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Finnes det öppet vatten vid Nordpolen~ 

(Forts. fr. 1 :a häftet 1870) 

Vi bafva i ett fiiregåL'nde häfte sökt gifva R käl, ]war

före de af förfnktare af tron på ett öppet polarhnf ho

g-agnade argnmenter af oss oj kunna tillerkännas den kraft, 

som af dem ftsyft:1s. Vi lwfva sökt förklara, dels upp 

leomsten af do stora vattonfliiden, Rom finnas från dettfl. 

haf, utan att dit inleda nl\gon enda obekan t varm siröm , 

dels ock att visa öfverdriften i de förklaringar, man be

gagnat för att bevisa, att fl era dylika strömmar dit in

grt. Det är nu vår mening, att, med sWd af kända fiir

bållanden, som i dessa trakter förefinnas , söka gifva skäl 

för den åsigt, vi sjelfva hysa: att dendelafNorraPolar

bassinen, som ej upptages af land eller islwntinenter, 

måste utgöra ett isuppfyldt haf, en reservair för så väl 

elen is som der bildas, som den hvilken ditföres från 

A8iens och Amerikas norra kuster. 
För att bLittre göra oss med frågan hemmastadda, 

låtom oss följa det råd, som i kapten Maury's uppsats 

blifvit gifvot, att följa Golfstriimmens varma vatten och, 

med termometern som vägvisare, styra mot norden. Moi1 

vi få icke af densamma låta oss vilselodas och fö ras 

mellan Spetsbergen och N o va Z ombl a, på den vii.g, som , 

enligt d:r P etermans och förf: s i N . D. A ., förm enande, 

skall leda oss in i central-ornrfu]d, utan låt oss heldra 

gifva noga akt på de seglingsmärken i form af från 

Lofoddens och S hotlands fiskerier medfö rda glaska:A.ar, 

hvarmed Golfströmmen sjelf utbojat sin väg, och som i 
de flesta fall leda oss rester, icke ö;;ter om SptJtsbergeo . 

Vi passera den fordua platsen för Holländska hvalfi\n-
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garnC's trankokerier oeh komma ·n·' t , . d t; ,,r 1 n 1 en 8 1 
na n mellan 161/ o och 191 / o tl' l . . ma U. rlln-

n • ] ' , os Jg ongitud "') - o .. 
na at 20 hl! 26 mils breel d llp]lf lid r f l·.· . u l'<tu-. d ' y a ~nno-slm 
lS - en enda, der 8l:a breddgraden i n~o·on n c o manrle 
öfverskriclen med fort vg· **) ·h h . ' " o man bhf'v it 

l 
'· J ' oe varest salodes '(N 

po ens t ennometriska ])Ol'tar" må ' t -. . 1. ] ·· ord-J .l . c ~ e \• clra u o rwna v· 
s~ac n a här och "klappa I) å" l k l . . " ' l '· .. ' , oc 1 s o a troho·en hin 
aLt gora oss väl fiirtroli.g·a med de t ,I' o na 
b

.b · na uuenomcner 
l nnga oss en k lar uppfattning om llu··u . f'.' som 

b k rr ' • 
1 mnanror ä 

es aHadt, utan att insläppas, äfvcnsom iifvertyga o r 
dessa frn 1- t"' ~ h . l . ' ss att 

' ' "" "' 1 ' ' var ~en vant bn"'eglnde l] k C c • H (' , er •omma "tt 
besegla s under den tidsperiod soJn · 1 f t . ' " , . Vl e va u 1. 

U n der den tid vi här tålig·t vänta ·r· . t:" b .. · 1 • k l Vl JU Vl 111 att 
orp mon m · tta. ga årsticl.ernas invcr·l(nl1 .. "'. ,. l '· · l • " · liTUll 111111" 1' l n 

~tt . c,ct_ ii r egentl igen ticlon mollan Oktober o.el1 l\1" ~ ' ''l, , 
lsb

-lcl f · · o Tf"]· ~, rn 
, J mngen örswg>·nT i de A ]~ t· 'l- . , . .. . n. r ~ 1 ·~ ·.a reg10nerna. A tt 

under den ofnga ilelen af året in o·en s~ rlan annat .. 
dan tag-sYi . . .. ."' · ·· ' ' · an nu-

s cger Ium, an antaglrgt - vare sig af , . 
emcd·J . t··d d •··· . 'ty IS, 

· ' 11 s 0 er"or saknas frå ., 11 · ·d · . . 
1
. ,

1 
'n , __ a gJm a Jsotcrm1ska 

JadtageJ.SC'l' - eller o·pnom fl]· ·]-· . . f .. . b · 1 0 " 1mg a gammal, em eclan 
man oLcmllt, der man o-ör en f· ·d · - . 
fi 

. . . o o 01 JUpltmg 1 1scn. genast 
HneJ en ymmg tJllcrmw på det 'J , ] , ·t h . . o _ . a ,.aras e oc sru<tkb gaste 

vatten . III en rnPd borJan af OH !Jn , f·· . . . , . ·' 0 c ·1 , ors vm n a do h·cn-
ne fakco rer, som förhinL1rat den . b'ld . . l . . na Is l mn:g; -- Solen 
som JC .::e mera v;sar s w öfver h.or; <~ O t b. . . . c- · 1 n en oc (;olfs tröm-
mer.l , som 1Cke läno-re med sitt ,··, .;f l __ , b 'mmguvanc e elem entnår 
dCt>tia traKter. Med dos~ · t t ven e r•.. . .. , , . ·~ ' n IOJ'svm ner allt hvad 
hur ll:l.r Kunuat spnda li.f och v'lrm e S .. f ll : s l l· .. . ' · no rr er 1 mas-
• or, oc 1 .'"ldcn börpr blifva strärw Vn t '. t . . ]· ]·· 

t l 1
, " . CJ U tne , lC ,Q an crre 

ma act 1ran trop1 korna ])å dc 1 .. · 
0 

n ne< ra v agen eller genom 

*) Frun Greenwich. 
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1
· nströ:nmar, bhr det desto mera på den u{ra, el1er gc-

pa.le l . f' d o • • J1.l lu(tslröf!tfllm·-ne, som nt ora e angor, hv1llm afdunst~ 
n~ ·en i tropikerna frambrag·t. Mcu de nedstörta icke nu 
n1ng . ]two-re i funn af ett Isförtärande regn, utan konnn[l. i sin 

n
oa höo·nordiska natur, i sniiflingor, hvilkas mångartade 

re o 
stjernformationor, utgi\ra för ögat ett egendomligt afbrott 
från snöns form i våra nejder. Snömassorna, dränkta i 
det till sin frysningstemperatur afkylda vattnet, bilda is
kristaller eller h vad vi kalla "issrnja" , som, ensamt i sig 
sjelf, ntgöf motstånd nog., för att hiuclra alla våldsamma~ 
re ri\relser i vattn et, och hvarigeuom ock denna "sörja'' 
snart öfvergår till hvad man kallar "tallricks " ~ eller 
"pannkaks"-is Men denna likt ett "stuck"-golf, gjordt 
af väl sammanfattade, regnliera scxhömingar, är icke 
massiv; den har ännu salt i sig, som innan öfvcrgången 
till verklig is måste fällas, hvilkot sker genom isens po
rer. Isen sjunker all t mer och mer under tyngden 
af den ofvrtnpå lägrade snön. Denna. fuktad af det vid 
sjunkandat uppsipprande vattnet, bildar åter is på sitt 
håll, medan en annan isbildning pågår und.erifrån. Des
sa väldiga istäcken uppnå ofta en tjocklek af 10 till 15 
fot, men om detta sker på en vinter torde vara O\'isst. 
Mot sommaren kommer nederbördem åter någon gäng i 
sin våta form och denna, i förening mod Jen åtcrv~in~ 
dande solen, packar den af lösningen underifrån icke 
mättade snön, som sedan vid kiildens inträffande, i betydlig 
mån förökar r edan befintlig is, till ansen liga dimem;ioner. 
På detta sätt skulle efter några få år uppstå en verklig 
iskontinent, h vilken form således borde utgöra hafsytans å 
dessa latituder normala tillstånd, derost den finge befin
na sig i ostördt lugn :Men der finna s faktorer, som må~ 
ste verka störande å en stor dol af dessa nejder, och 
det är med dessa, under form af Ebb och Flod 
samt strömmar, vi nu vilja nå got sysselsätta oss. 
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Kapten Maury säg-er sm "Pl · l (-' ~ lYSica ::.cography of 
t~10 sea" '-"), att: " tidvågcu ifrån Atlanlon furmär lika så 
!Jtot att passera und er den isbarrior, som låg em"ll ' 
:M- ·t d o h o " l , an 

01 on, a an sag t 10 open sea of Kane" och d 
.. tt l 'f' o . et oppna va or,, 1van ran Kane's fartvo· kommit so . 

_ Jb • , m v1• 

brcrmgen af en_ musikalisk stJ·ung kan fortgå bortom den 
punkt, der mus1kurn har lagt sitt fincrer hvarföre el , 

• o .. • b ' os~a 
tJ_dvågor mc:ste ha±va sm f(idsel i detta kalla haf och 

sm vagga 1 närheten af Nordpolen". Härmed är det 
kapten Maury's mening, icke att visa tillvm·on af Ebb 

och F lod i Pol~rhaf,·et, utan fastmor att erhålla ett nytt 
}Jl'gument för s1tt öppna vatten vid polen, genom att 
framställa omöj ligheten fiir en tidvåg att passera fram 

der ett fast isband finnes. Had0 något bevis lemnats' 

för att sol och måne icke lika vill utöfva sin attraktio1: 

på det vatten, som på ytan har öfvergått ti ll fast form, 

som på det öppna, så skulle dermed antagandet att 
Ka.ue 's polarsjö vore det öppna vattnet vid N ordpolen 
bhfva on sannolikhet, men så har icke skett; för oss må 
det vara likgiltigt, humvida det är Atlantens tidvåg, 
t;_om rallar upp mot norden och der gör sin kretsgång, 
hkasom der elen uppkommer n:~r!om Afrikas, Amerikas 
och Australiens Söcira kap, eller om det är en annan, 
som uppstår ofi)(ln Europas, Asiens och Amerikas norra, 

blott tidvatten finnes; och är detta utaf erfaren h eten öf
vo~· allt bokräftadt, om det äfven icke uppgår till större 

höJd iln nf\gra fot. Men vore kapten lHaury's i\sio·t rik
tig, att en tidväg icke skulle kunna rulla fram d~rföro 
~H . fast is l~g i _dess Yäg, så sk ulle j u Ebb och Flod: 
,ttmmstoue nnterbdcn uppl1öra i de~:~sa reo·ioncr tFt _ 
1 - o b , < po 
. ansen pa många ställen ligger Llstacl vid land, och der-
Igenlim skull e en ~:~tor del af det inflytande, som elen m:'lste 
utöfva å omsättning·en af - .r Jsrnassorna, vara 1 iirsn111 uet , 

') Pnuk(,•u 4;.: -1. 

J 
• af dc Eno·dslca Arktici, serskildt ::tlmra-

' · tf a H1l ' b o 
Jllon ne G'd .. 1 B:>eh·her Llifvit visaLlt icke vara fi.irhal-_ Sir _c, ouaru , ' _ _ o _ _ _ 

len t 'ridvåO'cu kommor och ttdvågou gar der hksuH_l 
l Je . "' l · , an --d, -. det må vara sommar l'l er vmtor, OCtl om 

norsta L::;, d . o _ 
an __ - ke är tillräcklig för att en~am bryta c svara-
len an rc - l l ll l-L - - f" l t . var o sig de äro f~L::;tade v 1d anc e er . 1gga 

l S a en, < 

~c ,r, to rde det vant just denna, so lll till största delen 
rla~ ::;: tycl·'n' do fö r hafsvåo-en oåtkomliga., och som si't-·önuers ·'-< " • __ 

::; -- . len ao·cnt som o·cr föda åt dl-J lSLilrande ::;trom-
]edos ar t " ' b 

lJJ)a dor;fr rm och det är denna dess rgenskap. mar soln . ' • ' ' c • o . 

· f" att l-unna förklara vår sats, ma sto hnlla iast 
"--D1 vi, ur ' " . - .. -
~rid då vi nu öfvorgå till den andra och v1gtlgaste lan~l:O ll 1 

nat~rfenomcnernas stora kedja, som här uppe in twfs-

strömmarne. 
Vi ega dm·af trenne, som flöda in i. do Arktiska re· 

giouerna, tvenne som flöda ut. De inströmmande arn: 
Golfst1·tnnmen, som går mot Spetsbergen, dess undervallens

f ära, som antages löpa upp på djupet af Baffins boay sam: 
Jluro- Sivo eller Stilla hafvets Golfström, som gar emoc 
Behrings-sund. De utflödande äro: Arlrlislm strömmen, 
som går nod långs Grönlands östra kust, samt Labrador· 

som går på ytan af Baffins ba! För a~~ noga_r~ kunna 
iakttaga den roll, hvardera af dom utfora, v1lp vi nu 

följ a dessa hvar och en för sig. . · .. 
Golfsirtimmen har, som är väl bekant, sm uppkomst 1 

Mexikanska viken. Till följe, dels af det olika rörelse 
moment den sjolf har vid olika tider af året, dels af mö

tande struunnar och andra naturorsaker, är dess väg un
der skiljda å rstider icke alldeles densamma. Under det 
att den: under sommartiden t'tnda mot September, har 

betydlio-t nordligare riktning, så att den sköljer hela N . 

Amerikas ostkust ända upp till New Foundland ocl~ 
lemnar spår efter sig, såsom redan. är näm~dt, ända o~
van 8l:a graden, drar den sig derefter sydhgare och bhr 

i Mars ::;kiljd från New Fouudland genom ett ända till 
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;100 mil bred t 1·atten bälte, styr sedan direkte mot N or. 
ge >J i.fV.-kust Eamt skickar Ldyd ligt mindre vatten norr 
dcrom, hvilket LL•visas af, att drif-isen under viutcrll 
kommer ned att fylla hela rymdC'n mellan Bearen-Isbnd 
oeh Spetsbergen. 

Denna Golfströmmens skiftande riktning synes be
stämmas geuom den vid New Poundland mötand e före
nade Arktiska och Labrador-stnimmens styrka. Nrtr den
na är starkast, trtinge;· Golfstrr•mmen syuligare , och när 
den är svagast återtngor J on sit småningom den väg, 
som tir för den beshlmcl af de närliggande landen Men 
äfven vid denna tid ntiifvar dC'11 kalla strömmen ett slap; 
hen·a1·älde öfver den varma. Vid sammandrabbningen, 
nödgas Hemligen don varmaru och derför specifikt lättnrc, 
~tt med en del af siu massa dyka mot djupet, och det 
är denna, den varma 1tnderstn);ruuen på djupet af /Jr!ffins 

brr!/, som, skiljd från modersh'ömrn en, tar sin egen rikt
ning npp emot twrdeu, lwilken vi nu vilja beL!·ak ta si\.
o;om den andra, mot Arktiskt regionen, inlöpande vatten-
n u1ssnn . 

Det är denna st<·öm, som frfl.mkallar de storar tade 
skådespel, hvilka så mängeH hvalfångare i dessa trakter 
fått bevi ttna. l\fidt inne bland den här 8 till lO fot 
tjocka drif-isen, som med La,brador-strömmen skyndar 
rnut södern, ses som oftast dessa gigantiska isberg, tor· 
nande upp denn·, öppna sig väg derigenom långt mera 
obehindmdt, än don framför lokomotivet satta snöplogen 
kastar åt sidorna den snö, som stänger vägen för j ern
bantågot. Dessa berg hafva ändock icke blott motstån
det från denna betydliga drif-is att öfvervinna; - de 
ha äfven den sannolikt betydligt djupare stickande yt
strömmens. Den kraft, som förer dessa isberg framåt, 
borde derföre vara högst betydlig och således äfven vatten· 
massah, son(;uwfvar don , ru sande npp emot ingångame 
till Polens ec ntralumr~de , uerhiird, om icke vissa andra 

? tt don antingen 1 
t kt " hänvisa n.t. a ' 1. l eter yc e~ ' l' · oc1{ rnstänC Jg l .d . &ste vara mora loknl, c ler r o o tbro nmg m,.. l . 

f~ecnde a u . f der ,:)f året. 'rv vore c.ot 
a.. bl tt under VJssa l '· c • l ft 
existera o l lle drl dessa samma berg, som lll 
· d huru s m L bl d 

annorlun :' . f ·d lmyckethögreupp motnorclon an 
o n·en o·ang sm o se . •t ot södern , mano b l . nSO'rlnsm komm1 m ' · tJ' g aClPrer, "b ll der befin Iga . • .. . ' mera utbredd e er 

d na undervattensstrmn vOie . 
derest J" e~1 O··h huru hänned än må vara,, är det tem 
bestänaJg . " d. f i- ·· t•el' Qi.·l väa långt. ty be-Fkt att en or.sa " " ' h • • • .. 
li"'en osanno. ' ' . l. fl\ lodniuo·ar som aro 

o . . f:frorna i\ de vl.sser ;gen " o , o .. • 

trakta vl S1 ffi b orr om J ones-sound a hoJ-i Ba ns ay, n 
gjorda nppe L ~ " i att för att i.shor,?;Pn • f' C· ·oy Islands, s,t nnna v ' 
den a, are . . . 1 . , m fL skola knnna 

o t , Humboldt g aClen n . 
fr:.Jn don s ora . l .. . ke :fii'n'1S nå{)'on nämtrdlrcl .. dern, kan 1ar IC ' '· ~ . 
ko mma mot so . d, Samma anmärkmng kau 
t , .. m som rusar mnt nor en. f' ·t till 

s ro , anmm genom.m d f 1lt skLil o·öras om en ' ' ~ 
äfven me u t> t d at~ dor finnes hel-

t, lroo·i.on LarJCas er-so u n ' " f" 
samma cen J a t> ' - d.ervattensst röm, och a 

· d· a för en varm u n ' o 

ler eJ JUP nob . l , tagligt att don så sma-
1 .. 1 torde det OC•C vma an " , . 

dessa s ca . . ~ B ffi l eller åtminstone OJ f· l rar SJO' l a ns )ay, 
nin gom or o . b 'd p len och således, ehuru 

• s unpe VJ 0 · ' . 
smälter nagon l ' ~ . Arktiska området mgå-

11. . st ' rand e sasmn en l 
ver ~ Igen exl, e . obet rdli t inflytande på dettas 
ende ström, har blott } g 

natur. . f· ännu större vatton-
I iuro-· Sii'OSirömmen anses or~ on L ·+ ·- Golf-

t . å östra sidan af Amer, ,a 
massa, än c\C'ss sys er p.. L d ·e har sitt ursprung 

.. , ljikasom denna se nar " ' l 
strommcn. - .. omsluter den lYlexll<an-. r·· d l grupp af oar, som 
Jnnan or ei l K -s· o-strömm en sitt, vester 

lf. n så h ar oe c uro w . 
ska go o , . O t. d' ·k•t arhiJelagon; blmsom , "bl· nd elen stora s m lS ' ' ' ' 
om, ocu 1 a f . ttenmassa mollan Cu1a, ' - .. d . ram sm va ' 
Golfströmmen sa~ er I·· B h a-öarne och Förenta 

f... Flonda bo aana, a am ' o 

de utan or . lb l K ro-Sivo sin strömfara 
k t å she ear oc c u 

staternas us , 
8

' ' .
1
.. . l . .. ·ue Halfön 1\'Ialacea . r·· S da- och Phl 1pms m om . . . 

Innan or un il el . Pahamas. Pbihpmcm::-~ 
är dess F lorida, Borneo m. . ess .>< 
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dess Bermudas, J apan dess N c w Foundlancl. Härifr?tu 
fortsätter den mot norden, m en stiirre delen af dess Va(. .. 

ton förlorar s ig i Norra Stilla Ocean eller åtenräudl· r 
sydvart långs V. Amerikas kust, och det är blott en 

ringa qvantitet, jemförd mod hvad Golfströmmen fiir in 
mot dessa trakter, som går genom Bohrings-suucl. On

1 
denna dock till följe af vägens natur är liten, har don 
dock en ej obetydlig hastighet· - Cook ansftg elen l1ipa 

med 1
1

/ 3 knops fart, Kotzr.bue uppgifvor den till 2 1/
2 

·-

och utöfvar, såsom vi i de t följande skola so, ett ej oväseudt -
1igt inflytande. Utkommen i Ishafvct, bibehåller den 

hufrud:;aldigeu sin N O:liga kurs, men äfven en arm der. 
af viker mot NV. 

Don Arklisfra stru111men må anses vara en fortsättning 
af den arm af Kuro-Sivo· strömmen, som vi nyss anmärl\ t 
strileker sig mot NV. från Behrings-sund, enär man spå

rar don ~lnda ifrån Yrangels laud. Don framtränger. 
förstärkt af vattnet från Asiens högländer, som efter 
hand Lär utkastas genom Jo stora floderna Kulyrna, In
digirka, ,Tana , Leua, J er..isei och Obi, längs Asiens nor

ra kust. I närheten aJ No va Zombla delar den sig- i 
tvenne grenar. Den eua fortsätte r i vostl ig riktning, tills 
den i närhoten af B earou-Islancl, möter den fi·ån Syd 

och SV. kornmantie Golfströmmen och blandar sitt vat
ten nwd d('lma; fiires dt•rpå mot Nord och NV., fijJjau 

dc Spl't::;bergeas vestm kust, och öppnar den 150 mil 
Lruda, ofta fullkomligt isfria rä nna, som sommartiden 

förefinnos lå ngs Jenna kust, och vidare cl ou, som vi re

dan ha följt till ofvan 81 :a graden. Här sammanträffa 
dessa två mod den andra grenen , som gått norr om 

Giles land och Spetsbergen, hvareflcr alla tre förenade, 
bland der Lofintlig drif-is åter styra sin vestliga kurs, 
tills de, hindrade af G rönlands fasta land, nödgas åter 
ändra kosa och fvljande dess kust, nuu.la urn Kap Fare

wcll saJHt återvtinda ·mu t norden, der do dock snart !Jft 

k l Labrador-. ··t· elen nod ommanc c f DlSCO 1110 ·eL • ' ·• . ' • 
böjden a E· ··t f"cror dem mot vcskr och (leH !tel 

som w r::; " ' · · t ·d 
Strou1men, , "Il NT' . Foundland , der den l sm s l.'l . . •d tJ .l. e \1 . . . 
oJcd sig ue . .. som viker, iimsom tvmgar Slg' 

G lf' trömmcu om l . . :·J· 
med o ~ . l l allt efter h vardera:; re ab va ma,. 

11 denna och anc ' " eme an 

tio·hct. .. I l ,1 N. Amerikas Arkti ska ar-
o . dorstrommen. le a . l o t 

Labra . t.·· '" "tuin o· mot ii ster. Huru n ng , . f'·· ntirkos en s Jom:s'"L o .. · U 

krpelag on ' . d t u , l o nordöstra strom!aran 
f .. ? Bchnngs-sun u gaenc . o 

den rem .. . . 1- ·ldicl som n·att don-. . f ·t utta omnamna rc,,e aJ ' o . . 
iakttagrts or s . ' "iVI·r Clu res strai t"-, som sk tl_Jcr 

.. "' rncu rnom , . . . ,_ t'··. 
na vat> , l d .·· den Sl..,. I>'Cn:to;" . •n-f o Banks ' tn gor o t> 
Melville-ön ran ' ' ' Barrow's och Lan-

. ' t· er derifrån u t genom " ' 
märkt. Dw op d l' f" . 'ay Räl' möter den, sa-d och ne xlnn~ u, . . 
easter sun :· dt den Arktiska strömmen, som don 

red'tn är u<tmn ' . o . , T . • a 
som '· h ". t t ?ttersblln. vattomuvau l .l~ ua . . •d Sl "" o c g a r a ' . , 
tagor me o' - ' fl t . n-e n i t ropikerna :muar;; Atlanten, som genom a l uns nmo 

skulle sänkas .._. _ · l Ocean 
1
rt- och 

f. c 1 Arkhs m Uti dessa till och ran c en o • . •l , fur-
l f ·a vi enli n·t vart tonnenalL e 

utlilpamle ström mar, 1:1, ".' , , Iiit~ natur. Nona P ular-
kl . OI11 j)Olarba~smons d 

armgen ·f t af lan . 
'. .. P. ö/ ·delar af sin omkrets o mg r ve 

hafvet ar ll<L 7" ' f••" ' Ji t icke ulott genom tron-
B t clli 'a vattenmassur orets , ,dr'" 

o ~ .g e o;trömmar, utan äfvcn gt>nom eu bot) . lt> 
ne mlopand fl d ·na som fr?m sftväl Asien 1 , b·· ·d och de stora o er ' , . D t 
nec t.- r or L • • 1 ,tta lnf e 

h E . ·o m A merika, kas La s1g l l u ' " · 
o c ur opa ö . . . 1 h v·Hdera 
.. . . n·· and ra utlopp, än Ju som tiuuas p< · .. ' . . 
a?er m~a, .·· l- d 'rill dussa traktur måste dcdore nor ~ 
Sldan af Grou cUl . . :·ry 1 land och andra l 

I h f, et j/t den kortaste v,to , son f 
ra s a v ' ' .f ·· 1 tt afloJJP ör .. de hinder medg·1 va, so m e · o 
vagen komman .. , to y ttnot mastc 
det öfverskott af vatten, som har updp ::; ar .. d. a Den ena 

d l . å Behrings-sun s men tan. 
ut. Det e ar slg n1ot vester och blir u pptaget af d~n delen kastar sig tt 

d " t .. ' ter och finnur Sl . Arl-tiska strörrunen, du u m. ra a o::; . . . och 
. ' . B fli ~ !.r· \" hen som af. eL L, v m d utlupp gt.•uom . a n~ '' · 
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,,, me em bortf1ird E 
fiod lösrycke·' blir d d pas mot kusterna af d l d . . n del doraf h 

t
. e an , som lwg · d o. U l man itfven SU'l' f·· ·l·l . "' a l eras y[o- hv 

S 
OI ~ anno-en 1 f· "'' ar. '"]JC'tsbcro·cns och G .. l t l ' Ivar ore .NoYa Zemb] 

d
. to ron ands östr' 'd as Igt otillg·· l' a Sl or äro nästan .. ' . ang Iga. under det att å de stau-hgen finner öppet ocl . b p vestra, man van 

d 
'·· l navto-a . elt vatt I h . -erfore närmast li'l- . l o en. s afvet l·a '-n as v1a e · · ·· ' n 

åt . n lllSJ o, som l, ar bl tt ena sJ.dau men ot l 'll' , o. utlop . ' . a s n 'g a t t d p LJ!msom allt h ' d . . va .en rag som leda d't · . 'a som dnfver å in · .. 
1 

· bd efter annan bana si .. . SJOns yta måste äfven all l . . ' g vag hll detta utlopp så o os IS - all drif-is - som fi . ' rnasto ska Ocean s c • nnes l den Arlcf o ' mamngom bana sio· väo· · o • l-nagondora af de bål A , . "' o ut denfran genom 
S 

. ua rH:bska och L b ., d .. e Vl nu fjå de~sas d' . a Id Orstrornmarne ~ lmenswner 1 nn . het, h varmed do ro",, . 'oc 1 J l m på den hastirr. 
h 

.a sig, samt 1"0' .. , . to ela deras yta .. b t" aoga mame hll, att ar e ackt med t" tt · massor, delvis beståei1d f . f l a sammanhopade is-, ' e a lS ä t af fl l qvadratmils yta d 
1 

· f · era, mnske hundra 1 O VlS a · s k " l · ' 
d. . fl . . pac c-Is" ut ... d . re Is ack, horJade t"tt t 'll ' goran e mm-
tt 

a l sammans så k l . a ' om hela okända d l f . ' s o a Vl finna e en a N p 1 b . ' vore betäckt, omkring h If - o ar- assmen dermed för att förse med d . a va arealen deraf skulle åtgå 
d 

en Is, som dessa st .. .. ' etta furhållandet o h . d . c rommar afföra. Ar o 
1 C Vl erJemte b . · ra ars ålder här mås• fi esmna, att lS af f!e-. • ' tO nnas äfve · tern a vid slutet af den i . . - .' ns~m att rsqvantite-tydligt minskats en'· .. c!.e. Is bildande arstiden blott o be-' ar Isgranse ,. d l . tydligare mån draO' " d , n an oc ( teke blifvit i be-nen nor vart 0 1 packade, så borde väl detta ~t .c .1 massorn~ nästan lika att h varj o del af l . gOl a det tydhgab te bevis .. c enna bat>sm som . l t'll ' ar upptagen af l· d ll . ' rc ce l äfventyrs . an e er evr at f t . " Isen vara tagen i a "l to as Is, maste af drif-d nspra r, och således i a na ' som kan få gå eller g"ll f" nc,en rymd lem-

s 
a a or ett öp t p l tyrkan och omfån et af ~e o arhaf. torde bäst åskådli.•.l'g·öraQ gge dren Arktiska strömmen 

h 
. h ., nom anwrand - f f" I. ' orntade från Scoresby' "A . t' e a o pndc fakta, s IC rc voyages'': 

D en f> 1\'bj 1817 b'lefvo 4 l:valfå:1gare "D~u~1tioss", · than" "Fortitudo·' och "Lron" mstltngdo 1 1scn pB. "l;ev.a ' ' . . o o 
j,at. N. 78 •, Long. V. 3 •. Den 18 ' ,mma mana<l p a· trtiffades den forstnämnda af ilessa, af 1zapten Scoresby . J".;at. N . 76° 28'. Uniler ile 13 dagar som passerat se~an fartyget fastnade, hade det således flyttats 182 mil i sVtS:lig riktning en medeldistans af 14 mil i dyg-

t 
I slutet af Ma]· blef samma fartyg sellt i Lat. N. ne . 

73° 30'. Samma år blef lmpten Scoresby sjelf instängd i isen 
under on svår storm från NV., Norcl och NO. När stormen lade sig, och observationer 1lter erhöllos, fann han sig ha kommit 60 mil sydvart och betydligt vcstvart, omkring 20 mil i dygnet. Den l Juli trängde han in i isen till Long. V. 8° i Lat. N. 7Ö

0 
30' under en svår tjocka, hvarest han vanligen Hg förtöjd ,-id ett isfält eller dref nordvart genom vattnet för en stadig vind fr J.n Syd a S.V. Som isen var af lättare slag och hade betydlig "drift" i vattnet , väntade han sig ha drifvit minst 80 eller 90 mil i donna direktion, hvarföre hans öfvorraskning blef stor, då ban åter fick observation och fann sig i stället ha bli.fvit satt 30 mil sydv::-,rt, lwarigcnom, då fartygets egen "drift" tages med i beräkningen, strömmen fört honom uneler dessa 9 dygn 12 a 13 mil dag-

ligen i en sydlig och vestlig riktning. År 1803 fastnade "Homiotta'·' från \Vhitby inne i isen i Lat. N. tl0° Long. O. 6° samt följde don i sin drift Syd- och V estvart, till att börja 1ned, med en fart af 6 till 16 mil i dygnet. De sågo ett ofantligt antal af 
isb)'örnar och isen hopade sig omkring fartyget skrufvande . , sig upp på hvarann deromkring, så att fartygets rädd· ning blef ett fullkomligt under . Efter att ha varit inne· stängd i sju veckor började isen att litet gifva med sig, och \ man lyckades efter otroliga mödor få det åter på fritt vatten i Lat. N. 73 1 / 2 o, Long. V. H

0

, Under ilen-
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na filrd n d · 1 w lseu lade skolJIY't bl'f . 
krino· 490 'l Il '-' 1 VIt förflythel t 

b - fil e or med ou fart af 81 f 'l . ' . OJn. 

D on 22 Juni 1777 b •f: . 2 nu l dygnet. 
lrmdsfartvo· "Vill l . ,.o :un sig ett Hollnudskt Gr · 

. " lemma·' förtiijdt v'l 't . f UJt. 
don ,·anliga fisko-station i sälHen IC ~t IS alt uppe p [i 
garo-flotb. Den 25 hncl'o . . "] P .me en hel hYalfihJ-
1 " lSOn laStigt sl ft . . 
lenne, och hon var fulll· l' t . . u 1 sig omknno· 
t. ' l- . o . ,om Ig muostänad I . ot> 
l) c dtmg var sa stor tt b ... - . b . sons pa-

• IJ . · ' a osattmn"'on bl f .. l 
lSlfi l tct såga en "docka" f .... . 'tt f' b e noc gael att i 
8 d or Sl artyg l . d 

agars oupphörlio·t arbet, l -.k d o' .!varuti c efter 
·r J l' b o yc a es f.t m l D -D u l öp'made , . -, ' tenn c. c•n 
f . 1 ' tiig I~On något, och fart m t b ' 

a sma båtar ost\·art. Efter f ' . } be ogsoracles 
de don yttre ändan f .. ~ l a dagars bogsering nådde 
med fyra af d' ' l a oppmngon och !lterförcnade Sl"' 

e anc ra skeppcll I - Ll f b 
::;ti.ingda. Kor t cft , d f' ' .Ilen e vo alla åter iu-
. . . ei r o vo de mom . t f .., 
1 Lat. N 751; o D 1 ~ sig e, a Grönland 

. ' . en o Aurrusf f: 
antalet och omkrirw l ~O b l voro m·tygen nio till 

f
• .. 

1
. b c en "" , efter att h t t ot ar 1g storm och , . · a u s a t en för-

, . . 'au t utsatte fur do .<' Jd 
tiyckmnn·ar af ise' . l. va sammaste IJå-

. b , , n, som wpade . l . 
höJd af :20 till ''O f' t bl f' Sig om n'lllg dom till en 

c ) O ' O VO tv e f f: 
Tvenne blcf,,o ytte l. 1' une a m·tygcn krossade 

r Igare 1örstörde f 11 · 
sednare tillika m d t o . yra c er fem dagar 

d 
' e va andra pil n o O" t f' o 

em. Den 24 kom I l d . . ' abo a stand från 
. s an l sig te en d l f . 

sig, och tvenne fartvO' t l t bl ' ' e a ISon skiljde 
• • ' J b y c c os Ifv f · . · ·d .. 

fartyg förlorades den 7 S . a ngJOl a. Annn ett 
Viihelmina i S}}ill-or J optembor och den 13 bröts 

1 nunor raset af 0 
som störtade så oför d d nagra enorma isblock, 

l
,o . mo a t, att de af b ,.tt · 
''"O nere h d k . es<t mn()'en som 

b a e nappast tid att u dfi h b ' 
do voro, ut IJå 1·se E l 

11 
y, alfnakna som 

n. uc ast ett f: t å 
hvilkct besättuino·arne f å f ar yg torstod nu, till 
delen af elen fem~e (d' r n p:a .och don öfvorlefvando 
September) begåfvo . en ~m __ b.hfvit skeppsbruten den 30 
ta drifvit till L t N sig. hOIJan af Oktober hade do t-

a . . 6<1o och den 11 bl f d . 
tyget öfvermäktigadt af · l ... 

8 
et Sista far-

f Il'ien oc l SJonk M 11 
yra hundra monniskor bl ·f - l. . . . . e an tre och 

t . 'u langenom drifna t' ll . l l i:!Cll, 
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t
;·lt eller annat medel att skydda sig mot don gcnom-

utnn ;t . 
.. ()'ande vmdcn. 

trilllo b d l d . d l kl . l ' D en 30 Okto er e a c s1g ossa c et mons ·.1ga I-

dets offer i tvenne partier; större d clou af dem be
d~1f1 

0 
sia i riktning mot G rönland och fiirsökto ta sig 

era V b 
fraJn l?ntgs dess brutna kust, nnJor det att återstoden 

varstannade R. ott isfält tills de drifvit ned till Statcn 
irook *), der do begåfvo ~ig i. sina biltar följande land. 
Behof af skydd och ordentlig klädeclrägt samt otillrlicklig 
föda utsatte cl em för förftirliga mödor och lidanden, då 
dc ofta, för att h ålla sig varma, under nattens mörker, 
u

1
Kstc röra sig fram och Rter å ett isstycke, för att oj 

frysa ihjäl. De utgjorde nu tillsammans knappast 200, 
hvilka alla med fR undantag omkommo, oaktadt Grön
lands infödingar visat fl.era prof på mcnniskovlinlighet. 

Af detta, som uJ-ven utgör prof på dc vådor, hvar
med detta ofta Yinstgifvanclc fiske är föronadt, synes, att 
det fartyg som sist blef förstörclt, drof mod isen från 78° 
a 80° till omkring 62° nordlig Latitud och från 5° a G

0 

ostlig till ungefär 40° vestlig longitud, samt att isen ännu 
fortsatte långs land sydvart. Denna strönu;U.ttning om
fattande on distans af vid pass 1300 mil i riktning S. 
43° V. (rättv.) under en tidrymd af 108 dagar, kan icke 

beräknas lägre än 12 mil i dygnet, i medeltal. 
J emföra vi dessa fakta fr:'tn äldre datum, med don 

erfarenhet, som vanns 1868, af kapten Koldcvey }J~t Ty
sk a N ord pols-expeditions-fartyget '' G rönland '' och om bord 
å H. M:ts fmgfartyg Sophia, nemligan kapten Koldeveys: 
att, i Juni m ftnad mellan Lat. N. 7f> 0 5:2' och 73° 31' 
och Long. V. 11° 41 ' och V. 15° 27', strömmen satte 
reguliert i tmgofilr SS V. riktning 0 t-ill 12 mil i dygnet, 
och i Augusti mellan Lat. N. 73° Hl' och 72° 22' samt 
Long. V. 2° 7' oeh 17° 22' i samma direktion 7 till 15 

Lat. N. ~0 ° '18' Lon1~- V. 44° :;o·. 
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mil i dygnet, och 8 h' r: 7 op 'lftS i Auo"'tlSti mo:lan Lat. 
D ' och 80° 52' N 
Sv 

l samt Long. O. l o 5')' l . 79o 
· /,S. riktniuo· 81/ .1 . ~ 00 1 

14° 57· . o • mr 1 medelt l h · 1 

mellan Lat. N. 78o 2G' och 81 o a oc. l Soptombor 
och O. 3o 

50
, , .. samt Long. V. 2o , 

. ' sä val genom ob . t' 17 
.chrekta rön icke . ·. d . serva lOn som medel t 

. . ' . mm ro än 24 1/ 'l . . s 
nktmn()' så tord, . , mr daghgen l SSO 
. . ' o' ' e man utan öfverdrift k . 
nd 80:do paralelien går en st .. unna anse, att 
kust mod icke mindre far·t .. 1r0om ~o~ långs Grönlands 
d .. ' an m1l 1 d. 

enna strom vanliO'en f Il . båd ygnet. Och <lå 
den mellan Jan ~Ia y erh, G -~ elen 220 mil vida rym. 

b 
yen oc ronla d h 

reda mellan Island och G ... l .. n oc den llO mil . 1on and"') d · 
na ISbärande ströms b eld . ' me Is, torde den-

re vara mmst 150 . 
man kan påstå a+t 1500 d . nnl, hvarföre 

' " qva ratmrl · d · 
ut öfver 80:do paraleilen f· tt Q lS aghgen passerar 

l t d or a . sa smån' J?.. • oc.r a t enna ström . mgom wrmtas. 
o t varar reko allena t d ' 
are ' hvarifriin vi här an:D.. t l t s un er den tid af 
d , t d or c a a utan äf et or e vara t ·dl' t d . -~ . ven om vintern 
"dr 'ft" o } Ig ' ,els trllfolJe af de f o ' 
.. l pa vestra sidan af Grönland ?ro pa rsens 

Vll.Ja förevisa d l l o ' som VI längre fram 

l 
' e s oc { p a grund f d . 

sorc eles på våren l 't . a e Ismassor som 
l d 

Iunm samla sw fv J?.. T ' . 

an . Antao-a v· ol ' b o anwr New Fonnd-
t . b l sa eacs samma t .. 
erh.don, så utlöper ur elen A l tL' ks rom sätta äfven vin-

de .. · H Is a bass· nna vag, öfver .540 000 d . . mon, endast på 
Ka_pten Maury h' qvac.ratmil Is årligen. 

ar UJl · f't förde "Resolute" ·t :p gr Yl ' att den ismassa so 
· h ()'"nom B ' m "tt . . ~o v arrows- och L m.a o ICke mmdre än 300 000 . . . ancaster-souncl 

·att denna isareal d ' mil; VI vrlja icke förnek ' 
f un er 9 m!inad a 
artygets öfveroifvancle h el er, som förflöto mellan 

från NV kt; oc ess !l.terfinnande · ar 1pelagen 
0 

. ' passerat ut 
förtroendeväckande ' . m Vl ock motsatt oss den fö . 

uppgiften, att fältet ut · el ga 
~--~ gJor e ett sam-

*) Hä1· är ide t . 
str··· arren 1 borti kni-1w de NV . 

omrnen, som håller Islands s·· l " n ' :hffa utrrrcuiua 'If G 'If 
• o - . O( ra o··h v l lt: tJ l o -
•s, sasom l'arandc en l k l .. . " es ra uster merlind l f . " 0 a -omstand1rrhrt. e s r1a fran 
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hängande stycke. Ty jemföra vi den med De Hanns 
111danift'' som frlin Oktober 1850 till Juni 1851, dref först 
" r ' ' och ned i )V ellington-kanalen, och sedan samma väg 
upP "Resolute" ända ned emot Kap Farewell; och med 
;~:: Olintocks, som i Augusti 1857 fastnade i isen i 
}Vlelville Bay, och från den 3 November, då den is, i 
hvill{eU han befann sig, kommit ut i den rätta strömfår(l.n 
pli Lat. N. 74° 12' Long. V. 69° 30' till den 26 April 
1868, då han slRpp loss på Lat. N. 63° 55' Long. V. 
56 o 30', ch·ef en distans af 360 mil eller något öfver 4 
n1il i medeltal hvarje dygn, så nudgas man antaga, att 
på detta håll äfven omkring 300,000 qvadratmil clrif-is 
årligen går ut, hvilka, tillsammans med hvad den Arkti
ska strömmen för ut, skulle utgöra en icke mindre areal 
än 840,000 qvadratmil, hvarmed således förrådet i Polar
hafvets central-område hvarjo lir blir förminskadt, och 
hvilken qvantitet så småningom måste ersättas med -ny, 
på det att denna, så till sägandes, export skall kunna 

underhållas. 
Om vi nu med en passare taga ett mått af 13

1
/ 2 

latitudsgrader, och, sättande ena ll:Ynten på 180:de meri
dian vid 851 /

2 
° nordlig latitucl, elenned slå on cirkel, så 

kommer denna att innesluta nästan hvarj e del af de Ark
tiska trakterna, hvilka äro isbetäckt.'l. och för .oss obekan
ta. Denna trakt utgör i rundt tal 1,900,000 qvadratmil. 
Vi ha visat, att omkring .840 tusen qvaclratmil årligen 
flyter ut från denna cirkel. Vi hafva sökt anföra san
nolikhetsskäl för, att en icke mindre areal återstår vid 
.slutet af den iclw isbil.dande årstiden; vi hafva icke be
räknat någon förminskning i ismass01·na på stället, vare 
sig tillfölje af isupplösarrcle vanna strömmar eller so~ens 
inverkan, och skulle man detta oaktadt kunuD. tro, att 
vid Polen fi~meJ> öppet vatten eller att centralregionen 
ku.n utgöras hufvudsakligen af annat än en l.suppfylld 
reservoir fiir cl.en stora isutförseln derifril.n! Vi begära 
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iekc, att hvad vi k ii o unnat anföJ"1 s b 
pt uagon, som en f' . o- . '. om ovis, skall . 
hircr en sli·Ja l· guuo fattat sm öfvcrtyge1so c• lll1'rrka 

'u, ll ~unna · b b .. ·· QVIirl' 
hoppas, i en c. f· , r_u as forr än problemet ' Jgeu 
ondast varit .J or a~agsen framtid blir löst ,Dsom vi 

l 
v ,n mcmng· tt · et I capton Ma . ' a med lika <>'od J .. lUr 

begagnat fö:l~~t k-~pton Silas Bont, D:r Poto:msaml, som 
hos den med 'mua anhängare för ott ö . o n .m. fl. 
?tt . dessa traktors förhåll d . PP t haf, Sijka 
, mmstone underhåll . an en mmdro fort 

Mon .. O' a en tvekan. rogne, 
saber man. n;· . k 

na fi·mntid do . l. ..u ammor donna ej lo , 
O' ·~ • ' a vr s w la vinna v. l . angt afhgs-
ba. VI ha för OJ. l" Iss wt om donna tidsf' o 

il 
. an o-os edan tt ra-

a Yar framställ f o b ' se trenne för l f:" . t as ran ti·onno l'k . s agor pil 
o.J o aga lösningen, och Y. 1 . o l a natwnaliteter, att 

narmaro. K t , l 1a wke derföre k . 

S 
. ap en Sheranl O' b ommit den 

• Ull ths sund ' l .. ~:; o mos förs la o- tt 
o 'enstalla do- 1 t'll'J . b a genom 

nagra andra t k . ' ' l l ca mod lö . f: ve ens aphga f o smugen fLf i~rslag, u~g5.nget fr5.n D:.r p rag~r, r5.kad_o ut for ett mo~-
nmgarne mom d t J'.. otounan, hvilket delad 
. k o wr goog"· fi e mo-vor ande R. G . Ia. ens framsteg .o .. 
O . b . , oograplncal Sac. t . sa mtrskt 

s ome ska rönte . d lO y l London l 
tjonade. D:r Pet o~ et enhälliga understöd s~modc lt i'~e t 

Il annans var att ' o wr-
O~le a~l Spetsbergen och N;va ~ed fartyg framtränga 
p, h vilken han 18' 9 f.. Zembla, samlJI .. S · . 0~ oresloo· E . a vag 
_n John Franklins expod. f n gelska anuralitetot att 

SJelf sedan dess stått . l I on skulle sökas, och' h . 
oxp d't' l srotson f:" ai " e l JOner .. Men so , 11 , . or utrustandet f 2· 
G tl a 'a c ( ande t ' l .. a .n e o la om riHi h t } c ws ofvertyo·els . . tt . ~ g e en af de b on ' ara l 
a .. den första skickas f:" ,. vyer, som derifrån utgå 
folJa dess kust ' samt d o do L att ~omma till Gnlnfand h 
bergen o d a otta 6J h,cl, oc pa on förut kä d .. J ~as, vester om Spot 
nu ho h n a vagen D .s-ppas ar vunnit fa t f, . en andra, som . 
ler söka öster om S . tsb ot på Grönland, fick OJ. l VII 
att t ' p e s oro·on l l 10 -
' u rätta förutom d • l ... n ' oc l wad· don ]{ o·, en mnuodom ommer 
aa oss om natmf'örMJl d ' som elen mfiste b . 

• . < an ona från delar f h' . < nn-a . Ithlls okända 

kuststräckor, ieko tro vi den 11il dottn. stiillc finnor clet 

isfria p 0 hrbafvot. 
Det tredje förslagets upphofsman Fransmannen Gu-

stavo Lambort har samlat 250,000 francs och har nu sitt 
för ändaroBJet bygda fartyg "Boreal" liggande i Havre, 
endast väntande på de 50 francs, som han för utförandet, 
enligt engelsk uppgift*) , anropat hvarj e af Frankrikes 2852 
cantoner om, för att hissa "Blue Peter" och styra sin 
kurs genom Bohrings-sund, hvarcst han väl fastnad i 
den obevekliga isen vester om. V rangels land, tänker öf
verlernna sig åt den Arktiska strömmen, för att, som han 
hoppas, komma ut vid Spetsbergen. Att häruti lyckas 
anser vi icke för någon omöjlighet, men hvilkot år han 
skall komma fram, och i hvilket tillstånd hans fartyg då 
skall befinna sig, det tilltro vi hvarken honom eller nå
got annat menskligt förnuft, att kunna förutsäga. I vår 
tanka finnos intet annat sätt att f?t frågan löst än följa 
det sätt, som kapten Osborne föreslagit medelst slttdfart. 
.lVIen om detta sker med utgång från Smiths sund eller 
från Spetsbergen, tro vi vara likgiltigt. Smiths sund oger 
sannolikt företrädet af en längre landbas, och den der
med förenade större lättheten att kunna utlägga proviant
depoter, men beräknas deremot böra omfatta on tidrymd 
af minst 3 år och kosta 1 / 2 million pund sterling, då der
ernot företaget från Spetsbergen bör kunna utföras på 1

1

/
2 

&r med den relativt ringa konstnarlen af 70 till 80 tusen 
riksdaler riksmynt. - Måtte det blifva Sverige förbe
hållet, att, genom enskildta fosterlandsvänners intresse, 
understödde af vår regering på sätt för tvenne år sedan 
skedde, utföra denna vårt tidohvarfvärdiga uppgift! Upp
fyllas dessa tvenne vilkor, icke komma personer att sak
nas, som vilja åtaga sig att söka sätta den Svenska flaggan 
som insegel §. svaret på denna fråga, hvilket sekler hit-

tils icke kunnat lemna. F. v. O. 

*) Sc Anny and Navy Onctlc Jan. F> 1870. 11 
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Årsberättelse för 1869 af Föredraganden i 3:o 
Vetenskapsklassen. ") 

Om vigten af Ocean-meteorolor;iens {ullständi,r;ande; Ritchie's 
spril-moniforlwmpasser; Rud,r;ors {r<!dsratt {är monitorer m. m. 

Sedan handelsförbind elserna sjöledes, nationerna 
emellan, uppnått sin närvarande höga ståndpunkt med 
afseende på utsträckning och omfång, och sedan täflan 
stigit till en sådan höjd, att värdet af laster och vinsten 
af handelsföretagen mor än någonsin bero af sjöresornas 
li.ingd och beskaffenhet, har dAt hlifvit en fråga af den 
största vigt att bestämma dc vägar öfver hafven, som 
hastigast och säkrast föra från en ort till en annan. 

Det var som bekant är, d. v. löjtnanten i Förenta 
Staternas marin Maury, som genom utgifvandet af sina 
Vind- och Strömkartor - resultaten af flera tusonde 
loggböckers granskning - förs:lg navigatören mod ett 
lätt användbart medel att erhålla en på sannolikhet grun
dad kännedom om de vindar, som under de särskilda 
årstiderna herrska på olika trakter af oceanen. Genom 
att vid navigeringen begagna sig af de anvisningar des
sa kartor lemnade, blefvo sjöresorna ansenligt förkortade, 
i många fall med on fjerdedel och i några med en tred
jedel af förut använd tid. Uppmuntrade af de redan 
vunna praktiska resultaten, och inseende vigten af en 
systomati~k samverkan för vidare undersökningar på det 
vidsträckta fält, som nu låg öppet för vetenskaplig bear
betning, sände de flesta maritima nationerna på inbjud
ning af Förenta Staternas styrelse representanter till den 
meteorologiska konferensen i Brussel år 1853. Här upp-

*) Ilen· lwp lt•n C. af Trolle. 

.. des ett likartaclt system för meteorologiska obsorva
ratta .11 ... , och man öfveronskom om en nllmLm plan . er ti SJO~, . 
tton . t· 0 ,10r öfver oceanens strömmar och vmdar, 
"r obselva l - o . . .. .. 

fo f" t dt afseende pa nav1gatwnens forbattrancle och ed as a 
m .. f det af en no()'"'rannare kunskap om de lagar, f"rvar van oo . . 0 t . dessa elementer. Såsom ett nödvändigt viikor 
somsyia . . . 
till vinnande af erfordorhg ~oggrunnl~.et vld ~.e mete~I ?-
logiska iakttagelserna till SJös, och for att gora al~a sa-

observationer J. omförbara med h varandra, fastade dane < • 

f . sen uprnnurksamhot på behofvct att v1d dessa ~ffi~ . . • 

~bservationer endast använda sådan e instrumenter, h VIlkas 
. fel blifvit utrönta genom jemförelse med antagna standard-

instrumenter. 
De särskilda makternas styrelser, hvilka genom re

presentanter deltagit i denna k~nferens, vidtog.~ c~erefte.r 
od a0 t()'a"rder som de ansago kunna beframJa utfo-sa ana < o ' 

randet af det föreslagna meteorologiska observations-

systemet. 

H vad Förenta Staterna först beträffar, behöfde man 
der blott, med några mindre modifikationer, fullfölja den , 
alltsedan 1842 på ]()jtnant :Maury's föranstaltande, antagna 
planen för meteorologiska iakttagelser i såväl örlogs- som 

handelsmarin en. 

Enligt denna plan utlemnades till hvarje amerikansk 
skeppsbefälhafvare detaljerade instrukti~nor öfver det, 
som företrädesvis borde i deras skeppsJournaler anteck
nas i meteorologiskt hänseende, med begäran att efter 
återkomsten till Amerika insända kopior deraf till obser-

t · · ·nTash1'11gton De insända observationerna va ormm 1 vv ' · 
blefvo här omsorgsfullt gran.skadc, och sedan behöriga 
rättelser blifvit tillfogade, användes de såsom materia
lier till förutnämnde Vind- och Strömlmrtor, och till 
utarbetandet af Maury's välkända seglings·beskrif-

mngar. 
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Så länge löjtnant 1VIamy, sftsorn föreståndare fiir 

Washington's observatorium, ledde dessa arbeten, rå<lde 
der en storartad verksamhet, och hans Vind- och Strörn
kartor l!amt seglings-Leskrifningar undergingo efter hanU. 
sådana förbättringar, bvartill do alltjemt samlade iaktta
gelsemu gåfvo anledning. l\fen då inbördes-kriget i Nord
Amerika år 18G1 utbröt, och 1VIaury förklarande sig för 
rebellernas sak, lemnade den befattning han med så myc
ken framgång och utmärkelse skött, upphörde nästan all
deles dessa intressanta undersökningar och hafva sedan 
dess legat nere. 

I England inrättades under amiral Pitz-Hoy's led
ning en meteorologisk afdelning under "the Board of 
'l' rad e", i ändamål att här samla och till vetenskapligt 
bruk an vända de dit insända meteorologiska o bservatio
nerna, gjorda ombord engelska fartyg. Dess
utom skulle hva1je engelsk skeppsbefälhafvare, som 
anmälte sig vilja under en resa göra meteorologiska ob
servationer, härifrån kunna erhålla en efter faststäldt 
formulär uppdragen journal, och derjemte tilllåns bekomma 
nödigt antal jemförda instrumenter. Den sålunda ord
nade inrättningen utöfvade en flerårig verksamhet i an
tydd riktning, och åtskilliga värderika afhandlingar röran
de ocean-meteorologien blofvo härifrån tid efter annan 
utgifna. Efter amiral Fitz-Roy's död, och på en år 1866 
tillsatt undersöknings-kommittes förslag, undergick denna 
inrättning en fullständig omorganisation, i det den, under 
benämning af "the Meteorologicul Committee of the 
Royal Society", ställdes unuer denna vetenskapliga insti
tutions ledniug. Denna kommitt6s verksamhet, som bör
jade med år 18()7, är fördelad på följande trenne afdel
ningar, nemligen: 

l :o. Ocean-meteorologi; 
2:o. Telegrafisk väderleksunderrättelse och 

' 3:o. Brittiska öarnos land-meteorolo"'; 

]41 

Den första af dessa afdclningar eller ucean-meteoro-
. _ för hvi.lken vi. här uteslutande hafva att rcdo-

lo<nen o • • l 
.~. _ har till föremål att fran observatwner, gJorr a 

go r a ' · "" 11 d l f ·d · fartvg härleda meteorowgwn tor a a e ar a ombor l J ,, • • 

Oceanens vta är godtyckhgt mdclad genom oceanen . J . • 

·d' er och paraleUer i ett stort antal rutor, och hvarJe mwmn . 
t meteoroloo·i. är diskuterad, som vore det ett o b m o-ru as b 

ende distrikt. . o 

Den metod, man här antagrt med afse0~de pa s~m~ 

l det af materiaher till ocean-metcorologtCn, bestar 1 
an 1 · 
att utlåna till skeppsbefälhafvare inom han.de smannen 
· t menter som hafva blifvi.t undersökte v1d Kew me-
lDS ru ' ll ill " 
toorologiska observatorium, och hvilka återstä as t tör-

d · förelse med standard-instrumenter, så snart resan nya Jem , 
är afslutad. 

skeppsförare kunna äfven här till inköpspris få upp-
handla dylika instrumenter. 

Ett fullständigt ställ af instrurnentcr, som härifån 

utlcmnas består af : 
1 st. Kew modell barometer, 
G st. Thermometrar, 
1 st. 'l'hermomoter-skärm, 
4 st. Hydrometrar, och, i vt::;sa fall , 
1 st. A>~imuth-kornpass. 
Observationerna antecknas i bärifrån utlemuade ro· 

gistor, uppgjorda i. noggrann öfverensstämmelse med det 
af Briissel-conferensen antagna formuläret. 

A·.· f en örlo"'sfl.ottan erhåller härifrån sitt be h of af v b • 

jemförda instrumenter och meteorologiska rcg1ster. 

I E'rankrike, Holland, Portugal, Belgien och nu 
sednast i N orrge hafva liknande institutioner efter hand 

tott i'ör h vilka utrymmet icke tillåter oss att när-upps a , . . , . 
mare redogöra. Emellertid omfattas äfvcn af dessa natw-
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nor dcnua fö . it .. 
. ' l c mantnnt land så vio-tio-

med ett. intresse Qom l f . , f o oa, angcliigenhot 
rikaste frukter ~', . o var att ör framtiden bära d ' 

l 
::,enom en noo·oTannare och 'd e 

s ;:ap om o ,. t>o Vl o·ad l· . ce,mens meteoroloo·i·,l·a f'o .. l· oll d b qtn. .. o ,,.~ , 1· r Ht an en 

Afven Sverio·e var f' l . 
J f

. ö ' on a c o makter o B .. 
wn .. eronsen o-enom . ' som pa russol 

b sm representa t l"t . k . -
deltagare i det der F" l . n a ms nfva sig solll 
arbetet. oros agna storartade undersöknino·s b-

De åtgärder, som hos os F· d 
vidtagna, och de result t . h s ~r etta ändamål blifvit 
några fft ord ha". ·ra er, vartill dessa ledt, kunna med 

I angl vas. 

KonO'l V t l . o . e ens {aps-Akademion . St l h 
l uppdrao· att em tt d l oc r olm erhöll 

b 
. b o aga e meteorolo . l . 

hfvit förda ombord . .l. . gis m JOUrnaler, som 
l svens m fartyg. 

Inom örloo·sflotta . 1 f . . .. l o: l· . b n an )C alldes furandet af t 
Ools ,a .JOUmalor efter ett fa ststäldt f .. me earo-

detta änrlamål ··a· . ormular .. och fiir 
flottans St~rmannsol· Jgat mstrlmnentcr skulle från Kon"] 

J ' - ,on or ut emr 'l"ll o b • 

hafva sådana journaler intill ,.~~~ l ~tlydnad häraf 
och till Vetensk•tps-Al· d . n<tt\:arande trd varit förda 

.. ' · ,a emton lll ,. d o ' 

b.etanker, att do meteorolog· l . 1 san a, men da man 

1 
1 s m m.cttag·olse 1 ·t 

r a med instrumcntc•·J' on1 h f l . . n a van gjor-' vars e · · 
fall varit i olnmnio-het l" , _man l de aldra flesta 
ställninO' om de , ~t .1: ,dan man latt göra sig en förc-

ö ar" oc"na r resultat .. d 
detta är förhålland t . .. . ens var e. Då nu 
h f o mom orloO'smannen o 

a va bcrättig·ad anl d . b ' sa synes man ' e nmg att tro det f· l o 

handelsmarinon icke ,. , t ·t b" ' or l allandet inom ar s 01 attro. 

Det är naturli t tt d 
f
. g ' a · en officer · o 
artyg, der sådan J. o l .. ' som l vara örlogs-

, f b .. . urna ar anbefalld att för . 
a . ehonga anvisnino·ar o l . d . as, l saknad 
. d b ' 0 1 l me vetande 0 d 
na o resultatens oanvändb h t . l m e anteck-

'11' . ar e ' 1C m kan h o 
VI lgt m tress o för det a b ,f l' d ysa nagot fri-n e a l a uppdraget D f' o 

synes derföre vara ~ : · on ragan , pa Sln plats: Huru l" k ange s ola vi 

>il detta sätt fortfara .. med att samla oanvändGara fakta 

!ill foga båtnad för tj cnsten och vetonskapen? 

Beslrri{ning öf'ver Ritchie's patenterade Sprii/wmpasser. 
Oaktadt sjökompassen på sednare ticler undergått en del 
ändamålsenliga förbättningar, och åt dess tillverkning 
numera egnas on förut saknacl omsorg och noggrannhet, 
qvarstocl dock hos densamma en betänklig olägenhet, för 
hvilken man forst nyligen lyckats finna ett tillfredsstäl
lande hjelpmedel. Denna obgenhet bestod i do sYäng
ningar eller oscillationer, i hvilka skifvan försattes 
under fartygets rörelser, och hvilka ofta högdigen för
svårade iakttagandet af dess rätta angi.fvelser. .För att 
afbjelpa denna kända anledning till felaktigheter vid 

kompassens begagnande, har man, dels genom en ökncl 
tyngd hos nålen, dels genom att låta den röra sig inom 
en å kompassdosans insida fästad ring aftjockkoppar*), 
(såsom å Lyth's kompasser), sökt ernå en större stadig
het hos skifvan. Men dessa båda medel, vare sig an
vända lwar för sig, eller i förening mod hvarandra, för
mådde enuast att till en ue1 afhjelpa den antyclUa olä
genheten; hvarjemte ökandet af nålens tyngd medförde 
en motsatt felaktighet, nemligen bristande känslighet hos 
densamma, eller polarkraftem; oförmåga att öfvetvinna 
skifvans motstånd vid de tillfällen, då fartyget hade liten 
eller ingen märkbar rörel se, och i följd hvaraf kompas
sen shi.nuigt måste, hvacl man kallar, " purras", för att 

hastigt angifva förändringar i fartygets kurs. 
Ett annat medel, som med större framgång blifvit 

användt, består i kompassleifvans inneslutande i en lätt-

*) På kopparns errcnsltat> att minsita nålens oscillationer fäslade 
"Ararro" förs l uppmärl<samhd ; han fann ncmli~;cn, at l en ma{plelnål , som 
oscillerar iil'Hr en lwpparskifva, haslisare kornmer i hvila än om koppar-

skifvan ä t' borta. 
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rörlig och genomskinli"' våtska nmliO'en en bl d · 
. b ' o an n1no- f 

spnt o~h vatten. Dessa s. k. spritkompasser hafva /'.a 
o· t• vant l,.. 1 d b än. 
b ·. ,an( a, men eras eg·ao-nande hufn1d . 11· . . o sa' 1o-0 msk~·änkt till båtar och en del mindre fartyg der de ll 
vanhga kompassens användande är förenad t med t . n 

.. l l t " d . s or 
osa 'er 1e .. ' pa grun af .de:sa farkosters häftiga och våld-
samma rorelser under SJöo·ang. Det är frirst ny]' . 

. . o • 1gen, se-
d~n .. m~n vrd deras k~n~truktion lyckats införa en del 
forbat~nngar, som de bhfv1t antagna till begagnande om. 

bord .. r större far~yg, der deras iifverlägsna. egenskaper 
f~·amfor den vanhga kompasson ådragit dem en välför
t.Jent uppmärksamhet. 

~on ko~stnär, som isynnerhet bidragit till frågans 
lyckl.1ga lösmng, och hvars spritkompasser tillvunnit sig 
allman t erkännande för sina utmärkta egenskaper är ~h· 
E. S. Ritchic i Boston. ' . 

Vi skola nu till en bör]· an redoo·öra fo .. r· de ut ,. J-. . . o nl ,Lr ,an-
de prm01pcrna hos Ritchie's spritkompass, för att seder-
mera vid bo~krifvandet af hans "Monitor Spritkompass'\ 
lcmna detalJerade uppgifter om do delars beskaffenh et 
och sammansättning, som för dessa båda olika slag nf 
kompasser kunna vara gemensamma. 

Magnotnålarne, hvilka kunna vara on eller tvenne 
hvardora bestående af flora sammannitade stålplåtar, stå~ 
ondo på högkant, äro inneslutna i lufttäta cylindrar af 
tu~n metall (a) å Fig. l. Ckompass med en nål). Fri:ln 
m1dten af denna cylinder och vinkelrätt mot densamma 
utgå två, äfvenledes cylindriska och lufttäta, arrnar b 
och b'. 

Dessa cylindrar uppbära och omslutas af en rino· 
(c), h varå kompasstrecken .. ·t d A.. b aro uppr1 a e. r skifvan 
försedd med två nålar, (Fig. 2 framställer en 
dylik)~ så är denna omslutande rmg äfven ihålig 
och lufttflt för atL motväga d l ·· · en Jangenom ökau e 
Jyngden . 
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h l tyn(}'d och dimensioner äro så afpassadc, Det c as o . 
· t i det närmaste, motsvarar v1gten af den 

dess vig ' . 
att . bvilket det är inneslutet, och hvangenom en-

"tska 
1 

· ) åt t ?. f" t'ft t va ' o fS ()'ran ( cn()'olska grams .ers ,L or s 1 e 
dast nagra " b ' b 

tt uppbära. . 
il aoluncla vätskan UJJpbär Utistan hela skJfvans Enär s . .. . . 

d 5tår ino-en friktion mot st1ftet, och folJakthgen 
tyng ' upp b · k t'll f .. "a k som hos den vanho-a kompasson ver ar 1 or-är den ort; ' b • . ... 

• • o- af stiftets spets och agatpannan, vare s1g 1 fol.Jd 
shtnmb ' o l 

l .. gre tids begagnande, stötar eller yttre aver mn, af en an . .. o 

· tetaJ' 01·d Nålames v1gt och polarkraft ar pa här omm · b • . • 

O'i'tng större än 1 vanhga kompasser. samma. b' o 

Genom den cylindriska formen pa armarno, och 

de öppningar, som finnas emellan dem och den .~m-

l t d rl.ngen i förenino· med vätskans motstånd, foro-s u an e , · b 

k de gen(1m fart"o-ets rörelser, uppkommando os-orornas , Jo 

cillationer hos skifvan, för hvilka den vanliga kompassen 
är utsatt. Ehuru vätskan förekommer skifvans oscillationer, 
verkar den icke hindrande på nålens benägenhot att åt

lyda polarkraften. 
Genom att anbringa stiftets spets högt öfver nålens 

tyngdpunkt, har man i det närmaste upphäft inklina

tionen. 
Vid tiilverkningen af spritkompasser är nödvändigt 

att fästa behörigt afseende på den olika utvidgning, som 
vid temperatmförtindringar eger rum hos elen inneslutna 
vätskan och den omgifvancle metallen - större hos den 
förra än hos don sednare - 1 emedan vid temperaturens 
stio·ancle glasbetäckningen annars lätt kunde sprängas. 
D:n inrättning, som å "Ritchie's spritkompasser" för ~et
ta ändamål användes, är särdeles enkel och praktisk, 
bestående i ett, inom kornpassdosans halfsferiska botten

stycke befintligt, kärl eller s. k. oxpansi~nsk~mma:·e , 
lufttätt fästad under stiftets uppstående, cylmdnska fot
sbilning (Fig. 3) . Doti.a kärl i-Lt· försodt mod duoula 
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bottnar, hvilka innesluta ett mod luft fylldt mell 
., .. .. . anrurn. 

Genom ett å forenamnda fotst~illnmg aubran-t h·U t " 
. . . o ( ' s ar 

expansiOnskammaren 1 förbmdolso med det inre af d 
1· d · l on cy m ns m kompassdosan, så att vätskan fyller boo·"'o 

dessa rum. Vid vätskans volymtillökning verkar det ök:. 
de trycket på expansionskammarens öfre

1 
lätt samman. 

tryckliga, botten. 

Detta är nu i korthet de utmärkande principerna vid 
Ritchie's styrkompasser. 

Att 1\f:r Ritchie på ett lyckligt sätt löst den svåra 
uppgiften att tillverka en kompass, som under svår sjö
gång icke oscillerar, på samma gång den eger nog käns
lighet, för att i stiltie angifva de minsta förändringar i 
fartygets stäfvade riktning, framgår af de många lofor
dande intyg, som ingått från de skeppsförare, i h vars far
tyg den varit använd. Öfver tro tusen af Ritchi e 's sprit
kompasser hafva till dato varit använda inom Förenta 
statornas SåYäl örlogs- SOm handoJs-ma.rin, och den sy· 
nes således vara på god väg att der uttränga den van
liga kompassen med sina här ofvan antydd<t brister. 

Under korvetten Josephine's uppehåll i Boston 
sistlidne sommar upphandlades en dylik kompass, hvil 
k en under hemresan användes som styrkompass. Vid 
anställda jemförelser med donna och do till korvettens 
nautiska instrumentförråd förut hörande "Lyth's kompas
ser", blof resultatet följande: 

Under rumskots segling och temligen höo- sj ö os
cillerade "Lyth's kompasser" ett par streck på ömse si 

~or om ku~sen, under det "Ritchie's spritkompass" 
10ke hade nagon anmärkningsvärd rörelse. 

. Med smul sjö, då fartygets sidorörelser voro obetyd-
liga, var man nödsakad att ständigt purra "Lyth's kom
passer", för att do hastigt skulle angifva förändringar 
i korvettens stuJvado kurs. "Ritchio 's Spritkom pass" var 
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t "fven under såJana omständigheter, ytterst 
deroJUO , a 
l'änslig. . 
' · Under skjutning med aktra battenkanonerna, upp-
. l svi:ingningarne hos "I ... yth's kompasser" ända t1ll 

o1C { • do 'd 
S~/l streck på ömse Sldor o_m ~urse~ ;_ a Vl sam~a 
tillfälle spritkompassens osCillatlOnor l mtet fall uppgwk 

till tj4 streck. . . .. . . 
Dessa fakta torde vara t1llräckhga for att v1sa, hv1l-

f ·orda fördelar "Ritchie's spritkompasser" ega fraruka a gJ 
för den vanllga kompassen. . 

De af Ritchie's spritkompasser, hYilka användas 
Anm. · .. ff"l. inom Förenta Statornas örlogsmann, aro a o pn-

do 3:ne storlekar, nemligen: 
Kompasser med 8,r, tums diamotor pli skifvan 

och tvenne nålar, afselida för större fartyg; samt 
af 6," och 5,r. tums diameter med enkel nål, till 
bogagnande om bord i_ mindre fartyg .. 

Den om bord i .J oseplnne använda spntkompassen 

var af sistnämnda slag. 

Utom don nu bcskrifna spritkompassen, har M:r 
Ritchic konstruerat on annan, uteslutande afsedd för 
monitorer och hvilken blifvit fontagen till bogagnande 

' ombord i detta slags fartyg inom Förenta Statornas ma-
rin. Innan vi gå att beskrifva detta s~irdolos sinnrika 
instrument med clorti!l hörande anordningar för dess 
u-ppställning och an vändande, skola vi i största kort
het redogöra för de olägenheter, som vidlåda den o~1bord 
i våra monitorer använda kompassen och styrmrätt

uingen. 
Monitorernas egendomliga konstruktion och fördel-

ningen af derinom befintliga jernmasso~· medg~fva ick: 
användandet af mer än on kompass .. hv1lken salodes pa 
on gång måste tjena som styr· och kurskompass. För att så 
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mycket som möjligt aflägma denna från inflytandet af jernmassorna, bar man placerat den på lämplig höjd öf. ver styrbusets tak; men såsom varande der till betyd. ligt afstånd från fartygets tyngdpunkt, är den dels utsatt för häftiga svängningar, dels för en på stiftets och agatpannans bestånd skadligt inverkande ristning, hvilken alltid eger rum under gång för maskin. 
Då, såsom vanligen är fallet, den på torntakets förkant stående s. k. fredsratten begagnas, kan rorgängaren icke direkte se kompassen, utan i stället en, genom reflektion i speglar anbringade i en tub, uppkommen bild af kompasskifvan. Den sålunda reflekterade bilden visar sig lika som h varje annan spegelbild, lika långt bakom spegeln, som kompassens afstånd framför densamma. Äfven under vanliga förhållanden är det derföre förenallt med ansträngning, att under en längro tid betrakta den reflekterade kompassbilden, rr"en ännu mer blir detta fallet, då spegolytorna under fuktig väderlerlek blifva anlupna, och äfven under nattetid, då kompasskifvan upplyses af nakterhuslampor. Då tornet skall kringvridas, måste reflektionstuben borttagas, och yttre styrkettingarne afkopplas. 

Dessa olägenheter, hvad styrinrättningen beträffar, hafva ofta blifvit anmärkta, och åtskilliga förslag till deras afhjelpancle framställda. Så t. ox. föreslår kommendörkapten J. Ankarcrona, såsom chef å morritoren John Ericsson, att fredsratten uppflyttas å styrhusets tak, akter om kompassen, der den sättes i förbindelse med roret, medelst axeln från en å bryggans förkan t, och i jemnhöjd med ratten, stående vals, omkring hvilken styrkettingarno äro lindade. Med denna plan afsågs hufvudsakligen tvenne fördelar, nemligen: att rorgängaron direkte kunde se kompassen; och att någon afkoppling af styrkettingarnc under tornets kringv ridniut;· ej behöfdo företagas. l\'lcn detta förslag brer ej ansetts lämpligt, förnämliga.st 
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il ()'rund af den befarade d,dan för rorgängrnon, att pil 

~~u~a plats up~ehillla sig under sjög:'ing. 

DS. ernollerhd här ofvan anförda olägenheter kunna full

ständigt afhjelpas genom användandet af "Ritchio's moni

torkornpass", i förening med en, af Oommodore Rodgors, 

ombord i monitoren ":M:onadnock", använd frodsratt, 

skola vi nu öfvorgå till dessa inrättningars bosb·if

vande. 
"Ritchie's monitorkompass" skiljer sig från den van-

liga kompassen, hufvudsakligon i följande tvenne afse

enden: 
l:o. Att nålen och skifvan äro skiljda från hvarandra, 

h-varigenom nålen kan, så mycket som möjligt, hö

jas öfver jernets attraktionssfer, under det skifvan 

bringas till lämplig höjd för att kunna synas afror

gängaren. 

2:o. Att nyssnämnde delar äro upphängda i en vätska 

till förekommando af friktion och skifvans oscilla

tioner. 
Detta instuments förnämsta beståndsdelar äro: stora 

globen a (Fig. 4); bygeln b; inre globen c; lilla glo

ben e; yttre tuben f; inre tuben h; axellodningen n, 

n', n"; magnetnålen q; kompasskifvorna r. och s. 

Stora globen (a) förfärdigad af "Prince's motal", be

står af tvii halfvor, förenade medelst skrufvar, hvilka ge

nomgå en å hvardora halfvan anbragt flens. Emellan 

flonsame ligger en tunn packning af läder för att ftstad

komma tätning. 
Bygeln (b} är en 1ned flens försedd stark motallbåge, 

anbragt inuti globen (a), koncentrisk och nära i kontakt 

med dennas öfra halfva, och med sin flens stödande mot 

undra halfvans flens, till hvilken den är fästad medelst 

skrufvar. 
Inre globen (c) är medelst tvenne tappar upphängd i 

en balansring inuti stora globon (a). Denna glob, hvars 
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ändam§l är 'ltt h' d . ' m ra Cirkulära rurcls . h 
slutna vätskan bcs t~'t f' t <~ . er os den l·tu .. . ' <r a Yu hnlf" or· Dorl -- r le. 
ur fästad '" ' · · l < mod smi't skrufvar fil o o ro !alfvan 
öfvorkant och p o d . . l en, a undra halt 
.. f a ess mslda fastlo"dd . - vans 
o ra ä d .. ' rmg I l . n a ar anbragt en cirkelforroi .. . . -g oben8 
dl~motor, och i den undra en d rlikg __ opp~mg af 2,r, tunls 
Till globens undra halfva och } l· .· oppnmg af 2,s tum. 
g 

.. . omnmg den d b 
a oppmngen är fastlödd en bl . t (d) or ofintli. 

b.allast. Den globen uppbärande ~:~!n . att tj:na som 
sma tappar på in . d . f snugen h vilar med 
. Sl an a globen (a) M d l 

rmgen, och de å l b . e e st balans 

d 
g o en an bragta .. . . ' · 

en svänga f . tt . l oppnmgar k n l a la riktningar till en bo ' f an 
kring 20°. ago a om-

Lilla globen (e) är l'l· 1'--l d . ' l ,asom wrenämnde gl b 
ver m l två halfvor, fästade till h v o er, till-
var. Invändigt är globons Mda ha~randroa m~~elst skruf
on skifva af vulkanise . d k fvor atslnl.J da genom 
globhalfvornas flensar IGal b autschuk, fasthållen mellan 

· o ens undra 1 lfv .. 
mod ett gängadt fotstvch l·n k fv d .la a ar försedd · J"' s ruat 1 t pJes på stora ()'lobens o"f l t en mo svarande 

b ve r mn . Der 1 b . 
reservair för den vid f d · ma g o tJonar som 

' s Igan o temperat k 
volymtillökningen hos d - . k ur upp ·ammande 

l 
' en, I ompasse . l 

s can, hvaraf då e d l n mnes utna vät-
halfva. n o upptryckes i globens undra 

Yttre tuben {() är förfärdigad f l o ·d 
rad messing, samt medelst k. fva lai. t rullad och ham-

fl 
s 1 u ar fastad fll 

ens, anbragt på u d 'd l en stark 
b 

n ra Sl an af g-lobe ( ) 
attenstycke består af on t ll l o n a . Tubens 

utg!ir en arm so b~e a p at (g), från hvars midt 
t-- . ' m upp ar en med l' :D--
or lJusets koncentrerande å d ms Ol'sedd lampa 

denna tub äro öppnin .' . bp, un ra kompasskifvan. Å 

b 
gar an ragte med d · · f 

etäckningar, genom hvilk k . en m attade glas-

t fi 
a ompasslnfvorn 

u om nnas tvenne mind d a synas. D ess-
l 'lk re, mo glas försedd .. . 
lVl a reflektera ljus till und . l . a, oppnmgar, 

· · m {()mpasskrfvan. 
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Inre tu/
11
m (il} fJrLirdi.gad af. mcssi.ng, tir mod sin öfra 

d 
· skrnfvad i och f_astlödd hll kanten af en på undra 

" U a 111 !L·a af o-loben (a) befintlig öppning. Undra ändan af denna 
Sl an t> • • • b är inskrufvad och fastlödd t1ll metallslnfvan (1), som 
t~uter tätt intill det inre af tuben (f), till hvilken don är 

f
s_ tad medelst skrufvar. Donna inre tub fortsättes med 
as två glascylindrar åtskiljda af en messingsriug. Oylindrar-

ne äro placerade under metallskifvan (i), och undra cylin
derns nedra ända tillslutes af metallskifvan (k) . En 
med :flens försedd ring (m) är placerad under skifvan (k) 
och fästad till yttre tuben (f), genom skrufvar fr ån don
nas utsida. I denna ring äro skrufvar anbragta, hvilka, 
verkande på skifvan (k), tjena till att inpressa glascylin
drarna mellan dess bottonstycken (i) och (k). För att 
vid behof åtkomma dessa skrufvar, äro hål anbragta i 
bottenstycket (g). Skifvor af tunnt läder, insmorda med 
en lösning af vax och kåda äro placerade i alla fogar. 
Ett band af tjockt hvitt papper är placoradt mellan gla
set och den yttre tuben, för att reflektera ljus på den 

undra kompasskifvan. 
Axelledningen (n, n', n") hvilken, enligt hvad å figu-

ren synes, st&r i förbindelse med kompasskifvorna och 
nålen, består dels af en messingsh·M (n)1 dels af två 
messingsrör n' och n". Messingstråclen (n) är med sin 
öfra, med tapp försedda, ända rörlig uti en å midten af 
bygeln (b) inskrufvad metallhylsa (o). Tappen ingår i 
denna hylsa genom en agatring och stöder med sin än
da mot en i hylsans topp anbragt planslipad agat. Un
dra ändan af messingstråclen (n) är lufttätt förenad med 
öfro ändan af röret (n'). Detta rör af O,c; tu~s diame
ter nedgår med sin undra tillslutna ända i ett spår å 
det motallhufvud, som täcker öfra ändan af röret (n"), 
och är med detta rör fast förenadt. Röret (n") har en 
diameter af O. 7 tum. Dess undra, af en tunn metailskif
va slutna, ända är försedd med en tapp rörlig i hylsan 



(p), h vilken H.r infattad llwcl agater i likhot morl_ t 
ylsan (o. h ) Op~ 

Axelledningen har ett vandringsrum af o,os;; tt
1111 

• 

"k . . l 
n tumgen af sm längcl. 

illagnetnålen (q) bost?tendo af sex stycken stålplåtar 

sammannitade mod kopparnaglar och stående på högkant 

är innesluten i on af tunn messing förfärdigad luftht~ 
cylinder med halfsforiska ändar. Från midten af donna 

cylinder och vinkolrätt mot densamma utgå två likaloeles 

lufttäta och cylindriska armar. Den kompassnålen in

neslutande cylindern är i midtcn förseeld mod en oliptisk 

öppning, inom hvilken är placerad en balansring, som 

med sina tappar hvilar i agatpannor på den eliptiska 

öppningens insida. Denna balansring är modoist ett tvär

stycke förenad med axeldelen n. Fig. 5 vis~r donna 
anordning i plan. 

J[ompasslfi(voma (r) och (s) utgöras af två lufttäta cy

lindrar, å hvilka öfre kanterna äro afrundade. De ~i.ro 
tillverkade af messing och förenade med axeldelen (n") 

midt för dc å yttre tuben varande glasbetäckningarne. 

Kompasstroeken äro målade med en olöslig och oförän

derlig färg på slcifvornas yttersidor. Å öfi·e slcifvan itr 

nordpunkten placerad öfverens mod nålens nordpol ; mon 

å nedra skifvan är förhållandet motsatt, hva1jomtc styr

stroeket be:finnor sig närmast den sidan af skifvan som 
' är vänd åt rorgängaren, och icke på den motsatta, som 

vanligen brukas. Orsaken till sistnämnde anordning af 

skifvan och styrstred:et, är att rorgängaren, då han i 

styrhuset står akter om kompassen, skall direkte kun

na afläsa don stäfvade kursen istället för dess kontra
streck. 

styrstroeken bestå af tvli stycken metalltrådar place

rade mellan glascylindern och yttre tuben. 

Den inom globorna och inre tuben inneslutna vät

skan består här, likasom vid förut beskrifna spritko!n-

·1 dt tt ch en tred-
f tY R tredjedelar dcsti cm . va en o . . . 

passen: a alkohol. Kompassens rörhga delar, nem:~gen.' 
J·edel 

10
n . .0 axclledningarnc och kompassl .. Ifvm-
1 ftkammai ' 

uiilens u f·· siO' och i sin helhet sil nära som 
.. hvar or o k 

ua, aro tynO'cl som elen af dem unclantryc ta 
·r t af samma b , k 

JllÖJ 
1
g H var· 0 af dessa bestlindsdelar under as tas en 

vätskan. . J . nodsänkning i ett kärl, fylld t 
r sfull JUStermg, genom . o .. • .. 

o.mso g f f .. nnde blanclnmcr saval till utro-
d vätska a o vannm bl o 

me de af deras fl.ytningsförmliga, som ock med af~e~nde poa 

nan balansering Som nästan all fnkhon sa-
d as no{)'granna . 

er ··~ omintetgjord, tjena axeltapparue endas~ att 

lunda a · • o • l t pbära m{)'en 
qvarhålla delarue pa sm p a s, men up b 

tyngd. d o med sin undra del genom en å 
Kompassen ne gar . . .. 

h t tak anbragt central öppmng der den uppbares 
styr use s ' . 'l . an-
f till tuben fästad ring, hvilken åter hvi ar l en 

a en · · f' ·lld' i styrhustakets öfversta plåt. Vidare 
nan rmg, m a, o l · 

bäres kompassen af en stark metallring, p a ~m nmg. 

;p~ots höjd öfver styrhustaket, hvilande a 3:ne fötter_ af 

k fästade medelst skrufvar till taket. Denna rmg 

opptatr~ . o ena sidan på det kompassen hastigt må 
är a oppna pa ' f . 

kunna flyttas utan att behöfva rubba den delen a rmgen, 

till hvilken fötterna äro fästade. . . . . 

Sedan kompassen med sina styrstreck bl~fvit llll'Ik~ad 

i fartygets diametralplan, qvarhalles den l detta lago 

medelst en metallfjeder. .. . 

En lampa är fästad till styrhustaket for att nattetid 

upplysa ö fra kompasskifvan .. 

Fig. 6 visar nu besludna yttre anordning af kom

passen . 

·· d mbord i "Monad-Den styrapparat, som anvan es o 

nock" under detta fartygs expedition till V estkusten af 

Amerika, var på följande sätt inrättad: 
12 . 



t:d-

Ett särskildt hus nf trä, (Fibo·. T) u b PP lll'et nf starka stöttor, ftistftclo till styrhusets uts"d 
1 a Yftr uppfördt till lämplig höjd öfver clottrrs tak. Dett~ hus var forsodt med fönstor och i detsamma var fl'edsratten placerad, jomto tvenne spritkompassor, hvilka 

1 följd af sitt betydliga afståncl frfm allt jorn voro nästa11 alldeles hofriade Mln deviation. Den här placerada ratton stod i förbindelse mod don i styrhuset befintliga stridsratten, medelst en s. k. ovighotskedja, hvilken Mln 
styrhuset ledde upp genom två, för detta ändamål anbragta, hål i dess tak, till den i träbyggnaden placerada ratten. Denna kotting grepo med sina länkar i kuggar fästade å rattarnos valsar. A toppen af denna byggnad var anbragt en ställning för pejlkompassen. Fig. 7 fram-ställer jamväl donna styrn.pparat. 

Donna inrättning i sin helhet synas emellertid ej vara fullt lämplig ombord i våra monitorer, i följd af den stora yta för luftens motstånd denna tillbyggnad erbjuder, och hvilkot möjligen skulle menligt inverka pEt våra monitorers förut ringa hastighet. En modifikation af denna inrättning· föreslås derföre här nedan, bestående i fredsrattons uppflyttande till styrhustaket, do:t· don, på ofvanbeskrifna sätt, ställes i förbindelse med stridsratten. 'rill vinnande af större utrymme å denna plats för ror-gängaron 111. fi., bör styrhusets tak omgifvas af en altanlik utbyggnad, i likhot mod den å kanontornet befintliga, och försos med en barrior af metallstöttor. En lämplig plats för pejlskifvans fästande borde äfven här ·beredas. 

DjupsjölGdr.tings -apparat. Ibland de atskilliga apparater, hvartill senare tiders försök att utröna Oceanens djup och hafsbottnens beskaffenhet gifvit upphof, intager en af löjtnanten i Engelska marinen O. P. Fitzge-
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mld uppfunnen djupsjölodnings-apparat on framstående 

plats. 
Då de under sistlidne sommar ombord i H. M::ts 

korvett .Josephine utförda el j upsjölodningar, möjligen fram

dcles komma att fortsättas, så har jag ansett, att en be

skrifning öf:ver donna sinnrika apparat oj skall vara utan 

intresse. 
F ig. 8 framställer apparaten under dess nedfirning 

och F ig. 9 visar apparaten, då elen upphalas efter att 

hafva frigjort sig från sänket. 

Apparaten utgöres af en omkring 4 fot lång jern

stling (c), i ena ändan försedd med bottengriparon (b) 

och i elen andra med ett Ml. I detta hål ingår ena än

dan af slipphaken (a), till hvilken lodlinan är fastgjord, 

undei' det slipphakens andra ända medelst en lina, något 

kortare än stången, sH1r i föJ·binddse med locket (e) till 

bottengriparen. St?mgen är förseJd med tvtt hakar f. f., 

på hvilken sänket (d) af 70 a 80 skålpunds vigt, ge

nom dertt anbragta motsvarande fördjupningar är upp

hängdt. 
Då apparaten uneler nedfirningen med sin undra än

da träffar botten, frigöres den fr&n slipphaken, och ned

faller mot botten, deruneler sänket afslirar fr&n hakarne. 

Så snart apparaten derefter börjar upphalas, verkar den

na rörelse att tillsluta locket (e) genom de de rå an

bragta häfarmarne, på hvilka stången mecl hela sin tyngd 

sed.ermera trycker, och håller locket tätt slutet, så att 

den i bottengriparen inneslutna bottensatsen ej kan ut

sköljas. 
Vid en närmare granskning af apparaten skall man 

lätt finna, att den förenar de, för en djupsjölodnings-appa

rat, vigtiga egenskaperna: att med säkerhet verka till sän

kets frigörande, att vara af en enkel konstruktion och 

ringa tyngd samt att kunna upptaga och qvarhålla en be

tydlig qvantitet bottensats. 
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I följd af dess enkla sammansättning kan den Ined 
lätthet tillvorkas ombord i hvarjo fartyg, der smed finne s. 

Vigten af hela apparaten behöfver ej öfverstiga 8 a 
10 sHlpund. 

J emförd med den af löjtnant Ramsten uppfunna 
djupsjölodnings-apparaten, eger den tvll vigtiga fördelar 
framför denna, nemligen: att den upphemtade botten
satsen är skyddad under apparatens upphalande ; och att 
den säkerhet, hvarmed inrättningen för apparatens be
friande från sänket verkar, icke kan vara beroende af 
det anträffade bottenlagets mer eller mindre hårda be-
skaffenh et. (Forts.) 

Öfversigt af 1870 års förhandlingar rörande 
Sjöförsvaret. 

Chefens för Sjöförsvars-departementet betänkande, afgifvet i 
Slafsrådet den 7 Januari 1870. *) 

Innan departementschefen öfvergick till framställning 
om be hofvet af medel för anskaffande af ny krigsfartygs
materiel, ansåg han sig böra, med anledning af riksda
gens, i underdånig skrifvelse don 13 Maj 1869, gjorda 
anhållan, att Kongl. Maj:t ville af de behållningar, som 
vid 1869 års slut kunde finnas å hufvudtitelns reserva
tionsanslag, med unelantag af det till lots- och fyrinrätt
ningen, låta till krigsfartygsbyggnadsfonden öfverföra så 
stort belopp, som för år 1870 kunde vara såsom bidrag 
till nämnde fond erforderligt, framlägga den utredning 
rörande nämnde anslag, som af vederbörande embets
verk afgifvits och hvarvid följande förhållanden före
komma: 

*) Fl'iiffot· utaf mindre viffl ha ansetts uti öfversirrtru kunua 
för biglls . 
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Ansloger: Flottans undet'ht'Ul. Härå skulle vid 186~ 
l t finnas en behållning af omkring 33,GOO rdr i 

års s u o f d l' r·· o t 1 'll' t . ll 
dPL denna ansao-s er or er 1g or a s n tga ma ene a 

men ' t> 
of af beskaffenhet att utgifterna derför af detta an-

beh borde bestridas, kunde denna behållning icke för 
slag 

uat ändamål påräknas. 
au J;!otlans nybyggnad. A detta anslag fanns vid årets 
slut en behållning af 28,561 rdr 81 öre, hvil~en, enär 
detta anslag, alltsedan den s. k. fonden för kngsfartygs 
byggande, bli.fvit sammanförd med öfriga tillgångar, som 
förklarats skolrt tillfalla nämnda fond, borde anses som 
en behållning å densamma och ej särskildt upptagas så
som tillgång till fonelens förstärkande. 

Billsmäns förseende med !fojer och täclren. Som förkla
rino- öfver huru på detta anslag, som tinnes uppförclt 
med 13,000 rdr å hufvucltiteln, en behållning vid 18ö\.l 
års slut af 62,464 rdr 1\J öre kunde förefinnas, hade 
upplysts, att då kronan år 1841 öfvertog bestyret att förse 
båtsmännen mod kojer och täcken, sådant skedde under 
ålio-gancle för rust- och rotehållarue att till kronans för-

o o f 
råd inlernna do persedlar af nämnda slag, som da unnos 
på rotarue och rusthålh,n, samt att, i följd häraf, till 
förråden ingått en mängd s. k. ryor och hängmattor, 
hvilka sedermera begagnats af uppfordradt manskap och 
minskat behofvet af nya kojers och täckens anskaffning. 
Då likväl hemställandon numera blifvit gjorda om såda
na persedlars behöfiighet redan innevarande år, hvarige· 
nom behållningen genast komme att anlitas med omkring 
21 800 torde det ännu vara för tidigt, att till andra än-., ' 
darnål påräkna någon större eller mindre del af denna 

behållning. 
Sjuvapnefs ö{ningar. Då vid 1 862·-~i3 årens riksdag 

detta anslag, deruti inberäknadt 150,000 rdr från Handels
och Sjöfarts-fonden, höjdes till ti30,000 rdr, trodde man 
sig ln~nna antaga att - anskaffningen af nya tidsenliga 



krigsfartyg skTille kunna så fortskyndas att SJ.öför . . 
' S\ arets 

personal redan under närmaste tiden kunde sättas i till. 
fälle, att å nya med ångkraft för:;: edda fartyo- förva·· f - o' 'r v·t 
d~n öfning, som med anslaget afsågs. Detta hade doci, 
e) kunnat förverkligas. statsverkets finansiela ställning 

har ieke medgifvit att nybyggnaderna fortgått så, sont 
man önskat och försvarsverket onekligen fordrat. För_ 

den häraf hade varit, att sjöexpeditionerna till väsendL 

lig del måst utföras med äldre segelfartyg, hvarför äf\'On 

den i beräkningarne upptagna kostnaden för kolförbruk

ning i betydlig mån blifvit inbesparad och öfningsansla
gen sålunda år efter år lenmat öfverskott. lVIen då de 

nu begagnade segelfartygen, hvilka alla äro af föråldrad 
modell, snart måste utrangeras och antalet af nya tids_ 

enliga ångfartyg ökas, kommor äfven det årliga öfnings
anslagot att till hela sitt belopp blifva erforderligt och 
kan då icke lemna något öfvorskott. 

Behållningen å detta anslag torde vid årets slut haf

va uppgått till 574,260 rch 20 öre, hvaraf dock 74,260 
rdr 20 öre föreslagits afsättas till betäckande af möjligen 

uppkommando brister i 1869 anvisade belopp till sjö
expeditioner. Af återstoden ollor 500,000 rdr föreslog 
departementschefen, att 297,788 rdr 62 öre skulle till 
krigsfartygsbyggnadsfonden öfvorfö ras. 

Gemensiwpens vid sjöförsvarets Triirer natura underhåll. 

Oaktadt portionsvä,rdet år 18G3 förhöjts från 25 till 33 

öre, hade under en längre tid behållningar uppstått, 
hvilka vid 1867 års slut uppgingo till omkring 179,000 

rdr. Dessa hade likväl, i fijljd af stegrade pris på pro
viantartiklar under åren 1868 och 18G9 nedgått till 

122,000 rdr. Då nu dessutom fråga blifvit väckt om 

ytterligave förbättring af matportionen, ansågs lika litet 

n~gon nedsättning i detta an.slag biira förQslås, som at.t 
bebiUlniugen skn.ll d användas för andra ändamål. 

1 !)\l 

SpanouUs-upphandlings·- och bagerilwstrwder. Behåll-
. 

011 
som vid 18G9 års slut uppgick till 30,000 rdr 

~~ . . . 
lig·s böra tag·as i beräkmng v1d anskaffmng af ny 

ans"" . . 
krigsfartygs-ma.teriol, hvarJemte anslaget kunde lämpligen 

nedsättas till 20,000 rdr årligen. 
I sammanhang med detta anslag omförmäldes en behåll-

ning å titeln ''influtna medel till upp!röp a( sparnmtll" uppgående 

vid scdnaste bokslut till568,525 rdr 43 öre. Om dennas upp

komst hade vederbörande upplyst, att sodan det år 1837 blif

vit föreskrifvot, att i Carlskrona ett resorv-upplag af 28,583 
kubikfotspanmål skulle :finnas, h vilket derefter blifvit för 

49,945 rdr 31 öre uppsatt, det 1865 blifvit förordnadt, att 
samma lager skulle tillsvidare minskas med 7,000 kubikfot 

och 'den derigenom föranledda medels behållning tillgodo

komma nämnda anslag. 
Då ifrågavarande tillgång hittills betraktats såsom 

en för större rustningar påräknelig reservfond, från hvil

ken alla för sjöYapnet erforderliga uppköp af spanmål i 
första hand blifvit bestridda, men de utgifter som för detta 
ändamål komme att erfordras, kunde af uneler händer 
befintliga medel förskjutas, intilldess de genom inflytan

de .ersättningar hinna betäckas, ansågs 468,000 rdr här

af kunna afsos till nybyggnad af k rigsfartyg. 
Durch~marche-lwstnadur. Ehuru behållningen uppgick 

till 43,005 rdr 43 öre, så kunde icke, enär utgifterna 

härför årligen sodan 18G3 uppgått till 29,320 rdr 59 öre 
och anslao·et år 1870 hlifvit nedsatt till 20,000 rdr, något 

o 

häraf för andra ändamål afses. 
D enna utredning öfver reservations-anslagens ställ

ninQ' h ade åtfölJ. ts af en tablå öfvor fondens för krigs-
o ' 

fartygs nygyggnad förmodade ställning vid 1Bö9 års slut, 

utvi'sande on brist å fonden af 16,349 rdr 43 öre. D etta 

förhållande förklarades dels derigenom att de inkomster, 
som beräknats skola tillflyta dels från materialier efter 
slopade fartyg och club i lJidrag från flottan ::; matorinl-
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och virkesförråd med tillhopa 160,000 rdr årligen, i s'elf. 
va . verket, dit ingått med mindr-e belopp än påriik:tadt 
vant, och dels deraf att, i följd af tid efter annan nödi
ga befunna och derföre anbefallda förändringar å de far
tyg, som varit under byggnad, kostnaden blifvit betydli
gare än som beräknats. 

Donna brist skulle dock icke allenast blifva tillfullo 
betäckt med förut omnämnda behållning å anslaget till 
flottans nybyggnad stor 2B,f>61 rdr 81 öre, utan äfven 
lemna ett öfverskott af . 12,211: 38. 
och skulle, om härtilllägges å ofvan uppräk-
nade reservations-anslag disponible tillgångar, 
nem l igen: till sjövapnets öfningar 

tillspanmåls-och bagerikostnader 
af influtna medel till uppköp af 
spamnål. 
anslaget till flottans nybyggnad 

för 1870 
och d:o d:o för 1871 

samt dessutom bidrag från slo
pade fartyg samt material- och 
virkesförråden med 60,000 rdr 

297,788: G2. 
30,000: 00. 

468,000: 00. 

162,000: 00. 
162,000: 00. 

för hvardera året 1870-71 . 120,000: 00. 

on tillgång af. . 1,252,000: 00 

rdr finnes att påräkna till anskaffande af ny krigsfartygs
materiel, hvilken på sätt under rubriken "lllaterielen" när
mare utredes, vore tillräcklig för bekostnaden af den 
krigsfartygsmateriel, som under åren 1870 och 1871 kun
de hinna anskaffas, hvaremot af den öfriga behållningen 
å anslaget "Sjövapnets ö{ningar" 200,000 rdr skulle, under 
förutsättning att detta anslag vid sitt nuvarande belopp 
å riksstaten bibehållas, kunna erbjudas riksdagen till fyl
lande af andra statsbehof. 

Mrzterielen. Sed:m jemförelseförslik bl if vit verkställda 
med pan:mrbåtarne Ganner och Sliöld för vinnande af en 
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are kännedom om dessa fartygs egenskaper, samt 
nfir!l1, . 

··I-sskJ'utnmo-ar äfven egt rum med grofva kanoner af forso ~ o 

k
-1-akti o· beskafFenhet, för att utröna deras olika vorkan 

s lj o o • • 

ot pansarplat, hade, med lednmg af de upplysnmgar, 
~111 dessa förs<ik gifvit vid handen, förslag blifvit utar
~etadt till en ny pansarbåt, med fast torn, men för öfrigt 
i det hufvud:;akliga öfverensstämmando med monitor
systemet, försedd med starkare och fullständigare bepans
ring än å de förenämnde kanonbåtarue samt så mycket 
större ångmaskin, som modgifvits af fartygets dimensioner, 
hvilka sednare blifvit så bestämda, att äfven denna pan
sarbåt kunde genomgå Göta kanal. Den härför förslags
vis beräknade kostnaden uppgick till 130,000 rdr. Der
jemte utarbetades förslag till en större parsarbåt, hufvud
sakligen afsedd för Stockholms skärgård och :Mälaren, 
men, i händelse af behof, äfven för ett vidsträcktare om
råde. Detta, likaledes monitorartade fartyg, bestämdt att 
kunna genomgå Södertelje sluss vore beräknadt att kun
na bära såväl starkare pansarbeklädnad, som kraftigare 
ångmaskin än nyssnämnda pansarbåt, kostnaden för den
samma kunde svårligen beräknas lägre än 210,000 rdr. 
Dessa begge pansarbåtar, hvilka först, efter vunnen er
farenhet genom nyssnämnda försök, kunnat konstrueras, 
borde under innevarande år byggas. Dessutom erfordra
des till afslutande af do under förogilonde år påbörjade 
nybyggnadsarbeten 222,000 hvarföre gemensamma kost
naden till utförande af under år 1870 beräknade arbeten 
komme att uppgå till 5G2,000 rdr. Härtill vore af un
der året tillgängliga medel att påräkna 222,000 och åter
stodon 340,000 rdr borde betäckas genom befintliga re
servationer å hufvudtitelus anslag. 

I afseende å verksamheten under år 1871 kunde 
icke något mera detaljeradt förslag nu framställas, än att 
alla för Lekostandet af nybyggnadsarbeten tillgängliga 
medel borde auvändas till anskaffande af pansarLåtar, 
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förstärkning af monitorerna och fortsatta skjutförsök 
Om, såsom all anledning funnes att förmoda, de pansar
fartyg, som i år skola byggas, komma att, vid anställd 
pröfning, befinnas fullt ändamålsenliga, så torde åtmin
stone 2 nya sådana af don större certen böra under 1871 
anskaffas. Kostnaden härför kunde beräknas till 420,000 
rdr. Departementschefen skulle ej dragit i betänkande 
att _ tillstyrka byggandet af 3 eller 4 dylika fartyg, om 
det ej vore oundgängligen nödvändigt att afse en del af 
penningetillgången för andra lika vigtiga ändamål. Vid 
de under sistlidna år verkställda profskjutningar hade 
reffiade kanoners verkan mot pansarplåt visat sig vara 
så kraftig, att on förstärkning af monitorernas torn till 
förökande af doraB motståndsförmåga måste tillvägabrin
gas. Huru detta skulle kunna verkställas vore för när
varande föremål för sakkunniges sorgfälliga pröfning, men 
anledning vore icke att botvifla, det, dels g·enom en så
dan förstärkning af tornen och dels gon0m andra anord
ningar- till förminskling af beskjutningens verkan, moni
torerna skulle bibehålla samma fördelaktiga egenskaper, 
för hvilka do hittills varit utmärkta. K0stnadon för des
sa förändringar kunde icke med tillförlitlighet uppgif
vas förrän deras bcskr,ffenhet blifvit närmare bestämd; 
men då det vme af stoT vigt att, såsnart för-slaget till 
dessa förändringar blifvit uppgjordt och priifvadt, arbetet 
dermod skulle ofördröjligen företagas, och att medel här
till alltså under år 1871 funnes tillgängliga, uppgående 
till omkring 240,000 rdr. 

Innan dessa arbeten kunde företagas, borde dock på 
praktisk väg tillförlitlighoten af de uppgjorda förslagen 
till fartygstornens förstärkning pröfvas. Ehuru dylika 
försök icke behöfdo gifvas någon större utsträckning; tor
de kostnaden dock böra beräknas till 30,000 rdr. 

De beräknade beloppen fiir do sålunda föreslagna 
nybyggnads- och förändringsarboten samt profskjutningar 

skulle alltså kornrna att uneler åren 1870 och 1871 upp

uå till följande belopp: 
0 Under år 1870· 

till arslutande af sedan 1869 återståonde 

arbeten . 
byggandet 

dito 

af en större pansarkanonbåt , 
af en mindre dito 

Rdr 222,000. 

" 
210,000. 
130,000. 

Su:11ma Rdr 5G2,000. 

Under år 1871 

byggandet af 2:ne pansarkanonbåtar 
förstärkning af monitorer. 

skjutförsök . 

Rdr 420,000. 

" 240,000. 
30,000. 

" 
Summa Rdr 600,000 

eller för båda åren 1,252,00U rdr, hvartill tillgång för 
år 1870 finnes uti behållningarna å reservationsanslagen 
och för år 1871 dels genom årets nybyggnadsanslag och 
h vad som kan beräknas inflyta genom slopning af utran
gerade fartyg, dels genom anlitande af den behållning, 
som uppkommit genom "influtna medel till uppköp af 
spanmål", hvaraf 468,000 föreslogs böra öfverföras till 
krigsfartygs-byggnadsfonden. För don händelse att för
hållanden kunna inträffa, hvilka göra det önskligt, att de 
för 1871 afseelda arbeten redan under innevarande år 
sättas i verkställighet, borde de belopp, som dertill kun
de anses erforderlige redan under 1870 för ändamålet 
vara disponibla. 

Sedan uppå gemen.s_am fö.redragll).ng af cheferna för 
Landt- ocJIJ. · Sjcförsva.rs-departementen förslag afgiJvits,, 
att 4 Nordands båtsman,skompanier G62' m mi, 2 Hallands 
364 man, l V ostergötl1lands 87 man, l Östorgöthlands 
194 man~ l Bohus 100 man samt 3 Södra 1\före kompa
nier 400 man eller tillsammans 1,89'7 man, äfvensom 
Marinregmmmtd, skulle frän och med 18'H till landt~ 
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försvaret öfverflyttas, dock under förutsättning, h vad Siidru 

lVIöre kompanier betri:iffarl att anslaget till sjövapnets 

öfningar finge till sitt nuvarande belopp fortfarande utgå, 

på det att medel må vara att tillgå till förhyrande af 

det privata sjöfolk, som i följd af minskningen i båts

männens antal behöfver för sjötjenstens bestridande för

hyras, dels ock att ej allenast en mot nämnda antal båts

mansnummer svarande andel, 44,659 rdr 42 öre, af det 

å Femte hufvudtitcln uppförda anslag till båtsmansbe

klädnad utan äfven de för marinregementet under sam

ma hufvucltitel nu utgående anslagRmedel, beräknade 

tillhopa till omkring 273,000 rdr, måtte till Fjerde huf

vudtitcln öfvcrföras, borde ett emot dessa summor svaran

de afdrag från nedannämnde anslag å Femte hufvud

titeln ega rum och vid riksstatens uppgörande iakttagas, 

nemligen: 
å anslaget till båtsmansbeklädnad - . Rdr 44,65G: 42. 

å aflöningsstatcrna vid sjöförsvarets sta-
tioner i Carlskrona och Stockholm samt 

depot i Göteborg, penningar . 
oindelt spanmål a 2 rdr 10 öre per 
kubikfot . 
å anslaget till beklädnad åt mariner, 

" 
9G,030: 80. 

" 
23,421: 88. 

kanonierer, matroser och skeppsgossar. , 7G,G10: G7. 

å anslaget till gemenskapens vid sjö- · 

försvaret natura underhåll . , 74,342: 40. 

eller tillsamman Rmt Rdr 318,0G5: 17. 

Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, General
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 
(Kong l. Brof.) 

Febr. 4. Med afseende å sjökartaverkets fortgång och 

förLättring har K. 1\I:t Lifallit, att följande 
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sjömätningsarbeten må innevarande B.r företa
gas, nemligan: i Stockholms skärgård: fort

sättning af sjömätningarna friin föregåonde årets 
slutpunkter norr om Fredals och Kallskärs 
skärgårdar, för hvilkot arbete beräknats on tid 

af omkring 5 månader, samt vid Bottniska 

vikens kust: observationer i och för bestäm

mandet af punkterna i det goodetiska trian

gelnät, hvilket för framdeles blifvande sjömät
Ilingar borde upprättas; varande denna trian

gelmätnings-förrättning, som vore afsedd att, 
så snart årstiden funnes derför tjenlig, fort

sättas å kusten söder om N eder-Calix, sydvart 

hän, beräknad att pågå under en tid af om

kring 5 månader. 
Fobr.ll. Enär under en följd af år, eller från den tid 

då förut allmännast följda systemet för krigs
fartygs byggande af trä bihjade utträngas ge
nom öfvergången till ett annat, der jernet in

går såsom hufvudmaterial, stridsfartyg af sist
nämnda slag icke kunnat å sjöförsvarets sta

tioners varf åstadkommas, utan utförandet af 

sådana fartygsbyggnader måst öfverlåtas åt en
skilda mekaniska verkstäder, har K. M:t för

ordnat att, för underlättande af en blifvande 
reglering af handtverks-personalen, vid hädan
ofter inträffande ledigheter inom handtverks
staten befattningarna icke skola på ordinarie 

stat återbesättas, utan derest brist i den för 

varfsarbetena nödiga personalnågon gång skulle 

uppstå, vederbörande stationsbefälhafvare då 
må ega att för tillfället och på viss uppsäg

ningstid antaga behöftigt antal extra arbetare. 

~' 25. Med hänsyn till angelägenheten deraf, att åt 
tillverkningen och användandet af undervat-
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tonsminor, s/l::;om ett af framstäende vigt bo
funnet anfalls- och försvarsvapen, gåfves 

011 

allt mora ökad utveckling, och i anledning af 
gjord framställning om behofvet att, dels för 
sjelfva minarbetenas utförande 0ch dels för 
r&dplägningar uti till minväsendet hörande fr:'l
gor, ega tillgång p& sakkunniga personer, har 
K. M:t för berörda ändamål tillsatt en särskild 
komite, till hvars ordförande blifvit förordnad 
befälhafvaren vid Skärgårds-artilleriets härva
rande station, generalmajoren J. R. Lager
crantz, hvmjemte K. M:t till ledamöter uti 
densamma, på lwmmandoväg, beord-rat öfvorste
löjtnanten vid Skärgårds-artilleriet V. Zethe
lius samt löjtnanten derstädes O. F. Eker
man, äfvensom kaptenen vid Fortifikationen 
A. B-erglund. 

Mars 23. Mod anledning af ett från telegraf-agenturfir
man i Madrid, Fabra & k:ni, gjordt erbjudan
de, att medelst en vid staden Tariffa i närhe
ten af Gibraltar anlagd semafm-station emot
taga underrättelser från samt meddela befall
ningar till svenska och norska örlogsfartyg, 
då de passera Gibraltar sund, har K. 1\H be
slutit, att öfverenskommelse i berörda afseen
de, hvad angår svenska örlogsfartyg, skall med 
bemälda firma uppgöras för en tid af fem år, 
samt anbefallt Förvaltningen af sjöärendena, 
att på de af firman uppgifna vilkor härom 
träffa behörigt aftal. 

(Generalorder.) 

Febr. 28. Rustningsorder för följande fartyg : 
Ca!l'lskrona station: 

Korvetterna ''Josephine'~ och "Norrlröping'' för 
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att försedda med fulla förråd, kunna inmön
str~s om kring den 20 nästkommande Juli. 

Korvetten ".af Chapman" för att, försedd med 
proviant och utredning fcr 11~/ 2 månader, .kun~ 
na inmönstras nägon af de sJ sta dagarna 1 MaJ 
och . utgå på öfningståg med sjökrigsskolans 
kadetter och elever. 

BriO'gen "Nordenskiöld" för att, försedd med 
fulla förråd, kunna inmönstras omkring den 7 
nästkOinmande Maj .. 

Monitorn "Jolm Ericsson" för att, försedd med 
fulla förråd, kunna inmönstas omkring den l 
nästkommande Juni. 

Korvetten "Thm·" för att kuRna gå till sjös 
vid den tid i vår då dess tjenst erfordras till 
båtsm::JJnstransporter eller tidigare om så skulle 
erfordras. 

Stockholms station: 

Kanonångsluparna "Alfhild" och "Svenslrsund~ 

för att vara klara vid första öppet vatten. 
Pansarbåtarna "Sköld" och "Ganner", kanon

ångsluparna "lilotala'\ "Carlsund ', "Sigrid", "Aslög" 

och "Astrild", ångslupen "Hare", tre chefsfartyg 

och ett vattenfartyg för att i slutet af näst
kommande Maj kunna utgå i skärgården; 
samt 

en bombkanonslup utan bestyckning och sko
nerten "Amphion" för att användas såsom loge
ment för befäl, underbefäl m. fl., som skola bi
träda vid anställandet af artilleriförsök i skär
gården under instundande sommar. 

Mars 4. Premier-löjtnanten vid flottans nya reservstat 
S. vV. E. A. Sandels skall tillsvidare vara 
chef för l:a och 2:a Gotlands b&tsmans-kom
panier efter, på egen begäran, från nämnda 
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befattning entledigade premier-löjtnanten G. 
A. Frick. 

Mars 8. Löjtnanten vid Skärgårds-artilleriet A . F. H. 
Klintberg tillåtes att emottaga och bära ordens
tecknet af österrikiska J orukrone-ordens 3:djo 
klass. 

Förändringar inom SJöförsvarets kårer ooh stater. 

Utnämningar : 

Den 23 :Mars. Vid Flottans nya reservstat: till 
kapten-löjtnant, premier-löjtnanten A. J. Blom. Vid Skär
gårds-artilleriet: till kapten, löjtnanten B. C. E S. E. 

Munck j till löjtnant, under-löjtnanten, Frih. O. E. R. von 
Rosen. 

Den 11 April. Vid Kongl. Flottan: Till kommen
dör, kommendörkapten af · l:a klassen, R. S. O. /J: /J: 
Thomson j till kommendörkapten af l:a klassen, kommen
dötkapten af 2:a klassen, R. S. O. C. J. F. Kafle j till 
kommendörkapten af 2:a klassen, kapten A. F. Rahmn j 
till kapten, löjtnant N. J. M. Hallström j till löjtnant, Ull

derlöjtnant A. A. L. Palander. 
Vid Kongl. :Maj:ts Flottas nya Reservstat: Till kapten
löjtnant, premierlöjtnant R. T. Norden. 

Dödsfall : 

Öfverste-löjtnanten vid Kongl. Flottans mekaniska 
kår, Hed.-Ledamoten af Örlogsmanna-Sällskapet, ridda
ren af Kongl. V asa-Orden, m. m. J. T. Byström den 
2 Maj. 




