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Om Kompassens Deviation samt me· 
thoderna till dess utrönande. 

Det är en känd sak, att kornpassens deviation i allmän

het är lietydlig å jernfartyg och ångfartyg, samt att man 

följaktligen ej kan underlåta att göra beräkning derför vid 

navigeringen. Deviationens storlek vore likväl af mindre 

vigt, om den för öfrigt vore regelbunden och permanent för 

samma skepp, på olika latituder och under olika förhållan

den; men· så är olyckligtvis icke händelsen. Genom, under 

sednare åren, af Scoresby, Airy, Smith och Evans m. fl. 

verkställda, såväl theoretiska som praktiska undersökningar 

är det fullkomligt ådagalagclt, att deYiationen utgöres af tren~ 

ne delar, hvaraf den första är konstant och i allmänhet 

ganska obetydlig, synnerligast om det "mjuka jernet" är 

symmetriskt fördeladt i fartyget. Den andra delen kallas den 

hal{cirlwlära deviationen och uppkommur af det "hårda jer

net" och den vertikalt inducerade magnetismen hos det 

"mjuka jernet." Som dessas verkningar äro beroende dels 

af jordmagnetismens horizontela kraft och dels af inklina

tionen, hvilka förändra sig med fartygets geografiska posi

tion, så följer deraf, att den cirkulära deviationen äfven är 

föränderlig. Den tredje delen kallas den qvadratislw devia

tionen och är isynner!Jet af stor betydenhet å fartyg, som 

hafva jerndäck samt trärskeppsförbindning af jern i närhe

ten af kompassen. Totaleffekten af alla dessa krafter, som 

åverka kompassnålen, är emedlertid hvad man i allmänhet 

kallar för deviation och, ehuru man numera kan efter en 

observation deraf på ett gifyet ställe, medelst de af Poisson 

och Smith uppgifne formler, härleda hvar och en särskildt 

samt derefter beräkna deliationen på olika latituder, så äro 

likväl alla dessa kalkyler alltför invecklade och besvärliga 

för att vara till något gagn för den praktiske navigatören, 
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solD i allmänhet ej har till att egna sig deråt utan måste, om äfven på bekostnad af noggrannheten, nöja sig med enklare utvägar. 
En tillfällig förändring i deviationen, som understundom kan blifva ganska stor och förorsakar olägenhet, är den som uppkommer genom fartygets krängning och isynnerhet vid svåra öfverhalningar, livanid de, kompassnålen dragande, krafter få olika riktningar till denne, som kan anses stän{ligt bibehålla sitt horizontela läge. Följden häraf blir, att kompassnålens nordpunkt drages åt endera sidan, vanligen åt lä, och vid häftig rullning svänger den åt båda sidor så, att ej sällan inträffar det kompassen under sådane omständigheter ej är till någon nytta. i\'Ian har föreslagit, såsom ett verksamt medel häremot, att placera en liten magnet vertikalt öfver eller under kompassnålens medelpunkt. Flera methoder att upphäfva deviationen hafva blifvit föreslagna, och bland dem har professor Airy's varit den mest använda. Alla dessa methoder äro likväl behäftade med samma hufvudfel, nemligen att deviationen icke fullkomligt upphäfves för alla kursar, och att större förändring af latitud gör ny korrigering af kompassen nödvändig. Härtill kommer, att en på dylikt sätt korrigerad kompass blir trögare och förlorar af sin magnetiska förmåga. Af dessa skäl antages det som säkrast att hafva en okorrigerad standard- eller normal-kompass, hvars deviation är känd och antecknad i tabellform eller, på grafiskt sätt, i en kurva. Skulle deviationen hos styrkompassen, hvars plats är gifven, vara mycket stor, så torde det likväl vara skäl att till viss grad korrigera den medelst mekaniska hjel1nnedel; men för standardkompassen blir det onödigt, ty man bör i allmänhet kunna finna sådan plats för den och för öfrigt ordna så, att dess deviation ej blir alltför stor. Synnerligast i jernfartyg är det af yttersta vigt att välja passande ställe, både för styr- ocll standard-kompassens uppställning, och borde alltid fartygs-I~onstruk.tören fästa afseende derpå vid de an-
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A ä kas bör äf-·dninrrar som rröras för styrinrättningen. mn r o Ol ·""t·t 'det ·~c~e är lik<>iJtiot i hvad riglning fartyget sta~ \Cn a · "- "" "" dl' t a 
ptt 'bädu under byggga.den, ty detta inverkar bety tg p 

l ne deruti. deviationen och föräm nngar 
Utom hyacl ofyan är antydt, torde följande praktiska föreskrifter här böra anföras. 

Ett jernfartyg bör byggas stående i nord och syd o :-:~~en helst med förstäfven åt söder, om kompassen pa ac .' o 1 ·u-·11s vanHot ställe. !(all anbnnrras pa lll.•.l , o s ' "' 
o d a af 2:o. Kompassen bör icke anbring~s. nära ~~agon er -.. ·1 däcket är af Jern, bor, der kom fartyaets andar; o ca, om . ~ utan i dess " . beklädnad lcke tmnas passen får sin plats, Jern . .. k . . länrrd och bredd af ställe endast träd, till en utstrac '~mg l "" l~ gång kompassens höjd öl\er daclc . . . b.. l·'ka grannskapet af alla verbkala JCrll-

3·o Man or une VI 
o 

• • . o m äro under kompassen, sasom massor isynnerhet saclane so .. k kott . k't : täf J·ernbrunn för propeller samt tvars eppss Jern-a ers , 
af jern m. I:l. . l enkla nålar böra undvikas, och 4·o Kompasser mec d d b" b

. o·.'I. tao-a såsom regel att förse sitt fartyg me e a-man "" 
o . stå att erhalla. sta kompassel' som . f . . l- eller standard-kompassen 5·o Kompensatlon a norma .. d t då bör eJ . ske; och, hvacl st.yrkom~assen be~ra!~\t~l~s bör .. el· et betydhrr. utan, l ' 

dess deviation ar my ... . ""' ·l o ofta tillfälle .. ? let norro-rannaste oc l, sa {leviationen u tronas Jl•l c """"l fil sitt maximum under-aertill gifves, unclers?.~~s d o·mrr c ~n h'~ilket fall nytt, fullstänPtt nåo·on märldig foran rm.,, l ga "'. . ..... , å"t anställas. dit:rt deviatiOUSfOI SOk mc::> e .. . .. :·ttad så att pej-o ' 6:0. standard-kompasisen b~a 'a::hl~~~~ den ä~dan för-k tao·as med c ensam ' lingar unna o ' . . . tvilkas medelinia vrider sig om-sedel med rörliga ~.~ottptro .. ~~~rl kompassens medelpunkt och på k · rr en punkt r a · 
.. d å 

nn, . vridnino- ej inverkar storan e P P dant sätt att diOptrarncs "' sa ' t ålen kompass-skifvan eller magne -n· . 
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7:o. slutligen anmärkes att k behandlas d d ' ompasserna alltid böra . mc en största omsoro· och varsa l t litet som möjligt utsättas för Jt'"f't"o-"" .. m_w och Hå väl pivotspetsen som hvlsan i I;ål~~a ~:~totaskr, lhvanlgenom så-ven 'd l - . . a c as ,mdan äf ' VI S {jUtning ombord å k ·o- f . ' . -böra lyftas ·r·o . . . nos artyg, kompass-skifvorna l l an s ma pivoter Bel ö f t k kan för tillfället dertill anvä;ldas \ ves ~-yr ·ompassen, så de "tt nagon samre kompass ä n ra a, och hvartill vanligtvis eJ· ti'll o k n · gang sa nas. 

Till · utrönande af kompasse d .. . . thod f" . l . ns C\ Jatlon hafva flera me er OI es agtts och ä f\ en be o- O' . 
•• 

synas ma .. . . ,,.a"'nats, utan att, som det' iii ' n annu 'e lat t.Illerkä o -företräde framför de "f·' nna nagon af dem bestämdt 0 11 o-a Orsake 11·· ·rr den att fl . f "' · n art1 torde vara ' er a a methoderna förutsätta vis ... o 
landen på det t .. 

11 
d sa lokala forhal-.. s a e er undersöknineren k 11 handelse de• r·· . fi "' s a ske som i 01e mnas kunna .. d ' ' thoden lätt ocl~ beq,:än g~ra en ena eller andra me-o 1, men 1 motsatt fall "T .. dess nagon method bl' . o l' ' o moJ t g. 1 J! J !l pa unnen pas d . fartyg och till"' . 

1
. ' san e till alla slao-s am p I g under alla förl f 11 d o medgifva fartyaets krino·"l'I'd . - la an en, blott dessa .. o o' nmo- HJTC det f"]' k ·]' o andamålslöst och onyttio-t att b"'' .. o Ja . t Igen bade . "" estamdt anbefalla o (Y .• method till beo-ao·nande l l t .. na"'on \•Iss 

k 
. "' o ' 1e s omstandio-heterna o o unna bhf\:a sådana att d . " nagon gang . · ' en antmgen alld 1 . våndas på det if .f . e es Icke kan an-J aga' aran de stället eller ock o method skulle vara vida lä 1. nagon annan mp 1gare. :Men de 1. saken till den meninrrssl·t'IJ'al t' l . n egent Jga or-"' ' '.JO' I et som .. · afseende på de olika I th d"' ' .. gor sig gällande i ue o ernas for t .. l deruti, att höo-st få . e ra c en, torde ligga .. o personer egna den ,. amnet, som det fO .. I'tj'ena . h uppmarksamhet åt l. varar h" l granskning af eller insig; uti sak am er, att d: flesta, utan orda den method so d en, begagna SJg af och för-' m e utan vida · d · den bästa eller f , re un ersökning, anse för ' nagon annan lil b ·· det. Märkvärdigt är att äf ' m o et~nk~~mt, sagt vara gations-vetenskapen bel ' dl ven nyare, larobocker uti navi-Jan a detta ä å händigt, att de oftast iJ k .. 

1 • n~ue s ytterst knapp-Is ran 'a sig till blott antydning af 
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något sätt., på hvilk-et deYiationen kan utrönas utan att vi-' dare redogöra för met.hodens grunder eller lnad grad af för· 
troende den förtjenar. 

Då emellertid deviationens utrönande, synnerligast ombord å ång- och jernl'artyg samt såclane trädfartyg som föra jernlast, numera är af så erkänd stor Yigt, att den livarken bör eller får försummas, men sakens utförande ofta måste ske af personer, som ej ha[va den ringaste erfarenhet eller vana dervid, så torde en kort framställning af de olika methoderna tiH deviationens utrönande samt granskning af di· ras . relativa förtjenster ej blifva ovälkommen för dem, som komma att få befattning med fartygs navigering, helst de derigenom blH\a i tillfälle att sjelfva bedömma hvilken method, beroende af omständigheterna, företrädesvis bör användas samt h\ad förtroende resultaten förtjena. 

A} l}~viationen§ utf'önande i han•n· 
!:sta methoden 

En god pej\kumpass uppställes i land, allägset ifrån llerg eller byggnader, dil denna kompass antages utYisa verkliga magnetiska direktionerna till derifrån pejlade föremål. Under fartygets krings,ängning, medelst varp eller bogsering, sker, vid öfverenskommen signal, ömsesidiga pejlingar ifrån denna kompass till den kompass ombord som skall undersöl,as, och ifrån denna till kompassen i land. Om samtidigt tagna pejlingar äro livarandras kontrastreck så fmnes ingen deviation, men om pejlingen från skeppskompassen skiljer med kontrastrecl\et till pejlingen från landkompassen, så är deviationen för den kurs fartyget, efter den förra kompassen, stäfvade, då pejlingarne togs, lika med denna skillnad och är norclostlig eller nonhestlig , allteftersom man ifrån skeppskompassens pejlingsstreck måste räkna åt höger eller venster för att trälfa den af lwmpassen i land angifna rätta n1agnetiska bäringen af denna sednare kompass. 
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Pejlingarne böra tagas direkt ifrån sJ som måste vara inrättad för detta .. P .<eppskompassen, skifm ä fy en be<ra<rnas o l ~ndamal' dock kan pejl-o o ' m c en uppsattes n k t ·· kompassen och arståndet fil k . _lYc e nara skepps-obet Il" . . . l ompassen l land ej är alltr . yc lgt. PeJlingarne böra ske vid hv · . · O! 
hvatje fullt streck . .. . m 1 O.de grad ell er sen, ~ch derefter l~;:~~~~;~Y~::i:::~::~~:::~;~1 skciJ!sk~~lllpa~-gon viss kurs peT . . k · , 'H nagande föremål 'son; llk1g eJ ·an ~agas till följe af mellanlio·. ' s ymma utsl'>ten a . • "' 
master då de äro .. f ' o ' s as om t. ex. fartygets • o o 'er ens med kompassen i la d o •. man peJla, sa snart utsioten blir fri n ' sa bor under stäfvade kurs o! . ' och anteckna den der-en, narefter man r till deviationen för det streck o ar proportionera sig get. Det . fordras ~yck ' s~m salmHla blifvit förbigånvid signalerin<ren e med en noggi annhet och uppmärksamhet o ' an resultatets norroTa 1 t b att pejlingarue ske samtidiot då f t .• oo .. ~n le eror på kurs. Fel i resultaten k ., ' a~ yget stahar en !Jestämd unna uppsta . rrenor · d . . observationsf'el .. 

1 .
1
. ·'"' n oun v1klwa små VI( pej mo·m·ne f l . l o samt genom försent verk~tälld' . e YH km .. sernas angifning ifrån landkompassen e. k '. SI~~al, h vangenom pejlingen 

k 
J s ei samt1dwt med 1 ·r o ompassen. .Med tillbör !i u .. o c en l nn skepps-vid operationerna b... l'kg .. p~mlarksamhet och ordent!io·het OJa I val tele brf . o 

funna deviationen kan f n l va obetydliga, och den anses ullt tillf" nr är utan tvifvel den .. k. , or t tg. Denna method .. sa Iaste som man k" . olagenheten att for d . . . annet' men den har Ia mmst 3·ne IJålitl' b vid skeppskompa 
1 

: · · Jga o servaLörer: 2:ne ssen oc l en nd kom . dem som skola sköla . l . passen l land, förutom och i följ' d der·af·· bl ' .s digna ermgen och anteckna pejlinoarne. u en mera .. Il .. o ' 
blifva. ' sa an amand än den borde 

2:dra methoden. 
En ställnin<r vid hvars begagnas, utläg=~s ö f\' er' f ·tsammansättning ej något jern får med .,.ajar p~ . . .. ar ygets hackbräde och slöttas viil o • a yttre andan af d . .. . ' 20 fot allägsnad ifraotl ''llt . enna stallning, och minst '" Jeril Jll')CC I' med no.,.<rrarJnliet . . ' ., as en kompass soni oo · mrwtas ·1 · . ' • 

o ' mec SJ:Ja styr,;[n:'cJ, ut· 1. ~ · '' I artygets 

111ede1linia. Denna kompass benämnes normalkompass och antages befinna sig nianför fartygets jernmassors attraktionssfer samt sålunda angifva verkliga magnetiska kursar, Så· väl vid denna kompass som vid styrkompassen eller den kompass, som skall undersökas, intager en observator plats, hvarefter fartyget kringsvänges. Vid ll\ar l 0:1le gracl eller helt streck som fartyget stäfvar, enligt styrkompassen, gif-ver observatorn vid denna kompass tecken till obsenatorn vid normalkompassen som antecknar den dcrå stäfvade kursen, och på ~ådant sätt fortfares, till dess fartyget svängt hela kompassen rundt. skillnaden emellan hvad bitcia kompas.serna -visat i samma ögonblick är de,iat ionen för den cli1, efter styrkompassen, stähade kursen, och den benämnes nonlosttig eller nordvestlig, allt efter som man, ifrån styrkomllas· sens gradtal, måste räkna till höger eller ' 'enster för att 
träffa normalkompassens. 

Som n1ethoden helt och hållet grumlar sig på antagan· det att normalkompassen anger ,·erkliga magnetiska kursar, så är det äf,en högst an~e\äge t att försäkra sig dcrOJil. Till den änclan lägges fartyget uli ost och vest. En pejlkompass placeras i land, oeh denna jemte normalkompassen pejla hvaramlra. Pejlingarne äro llYarandras kontrastreck, så framt normalkompassen ej har någon egen deviation, men skulle någon sådan, och öt\erstigande 2 °, yisa sig, så är me· 
t\10clen oanYändbar. 

Fel i resultaten kunna up[lSiå: till följe af l:o fel i normalkompassens inrigtning (styrkompassen antages y ara rätt inrigtad), 2:o oundvikliga små olJsenationsfel hos llåda observatörerna och 3:o att kompasserna ej följa mecl lika ha· stigt som fartyget svänger. Det första felet bör ej öfver· stiga en grad och upptäckes lätt genom att jemföra den, för kontrastreck, högsta ostliga och vest\iga deviationen med h\·arandra. Äro dessa deviationer lika stora, så f111t1eS intet fel i inrigtniugen, men i motsall falt är felet lika med llalfva 
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skillnaden emellan dem och bör, om det är af någon betydenhet, tillämpas alla deviationer. 
Observationsfelen kunna ej förekommas, men deras inflytande förmiskas, om flera kringsvängningar göras och medium af resultaten tages. Det tredje felet kan till stor del förekommas, om kompasserna, under kringsYängningen som bör ske långsamt, ständigt hållas i rörelse genom lindrig purrning. 

3:dje mellwden. 
Denna methods användande förutsätter lokal af den beskaffenhet, att något lätt märkbart fast föremål befinner sig på så stort afstånd (8' a 1 0') ifrån fartyget, att dettas förändrade läge under kringsvängningen ej märkbart förändrar pejlingen till detsamma. styrkompassen, eller den kompass som skall undersökas, bör vara så inrättad att pejlingarne kunna tagas direkte ifrån densamma. Under det att fartyget på vanligt sätt kringsvänges, pejlas det ifrågavarande föremålet vid h var l O:de grad eller helt streck fartyget stäfvar efter denna kompass. Är rätta magnetiska bäringen utaf föremålet redan ]{änd, så fås tydligen deYiationen för hvmje stäfYad kurs genom att taga skillnaden emellan den för kursen tagna pejlingen och rätta magnetiska bäringen af objektet. Är åter denna sednare ej förut känd, så kan den finnas genom att taga medium af alla pejlingarue under en hel omsvängning. Har det Yarit någon h.urs, för hvilken man, af en eller annan orsak, ej lyckats erhålla någon pejling, så måste man vid mediums tagande äfven utesluta pejlingen för denna kursens kontrastreck. Grunden till detta förfaringssätt är den, att deviationerna för kursar, som äro hvarandras lwntrastreclö, äro lifra stora, men af motsatta namn. Sålunda skulle äfven medium af pejlingarue för lnilka tvenne kursar som helst, hvilka äro lwarandras kontrastreck, gifva objektets magnetiska bäring; men resultatet blifver ej så säkert som medium af alla pejlingarne. Dessa enkla medier, för alla kontrastrecks-kursar, böra dock särskildt uttagas och, 

. mindr·' de afvika ifr~n llet allmänna medium, desto till· JU " . D. ,· r erna för de kursar, förlitligare äro observatiOnerna. e' ~a ton . .. . !Y af . . . 1 ?JJ·t kunna fas !Yenom tlllampnmo der mga pejllllgar er l•\ t s, o o k 1 . l ts e1ler ocksa genom en e ofvan anförda theoretts m sa ' .· . . . llan närmast ' 'm·ande kursars deHat!Oner, proport!Onenng eme . .. dro- lhöcrst 50 a 60). å framt dessas dilferenser eJ aro bet.y o toa \ o . ' ? ~ ej ]Jejlingarne tagas direkte ifl·an styrkompassen,. sa unna . . . . . !Y !Y s och de af densamma angifna kan pejlslufva del till beoaona ' . o . ••t t r n . 11 e f·o··~· eller akterifrån, hänföras pa ,·anligt sa l \111 <. ar n , -
pejlingar efter kompassen. 

·· 1 Den är lätt ut-Denna metholl har många företral en. d . .: . utan biträden; den me -förd af endast 2:ne obsen atoreJ' . .h o··. l • !ån <ra kontroller vid uppgörningen af l eos~~taten o c ~I h er n . o Il lätt om observationerna sava l som me: l de flesta f a synes ' . b... blifva sma .. t"llförlitlio·a Obsenationsfelen or a tltoden aro 1 
o · d? ? rrot större sådant ·l oftast upphäfva hyarandra samt, '' n<~o .d d .·: o c l . • ? t'" ke . det lätt och kan rättas VI en-insmugit stg, sa upp ac >; 

ationstabellens uppgöring. 
.. . . . · rätta magnetiska ' måste dock an mar k a att, om eJ .. . .. . ~~an . . ~·lade föremålet är förut sakert k~nd, deYtatJOnen till det p l ... de l å den anförda theorettska så beror hela methodens 'a: .. Il da är fullständirrt bevist, .llf .. rtlirrhet som ml!.a un o satsens t1 or 1 o ' ~ d, . t stridande resul-? aån<Y förekommande, C l e mo ehuru de nagon"' o . . d f obsenat.ionsfel och slarf talen sannolikt l1afva sm gwn u. l f a undersökninrren. Uli m skola utföra den vtg Ig "' o .. . hos dem, so . o on s,.f11.·1nbet att fa ratta l ·rd · vara nag ' " hamn bör det emel ei ' eJ ~ .. ' . , den ej kan . ;· .· o- till objektet och, ah en om .. magnettska baunoen .. d a··ttel Sf\ kan man latt, t ·· på det namn a s ., , ' erhållas anna an . . finna om den är tillför-k . rr af obsenatJOnel[la, ,·id grans ·mno ·rr att ·u större periferi kompassen be-litlig. Det ar natur1,,t ~ _J sYändnino- desto större måste skrifver u~ der fart:' get~ll ~~g föremål, o~om skall pejlas, på äfven afstandet \aia tt .. . sl' ola kunna förorsaka t förändra(lc lagen eJ ~ det att fartyge solikhet uti rigt~Iingcn till föremålet. någon väsentlig 
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4:de metltoden. 

Denna method består uti att, under fartygets krino-. 
svängning, pejla öfverens tvenne föremål, hvilkas magnel.is~ 
bäring är känd. Skillmiden emellan en pejling och föremå
lens magnetiska bäring är deviationen för den kurs som 
stäfvades då pejlingen togs. De båda föremålen, som 'skola 
pejlas öfverens, kunna vara på obetydligt afstånd ifrån far
tyget, men då uppstår mycket besrär att få dem noga öfver
ens vid de olika stäfvade kursarne, emedan den punkt, far
tyget vrider sig omkring, vanligtvis är en punkt nära för
~.täfven, men borde rätteligen vara kompassens medelpunkt. 
Ar åter arståndet till föremålen stort, så uppstår samma för
hållande som vid föregående method, och då är det likO"il
tigt, om ett eller två föremål pejlas i samma rikt.ntng. Eh:ru 
säker denna method än är uti theoretisk hänseende så må-

' ste den likväl anses såsom föga användbar, på grund af der-
med förenade praktiska svårigheter. Under seo!in(J" crer den o o o 0) b 
mangen gang en god utväg att förvissa sig om deviationen 
undergått någon märklig förändring, och behöfver man då 
blott pejla öfverens tvenne i kortet korrekt utlagda ställen 
och jemföra pejlingen med föremålens bäring till hvarandra. 

5:te methoden. 

Denna method är endast användbar för ångfartyg, och 
erfordras dessutom lokal af sådan särskilt beskaflenhet att 
den endast på högst få ställen blir möjlig till begag;ade. 

~å en ~1indr: holme, uti hamn eller skärgård, uppreses 
~n _sto~re ~arkestang i medelpunkten af en cirkel, på hvars 
penfen mmdre märkstänger anbringas, så att två och trå 
af dem alltid stå diametralt motsatta hvarandra och ut\isa 
.en bestämd magnetisk rigtning, då de bringas öfverens med 
hvarandra och midtelstången. Det torde vara tillräckligt, on1 
hvartannat kompass-streck kan utrisas genom dem och blifva 
<lå 16 stänger tillräckli'O'a Dessa sla··n-er bo·· ' t ·· k ., · - . "' ra u mar as 
med tallor, på hvilka deras respeklire _kompass-streck stå 
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utsatta med boks!äfver. Under det alt fartyget går rundt 
omkring holmen, hvarvid det naturligtvis efterhand kommer 
att styra alla möjliga kurser på kompassen, bör, för hvart· 
annat streck fartyget stäfvar, tvenne diametralt stående stän· 
ger pejlas öfverens ifrån styrkompassen, och deviationen för 
Ilen då styrda kursen blir skillnaden emellan pejlingen och 
det verkliga kompass-strecket, som utmärkes af stängerna. 
På detta sätt kan man rid första kringgåendet erhålla devi
ationerna för alla jemna streck, om pejlingarna tagas, då dessa 
stäfvas och, om operationen förnyas, för alla udda streck 
på samma sätt. 

!\'Ian finner lätt, att denna method är till sin grund den
samma som den föregående och har äfren alla dess prak
tiska olägenheter, ehum i vida högre grad. Hvar och en 
navigatör vet, huru svårt och ofta omöjligt det är att, uti ett 
bestämdt ögonblick, med säkerhet taga en pejling ifrån ett 
uti rörelse varande fartyg, och det är likYäl just detta som 
här måste ske, emedan pejlingen orilkorligt måste tagas i 
samma ögonblick tvenne stänger äro öl\erens, under det att 
fartyget noga styr en viss kurs. Det är visserligen ej ab
solut nödvändigt, att fartyget vid pejlingen noggrannt stäfvar 
en på förhand bestämd kurs, blott man med noggrannhet 
iakttager den verkligen stäfvade kursen och denna obetydligt 
afviker ifrån den, för hvilken man velat bestämma deviatio
nen; men, om så är fallet, blir uppgöringen af deYiations
tabellen ganska besvärlig och, såYäl denill som vid hela 
förrättningen, erfordras serdeles omdöme och ?;Od urskiljning. 

Sannolikt lär ingen narigatör täuka på att använda 
denna method, om han sjelf först måste verkställa uppsätt
nin<>en och inrigtningen af märkesUingerna, och derföre böl' 
dei~ ej kunna komma i fråga, utom pE1 sådane ställen, der· 
allting är på rörhand ordnatlt för ändamålet. 

Vid granskning af dessa mel.hoder synes tydligt, att in~ 
gemlera ar dem kan anbefallas nu uteslutande begagnande . 
Methodcn n: o ~ torde dock vara deu, som allmännast kan be-
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gagnas för alla fartyg, utom dem som äro byggda af jern 
och den har dessutom fördelen att ej vara beroende a~ 
lokala förbållanden eller fordra andra 1Jjelpmedel än som 
böra finnas på hvarje fartyg. Af ångfartyg kan den äfren 
begagnas till sjös, blott väderlek och sjögång så medgifra 
och man förut är öfvertygad om normalkompassens riktighet. 
Methoden n:o 3 är användbar för alla slags fartyg, men er
fordrar vissa lokala förhållanden. Till följe af hvad om 
densamma är anfördt, kan den anses vara den tillförlitli
gaste utaf alla methoderna, blott rätta magnetiska rigtningen 
till det föremål, som skall pejlas, är säkert känd. 

B) Deviationens utrönande till sjös. 

Methoderna till deviationens utrönande, då fartyget ä1· 
till sjös, äro i allmänhet underkastade osäkerhet och svå
righeter af många slag. De förr omnämnda hamnmethoderna 
n:o 2, 3 och 4 äro visserligen använda för ångfartyg, ehum 
ganska inskränkt, emedan de nödiga observationerna icke 
kunna med någon slags säkerhet rerkställas utan att det är 
ingen eller högst obetydlig sjöhäfning, h vilket ytterst sällan är 
händelsen på de större hafven. Hvad särskilt methoden n:o 
4 vidkommer, så förutsätter den en noga kännedom om de 
pejlade föremålens rätta magnetiska bäring till hvarandra, 
hvilken väl sällan torde vara möjlig att erhålla. För seg
lande fartyg kunna de anses alldeles oamändbara, så framt 
det ej är frågan om deviationens utrönande blott för en viss 
stäfvad kurs, då den s.ednare methoden utan särdeles besvär 
kan användas, om öfriga omständigheter så medgifva. 

Den störs ~a deviationen inträffar Yanligen, då fartyget 
stäfvar rätt ost eller vest efter kompassen, och torde der
f~~·e vara den angelägnaste att bestämma. Är denna en gång 
kand, kan ungefärlig deviation, för hvilken kurs som helst 
lätt beräknas med tillämpning af de empiriska satserna: at~ 
,deviationerna för olika kursar förhålla sig till hvandra så

som sinus för kursarnes gradtal"; och ,deviationerna för kur-
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sar som äro hvarandras kontrastreck äro lika stora, men af 
' 'f o motsatta namn. " Det bör likYäl anmärkas, att undantag I ran 

dessa reglar förekomma och i de flesta fall äro de endast 
ungefärligt riktiga, Inarföre det ej är rådligt att tillämpa 
dem om ej deras användbarhet blifvit bestyrkt af någon 
före~ående, tillförlitligare undersökning af deviati.on:n. .. 

Vi Yilja nu öfvergå till sättet att finna denatwnen fo.r 
ost- och vest-kursarne. Det kan ske, antingen genom peJ
ling af ett aflägset föremål eller genom astronomisk obser

vation. 
1 :o. Genom pPjling n{ e/l nflägset {öremlll. 

Det föremål, som skall pejlas, bör vara på minst 6 a 8 
minuters afstånd ifrån fartyget. Man låter fartyget först 
stäfva t. ex. ost på kompassen och, då det ligger rätt an, 
ta{)'es en noggrann pejling af föremålet. Derefter omlägges 

fa;tyget, så att det stäfvar rätt vest på k~~1passen, och.:. då 
det återkommit till ungefärligen samma stalle, der den fo1sta 
pejlingen togs, pejlas ånyo. Den första pejlingen är nu be
häftad med deYiationen för den ostliga kursen och den ~n
dra med vestliga kursens deviation; och som dessa, enhgt 
ofvan anförda sats, äro lika stora men af motsatta .namn, 

.o a·· r tydlio-en obJ' ektets rätta magnetiska bäring med mm af 
sa ~ 'k 
bo d pe]'lino-arne och deviationen för h vardera kursen h a a a ~ , h .. 
me(l ha.lfva skillnaden emellan pejlingarne. I allmän et ar 
deviationen nordostlig för ostliga och nordvestlig för vestliga 
kursar men genom att jemföra pejlingen, för endera kursen, 
med ~bjekt.ets rätta magnetiska bäring finnes lätt, af lwad 
namn deviationen är. 

T. ex med ostkurs är pejlingen N. 50 ° ost och 
med vestkurs dito N. 70o ost. 

Häraf erhålles objektets magnetiska bäring vara N. 60° 
ost; deviationen too för hvardera kursen samt nordostli~ 
för den förra ocl.t nordvestlig för den sednare, emedan .uti 
förra fallet N. 50 o ost och i det sednare N. 70° ost skola 

reducera sig till N. 60° ost. 
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2:o . Genom astronomis/i observation. 

Under det att fartyget snssessift stäfvar ost och rest 
på kompassen, göres ranliga obsenationer till bestämmande 
af kompassens missrisning, genom elewrad azimuth af so
len, tagen ifrån den kompass, ll\ars de\iation skall bestäm
mas, e1ler också, genom jemförelser, hänförd dertilL Utaf 
hvardera observationen beräknas missvisningen för den der
under stäfvade kursen. Det är tydligt, att den sålunda er
llållna missvisningen utgör komp&ssens hela afYikelse ifrån 
sanna meridianen, d. v. s. resultanten af magnetikal miss
visning och lokal missrisning för den stäf\ade kursen; men, 
vid ena observationen, summan af dem begge och, Yid den 
andra, skillnaden dem emellan, emedan magnetikala miss
visningen är densamma och deYiationerna lika stora af mot
satta namn. Beteckna magnetikala missvisningen med 1\I; 
de genom observationerna erhålla missvisningarne med M' 
och M" samt motsYarande kursars deviation med m, så blir 

M'= M+ m 
M" = M + m, lwaraf erhålles 

M ::; ! (l\1' + M") och m = 1 (~f' - l\I"); eller mag
netikala missvisningen, som bör tillämpas hvarje styrd kurs, 
är lika med halfm summan af de obserrerade missvisnin
garne, och deviationen för ost- och restkurserne är lika med 
halfva skillnaden dem emellan. Med H !lämpning af !w ad 
förut är anfördt, bör det -rara lätt att bestämma af hvad namn 
såväl magnetikal missvisningen som deYiationen äro. För nå
gon viss kurs k finnes sedermera deviationen m' = m. sin k. 

Som ofvan anförda begge metltoder till deviationens be
stämmande helt och hållet grunda sig på de omnämnda 
empiriska satserna, hvilkas allmängiltighet alldeles icke är 
bevist, så är det tydligt, att dessa methoder ej äro särdeles 
tillförlitliga och derföre endast måste blifva nödfallsutvägar 
för att, på en längre sjöresa, undersöka, om kompassens de
viation undergått någon synnerlig föt·ändring. 
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Första methoden är tydligen den, som är underkasta~ 
. l' . f 1 i kursen och fel l minsta o1Jservat10nsfelen, nem 1gen . e 

·uno-ar . då deremot vid andra methoden äfven tillkommer peJ o ' o · 1J ··k ·no-en inflytelsen af fel uti de elementer, som inga utl era m "' 
af hela missvingen för de styrda kurser~ a. .. .. . . .. Den första methoden bör således, da det ar mojltgt, fore-

.. . .. d . nlen m· sio-te af land, kan endast den tradesvJs anvan as, , o 

sednare met11oden användas. 
Med någon uppmärksamhet finner man, att alla ~~tho-

derna hafva till gemensamt föremål att samtidigt ~estamma 
:·ua magnetiska och kompassrigtningen till en vtss punkt 

::h att de endast skilja sig ifrån hvarandr~ i sä~teto att 
b t .. ma den förra. Då deviationen skall utronas for ang-es am 

o o 

f 
·t o- som äfven äro ämnade till att tidtals segla, sa maai .y,, C · lokal t an fästa afseende på den olikhet, som upps ar I -s e m d d h . o e ot aliraktionen då machineriet är uppel a t . oc . l gang m 

då det är kallt och stillastående; ~fve~som, l ~al~ sk~_rst~-
.. . att refva under segling, sa maste dev1at10nsforsök nen ai d l .. d samt t .. llas både med skorstenen orefva oc t uppvarm ' ans a 11 1 ··ner att då den är refvad och kall. Såsom a män rege ga . ' 

f 
• et vt'd deviationsförsöks anställande, bör vara l full-u~, 

o n komllgt samma skick, som det skall vara under gang e er 
segling. 

c.·~· 



Sammandrag af Kongl. Bref, General
order m. m., utgångne från Sjöför

svarsdepartementet. 
(Kong!. Bref.) 

Den 3 Februari. Att vid inträffande ledigheter inom flotta ns 

officerscorps, hädanefter och tillsvidare, till flaggmans

graden någon befordran icke kommer att ega rum, men 

till öfrige grader, sedan nuvarande eller, inom grader der 

ledighet nu ej finnes, härefter först inträJiande vakanser 

blifvit fyllda, befordran sker sålunda: 

till ko~mendörsgraden i lnar:je uppkommande ledighet ; 

till kommendörkaptens- och kaptensgraderna i llrarannan 
vakans; 

till kaptenlöjtnants- och premierlöjtnantsgraderna i hvarje 

der yppad ledighet samt 

till sekundlöjtnantsgraden i hrar tredje vakans. 

S. d. · Att sjömätningar instundande sommar skola ega rum : 

l :o i Stockholms skärgård, hvarLi!I G officerare kom

menderas, och hvartill användas de sjökm·teverket tillhö

rande ångfartygen Gustaf af Klint och Iärkan, skonerten 

Sralan och jakten Ilow, jemte nödigt antal roddbåtar. 

2:o för lodningar och gmndundersökningar från Kalmar 

sund norrut, hvartill kommenderas 2:ne officerare, och 

användes den vid Stockholms station förlagde kanonång
slupen Carlsund. 

S. d. Ett belopp af 155 rdr rmt skall af de för lifrädd

ningsväsendet afsedde medel utgå, att fördelas mellan upp

syningsmannen och manskapet vid räddningsstationen Falll

udden på Gottland, jemte frivilliga biträden, tillsammans 

17 personer, såsom belöning och uppmuntran för den skick

lighet och raskhet, med hvilken besättningen ä finska 
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skonerlen Union räddats, hvilken under storm och snö· 

tjocka den !) December sistlidet år strandat ä Fahludds

refYet. 

Den 17. Grosshandlaren i Göteborg, Gustaf Melin, skall vara 

ledamot i kommit.leen för granskning af ett uppgjordt för· 

slao- till förnyadt skeppsmätningsreglemente. 

s. d." Att generalmöustring innerarande år skall förrättas 

med marinregementet, matros- oG h kanoniercorpsern~. samt 

skeppssgossekompanierna, af H. K. H. Hertigen ~f Oster

götbland: samt med 3:dje distriktet af flottans batsmans

håll af kommendören vid flottan C. J. v. Diederichs. 

Den 2~. sekundlöjtnanten A. F. H. Klintberg har erhållit 

3 års tjenstl edighet för inträde i Kong!. storbrittannisk 

örlogsljenst, samt tillagts l års res-stipendium med l 00 

L. sterling. 
Den 1 o Mars. In nytande försäljningssummor för effekter, för

sålde från slitageförrådet, skola upptagas och redovisas 

under rubriken iuflutne ersättnings- och försäljningsmedel; 

från öfrige förråd , under rubriken fonden för krigsfartygs 

nybyggnad. 
Den 24. sjömiliskommissarien och ridd. W. Cimmerdahl, 

skall såsom generalmönstringskomrnissarie, och regcments

läkai:en doktor M. FUrst, såsom geueralmönst•·ingsläkare, 

biträda vid innevarande års generalmönstring med tredje 

distriktet af flottans båtsmanshålL 

Den 14 April. Att öfrerkommissarien och ridd. C. J. Trolle, 

såsom generalmöi)Slringskonunissarie, och t. f. r~.gem~nts

läkaren och ridd. C. J. Liljebjörn, såsom generalmo~~tnn~s

läkare, skola biträda vid innerarande års generalmonstnng 

med flottans kanoniercorps. .. . . 

s. d. Premierlöjtnanten O. Ohrström tJII.agd ~red Je~ årets 

res-stipendium för tjenstgöring i storbnttanmska orlogs

llottan, med 100 L. sterling. 

Den 2 t . Att kommendören m. m. Ah l gren skall vara ord

förande och majoren i flottans. mekaniska corps och rldd. 
6 
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A. L. Fallnehjelm sr..mt kaptenen r ingeniiircorpsen· ocii:. ri<lcL K G. Klingen:>tjema ledamöter, i en kommit te fik at t undersöka, af' mekaniku .:> Nobel 111. IL gjonla, uppfinnningar af unclenaLlensminor; äfn'nsom alL förl!slå de gruntlEr och vilkor, på hYilka öherlåtelse till sta-ten. af dessa må kunna t.ilhägabringas. 
Den 28. Att sjömiliskommissarien och riddaren 0'. W. Cin1• merdahl och öfYerf'ältläkaren och ridll. S. Mörek skola, ·den förre såsom g,eneralmönst.ringskommissarie, den seErnare såsom generalmönstringsläkare, biträda Yid inneYarande års generalmönstring med flottans matros- och skeppsgossekompanier samt marinregementet 
Den l Juni. Vid de skjutf'örsök, som, enfigt Rongl. bref\et af den J 7 sist.! idne Mars komma att röretagas Y id Carlsborgs fästning, ska Il ändamålet endast YaJ<a ~aH ut röna re-lativa molståndsförmHgan hos sYenska, engelska och franska pansarplåtar af ungrf'är lika tjocklek samt jemföra styrkan af liera lunnare pli\tslag m.ed massiv plåt af lika, tjocklek som den sammamatta .. 
Den 2. Till hvarje naYigationsskola i riket skaH från Kgl. sjökartekon!oret kostnadsfritt utlemnas ett exemplar af såväl redan utgifna siökort som af dem, lnilka fi·mudele& ·utgifvas, jemte tillhönmde beskrifningar. 
Den 9. Kong!. i\laj:t har i nHder til lagt seknndlöjtnanten O. R Nordenskjöld tredje årets res-slipendium, för tjenstgö:ring i K. stor-britannisk örlogstjenst. 
Den 16. Siwnerten l'Aigle stäl les till kommitterades för undersökning af rnekanikus J. Nobels unclenattensminor förfogande, i o:ch för sprängningsförsök. 
S. d. Kong:l. Maj:t har fastställt följanfle rendenonsplatser samt embarkerings- och debarkeringsställen när båtsmanstransporter ske sjöledes: för Ostergöthlands kompani: i\lems kanalstation; Smålands: Pataholms köping; J :sta Oottlnnds : \Visby; 2:dra .. Gottlands : Klintehamn; !:sta Olands: Borgholm; 2:dra U lands: rendenouslpat.s för !Jätsniän frf1n Glömminge, A llgutsrums, Norra Möckleby och Hunstens socknar: lsgärtle, samt för de öfriga Skogsby; embarkerings- och debarkeringsort för lie la kompaniet: Borgholm; Norra Hallands: Warbcrg; Söclra Hallands : rendezvousplats för båtsmännen n:o 1 t. o. m. 8G: Falken·berg och fö1· återstotlen: Halmstad. Embarkerings- oeh {!ebarkeringsställe för hela kompaniet: Warberg; l:sta lsolms: rendezyous- samt embarkerings- och debarkerings-. plats för . båtsmännen n: o 8 t. ö. m. 126: s·,ansund; rendezvousplats för n:o 127 t. o. m. 235: Hede och för n:o 
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236 t. o. m. 296: QYistrum, sam!. emu~~·kerings· och de-
harkeringsslälle för n:o 127- '296: Mollon. .. -s d Konnl ~laj:t har pröfvat skäligt medgifra 1. att d.e fotr ... · · . 1 ~. 1. ant 1·1.·111 (' t1 Oxenslierna innehalina ljens • prem1er OJ n, · · J. • • do 1 · ... · o·" n'n"ar 'l'iJr sistlidne års 3:dje qvarl.al, a tan '1g1~ 

111

1~~~
1~~~18' ~-~ 1,0al!de haft fjenstledighet, må till honom 

:utbetalas. 
'( Gent'rnhrr lle:r.) 

'') 10 .. lal·s \:lt l' ll af de Yitl Sio_ckhohns s:atio~l till\ n!t.~~-·1 l' Il . ,, < • • ' o ' • ? ,.,1 r Il h. o no· . or~ ning anbel'alde knHommgslntJm ___ n.ta stal, a~ ~ ·1 !'ör "r)•rfar· ~ • [' • ·· ;< • '1'\eilaS for( o o· am C l OC l ·-ya\tnlllu·ens a· SJO n iUc . , "'. l" .... OCh t~os \J~o seramle, bojars och grun_dp.nc!~ar~ . ut ag~n lf~r intagning, samt andra lots- o~h yynnr_attnmgen: oe l C. R. 'S (\ f\t.t f. d. ,-iec amiralen l h .. ~Us flotta n •.. m., .· -~. N~rtl;·ns!~jöld, må :fortfarande bär.a flottans nmawnde uce 
amirals-uniform: . . 11 ... ·'l·a'l' fi\r nedanstående, till } }etl 17 . • HesäU.nmgsllsto_r n . aiC <ce o , 

exp;dition an~e['a,!de.'. t~:~~;?· kommendörkaptenen och ridd. 
{j 

1'regl~:~~:~et.~:'t 1~u;ekond: kapten!öt11~1~ten oc.~l ri.d~ g~et 
.. . . , t .\t l ol'f' c"rare fVh utng hesaUnm, 3 ' '\e C. C rons .e f · ; " c-. ' v 

stllllBHl 3-10. . .. . 1 .• 1. hnrmrndörkapl~nen och ·t· 11, • Norr/Ni J1l1lil : c H ' ' ' ' , 1· A ·· 'reya · 11 " • • . ·• ·t-- , t····liflnanten F. .... n-. .. "' · tt ·h D<w t· sckOill\ , · "1:1 ' t. J . · . -rHI-d. r-.1 . oc .. "' ' ·J ·· r .· .· iJe · ~tLnnw 338· summa ·d ersson J ·; o(hn~rare o c l (j, J q; "'· " ' 
340. p ( . • , ,. . rm. cltef kEHnmendörkaptenen oc~l f(or!Jelten ar ·· 1•'fl 111 

• • ' • , ]'"tnantcn J U. h. ···· Il ., :{ i\lelarHler 1 -· sekol_iCI, ka_ptt.n Oj 250 ·t If r. ... '"' · ... ' .. . .. l · 2,18 · summa · ~>~ . . l· officerare och ofng besat u mg . ' . , i R nmeen ' , , ·l ·f hntcnen och ndd. grehe t~. '· fi, ·.rvi:'I/Ctl Sva ;·lfn: c l C , . ~( ·_, ' ' .. . • o· 65. summa 66. 
C . . ·te d t l· ofrlcernre och o! log !Jcsat.tnm, ' .·l l L' F ,tons. ' d t·-··t' . chef kllJJtenen oeh u c L I' . • lfrlqg cn Nor ens •JU rL · ' - ,a !)6 · , .. , ... , .• --r··er besättning!):); sumn, · · TL1omsun l· o[ficel al e o c n o Il , ... t C G Frick t· s/-· one-rte~ Fril/i: chef, kapl.enlOJtnan .en 38. . ' ' ' ··r · - •· a"'11t1·1 ·11" 37 · summa '· ···f'('lCC!"lre och o Tio .ues, . "' ' .l .· l l I G S 6 .. < . "'--d· 1 f l·a1Jt enenOClll(t. J.· · A·nglwnJelten (h ad · c te ' '. ... t , c H Thelan-.. l l. , ]' UIHl prCll11CI'IOjll1al1 en · · PantzalhJem 'se,l .:1 . . 1Jesa"lt11il1" I'J 8 ·summa130. fl. . ·e oc l o ner ' ' ~ . - ' llcr l ; o Jcetat . . "' .1 ·f f .... ~2 diYisioner kanon~ , b t· ronschefsfartvg: c le o1 . A Elt a a j . l . . · ·on ·J·allOl1 '' lnl1ar kaptenen grehe • . 11 . och en t t\ 1s1 ' " ' •J .. ! JO a1 . . . . oc'l ö fri" besält.ning 26 ; summa -• · Tau\Je l i. _.o~hce:. a~~nonJollar :" otlicerare, de ra f 2 divisions-2:ne dl\ JsJone . .. , ocll öfri rr hesättnitw 178 ; sum-chefer, 4; undcrol·ficcl rll e . "' "' 
ma l 82. 
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En division kanonslupar: officerare, d era f l d h isionschef, 4 ; underofficerare och öfrio- besättnino- 241 · sttt"-ma 245. o o ' · " 
Skonerten Amiral Pufie: chef, kaptenlöjtnanten C. R. T. UJ ner l, officerare och öfrig besätt rH ng 37; summa 38. , l(anonlingslupen Af{hild: chef, kaptenen och rid d. friherre C. J. A. Skogman l ; of!icer och öfrig besättnin<Y 39; summa 40. "' Knno~lin_gslupen _Motala: chef, kaptenlöjtnanten och ri!lcl. C. P. V trgm l; officer och öf'rig besättning 39; summa 40. l( anantingslupen . Svensksund: chef, kaptenlöjtnanten C. O. schveder l; ofhcer och ö fr i o- besät.tnin<Y 39 · summa 40 l(anondngslu~en Aslög: chef,"' kaptenlöjt~1ant~n och ridd: C. W. N. A. HJelmstjerna l; officer och öfrig besättnino-39; summa 40. 

o S. ?· Att skeppsg?ssebriggarne Snappopp, af Wirsen och Glommen skol~ mnevarande år amändas till exercis med skeppsgossar n d Carlskrona station, samt att befälhaf,·ande amtra!en eger att f.ör dem utfärda besätt.ningslistor. Till chef a endera af namnde briggar skall kaptenen och ridet. J.o A. R~sengren ~.ommenderas, börande jetmäl de andra bada bnggarne stallas under hans befäl. 
Den 20. A t~ kadettkorvetten af Chapman skall inmönstras den 30 nastkommande niaj. 
Den. 24. ~tt manskap, t~taf vid Stocl~holms station uppfordi ad~ batsmanskompamer, skola p a sätt nådiga genera] , o_rdet af den l_~ Septem.ber 1854 föreskrifra, beordras till. -~o~gl. .all~nanna ~amtsonssjukhuset, för att erhålla un<leivisnmg 1 SJukes vard och behandlino-. 
Den 30. I~aptenlöjtnanten C. G. Lindma7-k må, under hans d~n l , nast~ommande O April infa!lande semester, såsom befalhaf' ar_e a s' ens k t augfartyg Hlka in- och utrikes sjöfart Den ~ _Apr~I. Se~undlöjtn~nten .J. M. Lagenall har erhållit 3 a\s tJenst~edJghet fra n den l.'i nä~ t kommande Maj, för a_t_t. a sHnskt eller norskt fartyg tdka in- och utrikes SJöfart. 
Den 

0
8. P:en~_iel~~öjtn.ante~l -~· S ~ ~· Peyron har erhållit. 3 man~der:; forlang~mg a fornt atnJut.ande tjenstledi~~;het för att ttll helsaons rardande ristas inom eller utom 1iket~ Den 1_4: ~tt a skonrrten Amiral Puke må, under dess ex~edttion mnevar_ande sommar, i stället för fyra kanonierer k~mmenderas l1ka många öfrerkanonierer såvida nåo-r~ liadana dertill frivilligt skulle anmäla sio-. ' "' ~ Att å !~vardera af de till rustning anb

0

efallda kanonåno-;:,)upar och kanonslupar en öfrerkanonier må konuuend~-

69 

ras såsom biträdande artilleriunderoflicer, Inaremot anta
let af båtsmän minskas med en man. s. d. Att, då antalet af för sjöexpedition afse~ldoa ka.det~er från Kongl. krigsahademien uppgått. till trettJOatta l stallet för trettio, båtsmännens anlal skall å kadet.tkorretten af Cha

1
Jman minskas med så många man, som kadetter-

nas antal öt\erstiger trettio. s. d. Ynglingarne grefre Sixten Lew~nhaupt, l\.~· v. ~Ve~-derkop, n. C. Wenne~ström och P.
0 

~:. ~undstrom ma !asom extra kadetter, pa egen kost, attolja fregatten Euoe-
nie under dess förestående expedition. . ))en 16. Ynglingen grd\e A. Piper må :>tlsOm extra ka~_ett, på egen kost, åtfölja fregatten Eugenie under des;; fore-
stående eX[Jedition. o ... .. . . . Den 21. Att, rid innevarande ars SJomatmngar 1 Stockl~_olms sk'iro-ånl de mellan llul\udskär och Sandhamn belagne, r

1
·än o öpt;na sjön till Jungfrufjärden ledande, inlopp må 

först till uppmätning företaga~·;. . . . , . • Den '24. Att sedan konelterna Lagerl.Jjelke och N~Jadcn inträlfat rid Känsö och undergått Yederbörlig kara?tansbehandlino- de skola efter ett kort uppehåll, afsegla ttll Cm·lsk~ona l:rarest vidare ot'dcr erhållas af bef'älh. amiralen. s. d. 'Att fregatten Eugenie , hriggen Ktu:den_~kjöld, korvet< ten S\"a1an och skonerten Falk skola mn~onstras den __ 30 instundande Maj, samt fregatten Norrkö[JIIIg den l nast-
påföljande Juli. . . , ., , .. • s. d. Konetterna Lagerbjelke och NaJd~1en sk?. la 't d dess, emot slutet af nästkommande Maj num~1d rantade, h_emkomst efter undergången inspektion utrustas, upplagga 
och afmönstras. . .. Den 24. skonerten Amiral Puke skall, jen_1te tillhorande ilwentarier öherflyUas till Stockholms statiOn: . s. d. Kano~slups- oah kanonjolls-dhisionerna, Jemte ttllhörande chefsfartyg och kanonflngslnparne Motala och ~rensksund, shola inmönstras den 22. uä~tkomm<!nde MaJ, samt skonerten Amiral l'uke den 30 1 sa1uma manacl. Den 27. \n<Tiingen A. Li11<lström må såsom extra kad:tt, på egen l~ost , åtfölja rregattrn Engenie under dess före-
stående expt'ditiou. o . . .. . . • . . .. Den 7 Maj Att, innan arets ~.Joex.pPdtttomr tag~ sm borJan, ·en kanonslnp eller trå kan_onjollar, n~ed omkrmg 4?. man •· 1 'L i Stockholms statlons exerctsskola under ,.mtern Ut (e ' kt' !'fi b f"l å öfvadc manskap, må under ir~s!ru _wns? c~rn~ e a , .. lämpliga dagar utgå till . tj c nlt~l st~lle. 1 s~argarden, for nyssbemälde manskaps ölu111g 1 ma\skjulmng med kano-
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'ner; ~fv~nsom att, mot sl~ttet af tiflst.unilande s ammar, 't:'ft 
Jands~Igmngskanonslup o m~, under officersbefäl och med 
omkrmg 40 man, utga pa 10 dagars expedition i stock
Ilolms inre skärgård, för n~anskap·ets öfning i målskjut
ning och landstigningsexercis. 

·Den 11. Att ynglingen C. A. F. Hammarstrand må s som 
extra kadett, på egen kost, åtfölja fregatten Euo:enie u11• der dess förestående expedition. o 

'Den 15. Besättningslistan å konettt'n Sralan skall för dess 
förestående expeditdon .minskas med rn officer. 

Den 16. Sekundl~itnant Ekelöf må, ~- id .korretten Laoer
bjelk~s -~nkomst t:tll Götheborg, från densamma afpo:ll~~e
ras, 1 handelse han ;~!erom skulle anhålla. 

Ilen \1.9. Kaptenlojtnanten på floHans Teset'Vstnt och rid/L 
O. T~rnsten, förordnad att t. r. o bestdtia 'kompan'icltttf'sska
pet VId 1 :sta Norrlands 2:dra batsmanskompani. 

;Den 21. Att, för bristande tillgång å officerare rid Stock
lwlms station, besättningslistan för kanonångsh1parne Uotala 
och Svensksuod må minskas med en officer, 'tllltler den 
ti.d. nämndoe kanonångslupar äro förennde med 1len på eXJH'
dttiOn utgaemlc bataljon al' kanonångslupar •.och :kanonjollar. 

!Den 22. Att kommenerören vid flottan och ride! . ·C. J. r. Die
derichs, kaptenen och ridd A. G. H. nm Feil'itzen samt 
kaptenen vid flottans mekaniska corps E. J .• loazon -skola 
var.a ledamöter af den .kommitte, JnilkeH, under genera:!
lllaJoren och kon:unendören m. m. J. af Kleens ordförande
skap, blifvit nedsatt för att pröfnt den af öfverståthållaren 
i Stockholm giorda underdånirra framställnino- anoående 
upplåtelse. till Stockholms stad <11' Skepps- ;~h ·1Zastell
.Jtolmar~1e Jemte galervarfret å Djurgården, samt att afgifr& 
underda~igt betä1!kande och förslag, angående i sam~Hlll
hang harmed ifragasatt fönlyttning :af llottans i Stock-
holm varande, statiou. ' 

IDen. 26. Majoren i J~ongl. räg- och ntttenbyggnarlsc·orpsen, 
ndd. C. A. Adelskjold, utsedd att rara ledamot i den un
der gener~lmaj?r~n -~~. m. ~: af _Klee1ls ordförandc~'kap 
,nedsatta komrmtte for att profra ofredatelsen till Stock
!holms stad af Skepps- och Kastellholmarne Jemte nalc~-
·varfvet å Djurgården. o 

liDen l Juni. Tillåtelse för premierlöjtnanten C .. c. Engstrnm 
,att 'lllnGttaga och bära riddaretecknet af K. danska Danne
:bTogsorden. 

Den 4.. l~en yn~er kaptenen gref\e A. Taubes befäl ställda 
batalJOn skargardsfartyg, jemte tillhörande kanonå1wslupar 
skall den 27 'innevarande månad inträffa Yid Dr~ttnitw: 

o 

l 

Z l 

norms fnstsron; ät\ensom d"essföri"nnan en af ~anonangslu
parne sanm.a. dag. på mor~011en ska.ll Y~ra ':_td ~· d:_ Hof
·jnktrarf'•et., för att derifrart och 11.11_ Ek_eron 1 !Uala~en 
·bogsera pontoner. Bataljonens ex.l~-~(\JtJOIISIJd s~all utst!·ac
l·as en d'l". ocl1· afmönstring ske lwst de11 3 mst. Juli. 

IDe~' 5. K;1~mendörkavtenefl: .o et~- u rid d. C. A. S~mdin sk_~ II,. 
under kornmendöt· C. B. Ltllteltooks- bortovaro, 1 hans staile 
Yara ledamot i Kong!. förYaltningen aof s}:öä~:e~dena .. 

Den s. Kanonångslupen SYensksund. ma, 1 botJan. af ms~!Jn· 
dande Juli månad, användas att till Hargs bruK. och Ost
hammar transportera båtsmän af Norra Hoslags 1. :sta k~mp. 

s;. d~ Premierlöjtnant C. E. af Tro.lle sl~all, efter a~tdne· 
premierlöjtnant W. EneqYist och. til<J~ vt.dare, va:a mfor
mationsofticer rid flottans styrmanssko1a 1 CarlsJu ona. 

JJen 22. PJ'emierlöjtnanten: gref\e A. ~: P. Cronhjelm. skall_,. 
från den 1 Julf och: under kaptenlOJ~nante.n ocl~. nd? .. ~·
W. N. A. Hjelmstjernas sjökommendem:~, lJenstgora 1 SJO· 
försvarsdepartementets kommandoexpedttion. 

Elen n. Kanonångsluparne Alfhild, l\lotala, Sven~ksund och, 
Aslög skola inmönstras den. 16 instund.andoe Jul1:. u 

s. d. Att uneler tfen 2.8 Ap,r!l i.nHevara~~d:e. ar utfard~de for
orllnilw ano·ående hvad a f·<H'tyg hor Jakttagas till und
vikand~' af ~nllordläggrung, icke föranleder ändring ~fhY~dl 
som finnes föreskrifvet gen~m, under den !. O Ala J 18i:!9' 
11tfärdade, generalorder,. a11gaende dels uyphafr~_nde, d~Js, 
förändrad lydelse af en del p;wagrafer 1 den for. de for
, 1ade rikenas ftottor c:rällande signal- och eYolutwnshok.. 

l•) et 27 Ånokonetten o7-ädd skall vhl: dess återkomst till' 
· en · "' o r· d b" ·d · o bo1·d' ~arlskrona inlägga pa var vet me upp 01 e111a m ' 

och afm<instras,. . .. . . . · "f"· . n 1 JulP. Ett chef'!ifartyg skall stallas-t1U kommt1teens or 
e;~rö!\and~e at väckt fiidag nng~ende öfw~l~t~l,~e ~-i~l Stock"· 
hol m s sta~t af Skepps- oeh. l\astellllo!rn~1Ilhl_ f01 foga~de .. 

Den t. l\'ed'annämnde mansk~p lla!\a e~·halltt sYardsmeda!Jen.:· 
af Carl sk rona statton: matrosen Ylfl 2:dra komp. n:o. 39\ 

Joh. Magnus Pettersson,. sjökorporalen '~d. l:~~a Ble~mgs' 
komp. n: o 226 Sn'n J">-ettersson Ramstrom·, SJ?korpOI ale m 
vid 1 :sta s. Mär e komp. n:o 112' Petter Olsson. Block,. 
· --•·or 11 oralen rid 2:dra S. M1ire komp. n:o 36 JohanneFF 

SJO~ ' l "d 3 ]' s· ~ ·l". l . Pettersson Ek, sjökorpara en "~ :q e . ~· 01 e. wmp. n.o• 
so Andreas Olsson Wallrno •. !Jatst~~~nnetl nd TJ:t~~ts komp.> 
n:o 118 Petter Larsson Brmk, S.JOko~·poralen .~Hl s. Hal~ 
lands kon'lp. n:o 94 Knut Bengtso~ \V1~berg, ~Jokorporalem 
y id 2:dra Gottlands komp. n:o. 12;> Johan Le,· and er Wass-1 

distinktionskorporalen vid mannregementets 4:de komp. n:u 



1 Andreas Andersson Fritl och distinktionskorporalen lid marinregementets 7:de komp. n:o l Ola Carlsson QYick · af Stockholms station: sjökOr!Joralen Yid S. Hoslags 2:dr~ komp. n:o l 20 Johan Andersson Stenlund. sjökorporalen lid N. Hoslags 2:dra komp. n:o 18 Erik Wik, sjökorporalen Yid l:sta Norrlands 2:dra komp. n:o l :36 Pehr Näs samt sjökorporalen Y id 2:dra ;\"orrlands l :sta komp. n: o 54 Nils Burens. 
Den 4. Chefen för kanonångslupsdhisionen, kaptenen frih . C. J. A. Skogman, skall söka återfinna och närmare bestänuna ett norr om Örskär påträlfadt grund. 
Den 7. Premierlöjtnanten och rid((. C. C. Engstriim skall, i stället för kommendörkaptenen och ridd. J. B. Kleman, resa till Chrisliania för att deltaga i drn kommission, som fått sig up11draget att i Norge anställa skjutförsök med refftade kanoner. 
Den 9. Premierlöjtnant A. Molander skall tillsYidare tjenstgöra i sjöförsYarsdepartementets kommandoexpedition. Den 11. Kaptenen C. J. F. Kafle skall, efter befordrade O. 6. A. Herkepe, t. Y. Y ara chef för l :a skeppsgossekomp. S. d. sekundlöjtnanten G. P. Yon Krusenstierna och underlöjtnanten Yid marinregementet grel\e A. F. Cronstedt beordras att genomgå förestående kurs rid centralinstitutet för gymQastik och rapenföring. 
Den 13. Augfregatten Van:~dis och ångkonetten Gelle skola rustas för att utgå på l O måuaders expedition. Ångfregatten skall inmönstra den l och ångkonett:en den 15 nästkommande Oktober. 
S. d. Ynglingen Anid Johan August Faxe tillåtes att såsom passagerare och på egen kost få åtfölja ungfregatten Vanadis under hennes förestående rxpedition. 
Den ~7. K~ptenen grefre. A. Taube, beriljad 1 års tjenstledJghet f. o. m. den l mstundande Augusti för att i enskilta ärenden ristas inom riket. 
Den 18. sekundlöjtnant E. G. J. Nordenfalk skall från skonerten Amiral Puke afpolletcras. 
Den 28. Ynglingen A. T. Sierers tillåtes att. såsom extra kadett på egen kost få åtfölja åugfregatten Vanadis under hennes förestående expedition. 
S. d. Tillåtelse för f. d. kaptenlöjtn. och ridd. C. G. 6. Stuart att bära Kong!. flottans nuvarande l<aptenlöjtnants-uniform. Den 31. En af stationens kanonångslupar skall skyndsamli

g~~ rustas och klargöras för att i kanonångslupen AsHlgs stalie utgå på för den sed.9are anbefalld expedition. 

F ö rändringar inom Kg l. Maj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den 2 Juni. I Kongl. sjöförsYarsdepartementets kansliexpedition, till expeditionssekreterare: protokollssekr~teraren F. Rythen, och till protokollssekreterare: e o. kanslisten L 
Th. Neijber. 

Till protokollssekreterare i K. M:ts kansli: t. f. kopi
sten F. R. Loric'1s. 

Den 26 Juni. Till kornmenuörka}Jten: kaptenen O. G. A. 
Herfwpd. 

Den 1 o Jul i. Till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten D. L. Heilborn; till premierlöjtnanter: sekundlöjtnanterne 
J. C E. Christierso11 och L A. C. Gynthm·. 

Den 11 Augusti. Till premierlöjtnant: sekundlöjtnan
ten O. R. Nordens!.jöld. 

Utnämning: 
Den 30 Juli. Till riddare af Kong l. W asaorden: kap

tenen vid flottan, grefve A Taube. 

A[sked: 
Den 19 Maj Begementsläkaren Yid Stockholms .station, lifmedicus, riddaren af K. Wasaorden C. J. Dellvzk, med 

pension. 
Den 2 Juni. Expeditionssekreteraren vid K. sjöför~Yarsdepartementets kansliexpedit.ion, riddaren af K. No rds!Jerne

orden C. O. Vougt, med pension. 
Underlöjtnanten Yid flottans mekaniska kår, friherre O. 

S. von Otter. 
Den 1 o Juli. Kaptenlöjtnanten, riddaren af K. SYärds

orden C. G. G. Stuart, med pension. 
Den 21 Juli. Öfyersten och sekundchefen Yid flott~ns konstruktionskår, riddaren af af K. Wasaorden C Lundqmst, 

med pension. 
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Dödsfall. 
F. d. kaptenlöjtnanten, inspektören öfver rikets naviga

tionsskolor, riddaren af K. Nordtjerneorden, ledamoten af 
K. öxlogsmannasällskapet C. A. Pettersson, den 23 .Juni. 

Premierlöjtnanten frih. C. J. W. Åkerhjelm, den 23 Juni. 
Premierlöjtnanten vid flottans konstruktionskår, P. F. 

Söderqvist, den 17 Juli. 
Förste bataljonsläkaren vid Göteborgs depöt, med. dok

torn och kir. mag. A. G. von Betzen, den 9 Augusti. 




