild, en svart drake med ögon 
och man förgyllda, samt en dolk i klorna. 

Då Lyonnais fortsatt sin kurs i 10 minuter, inträngde 
vattnet med sådan våldsamhet, att det slåclde elden i ång
pannorna. Så snart rnachinerna stadnat, kom machiuisten på 
d&ck och anmälde att vattnet tog så öfverhanden, att det 
blef fråga om fartygets sjunl<aude. Vid det man genast an
slog pnmparlll', befunnas de oklarade af tillflytande stenkol 
Och kunde icke begagnas, hvarföre man satte i gång vatten
langning för att genom pytsar ösa ut vattnet. 

Under denna tid hade med biträde af några passagerare, 
en del ar besåliningen börjat flytiii öfn>r fraktgods från styr-

24 
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bords till habortls sida, men som vattnet dock oupphOrliet 
steg, lät kaptenen liasta varoroa öfverbord. 

BdfliPl sök te med biträde 3f två sjökaptener, hvill!a med
följde som passagerare, att orugifva fartycet med ett späc
kadt segel, unuer dd timmermännen försökte täppa läclian 
med mattrasser och täcken, slötlade mot sidan inifrån, hvillw 
di>ck genom sj.ögången och .vattentrycket icl1e kunde fås all 
mota vattmts inrusande genom deL 2 fot från vatteolinien 
varapde hålet, som kunde vara omkring 1 qvadratfot stort. 

Vid dagningen företog man sig att draga soltältet ut
oml;riog läckan och minskade den derigenom något. M~n 

(}etta oaktadt, och fastän man aldrig upphört med vatten
langningen, steg· valloet oupphörligt, hvarar man slutade att 
tlet måtte runnits ännu en läclla under vattnet, ty rartyget 
börj.ade nu sänka sig med akterskeppet. Sedao kaptenen 
och befälet sjelf.va deltagit i vattenhissning mad ett par små 
kärl, trodde man en stund, alt man skulle blifva herre öf
veu vattnet, men förgilfves, ly sedan man med alla länsning~
medel fortfarit från Id . 8 om morgonen till kl . 3 e. m., hade 
vattenhöjden inombords tilltagit, och !;rafterna voro nästan 
ullömda, hvarföre chefen hesi<H att låta allt folket gå i bå
tarne. Den 4 Nov. Id. 7 om morgonen, sedan fal'lyget tyck
tes hvarje öeonhlick kunna gå under, låt han dre sista per
soner, som voro qvar omlwrd, r,å i jollen, och var sj~lf 

den siste. 

Junan styrmånnen ciitl i de Låta1· hvar och en af dt·m 
~IHdle styra, nedkallades de i chefens hytt, all i kortet ef
terse hvad kurs borde lagas, för alt uppnå närmaste land. 
De tre båtarue satte af kl. S samma morgon, och styrde 
tillsammans mot nordvest, lemnande vid vraliet chefen i ena 
jollen, och sekonden med skrifvaren och 4 man i den andra, 
jemte den flåte man sammansatt och höll fastgjord med en 
10 famnar lång fånglina vid fartyget, under det en man med 
yxa var klar att kapa, silsnart vraket skulle sjunka . 
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De 3 Låtarnr, rodde i ~ällskap till kl. :S på aftonen, då 
dt·n i lä, som kommenderades af löjtnant Luguiere, under 
stark tjocl;a lörlorade de andra ur sictr, och sedan han för
Birives sölil dem, fortsatte l;ursen mot nordvest så godt han 

.kunde ulan liOmpass och andra instrumenter. ro. 9 sprang 
vinden på nordlig och nödgade houom länsa i 3 dygn som 
s-tormen varade. Vid pusserandet af Newfoundlandsbankeo, 
dogo 2 af hans folk af l;ö!d, och alla do öfriga ledo förfär
ligt af l;ylan, under starkt snöfall med hagel. Äfven hade 
-det inslående sjövattnet skadat brödet och öfriga lifsmedel. 

Den 6 sågs on galeas, dE-n man dock för den höga sjön 
icke lmnde närma sig. Följande dag fick man något åter
hämta sig under inträffad stiltje. På morgonen den S:de 
märktes en tremastare pi\ 5 minuters afstånd, mot hvilken 
man rodde, men då vind uppsprang, fortsatte seglaren sin 
kurs mot nord utan alt bry sig om nödsignaler. Likaså gick 
det den 9:dE-1 då man Id. S pll morgonen jaeade en seglare 
utan att upphinna den; men uppläckande en annan seglare 
om babord, som styrde mot dem, ansträngde de sig i 3 
timmar att ro mol den, och bfefvo då bergade. Det var 
skeppet 11 Elise11 fr a n Bremen, på resa från Baltimore till hem
orten, der de staeliars sl,eppsbrutnP. med all beredvillighet 
erhöllo den hjelp hvaraf de vot·o i behof, samt såväl båten, 
som hvad den innehöll, upptogs ombord. 

Då man drn l O:de aniriiffade ett med 500 emigranter 
lastadt Hambnrgerfartyg, äfveu kalladt 11 Eiise'\ på väg till 
Newyork, öf\•erginp,o alla de räddade dit utom 2 tyskar, efter 
\'ånligt erbjudande, som i betrakl:lnde af förutvarande träog
sel ombord var högst herömvärul. Efter 4 dagars segling 
ankom detta skepp till Newyork, men kunde först den 15:de 
kl. 7 om morgonen inliomrna i hamnen, då Löjtnant Ltiguiere 
skyndade alt anmäla sig hos kompaniets agenter och inför 
liOnsulatet af~ifl'a sin sjöförldaring. 
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Genast hyrdes ångb?1ten Marion, aH afgå Hll olyckssl<illpt 

och hämta d<! skeppsbrulnf', Hall de icke redan voro upp

tagne af andra furtyg. Löjtnanten och en af befalel på säll

skapels andra fartyg Viga medföljde, då Marion den 17:de 

gick till sjös, för att söka i lO daear. Redan följande dae i 

dagnineen va1' Marian på det strille flor påseglingen skett, 

men åtorviinde ulan att halva funnit någonting. Det fu· tro

ligt alt stormen skinerat alla spillror från olycl!sstallet, och 

ehuru man hoppas, alt 1\tminstone några flera menniskor af 

de 200, som Lyonnais medförde, hlifvit bergade, molses be

klaglieen, att .te flesta al dem gått förlorade. 

Man l;ännl'r nu namnet på det fartye, som sl1adade 

Lyonnais, Jl<'mliGen sl•eppet "Adriatic'", hvi·lkct måste inlöpa 

till Gineester att reparHa. Dess l1apten hade i mörkret iclie 

misslänlit att påseglingen varit sil farlig fö1· ångbåten ens som 

för hans er,et skepp, hvarföre han fortsatt lwsan med vanlig 

amPrikansk liknöjdhet, ulan alt tro nf1gon hjelp behöOig. 

FLYTANDE BATTERIER. 

(Utdrag ur anteckning m·, samlade under expeditionen med 

korvetten Lagerbjelke dren 1855 och 1856, a{ C. B. Lilliehöök.) 

F1·ansysT•a flytande Batterier. Om man l<inker sie Alt 

mycket fylligt fartyg all;apadt horizonlelt eller paralelit med 

vattenlin i en, 6 a 8 fot under deu, och öfra delen af fartygel 

försedd meJ plan botten, så har man hufvudformen nr de 

fransy~lia fl)' lanJe balteriernt>. 

llottenstocl.arne äro med jernknän förhuudoa till span

lt·n. Yttre jernbeklätlnaden börjar 1m under vallner, är tjoc

~ast 5traxt deröfver och något tunnare pä topplimren. Bot

ten hindras från upptryckning af 2:ne rader stöttor pä 2:ne 

3S7 

kölsvin samt sned-strålvor mot sidan. Öfre dackels balkar 

ärO af furu, 10 a Il tnm ljocb, samt ligr,a på några tums 

afstånd från h varandra. Sjelrva däcket utgöres af l O tums 

eke!Jalkar. ({ring öfre dflcl1 <ir lös reling buren af jPrnslötlor, 

bvilket docl1 alltsammans under alftir nedliJBt:~'S eller bort

tages. Af jernstöttorna hildas, på den från elden vända si

dan, slållnin~: till en plalform, hvarpf1 skarpsliyltar kunna stå 

och sl<juta öfver däcli. Under seeting nppsältes trPUlll' ma

ster. Vid skjutnine är Joel\ dåcliot alldeles fritt utom en cy

linder ar jernplåt midsllepps, i hvill;en befillhalvaren lian stå 

för alt beslätnml det lär,e baltt·riet skall antaga. l(ommaodo 

meddelas till batteriet och maehin p,Pnom språlirör. Hvarje 

sida har 16 portar, men batteriet förer endast 24 kanoner, 

f'llPr 12 på hvar sida. Kalibern GO-pundig. Under sl•jutoing 

öfverOyttas 4 pjecer till den bemannade sidan . Lavettaget 

vanligt. Kanonportarne ar jPrnplåt, öppnas då kanon går· till 

bord och slutas d:l den rel;ylerar. Balt.PridflCket ar iclio be

tydligt öfver vattenytan. !\lysen <iro på batteriet. Ror af 

jernplåt, hjerlslock af smid! jern; styrinrällning på batteriet 

und er skjutning, men på däcl! under segling eller bogsering. 

Roret har betydlig b1·edd. Under segling och liin[;våga bog

sering, hafva tvelllll' ror applicPrals, Pit pf1 hvardera låringen. 

Maehin ar 120 ('?) hästkraftPr har ansetts för svag; helt och 

hållet under vallen. G•·nom formPils fylligh et akter, har vatt

net svårt alt l10mma till skrul\on. Jernbeld :i tlnadrn al smidd 

plåt fasll's med slirulbultar, som hafva lwuislia 

konisl1a delrn gående tv erligenom plåten. 

Ungefärliga dimensioner : 

Längd ölver ståf . 

Bredd midskepps, nära • 

Djupgående 

Höjd öfver vattnet • 

Total höjd ar batteriet • 

Däcksbalkar af furu 

Däck af ck 

hufvuden ; 

51 meter. 

H 
" 2,5 , 

3,2 
" 

5,3 ,. 
0,2~ 

" 
O, H " 
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Jerobekl;idnad börjar under nttnet lllPl l' r, 
Ptatradernas bredd O,so, 0,4o, 0,6o , 
Plåtames tjocklel1 und~r vattnet 9 a JO crnt. m. 

D:o öfver \·attnet 11 c. m. 

D: o öfverst liring reling l O c. m. 
Under jernbeldiidnaden fu• h11llerirl zinliförhydl._ flatl~

riet har klys, luanbalkar och anl;are både för och akter. 

Engelska flytande Batterier. Eli i Woolwich under lwm

pletterinr: liggande nytande batteri, var bna:dt af jern och 
hade till 1 å 2 fot under vattenlinien först en trf1beklädnad 
4 tum tjocl1, och dPrutanpå jE>rnplåt af 3 ~ tums ljol'IIIPI<, 
något tjockare i och närmast ö[vrr valtenlinien. D;ickshal

kar ar jernplåt omkring l rot från hvarandra. Öfre d~cket 

af 4 tums plank, hvarofvanpå sillille l:igeas jernplåt J; ell<'r ~ 
tum tjock. Ballerid hade 15 portar på hvarje sida, men 

skulle sannolilit ej föra mer än 24 a 26 lianoner. Erehus, 
som låg i Portsmouth, var byr,p,d ar tr~d och belflckt med 4 
a 4 i tums jernpli\t under valtrnlinirn. D:iclisball1ar ar jern. 
Öfre däcket med : tums plåt. Låll!j<l öfver stä f oml1ring 200 
fot; största bredden omilrwg 5.0 fot, pf1 dacli betydligt min
dre. Djupgående S a 9 fot. LleslychninB l~ s L 68-pundiga 
kanonH för massiva lilllor. l aff:lr öfvertl)-llas alla l<anonea· 

på eo sida. Besältnicq;sstyrka 250 man. Maehin med lig
gande cylindrar; .t st. cylindriska pannor, och 200 hästkraf

ters styrka. Dels batteriernas ringa djup i vattnet, dels omöj
ligheten att lwnna gifva dem ett skarp aliler, som lemnar 
någorlunda fritt lopp för vattnet till roret, gör att de styra 
illa. Olägenheten har man försökt afhjelpa, dels genom att 

öka rorets bredd, dels genom att för serskitdta tillfällen an
bringa ror på låringarne. Tackling : tvenne svåra master 
med galfelsegel samt toppsegel på fockmasten. Masterna 
kuooa nedläggas, men de äro så svåra, att det ej kan sl1e 
utan vid sidan af ett linieskepp, eller under liran. 

H v et 1·j e !ta u tl a. 

Norslca dng-korvetten Nornen är af sa1mua konstruktion 

som korvetten Nordsljernan, men 14,7 sv. fot l:ingre. Dess 
armering utgöres af 2 st. 60-pundiga bomblwnoner och U 

st. 30-pundiga kanoner; men enar korvetten har plats för 
ytterligare 4 kanoner, och den är tillräcldi(lt styr, så torde 
den förmodligen erhålla denna föröl.ade artillerist yrka. 

Den har 216 mans besättning, rj·mmer proviant för 

4 månader, vatten för 2 månader och Jwl. !ör 4- dagar. 

Anxiliär-maskioen är af SO hästkrafter, och har fast skruf. 
Vattendestillerings-Ilahyssen lemnar cirl1a 136 sv. lwnnor de
stilleradt vatten under den daGlit;a malkolwingen. Under 
dess expedition l 856, har korvetten för naasldnen ensamt 
gjort en rart ar 6 lillop; största rarton för masliill och segel,' 
bidevind, var 9

1
4 knop; för segel ensamt, hidevind, 9, och 

2 streck rumsk. 11 linop. Den uppgirves vara ett godt och 
makligt sjöfartyg; styr och maoövrerar väl, samt uppfyller 
således det pror,ram som för d(•nsamma uppujordes för 5 år 

sedan, då den siwile byggas. 

Marshallska lavetterna. Uli 1\. Kries-Vetensk11ps-Al•ademiens 

Tidskrift, 9:e häft. detta år, står ibland "Undenättelser fr·ån 

främmande länder", under rubrik Stor-britanien, den märkliga 
nyheten, att de Marshallska lavetterna, som hitintills icke blifvit 

inom någon rnario godkända, med undantag af den svenska, 
nu efter cirka 30 års tillvaro, blifvit i England "på Here far
tyg an vända11 efter den "af svl'nsken El1renstam gjorda lyc

kade förändring". Tidskriften nämner blott ett af dess far
tyg, nem!.: n den till Preussen utbytta fregatten Thl!lis". Det 



340 

otroliea i denna uudernitlelse, bar föranledl oss till elter
Crågninear, hvanid befunnits: 1:o att de 2:ne sjöofficerare, 
som just nu hemlwmmit efter en pä Kön el. Maj:ts Nådiga be
fallning verlis!alld utrikes resa, för att i England och Frank
rike inbemta upplysningar angående dessa länders sjö-artil
leri, icke under resan sel! någon enda Marihesilsk lavett, lll'ar
ken på arsenaleroe eller ombord i fart y g: 2:o att den till 
Preussen utbytta fregatten Thelis ankom ifrån England med 
tomma batterier, d. v. s. att ombord på densamma befunnos 
hvarkeo kanoner elle1' lavetter. Deremot har oss blirvit med
delad!, att då fregatten Thelis sedermera skulle i Danzig be
styckas, erhöll hon då till en del, och blott på försök, 
Marshallska lavetter; b vilket dock iclie var på grund af Preus
siska artilleristeroas förtroende till dessa lavetter, utau alle
nast genom enskild! utverkaD ar den i preussiska marinen 
tjenstgörande svensken Cavallius. 

Nytt slags fyrskepp och sjömärke. Enc•, lsmannen B~>r

bert har uppgjort en plan ar ett slass stora jernbojar, livar
på äfven fyrtorn kunna ställas, nemligen af den höjd som 
fyrskeppets lanternor vanliePil esa öfver hafsytan. Sådaua 
bojar brrmas runda med inåt böjd bolten (ungefär såsom 
nedre dPlrn af en vanlis butelj) och harva i midten af bot
ten en trumma, hvarieenom morinp,skettingarna upptaeas och 
filstas kring ett spel beläget i sjelfva bojens tyngdpunl1t. Om 
detta spel emellanåt vrides ett hvarf omkring, lian man öf
verse, måla eller förse olika delar ar kettinsen, som dessut
om genom stället för sitt fästaode åstadkommrr mesta sä
kerhet att hålla vid hårdt pafrestande. 

Om en sådan boj bygses af jernplåt, 45 fot i diameter, 
011h med Il fots djupgående, få1· den 325 tons hårighet, och 

kan [ÖI'3 ett ryr!Ortl af 40 fots höjd med lanternin, synlig 
Il eng. mil. Genom kellinearoas fästande midtuti, kan man 
begagna de svåraste sådana, utan annan verlian på bojen, än 
att dess ballast i förhållande kan minskas. Det föreslås alt 
fOr ofvannämnde storlek nyttja 3-tums hetting, bvilken, ta
gen ruDd brådspelet och genom en svår ring i de undre 
lrettingarne, bildar en sammonhängande kettingsrins, som kan 
efterhand undersökas till alla delar. 

Dessa bojar hafva myclH~n styfhet, ly en sådan om 20 
rots diameter, utlagp,d på Goodwin smid, · i ett ytterst svårt 
läge, krängde aldris utö!vt-r l 0°, och således lian man an
taga, att det hiir !öreslagna fyrtorort åtminstone aldrig skulle 
göra större öfverhalningar, under det fyrskeppen ibland svänga 
sina fyrlanternor anda till 40°. 

Underhållet af sådana boj~r bur icke blifva halflen så 
stort, som för Pit fyrskepp, isynnerhet derfilre alt de erfor
dra mycket mindre besättning ellrr 4 man isbllet för 11·, 
som nu h§llas såsom hjelp att navi~:era fyrst.eppen, då d€! 
råka i drift . 

Angfregntter. J Portsmouth, tler man 11ylip,en sftp, d••u 
stora amerikanska ängfn·gatten med ll•~ ra l1anoner flit liftgot 
linies~epp på ett batteri, har man nu profst·glat dt>n störste 
ar samma klass fartyg, som hittills blifvit byggd i Eneland, 
neml. Shn11non om 250 fots langd, 2400 tons dr:i);tit~het 

(linieskeppt>n hade för 20 år sedan lwappt mera ål) 211011), 
450 nom. hästkrafters ångmachiner, och 51 kanon11r, nrml. 
30 st. fullgoda s-tums bombkanoner på batteriet samt p?! 
öfra däck 20 st. långa 32-punclinear och l homhkanon på 
svänslavelt. Detta fartyg är af samma klass med fret;att erna 
Eu,.yalus och Imperieuse, mt>n ännu större i\n tlcssa lt l' ruru- -
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da krigsfartyg, De bafva skorstenen midt emellan stor- och 

fockmasten, hvarigenom tyngderoa blifva mera jemot förde

lade, än då pannorna ligga akter om stormasten. 

Bdtars hastiga nedfirande. Redan många år hafva en

gelslta uppfinnare sysselsatt sig med methoder att kunna for t 

och säkert nedfira låringshätar från fartyg, under det de göra 

fart genom vattnet. Det visade sig nem!. vid änepaketen 

11 Amazons'1 brand, att nästan alla försök i detta afseende miss

lyckades, livarigenom många menniskolif spilldes. Intet år 

har sedan Cörflutil, utan alt man haft bedrofliea exempel på 

dylika olyckshändelser, när båtar hastiet skolat beeagnas. År 

1Sli3 försöktes en uppfinnine · att fira en lårioesbåt i sjön 

från en ar Thames-ångbåtarne under mara än l O knops fart, 

och denna inrättning lyckades fullkomlict, samt har sedan 

blirvit använd på eu del paltetfartyg. En M:r Clifford har nu 

visat, att man kan på lika sått nedfira den högt hängande 

och svåra låringsbåten på ett lioiesltepp, med lull bemanning, 

hvadöre eneelska Amiralitetet har befallt att denna uppfin

ning skall grundligt försökas till sjös, med afsigt att antaea 

den på flottans fartyg. Hjulfreeatten Bulldog har sednast varit 

utsänd för sådana försöks anställande. Dess styrhord lårings

båt blef dervid ofta nedfirad med 15 mans besättning och 2 

officerare, under det ångbåten gick med full fart eller ända 

till l O eneelsl1a mil i timmen. H varje försök allopp fullkom

ligt tillfredsställande, ehuru den tunea båten hänede nära 

akterom skofvelhjulen och nedfirades ar cu man bland båts

roddarnt'. 

.Atlantiska telegraf-kompaniet bar antagit anbud på un

}eruttens telegrafkabel ~tt levereras lärdig alt inskeppas de n 
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sista Maj 1857, och man hoppas harva i ordning tel~grnf- ' 

rörbindelsen mellan Europa och Amerika i näsllwmmande 

Juni månad. Eneelsila rPgt•ringen har förklarat sig vilja lemna· 

hvilket fartye som kompaniet heg:ir, ifall vidare lodningar. 

skulle anses behöniga. Äfven har den föridarat sig villig att 

gifva hvarje biträde som begärc•s för trådens n.e clläooandP 
blJ ' 

sam't att girva för öfvorförande ar sina depechPr 14 tusen 

P. sterling årlig~>n, som motsvarar 4 procP.nt pli a5o,ooo r., 
hvilket är det kapital sällskapet anses hafl·a ~nvandt. 

Ryska skeppens upptagande. En nu i Ryssland vistand·e 

amerikonare har ingalt kontrakt meJ ryska regeringen att 

upptaga de fartyg, till anteJet 52, hvill1a biPfvo lörsånkla vid 

Sebaslopol, under sista kriget. [h•n liOnlrahPrarJdt· är samma 

man, som lj'cliades viJ Gibraltar 11ppt ~ g'1 vral1et l'fter ameri

kanska ängfregatten Missouri, h vilket läg J pr tl ro ra är t•lt mål 

för fruktlösa bergningsförsök. 

Förstörandel af en kinesisk sjöröfvare-junk. Und Pr oro

ligheterna i l{ina har sjöröfveriet på dess kuster· sii tilltagit, 

att hvarken lmstboerne eller handelsfartyeen förmätt freda 

sig deremot. Derföre bafva de få engelska kriessl•eppen i 

dessa farvatten anstranet sig på det högsta, alt utrota de 

flottor och förstöra de tillhåll, som sjöröfvarne hade i sitt 

våld. Vid en sådan affär återlogs från dem ett engelskt far

tyg, ett kinesiskt befriades, tvenne sjörilfvarefarlyg och om

kring hundra man förstördes . l{ulterbriegen Racehorse, som 

dervid va r it serdeles verksam, seglade derefter från Amoy 

till Fu-tscbu-rn, och märkte. den 4:e sisU. Juli under 
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land en misstänkt ju11k, hvarp~ sattes jagt, för att hindra 
dess rörening med 17 andra sjöröfvarefartyg, som sedan upp
täcktes ankrade på så grundt vatten, att brig\:en icke J.unde 
nalkas dem. Den jagade förföljdes in i Pinghai-viken, der 
kutterbriggen ankrade, och sände sin<l armerade båtar att 
fullfölja jagten. Efter en lillig jagt af en timme, under det 
sjörörvaren sköt på de tre håhrne, lade giggen till att äntra, 
men möttes af en sådan skur af spjut och ett slags Iland
granater, hallade "stinkpots'\ att dess lirutförråd antändes och 
båtbesättningen måste hoppa i sjön. Kort derefter fick dock 
slupen sin haubitz att nå junken, som deraf led så mycket, 
alt den satte på land. Ar dess sextio mans besättning, blefvo 
40 ned!Jiorda, meu de öfriga undlwmmo mt>llan klyftorna. 
Junken brändes, innan båtarue återvände, med en förlust al 
tv ä döda, 2 farligt sårade och de öfrig., 3 af giggastatne icke 

heller oskadade. 

SAmlANDRAG AF ÅTsKILLIGA KoNGL. BREJo', FönoRDNI"N

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\f., UTGÅNGNE FR1N SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTE~ 

(Kong!. Bref.) 

Sept. den 17 . Sei1.-Löjtn. Grdve K. Posse beviljad 3 ~rs 
tjenslledigh et från den l Ol.tober all ingå i ({Pjserlig Fransk 

Örlogstjenst. 
s. d. Under-ollicerarne, kommenderade å Korvetten "Lager

bjelke11 under dess sednaste expedition lill Medelhafvel, 
hafva blifvit förunnade gralilikalioo, molsvaranda en må
nads enkel sjöaOöning, alt utgå ar samma medel som ex

peditionskostnadeo. 
November den 25. Sek.-Löjto. G. B. Helledny beviljad 3 

års tjaostledighet att ingå i fremmande magters örlogstjenst. 
s. d. Direl;tionen öfver Am:ts-Krigsmans-kassan ege1· utlåna 

af kassans ruedel till menigheter emot revers med solida

' risk ansvariaheL 
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s. d. En Flotrans Under-officer må anslålias till bevakning 
ar .Flottans kruthus å Londden, emot ett arfvode af l 00 

Hdr Bl;o samt 2 famnar björl•ved. 
s. d. Gralifilwlioner beviljade f. d. Kapten-Löjtnanten C. G. 

Holmqvist 200 adr; f. d. Öfver-Konslapeln C. G. Friberg 
33 Hdr 16 sk, och f. d. Under-Skeppart>n J. H. Törnqvist 
25 Hdr allt blw, alt mPd tillsammans 258 Bdr 16 sk. utgå 
af de till understöd af personer som tillhört Flottan af

satte Invalidhnsmedel, 
s. d. Innevånarne å Råå fisklåge må på egen bekostnad un

derhålla en lykta till inseglingsmärke nattetid i deras båt
hamn, med villwr att samma lykta gifver blått eller grönt 
sken, för att ickl' [öl'\'exlas med öfrige fyrar i sundet. 

s. d. Kammarförvandten J. F. v. Heidenstam har erhållit 500 

Rdr hko (att ult:å af anslaeet å 5:te Hnfvud-Titeln till 
Extra utgifter) såsom gratifikation, sedan han nu fullstan
digt nlredt förhållandet med de i Stationernes 1-lufvudböc
ker för 1852 upptaene balanser, samt jemväl uppejort nytt 
formul:lr till kassa-lwnlrollböcker. 

(General-Order.) 
Oktober den 2. Selwnd-Löjtnant, Grefve Moltke Hvitreldt 

beviljad 6 månarle1·s tjenstledighet att inga äktenskap. 
Den 3. Kapten och 1\idd. E. Ekman tillåtes bära Officers

korsel af ({ongl. F'ransl1a lleders-Leuions-Ordeo. 
Den 9. Kaplenerue A. G. Netzel och F'. A. L. v. Horn, skola 

såsom leclamö!l'r i Krigs-Bofrätten deltaga i pröfniogen ar 
ett mål rörande Postånp,farl ygd Nordsljernans pågrundstöt

ning vid Utlångan år 1854. 
Den 13. sekund-Löjtnant G. B. Helleday tillåtes afresa till 

F'ranlll'ike och der arvakta vederbörlig rosolnlion å sökt 

utrik«'s tjenstledip,htt. 
Den H . Ängfart l'l:rt Valk yr i an skall afmönstra, bibehållande 

uppbördrrne ombord . 
Den 16. Sek .-Löjtn. vid Konstruktions-korpsen V. Hingheim 

beviljad l ar s tjcnstiPdiehl't alt \'id Brresnnds mekaniska 
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verkslad inhemfa kannPdom om änemachin·er och i~'rnfar

tygs byggnad etc. 

S. d. Modellen till paradsl•jorla för [{anonierer (blårandie), 

ändrad till !ilihet med dt;ll för nätsmän (!nit med blå lirage). 

Den 17. Under-Konduktören vid lneeniör-kåren, J. A. Pet

tersson, tillåtes genom~å t;raderne vid Kong!. ~larin-H~ge

mentet. 

De o l S. Skeppsgossarne skola, ·(i s~äHet för nu bruklige ka

vajer och i den mån desse blifva såsom förslitne kassera

de), förses med stortröjor i likhet med de ar Matroserue 
nu begagnade, och för en slitningstid af 6 år. 

Dfo 20. Äng-Korvetten Thor skall afgå till eartskrona och 

afmönstra, bibehållande upphörderue ombord. Machinist

oJficeren å Äng-Korvetten, Sek.-Löjtn. d'Ailly, afpolletteras 

i Stocldwlm och anmäler sig hos stations-Befälharvaren 

derslädes. 

·s. d. Sedan de 2:ne vid Motala me~aniska verkstad i år 

beställde [{anon-ångbåtama blifl"il godkande och emottag

ne, slwla de klarp,öras och utgf1 på 3 vedors , expedition. 

Ångfa1rtyget Valkyrian, å lililket stockholrus stations Hegle
ments-lwmite inmömtras, sl1all åtfiilja uenna expedition, 

som stfllll's und<>r befål af Kommendör-l(aptenen och Hidd. 
Lilliehöök, 

Den 31. Premirr-Löjtnanten vi.d Konstrulitions-korpsen H. For

nell tillåtPs bära Påniga '1Stora förtj~nstmed.aljen af p,uld.11 

S. d. Åup,-Korvetterne GrOP, Orädd och Thor skola afrustas 
och uppläggas. 

S. d. Marin-Hegementet får anlägp,a h vita epåletter, och dess 

musilil•år, röda tagelp·lymer; dock med viikor att anskaf·· 

fandet af desse persedlar icke föranleder, nu eller fram

deles, någon sersldld kostnad för statsverket. 

November den 3. Norsl1e Sl!eppsbyggeri-lnspektören Som-

merfeldt och Direktören Wr mel;anislw verl1staden vid 

Cari-Johans\trern, Sörenst-n, få åtfölja den anbdallda pröf-
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· nines-expeditionen med de 2 fl5r Ffottan. ny byggde Kanon
§ngslnparne. 

Den 4. De för Flottan vid Motala i å1· nyb~· p,gde Kanon-ång

slnparne erhålla namnen, den ene nuogland 11 och dE-n an
dre 11 Svensksundn. 

Den l S. Kapten-Löjtnant C. J. E. Metander beviljad 6 mån. 
tjenstledighet att inom Ri11et sköta egne angelägenheter. 

Den 21. Sok.-Löjto. Engström beviljad 6 mån. tjenstledig
het att i egne' åreoden vistas i Frankrike och England. 

s. d.. Ångfartygen Talkyrian och Sydow, jemte ö[rige vid 

Stockholms station rustade befintlige fartyg, skola atenstas 

och uppläggas. 
Den 24. Kapten-Löjto. vid Konstruktions-korpsen A. Ljung

stedt tillåtes emottaga och bära Kommendörsteclmet af 

K. Österr. Frans Josers Orden, och Premier-Löjtn. H. For
nell vid samn~a korps, Hiddartecknet af nämnde Orden. 

Den 25. I afvaktan af anställning vid K. Franska Flottan, 
tillåtes Sek,-Ll)jln. Grefve Posse att vistas i Frankrike och 

England under en tid af S månader. 
December den J l. Lots-Löjtnanten och Fördelnings-Chefen 

i Luleå, C. G. Schröder, har erhållit ytterligare tjensqedig

het, under hela året 1857, att sköta heJsan. 
Den 16. Premier-Löjtnant Zethelius beviljad l år~ tjenstle

dighet, från den l Januari 1857, att föra ångfartyg inri
kes orter emellan. 

Den 19. !\ap t. J. V. Bngge vid Marin-Hagerneo te t, på egen 

b~gären entledigad från Komp.-Chefs-bdattniog vid Krono
arbetskorpsen . 

Den 19. Kapten C. F. C. lijelm vid Mario-Hegementet !ör

ordnad att vara 1\omp.-Chef vid Krono-arbetskorpsen. 

S. d. Att salut Int·d styckeskott från Carlsilamos kastell skall 
t. v. inställas. 

S. d. Befälet vid Marin-Rrgementet tillåtes bära sidegevären 

i gehäng eller s. Ii. koppel. Af silfvergalon för Officerare 
och af hvitt shinn för Under-officerare. 
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s. d. 3 månadPrs tjenstledighet beviljad Under-Löjtnanten 

vid Marin-Regementet J. L. Wibom, från den 2 Januari · 

1857, alt inom Riket bevaka enskilde angelågenheter. 

Den 31. Kofferdi-malruser, till ett antal af högst 30, rå un

der innevarande vinter och i mån ar behof användas till 

arbeten å Stockholms station, mot en dagspenning af 16 

sk. bliD per man. 

Förändringar inom If.onyl. Maj:ts Flotta. 
Befordringar : 

Den 28 Oktober. Till !{apten-Löjtnant: Premier-Löjt
nanten C. A. Kreuger; till Premier-Löjtnant: sekund-Löjt
nanten F. E. Norden; till sekund-Löjtnant: utexaminerade 
l{adett- Korporalen Fri h. M. D. Ruulh. 

Den 25 November. Vid Marin-Regementet, till Under
Löjtnanter : Furiren vi el ({ron ob~>rgs Regemente J. G. schmalt z 
och Serg<'anten vit! samma HegemPnte A. F. Danckwardt; 
virl Flottans Mekanisl;a korp~, till ({a pien! Löjlnantf'n S. F. 
\Vestrell. 

Den 1!1 Decemher. Till Selwnci-Liljtnaut: ull'xaminer·ade 
l{arlelt-lwrporalen G. M. Stael von llolst~in. 

Förordnande : 

Den 25 Novl'mher. Till Lolsrörclr>lninl:s-chef inom Suntis
valls fördelning af nona Lots-distriktet: ÖfverslyrmanuPn J. 
O. Wigr·en. 

Tt·anspnrt : 

D•·n 25 Novemher. Till Löjtnant i Flottans Mekaniska 
korps: l.iijlnanlen vicl Vilp,- och Vattenhruenads-korpsen, 
C. WennPI'ström. 

A{sked: 

Den 25 November. s~kund-Löjtnanten C. Petre, med 
tillstånd att såsom Selillnd-Löjtnant ulan lön uti Flottan 
qvarslå. 

Den 19 December. Sekund-Löjtnanten B. ar Trolle, och 
Sek.-Löjtnantcn ,·id Konstruktions-korpsen J. G. Braune. 




