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Föredrag *) l Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet den 
27 Mars 1874. 

1. Om Storcirkel-Segling. 

Storcirkel-se,qling, eller konsten, att under seglingen 
från en ort till annan framkomma på den kortaste vä
gen, genom att, så nära som sig lämpligen göra låter, 
följa storcirkeln, som förenar från- och inseglings-ställena 
med h varandra, har sedan äldre tider varit känd; ty re
dan år 1495 föreslog Sebastian Cabot att, enligt princi
pen för storcirkel-segling, företaga en resa tvärs öfver 
Atlantiska Oceanen, i afsigt att upptäcka en N.V.-pas
sage till Indien; och år 1561 förordade Cortez: och efter 
honom Coignet och Zamaramo antagandet af storcirkel
segling. Det var dock först på sednare tider, sedan de 
sydliga, trakterna af Stilla Oceanen började alltmera be
seglas, men förnämligast genom användandet af ångfartyg 
för resor öfver Oceanerna, som uppmärksamheten hän
leddes på storcirkel-seglingen, såsom ett medel att för
korta dessa långa resor. Vid den fullständiga pröfning, 
frågan om storcirkel-seglingens användande för resor öf
ver de större verldsbafven nu underkastades, ansågs föl
jande fördelar vara af framstående vigt: 

Skillnaden uti distans mellan storcirkeln och loxo
dromen, som förenar tvenne ställen (förnämligast af vigt 
vid ångfartygs navigering); det stora förhållande hvaruti 
denna skillnad ökas på högre latituder, och mellan ställen 
litskiljda genom en ansenlig differens i longitud; den be
sparing i tid, lilom kan vinnas under en resa, genom ett 
riktigt användande af kännedomen om nämnde krok
Iiniers gång, dels, för att vid kryssning bestämma de 

·~>) Af foredraganden i lV:de Vetenskapskla8,an. kaptenen rn. m. 
C. af Trolle. · 
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halsar, för hvilka fartyget bör företrädesvis segla, dels 
ock för att, såväl för ångfartyg som seglande fartyg, 
tjena såsom ledning vid valet af den väg, som helst bör 
följas, antingen för att undvika hinder, eller för ett ända
målsenligt begagnande af vindar och kända strömsätt
nmgar. 

För ångfartyg, såsom varande temligen oberoende af 
vinden, och derföre kunna styra hvilken eller bvilka, på 
förhand bestämda, kurser som helst, kan skillnaden i 
distans mellan storcirkeln och loxodromen anses utgöra 
nästan det precisa måttet på den vinst, som uppkommer 
genom att välja storcirkeln. 

Tillfölje af dessa båda krokiiniers beskaffenhet, blir 
denna skillnad större eftersom latituelen ökas. Sålunda 
äro för två och två ställen, åtskiljda af 100° differens i 
longitud, på respektive paraHelerna för latitud 10°, 30° 
50°, skillnaderna i distans 32, 209 och 317 mil. För
delen af storcirkeln öfver Joxadromen i fråga om be
sparing af distans, blir större eftersom differens i longi
tuelen tilltager; sålunda finner man att till och med på 
parallelen för 30° latitud, uneler det att skillnaden i di
stans för 20° differens i longitud endast uppgår till l 
mil, blir nämnde skillnad 98 mil för 80°, och 739 mil 
för 140° differens i longitud. För att belysa fördelen af 
besparing i distansens längd, som kunde uppkomma, ge· 
nom att följa storcirkeln, beräknades att resan från Eng
land till Australien eller Nya Zeeland förkortades med 
mer än 1000 mil, under det, att passagerna från Goda
Hoppsudden till Tasrnania samt från Nya Zeeland till 
Cap Horn hvardera förminskades med nära 500 mil. 
storcirkelvägen uti dessa mycket anlitade passager leder 
äfven genom regionen för rådande vestliga vindar, bvilka 
bidraga att ansenligt påskynda resan. 

Ofvanstående granskning af skillnaden i distans hade 
förnämligast sin tillämpning på ångfartygs navigering; 
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men det fanns ett annat skäl, som utvisade fördelen af 
storcirkeln särskildt för seglande fartyg. För dessa far
tyg tog man icke besparingen i distansens längd ·såsom 
ett mått på storcirkol - segling~ens fördelar, utan vinsten i 
tid för att utföra en resa. Loxodromen och storcirkeln 
skilja uti läge, och kursen på dessa tvenne kroklinior 
kan vid deras begynnelsepunkt afvika från lwarandra 
ända till 5 a 6 streck . I vissa fall, då skillnaden i di
stans är helt obetydlig, kan deremot denna skillnad uti 
läge vara af största vigt. Till belysning häraf skola vi 
nu anföra några exempel. 

Antag att kortets kurs och begynnelsekursen i stor
cirkeln skilja med 2 streck, och att vinden blttser mot 
från ett streck midt emellan dem. En navigatör, som 
vore okunnig om, eller förbi.~åg storcirkelsegling, skulle 
i en sådan händelse säkerligen välja de orätta halsarna , 
ty han skulle söka att h/illa sitt fartyg så nära som 
möJ.li"'t till den loxodromiska kurslinien. Om vi då an· 

" taga, att vinden är rätt Vest, kortets kurs V.t.S., stor-
cirkelkursen V.tN., och att hans fartyg seglar 6 streck 
nä,ra vinden, så skulle han naturligtvis lägga sig för 
styrbords halsar, och sålunda segla 7 streck från sin di
rekta kurs ( storcirkelkursen ), och efter att haf\.-a seglat 
100 mil, skulle ban endast vara 20 mil närmare sin de
stinationsort ; h varemot om han hade lagt fartyget fö.r 
babords halsar, skulle han hafva hållit sig inom i) streck 
från sin direkta kurs, och efter att bafva s-eglat 100 mil, 
skulllOJ ban hafva närmat sig sin destinationsort med 5G 
mil, Pl. l. Fig. l. Antaga vi åter, att vinden kornmer 
direkte fråp det streck, som angifves af kortets kurs 
V.t.S., så skulle han i denna händelse anse båda hal
sarna lika goda, och vore det lika troligt, att han vald() 
dlil orätta, som de rätta halsarne. Råkar ban att v~ilja 
styroords halsar, och seglar 100 mil på dem, så skullt:\ 
baQ. ll,ela dellllll. ~id at?gla rl).tvinkligt mot sip. direkta kui:s 
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och icke vinna något, under det, att samma distans seglad 

för babords halsar, skulle, genom att taga honom inom 

4 streck från sin direkta kurs, hafva fört honom 71 mil 

närmare sin destinationsort, Pl. l. Fig. 2. I öfriga fall, 

då vinden vore ifrån ett sådant håll, att fartyget kunde 

segla utefter kortets kurs, men bidevind, så kunde han 

hafva i sin makt att segla rumt och tillika ligga när

mare intill storcirkeln, samt sålunda göra .större fart un

der det, att han på samma gång tager den ko rtare vägen. 

När dessa principer började erkännas och följas, fann 

man, genom verklig erfarenhet, att ti ll och med på en 

så kort resa, som ifrån Cap Clear till Cap Race kunde 

en vinst i tid af 4 a 5 dagar göras, under det, att stor

cirkel-navigatören, som, under passagen öfver Stilla Haf

vet hade att slå sig upp emot konträra vindar, belönades 

med en besparing af 30 a 40 dagar. Angående frågan 

att vända i rätt tid, så borde kännedomen om stor

cirkelns gång hindra en navigatör ifrån att alltför snart 

öfvergifva ena halsarne, eller att qvarblifva på dem, se

dan de blifvit mindre gynnsamma. 

Likartade med sistnämnda händelser äro de då hin-
' 

der, såsom en grupp af öar, råka att ligga uti vägen för 

kortets kurs och nödvändiggöra en afvikelse ena eller 

andra hållet; en navigatör, som är bekant med stor

cirkeln, skall icke hafva någon svårighet för att afgöra 

hvilken kurs, som vore den fördelaktigaste. 

Såsom förut blifvit anmärkt, är kännedomen af stor

cirkelns och loxodromens gång ofta af vigt, mindre för 

den besparing i distansens längd, som derigenom kan 

vinnas, än med afseende på ett ändamålsenligt begag

nande af vindar och kända strömsättningar. Ty om 

tvenne fartyg segla från Cap Horn till St. Helena, det 

ena på storcirkeln och det andra på loxodromen, samt 

båda fartygen förändra sin longitud med samma qvan-: 

titet, så kommer fartyget som seglar utefter storcirkeln 
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att vara 430 mil sydvart om det andra, när de äro som 

mest åtskiljda från h varandra. N u är skillnaden i di

stans endast 76 mil på 3740; hvaremot skillnaden af 

430 mil i latitud kan placera fartygen under inflytande 

af olika vindar. 
En kurs tagen lwar som helst emellan storcirkeln 

och loxodromen blir alltid åtföljd af åtminstone nil gon 

besparing i distans. Sålunda gifver hvarje kurs mellan 

AB och AT (storcirkelns tangent vid A, och som ut

visar dess riktning vid denna punkt, P l. 1.) en min

dre distans än AB. Vidare, emedan storcirkeln är mi

nimum distansen mellan A och B, på jordens yta, så 

kunna vi taga en serie af kurslirrior mellan A och B på 

den andra, eller åt polen vända, sidan af storcirkPln , 

hvilka tilltaga i längd., eftersom de ligga längre ifrån 

storcirkeln, tills vi komrna till den prickade linien, som 

föreställer en kurfva af lika längd med den loxodromiska 

linien. Häraf följer, att ett skepp, som seglar någon

städes emellan AB och AU (tangenten, som utvisar rikt

ningen af den prickade lnufvan vid A), - det är, öfver 

en sträcka nära två gånger så stor som den emellan 

loxodromen och storcirkeln, - har det oaldadt mindre 

distans att beshifva, än på den loxodromiska linien. 

Enligt denna princip kan en delvis motig vind ofta för

vandlas till en gynnsam. 

Sålunda kan, uti ofvan antydda exempel, fartyget 

på storcirkeln, istället för att passera 430 mil sydvart 

om den luxodromiska kurslinien, p8sscra pli nära detta 

afstånd sydvart om storcirkeln, ell er 800 ~t 900 mil syd

vart om loxodromen, och det oaktadt hafva mindre di

stans att beskrifva än om det seglat utefter sistnämnde 

linie, under det, att den betydliga skillnaden i latitud 

kan bereda tillfälle, åtminstone fiir en del af resan, att 

betjena sig af vindar, passande för trakter långt aflägs

nade från dem som öfverskäras af loxodromen. Sedan 
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man si:llunda förvissat sig om de fördelar, hvartill stor

cirkelsegling kan leda, återstod dock ett väsendtligt hin

der för ett mera al lmänt användande af densamma, be

stående i de besvärliga och vidlyftign beräk ningar, so m 

;~ore. förbundna med storcirk el-problemets upplösning. 

.ly tdl och med bertilmandet af endast några få pnnkter 

~å storcirkelbågen mellan fr ån- och inseglin g~ställ e na , 
_för att kunna åtminstone ungefärligen utmärka dess gång 
1

. kortet, var en all tför långsam operation för de fl este 

SJömän. Omöjligheten, åtminstone för ett seglande far

tyg, . ~tt under hel a resan bibehålla t;ig på bågen af en 

storcmwl, gjorde det äfven ofta nödvundigt, att, sedan 

man genom observationer bestäm t skeppets stä lle, på 

nytt beräkna och n t lägga storci rkoln fr ån detta ställe till 

destinationsorten. Då man dorjemte tager i betmktande 

d_en besvärliga samt tidt och ofta återkommande opera

tion~n, att genom beräkning bestämma de stär.d igt förän 

derh?a kurserna, som ett fartyg måste styra för aLt följa 

storCirkeln, så var det icke förunderligt att storcirkel 

segling, oaktadt sina erkända fördelar, intill sednare tider 

sa sallan an litad es vid ocean-navigering. 

I ändamål att förenk la upplösningen afifr l\gavarande 

problem , och derigenom bringa storcirke lsegling i all

männare bruk, haf\-a emellertid på sednare tider åtskil

liga framgångsfulla försök blifvit gjorda, för hvilka vi 

nu gå att redogöra. 

Bland de af dessa försök, som i första hand förtjenar 

omHämnas, är en, af m:r J . T. Towson från LiverrJO ol 
. l 

redan år 1848 föreslagen mekanisk method , hvilken, un-

de r benämning "Tables to Pacilitate the practice o( Great 

Circle Sailin_q" blih·it på engelska anJ iralitetets befall

ning publicerad. Denna method består af en num erisk 

och en grafisk tabell, den sistntimnde kallad "L1:neat

Index 1'. "Linear Index" är afskiljd från den numeribka 

tabellen, och innehåller en å ett stycke pa~per uppritad 

-
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~skala för differens i longitud,'' konstruerad enligt prin

cipen för el! vanlig "diagonalskala". Skalans största de

lar beteckna 10°, de mindrP l 0
, och de minsta, b vilka 

uppkomma genom de paralleJa liniernas afskärning med 

diagonalerna, tiondedelar af en grad eller sex minuter 

hvardera. Ofvanför denna skala är en serie af krok

linier, af hvilka hvar och en har afseende på en latituds

paralelL Hvar femte kroklinie är, till åtskillnad frtln 

de öfriga, uppdragen gröfre. D essa kroklinier skäras af 

89 harizontala och på lika afstånd från hvarandra dragna 

linier, kallade indexlinier, hvilka utvisa latituden af 

vertex *) för den storcirkel, hvars elementer man vill 

finna_ H var femte indexlinie är numrerad uti båda mar

ginalerna; och numreringen af såväl kroklinie rna som 

indexlinierna fortgår uppifrån och nedåt. Kroklinierna 

skäras äfven vertikalt af två linier, hvaraf den på högra 

sidan benämnes, "Vertex met-idian" och den andra, på 

venstra sidan varande, kallas "Eqvator". 

Tabellerna inneh ålla för h varje grad af longitud; 

latituden, kursen och distansen för 89 storcirklar, åt-

*) Emedan eqvatorn är en storcirkel på jorden, så skäres den 

af hva1je annan storcirkel på dess yta midt itu, eller så, att båda 

skärningspunkterna äro 180" åtskiljda. Midt emellan skärningspunk

terna, eller till 90° afstilnd från dessa, har såväl den norra som sö

dra hälften af storcirkeln sitt största afs tånd från eqvatorn, och h var

dera af dessa tvenne, till lika afstånd från eqvatorn liggande, punk

ter kallas «vertex» till den storcirkel, på hvilken de äro belägna. 

Meridianen, som går genom vertex kallas "vertex meridian"; bågen 

af meridianen, som innehålles mellan eqvatorn och vCl·tex, kallas 

vertex latitud; och bågen af eqvatorn, som upptages mellan vertex 

meridian och en meridian genom ett gifvet sutlle på storcirkeln, be

nämnes «longitud från vertex». 

Vertex meridian skär alltid storcirkeln viukeltiitt, och delar i 

förening med eqvatorn en storcirkel uti fyra qvadranter. Uti hvar

dera af dessa qvadrauter äro storcirkelns elementer desamma; det 

är, latituder, kurser och distanser svarande mot hvarje grad aflongi

tud uti en qvadrant angifva iifveu dessa qvantiletcr för motsvarande 

p-adla] uti storcirkelns öfrig<> rJYndmntcr. 
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skiljda från hvarandra genom deras vertices latituder. 
Det öfversta talet af hvarje kolumn på tabellernas ven
stra sidor svarar till den del af storcirkeln, som öfver
skäres af vertex meridian; under det, att det nedersta 
talet af hvarje kolumn på högra tabellsidorna svarar till 
den del af storcirkeln, som öfverskäres af eqyatorn. 

Till närmare förklaring af ofvanstående beskrifning 
öfver "Linear index" och "tabellerna", torde det vara 
nödigt att i korthet anföra grunderna för deras inrättning. 

Om uti den sferiska triangel, som vid jordens ena 
pol bildas af meridianerna genom skeppets frånseglade 
och dess inseglade ställe, samt storcirkelbågen dessa 
ställen emellan, och uti hvilken triangel vinkeln vid 
polen är lika med differens i longitud, fälles en perpen
dikel från polen, så uppkomma derigenom två rätvinkliga 
sferiska trianglar. Genom att, uti hvardera af dessa 
trianglar, pli vinkelsegmenterna och de båda om fattande 
sidorna (af h vilka perpendikeln utgör en del af vertex 
meridian), tillämpa regeln för rätvinkliga trianglars upp
lösning, erhålles för båda trianglarne följande tvenne i 
ord omskrifna formler, nemligen : 
Cos. longitud från vertex för det frånseglade stället = 

Tang. frånseglad latitud X Cot. vertex latitud .... (l) 
Cos. longitud från vertex för det frånseglade stället = 

Tang. inseglad latitud X Cot. vertex latitud ..... (2) 
Dessa formler, som förblifva desamma, antingen per

pendikeln faller inom eller utom triangeln, gälla för alla 
möjliga värden på de deri ingående qvantiteterna; och 
till följd af de båda expressionernas likhet är tydligt, 
att hvarje af dessa formler, beräknade för alla möjliga 
värden på deri förekommande qvantiteter, lemnar samma 
serie af resultater pit longituden från vertex för det från
eller inseglade stället, samt omfattar alla de värden, som 
11istnämnde qvantitet kan erhålla. 

I och för konstruerandet af ''Linear index", beräknas 

-
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nu, enligt endera af ofvanstående tvenne formler; de 
successiva värdena pli longitud från vortex för alla 
de motsvarande värdena på vertex latitud samt från
eller inseglad latitud, ifritn och med l 0 till och med 89°. 
De beräknade resultaten tabuleras och projicieras såsom 
ordinater till den axel, som i "Linear index" benämnes 
"Vertex meridian"; och de linier, som förena dessa ordi
naters ändpunkter, bilda kroklinierna uti "Linear index". 

Axeln till ordinatorna eller vertex meridian är in
delad uti 89 lika stora, godtyckligt antagna, delar, och 
genom hvarje af dessa delningspunkter äro de harizontala 
eller s. k. indexlinierna dragna, hvilka sitsom förut blif
vit nämndt utvisa vertex latitud för lwar och en af de 
tillhörande storcirklarne. 

Å venstra sidan af "Linear index" finnes ett dylikt 
system af kroldinier uppritade enligt nu antydda grun
der. Dessa kroklinier, hvilka öfverskäras af den verti
kala linie, som blifvit benämnd "eqvatorn", hafva sär
skildt afseende pit de händelser, uti h vilka de från- och 
inseglade Etällena ligga på motsatta sidor om eqvatorn. 

De uti tabellerna anförda latituder, kurser och di
stanser hafva blifvit beräknade enligt följande, ur före
nämnde rätvinkliga sferiska trianglar, härledda trenne 
formler, nemligen: 
T an g. lat. = C os. lon g. från vertex X Tang. vertex lat .. ( 3) 
C os. kursen = Sin. lon g. från vertex X Sin. vertex lat .. ( 4) 
'l'ang.distansen= Tang.long. från vertexX C os. vertex lat.( 5) 

Bruket af "Linear index.:' och tabellerna är föl
jande: 

Å "Linear index" uttages vertex latitud och longitud 
från vertex, pit sit sätt, att man medelst en passare upp
mäter den gifna differens i longituden på den å Linear
index befintliga differens i longitudsskalan. Derefter, 
om från- och inseglad latitud hafva lika namn (N eller 
S), föres passaren med det deri tagna mitttet till högra 
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delen af Linear index, der högra passarepynten sättes på 
den kroklinie, hvars nummer svarar till den mindre af 
de båda latitudernas närmast hela gradtal. Uneler det 
att båda passarepynterne hållas noggrannt paralleJa med ' 
indexlinierna, och med högra passarepynten ständigt på 
nyssnämnda kroklinie, föres passaren uppåt eller nedåt, 
intill dess venstra passarepynten inträffar på den krok
linie, hvars nummer svarar till närmaste gradtal af den 
andra latituden; h vorvid iakttages att båda passarepyn
terne äro lika nara ~amma indexlinie och på samma sida 
derom. Gradtalet på den ind exlinie, som är närmast 
passarepynterne, angifver då vertex latitud. 

Om latituderna äro af olika namn (den ena N och 
den andra S) föres passan~n med det deri inneslutna 
måttet till venstra sidan af r~inear index, der ena passare
pynten sättes på den kroklinie, hvars nummer motsvarar 
den mindre af de båda latitudernas närmaste hela grad
tal, hvarefter passaren föres på förut beskrifvet sätt, till 
d<?ss andra passarepynten inträffar på den kroldinie, hvars 
nummer motsvarar närmaste gradtal af den andra latitu
den, och till höger om den med "eqvator" betecknade 
linien. DerPEter afl.äses gradtalet på vertex latitud. 

I båda fallen, bör man, innan passaren borttages 
från krok1inierna. tillse huru de tvenne vertikala linierna 
( eqvatorn och "v,ertex meridian") äro belägna i anseen.de 
till passaren, d. ä., antingen båda, eller endera falla In
om, eller båda utom passarepynterne. Denna omstän
dig11et antecknas jemte vertex latitud. 

Sedan vertex latitud sålunda blifvet funnen, låt ena 
passarepynten förb1ifva på kroklinien för frånseglad lati
tud, och bringa den andra pynten, genom att efter behof 
<Jppna eller sluta passaren, till den. verti~ala linie, som 
benämnes "vertex meridian", nemhgen 1 den händelse, 
då kroklinicn för från seglad latitud är på någondera si
dan om nämnde rueridian och till l1 öger om L'qvators-
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linien; men om denna kroklinie är till venster om "eqva
torslinien", betraktas vensira marginallinien som "vortex 
meridian" . Den i passaren tflgna distansen, uppmätt på 
"differens i longitudsskalan", utvisar "longituden från 
vertex." 

De på ofvan anförda sätt, från Linear index uttagm. 
qvantiteterna, nemEgen "vertex latitud" och "longitud 
fr ån vertex" tjena nu såsom argument till tabellerna. 

Vill man finna de ständigt varierande kurserna un
der segling utefter storcirkeln, Lehöfver man blott mot 
"vertex latitud" såsom det harizontala argumentet och 
"longitud från vertex" som det vertikala, uppslå deremot 
svarande kurs. Kursen räknas ifrån N. eller S. allt
eftersom destinationsorten ligge r no!T eller söder om det 
frånseglade ställ et, undantagandes i de fnll, då jemte 
"vertex latitud '; blifver antecknad t: "vertex meridian 
inom" eller "vertex meridinn och eqvatol'n inom ", i hvil
ka fall kursen får samma namn, som det frånseglade 
ställets latitud. Men i alla händelser blifver kursen 
O. eller V., eftersom destinationsorten ligger öster eller 
vester om fartygeL Vill man åter bestämma de för stor
cirkelns utläggande i kortet erforderliga elementer, för
fares sålunda: 

Uppskrif det frånseglade ställets longitud och straxt 
derunder den från ''Linear index" uttagna longitud från 
vertex för samma ställe. D erefter, sedan man bestämt 
sig för ett visst antal punkter på storcirkeln med sins 
emellan lika stora longituds-skillnader, vanligen hvar 
5:te eller lO:de grad, härledas dessa punkters longitud 
från Greenwich genom att till det från seg lad e ställets 
longitud successivt foga nämnde longituds-skillnad med 
plus eller minus; resultaten uppskrifvas i följd efter 
hvarandra och till höger om förut antecknade longitud. 
Vidare genom att, till det frånseglade ställets longitud 
fran vertex foga den antagna longituds-skillnaden med 
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plus eller minus erhållas nyssnämnda punkters longitud 
från vortex; dessa longitudsvärden antecknas närmast 
under motsvarande longituderna från Greenwich. Här
vid iaktlages, att fastän longituderna från Greenwich 
successivt ökas eller minskas med samma qvantitet som 
"longituderna från vertex", så kunna det ena slaget 
lon o-ituder tilltaO'a uuder det att det andra aftager, eller 

b b ' 

och kunna de på en gång till- eller aftaga. Detta för-
hållande med afseende på longituderna från vertex be
stämmes enligt följande regl01·: 

(l) Då jemte vertex latitud blifvit antecknadt: 
"vertex meridian och e q va torn utom", komma longitu
derna från vertex att successivt af- eller tilltaga, allt
P-ftersom det frånseglade stLillets latitud är mindre eller 
större än det inseglade. 

(2) Då "vertex meridian är inom" komma longitu
derna från vertex att först aftaga, men efter att hafva 
passerat vertex att tilltaga. 

(3) Då "eqvatorn är inom" ökas longituderna från 
yertex tills de uppnått 90°, hvarefter de minskas. 

(4) Äro både "vertex meridian och eqvatorn inom" 
eger det förhållande rum, som 2:dra och 3:dje regeln i 
förening föreskrifva. 

Anm. Om dessa regiors riktighet kan man lätt för
vissa sig genom en jemförelse med "Linear index." 

Sedan de tvenne raderna af motsvarande longitu
der blifvit på ofvan anförda sätt uppskrifna, ingår man 
med vertex latitud och de successiva longituderna Min 
vertex som argument och uttager de deremot svarande 
latituderna, hvilka uppskrifvas närmast under sina mot
svarande longituder från vertex. De sålunda bestämda 
punkterna utsättas derefter i kortet enligt deras latitud 
<Jch longitud och sammanbindas med en linie, hvilken 
~åledes föreställer storcirkeln mellan det från- och m
seglade stället. 
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N edanstående exempel torde närmare förtydliga det 
här ofvan sagda. 

Ex. Man vill bestämma latituden för hvar IO:de 
grads differens i longitud på storcirkeln mellan Barbados 
på 13° 19' N. lat. 59° 40' V. long. och Lizard, på 49° 
58' N. lat. och 5° 12' V. long. 

Å Linear index uttages vertex lat. = 53°, "vertex 
meridian och eqvatorn utom" samt longitud frlin vertex 
= 80°; bvarefter de, enligt ofvanstående anvisning, er
hållna resnitater antecknas såsom följande schema utvisar: 
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storcirkeln och loxodromen mellan de båda ställena 

detta exempel finnas utlagda å Pl. l. 
Det är förut nämnd t, att den största besparing i di

stanst-ns längd, som kan vinnas genom att följa storcir
keln mellan tvenne ställen, inträffar på höga latituder 
och då begge ställena ligga pft samma latitudsparallel, 
samt äro åtskiljda genom en betydlig differens i longitud. 
Men det är j u st vid dessa tillfällen dS. storcirkelseglingen 
erbjuder de största fördelar med afseende på besparing 
i distans, som dess användande stöter pS. de största hin
dren. Ty under ofvan angifna viikor kommer storcirkeln 
att genomg& s& höga latituder, att dess fullständiga föl
jande skulle antingen vara helt och h~llet outförbart, 
eller åtföljdt af stora faror för fartygets säkra navigering. 
Till exempel, om man föreställer sig tvenne ställen vid 
samma latitud, men med 180° differens i longitud, sil. 
måste storcirkeln emellan dessa ställen gå igenom jor
dens poler, storcirkeln emellan Cap East å N ya Zeeland 
och Cap Horn leder så sydligt som 64~ 0

, der under alla 
årstider rådande isförhållanden skulle antingen helt och 
hållet hindra, eller betydligt försvåra fartygets navigering. 
För att, under dessa omständigheter, det oaktadt fram
komma på den kortaste vägen emellan från- och inseg
lingsställena, har m:r Towson i sina här ofvan anförda 
storcirkeltabeller, under benämningen "Composite Great 
Circle Sailing" (s:;tmmansatt storcirkelsegling) lemnat 
följande anvisningar för fartygets navigering. 

Sedan man, medelst "Linear index", eller på annat 
sätt, förvissat sig om, att storcirkelns vertex infaller på 
en alltför hög latitud, bestäm mer man sig för en lägre 
latitud, såsom den högsta, hvilken fartyget med trygghet 
och fördel för navigeringen bör kunna uppnå, och kallar 
denna för "maximum latitttden". Denna latitud anses 
såsom vortex latitud och uppslås i den qvadrant af ta
bellerna, som svarar dertill, hvarefter man fortsätter till . 

vertex att, emot de successivt framst'glade latituderna 
"latitudskolumnen", uttaga de deremot svarande stor
cirkelkurserna i angränsande "kurskolumn." 

När fartyget har uppnått vertex, hvilket tydligen 
inträffar, så snart som det bar hunnit "maximum latitu
den" fortsättes resan längs paralelien för sistnämnde 
latitud , intill dess differens _i longituden emellan fartyget 
och destinationsorten blt·r l l d d · b 11 1 m me en 1 ta e ernas sido-
kolumn utsatta longituden från vertex, som svarar mot 
argumeuterna, destinationsortens latitud i en latituds
kolumn ooh "maximum latituden" i kolumnen för vertex 
latitud. M_en dii vertex och destinationsorten falla på 
motsatta s1dor om eqvatorn, måste seglingen fortsättas 
längs parallelen för maximum latituden, intill dess diffe
rens i longituden emellan skeppet och destinationsorten 
blir lika med supplementet till ofvannämnde lono-itud 
från vertex. Då, såväl i ena som andra fallet d:nna 
likhet blifvit uppnådd, har fartyget ånyo hun

1

nit till 
vertex af den qvadrant, hvari destinationsorten är be
lägen; och följaktligen kunna de särskilda storcirkel
kursema uttagas i tabellen emot vortex latitud och far
tygets eller det frånseglade ställets lono-itud frilu vertex 
i enlighet med förut gifven anvisning. 

0 1 

. Den sålunda be~tämda_ vägen blir den kortast möj 
l~ga under de uppgtfna v1lkoren. Den består af när
hgg-ande delar af trenne tangerande cirklar, af h vilka den 
mellersta är en del af den, såsom maximum latitud an
tagna parallelen, och de två öfriga äro storcirkelbågar. 
D~n första af dessa storcirkelbågar sträcker sig ifrån--d~t 
f:anseglade stället till vertex, och den sista från vertE:<e 
t1ll destinationsorten; eller det kan inträffa att. antino-en 
det från- eller inseglade ställets iatitud tages till "m:xi~ 
mu l ft d" · l ·11 ·· . m a 1 u , 1 w1 ;:en handelse den sammansatta stor· 
cukelu utgöres af närliggande delar af tvenne tange-
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rande cirklar, nemligen bågen af en storcirkel och en 
del af parallelen för maximum latituden. 

Den sammansatta storcirkelns utmärkande i det 
växande kortet består helt enkelt uti, att på förut be
skrifvet sätt utlägga tvenne storcirkelbågar1 hvilkas ver
tices latituder äro lika rned maximum latituden. Den 
ena af dessa bågar drages ifrån det frånseglade stället 
till vortex, den andra ifrån destinationsorten till vortex. 
Sammanbindas sedan de båda storcirkelbågarnos vertices 
genom en rät linie, så föreställer den sålunda konstrue
rade figuren den "sammansatta storcirkeln" emellan det 
från- och inseglade stället. 

Tvenne af de mest anlitade "sammansatta storcirkel
vägarne'', nemligen till och från Europa och Australien 
hafva blifvit utlagda å Pl. l. 

Den hittills enklaste och mest praktiska motboden 
för storcirkel-problemets lösning är utan tvifvel den, som 
blifvit föreslagen af en m:r H. Godfray professor vid 
Cambridge universitet i England. Denna method, som 
efter dess bekantgörande fir 1858, blifvit, på engelska 
amiralitetets befallning, utgifven af dess Hydrografiska 
embetsverk, består af ett särsl,ildt för storcirkelsegling 
konstrueradt kort, fitföljdt af en grafisk tabell eller s. k. 
diagram. Kortet, under benämning: "A chart of south 
latitudes beyoncl 20 clegrees to facilitate the practice of 

great circle sailing", är konstrueradt efter en projektions
m.ethod, hvarigenom alla storcirklar i kortet blifva före
ställda genom räta linier. Vid denna projektions-method, 
som kallas den "Centrala eller Gnomoniska", har man 
tänkt sig den halfsfer af jorden, som skall afbildas, tan
geras vid polen af ett harizontalt plan, och föreställer 
sig ögats ställe vara i eqvatorns medelpunkt, och att sigt
Iinior till alla föromfil på den bugtiga ytan bestämma. 
genom deras afskärning med projektions-planet, hvarest 
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dessa föremål skola insättas. Meridianerna blifva då be
tecknade med räta linier, sammanlöpande i eqvatorns 
medelpunkt, och hvilken punkt på projektionsplanet ut
märker polens ställe och äfven är en gemensam medel
punkt till alla parallelerna, föreställda genom cirklar. 
Radierna till de särskilda parallelerna för hvarje latituds
grad måste enligt denna projektions-method växa som 
cotangenterna för latituderna. Mot eqvatorn närmar sig 
således denna radiernas utsträckning till oändlighet, h var
före ock denna projektions-method ej blifvit använd för 
lägre latitud än 20 grader. Något särskildt storcirkel
kort öfver de tropiska trakterna har man ej heller an
sett behöfligt, emedan storcirkeln och loxodromen mellan 
tvenne ställen i det närmaste sammanfalla med hvar. 
andra, då begge ställena ligga på låga latituder samt på 
motsatta sidor om eqvatorn. 

Enär storcirklarne, uti ett kort konstrueradt efter nu 
antydda principer, föreställas genom räta linier, så be
höfver man blott, för att i ett dylikt kort utmärka stor
cirkelns riktning mellan tvenne ställen förena dem m e
deist en rät linie. Denna linies afskärning med de sär
skilda meridianerna bestämmer då en mängd af punkter 
på storcirkeln, hvilka derefter kunna öfverflyttas i ett 
växande kort, och de olika kurserna med sina tillhörande 
distanser på storcirkeln mellan från- och inseglingsställena 
kunna sedan på vanligt sätt uttagas. 

Om storcirkelns vortex, hvars längd i storcirkelkortet 
genast angifves af den punkt, som, på den räta linien 
mellan begge ställena, har största latituden, skulle in
falla på en alltför hög latitud, der isförhållanden m. m. 
kunde vara hinderliga för storcirkelns följande, måste 
man bestämma sig för en lägce latitud, såsom "maximum 
latituden" för att derefter följa, hvad vi i det föregående 
hafva kallat, den "sammansatta storcirkeln". Genom att 
i storcirkelkortet, från hvardera af det från - och inseg-

15 
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lade stället, draga en rät linie, som tangerar parallelen 
för maximum latituden, uppkommer den "sammansatta 
storcirkeln", hvilken således kommer att bestå aftvenne 
storcirkelbågar och en del af parallelen för högsta lati
tuden. 

Ehuru kortet, såsom dess titel angifver, är upp
rättadt för södra hemisferen, kan det äfven anYändas för 
resor å den norra, genom att helt enkelt i kortet, enligt 
deras latitud och longitud, utmärka läget af de ställen, 
mellan hviika storcirkelbågen skall uppdragas. 

Det nu beskrifna kortet är åtföljdt af en grafisk 
tabell, under benämning "Cou~·se et Distance Diagram", 
och medelst hvilken man kan finna de kurser och di
stanser, som skola seglas för att följa storcirkeln mPllan 
tvenne ställen, utan att man för detta ändamål behöfver 
öfverflytta storcirkeln i det växande kortet. 

Efter hvad vi kunnat finna är detta diagram kon
strueradt enligt följande grunder: 

Som bekant är, sker storcirkelproblemets upplösning 
medelst räkning i den sferiska triangel 1 som vid jordens 
ena pol bildas af komplementerna till från- och inseg· 
lade ställenas latituder samt storcirkelbågen dessa båda 
ställen emellan, och i hvilken triangel vinkeln vid polen 
är lika med differens i longituden mellan nämnde ställen. 
Till problemets upplösning hörer då vanligen att i denna 
triangel finna, storcirkelbågens vinklar med meridianerna 
vid det från- och inseglade stället, distansen i storcirkeln1 

vortex latitud och longitud samt, för vissa punkter på 
storcirkeln med lika longituds-differenser, de kurser och 
distanser, som skola seglas för att söka följa storcirkeln. 
Ur ofvanuämnde storcirkelkort erb~Jles, såsom förut blif
vit nämndt, direkte värdet på vortex latitud. Redan här
igenom blifver problemets upplösning betydligt förenklad; 
ty man har då endast att göra med tvenne rätvinkliga 
sferiska trianglar, hvaraf den ena bildas af komplemen-
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terna till vortex och det frånseglade ställets latitud samt 
den mellan dessa sidor liggande delen af storcirkelbågen ; 
och den andra triangeln, af komplementerna till vertex, 
och det inseglade ~tällets latitud samt den del af stor
cirkeln, som ligger mellan dessa sidor. För att härmed 
göra sig oberoende af de särskilda longituds-differenserna 
kan man, sedan första kursen blifvit funnen, för hvarje 
qvartstrccks förändring i kursen beräkna deremot sva· 
rande förändring i distansen på storcirkeln. De här
igenom funna värdena hafva ä diagramet blifvit proji
cierade på följande sätt. 

En vertikal linie är nemligen indelad i lika stora 
delar motsvarande hvarje grad af latitud mellan 20° och 
90°. Från hvarje af dessa såsom latituds-grader be
tecknade delningspunkter utgår, såväl harizontala linier, 
hvilka föreställa storcirklar, som kroklinier, hvilka äro 
uppdragna till den sista, eller genom delningsmärket för 
90° latitud gående harizontala linien. Ristnämnde linie 
är indelad i 84 lika delar, hvarje del motsvarande 50 
nautiska mil, således hela denna skalas längd lika med 
4200 mil. Ifrån den punkt der dessa båda latituds- och 
distansskalor skära hvarandra, och hvilken är deras ge
mensamma nollpunkt, utgår ett system af kroklinier, som 
äro betecknade såsom kurser för hvarje kursstreck från 
0° till 90° -

När nu det sålunda inrättade diagramet skall be
gagnas, behöfver man blott på dess latitudsgradering 
uppsöka det frånseglade ställets latitud och följa den från 
detta gradtal utgående kroklinien tills man träffar den 
punkt, som utgör skärningspunkten mellan denna krok
linie och den, från gradtalet för vortex latitud å nämnde 
gradering utgående, harizontala linien. Denna punkt 
utmärker då det frånseglade stället. Efterse i hvilken 
"kurskurva" denna skärningspunkt faller och anteckna 
deremot svarande strecktal, såsom första kursen på stor-
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cirkeln. Afståndet från skärningspunkten till nästa "kurs
kurva" uppmätt på distansskalan utvisar den distans som 

' skall seglas med l:sta kursen. Andra kursen blir 1
/, 

streck större, och distansen bestämmos af "kurskurvans" 
gränsliniors afskärningar med den harizontala linien ge
nom vertex latitud; på detta sätt fortfares att uttaga de 
succe_ssiva kurserna och distanserna tills man uppnått 
storenkolus vortex. Sedan bestämmas kurserna och di
stanserna enligt samma förfaringssätt för den del af stor
cirkeln, som ligger mellan vortex och destinationsorten. 
De erhållna resultaten motsvara all den noggrannhet 
som för ändamålet kan anses vara behöfiiO' ' o· 

I saknad af nu beskrifna enkla och praktiska hjelp· 
medel för storcirkel-problemets upplösning, kan man, till 
lättnad vid storcirkelns utläggande i det växande kortet 
o?b på ett i allmänhet tillräckligt noggrannt sätt, betjen~ 
s1g ~f någon af de för detta ändamål föreslagna approxi
mativa metboderna. Vi skola derföre här nedan anföra 
några af de bästa af dessa, och göra dervid en början 
med _de~ af Raper, uti bans afhandling "the Practice of 
N_av%gatwn and Nautical Astronomy", London1852, upp
gifna methoden. 

Förfaringssättet enligt denna motbod är följande: 
Sök storcirkelbågens vinklar med meridianerna vid 

det från- och inseglade stället; afsätt dessa vinklar i 
kortet. Sök största skillnadspunkten *), och drag genom 

. . ':') Den punkt, hvarest storcirkeln mest afviker från kompass
limen,_ kallas ~<störs:a-skillnadspunkten» och i denna punkt är tangen
ten till storcn·kelbagen parullel med kompasslinien; den bildar der 
således med meridianen cn vinkel, som iir lika med kursen mellan 
de båda ~unkterna. Om de från- och inseglade ställena ligga på 
mots~tta sidor om eqvatorn, kan det intr>tfl"a, att kompasslinien skiir 
storcn·k~ln, nemligen i samma punkt der denna skiir eqvatorn. I 
detta fall finnes på storcirkelbågen tvenne största skillnadspunkter 
en norr och en söder om eqvatorn. Longituden af den punkt de1: 
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denna punkt en rät linie paraHel med kompasslinien 
mellan de två ställena. Derefter sammanbindas det från
och inseglade stället medelst en kroklinie dragen på fri 
band, så att den tangerar såväl den linie, som är dragen 
genom största skillnadspunkten, som ock de linier, hvilka 
utvisa storcirkelbågens riktningar vid från- och insecrlado o 

ställena. Denna kroklinie kan då anses föreställa stor-
cirkelbågen emellan de tvenne ställena*). 

För att visa motbodens tillämpning hafva vi å Pl. l 
uppdragit storcirkeln mellan Cap C Iear, pB. lat. 51° 25' 
N., . long. 9° 29' V., och St. J olms (N ewfoundland), på 
lat. 47° 34' N., long. 52° 40' V. Kompasskursen är 87° 
11'; kursen på storcirkeln vid Cap Clear är N. 80° 41' 
V., och vid St. Johns N. 65° 45' 0.; största skillnads
punkten ( S) ligger på lat. 51° 37' N., lo ng· 31° 17' V. 

En ännu enklare, fastän mera ungefärlig, method, 
än den nu anförda, finnes äfven uppgifven af Raper uti 
hans ofvannämnda afhandling. Enligt denna motbod be-

storcirkeln skär eqvatoru kan i denna h>tndelse finnas genom att upp· 
draga kurslinien mellan det från- och inseglade stället i sjökortet. 

*) Formlerna, enligt hvilka de, såväl i denna som följande me
thoder, för storcirkelns utmärkande i kortet, erforderliga qvantiterna 
kunna berliknas äro: 
Tang.t(k'+k)=Cot. ~().'w .l.} C~s. ! (q/ -lp} Cosec.-Hlp'+rp)} h 

Tang. t (k'-k) = Cot. t ("A.' w J..)· Sm.t ( lp'-lp )· Sec.~ (rp'+lp). (6) 
K·= t (k'+k) +t (k'-k); k= t (k'+k)- ~ (k'-k).. . .. . ..... 
Cos. rpv = Cos. rp. Sin. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) 
Cot. (}..v w A.) = Sin. rp Tang. k ..... . .................. . ....... (8) 
Cos. rps = Cos. er. Sin. k. Cosec. K ...................... . . . .. (9) 
Tang.} ( }_S = ).) =Tang.t (Kw k). Cos.t(tps wtp )·Cosect(rps+CfJ )(10) 

I dessa formler betecknar: 
lp och A. den mindre sam:t rp' och ).1 den större af de båda lati

tuderna och longituderna för från- och inseglade ställena. 
k den mindre och k' den större af storcirkelbågens vinklar med 

meridianerna vid det från- och inseglade stället. 
K den loxodromiska kursen emellan båda stiillena. 
cp v och A. v vertex latitud och longitud; samt 
fJJB och }. s största skillnadspunktens latitud och longitud. 
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höfver man blott söka vertex latitud och lorJO'itud samt 

derefter i kortet, p§. vanligt geometriskt sät~, be~krifva 
en cirk~l genom denna punkt och de begge ställena. 

~enna ctrkel kommer då, för en ansenlig distans på båda · 

s~dor om vertex, att ganska nära sammanfalla med stor

C1rkeln\ ehuruväl den icke alltid särdeles noga utvisar 

kurserna vid dess ändpunkter. Sås0m ett exempel på 

denna method hafva vi å PI. l utlagt storcirkeln mellan 

New-York på lat. 40° 46' N., Iong. 73 8 58' V. och Gi

braltnr på lat. 36° 8' N Iong 5° 20' V St · 1 1 ., · . orctr re ns 
vertex befinnes vara pit lat 44° 8' N., long. 46o 32' V. 

~~m komp.asskursen mellan dessa två ställen passerar 

ofver Azonska öarne nii()'ot norr om S·ta '~~""a · o 1 
. o . JJ.l na, sa .an 

d_en, enl~gt d~nna method, ungefärligen utlaggda stor-

c~rkeln tJena till oatt. utvisa. den väg, man helst bör välja 

for att passera pa tillräckligt afstånd från nämnde öar. 

Professorn vid Greenwich observatorium G. B. Air 

har lemnat följande anvisningar att, i det växande korte~ 
upprita en cirkelbåge, som i det närmaste öfverensstäm

mer med den korrekta projektionen af en storcirkel på 
ena sidan om eqvatorn. ' 

l. Sammanbind de begge ställena med en rät linie. 

~ela denna midt itu, och ifrån midtelpunkten, samt på den 

at .eqvatorn vända sidan, drag en deremot vinkelrät linie, · 

hv1lken, om så behöfves, förlänges på andra sidan eqvatorn. 

2. Ingå med medel-latituden (emellan de t 1•enne 

ställena) i nedanstående tabell, och uttag grad- och minut

talet på motsvarande pamllel. 

3. Medelpunkten till den begärda cirkeln blir då 

denna parallels afskärningspunkt med den vinkelräta linie 

som blifvit dragen i enlighet med föreskriften i mom. 1: 
4. Uppritas nu med denna punkt till medelpunkt 

e~ cirkelbåge, som går genom det från- och inseglade 

stallet, så sammanfaller den i det närmaste med stor

cirkelbagen nämnde ställen emellan. 
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Medel- l Motm,.nde [l Medel-[ MoWmande 
Latituder. Pamlleler. l Latituder. Paralleler. 

20° 81 o 13' 
l 

52° :fl d 11 o 33' 
22 78 16 54 ~ ~ 6 24 
24 74 59 56 ~"' l 13 
26 71 26 58 40 ()' 

28 67 38 60 9 15 
30 d 63 37 62 14 32 
32 ~59 25 64 19 50 

"' 66 d 2[l 9 34 ol 55 5 s 
36 l~ 50 36 68 ol 30 30 ~ 

38 ~ 46 o 70 ol 35 52 
40 l ::a 41 18 72 s 41 14 s 
42 36 31 74 ol 46 37 m 
44 31 38 7ö 52 2~ l 46 26 42 78 57 
48 21 42 80° 62° 5l' l 
50° 16° 39' 

Beskrifningen på denna enkla och tillika noggranna 

method är hemtad ur en, af engelska amiralen Fitzroy 

författad, och år 1859 utgifven afhandling om storcirkel

segling. 
Methoden är å Pl. l använd för utläggande af stor

cirkeln mellan Algoa Bay på lat. 33° 48• S., long. 25° 

47' O. samt Port Phillip på lat. 38° 18' S., long 144° 
38· O Medel-latituden är 36° 3' S., och deremot sva

rande parallel ligger på 50° 29' N. Afskärningen mel

lan denna paraHel och den ifrån midtelpunkten dragna 

vinkelräta linien är medelpunkt till den cirkel, hvars 

båge i det närmaste öfverensstämmer med storcirkeln 

mellan de tvenne ställena. 

Utom nu anförda approximativa methoder för stor

cirkelbågens emellan tvenne ställen utläggande i det 

växande kortet, har man äfvim föreslagit åtskilliga så

dana methoder, särskildt med afseende på den s. k. "sam

mansatta" storcirkelns utmärkande i ett dylikt kort. En 
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bland de mest bruklige, och som finnes nppgifven af 
amiral Fitzroy uti hans ofvannämnde afhandling, är 
följande: 

Efter att hafva bestämt sig för den högsta latitud, · 
som storcirkelns vertex bör uppnå, utlägges med tillhjelp 
af n&gon af föregående meLhoder storcirkelbågen mellan 
de tvenne ställena. Genom denna storcirkels vertex upp
drages en meridian, så att den skär parallelen genom 
den antagna högsta latituden. Emellan den sålunda er· 
hållna afskärningspunkten (eller hellre vid en punkt på 
en något lägre latitud, på samma meridian) och de tvenne 
ställena uppritas två storcirkelbågar. Dessa komma då 
att ungefärligen föreställa den kortaste väo·en mellan de 

o 

från- och inseglade ställena, utan att mycket öfverstiga 
den antagna latituds-parallelen. 

Enär såväl denna, som öfrige af samma slag va
rande methoder för den sammansatta storcirkelns utläg
gande, äro af en alltför approximativ beskaffenhet, torde 
det hellre vara skäl, att i alla händelser anlita följan
de noggrannare, fastän kanske något vidlyftigare förfa
ringssätt. 

Såsom förut blifvit nämndt utgöres den samman
satta storcirkeln i allmänhet af tvenne storcirkelbågar 
och en del af parallelen för högsta latituden. Genom . 
beräkning söker man nu de tvenne storcirkelbågar:(les 
vinklar med meridianerna vid det från- och inseglade 
stället; samt läget af dessa storcirkelbågars tangerings
punkter med ofvannämnde parallel. Beräkningen af 
nämnde qvantiteter sker på följ ande sätt: 

Log. cotangent för parallelens latitud +log. tangent 
för från- eller inseglad latitud ger log. sinus för differens 
i longituden mellan frånseglade stället och l :sta tange
ringspunkten, eller mellan 2:dra tangeringspunkten och 
det inseglade stället. Log. cosinus för parallelens lati
tud + log. sekant för från- eller inseglad latitud ger 
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log. sinus för vinkeln vid det från- eller inseglade 

stället*). 
När man sålunda känner storcirkelbågames änd

punkter och vinklarue vid dessa punkter, så kan den 
begärda kroklinien lätt och noggrannt uppdragas. 

Sedan vi i det föregående dels afhandlat storcirkel
seglingens fördelar, dels ock de olika mekaniska metho
derna för storcirkelproblemets upplösning, återstår att 
framställa några allmänna iakttagelser rörande denna 
seglingsmethods praktiska tillämpning. 

Det är tydligt, att, såväl storcirkeln, som kompass
linien mellan tvenne ställen, äro med afseende på deras 
användbarhet, underkastade de vilkor, som betingas af 
möjligheten att, med undvikande af kända faror och 
hinder, fullborda resan på så kort tid som möjligt, ge
nom ett ändamålsenligt begagnande af de uti särskilda 
verldstrakter under olika årstider rådande vindar och 
strömmar. När man derföre skall uppgöra planen för 
en tillämnad ocean-resa, bör man i kortet utmärka både 
storcirkeln och kompasslinien mellan från- och inseglings
orterna, för att finna h vilken af dessa båda vägar, som 
närmast öfverensstämmer med de anvisningar, som i of
vannämnde afseenden, kunna erhållas dels direkte ur 
sjökortet, dels ock genom ett uppmärksamt studerande af 
detsamma åtföljande seglingsbeskrifningar. Det kan följ
aktligen härvid ofta inträffa, att än storcirkeln, än kom
passlinien blir den väg man måste följa, eller ock i vissa 
fall, att man ser sig nödsakad att göra afvikelser, såväl 
ifrån den ena, som den andra af dessa bilda vägar. 

De nödvändiga begränsningarne för storcirkelseglin-

*) Dessa formler härledas utan svårighet från endera af de 
tvenne rätvinkliga sferiska trianglar, som vid jordens ena pol bildas 
af 'storcirkelbågarne mellan tangeringspunkterna, och från- eller in
seglade ställena samt meridianer dragna genom nämnde punkter och 
ställen. 
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gens användande inträffa, såsom förut blifvit nämndt, för
nämligast på höga latituder der rådande isförhållanden 
uppställa stora, och i vissa fall oöfvervinnerliga hinder 
för storcirkelns fullständiga följande. I dessa händelser 
kan man anlita den sammansatta storcirkeln, och detta 
har äfven under sednare åren, med stor framgång blifvit 
gjordt, isynnerhet under resor till och ifrån Australien 
och Europa; dock återstår det för erfarenheten, att på 
ett mera nöjaktigt sätt än hittills, besvara den frågan: 
hvilken är den, under särskilda omständigheter fördel
aktigaste "maximum latituden", som bör väljas, förnäm
ligast vid beseglandet af Södra Oceanen? Denna frågas 
besvarande beror på ett tillförlitligt angifvande af de med 
årstiden varierande gränsarna för de regioner, inom hvil
ka is sannolikt kan påträffas Förenämnde m:r Towson 
har, genom granskning af ett stort antal loggböcker, förda 
under Australiska resor, lemnat följande bidrag till denna 
frågas lösning. 

l:o) "Att på utresan -från Europa till Australien, 
rund Goda Hopps-udden - kan 50°-51° S. lat. under 
alla årstider med trygghet beseglas, förutsatt att man 
iakttager nödiga försigtighetsmått, förnämligast ett upp
märksamt aktgifvande på förändringar hos thermometern. 
En högre latitud synes ansenligt öka sannolikheten att 
påträffa is. 

2:o) Att på återresan - från Australien till Eu
ropa, rund Cap Horn -, under den Australiska vintern, 
kan parallelen för 57° S. lat. med säkerhet navigeras; 
och under sommartiden en mycket högre latitud, hvilken 
vi dock i saknad af tillräckliga data, icke närmare kan 
angifva." 

Som storcirkeln gör olika vinklar med meridianerna, 
så bör man, för att något när följa dess riktningar, ofta 
förändra kursen. Emedan nu skillnaden mellan bågen 
af en storcirkel på jorden och dess tillhörande korda är 

knappast märkbar för små longitudsförändringar, så _kan 
det, på låga latituder, och ännu mer, då ställena hgga 
nära under samma meridian, vara tillräckligt att ändra 
kursen för hvar 5:te grads gjord differens i longitud ; 
men på höga latituder bör kursen ändras oftare, såsom 
efter hvar 60:de eller SO:de minut af den seglade distan
sen. Skeppets väg i kortet blir härigenom en bruten 
linie, hvars särskilda delar utgöra kordor till storcirkeln. 
Under seglingen utefter nämnde kroklini e kunna de sär
ski lda kurserna lättast finnas med tillhjelp af Towson's 
"storcirkeltabeller", eller Godfray's "kurs och distans 
diagra~", men i saknad af dessa förträffliga hjelpmedel 
kunna kurserna bestämmas antingen enligt Lestickräk
ningens methoder, eller ock genom att, medelst en trans
portör uppmäta desamma p& den i sjökortet utlaggda 
storcirkeln, hvarvid man mäter den vinkel, som upptages 
mellan storcirkelbågens och meridianens tangenter, ·dragna 
ifrån den punkt p& storcirkeln der skeppet befinner sig. 
Alldenstund det är nästan omöjligt att, under hela resan 
hålla fartyget på b&gen af den ursprungligen bestämda 
storcirkeln

1 
så är det följaktligen nog, att till en början 

endast uttaga de första tv& eller tre kurserna på stor
cirkeln, för att derefter för hvarje dag upprepa opera
tionen, sedan fartygets ställe blifvit bestämdt genom ob
servationer. Om fartygets observerade ställe skulle be
finnas betydligt afvika från den ursprungliga storcirkeln, 
bör man, istället för att, med förlust af tid och distans, 
söka ånyo uppnå densamma, med ens i kortet utlägga 
en ny storcirkel fr&n skeppets nuvarande ställe till desti
nationsorten. 

När, under storcirkelsegling vinden är sådan att far
tyget icke kan styra den bestämda kursen, bör det läggas 
för de halsar, på hvilka det ligger närmast storcirkeln. 
Det är emellertid först sedan man utlagt denna cirkel, 
hvilken ensamt utvisar den sanna riktningen till destina-
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tionso:ten, ~om man kan afgöra huruvida vinden är motig 

eller wke t1~l ett aflägset ställe. Om vinden för segling 

utefter storcukelu är rätt mot, så äro båda halsame lika 

goda och valet måste då bero på strömmen, sannolik 

vindförändring eller andra omständigheter. Skeppet bör 

emellertid icke aflägsnas så långt ifrån storcirkeln att 

det blir nödigt att utslå en ny sådan. 

Skeppets ställe under segling på storcirkeln bestäm

mes enligt endera af medellatituds- eller växande me
thoden. 

Innan vi nu afsluta närvarande uppsats, anse vi oss 

böra nämna, att storcirkelsegling -- tack vare de sinnrika 

och enkla methoderna för problemets upplösning - nu

mera börjat ganska allmänt praktiseras af engelska och 

amerikanska skeppsförare på aflägsna farvatten; det synes 

derföre vara tid på, att äfven de af vår egen handels

marins befälhafvare, hvilka deltaga i den allmänna täflan 
o ' 

som nu eger rum pa alla trakter af verldshafven ville 

betjena sig af ett så beska:ffadt verksamt arbete till ~cean
r~sornas förkortande, som storcirkelsegling vid många 
t1llfällen erbjuder. 
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II. Det elektrislm ljuset anviindt till fyral'S och 
fartygs belysning. 

Som bekant är frarnbriugas ett i högsta grad inten

sivt sken, genom att leda en elektrisk ström mellan 

tvenne midt emot hvarandra ställda spetsar af kol, uti 

en för detta ändamål inrättad apparat. För den prakti

ska användningen af detta s. k. elektriska ljus, särskildt 

för fyrars belysning, hafva talrika och sinnrikt utförda 

försök blifvit gjorda för att öfvervinna de härmed för

enade svårigheterna. Det gifves nemligen tvenne stora 

svårigheter för åstadkommandet af ett stadigt och var

aktigt elektriskt ljus. Den första bostår uti, att vid

makthålla en lika styrka hos de strömmen framalstrande 

elementerna, eller det elektiska batteriet, hvilket efter 

en kort tid gradvis aftager i kraft ; och ännu har man 

icke lyckats föres!& något medel för ett så fullständigt 

afhjelpande af detta, att ljuset kunde hållas stadigt ly

sande under den erforderliga tiden. Den andra svårig

heten består uti, att under kolspetsames småningom 

skeende förtäring, bibehålla afståndet dem emellan oför

ändradt, emedan ljusets, eller den mellan spetsarue bil

dade lysande bågens, styrka härpå hufvudsukligen beror*). 

Dessa kolspetsar göras vanligen af grafit, ett ämne som 

afsätter sig invändigt på gasretorter, h vilka en längre tid 

varit i verksamhet. Den hastiga förtäringen af den posi

tiva polen, der den starkaste värmeutvecklingen försigglir, 

och den negativa kolspetsen, vid h vilken den största ljus

utvecklingen visar sig, i förening med oregelbundenhe

terna af bådas förtäring under den lifliga verksamheten, 

<'') Enligt häröfver anställda försök med en stapel af 44 B unsens 

elementer motsvarade nlimnde ljusstyrka, då afståndet mellan spet

sarue var 0,5 millimeter, 932 stearinljus, men sjönk till 139 då nyss• 

nämnde afstl\nd var 4,5m.m. 
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hafva hittills framställt oöfvervinnerliga hinder för ett 
noggrannt reglerande af afståndet kolspetsame emellan. 

Genom :'ltt använda ett annat sätt för den elektriska 
strömmens frambringande, än hvad hittills blifvit försökt, 
nemligen medelst magneto-elektricitet, har det lyckats 
engelska prt)fessorn '11

. H. Holmes att öfvervinna ofvan 
antydda svårigheter. Den härtill begagnade apparaten 
bPstår uti en serie af mycket starka permanenta magne
ter, omkring hvilkas poler spiralerna eller induktions
mUarue bringas dt rotera medelst en ångmaskin, och 
hvarigenorn uppkommer en ytterst kraftig magnetisk 
ström, hvilken, då den ledes mellan de tvenne kolspet
sarne, frambringar ett ljus af en utomord1mtlig styrka och 
klarhet. 

Härifrån daterar s1g det elektriska ljusets använ
dande till belysning af fyrar. Sålunda äro fyrarue på 
Cap la Heve samt fyren vid Gri>~ -nez och vid Dungeness 
försedda med elektriskt l j u s; och i följd af de framgångs
fulla resultaten, som härvid blifvit vunna, bafva förbere
delser blifvit träffade att anbringa det på flera andra 
ställen, såsom uti Texelns och Scheveningens fyrar å 
Holländska kusten m_ fl.. Användt till fyrbelysning ut
märker sig det elektriska ljuset icke blott för sin styrka 
och genomträngande förmåga under tjocka, utan äfven 
för dess helt och hållet egendornliga utseende och färg, 
hvarigenom man med ens på hvarje distans kan åtskilja 
det i~rån h varje, på annat sätt, fram bringad t ljus. 

Ar 18G6 finna vi det elektriska ljuset för första 
gången begagnadt till fartygs belysning, då det anbrin
gades ombord å kejserliga franska lust-yachten "le .Jerome
Napoleon", i ändamål, att med dess tillbjelp, under 
mörka nätter kunna på stort afstånd signalera fartygets 
ställe till sjös, för undvikande af om bordläggning, samt 
äfven för att nattetid lätta angöringen af hamnar och 
ankarsättningar. Till det elektriska ljusets frarnbringan·-
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de använde man samma magneto-elektriska maskin som 
begagnas vid fyrbelysning, och här ofvan blifvit omnämnd t 
Genom att medelst en läderrem sätta den magneto-elek
triska maskinen i föi·bindelse med någon af fartygets 
ångmaskiner, uppunddes den behöfliga rotations-hastig
heten; och den härtill erforderliga kraften uppgick till 
omkring en a tvll. hästkrafter. För att leda ljuset till 
harizonten konstruerades, på förslag af fartygets då va
rande chef~L Georgette Du Buisson, en särskild reflexions
apparat, benämnd "Lunette de Buisson", bvilken an
bringades nll.gra meter öfver fartygets däck. Denna appa
rat, hvilken vi dock ej äro i tillfälle att närmare be
skrifva, är rörlig både i vertikal och horizontal riktning, 
hvarigenom den, efter behag, kunde riktas på hvilken 
punkt af harizonten som helst. Ljuset, som utgår från 
denna apparat, har en ofantlig styrka, och bör icke kunna 
förvexlas med skenet ifrån en fyr; ty det bar icke ut
seendet af ett eldsken, utan af en sol, som pit afstånd 
utskickar en knippa af ljusstrålar af flera mils ut
sträckning. 

De om bord i Jerome-N apoleon anställda försök med 
det elektriska ljuset synes hafva varit åtföljda af de mest 
framgångsfulla resultat, och dess chef M. Du Buisson 
uttalar sig härom pli det mest lofordande sätt. Han an
förde bland annat, huru det varit honom möjligt, att me
delst den elektriska belysningen under mörka nätter, 
angöra hamnar och ankarsättningar uppfylda af fartyg; 
och tillägger: "att tack vare det elektriska ljuset kunde 
intet fartyg i verlden fiilja hans rörelser, eller göra hvad 
han gjorde." 

Detta fördelaktiga omdöme hade till följd, att det 
elektriska ljuset nu infördes ombord å pansarfregatten 
"l'Hero'iue", hörande till Medelhafseskadern. För att 
gifva ett begrepp om den stora nytta, som det elektriska 
ljuset anses kunna medföra icke blott såsom ensamt bi-
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dragande till säkerhet vid fartygs navigering, utan äfven 
för sjötaktiken, och särskildt för nattsignalering på stora 
afstånd örlogsfartyg emellan, skola vi anföra följande ut
drag från den af franska marin-kommissionen (Commis
sion de la l\tJ:arine) öfver detta ämne afgifna rapport, 
h vilken finnes intagen i häftet för N o vember månad 1868 · 
af "Revue lVIaritime et coloniale:" 

"Förutom de hjelpmedel, som det elektriska ljuset 
erbjuder att signalera fartygs ställe under mörka och 
töckniga nätter och derigenom undgå ombordläggningar. 
- af hvilken anledning man bestämde sig för dess an
tagande ombord å yachten "le Prince Jerome", kan det 
tjena till att under likartade omständigheter lätta utföran
det af nautiska och militära operationer, hvilka det för
utan skulle vara alldeles omöjliga." - - -

Sålunda har erfarenheten visat, att, under en mörk 
natt, en ljusstråle utgången från den elektriska appara
ten, och riktad på ett fartyg å en fransk sjömils distans, 
lyser med nog li:fligt sken för att man tydligt skulle 
kunna urskilja dess detaljer och rörelser, medan det far
tyg, hvarifrån ljusstrålen utgår, förblifver för det sednare 
uti det fullständigaste mörker, med undantag af den enda 
lysande punkt, som frambringar ljusstrålen. Man inser 
lätt den fördel flottan och artilleriet skulle kunna draga 
af dessa utan ömsesidighet vunna noggranna angifvelser, 
rörande det fiendtliga fartygets läge, rörelser och afsigter. 
När det kommer i fråga att från fartyget belysa ett före
mål, till hvilket manskap skall afsändas för att mot det
samma företaga någon slags operation, landstigning eller 
annat, så fördubblas den elektriska apparatens verknings
radie, emedan då ljusstrålarue icke hafva att återvända 
till deras utgångspunkt, för att ditföra intrycket af de 
belysta föremålen. Man kan då, under det att man för-
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blifver på ett afstånd af åtminstone två franska sjömil, 
upplysa inloppet till en hamn eller stränderna till en 
redd, i ändamål att underlätta landstigningsrörelser eller 
landsättning af tmpper, för att verkställa noggranna rekog
noseringar af befästade platser, hvilkas annalkande under 
dagen skulle anses vara alftför vågadt, eller till och med 
anfalla sådana platser. 

"Såviil under freds- som krigstid kan denna apparat 
vara nyttig för en eskaderchef, såsom ett medel att öfver
föra vigtiga order, och för att förvissa sig om deras rik
tiga utförande.'' 

Beträffande elen elektriska apparatens nytta vid natt
signalering, heter det i rapporten: 

"J emte de ofantliga fördelar, som denna apparat 
medför, såsom ett medel att undvika ombordläggningar, 
att, under vissa fall, lätta annalkandet till kuster, natt
manövrer på redder, landstigningsrörelser, vissa offensiva 
eller defensiva krigsföretag. bör man icke förbise de 
hjelpmedel, som den erbjuder för att öfverföra order uti 
eskadrar; antingen man nu använder skärmar till åstad
kommande af altemati va förmörkelser och sken, eller att 
man betjenar sig af färgade glas, hvars olägenheter här 
icke låta sig erfara på grund af l j u sots betydliga styrka, 
så kan man icke hafva nattsignaler bättre lämpade för 
örlogsbmlc" 

Det elektriska ljuset har äfven med de mest fram
gångsfulla resultat blifvit använclt på åtskilliga ångfartyg, 
hörande till det franska trans-atlantiska bolaget cOom
pagnic gen erale transatlantiq u e). N urnera har man · an
tagit, att icke endast begagna sig af det elektriska ljuset, 
för att åstadkomma en tillfällig belysning af horizonten 
eller fartyget omgifvande föremål, och hvartill förenämnda 
af Buisson konstruerade apparat användes, utan äfven, 
att med elektriskt ljus upplysa den för ångfartyg be
stämda topplanternan. För detta ändamål låter man det 

16 
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elektriska ljuset utkastas från en lanterna försedd med 
en kraftig reflector och placerad på den för topplanternan 
föreskrifna höjden öfver däcket. 

Såsom ett ytterligare bidrag till redogörelsen öfver 
de fördelar, som det elektriska ljusets användande i far
tyg anses kunna medföra, skola vi till slut anföra nedan
sH\ende af M. Berlioz, direktör för det magneto-elektriska 
bolaget l'Alliance författade uppsats, "angående bruket 
af magneto-elektriska apparater ombord i fartyg." 

"Det elektriska ljusets användande ombord i fartyg 

har till ändamål : 
l:o) Att undvika ombordläggningar; 
2:o) Att lätta angöring af och utgång ifrån hamnar. 
Bruket af det elektriska ljuset medför icke någon 

förändring uti gällande internationella stadganden till 
förekommande af fartygs ombordläggning. Det är icke . 
ett ad di tionelt sken; det kan emellertid ersätta, antingen 
skenet från topplanternan, eller de färgade skenen från 
sidolanternorna, och sålunda mer än tiofaldigt föröka 
deras synvidd ; men det skulle då erfordras det samtidiga 
bruket af två eller tre elektriska lanternor, och följakt· 
Egen två eller tre magneto-elektriska maskiner. Men 
dessutom fordras att vid annalkande till hamnar under . 
mörker kunna se bojar, prickar, hamnarmar, vågbrytare, 
fartyg till ankars eller i stiltje, och bärtill erfordras 
nödvändigtvis en särskild apparat, för att belysa och 
undersöka harizonten samt upptäcka de faror, som skola 

undgås. 
Denna apparat (Lunette du Buisson) är ensamt 'af· 

sedd till bruk för befälbafvaren. Det är derföre icke 
ett additionelt sken, och nämnde internationella stadgan· 
den lida på intet sätt af det elektriska ljusets begag· 
nande, enär det icke kan förvexlas med annat än de 
särdeles starka bengaliska eldar, som lotsbåtar eller far· 
tyg stundom afbränna, utan att derföre föreskrifterna till 
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förekommande af fartygs ombordläggning deraf skulle 
hafva lidit något men. 

Allt intill närvarande tid, om vi undantaga det elek
triska ljuset, har man icke kunnat upplysa en boj, en 
prick, skr-åfvet af ett fartyg och uppskatta afståndet, som 
åtskiljer er derifrån, för att manövrera på ändamåls
enligaste sätt; de för närvarande brukliga skenen äro 
otillräcklige för undvikande af om bordläggningar. 

Det inträffar årligen, ensamt på engelska kusterna 
sexhundra ombordläggningar fartyg emellan, ibland bvilka 
en tiondedel åtföljas af förlust af menniskolif och fartyg; 
de brukliga skenen äro helt och hållet onyttiga för an
göring af ell er utgång ifrån hamnar." 

"Medelst det elektriska ljuset "kan man se ett grått 
eller hvitt föremål på ett afstånd af 1500 a 2000 metres; 
är föremålet svart kan man se dPt på 800 metres." 

"Då flere fartyg segla tillsammans, vare sig i krigs
tid eller vid stora sammandragningar af fartyg, så är 
det elektriska ljuset ett verksamt medel för återförening 
i händelse af skingring, emedan det är synligt på ett 
afstånd af 30 franska sjömil." 

"Huru många skingrade eskadrar med talrika land· 
stigningskårer om bord, under mörka och stormiga nätter 
skulle icke hafva varit lyckliga, om de haft det elektri
ska l j u set!:~ 

"Huru många expeditioner hafva icke förfelats i 
saknad af detta så verksamma hj elpmedel för naviga
tionen l I:!'ör att visa dess användande vid anfall och 
öfverraskningar skola vi antaga såsom exempel, att man 
vid Sebastopol hade haft tanken att betjena sig deraf; 
se bär huru man då kunnat g:"t till väga: ett fartyg, för
lagt utom fästningens skottvidd, skulle då kunnat hafva 
upplyst batterierna, under det att andra på närmare håll 
och osynliga skulle hafva anfallit såsom under fullt dags
ljus. Hvad skulle icke hafva kunnat inträffa med den 



238 

italienska flottan uti Anconas hamn, om amiral Thege
toff hade haft det elektriska ljuset till sitt förfogande? 
Han skulle hafva sett den italienska flottan, hvilken så
som- varande alldeles oförberedd, hade varit förlorad." 

Det elektriska ljuset är ett nödvändigt bihang till 
do pansarklädda fartygens refflade artilleri, till ång
maskiner och till de trans-atlantiska paketbåtarne". -

"De stora apparaterna med sex skifvor äro nödvän
diga för snabbgående krigs- eller handelsfartyg, och de 
mindre med fyra skifvor för fartyg med mindre hastighet." 

.. Utom Frankrike, lärer man i England, Ryssland och 
Osterrike g?ttt i författning om det elektriska ljusets in
förande å en del örlogsfartyg; och i betraktande af de 
stora fördelar, som denna uppfinning synes förverkliga, 
bör det icke dröja länge, innan densamma vinner en all
män tillämpning inom alla länders såväl örlogs· som 
handelsmarin er. 

t 
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III. Berättelse öfver de af Kongl. Sjökarteverl{et 
år 1873 utförda arbeten. 

Sjömätningar bafva år 1873 blifvit utförda i Söder
teljeviken fr·ån 1862 års sjömätnings-expeditions slut
punkter i trakten af Landsort, nord \'art hän öfver Mörk ö 
södra udde och Pålsundet till Södertelje, och i sjön lVIä
laren från Södertelje öfver Söclra Björkfjärelen till Stock
holm, eller af denna sjö vestvart hän från Stockholm till 
long. 17° 23· O. från Greenwich och norelvart till lat. 59° 
23'; omfattande dessa mätningar en areal af 6 geografiska 
q vadratmiL Dessutom hafva lodningar blifvit utförrla vid 
Ängskärs inlopp och hamn i Öregrunclsgrepen. 

TriangelmätningaY hafva fortsatts dels i .Mälaren, 
der de från Stockholm vestvart hän äro fullbordade till 
en linie öfver Strongnäs och Enköping, med unrlantag 
af den del, som ligger norr om Rosersberg, vid farleden 
till Upsala, dels å Norrlands kust, der desamma från 
1871 ?trs slutpunkter, Gerusalen och Valstuteberget, blif
vit fortsatta sydvart hän till DJeknebölsklinten och Bred
skär, söder om Umeå, omfattande en sträcka af 8 svenska 
mil ; hvarjemte basmätning utförts i trakten af Umeå. 
Triangelmätningarna i N orrlancl hafva af sjökarteverket 
utförts tillsammans med topografiska corpsen. 

En specialkarta öfver Bohuskusten från Väderöarne 
till Strömstad och en specialkarta öfver norra delen af 
Stockholms skärgård äro fullbordade, hvarjemte en special
karta öfver södra delen af Stockholms skärgll.rd och en 
kustkarta öf"ver samma skärgård äro under arbete. Till 
tredje delen af "Svenska Lotsen", omfattande Bottniska 
viken, äro 6 planeher förtoningar färdiggraverftde. Sjö
karteverkets samtliga kartplåtar hafva under året erhållit 
nödiga rättelser och 4 stycken af dem blifvit renoverade, 
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samt 7 stycken guillocberade, hvatjemte 8 stycken för

toningsplaneher blifvit renoverade. 

Från boktryckspressen har utgifvits "Svenska Lot

sen", tredje delen, Bottniska vikr-m, samt häftena 16 

och ~ 7 af "Underrättelser för sjöfarande." 

A sjökarteverkets kopparpress äro under året tryckta 

9,500 stycken sjökort och 5,400 stycken förtonings

plancher. 

Om flottans praktiska öfningar. 
af -h-

24t 

(Forts och slut). 

Vi vilja i det följande hufvudsakligen redogöra för 

det sätt, hvarpå vi tänkt oss öfningarnas ordnande för 

manskapet efter slutad rekrytbildning, äfvensom i hvad 

mån exercisskolorna i sammanhang dermed lämpligen 

böra omorganiseras. 

Karlskrifningen bör ske omkring den l Oktober. 

skeppsgossen uppflyttas då till jungman och för dennes 

utbildning till örlogsmatros är förut antaget en tid af 3 

år. För att anses duglig såsom örlogsmatros bör jung

mannen ega: 
Godkänd skicklighet i vanliga ombord förekommande 

sjömansarbeten; 
Godkänd skicklighet såsom artillerist; d. v. s. au

vändbar till alla poster vid de refilade kanonerna; 

Godkänd skicklighet såsom infanterist samt uti re

volverns bruk jemte sabelns och bajonettens hand

terande; 
Kännedom om den rörliga minmaterielen; slutligen 

bör han ega omdöme, rådighet och vana att äfven uneler 

svåra omständigheter utföra alla dessa olika åligganden. 

Flera ordningsföljder för manskapets öfningar kunna 

visserligen uppgöras ooh måhända lemna samma resultat, 

men då det måste vara af högsta Yigt, att en bestämd 

s&dan fastställes, på det att en viss tjens1eticl må så 

mycket som möjligt motsvaras af en viss tj ensteskick

lighet, så må det tillåtas förorda följande plan derför, 

hvilkeu torde i det närmaste nwtsvara de fordringar på 

yrkesskicklighet, som den närvarande tiden sts.ller p& 

flottans manskap. Det är äfven sökt att uppgöra den· 

samma med hänsyn till vår nuvarande materiel , utom 
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hvad exercisskolorna på stationerna, artilleriet och min

materiele_n beträffa, äfvensorn att det nuvarande exercis
anslaget, utom hvad belrlLffar somm·ar-eskadrarnas ut

sträckning, ej i någon nämnvärd grad skulle behöf
va ökas. 

Den första åldersklassen bör på hösten efter karl
skrifningen ingå i exerci::;skolan , hvarest, förutom fort

sättande af föregående öfningar, exercisen hufvudsakligen 

bör afse kännedom om reffiado artilleriet samt målskju t
ning med shitborrade kanoner, gevär och revolver. Om

kring dPn l Maj, vid tiden för rustningarnas början , bör 

exercisskolan upphöra. Härpå fö ljande sommar bör an

viindas pit någon af segelexerciskorvetterna, hvarest öf
ningarna böra st :'t i omedolbnrt sam b a n d mod dem vid 
exercisskolorna, hvarföre också en del af dessas befäl 
höra å nämnde fartyg kommenderas. 

Den nu blifvande 2:a ålrle1·sklassen bör omluinO' 
" den l Oktober efter somm arresans slut utsändas på längre 

expedition med de s. k. långrosefartygen. Dessa nu om

nämnde öfningar böra förnämligast afse att utvcckht 
manskapets sjömannaegenskapcr, men derjemte äfven 
utgi:ira en fortsättning och tillämpning af det, som vid 
exercisskolorna blifv·it genomgånget. Efter långresans 
slut året derpå omkring Augusti månad, bör tillfälle be- . 

redas manskapet, att vid exercissko lan erhålla kännedom 
om minmaterielens praktiska handtorande. 

D et i 3:e ålder-sklassen nu ingående manskapet bör, 
samtidigt med att ny kurs omkring den l Oktober bör
jar i exercisskolan för 1 :a åldersklassen, derstädes upp
tagas för att under följande vinter fullborda och erhålla 
betyg i de fordringar, som förut ställts på örlogsmatrosen. 
3:e och sista sommaren är afseeld till ö f ni ng å de verk
liga stridsfartygen i sommareskadern Härigenom blir 

el en allmänt uttalade åsigten, a tt å dessa fartyg endast 
öfvadt manskap bör utsändas, uppl'ylld. Sommareskudrrn . 

2-!3 

skall då för manskapet blifva hvad den bör vara, nem
Iigen en tillämpningsskola för all exercis. Efter eska

derns slut omk ring den l Oktober skulle utbildningen 
till örlogsmatros vara afslutad, och bör manskapet då der

till uppflyttas. De, som pil g-rund af visad skicklighet 
(hufvudsakligen i målskjutning) anses lämpliga såsom 
kauonkommeudörer, torde äfven samtidigt böra dertill 

befordras. 
Angåonde man skapets fördelning, siiväl t ill stationer

na som fartygen i enlighet med här fr amställda plan för 

utbildningen, må nämnas n3gra ord. Om cirka 200 
skeppsgossar förläggas i Stockholm, så skulle årligen 

derifrån karlskrifvas cirka 66 man. Dessa torde böra 
ge•nomgR l:a årets (vinterns) oxercisskola i Stockholm. 

Utrymmot vid stationerna, enhet uti öfningnrna och kan
ske vigtigast svårigheten i ekonomiskt hänseende att 
erhålla fullt tillräcklig och tidsen lig öfningsmateriel för 
exercisskolomas räkning mer än till en station, torde få 
andragas såsom skäl för att ej mer än 1 :a årets exercis
skola förlägges i Stockholm och denna endast för det 
manskap, som derstädes karlskrifves . Detta manskap, 
hvilket under l:a sommaren är upptaget till öfning å 
korvetten "Lagerbjelke", bör på hösten transporteras till 
CarlsJuona för att erhålla s. k. långtur och sedan der
städes vidare utbildas. Efterföljande tabell må tjena till 
att förtydliga, huru vi i öfrigt tänkt oss de nyssom
nämnde fördelningarne. Uti skeppsgossarnas nummerär 
är hela tilltigget af 10 procent vid antagningen inbe
räknadt. De af Stockholms stations skeppsgossar , som 

ej till följd af utrymmet kunna öfvas på "Lagerbjelke", 
böra utsändas på någon ~f skeppsgossebriggarna. 
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Vi väga tro att här föreslagna öfningar skola vara 
tillräckliga att bibringa manskapet de förut uppställda 
fordringarna på örlogsmatrosen. Huru än planen för 
dessa öfningar uppgöres, mitste dock framhållas vigten af 
att hvarje fartyg, som utsändes, må erhålla sin bestämda 
plats och verkningskrets derinom. Detta torde, h vad per
sonalens duglighet beträffar: vara af lika stor vigt, som · 
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att, hvad materielens duglighet angår, hvarje fartyg, som 
nybygges, måste intaga en förut bestämd plats i den 
plan, som bör finnas uppgjord för materielens använ
dande. Endast under dessa vilkor kunna vi med hopp 
om framgång täfla med andra nationer. 

4:e åldersklassen är nu uti det förut framställda för
slaget upptagen till l års permission. Det torde dock 
af många skäl böra anses fördelaktigt , att denna permit
tering ej blir obligatorisk, vare sig å statens, eller å indi
videns sida. De, som sålunda ej permitteras, böra följa 
den routin, som för den följande åldersklassen är gäl
lande. 

5:e åldersklassen bör, efter permissionens slut, om
kring den l Oktober ingå i exercisskolan för att genomgå 
en kortfattad repetitionskurs, hvarvid äfven fördelning 
till de olika yrkeskategorier, sorn af materielens beskaf
fenhet kunna betinO"aS bör förnämlibO'ast med afseende å 

" l 
håg och fallenhet verkställas. För det närvarande torde 
ej kunna behöfvas mer än 2:ne sådana, nemEgen för 
artilleriet och minan. Signalmännen böra ingå i någon 
af dessa kategorier. 

Här tillkommer för exercisskolan en vigtig uppgift, 
hvilkon vi ansett län1pligast böra f'öriäggas till denna 
tidsperiod, nemEgen att utbilda dugliga instruktörer. 
Till instruktörskursens gtmomgående bör manskapet fri
villigt få anmäla sig, men vissa fordringar på förut visad 
skicklighet böra dock derföre fastställas, äf'vensom endast 
ett visst antal antagas, hvilket ej torde böra öfverskridas. 
För underofficers-ämnena bör denna kurs vara obligato
risk- deriO'enom bör den brist på militäranda och på för-

' b måga att leda och kommendera underlydande, som med 
skäl ofta framhålles, synnerligen inom styrmans- och 
skepparestaterna, komma att i någon mån upphöra. Vig
ten ar att ega tillräckligt antal dugliga instruktörer, om 
man på kort tid vill erhålla ett god t resultat af de prak-
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tiska öfningarna, är för väl känd att här behöfva mer 

än p&pekas. Ju mindre öfvadt manskapet är, ju större 

antal instruktörer erfordras; ju större utbildning det

samrna erhållit, ju färre instruktörer behöfva användas, 

men så mycket större skicklighet erfordras af desse sist

nämnde. Häraf följer, att till de första årens rekryt

bildning, eller fur skeppsgossarna, måste afses ett fullt 

tillräckligt antal instruktörer, såvida undervisningen skall 

kunna drifvas med fart och omsorg, liksom att vid 

exercisskolorna måste finnas tillräckligt antal befäl och 

underbefäl så,om mora bildade instruktörer. Den täta 

omsättning af manskap, som detta förslag förutsätter, gör 

att relativt en ganska stor del af h varje åldersklass må

ste utbildas till instruktörer; likvisst torde antalet C'j be

höfva öfverstiga 60. För att erhålla större omfattning i 

instruktörskursen, så böra dess elever äfven användas så

som instruktörer för de yngre skeppsgossarna, hvilka 

sednares utbildning ej deraf kan anses blifva lidande. 

S&väl instruktörer som kommendörer böra erhålla »är

skilda distinktionstecken, hvarrned äfven bör följa för
ökade löneförmåner. 

Det torde ej vara lämpligt, att längre än hit fullfölja 

några detaljerade tidsbestämmelser för öfningarna. För

utom den sist berörde 5:e åldersklassen återstår nu i 

aktiv tjenst enligt det framställda förslaget 6 e och 7:e 

åldersklasserna med tillsammans 350 man, underofficers

ämnena icke inberäknade. Detta antal bör vara till

räcldigt till tjenstgöring vid stationerna, till komplette
rande af besättningslistorna å öfnings- och eskaderfarty

gen, samt andra tillfälliga kommenderingar m. m. Då 

ifrågavarande manskap redan är fördeladt till de olika 

yrkeskategorierna, så böra dess kommenderingar såväl till 

lands som sjös ske hufvudsakligen med fästadt afseende 

dervid. De böra afse, dels att vidmakthålla redan vunnen 

färdighet, dels att ytterligare utveckla de olika anlagen 

.. 

efter sagde grunder, äfvensom att komplettera hvad som 

förut till följd af sjukdom eller annan anledning blifvit 

eftersatt. 
Hvad beträffar de i förslaget upptagna underofficers

ämnena så bör, {(\rutom hvad som nyss nämnts om de

ras iustruktörsbildning, elen öfriga tiden af de tr'l åren, 

som ligga mellan afslutandet af matrosbi ldningen och 

inträdet i underbef~Llsskolorna , användas s:'t aktivt som 

ske kan. De böra i land användas såsom instruktörer 

och ombord kommenderas på sådana vigtiga poster, som 

kunna gifva den ökade erfarenbet deras framtida tjenst

göring förutsätter. 
Det må här tillåtas påpeka, hurusom den nuvarande 

skepparestaten är alldeles för stor för våra bebof i jem

förelse med de öfriga staterna, äfvensom att donsamma 

jemte styrmansstaten i viss m&n innebära en svagbet i 
underofficerskårens organisation. På våra egentliga strids

fartyg, d. v. s. de mindre fartygen, upptaga besättnings

listorna l styrman och 1 skeppare, på monitorerna upp

taga do 1 skeppare oc1l 3 styrmän, och den materiel · vi 

i framtiden kunna påräkna torde komma att bestå af 

fartyg, som ej fordra mer än l högst 2 af hvarje af 

nyssnämnde stater. På alla de nu nämnde fartygen 

skulle knappast behöfvas särskild skeppare, om ej för att 

förvalta uppbörden. Detta bevisas bäst af, att alla de 

öfrige underofficerarne dagligen göra skepparens tjenst. 

På dessa fartyg måste nemligen alla underofficerarne gå 

vakt om vakt i samma tjenstgöring, hvilket förhållande 
äfven under krigstid måste förutsättas, ty att då uttrötta 

och försvaga besättningen med att under längre tider, 

utan verkligt behof, hålla "alla man på däck" torde ej 

få anses lämpligt. Då emellertid desses utbildning skett 

i olika riktningar, och då, hvad särskildt skepparostaten 

beträffar, densamma ej kan anses motsvara den fordran 

på aktiv tjenst, som måste förefinnas på våra mindre 
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stridsfartyg, så inträffar ofta o lägen heter i tjenstens jemna 
gång. Vidare må anföras, att fiir en utbildad matros 

är sjelfva skeppare-examen, i hvad auglir specialkunska

perna, af ringa svårighet och på kort tid tagen. En stor 

del af våra öfrige underofficerare hafva också genomglitt 

äfven denna examen. På grund af hvad nu är nämndt, 

samt på grund af den omsorgsfullare praktiska utbild
ning, som detta förslag upptager för underofficersämnena, 

föreslås, att styrmännens antal ökas; att de skola före 
inträdet i styrmansskolan hafva aflagt skeppareexamen 

samt att endast konstaplar och styrmän kommenderas 

på de mindre fartygen. P& dessa fartyg böra derföre 

styrmans- och skeppareuppbörderna sammanslås. På 
våra större fartyg, hufvudsakligen öfningsfartyg, behöfvas 
vissorligen särskildta skeppare, men d:'i deras antal ej 

kan blifva stort, så bör det ej anses fördelaktigt att en

dast för dessa behof underhålla en särskild skepparestat. 
En liten kår medför alltid olägenheter, så i ett som an
nat afseende, och den ringa omfattning skeppare-examen 

silsom nyss nämndes har, gör det tvifvelsutan blide önsk
värdt och lämpligt, att utbildningen der ej må sluta, utan 
sedan fortsätta i styrmansskolan. För befordrandet häraf 

må vidare omnämnas, att nuvarande styrmansexamen 
torde anses högre än som behöfligt är åtminstone för 
det stora flertalet. Den bör derföre med fördel kunna 
delas i 2 afdelningar; den lägre hufvudsakligen omfat

tande den vanliga styrmanstjensten, eller den terrestra 
delen af navigationen, och de enklare latitudsbestämmel
serna, samt den högre innefattande ungefärligen nuva

rande styrmansexamen, hvilka vidsträcktare kunskaper 
egentligen endast erfordras af ansvarsstyrmännen på de 
större fartygen. 

På grund af hvad nu blifvit sagdt, må derföre slut
ligen förordas, att flottans underofficerare organiseras pli -

endast 2:ne stater, styrmans- och konstapelstaterna; att 
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för styrmansstaten, skeppareexamen och den lägre styr
mansexam en göres obligatorisk, samt att den högre styr
mansexamens afläggande endast frivilligt må &läggas, 
men att med densamma må följa någon inkomsttilliik

ning, äfvensom företrädesrätt vid befordran till högre 
grad. Då det bör förutsättas att ej alla underofficers

ämnena kunna aflägga sina examina, så fästa vi upp
märksamheten på, att äfven under denna förutsättning, 

de 25 af hvarje åldersklass, som äro afsedda att kom

plettera underofficersldiren, torde blifva för ändamålet 

fullt tillräckliga. Det beböfver väl knappast omn!imnas, 
att då detta förslag till sammanslagning af styrmans- och 

skepparestaterna blifvit gjordt hufvudsakligen på grund 
af fordran på större Hkicklighet och me:ra omfattande 

utbildning hos underofficerare på vlira små fartyg, så 
hindrar detta likväl . icke, att inom den nya staten de 
olika anlagen sedan företrädesvis kunna utvecklas åt ena 
eller andra hållet och kommenderingar der så behöfves 
ske med fästadt afseende derpå. Kännedomen om min

vapnet bör tillhöra ifrågavarande stat, ty den torde af 
mll.nga skäl ej böra öfverlemnas åt konstapelstaten. Må
hända skall det invändas, att h vad nu är föreslaget strider 
mot bruket inom andra mariner och mot våra egna tradi

tioner, kanske skall det till och med anses både obehöf_ 
ligt och svlirt att erhålla underofficerare med de stegrade 

fordringar här förutsättas. Derpå mft svaras, att vlira 
nårvarande behof ej äro lika med andra nationers eller 
med våra egna, sådana de gestaltade sig under segel
flottornas tid, samt att behof på större och mångsidigare 
yrkesskicklighet är tidens lösen. Hvad svårigheten att 

erhålla underofficerare på här uppgifna viikor beträffar, 
:;å bedja vi fli öfverlemna den åt framtiden, men den 

torde af många betviflas. 
Efttlrsom detta förslag till förening af de nuvarande 

två staterna, styrmans- och skepparestaterna, hvilket na-
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turligtvis ej står i något direkt sammanhang med det 
öfriga af vårt här fram ställde förslag, i vissa afseenden 
innebär n?!got ganska nytt, särdeles hvad benämningarna 
beträffa och redan till följd dcro.f torde mottagas med 
ett visst misstroende, så bör kan ske n?!got närmare redo
göras för, hurn vi tänkt oss tillämpningen häraf. Den 
nya staten m ii benä1nnas "styrmans- J ch skepparestaten." 
Afiagd examen berättigar till inträde dcri. Den lägste 
gn1clen bi!r benämnas styrmän, men vid sådana kommen
deringar, der särskildt skepparetje nst är nödv-ändig, bör 
benämningen skeppare användas, sa länge kommenderin
gen pågår. IfrB.n don lägste graden bör befordran ske 
antingen till öfverstyrman eller öfverskoppare i enlighet 
med visade högre anlag för deu ona eller andra af dessa 
tjenster. Vi bedja få upprepa, att detta förslag endast 
varit dikteradt af elen lifiigasto öfvertygelse om nödvän
digheten att för våra förhållanden och på våra strids 
fartyg erhålla ett mera effektivt underbefäl, än hvad nu
varande styrmans- och skepparestaterna hvar för s1g 
kunna lemna. 

Den teoretiska undervisningen, hvarom må tillåtas 
nämna några ord, bör hvad manskapet beträffar ovilkor
ligen anses vara undororduad den praktislm och således 
äfven deraf beroende, såväl till tid som sätt. H vad som 
af sådan undervisning meddelas i skeppsgosseskolan , skall 
blifva fullt tillräckligt, för såvidt det gäller manskapets 
behof deraf, i och för utförandet af dess örlogstj enst. 

Här menas naturligtvis ej instruktion i reglemente 
m. m., hvilket tillhör exercisskolan. Vi vilja dock inga
lunda derföre underskatta värdet af teoretiska kunskaper, 
äfven hos manskapet; dc odla förståndet och föröka der
igenom den individuela sjelfverksamheten, men de få, 
som sagdt, ej ske på bekostnad af den praktiska ut bild
ningen, i sistnämnde fall få de en helt annan betydelse, 

h vilken ej kan verka annat än förlamande på manskapets 
stridsduglighet. 

Först när ramen för de praktiska öfningarna är till-
fredsställande fullbordad, så må med ledning deraf den 
teoretiska undervisningen ordnas och inpassas, men då 
också göras så omsorgsfull och ändamålsenlig som möjligt. 

Med stöd af hvad nu är nämndt och i sammanhang 
med vårt föregående förslag föreslås, att en förberedande 
skola fortfarande må finnas, men att manskapet ej bör 
deri upptagas förr än efter slutad matrosbildning (helst 
5:e eller 6:e åldersklasserna). Underofficersän1nena böra 
hafva genomgått denna skola före inträdet i underbefäls
skolorna, hvilka sistnämnde hvarken böra eller kunna 
hållas öppna för manskapet i allmänhet. 

I det föregående är vidrördt vigten af att icke nå
got fartyg utsändes på öfningsoxpedition utan att utgöra 
en bestämd länk i den dyrbara kedja, som representerar 
dc praktiska öfningarne, oeh på hvars gedigenhet och 
fasta sammanfogning personalens duglighet måste komma 
att bero. 

En sådan länk, hvilken i betraktand~ af våra eko
nomiska resurser, som endast medgifva en ringa öfning 
till sjös, ej f&r anses såsom mindre vigtig, utgör äfven 
stationernas exercisskolor. :Man erfor också med glädje, 
att kong!. propositionen detta år innehöll begäran om 
anslag till nytt exercishus i Carlskrona. Det nya exercis
huset ehuru beräknadt att öfva en större personal än l 

det nuvarande, skall dock aldrig blifva tillräckligt utan 
att dertill får påräknas ett icke sjögående exercisfartyg, 
(d. v. s. utan eller med reducerad rigg·), särskild t inred t 
för detta ändamål, hvarest all artilleriexercis och i öfrigt 
alla de öfningar, som mera omedelbart likna de ombord 
förekommande, verkställas. Att uppställa och exercera 
med kanoner m. m. i ett exercishus låter sig visserligen 

17 
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göra, eftersom så förut skett, men detta gifver ej samma 

fullständighet, Sl}]U då öfningarna ske om bord, h varest 
inredningen derföre bör så ordnas, att den medgifver 

öfningarnas bedrifvande i närm aste likhet med hvad de 

ske på fullt armerade fartyg. Platsen för detta fartyg 

bör utse8 i nära grannskap mod exercishuset och om 

möjligt så väljas, att den första fiirbereclande skjutningen 
med slätborrade kanonor (bvarom mera sedan) kan för · 

siggå härifr~n, istället för från batteri i land. Beqväm 

transport för manskapet helst s. k. flottbro, bör ordnas 

mellan nyssnämnde ställen , för att undvika onödig tid
epillan. 

I enlighet med hvad nyss nämndes, bör ifrågava
rande fartyg också erhålla en fullständig uppsättning af 
alla de olika reffiade kanoner och lavetter, som inom 

flottan äro, eller komma i bruk. Slutligon bör detta far· 

tyg äfn·n oga utrymme att kunnn. mottaga de i förslaget 
upptagna cirka 250 man Yärnepligtige, lwilka före5lagits 
ti ll cirka 4 månaders öfniug sommartiden, då exercis· 
skolans manskap är till sjös. Dessa värnepligtiges öf
ningar böra visserligen försiggå såväl i land som ombord, 

men för att noggrannare inskärpa hvad vi vilja kalla 
örlogsdisciplin, . så torde anses fördelaktigast, att de för. 

läggas ombord och ej i kaserner i land. Ett mindre 
segelfartyg såsom tender till exercisfartyget bör äfven 

afses för detta manskaps öfuingar. Härtill skulle briggen 
N ordenskjöld passa förträffiigt och bör då denna, för den 

händelse exercisskolan för målskjutningar skulle ega be
hof deraf, kunna rustas pä våren vid lämplig tid före 
exercisskolans slut. 

Det må tillåtas oss, att helt och hi\llet förbigå det 
sorgliga tillståndet af öfningarna vid våra e:x.ercisskolor, 
sorgligt både till följe af personalens organisation och. 
till följe af lokalens och materielens otillfredsställande 
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beskaffenhet.*) Detta är för väl kändt af alla, som upp
ställt en verklig jemförelse emellan dem, och de fordrin
gar nutiden ställer på effektivitet hos manskapet. Under 

förutsättning att öfuingsmaterial, nitgot liknande hvad 
här of,·an blifvit antydt, anskaffades och att flottans be

manning organiserades i öfverensstämmelse med här 

framställda förslag, så torde, enligt våra åsigter, följande 
principer böra iakttagas Yid iifningarnas ordnande. Inom 

hvarje åldersklass bör manskapet indelas i afdelningar, 

hvilka tun·is bedrifva sådana öfningar, som ej af alla 
kunna företagas samtidigt, och hvilka öfningar derföre 

böra indelas i kurser, som pa viss tid genomgås. In

struktörerna, såväl högre som lägre, böra till höra vissa 

öfningskurser och ej följa samma manskap i alla de olika 
detaljerna vid öfningarna. Någon omvexling i exercisen 
bör beredas genom tjenstgöring på varfvet turvis vid 
ekipagedepartementet (tackelkammaren m. m.) och vid 
tygdepartement et (ti Il verkningskamma ren, laboratorier 
m. m.) Denna tjenstgöring bör ske afdelningsvis cirka 
en månads tid på hvarje ställe. Do arbeten, som härunder 

förekomma, ligga inom manskapets yrkesområde. 
I betraktande af de stora fördelar minvapnet måste 

erbjuda för en sådan defensiv, till hvilken vi äro hän
visade, torde man få antaga, att detsamma hos oss inom 

kort kommer att intaga sin rätta plats såsom ett af huf· 
vudvapnen inom sjöförsvaret, och den stora användning 

detsamma derföre måste komma att erhålla, gör utan 
tvifvel önskligt att allt manskap häruti må öfvas. Ehuru 

*) Till och med de vackra uppvisningarne på exercisskolan kunna 
ej ingifva annat än sorgliga betraktelser, clå man besinnar, att det 
arbete, hvarigenom manskapets färdighet blifvit vunnen, och som 
vittilar lika mycket om dettas villighet och förmåga att inhemta, 
sorn orn befälets osparda nit , - skall vara nära nog förspilld möda, 
derigenom att detta samma manskap får vistas så lång tid hemma 
«på roten•, att det hinner glömma nästan a.llt, hvad det under en 
föregående uppfordring lärtl 
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minans handterande, då materiolen (min-) blifvit ordnad, 

och rcglor för doss skötsel blifvit uppgjorda, måste anses 

såsom lät.~ inlärd, torde dock en bestämd tid härtill böra 

~nslås. Ofningarna Löra under denna tiden också lämp

hgen ske från exercisskolan, emedan särskilda expedi. 

honers utsändande för detta ändamål svårligen kuuna 

omfatta det stora antal manskap, som bura undervisas, 

utan att medföra alltför dryga utgifter. En särskild öf

ningsmateriel för detta ändmnål bör derföre tilldelas 

exer~iss.kolan, .och bör. denna då pil samrna gång utgöra 

~.n forso:,matcnel för förbättringar och nya uppfinningar. 

Afven hatars bevärande och landstigning bör utgöra före

må~ för exercisskolans verksamhet. Härvid bör m·gani

sahoncn så mycket som möjligt vara uppgjord i lik

het med hvad den kan komma att blifva under som

mareskadrarna. Förslag till förenklade och förbätt

rade mckanismer för artil leriets praktiska handterande 

hvilket för våra nuvarande fartyg bör anses väl behöfli t' 

~öra här göras och försökas. Vigten af dessa saker bö:; 

ICke unde.rskattas, enär nutidens taktik, byggd på stor 

fart, fåtaligt, men krafti()'t artilleri run och 
o , ' pansar 

m. m., förutsätter dettas utvecldin()' till full kraft d , ' 
. o , • '.s. 

t1l~ den ~törsta. möjliga med noggrann riktning förenliga 

SkJuthashghet, 1 det afgörande ögonblicket. 

Anguende manskapets målskjutningar må nämnas. 

att oaktadt det reffiade a:·tilleriet numera vunnit burska~ 
såsom det enda för stnden dugliga, så torde dock dc 

slätborrade kanonerna ännu var·t fullt l" ]' 'd d ' amp 1ga v1 e 
förberedande öfningarna. 

I militäriskt afseende bör den precision som d 

l 
. , me 

c e sistnämnde erhålles, anses för nybörjaren fullt till-

räcklig. I ekonomiskt afseende måste användandet af 

dessa kanoner erbJ' u da siL stor fördel att de ' · , ' ensamma 
möjliggöra den fulländniu~r som de förbe 1·edand "f · -o' · ' e o Bin-
garna, före målskjutning med reffiadt artilleri böra en·a 

' o • 

255 

Det torde vara skäl att här anmärka, det exercis med 

dessa kanoner, särdeles i s. k. fyrarullalåclor, endast bör 

öfvas under rekrytbildningen och blott upptaga så lång 

tid, som är nödvändig, för att med noggrannh et kunna 

verkställa målskjutningarna. För att, så vid t som möjligt 

tillgodogöra nyttan af dessa skjutöfningar, så böra de in

delas i serier. Första seriema må försiggå med kanoner 

i fyrarullalådor och från vanligt fast batteri1 men i fort

sättningen böra kanonerna vara monterade å sådana 

lavetter, som till reffiadt artilleri användas (åtminstone böra 

dessa lavetter så konstrueras, att deras handterande må 

kunna ske i närmaste öfverensstämmelse med de nyss

nämnde, hvilket ej bör vara svårt att åstadkomma eller 

vålla för dryga omkostnader), och h ilrvid bör äfven an

vändas samma riktinrättningar och methoder, som till 

nyssnämnde artilleri. 

Dessa sistnämnde skjutningar böra öfvas såväl från 

fast och rörligt batteri, som ock mot fast och rörligt 

mål. Dyrheten af det reffiade artilleriet, dess ammuni

tion m. m , som i betydlig mån inskränker dess arrvän · 

dan de i fredstid, fordrar otvifvelaktigt, att de öfningar, 

som dermed skola företagas, må blifva på det omsorgs

fullaste förberedda, om ett godt resultat skall kunna 

emås. Protokollor böra derföre vid de förberedande 

skjutningarne med noggrannhet föras efter en enkel och 

praktisk method, och böra dessa utgöra en vigtig faktor 

Yid bestämmandet af hvilka, som skola kunna befordras 

till kanonkommendörer. Af alla befattningar, hvartill en 

örlogsmatros bör bildas, är denna sistnämnde säkerligen 

den, som furdrar mesta omsorgen och största skicklig

heten. Bristen på lämpliga skjutplatser vid exercis

skolorna för det reffiade artilleriet gör, att skjutningarna 

dermed måste verkställas hufvudsakligen å eskaderns 

fartyg. Ett ordnad t system för desamma bör derföre upp

göras. Slutligen bör det tillkomma exercisskolans stab 
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att uppgöra och försöka sådana förslag till förändrin o·ar 

och till~gg i .gällande exercisreg·lemente, som till följ e
0 

af 

de hast1ga förän dringarna i nom krigsmaterielen m . m., 
måste anses nödvändiga, på det man ej må komma att 

befinna sig i det stadi et, att cga reglementen, som till 

större delen äro otillämpliga. Till befordrande l1 äraf 

böra derf?r dessa försl"g efter underställd pröfning ge 

nast delgifvas, pi't det att det varande reglemente t mii 

kunna kompletteras. 

I cl : t för egående är ornnämndt, att ett tillräckl igt 

antal befäl och u nderbefäl m ås te afses till exPrcisskolorna. 

D~tta blir nödvändig t för a tt med kraft och omsorg kunna 

dnfva rnausknpets omfattand e öfoi ngar. P ;l g rund deraf 

fi:reslås, a tt till hvarj e särskild g ren af df~ praktiska öf

mngarna må afses en officer .~åsom lodande instruktör 

hvilken om möjlig t ej bör ombytas under pågående kurs: 

samt att unde r dessa lodand e im;truktörer mrt komm en

deras ett behMligt antal officern re, underoffi cerare eller 

instruktörer af manskapet, beroende på de olika öfnin

garnes vig t och utsträc lm i zw. 
.. b 

Afv en för befälets egen räkning m1\ste det vara af 

vi.gt, at t exe rci sskolan kan l<'rnna dem till fä lle att taga 

kannedom om alla nya förtindringar i kanonmaterielen 

och dess skötsel, eller i öfrigt alla si\ dnna del nr af exer

cisen, som af en eller annan a nl edning und er e·n lännTe 

tid Hitt stå tilitJaka. 
0 

S ä rskildta kort fattade kmser fiir dctta Hndamål bii ra 

derfö re upprättas. 

Pör att derföre sätta offi cerarna i t illfäll e att öfnt, 

såvä l sig sj elfva som ma nskapet, uti tj L·nste ns vigtigasie 

d el~. r, torde det bl ifva nö•'lvönd igt, a t t alla sådana tj enst

görmgar på sta tion erna , som ej ligga i nom befälets mili

tä ra ve~knings krets , och som ej äro fiir tjen~:;ten s gång 

nödvändiga, komma att upp höra. 

J\fed effektivitet inom sj övapnet länl i' ·vi ~se rli rr e11 en 
o 
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sträng tjenstgöring för fl era officerare vara oskiljaktig, 

men de sistnämnde böra dock dm·under , särdeles i yngre 

lhen, upptagas af sådan tjenst, som i någon mi\n kan 

ersätta den ringa öfningen till sj ös, och ej sysselsättas 

med sådana göromål , som böra vara helt och hållet främ

mande för aktiva kåren . 

Det må derföre först förordas, att de s. k besigt

ningarna omregleras. Det kan ej vara svårt att inom 

ett marinetablissement finna lämpliga personer dertill 

utan att använda officerare på akti va kå ren. Äfven varfs

officers-befattningarna kunna, med den obetydliga del af 

verklig tjenst. som nu deri ingår, utan olägenhet upp

höra. Man får antaga , att tj ensten skulle i flera afseen

den vinna om, under ekipagemästaren, det endast funnos 

en l:e varfsofficersbefattning, hvilken i sig upptoge nu

varande underekipagemästarens och varfsofficerarnas 

tjenstgöring. Denna befattning torde böra bestridas af 

2 officerare, som turvis tj enstgj orde hvarje vecka. Tj en

sten bör ställas på vissa år och så, att om bytet icke sker 

på samma gång. Om en reglering af stationstjenstgörin

gen i den här framställda riktningen hägabringas, så 

föreslås, för att i fullt m ått kunna tillgodogöra officerar

rres verksamhet i land, att alla på stationen varande, af 

särskild tjenstgöring icke upptagna, su baltem·officerare 

upptagas till tj enstgöring i exercisskolan, samt att, der 

officerstjenst endast undantagsvis erfordras, såsom för 

krigsrätt, tillfälliga besigtningar, vigtigare arbeten å varf

vet, transport af manskap m. m ., officerare till dessa 

tjenstgöringar må för tillfället kommenderas derifrån. 
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Strodda underrättelser. 

J<:örsöl{ .. rörande ång·paune-explosioner i Nord
amenkas Formtta Stater. (Forts.) Det är denna sta
gens olik~ påfre~tning, som man måste tillskrifva sprin
gando_t af dem v1d ett tryck mycket under det de kunde 
motstMt, om frestningen varit jemnt fördelad pit alla 
~tagen. Af denna orsak medgifva äfven "Board-af-trade'' 
m spektörer högre fre stning per O-tum metall uti en 
panna med rund sektion , än för en stagad panna. Om 
denna. panna varit. använd_ u~i en passagerarebåt, skulle 
man 1 England PJ . medgifv1t högre tryck än 30 'i{ per 
O-tum, om den vant ny. Efter V3 års tjenst emotstår 
den n~ra t1 gnuger detta tryck på hydraulisk väg, och 
kan CJ sprängas med ett 3 gånger så starkt ångtryck. 
Allmänheten borde derför bafn1 fullt förtro(•nclo för Boård
of-trade bcsigtningcn af ångpannor. 

Nästa försök gjordes på on lEtda, föreställande ett 
vattenrum med_ plana ytor, b,·ilkon utgjort del af eu 
panna, som nyl1gen exploderat om bord på ftnoaren Wt•st
lidd i New-York, Lådan var 6 fot 4 tum "l&ng, 4 fot 
bög och 4 tum bred. Plåtarne voro 5

/
16 

tum tjocka och 
sammanböllos med skrufstag 1 1

/ 8 tum i diameter hvil
kns än_d~r voro lindrigt nitadr, endast ftir att gör~ dem 
täta, eJ_ för a!t verka såsom hufvud~n. Stagen sutto på 
ett afstrind fran hvaraudra af 8 3/

4 
till D 1/

5 
tum. Denna 

låda sprängdes med ett 3ngtryck af lGf) 'il: per O tum. 
Icke ett st~g sprang, och skr~lfgängorna blefvo ej afslitna, 
h~·a1:ken pa stagen el~or ub plåten. Den obety:Jliga 
mtnmgen bröts bort från alla stagen, och dessa clrogos 
u~ genom dc, till följe af plåtames sträckning, vidgade 
halen. 

Hade stngtm haft muttrar skulle lådan motstått ett 
myck et hög re tryck. 

D en 2;} N o vem bE' r und erkastades en panna, som 
hade tj enstgjort 25 år om bord på ångaren llm·d •~ntown 
explod: rande tr.Yck. Pannan var rektanguhlr, 15 fot 5 
tum lang, 12 fot 2 tum bred, 8 fot 6 tum hög utom 
ång-lå~an Stagen voro oj crnnt fördelade ; deras genom
skärnmg var l 0-turn, och dess yta, som skulle stöttas 
af ett stag. var på so1ttliga ställ en 228 O -tum, och på 
andra ~33 6 o -tum. K ort Jörrän pannan hade blifvit ut- · 
tagen från ångbåten , medgaf inspektörens certifikat ett 
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tryck af ::JO 'fii pr O-tum, eller iifver 10000 7i pr O-tum 
pi några af sta gen. DE'tt~ är dubb~lt ~ rt stort tryck, som 
tillåtes af engelska Board-of-trade bes1gtmngsmän. Pannan 
::;praug vicl öi~ ' / ~ 'fi_:s tryck per .D:tum. Ifrån det tryck 
af 30 'il , 1ned hv1lkct den bhfnt använd, ökades ång
trycket på J l min u ter till 60 'fh, då en stark smäll hör
des, tillskrifveu springandet af något stag .. TYEt minuter 
senare exploderad(; pannan med en förfärlig våldsamhet. 
AnglEtdan, med en d~l ~f Htpan fästad vid d en~arnma, 
utgörande en . mas~a 1 v1g:t af 4 tons, l~astad_es 1. lu~t;n 
till en betydhg höJd och föll ned omknng: 4oU f~1t frm~ 
pannan. ~ästan hela pa~nan bl ef boksi afh~en shten ut1 
trasor, hv1lka kastades v1dt och bredt omkrmg. Stngen 
uti pannans öfre del hade sprungit uti vällarnc ; de, som 
voru skrufvade uti plåtarue omkring vattenrummet, voro 
drao·na ur hålen, såsom vid föregående experiment. Vatt
net" öfvergick ej på_ en ~ång til~ ånga, ty J_nark, gräs och 
bu skar rundt omknng funnos nkhgen beg"]utna dermed. 
Profröret undersöktes 7 minuter före explosionen, och 
visade 15 tum vatten öfver tuberna. · Vi hafva nämnt, 
att engelsb besigtningsmän skulle medgifvit endast hälf
ton af eld i Amerika till åtna trycket, och man skullu 
möjligen }~unna anse _det~a såsom oen onödig stränl0~~· 
Men expenm cntet rättfärdigar ett sadant bruk ; 15 tb ar 
mera än 1/ 1 af det tryck, för hvilket pannan exploderade. 
Enda~t 13 minuter emellan vanligt tryck och explosion 
är en allt för kort tid för pannor med blott en säkerhets
ventil , hvilken kanske ej varit öppnad på månader(!) 
och som möjlio·en fastnat i sitt läge. Pannans ålder 
synes ej haft något att g;öra med resultatet; explosio_ne? 
berodde pft stagens spnngande, och dessa hade bhfv1t 
satta i Ol'dning kort före experimentet. 

Vigten af dessa försök fraJ?stod s& tydligt för åskå
cl arne, att dessa drogo ämnet mfiir congressen, som be
viljade eu surmna af 100,000 dollars för d em~ ut.föran~~ 
i ~ tön·e skal a. H elt nyligen har den ko~1te, som hhf
vit utsedd att leda dessa försök, börjat s1tt arbete, och 
under sistlidne D ecember månad ha följande oxperi
menter blif,·it gjorda. En liten vertikal panna, profvad 
med l1ydrauliskt tryck till. 182 T! , för sågs med en.-. ~ör 
öO Tf bolas tad säkerhetsventiL )lan ämnade om moJhgt 
försiiira pannan genom att låta vattnet blifva så lågt, att 
öfre tubplåten skulle blifva glödgad , och när ång~ns 
temperatur stigit till 1000° inpnmpa vatten. Olyc~hgt· 
vis drcfs eldningen alltför hårdt, och en af de vertikala 
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tuberna sammantrycktes före inpurnpninO'en af vattnet 

och d~ pyr?metorn. visade endast 750°. ~:-Trycket var i 
detta ogonbhcl~ 54 'il. Pannans inneh åll utsprutades utan 
att dess ställmng förändrad es . 

Nästa experim ent gj ordes med en stor sjöpanna 

l~vars kåpa var omkring B fot i diameter och plåtarne~ 
tJocklek 0,26 tum. Denna panna hade varit i bruk G år, 

och ':ar dagen före experimentet prof~·a cl till 44 'il:s hy

drauliskt tryck. Panna!J hade en säkerhetsventi l belastad 

för 55 'i!:s tryck, m en den öppnade sig ej förr fln trycket 

blef 72 'il (!), emedan de n fastnat i sätet. Kort förr än 

sl~kerhe~sventilen lyftadt'S, öppnade sig 2:ne af längd

n_aten v1d 70 'ff:s ~ryck. ~n spricl~a ~ade fu:1nits h är, på 

Sina stal~en u,rpgnende bil 1
/ 3 af platens tJock lek, och 

en . on: lm ng G tum bred plåtremsa hade blifvit palagd 

pil. m sJ dan_ oc~ fas tbul tac~ mt~d 13 nitar på bvar sida om 

nåtet. Bnstnmgarn e fölJde nu växeln t ill dess de kom

~~o till tvarnåtet. K~nterna af sprickan stodo l l,/4 tum 

lfrån hvarandra, och hkväl explod erade ej pannan. Emel

lan de bnda sprickorna fanns endHst en 42 tum bred 
pHit och den pånitade r emsan. 

D essa exp~ri:ncnter utförcles vid Sanely book, men 

då nu luften bhfv1t kall, flyttade komiteen til l Pittsburgh. 

Trenne pannor, de vanhO'a 2-eldrörspannorna som 
b l o o tl ' 

ru m_s pa vestra angbåtarne, voro der på platsen för 

·~xp ~nmenterna. Dc.;;sa voro alla 24 fot långa, 40 tum 

1 d1ameter, med 2:ne eldrör (tuber), 14 tum i diameter. 

En af des~a, inregis trerad :::åsom .iW, 3, hade sin kåpa 

0,26 tum tJock, och eldrören 0 ,3 tum tjocka, samt var 
enkelnitad. 

Fyra försök gjordes att sprän o·a den men när trycket 

uppnådde 22f) 'fE pr O -tum läckt; nå t e ~ så mycket att 

trycket ej kunde stiga. ~an~ans o styrka Ii\ g i den r~nda 
formen , och man har OJ v1d nagot experiment lyckats 

att spränga en rund panna geeom att småningom öka 

t~·ycket. D etta är vigt!gt nu då ~e rnnclfl. pannnrnfl börja 

a~t komma allt mer 1 bruk. Pa engelska passagerare

boatar sl~ul!e det v~rksamma trycket uti en sådan panna 

fa uppga bU omknng 25 'fl, pr O-tum, men det bör an

märkas, att det amerikanska jernet i al lmänhet är bättre 
än det engelska. 

Pannan .iJj. l var af samrna dimensioner, som den 

föregående , men kåpa och eldrör voro af samma tjocklek , 

0,~6 t~m. ~an.nan var dubbelnitad med nitarne i ·1. ig-zag: 

V1d forsta forsoket med denna panna uppnåddes ett tryck 

af 3GO Ti pr O-tum utan annnn n~rbm. än l1elt e11kelt 

att komma nåten att läckn. Den 22 D ec. hopklämdes 

eldrören genom trych, ett af dem vertikalt, och det nndra 

horizontclt, hvilbJt visar att det ej var af brist på vatten. 

Eld rören sletos fr!ln blida ändarue af pmman, ut

sprutande dess inneM il från Mda änd ar, ntun ni.t i min

sta mån r ubba densftmma. V erkan beskrifn•s såsom för

färande. S mäll en var ej h å rd el ler skarp, men atmos · 

feren hlef förmörkad genom ett moln af llnga, och vattnet 

b 1stades till r;tt afstånd af öl've r DflO fot, med en fprid

nirw, hvars st1irsta bredd Yar !iJO fnt. Sk orsten och eld

rör~indar m . m. kflstades t ill betydliga afs tånd. Den 

kond enserade ånga n slog i f\~ ],åd arn cs an sigten p:"t e tt 

afstllnd af GO till l IO yards. Utkastning·en af vatten ocl-. 

1\ ng·a liknad e myckrt skottet från en affyrad kanon och 

luittryeket känd es p:'t 200 yards afst!ind. Lyckl igtvis 

bl ef ingen allvarsamt skadad: eh uru en man blef skållad, 

och en annan rn~ed kna pp niicl undkom. Pannan var 

uppsUdd uti e~1 slags ·rav in emellan 2:ne bankar. En 
bomLfri betäckning fanns bakom en vall till venster om 

pannan ifrån cl e i ra1·in e n placerade åsklldarn e, hvilka 

hnde en iängcl-vu B af pamwn med dess skorsten till hö

ger. De bada föru t nämnde karlame h ade så länge 

väntat bakom vallen , att de ansågo det vara ett nytt 

misslyckadt försök, och gingo derför fram till pannan 

för att undersöka de n, samt försökte öppna profvar

hanarm~ . De funno då att trycket var så starkt, att 

dessa ej kunde öppnas, samt skyndade då in uti den 

bombfria betäckningen, och afl äste trenne tryck dPrstädes, 

ett j.Jå 400 'Tf 1 ett på 450 och ett på 500 'if . D å rören 

sammanklämlies stod en man i dörren, som han just 

skulle stänga, efter att h afva teolmat åt iis kådarn e, hvilka 

äfven biirjade nalkas, ntt afläg$na sig. Han blef afluft

trycket kastad crnut väggen u ti betäckningen, och sedan 

genom åte rstudsningen he lt Ol:h hållet ur betäckningen, 

samt b!ef 1<kållad å ansigte, armar och ben, men ej 

farligt. 

D et är en redan framhå ll e n, vigtig slutsats, som kan 

dragas af dessa ex perimcnter , att ingen nmd panna nå

gonsin exploderat genom ett småniugom ti lltag:mde tryck, 

utan att gifva sig, eller i fiirväg gifva ma skinist~rna 

ki\nnedom om öfvert rvck et. De runda pannorna äro lCke 

farli ga, utan de plani, s taga~e ytorna, och de högtrycks 

pannor. som nu a ll tmera brulms, äro mycket säkrare, än 
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de lågtryckspannor, som företrädde dem. Deslila oxpen
mcnter skola. återtagas i vår. 

Under vmtern håller komiteen pil. med försök med 
säkerhetsventiler, 1JVilkas ändamål angifves sålunda: "Att 
bestämma den bästa form , konstruktion och tjocklek pil. 
säkerhetsventiler, så att de må blifva, hvad deras namn 
utvisar, och verka automatiskt, i det de så lätta pannoma, 
att det skall blifva omöjligt explodera eller spränga en 
panna, genom ångans gradvisa hopande vid vanligt be
gagnat_~de, så läng:e ventilen ej är 1.äppt." Utgifv~ren af 
"N aut10al Magazme" har äfven föranstaltat dy hk a, nu 
pligliendo, experimenter. Nautical Magazine. 

Utteratnt·. 

Svensk. 

K. KRIGS-VETENSl\.APS-AKADEMmNS HANDLINGAlt 

OCH TIDSKRIFT, 15:e Mars 1874. Årsberlitte lRe af föredraganel en 

i Sjökrigsvetenslmp. (Forts. och slut.) Årsberiittelse af föredraganden i 

Artill eri, kaptenen m. m. T. H. M. A. W ennerholm. Riksdagsför

handlingar 1874 rörande försvarsverket. Utdrag ur löjtnanten vicl 

fortifikationen G. A. Bergmans reserapport. Um1erriittelser från 

Norge m. m. 

Dito dito den 31 Mars 1874. Utdrag ur kaptenen vid fortifi

kationen A. L. Bi\lman~sons reserapport. Ett omdöme om det af 

franska flottan Yici bö1jan af 1870 års krig til!Umnade företaget emot 

Tysklanels kuster m. m. 

Dito dito elen 15 April 187 4. Årsberiittelse af furedragauden 

i Artillerivetenskapen (forts.). Utdrag ur kaptenen vid fortifikation en 

A. L. Billmanssons reserapport (forts. och slut ). Underrättelser från 

friimmande land m. m. 

ARTILLERI-TIDSK.lUF'l' 1:sta hiiftet 1874. Anteckningar f1· ii n 

verlclsutstullningen i Wien (forts. och slut), af Hj. P. Artilleriets 

anviiudande vid försvaret af Belfort af D- r. Något om inskjutning. 

Underriittelscr från utlar.det. Verksamheten vid styckebruk, faktorier 

m. m. fur kronans räkning under år 1873. Försök med 2",51> s ka

nonfordon och ammunitionsvagnar af ny konstruktion, utfurda uneler 

år 187 3. Utclrr.g ur embctsskrifvelser. 

Engelsk. 

NAVAL SCII~NCE Januari 1874. Papoffkorna i ryska fioltun 

(med p lansch). Sjöt.aktik i Frankrike. Positionskurvor för att be

stumma ett fartygs ställe till sjös. Om sjö och rullning. Mekaniska 
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krafter uti groft artilleri. Grnndgitende fartyg filr Eufraics (med 

plansch). Kompassens deviation. Om sjömntning m. m. 

Dito dito April 1874. Den geometriska theorien för fartygs 

och andra flytande kroppars stabilitet. «Compound»-rnaskiner om

],ord på örlogsf:>rtyg. Begagnande af oceanvågens kraft. Mekaniska 

krafter i groft artilleri. Kornpassens deviation. Om sjö och rull 
ning m. m. 

N"Au TICAL .i\IAGAZINE .i\frtrs 1874. Lifriiddningsmedel. Kolli

sionen emellan Loch Earn och Ville dn Havre. Våra stora hamnar: 

l''flwport. Fartyg öfvergifvet och stucket i brand i öppen sjö. Frå

gan om relingens höjd öfver vattnet (Freeboard question) Reglorm1 

för styrning, på vers (med mnsil;). Nedfirnings-apparat för båtar (med 

plansch.) (Hill and Cbrke 's systern) . Correction af medelLiden i dubbla 

höjd problemet m. m. m. m. 

Dito dito April 1874. Odugligt sjöfolk. Nödsignaler. Våra 

stora hamnar: Leith. Fyr p[L Great Basses rock Ceylon. Ångaren 

Fidelas skeppsbrott. Suez-kanal-tonnen. Skeppsbyggnad 187 4. Ett 

osjöclngligt skepps sändande till sjös. Säkerhetsventiler för sjöpannor. 

ENGINEERING 30 Januari 1874. Svar på föregående artikel 

om Broadwells patenträtt. Bolton panneexplosionen. Donkey-pump. 

Den 6 Februari. Artilleri vid Wiener-expositionen. Bolton·explosio

nen. Den 13 Febr. Amerikansim fyrar. Indikator diagram. Amiral 

Fishbourne: om skeppsbyggeri. Den 20 Febr. Om lastning af han

delsfartyg. Indikator diagrammer. Användande af förbrukad ånga 

(W aste-steam ). 

F'ransk. 

REVUE D'ARTILLElUE Del. III häftet 6, Mars 1874. Artille

riet på Wiener-expositionen. Rysslands utstiillniug. Anteckningar 

öfver försöken i Witworths Calais till jemnförelse emellan 2:ne Wit

worths bakladdningskanoner. Anteckningar rörande försöken i Bour

ges med phosfor-brons. Diverse uuderdtttelser m. m. 

Tysk. 

MIT-THElLUNGEN AUS DEIII GEBIETE DES SEEWESENS 

Vol. II N:o 3 o. 4 Pola 1874. Tidsbestämmelser genom observa

tion af 2:ne höjder. Om några anmärkningsvärda föremål af grup

pen: «Här- och marinväsende» vid Wiener-expositionen. Bidrag till · 

th<:'orien för kompn.ssens de via t i on i jernfartyg. Om lins-formiga pro· 
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jektiler. Kanonbåtar af Staunch-klnssrn oeh Engbnds knstf<irsmr. 

Bornullshnt såsom sprängladdning fiir grnuater. Afliipning ut.af 

tyska pansar-tornfnrtyget «B o r n s s i a>. Olycksh:indelse med en 

t.orpedo. Nytt pansarfartyg för Chili. Norsk torpedobiit. Flott

taktik. Försök öf\·et· elen fiirdela.ktigaste liingdcn af grofva kanoner. 

Propellern för och akter. Rakflt.to:-perlo. Moneriefrs lavett Upp

täckt af en planet m. m. 



2GG 

Saunuan•lrag al' Rongl. Brei~ Förordningar, General
orfler m. m., utgångna f'l'ån U:ougl. Sjöföt·svars

Departementet. 

Å t' 1873_ (Kongl. BrcfJ. 

Okt. d. 31. Fc;rvaiLningcn af sjöiirendena bemyndigas att med Mo
tala verkstads aktiebolag afslnta kontrakt å levemus af 
en abepansrad kanonbåt med viindskifva, men utan la
vett och t.aclding, fur betingadt pris af 334,000 rdrnnt. 

» S. d . Militllrattachen i Paris, öfversteltijtnanten m. m. F: N. 
Staaff, tilldelas, såsom godtgörelse för de nppc1rag i sjö
försvaret rörande angclligenheter, som varit honom un
der år 1873 anförtrodda, ett belopp ef 1000 rdr rmt 
att ntgå af 5:e hufmdtitelns anslag till extra utgifter. 

Nov. d. 7. Spriingningsförsök till ntrönande af undervattenminors 
verkningar på pansarfartyg komma att år 1874 ega rum 
i Carlskt·ona under ledning af en sven~k-norsk-dansk 

kommission och slmll linieskeppet «Fursigtigheten» ap
tems till dessa försöks anstiillande. Pausartatlan skall 
beställas vid ntlämlsk verkstad. 
Till svensk ledarnot af ifrågavarande kommission Ur kap
tenen vid flottan C. Ekermanu beordrad. 

» S, d. Nlariningeniur Svensson, som deL åligger att inko• nm a 
med furslag till nya arbetsmachiner för skeppsvarfvet i 
Carlskrona, beordras att, under en tid af omkring 3 
veckor, företaga en resa till åtskilliga af rikets mekani
ska verkstäder, för att taga klinnedom om de der an
viinda och tillverkade nyare arbetsmachiner fur bearbet
nmg af metaller och trU. 

» S. d. Bef;Ll och manskap å briggen «Ghtdan» und\>r sednaste 
arktiska expedition beviljas kontant ersilttning för por
tionsförknappning samt derjemte lwar man af manskapet 
50 rdr i ersiittning för af dem anskaffade ytterplagg, och 
skola ifrågavarande ersilttningar besti·idas af am;laget till 
sjuvapnets Ufningar. 

» S. d. Utfiirdas föreskrifter att lända till efterrätte.se vid ord
nandet af en lotsinrättning i Öresund samt taxa att lun
d a till efterriH telse under i'treu 1874 och 1875 . 

» d. 14. BestUmmelser utfärdas i och för kanoniet·kårens ombild-
ning till matroskår. 

p 
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Nov. d. 21. Underofficerarne af flottan vin Stockholms station till
delas 150 rdr hvardera såsom ersiittning för kostnaden 
vid anskaffning af anbefalld ny uniform. 

» d. 28. En minbåt af Thorneycroftska typen skall i England 
anskaffas och kostnaden för densammas anskaffning ut
gå af extra anslaget till minattiralj och minmaterieL 

Dec. d. 12. Föreskrifterna i nådiga brefvet den 31 Mars 1871 an
gående dykares antagning och aflönande m. m. upphäf
vas och nya, utfärdas. 

» d. 19. Extra mariningeniörer beviljas förhöjning i de dem till
kommande arvoden, och skall denna förhöjning utgå af 
fonden för krigsfartygs byggande. 

» S. d. En komite tillsättes för utarbetande af ett på allmän 
värnepligt grundadt förslag till ordnande af sjöförsvaret. 
Till ordförande i bemiilde komite har Kong!. Maj:t ut
sett konteramiralen m. m. C. A. Sundin, samt till leda
möter kommendörkaptenen af 1:a kl. m. m. frih. B. O. 
Stackelberg och kommendörkaptenerna m. m. C. G. 
Lindmark, E. S. K. Peyron och frih. F. W. von Otter. 

» d. 31. 

» s. d. 

År 1874. 
Jan. d. 16. 

» s. d. 

Konteramiralen m. m. C. A. Sundin skall, med bibehål
lande af den honom för ntirvaranda såsom stationsbefäl
hafvare i Carlskrona tillkommande rang, för år 187 4 
vara inspektör får sjöförsvarets samtliga praktiska öfnin
gar samt de teoretiska undervisningsanstalterna vid dess 
stationer, med undantag af sjökrigsskolan. 

Båtsmanshållet fördelas i fyra inspektionsdistrikt nem
ligen : 
Norra distriktet, omfattand'e de 4 Norrlands- och de 4 
Ro slags-kompanierna. 
Ustra distriktet, omfattande Smålands, Tjusts, l:a och 
2:a Ölands, l:a och 2:a Gottlands, Östergötlands samt 
l:a och 2:a Södermanlands kompanier. 
Stldra d~'striktet, omfattande de 9 indelningskompanierna 
i Blekinge och Sudra Möre ; samt 
VesN·a distt ·ilctet, omfattande Sudra och Norra Hallands 
l :a och 2:a Bohns samt W estergötlands kompanier. ' 

Kommendörkaptenen vid Kong!. Maj:ts flottas nya re
servstat m. m. J. L. Nielander förordnas att förrUtta ge
neralmönstring med båtsmanshållet inom fjerde distriktet. 

Öfveringeniören jemte de fyra vid fyringeniörkontoret 
anställda ingeniörer tilldelas såsom gratifikation eller 
dyrtidstillägg för år 1873 ett belopp af sexhundra rdr 

18 
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rmt hvardera att mod tillhopa 3000 rdr utgå af behållna 
lots- och fyrmedeL 

J an. J. 16. Korvetten «Josephine» må för framticlen endast arrviin
das för hamnexercis, samt endast nödtorftigt underhållas. 
Korvetten «Nujaden» slmll utbjudas till försäljning, dock 
utan andra lösa inventarier, lln pumpar och rorbehör; 
derest ej antagligt anbud erhålles skall «Najaden» slop:1.s. 

» d. 30. '' Korvetten «Norrköping» skall förses med en ångslup. 

F ebr. el. 3. Den vid Motala mekaniska verkstad under byggnad va
rande opansrade kanonbåt skall bestyckas med en 9,2-1 

tums kanon, vägande omkring 565 centner, af den mo
dell, som för sådana kanoner blifvit för landtförsv:1.ret 
fastställd. 

d. 20. För sjöförPvarets behof skall anskaffas två 9,21 tums ka
noner af den för l::tndtförsvaret faststäida modell till 
dylika kanoner. 

År 1873 . \Generalorder). 

Nov. d. 28. Postångfartyget «Polhem» skall afgå från Carlskt·ona till 
Malmö, der fartyget skall afrustas och tillinventeras Kg!. 
Poststyreisens ombud; befiilhafv:1.ren för flottans station 
i Carlskrona eger att utfärda besättningslista för «Pol

hem» och meddela dess chef alla nödiga föreskrifter. 
Kostnaden för «Polhems» förflyttning till Malmö bestri
des af kong!. p oststyrelsen. 

Dec, d. 10. Pejlingar skola hädanefter uttryckas sålunda: «På kom
passen, rättad för lokalmissvisning». 

» d. 12. Ingeniören vid mariningeniörstaten H. A. Grahm skall 
beordras att, från bö1jan af Januari år 1874 och under 
den tid af samma år, som direktören m. m. V. Gjerling 
i egenskap af riksdagsman är frånvarande från Carls
krona station af kong!. flottan, bestrida chefsbefattningen 
för nämnda stations mariningeniörsdepartement. 

» d. 16. Löjtnanten i flottan N. E. G. Norrbohm tillåtes att un
der den honom från och med den l Januari 187 4 till 
kommande semester, vistas utom riket. 

» d. 18. Underlöj tnanten vid flottan och riddaren S. Kilman till
låtes att, under den honom från och med den 1 Janu
ari 1874 tillfallande semester, idka in- och utrikes han
delssjöfart, dock med iakttagande att, å ångfartyg, som 
idka inrikes kustfart, endast får antagas plats såsom be- · 
fälhafv are. 
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Dec. d. 20. Sedan det, i nådiga brefvet af den 14 sistlidne Novem 
ber, blifvit förordnadt, att Kanonier-kompanierna skola 
ombildas till två matroskompanier, så har Kong!. Maj:t 
i nåder befallt, att af ofvann[imda två i Stockholm för 
lagda kompanier skall det. ena benlimuns 5:te matros
kompaniet och det andra 6:te matroskompaniet. 

» d. 22. Chefen för nuvarande l:a kanonierkompa.niet, kaptenen 
vid kong!. flottan och riddaren A. T. P . Oronhjelm skall , 
från och med den l J anuari 1874 och tillsvidare, vara 
chef för 5:e och 6:e matroskompaniet. 

" d. 24. Chefen för 2:a matroskompaniet, kaptenen A. R. Lind 
af Hageby, skall, från oeh med den l J anuari 1874 
och till svidare , jemväl vara chef för l:a matroskompaniet. 
Chefen för 4:e matroskompaniet, kaptenen och riddaren 
M. P . von Krusenstierna, skall, från och med den l 

Januari 1874 och tillsvidare, jemväl vara chef för :J:e 
m atroskompaniet. 
Nnvamnde chefern& för l:a och 3:e matroskompanierna, 
kaptenerna O. Öhrström 's och G. af I\lercker's kompani
chefsbefattningar skola upphöra med innevarande års 
utgång. 

, d. 27 . Löjtnanten vid flo ttan O. Arehn beviljas 6 veckors för
längning å den honom under elen 8 si~tlidne April och 
22 September 1873 beviljade utrikes tj enstledigheten . 

År 1874. 
Jan. d. 3. Den genom kong!. brefvet den 19 rist!. December till

satta ko mi te, som har sig uppdraget att utarbeta förslag 
till sjöförsvarets or·dnande på hufvudsakligen enahanda 
grunder, som innefattas i det af generalstaben uppgjor
da förslag till ny härordning, sk:1.ll, uneler konteramiral 
Snudins ordförandeskap, sammanträda i Stockholm elen 
17 dennes. 

» el. 12. I lotsverkets tjenst använda seglande lotskuttrar och 
stö1T(! båtar, må, enligt de s>i rskilda föreskrifter , som 
lotsdirektören eger for hvarj e lotsplats utfä rda, föra ör
logsflagg med ett i midtcn af det gula korset anbrin
gadt L med krona öfver. 

» S. d . Lots- och fyrpersonalen tillåtes att anl;igga uniform i öf~ 

verenssUlmmelse med ett af lotsdirektören inlemuadt 

förslag. 

» S. d. Löjtnanten vid flottan L . Palancler tillåtes :.tt, uneler sin 
nu innehafvande semester, såsom befillhafvare å handels
ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart. 
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J·an. d. 13. Kaptenen vid flottan m . m. frih. C. G. Oxenstierna till 
låtes at.t emottaga och biira riddaretecknet af Ryska S:l 
Annreorelens 3:e kl. 

» 

S. d. I sammanhang med kong!. brefvet af den 31 sist!. De 
cember angående båtsmanshållets fordelande i 4 distrikt 
och tillsättande af särskilda inspektörer för en tid af 3 
år, rliknadt från den l Januari 1874 har K. M:t i nåder 
förordnat: 

till i'uspektör för norra distriktet: kommendören å Kong! 
Maj:ts flottas nya reservstat m. m. A. R. W. Egerström; 
till inspektör för östra distriktet: kommendörkaptenen å 
Kong!. Maj:ts flottas nya reservstat m. m. J. B. Kleman; 
till inspektör för södra distriktet: kommendören å Kong!. 
Maj:ts flottas np reservsfat m. m. frih. F. T. Cederström 
samt 

till inspektör för vestt·a distriktet: kommendörkaptenen 1.\ 
Kong!. Ma.j :ts flottas nya reservstat m m. J. L. Melander. 

d. 14. Kommendörkaptenen vid flottan m. m. K. E. Peyron, 
skall tillsvidare vara stabschef hos inspektören för flot
tans praktiska öfningar och undervisningsanstalter. 

S. d. Instruktion utfärdas för den för år 187 4 utnämnda in
spektören för flottans öfningar. 

d. 22. Fregatten «Vanadis" och korvetten "Gefles» bestyck
ningar skola ändras sålunda att: 
Fregatten ~Vanadis" skall föra: 

å öfre däck: 
två (2) stycken 5,"63 refl'lade kanoner, 

å batteriet: 
sex (6) stycken 5/'63 refflade kanoner, samt 
åtta (8) stycken af fregattens nuvarande 6 t tums bomb
kanoner af 109 kulers vigt. 
Korvetten « Gefle, skall föra: 
ett (1) stycke 5," G3 reff'lad kanon midskepps, 
sex (6) stycken 4," t reJflade kanoner samt 
ett (1) stycke öt tums bombkanon akterut. 

Jan . d. 31. Löjtnanten vid kong!. flottan G. H. von Celsing beviljas 
två miinaders in- och utrikes tjenstleclighet, räknad t från 
den l Februari innevarande år. 

Febr. d. G. Från och med den l nästkommande Maj och till slutet 
af innevarande års vapenöfningar med Blekinge läns 
bevitringsmanskap skall till garnisonstjenst å Kungsholms 
fästning beordras nödigt ant:tl underbefäl och manskap 
~tf kong!. flottan. 
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Två officerare och ett spel af kong!. marinregementet 
komma att under niimnd e tid fortfarande tjenstgöra å 
Listningen. 

Febr. el. 11 . Det vid Bergsunds mekaniska verkstad uneler byggnad 
vai·ande sjlimiitningsångfartyget skall erhålla namnet 
"Falke11". 

» 

» 

d. 12. Underlöjtnanten vid kong!. Hottan m. m. S. Kilman be
viljas ett (1) års tjenstledighel, fi.·ån den l nästkomman
de April, för att idka in- och utrikes handelssjöfart. 

d. 27. De under byggnad nrande kanonbåtarne, enligt af ma-
riningeniören G. W. Svenson uppgjord ritning, skola 
bilra följande namn: 
de u som bygges vid Motala mekaniska verkstad: "Ulr>m!a "; 
och den som bygges å örlogsvarfvet i Karlskrona : 
.. nt·:sa"'. 

Ma1·s d. 6. Sjömiitningsfartygen: skonerten «Svalan» samt ångslu
pm·nc «Liirkan» och <<Täruan,, iifv en~om apterade mör
sarefartyget <<Eolus>> skolr1 utrustas till den l instun
dande Maj för att derefter inmönstras och utgå på sjö
mätniugsexpedition. Att deltaga i årels sjömiitningar 
skola kommenderas, jemte vid sjökm-teverket tjeust
görande kaptenlöjtnanten A . Lindbäck samt löjtnanterna 
L. Södermark och E. Oldberg, löj tnanterna G. v. Kru
senstierna och J. Hägg, underlöjnauterna C. G. v. Die
derichs, C. A. O. Molin och E. G. M. Schale. Hvarjemte 
följande besittningslistor fa ststllllas: 

>> 

» 

» 

å mörsarefartyget << Eolus>>: 
officerare 5, underbefäl och öfrig besiittning 39. Sum
ma 44. 

f1 ångfartyget <<Gustaf af Klint>>: 
officerare 2, underbefäl och öfrig besitttniug 19. Sum-
nm 21; 

å ångfartyget <<Falken": 
officer l, underbefäl och öfrig besättning 10. Summa 11. 

d. O. Kaptenen vid flottan m. m. G. B. Lilliehöök beviljas 
inrikes tjoostkdighet till månadens slut. 

S. d. Kommendörkaptenen af 1:a klassen vid kong!. flottan 
m. m. A. J. Rosengren skall beordras iustiilla sig i 
Stockholm omhing den 16 denna månad. 

d. 10. Vid Karlskrona station skola rustas: 
för att kunna inmönstra~ omkring den 16 Maj och 

utgå på öfningståg med sjökrigsskolans kadetter och 
elever: korvetten ~Norrköping»: 
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för att kunna inmönstras omkring den 28 Maj och 
utgå på öfningståg med exercisskolans manskap: kor
vetten «af Chapman»; 

för att verkställa ifrågakommande båtsman~transporter: 
tingfartyget "Valkyrian»; 

för att omkriug den l Jnui vara klar att utlägga från 
varfvet och användas i htind else af behof: korvetten 
«Thor.» 

Mars d. lO. Vid Stochholms station skola rustas: 
för att hunna inmönstras omkring den 15 April och 

utsändas till Gottlaudsknsten: kanonbåten «Motala»; 
för att kunna inmönstras omkring den 28 Maj och 

utgå p ä öfningståg med exercisskolans manskap: kor
vetten «Lagerbjelke». 

för att, qvarliggande pä varfvet, användas till exercis
skolans manskaps öfning: pansarbåten «Skölch. 

» S. d. skeppsgossebriggarna «Snappopp», «Skirner» och «af 
Wirsen» skola rustas för . att användas till tre (3) måna
dsrs öfningar för skeppsgossar. Till chef å hvardera 
briggen kommenderas en kapten eller subalternofficer, 
och till befälhafvare för samtliga briggarna har kommen
dörkaptenen m. m. O. L agerberg blifvit utsedd. 

» d. 11. Kaptenen vid flo ttan m. m. F. Malmberg erhåller ett 
års tjen~tledighet från den l J nni för att såsom befäl
hafvare å ångfartyg idka in- och utrikes sjöfart. 

» S. d. Löjtnanten vid flottan G. v. Celsing erhåller ytterligare 
sex (6) månaders utrikes tjenstledighet från och med den 
l April. 

» d 16. Besättningslistorna för nedan nämnda, till rustning vid 
Karlskrona station anbefalda fartyg upptaga: 

å kadettkorvetten «Norrköping»: chef, kommendör
kaptenen m. m. J . Aukarhona; sekond, kaptenen m. m. 
M. von. Kruseustierna; kommenderade officerare 4; na
vigationsofficer l; kadettofficerare och Htrare från sjö
krigsskolan 3; kadetter och elever från dito 41; läkare 
2; proviantförvaltare l; underbefHl och öfrig besiittning 
263. Summa 317 ; 

i\ korvetten «af Chapman»: chef, kommendörkaptenen 
m. m. J". Ameen; sekond, kaptenen G. N. af Klercker 
kommenderade offfeerare 4; navigationsofficer l; läkare 
l; proviantförvaltare l; underbefiil och öfi·ig besättning 
241. Summa 250; 

å korvetten «Thor»: chef, kommendörkaptenen m m. 
A. Rahmn; sekond l ; kommenderade officerare 3; lit-
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kare 1; proviantförvaltare l; underbefäl och öfrig be
siittning 116. Summa 123. 

å ångfartyget «Valkyrian»: chef, kaptenen J. Osterman; 
kommenderade officerare 2; underbefäl och öfrig be
sättning 45. Summa 48. 

Mars d. 16. Bestittningslistorna för nedtmntimda, till rustning vid 
Stockholms station anbefalda fartyg upptaga: 

)) 

» 

» 

" 

» 

å korvetten «Lagerbjelke»: chef, kommendörkaptenen 
m. m. T. U lner; sekond, kaptenen m. m. R. v. Heden
berg; kommenderade officerare 3; navigationsofficer l ; 
läkare 1; proviantförvaltare l; nnderbefiil och öfrig be
slittning 130. Summa 138; 

å kanonbilten «Motala»: chef, kaptenen m. m. A. 
Schönmeyr; kommenderad officer l; underbefäl och öfrig 
besättning 33. Summa 35. 

d. 17 . Kadettkorvetten «N on·köpings» besättningslista skall ökas 
med en (l) kommenderad officer. 'fill de å nämde kor
vett under rubrik «kommenderade officerare» upptagna 
5 officersplatse1 skola kommenderas: kaptenen m. m. 
M. D. Runth, löjtnanterna G. G. L. Palmstierna, C. A. 
Puke, C. O. S. Posse och underlöj tnanterna E. C. Bru
sewitz, samt såsom <<navigationsofficer» löjtnanten C. A. 
W. Breckström. 
Korvetten «af Chapmans» b esHttningslista skall ökas med 
3 <<kommenderade officerare», af hvilka 2, nemligen Ull

derlöjtnanterna G. Dyrssen och C. G. G. Kempff, skola 
kommenderas från Stockholms station. 

S. d. Besättningslistorna för korvetten <<Lagerbjelke» och ka
nonbäten «Motala» skola ökas med en (1) kommende
rad officer för hvardera fartyget. 

S. d. Löjtnanten vid flottan m. m. L. Palander beviljas ett 
(l) års tjenstledighet för att såsom befälhafvare å ång
fartyg idka in- och utrikes sjöfart. 

S. d. Underlöjtnanten vid flottan G. v. Diederichs beviljas för
längd tjenstledigh et till dess årets sjömätningsexpeditioner 
taga sin bö1jan. 

d. 19. Kanonbåten «<ngegerd» skall afmönstras vid sin väntade 
ankomst till Carlskrona. 

S. d. Löjtnanten vid flottan R. Pettersen skall under kaptenen 
m. m. A. Schönmeyrs sjökommendering tjenstgöra såsom 
adjutanti sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. 

d. 23. Kanonbåten «Motala» skall inmönstras den 15 April 
d. 27. Nedannämde ynglingar tillåtas att såsom extra kadetter 

på egen kost ätfölj a: 
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Mars d. 31. 

.. s. d. 

kadettkorvetten «Norrköping», von Arbin, Flach, Ro
senblad, Grill, Adelsviird, Quensel, Bergenstrl'thle, Fries 
och Sparre; 

korvetten «af Chapman», Hamilton, Natt och Dag, 
Telander, Brandt, Olivecrona, Vallentin och Björklund ; 

korvetten "Lagerbjelke, Kuylenstjerua, Santesson, Ahl
mark och von Eckermann. 
Ynglingen Crafo01·d tillåtes att, i sUillet för Flach, så
som extra kadett på egen kost åtfölja kadettkorvetten 
«Norrköping». 

Instruktion utfärdad för chefen å kanonbåten «Motala» 
kaptenen m. m. A. Schtinmeyr att lända till efterrättelse 
under fartygets förestående expedition till Gottland. 

ltiittelse. 
Sid. 230, rad. 19 uppifrun står arbete, bör vara medel. 

l 
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