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l~ngelska Iwrvetten Challengl'rs expedition. 

Ibland de många på sednare tider utförda veten

skapliga expeditioner till sjös kommer sllkerligen den 

med Engclsl'a korvetten Challonger nu pågående expe

ditionen att i naturvetenskapligt, ~reografiskt och nautiskt 

hänseende intaga en framstående plats. 

Dtmna med en utomordentlig omsorg och de rikaste 

yotenskapliga hjelpmedcl utrustade expedition lenmade 

Portsmouth elen 21 December 1872, stadd pit en fyra

firig resa omkring jorden, under befill af kapten Nares. 

Expeditionens naturvetenskapliga ledning lir anförtrodd 

ttt profassom i naturalhistoria vid universitetet i Edin

burgh \Vyville Thomson, hvilken i samma egenskap åt

följt do under 1868, 1869 och 1870 på djupsjölodningar 

och draggningar i N orm Atlanten utsiiuda örlogsfartygen 

"Porcupine" och "Lightning". 

Programmet för Challengers verksamhet, uppstälclt 

af verldsomseglingskorniten i "Royal Society", återgifves 

hllr i sammandrag ur E:ngelska tidningen N att,tre ur 

hvilken äfven en del af efterföljande redogörelse för ex

peditionen är hemtad. 

Då expeditionens hufvudiindamål är fysiska och bio

logiska undorsökningar af de stora oceanbasincma, sä fö· 

reslog komiten, att kon·etten skulle afgå långs Portugi

siska kusten till Madeira, derifrån till ·w estinui~ka öa rue 

och Bermuda, sedan till Azorerna, Cap Verde-öarne och 

kusten af Syd-Amerika samt tillbaka öfver Södra Atlan

ten till G o da Hoppsud den. Derefter skulle korvetten 

med anlöpande af :Marion och Crozet-öarne samt Kcr-
13 
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guelens lund g[t till Australien och ~ya Zeeland, med 

iakttagande af att under viigon, midtför Indiska Oceanen, 

Mtlla s['t Hi ngt sydvardt som är förenligt med fartygets säker

het. :B' rh N ya Zeeland skulle viigen tagas genom Koral
sjön och Torres sund vestcrut mellan Lombok och Bali 
o·t.mom Oelebes och I.mlu hafven till Manilla; derifrån 
b 

ostvardt ut i StilLt hafvct till Nya Guinea, Nya Brita-

nian, Salomons-iiarne och Japan. Från J apan skulle 

kursen slittas i.if\·er Stilla Ocean till Vancouvcr, sedan 

sythnnlt genom Stilla Oceanens storabasin och rund Cap 

Horn hem. 
J ernte denna bestlimua route hade komit('n utnirda t 

noo·oTalma fiireskrifter för fvsiska, kemiska, botaniska, 
bt? .J 

zool0giska och andra observationer. 

I. Fysiska obscnationcr. 

Srtl\ana ob>crvationcr skulle tagas under seglingen 
öf1·er dc stora ocoan-l,asincrna pft noga bestämda ställen, 
mnd orn möjligt lika afst2md dem emellan. För hvarje 

ställe skulle antecknas: obscrvationstid, väderlek, djup, 

luftens temperatur på ytan och på botten, den sedmtre 
bestämd rncdclst 2:nc Miller-Oasella thermometrar, samt 

hafsvattnets specifika vigt vid ytan och vid botten. 
Botlt:ns natur skulle undersökas dels genom lodnings
instrument, b)Dstrucradt fi\r uppsamling af bottenlag dels 

ocksrt genom bottenskrapning . 
. 1\.fvenlcdes borde man, om möjligt; utröna volymen 

och bcskaffonhcten af i vattnet förekommando gaser, 
salter och organiska ämnen. Så ofta omständigheterna 

1110dgftfvo, synnerligast i strömvatten, borde serier af 
temperaturloclningar tagns med Sicmens instrument eller 
med Milh::r-Casella thcrmometrar, i sednare fall med 
10, 60 och 100 falllllars mcllanmm för att finna de rörliga 

vattrnmassornas djup or h vol ym. 

J 

. l 

lfl3 

Di djupledningar utgj•nde ett af expeditionens huf
vudtindamål, så borde naturligtvis sådana under hela re
san verkställas temligon reguliert, äfven då omständig

heterna ej med g:'\ fvo skrapning; ty af en noggrannare 
kännedom af oceanbottens profil väntade man sig myc

ken ledning för lösningen af fr§gor rörande jordklotets 

historia, dess geografi vid olika geologiska epoker, djurs 
och växters fördelning derpå samt orsr.ken till hafsvatt
nets circulation. 

1-Ia(sytans och lu(tcns tempcmtut·, den sednare be
stämd genom thermometrar med torr och våt kula, 

skulle antecknas regelbundet hvarannan timma, dag 
och natt. 

Dessa anteckningar skulle reduceras till kun·cr för 
lättare j omförelsors skull h varvid måste iakttagas: 

1. Att, i händelse af öf1·erensstämmelse mollan 
vattnets och luftens temperatur, anteckna, antingen, uti 

bådas dagliga variationer, om vattnet synes följa luften, 
ollor luften vattnet. 

2. Att, i händelse af olikhet dem emellan söka or
sakerna dertill a) uti Yindens riktning och styrka, b) uti 
riktningen och hastigheten hos hafsvattnets rörelse c) 
uti atmosferens hygrometriska tillstånd. När luften är 
mycket torr, finnes anledning förmoda, att yt-temperatu:
ron är reducerad tillfölje af stark afdunstning, och att 

hafsytans verkliga temperatur finnes på några famnars 
djup. Derföre vore det önskligt om man jemförJe ytans 
temperatur med den af underliggande lager - t. ex. på 
hvar 5:te famn ända till 20 famnar. 

Temperatttrloclningar borde verkställas systematiskt, 
så att man kunde erldtlla komparabla rcsultator. 

Följande lager har man iakttagit i Norra Atlanten : 
(a) "ett ytlager", hvars temperatur varierar med atrnos
ferens och den undfångna solvärmen. Djupet af detta 
lager tyckes ej hfverstiga 100 f: r, och högsta värmegra-
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dem visar stg i de öfvorsta :)O famnamc. b) Derunder 

ett "iifro lager", lw:ns temperatur afbgcr med djupet 

Linda till flera JCO f:r. 11 ernprraimen hos det ta lage r 

ii r pi\ hiiga latituder anse nligt ö(ce1· latitudens nonna ltem

pcratur, men i clcn mellantropiska regionen Lety clligt unclt~t· 

normalen . c) Undl'l' detta Inger ligger ett annat, h var

uti temperaturen hastigt aftager med djupet, ofta 10" på 
:!00 f:nn nar. 

Hela \'a ttenmassan i Norra Atlanten und er 1000 

fallln:-tr el ln d) clet " is iga l<1gret" nntng·er man vnra olle· 

tydligt öfr er 3:2° (0° Oels.) och det vore y tterst vigtigt 

att m detta lage r noga und ersö kt m ed afseende p:1 djup 

och te tnperatur. San nolikt Llir eld nog att vid hvarj o 

Jjupl,Jcluiug taga se ri e temperaturloduingar p il hvar 2öO: cl e 

fanm n od till 12;)0 famnar och sedan fylla upp mollan

rummen om så skulle vi ~a sig behtif!igt, d. v. s. om 

skilnacleu i t emp. mell an 2:ne 200 fam nar märk en eller 

mellan det sista och botten sk ull e Yara be tydlig. l\I:r 

Sie meus instrument ilr särdeles hmpligt för dylib miit

niugar, alldenstund det ej uehöf\rcr halas upp för hvarj e 

albsniug. 

För att sprida ljus i den frugan ., huru H\ngt kallare 

och derföre tyngre vatten fönnilr rin na uppför s luttnin

gar, har man nnsett lämpligt att vid nona och si',cJra 

sluttn iu ;.;·arno af Azorcma och emellan öarn e anstiill a tem

pcraturloclniugat· pil ol ika djup ocl1 jcmföra dessa mod 

dem på mot~ \ - :ll'nncle djup i öppna hafvet. 

Dtt man viiutar si~ Yigt iga resnitater af tomporatur

lodniugnme i <le sudm oceanema, så skul le isl.mrrioren 

nalkas s;\ uiira som m(ijligt på lllericlianon genom cen 

tcm af L. ex. lnclisl\n ocean eller söder om Kerguelens 

land , och on linic af l0<lniugar tngas uonl och syd der

ifrå n. 

.Med afseende jJft ;.;- rLi nseu för de ref-bygg:1ndo koral

lernas ar<'a och djup \·u re det af intresse att utröna, i 

, .. . 
' . ) 

hvad grad ternpernturen aft:agor friln ytan inilt uti en 

region der dcrns verksamhet är som stö rst ; ty mau har 

satt i fdga att Lcgri1nsningeu af lefvaude refbygga re till 

20 f:r skulle bero på v~lnnegra<len . 

NLirhclst n ågo n nnomali i temperaturen komme ntt 

visa sig,, borde m an !'öka finna anledningen ck rtill. S i'l 

lnncla förmodar man orsaken, hvarföro yt-tempera turcn 

i nLirheten nf smiiltande is är higre i.in hos eld under

liggande bgrot, vara den, att det af isen a fk ylda vattnet 

genom uppblandning med till vatten smält is derigenom 

Llir mindre salt och fö lj aktligen fiytc' r ofva np:J. clet var

mare och saltare v?..ttnct derunder. Denna fråga skulle 

lösas genom att tfl ga specifika vigten af de olika. vatten 

massorna, eller, ifall en varm ström skulle rinna under 

ett kallare lager, kunde man medel s t strömdraggen ut

röna des.s kurs och fart Eller återigl~n skulle man kunna 

tänka sig en vnrm unclcrlwfström - sfrsom man lu>t' 

obse rvera t vid A scension. I så fall Lonle den följas till 

dess k äll a och ur:ders(ikns. 

lla('svattnr;ts 1'Ö1'elsc1' komrna naturligtvis att blif-.·a 

föremul fi.ir regrrliera unU.c rsökniugar, men st\ rskildt Li

s tos uppmlirksaJ;lwtcu p<l, att noggl'anna siLdana anställas 

utefter lodliuicn i Siidra ocean för att utriina tillvaron 

af ln·nL1 man boskl'ifvit som en allm~in sydlig strömsätt

ning i lJ afs \';rttnet och hvars fart antagl igen är ganska 

ol>et.yd lig. Likaledes bör man medelst strömdraggen 

söka utforska, huruvida någon nnclre ström existerar friin 

p olarLasinc rua emot eqvatorialregionen. 

Som fält för detta experiment föreslås närheten af 

A;.:orerna, belägna i riktningen af el en från Norra Polar · 

hafvct kommande kallvatten~trömmen. Till hvad djup 

strömdraggen härvidl ag bör nedsänkas, måste thonnome

tem gif,·a lcduing. Det vore önskligt att icke alle~ast 

frL yt-strömmens riktning och styrka Lestiimd ntan iikrn 
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närmaste logrots på t. ex. nära 200 f:rs djup ltf\·ensom det 
iinnu djupare strömlagrets. 

Tidvattens obse1·vationer, anställda på olika ställen 
af jorden, skulle blifva af stort gagn, lifven mätningar 
nf vattenhöjden hvmje timma (bäst måntid d. v. s. med 
l t. 2 m. soltid mellan obsen·ationerna) under 14 dagar 
mi\ n tid. 

För att framdeles kunna lösa den intressanta fri\gon 
om jordens höjning eller sänkning borde man, ifall till
räckligt antnl tidvattensobservationer crh~llits för att bc
sfiimma bafvets mcdch·attenstånd, göra permanento strand
mä:rl.-cn och dn anteckna datum och höjd öfver medel
vattenståno,. ii f vensom tidvattnets hö<'sta stianirw på en o o o 
viss dag och tid. 

En sådan medelvattenhöjd kan nöjaktigt bestämmas 
på mind ro än 2 dagar med ett ringa antal observationer, 
om dc rätt fördelas, sli att de dela både miin- och sol
dagm·ne i minst 3 lika delar. Antng t. ex. att man väl
jer 8 timmars nwllantider, både sol- och måntid. Antag 
m1mdygnet till 2--! t. 48 m. soltid, hvilket är niira nog 
och derjrmte passande för delning. Utgå friin en viss 
tid och obsen·era vattenhöjden på n·,Jjrmdo tider, räknade 
från utgångstiden: 

O t. O m. 8 t. O m. 16 t. O m. 
8 , l G , 1 G , 16 , 24 , l G , 

l G , 32 , 24 , 32 , 32 , 32 , 
Ol>sen·ationerna bilda nu 3 grupper mod 3 i hvarjfl; 

termerna i hvarje grupp iiro åtskiljda af 8 timmar sol
eller måntid och hvarje grupp skiljd en lika l!ing tid 
från den fi\ljande. I medeltalet af do !) resultaterna äro 
såviil dygns- SLl111 halfdygns-olikheterua för mån- och 
soltid eliminerndc. Nio ttr det minsta antal observationer 
för en fullständig ser1e. Om soldygnet delas i m och 
mändygnet i 1t lika delar - både m och n måste ntra 
sLöne än :! -- :::å blifva ol>;;crntlioncrnas antal i serien 
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m. n, och om antingen m eller n utgör en multipel af :3 
eller ett större tal., kan hela serien delas i 2 eller flera full
ständiga serier, som ej haf\·a någon gemensam observation . 

Methodens noggrannhet kan s[Uedos pröfvas genom 
att jornföra medeltalen från de olika sub-serierna. 

Om tiden ej medgifver användandet af nämnde mo
thod, si't kan en opproximatif bestlim me lse gi\ras på min
dre än en dag genom att taga medium af n o.bservatio
ner på mellantider af lfn del af månelygnet - c.lå n iir 
stiirre ön 2. 

= 3, så fordras för observationerna 
Denna methods theorctislm fel är 

Sålunda, om n 
endast l G t. 32 m. 
obetydligt.*) 

Då medelvattenhiijden är underkastad_rneteowlogislm 
inflytanden vore det önskligt om samma observationer 
kunde göras på samma ställe vid en annan årstid. 

Specifika vigten af yt- och bottenntttnct skulle nog rt 
jornföras vid hvarje lodning och vid serio-lodningar, äf
ven vid mellanliggande djup Specifika vigten skulle 
reduceras till GO" (B'.) temperatur. De vigtigasto resuJ
taterna borde man kontrollera med vägning i hamn och 
derför bevara vattenprof. Dr1 hafsytans temperatur lir 
hög, isynnerhet i den tropislw regionen, skulle man 
samla prof ,-id h var l O:dc f am n för att erfara, om a f. 
clnn stnin•~cn utöfvar ni\n·on verkan fJ[L det iifrc lagrets b o 

spceiiika vigt och huru djupt denna vorkan strliekor sig. 
·v attnets genomshinlighet skulle obscrvor·as vid olika 

djup och uudor olika omstlindighctot· medelst Sicmons 
fotografi-apparat , äfv ensorn genom att fira ner eu ln·it 
tallrik ph olika djup och dervid anteckna Jen f<\riindring 
af intensitet och f~lrg , don under ncdstigandet umlergingo , 
också vid hvnd djup don upphörde att vara synlig. Him
melens utseende och solen~ höjd borde härvid annoteras. 

-") Fur en niirmaro redogörelse c;fyer <lenn:t m e lhod h;in v;sas till , 
»T he .\clrniralt y ~Iauu :1 l o f ticieu ti!ic ltHtu iry », four th ed , Art . II I. 
sid. u:! . ltc,l. 
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BaYometertryckcts förhällande till latituden om

nämnes i "Poggendorffs annalen" i en mfirklig uppsats 

af prof. Schouw, som angifver den ungefärliga relationen 
siUunda: 

Lat. i grader: Barometer i Pariserlinier, 

qvicksilfret 0° Cels. 
o . . . .. . ........... . . 337,0 

10 ................... 337.s 
20 
30 ...... ... ........ . . 33D,

0 

40 ........ ... . . ...... 338,0 
50 . ... . .............. 337,0 
GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335,

5 

Gö ..... . ............ . 
70 • • o. o •••••••• •••••• 

333,0 
:334,0 

75 ......... . .... . ... . B35,
5 

Expeditionen skulle kunna bidraga till att pröfva 
denna lag och egna serskild uppmärksamhet åt barometer
obso!Tationer på de kritiska latituderna 0°, 30", G5°, 70°. 
Likaså borde, ifall korvetten anlöpte hamnar der serier 
af observationer blifvit tagna, dessa barometrar jornföras 

med korvettens normalbaromctrr. DHt synes troligt att 
vissa meridianer äro meridianer med höo·t och andra med 

b 

lågt barometertryck. 

Såväl barometer som thorroometer skulle atläsas 
l1varannan timma. 

Il. Kt•mis k a obscrmt.ioncl'. 

Profver af hafsvatten skulle samlas och förvaras, i 
och för kemis!~ analys, från ytan och fri'tn olika djup, 
tif\·cnsom profvor på bottenlag. En del af vattenprofven 
skulle ombord kokas i vacuum och gaserna uppsamlas 
och unelersökas till volymen. Häraf borde minst on 

kubiktum, herrnetiskt innesluten i ett glasrö r, hcmsäudas 
för fullstandig analys . . 

--

' J 

Gasen i simblåsan på fiskat· frfln olika djup skulle 
äfven bevaras för an:1lys, och för hnnje fall borde an· 

tecknas species, kön, storlek och djupet hvarpå fisken 
blifvit fångad . 

III. Rotanisk:1 ohsenationcr. 

Omfattande detaljerade instruktioner äro hlir lemna
cle åt expeditionens botanister, plipekande dels hvilka 
platser företrädesvis Lurdc studeras, dels åt hvilka delar 
af växtriket man för hvarjc plats borde egnastlirsta upp

märksamheten, samt hvad man vid Yiixtemas bevarande 
hade att iakttaga. 

IV. Zoologiska obscrvationcl'. 

Då expeditionens vetenskaplige ledare är en silnie
les framstående erfaren zoolog, sn har man inskriinkt sig 

till några få föreskrifter för dessa oLservationer. Hvad 
som slirskildt rörer dc botaniska och zoologiska obser
vationerna hafva vi ansett oss bura utesluta biit• fiir att 

ej alltför mycket taga Tidskriften> utrymme an>pruk. 

V. Öfl'igc iakttagclsci', 

Hittills outforskade hinders geologi skulle ej försum

mas af expeditionens vetenskapsmän; in nebyggarnes fysik, 
karaktlir, sprlil<, vanor, vcrktyg och fornhmming:u skulle 
utgöra föremål för deras studior och niir tillflillct mcd
gaf, bllrdc man siika erhEdL1 fotografier af do olika ra

cerna. 

Den vetenskaplige ledaren skulle med biträde af sin 

sekretcrare föra diarium öf,"cr lwmje dngs arbeten och 
resultaten dernf. HvarjP yctensbpsmnn skulle ock uti 

sin a nteckn i11gs Lok cbgligen infiira sinn i a k tt~1gclser och 
tid efter annan lemna den till elen vetenskaplige leda
rens bedömande, hvilken det !Ung att pä grund af dessa 
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uppgifter utarbeta och, uiir tillftille dertill erbjud sig, hem
sända generella vetenskapliga rapporter. 

Det torde vara i sin ordning att nu meddela en 
kort besluifning öf,•er det till expeditionen afseelda far
tyget och den förändring i inredning den d0rfiir måst 
undergå, för att sodan lemua ett utdrag från en i Naval 

Science intagen artikel af uavigationsofficerrn ombord, 
redogörande för de ombord bogagnade arbetsmetodorne 
vid lodningar, draggningar, strömbestämmelser m. m. samt 
för de dervid använda instrumenterna. 

"Challcnger" är en manöverdäckad korvett på 2000 
tons, 400 hästkrafter och I 8 st. G8 tl:ga kanoner. Af 
dessa 18 kanoner äro endast 2:ne q varlerunade om bord 
och större delen af batteriet är upptagot af vetenskapli
ga arbetsrum. Aktra kajutan är genom ett midskepps
skott delad i 2:ne hyttor, en för chefens och den andra 
för M:r Thomsons, expeditionens vetonskapliga ledare, 
enskilda räkning. Förkajutan, 30 fot lång och 14 fot 
bred, utgör dl'ras gemensamma arbetsrum; .l\f:r Thomson 
har sitt skrifbord, sitt arbetsbord och sina böcker om 
babord och chefen disponerar på samma sätt öfver styr
bordsidan. 

Aktersta delen af batteriet upptages af 2:ne rym liga 
arbetsrum ncmligen om styrbord kortrummot och, mot
svarande detta om babord, det zoologiska arbetsrum
met som upptages af naturforskarue och den civila sta· 
ben . Ji'ör om det sistnämnda, strlickando sig ungefär 
till midten af batteriet, ilr inrcdt ett mörkt rum och ett 
arbetsrum för fotografen, och om styrbord ligger det ko
miska och fysiska laboratorid. 

Batteriets främsta del är till större delen upptagen 
af lodnings- och draggoingsredskaper, .1\I:r Sicmens foto · 
metriska och thcrmoltletrit;lw apparater, tyngre maskiner, 

l l 
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såsom den hydrauliskl: pumpen, aqvariet m. m. Det tir 
allmiint erkändt att korvettens lindamålsonliga inredning 
för vetenskapliga arbeten lemnar intet öfrigt att önska. 

Djuplodningarne verkställas alltid under fmga, då 
fartyget medelst rnaskin hållos mot vindr.n p?t samma 
ställe. Erfarenheten bar visat att säkraste lodskotten 
erhållas midskepps medelst on lodningsapparat under 
storrån som framställes i fig. l pl. I. 

Ett block A fastsättes på storrån straxt utanför inre 
ledsegelsbögeln med iskuren göling för "accumulatorn" B. 
Denna består af ett antal kautschucksband, *) 3 fot i 
längd och 3

/, tum i diameter, (fig. 2 pl. l). 
Dessa band kunna sträckas ända till 17 fot utan 

fara för att springa, och i detta fall verkar hvarje band 
med en kraft af 70 n, och med 50 'i1 hvardera, om de 
sträckas till rl fot. JTau har funnit 20 par af dessa band 
tillräckliga för lodningar, di de cga nog styrka att mot
stå lodlinans tyngd och äfven nog elasticitet att hindra 
fartygets våldsammaste rörelser att spränga lodlinan. 
Djuplodningar måste nemligan pågå i alla väder ända 
till dubbel-refvad märsegelskultje. För att hindra accu
rnulatorn att strilekas 17 fot är en 4. tums tross af 15 
fots längd splitsad till de öfro och nedre ögonen af skllr
linorna som hålla banden tillsammans. Uti nedre än~ 
dan, der banden genom träskifvor hållas skiljda från 
hvarandra, hugges ett 9 tums patentblock C hvarigenom, 
lodlinan skär. I ändan af denna påstickes lodstången 
D, vid hvilken fastes ett tillräckligt antal vigtcr. Kort 
ofvanför stången 11ajas "vattenhomtarcn" E och -öfver 
denna en thermometer F. 

Lodstången (kallad '·Hydra rod", en förbättring af 
"Brook's rod" gjord af smeden på H. M. S. Hydra); 

är en ih:"dig messingscylindor 3 1 /~ fot lång, 11
/ 3 tum i 



l \J:! 

diameter med on ventil i Lotten och i iifro ändan en lö

pande 2 1
/ 2 fot lång jornstång, Yid bYars öfrc Linda sitter 

en liten jornhipp försedd med on fjLidor, (fig. 2 pl. I). 

Vid denna lodstång fästas vigter hvilka genom fjedern 

frigöras, så snart lodet tar botten Dessa vigter iiro 

(·ylindriska med ett hål i midtcn och väga hvarclora 

112 'fl, (fig. 2 p l. I). På lodstången t radas ett erforder

ligt antal vigter, i allmänhet on för lwarj o 1000 famnar, 

och under don sista en liten jornring, försenad mod on 

2 famnar li\ng j ornträd (fig. 2 pl. I) lwars bugt kran

ges öfvor jornläppon. Genom vigtema tryekos fjedom 

intill stfmgcn, så att jerntrådon hänger stadigt på lllppen, 

mon så snart lodet når botten, upphör tryckningen af 

vigterna, och fjedcrn verkar pä jerntrådcn som frigöres 

f6m läppen, vigtema stanna p:l botten och lodstången 

upphalas med lin an. Det är tydligt, att fjcdcrn måste 

juste ras, s:l att den säkert vorkar till att fri glira vigtor

na nlir dessa lwila p:l botten ineu likvlll tillåter jern· 

tråden att hålla sig !ast pEL läppen, dä linan börjar firas 

och lodet tar yat.tnet. Man firar derföre de första 600 

famnarna af linan j emnt utan knyckar, och nLir man dit 

1ftter linan löpa, så verkar friktionen, vattnet och dc 

500 famnarue af linan att hålla ~jedcrn intill stftngen. 

När apparaten n:lr botten, fylles rnessingscylindern med 

bottonsats som genom ventilen qvarhCdlcs. Denna appa

rat auvändes endast när man antager djupd iiher 1~)00 

famnar; vlintas mindre djup begagnas ett koniskt lod af 

1G8 'fl vigt, som i Lotten har en fastskrufvad messings

tuL med Ycntil. 

Vattenhämtaren, en fiirLättriug af on svensk upp

finning, är ett instrument, h varmed vattenprof fr:ln hafs

botten upphem tas. Den är framstlild i figg. l, 2 och 3 p l. Il. 

Den uostttr af en mcssingsstCmg, försedd med J ut

stftencle Hcnsar, pi't lwilka löper en rncssiugseyliuclcr inom 

ll\·i!kcn vattnet httllL~S inneslutet. 1\liclt på dc Rsa flen sar 
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ttf,·cnsom vid dess nedre Huda sitta 2:no koni,ka sektio

ner, finpoleradc, så att motvarande koniska ytor i mcs

singscylindorns h?tda ändar sluta vattentätt till desamma. 

Vid st[tugc·ns öfre ända är en slags mulljör rncd en in

skurning p[L sidan; uti densamma splitsas en stjert }war

med apparaten nnjas till lodlinan, och uti inski.irningon 

Ligges bugten af en ända som håller mcssingscylindern 

uppbling-el undC'r nedfirandct. Vattnet passerar då fritt 

genom cylindern, men dfL apparaten tager botten och 

fre stnin gen pä linan upphör, faller rnulljörcn och frigör 

den npphllngda cylindern, som blir hvilandc p[L de koni

ska sektionorun, inneslutande det der befintliga valtnot 

frän hafsbottnen. Vid nedre ändan finnes en kran för 

vHttnets nttappnin,~ och vid d0n öfre sektion ett plugg

bål för att ge luften tilltriide vid aftappningen. Appa

raten vitg·er 26 U. 

För mätning af Lottenvattnets temperatur 1 bogngn as 

11riller·-Co.sella thcnnomctcr (pl. III), maxmn- och 

minimi·tl1crmomctrar konstruerade för att motstå vatten

trycke t. 'l'hormomctcrn bestftr af ett böjdt glasriir med 

btla i btLda ilndamo. Don yeustra kulan A är fylld 

med krco~ot, lwars utvidgning och sammandragning an

gifver temperaturen genom att verka på en liten qvan

titot qvicksilfn·r i den böjda delen af glasröret. I don 

andra kulan B är också on del kreosot och i dess öfro 

del en mindre qvantitot qvicksilfver som häller 

qviclz silf\re rpelarn i röret i stitndig beröring med kreoso

ten i knlan A. Uti hvarcl em röret finnes en index af 

stål so m fa sthftllcs, då q ricksilfret drages tillbaka, ge

nom ett uorst som verkar som fjedor mot glasrö rets r fig

gar. Indices ställas mod en magnet. Det tir tydligt, att 

om thermometcrkulan yoro utsat.t för vattnet.3 tryck, slmllc 

thcrmometem regist rera såviil tomporatnn·n som trycket; 

f(ir att eliminera detta ~odnarc element llr en annan kula 

C blr,"t ntanpit A, fylld delvis mod sprit som uppkokas , 
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innan kulau ihopl1låsos, sil att den efter afsvalningen in

nehåller dels sprit och dels spritfmga. Denna yttre kula 

uppbär nu vattentrycket, hvaremot den inre endast på 

vorkas af temperaturen. 
Dessa thermomctrar hafva m~dergått prof i hydrau

lisk press och motstått 2 till 3 tons tryck på qvadrat'tum 

och hafva visat sig fullt ändamålsenliga. 

Den vid djuplodningar begagnade lodlinan är l tum, 

af bästa Italienska hampa, väl häcklad, så att inga ojemn

hctcr öka friktionen vid linans utlöpning. 
Den bär iinda till lf:>GS 'if . Den är uppstucken så

lunda: ett miirke för hvarje 25 famnar, hvitt vid 25 och 

7;'), riidt vid 50 och Ll:itt vid 100 famnar. l\Iärkena be

stå af ullgarn som vikes rund parterna af linan en gång 

för hvarje 100 famnar. Härigenom blir hela linan full

komligt jemn, friktionen blir liten och faran att oklara 

sig i blocket ingen. De första 25 famnarne äro duLbla, 

eftersom de måste uppbära tyngden af apparaterna då 

de lyftas öfver sidan. 
Linan är uppvindad på rullar på backen, 3000 fam-

nar på lwardera rullen. 
:För att vid linans utliipning hindra den från att 

oklaras på rullen, (hvilkct lätt händer, då denna går for

tare rund än lodet hinner afvinda linan), är pil. ena än

dan af rullen en truskifva med en fördjupning i perife

rien för en plattings-sejsing hvarmed rullen bromsas, när 

så behöfves. Från rullen ledes linan genom ett block 

till ångvinchen och derifrån _ genom bluck på storrtm 

till lodapparaten. Sedan vigter, yattonhärntare och ther

mometer blifvit fastgjorda firas dc första 500 famnarna 

med Yinchcn, hvarefter linan får löpa fritt. Tiden an

tecknas nu fiir hvarje 100 famnars märke, som passerar 

vattnet, i sin kolumn i lodboken. Dessa ticler Yäxa regel

bundet i längd allteftersom linan löper ut tillfölje af dess 

friktion i vf!ttnet ända till 4 minutt:r, di\. lodet ha1' llflft 
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Lotten, ty pil 2 ;\ 3000 famnars djup löper linan af sin 

egen vigt 100 famnar på 4 minuter. :När man lodar pii. 

iifver 2000 famnar, antecknas tiderna då både 50 och 

IOO:famnars·mi.irkena pa~scra vattenytan. 

Linan lägges nu till vinchen och vindas hem så 

smått till en bör]· an. men med tilltaO'ande hastio-het sedan 
• ' b b (. , 

under iaktbgaude af att fartyget hålles midt öfver linan. 

Skulle lodningsvigtorna ej hafva frigjort sig, b,·ilket sy

nes deraf att accumulatorn sträcker sig betydligt, så låter 

man linan löpa igen och vindar hem, så fort vigterna 

shippt. Nilr slutligen thermometer, vattenhemtare och 

lodstång komma till vattenytan halas de in till sidan, 

thcrmometern registreras, vattenhemtaren ski(·kas till 

laboratoriet för att aftappas, ~'Hydra-stången" undersökes 

och bottenlagret torkas och förvaras. 

:Följande tabeller innebliila utlöpningtidema, och då 

de utgi)ra mediet af ett stort antal observationer böra de 

kunna gifva en god lodning vid djuplodningar; någon 

märkbar skiljaktighet från dem utvisa antingen att lodet 

är i botten, eller att linan är oriktigt uppstucken eller 

att densamma pftvcrkas af ström. 
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Scdan lodskott crlJållits och linan blifvit hemvindad, 

skrider man till temJwraturmätningur. En bly\·igt af 112 

v Ländes f0rdenskull till ändan af linan och n~lm intill 

denna Yigt en thermometer, sedan nedfiras linan och vid 

lwarjo l 00 famnars märke najas en thermometcr. Mer 

l ) 
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än 8 stycken begagnas oj på en gflng, för att oj löpa 

risken att spränga lodlinan. Erfarenheten har gifvit vid 

handen att man ej beh0fver mäta temperaturen för hvar 

l OO:de famn längre än till l 500 famnar, emedan den 

meilan detta djup och botten är nära densamma. Man 

tager derföre först temperaturen mellan 800 och 1500 

famnar, och dii det sednare märket kommit till vatten

ytan, belägges linan och h rtlles upp och nod under 5 

minuter, und er hvilken tid thermometrarna på de olika 

djupen reg·istrera sig sjclfva. D å linan sedan vindas 

hem , halas hvarjo thermometer in tilllodningsplatformon 

lossnajas och aftäses. Derefter tages temperaturen mel-' 

lan ytan och 700 famnar på samma vis. Resultaten af 

dessa temperaturohservationer framställas sedermera me

delst en kurva på ett rutadt papper. PI. IV visar en 

reducerad kopia af en sådan. Kurvan låter genast mär

ka ifall n:lgon observation skulle vara felaktig då den 

måste mätas om igen. Stundom är man nödgad att mäta 

temperaturen för hva r lO:de famn från ytan till 200 

famn ar och för lwar 50:dc famn ända till G tt 700 fam 

nar. Så snart lodningarne och temperaturobservationer

na "!:Jlifvit afslutade mellan 2:ne ställen, uppg0res en rit

ning, visande en profil af botten samt isotherrnlinierna 

på olika djup. Pl. V frarnsUiller en sådan sektion från 

Teneriffa till S:t Thomas. Isathermorna äro uppdragna 

här endast för lwar f.>:te grad för tydlighetens skull. 

Temperatu ren vid botten är alltid litet öfver eller under 

36°, sitledes i det närmaste lika öfverallt. 

E fter dessa mätningar har man stundom att erhiilla 

vattenprofror friin olika bostämda djup. Härtill använ

des ett instrument uppfunnet af lH:r Buchanan, kemist 

ombord i "Challeng·er". D et består af ett messingsrör i 

hvardera ändan försodt mod kran och en klockformig 

öppning, (p l. VI figg. l , 2, 3). - H varje kran har en 

häfarm A fästad vid en messing>tång B så att båda 

14 
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kranarne genom den öppnas och stängas· på samma gång. 
På stången sitter en messingsplät genom gEmgjern förenad 
till k lossen D. :Messingsplåten C bibehåller sig i en ver
tikal ställning under det apparaten nedfiras mod kranar
no öppna s& att vattnet har fri passage. Såsnart linan 
stoppas, intager plåten tillfölje af vattentrycket ett hori
zontalt läge och stänger vid hemvindningen de båda 
knmarno, hvarnnder plåten håller sig hurizontalt genom 
on bLifarm på hvars andra ända spiralfjodern E verkar. 
'l' rycket på plåten verkar derefter att pressa ner fjedern, 
hvarigenom häfarmen låter plftten falla ned i en lodrät 
ställning. Ett litet rör F är placeradt i öfra ändan af 
apparaten för att tillåta vattnet utvidga sig, hvarvid dot 
trycker emot on i röret befintlig ~jedor som blottar ott 
bål i rörets sida, bYarigenom en liten qvantitot vatten 
släppes ut. För att underlätta aftappningen kan man 
fas tskrnfva en kon G. Endast on sådan apparat kan 
bogagnas pil samrna gång, emedan fartygets rörelser 
skulle, om linan stoppades, troligen stänga kranarne. 

För djupdraggningar finnas ombord i "Challenger" 
3:nc storlekar draggar med tillhörande trossar. Trossar
no, 2, 21 / , och 3 tums, äro löst slagna af den bästa 
Italienska hampa och tjärade. 2-tums-trossen, som väger 
!)i) u pr 100 famnar, bär en tyngd af l ton 12 cwt; 
2 1/

2
-tums-trosscn väger 158 'fE pr 100 famnar och bär 2 

tons G cwt och 3:tums-trossen, som väger 220 'ii5 pr 
100 famnar, bär 2 tons 11 cwt. 

2- och 2 1
/ 2-tums-trossarne, som i förhållande till de

ras vigter äro do starkaste, användas på de största dju
pen och 3-tums-trossen på grundare va tten. H varje tross 
är 4000 famnar lfwg och förvaras p& backen nedskjuten 
i korgar. Först begagnades svifycl på hvar 500:de famn 
mon detta befanns olämpligt emedan de oklarade sig i 
blocke n. T rossarne äro uppst uckna liksom lodlinorna för 
]war l OO:de fa mn. 
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Bottonskrapan (pl. VII) består af en jornram och 
en säck; efter denna fästes stundom ett antal svablar. 
Långsidorna äro knifarmade jern E E utböjda i 10° 
vinkel; kortsidorna äro hvardera försedda med en jorn
arm A A, hvilka förenas genom skrufbultar B B och 
vid dessa sitter en svifvcl till hvilken draggkottingen är 
fastgjord . Genom att skrufva loss armarno och nedfälla 
dem upptager bottenskrapan ett ringa utrymme vid stuf
ning. Knifjomen äro afsedela att lossa föromålen på 
bottenytan och kasta in dem i säcken F. Donna är ett 
fint nät af mjuk merling i botton fodrad med säckväf 
för att hindta de små djuren att spolas bort. Under 
säcken hänger en jornstång G G fästad till jornramen 
medelst 2:ne ändar H H och på stången najas svablarnc 
K K. Ändamålet med dessa är att fiska små djur som 
gått klara för bottenskrapan, om denna blifvit fylld med 
mudder. En kettingsförelöpare, 5 a G famnar lång, sitter 
fast i ramens ena kortsida och dess bugt najas till rin· 
gen .0, s:l att, i händelse skrapan fiskar en stor sten, 
najningen kan springa och bottenskrapan derigenom möj
ligen kan lättas. Den största· bottenskrapans jornram är 
5 fot lång, l fot 3 tum bred och väger 137 n; den 
dernäst är 4 fot H\ng, 9 tum bred och väger 259 TE; den 
minsta är 3 fot lång, l fot bred och Yäger 85 'tf . Den 
sednare storleken användes vanligtvis på större djup. 
Med denna har bottenskrapning lyckats på 3875 famnar. 
Den försiggår liksom lodningen från storrån. Trossen 
skär genom ett jornblock med pantentskifva, hvilket 
hugges i accumulatorn, som förut är beskrifvet. Accu
mulatorn - som här utgöres af 80 luiUtschuksband, och 
erfordrar en frestning af 2 1

/ 2 tons ( = trossens bärighet) 
för att kunna sträckas 17 fot - är fastsydd till en man
tel, hnggd i eselhufvudet, och halas ut eller firas in me
delst en talja från r&nocken . Innan trossen fastb&ndes 
till draggkettingen skäres den genom 2:ne kauser; till 
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den ena af dessa hugges on mindre L<tlja för att när så 
1chöfves, hala trossea intill sidan. När allt är klart, 
hålles fartyget undan vind för ldyfvaren och vinden p3. 
Hlringen af samma sida, der man arbetar för att ej kom
ma ok1ar af propellern. Bottenskrapan upphissas, halas 
ut med taljan från nocken och firas ned en ell er par 
fanl!lar under va ttouytan, så att man från plattformon 
J,an se om ~valllarne släpa klara för säckt:n. Sedan lå
ter man trossen löpa ut och med sakta fart föröfver lå
ter man skrapan sjunka akterut iakttagande att då och 
då hålla an trossen för att förvissa sig om att den ar 
styf från bottenskntpan. 

Scdan 300 till 500 famnar löpt ut, najas en ters 
till trossen som firas ut så mycket att tersen skulle nå 
botten om trossen visade lodrätt. Bottenskrapan och 
trosson intaga då ställningen A B (pl. VIII) och farty· 
oot lägo·os då bi eller. om brisen Llr frisk, uneler ånga i o n , 
riotnino· mot bottenskrar)an. En vigt pft IGS 'i1 surras o b . 

nu till en af de förutuLimndo kanserna och man li'tter 
den slira ned utp,fter trossen iinda ti ll s den stoppar opp 
mut tersorL 'l'illfölje af ucnna Yigt komma tross och 
skrapa att successift intaga lägena AC, AD, AE och Alj', 
då clou befinner sig på botton med vigten i G'''. Det 
bohöfves omkring 3 timmar för att skrapan skall på 
Jetta Y is korn ma till botten, då d j u pet tir cirka 2fi00 
hnmar. 1\Ian låter nu fartyget drifva tvärs från 1

/ 2 till 
1 timma , hvarunde!' accum ulatorn utvisar genom dess 
strllclming och sammandragning huruvida bottenskrapan 
långsamt draggas öfvcr botten. Skulle den på nil.got sätt 
oklaras visar sig detta genast på accumulatorn som be· 
tydligt sträckes hvarföre man mfcsto låta gå trossen, un
under ånga styra emot vinden och vinda in på trossen 
till dess bottenskrapan blifvcr klnr derigenom att najnin
gen till ringen D springer. Hemvindningen sker med 
ll.ng,·inchen; frestningen ar hiirvid så sto r med 3 tör-
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nar rund spelnocken att folket ej förmttr hftlla an i af
hållet, hvarföre trossen ledes aktoröf'ver genom 2:ne block 
och lägges med ytterligare 3:no törnar till vinchnockon 
på andra sidan. När tiden ej rneclgifver bottenskrapging 
efter nämnde methocl, kan man istället för jernstången 
med sina svablar naja en "Hyclrastång" med vidfä
stade vigter till bottenskrapan och lftta don gft rätt 
ner till botten och frigöra vigtorna, då far tyget f:'\.r drifva 
ett stycke, h varefter blyvigten najas till kausen och ned
släppes till trossen. Detta är ett myckd Lchäodigt sätt 
att dragga på stora djup, meu har dock 2:nc olägen1JC
tor, dels att en mängd vigter gå förlorade, dels att man 
ej kan begagna svablarne, ll\'ilka i van liga fall bruka 
samla do bästa exemplaren af hafsdjur. 

Ett annat sätt att fiska hafsdjur från botton sker 
medelst håf (trawl), men man får då ingen mudder med. 
För att sprida öppningen på håfven har man varit nöd
gad använda ekspatT istället för furu~parr som visat sig 
för miukoa att motstå vattentrycket. 

Innan man vindar hem draggtrossen firas Yanligcn 
on båt och förankras till elensamma för att utröun ström
men på ytan. Sodan denna blifvit bestämd undersökas 
strömmen på do olika djupen på f<iljaudc sätt: 

För att undersöka strömmon på ett visst djup erfor· 
dras en apparat, 1warpft strömmen på detta djup kan 
verka, sa mt ett dermed förenacH fiöto för att angifva 
apparatens rörelse. Det är tydligt att denna rörelse ej 
kan mocl fullkomlig noggrannhet bcsbutmas, alldenstund 
den Lir umlcrkastnd acceleration eller retardation genom 
yt vattu :J ts friktion emot fl ötet ~lfn•IJsom geno m det mel
lanliggande vattnets friktion emot den samm anbindande 
linan. Ett approximativt värde kan dock erhRllas om 
man så konstruerar den nedre apparaten, att don erbju
der den största möjliga area fiir strlimmons verkan under 
det flötet erbjuder den minsta mvjliga area flir ytström-
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mens verkan . Apparaten eller "strömdraggen" Lör der

j emtc vara tillräckligt tung att hålla strömlinan nHI'a nog 

lodrät, och flötet eller "vakaren" måste ega tillräcklig 

flytkraft att bära draggens och linans gemensamma tyngd 

plus strömtrycket mot linan. 

Strömdraggen består, såsom fig. 3 pi. I utvisar, af 

2:ne, hvarandra vinkelrätt skärande jornramar öfvorspän

da med segelduk Dessa ramar hvars sidor äro 4 fot, 

äro förenade i midten genom en hult och kunna fällas 

tillsammans; de hftlhs vinkelräta medelst bäntsiar vid 

A A. I nedre ändan sitter ett lod af 56 'ii:s vigt och i 

iifro är linan fastgjord. Vakaren är en stor ankarboj 5 
_fot lång och 1 fot i diamotor på millten och förmår upp

bilra 70 'U: i vattnet. 

Ytsrömmens riktning och fart finnos genom ström

loggens kastande från en vid hottenskrapans tross för

ankrad Låt. Sirörndraggen nodfiras nu till ett djup af 

f>O famnar nch vakaron pi\najas. Båten låter gå botten

skrapans tross, som halas in ombord på fartyget och 

följer vakarnn så nära som möjligt utan att vidröra don. 

Ström loggen kastas nu från b å ton och linan får löpa 

ut under G till 12 minuter, då loggsjäddan pejlas, linan 

stoppas, det utlöpta antalet famnar samt tiden antecknas. 

Härigenom erhålles således rigtningen och farten af va

karens rörelse, i furh[lllande till on fa.3t punkt, resultanten 

af ytvattnets rörelse och vakarens rörelse genom yt

vattnet. 

PI. IX framstllllor resultatet af striimvattons-obser

vationcr verkstäida den 2-1 April 1873. Ytströmmon Lo

fans löpa N. G0° 0., 0 ,24 knops fart, vakaren till den p1 
50 f::unnars djup ncdsilnkta strömdraggen rörde sig Ost ., 

0 ,2-J knop i fijrhrdlande till yt-vattnet; följaktligen blir 

vakarens rörelse från on fast punkt N. 75° O. ' o,,lG knop. 

P:"t samma siltt finnas sLröntmarues rörcl:,;o på lOO.)WO 

famnars djup . 

\ r 
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Såsom redan förut biifvit nämnd t or hälles ej på det ta 

sätt fullt exakta värden på strömmames riktning och 

styrka på do olika djupen, men då ännu inga tillförlitliga 

methoder finnas att korrigera för förut anförde, störande 

inflytanden, har man åtnöjt sig med de på detta sätt or· 

hållna approximativa värdena, hvilkas fel torde yara af 

mindre vigt. 

Flir att full stHndigt afsluta observationerna på ett 
ställe erfordras sålunda on djuplodning, en bottenskrap

ning, en serie-temperatur-lodning, vaJtenprof från botton 

och mellanliggamlo djup samt observationer af yt- och 

undervattens-strömmar. Men det är sällsynt att för dt 

ställe erhålla alla dessa resultater. Lodningen ensamt 

upptager på 2500 famnars djup 3 timmar, hottensJuapari 

behöfvor 3 timmar för att sjunka, l timma på botton 

och ytterligare 3 timmar för inhalning; och strömumier

sökningarna kunna ondast i mycket godt väder verkstii1las. 

En serie-temperatur-lodning tager nära 3 timmar, 

ty linan som är belastad med endast 56-112 U (för att 

ej riskera förlust af thermometrarne) behöfvor omkring 
3

/ 4 timma för att löpa ut 1500 famnar, hvarefter den 

måste vindas hem och derefter firas ut till 700 f9.mnar . 

Samma tid erfordras också för att erhålla vatten frftn dc 

mellanliggande vattenlagren. 

I mycket gynsamt väder kan man verkstilila tcm· 

peraturlodningar och vattenprofvor under det fartyget 

ligger stilla för att låta hottonskrapan sjunka och r1u 
strömundorsölmingarne ske fri\n båt, så inverka dc ej på 

fartygets rörelser, men såsom regel gäller att botten

skrapningar och tomperaturuuclor~ökningar oga rum ptt 

olika dagar. 

(Fortsättning af redogörelser för C ballongors expo· 

dition kommer att framdeles införas i Tidskriften, s/l 

snart tillräckliga materialicr dertill hunnit samlas. ) 
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J)eu interuationela lwnferenseu i I~onl'lou angåeude 
meteorologi till sjös. 

(Ur nautical magazine.) 

BerLlttelsen öfver förhandlingame vid detta möte, 
~on~ hölls i ljondon under första veckan af September 
fiirlidet år, har sistlidne April månad kommit till allmän
hetens kännedom, och vi må nu derföre vara berättigade 
att taga i öfvervägande hvau afsigtcn har varit med de 
beslut, som der fattades och h vilket löfte dessll gifva för 
den framtida utvcddingeu af vetenskapen om maritim 
meteorologi. 

Det torde knappt vara behöfligt p8.minna v å ra läsare, 
att af alla do nationer, hvilka deltoga i Bri'tssel-konfe
rensen 1863, endast trenne - Förenta Staterne, Holland 
och England - 11afva sedan dess med allvar arbetat i 
ocean-meteorologi, Tyskland underlät att l8.ta sig repre
senteras i Bdissel, men under senare år hai' "Nord
deutsche Seewarte" i Hamburg, under ledning af herr 
von Freeden, utgifvit et.t utmärkt arbete om N ona Atlan
tens meteorologi. Några i'tr sedan publiserade doktor 
N eymayer några resnitater af hans granskningar af o b· 
servationer gjorda i Södra Indiska oceanen, under det 
han förestud "the Flaggstaff Observatory" i Melbourne; 
och ännu senare har herr lVIeldrum afhandlat meteorologien 
af nämnde oceans vestra del; mon dessa arbeten, utgångna 
från brittiska kolonier; rliknas naturligtvis England till 
fi)rtj enst. 

' l 
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Alltsedan 1872, då tanken på dessa internatianeJa 
möten först uppstod, bar en önskan uttalats fdln åtskil
liga håll, att få on 11nnan maritim konferens, för att ånyo 
öfverväga de beslut, som togas i Briisse1, alldenstund den 
nautiska verlden nu har haft 20 års erfarenbet af sina 
arbeten. Till följd häraf beslöts Yid mctGorologiska kon
gressen i Wien 1873, att anordningarne för ett sådant 
mötes hållande skulle uppdragas åt en clirehtion, bestå
ende af följande fem ledamöhcr: professor Buys Ballot, 
Holland; professor Mo lm, N arge; kapten :Mouche;t;, Frank
rike; doktor Neumayer, Tyskland ; M:r R. H. Scott, 
England. 

Efter lång öfverläggning, afgjordes att mötet icke 
skulle blifva af officicl natur, och det hölls äfven i "the 
:Meteorological office" i London. 

l mötet deltoga följande herrar: ÖsietTike: R. Mitller, 
direktör för k ej ser l. hydrografiska byrån, Pola. Belgien: 
F. van Rysselberghe, profossor vid navigationsskolan i 
Ostende. Bengalen: H. F. Blanford, sekreterare i me
teorologiska b)miten, Oalcutta. China: J. D. Campbell, 
"Inspcctorate General of Ohincse Maritime Cnstoms", 
London. Danmark : kapten N. Hoffmeyer, direktör för 
kongl. danska meteorologiska anstalten i Köpenhamn. 
Franlo·ike: A. D(i)lamarche, hydrografisk ingeniör, marin· 
minister, Paris ; O. Sainte Claire Deville, in speHör för 
franska m'"teorologiska stationer, Paris. Tyskland: \V. 
yon Freeden, direktör för "Deutsche-Seewarte", Ham
burg; H. A. :Meyer, vid kommissionen för undersöknin
gen af tyska farvatten, Kiel; G. N eumayer, hydrograf, 
Berlin; kapten Stempel, vid kejserliga flottan. Stor
britanien: R. J. l\Iann, 1\1. D. "President, Meteorological 
Society", Ijonclon ; amiral N olloth, amiralitetets represen
tant; R. H. Scott, F. R. S. "Director, metcorolugical 
office", London; kapkn IL 'l'oyn be e, ".Marine superin
tendent", "Metcorological office", representant för "The 
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board of trade". Holland: O. H. D. Buys Ballot, direk
tör för kongl meteorologiska anstalten i N ederländerne, 
Utrecht; löjtnant J. E. Cornelissen vid kongl. holländ
ska flottan, "Marir~c-superintcndent", Utrecht. Italien: 
kapten N. Oanevaro, marine-attach6 vid kongl. italienska 
legationen, J~ondon. Nm·ge: H. lVIohn, direktör för kongl. 
meteorologiska anstalten i Ohristiania. Po1·tttgal: ,T. O. 
de Brito Oapello, direktör för nautiska och mctcorol0-

giska observations-stationer, vid polytekniska skolan, 
Lissabon. Ryssland: A. Moritz, direktiir för observato
riet, Tifiis; kapten M. Rikatcheff, vid central fysiska 
observatoriet, S:t Petersburg. Spanien: kapten l\'I. Mon
t'()jo, vid spanska flottan; kapten O. Pujazon, direktör 
för marin-observatoriet, San Fernando. 

Professor Buys Ballot blef utvald till ordförande, 
och kapten Hoffmeyer, jemte lVI:r Scott tjenstgjorde som 
sekreterare. 

Förteckning på frågor förcsl~tgne i programmet, jemte 
besluten, hvartill de gåfvo upphof. 

Beslut: "Att det borde vara ett gemensamt formu
lär för meteorologiska journaler, såväl för örlogs- som 
handelsflottorne och att de, hvilka icke fullständigt kun
na föra journalen, borde åtminstone föra delar deraf" . 

I. Obsenationcr. 

Kolumnorne 1 till 6 *). Datwm och observations
ställe. 
Är det eder åsigt att en ny kolumn borde tilläggas med 
öfverskrift: ''Kurs och distans enligt loggen för hvarjo 
vakt af 4 timmar?" - En ny kolumn för "kurs och 
distans" borde tillkomma i Journalen. Kursen borde 
uttryckas i grader och icke i streck. I fråga om tiden, 

<i') N nmrc n på k'llumnemc hilntyda pil HrUsse.'.s abstrakta loggbok. 

\ J 
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borde 4 timmars perioder, i enlighot mod kapten 'l'oynbee's 
förslag, antagas. 

Kolumnorne 7 och 8. St1'Ömmar. 
Iakttagelserue på strömmars "riktning och fart'' öfvcr
flyttas till anmärlmingskolumnen. 

Kolumnen 9. Kompassens missvisning. 
Är det önskligt att införa en ny kolumn för "fartygets 
stäfvade kurs?"- I journalen bör införas en ny kolumn 
för ·fartygets stäfvade kurs, äfvensom krängningsvinkeln 
åt babord eller styrbord. Totala kompassfelet (d. v. s. 
missvisning och deviation tillhopa) och icke missvisning 
ensamt bör införas. ~1ötet uttrycker sin mening, att alla 
nationer böra för meteorologiska ändamål använda den 
engelska bokstafveringen för kompassen. 

Kolumnorne lO och Il. Yinrlens riktning och 
styrka. 
Är det möjligt att till sjös kunna använda en anemome
ter (vindmätare) med förhoppning om tillförlitliga resul
tater? Ett bestämdt svar på denna fråga kan icke för 
närvarande gifvas , men det är önskvärdt, att olika ane
mometrar borde försökes på särskilda fartyg, och att 
fyra extra kolumner skulle beredas för anteckning af 
sådana observationer. 

Kan bruket af B eauforts skala*) göras universelt? 
Bruket af Boanforts skala bör fortfara, med ett tillägg 
om hvilka segel Beauforts fartyg kunde hafva fört, i hän
delse det varit försett med dubbla märssegel. Vindens 
riktning och styrka borde antecknas vid sj0lfva observa
tionstillfället och icke dess medelriktning under de när
mast föregåend<.' timmarue; dessutom borde anteckningen 

göras hvaranuan timma. 

''') Den af mnir::tl I~eaufort uppgjorda och nu allmlin t antagna 
silferbcleckningcn (0- 12) för augifvandc af viudcus styrka., grnncbn
de sig pfc d e segel so m kutma furas under hidevinels segling. 

Hed . 

:~ 
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Kolumnerne 12 och 1 B. Bcwometcr. 
rt'ill hvilken grad af noggrannhet är det niidvändigt att 
o],servera detta instrument? Till sjiis på 1

/ 100 "inch'', 
eller dess motsYarande qvantitet på mctcrskalan. 

Kolumnorne 14 och 15. l'ennometrar, ton· och 
våt kula. 
Böra dessa observationer fordras af alla fartyg? Obser
vationer på våt och torr kula 1:1ro önskvärda, och böra 
göras så ofta omständigheterna tillåta. 

Kolumnen J G. Molnens fonn och 1·ildning. 
Är denna kolumn tillfyllest, eller bör iakttagelse göras 
på mer än ett molnlager? Do öfro och de lägre molnen 
böra antecknas i olika kolumner, och riktningen, hvar
ifrån de öfre komma, borde om möjligt införas. 

Kolumnen 17. D el af h-immelen klar. 
Bör det icke tillstyrkas, att utbyta donna rubrik mot 
"Del af himmelen mulen"? Det är att föredraga "del 
af himmelen mulen" i stället för öfverskriften "del af 
himmelen klar", hvilken senare föreslogs af Briissd
konferensen. 

Kolumnen 18. Antal timma?· af regn, tjocka, snö etc. 
Är det önskvärdt att bibehålla denna öfverskrift, eller 
att utbyta denna kolumn jemte .it?. 23 mot en gemensam 
kolumn med öfversl,rift "Väderlek enligt Bewu{01·ts ue
teclo,ning"? Det är önskligt att bibeh?tlla den gamla 
öfverskrifton, men att Beauforts beteckning må fortfaran
de begagnas af dem, som dm·vid ilro vana. 

Kolumnen 19. Sjöns beskaffenltet. 
Borde denna angifvas efter en numerisk skala? En nu· 
merisk skala (0-9) borde antagas, och en ny kolumn 
borde införas för denna obscrYation. Riktnino·en af SJ. ön o 1 

~ller af olika dyningar, införes i den ursprungliga ko-
lumnen . 

2()!1 

Kolumnerna 20 till 2'2. Hof"vets tempemtur pä 
ytan, specifika vigt, temperatn-r på clj u pet. 
Är det önskvärclt att bibelJCtlla dessa kolumner, (•ller 
kunna obscrvationerne, då dylika göras, infiiras i kolum
nen för ':anmärkningar''? 

De tvt't första kolumnerna böra bibehållas. 
HafYets temperatur på djupet bortie icke fordras af 

alla fartyg, men då o bser1·ationcn g(ires, alltid införas bia n d 
''anmärkningar". 

Kolumnen 23. Väclet·lek. 
Se beslutet under kolumnen 18. 

Kolumnen 24. Anmä1·kningcw. 
"Anmärkningarne", sådana som Briissel-konferensen be
gärde dem, borde antagas, med undantag af temperatur
observationer till sjös med f'itrgade kulor. 

Il. lnstt·umeuter. 

H vilken mouell för instrumenter bör antagas? Frå
gan om bestämd modell för instrumenter är icke af sär· 
de les stor vigt, sKvida de bestå profven vid vissa central
anstalter och äro jemförda med normal-instrumenter; 
men det tillstyrkes att dc skola vara af en modell med 
sit lätt afhsning som möjligt. 

Är det möjligt att hoppas på införandet af meter
och centigrads-systemerna för allmänt bruk till sjös? 
:Föronlandet af bruket af meter- och centigrads·systemer
na, som framhölls p ?t ·wiener-kongressen, gillades, och 
föreslogs sålunda, att en reduktions-tabell skulle införas 
i hvarje journal, för att bereda fartygs-befälhafvare till
fälle att jcmföra barometrar mod olika skalor. 

III. Fiircskriftcr. 

Är det möjligt att utfimm ett allmänt formulär för 
föreskrifter, för att derigenom åstadkomma likformighet 
i afseende p[t sntten för ohservation och anteckning? 
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Föreskriftorne borde liimptl sig för den nu af konferen

sen föroslagna journalen, dock modifierade, för att upp

fylla de. olika nationernas fordringar. Konferensen an

höll att ],apten Toynbeos föreslagna form af journalen 

skulle litografieras och de engelska föreskriftorne tryckas, 
för att spridas bland medlemmarna. 

IV. Ohst~t·vatöt•cr. 

Hvilkot kontroll borde man hafva öfver observatö· 

rcrnc, i afseende på deras instrurnenter och anteckningar? 

Det är nödvändigt att alla instrurnenter, som begagnas, 

skola jornföras med normal-instrumenter, antingen vid 

central- eller filial-anstalterna (om sådana finnas att till

gå) före och efter resan, hvarvid korrektionerna och da

tum vid jemförelsen borde införas i journalen. 

Är det önskvärdt att alla instrumont.er, som brukas, 

skola vara contral-anstaltens ogendorn och utlånas till 

observatörerna'? Det vore önskligt att instrurnentcrna 

vore contral-anstaltens egendom. Det är nödvändigt att 

do införda observationernas tillförlitlighet undergå en 

noggrann granskning och att observatörorne särskild t borde 

uppmärksammas på dc fel, som möjligtvis upptäckas. 

V. Öl'logsllottaus mctlvct·kau. 

Till hvilken utsträckning kunna örlogsfartyg bidraga 

till lösningen af den meteorologiska frågan? Örlogsflottan 

kan anställa fullkomligare observationer än möjligt är 

ombord på handelsfartyg, såsom t. ex. djupsjö-lodningar 

och temporatur-obsen·ationer, iakttagolser i sällsynt be

sökta hafsdolar, samt särskilda experimenter. Det är 

hiigst önslnrärdt att o bsermtions-skyldigheten anförtros 

till någon derför ansntrig officer. Det beslutades derföro , 

att flottornas myndigheter 8kullo anmodas att fortfarande 

gifva sftdant biträde till meteorologiska Yetenskapens ut

veckling, som omsWudighotorna ti ll åta. 

) 
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.l\1 an omottug en berättelse, uppsatt n f en del mod

lemmar, h vilka voro i örlogstjonst hus vissa af de repre

senterade l linderna; och det afgjordcs att följande beslut, 

som don innehöll, skulle antagas i ställd för ofvan

stftonde. 

1 :o. ''Det är särdeles vigtigt att ordnandet af den 

meteorologiska forskningen, med hänsyn till ländernas 

flott01', skulle anordnas i öfverensstämmelse med dc grun

der och betinganden, som af konferensen föresin-ehos 

för rnaritim-meteorologi i al lmänhet; och det är ännu 

vigtigare att rcsultaterne af obsernJ.tioner, gjorda om bord 

!'t iirlogsfartyg, tillhörande hvilket land som helst, skola 

hållas tillgängliga för granskning vid central stationen 

fiir martim-motcorologi i det landet, utan hinder för de 

rcspokti ve örlogs-mynclighetorne, att derefter offentlig

giira resultaten." 

2:o. "Under det konferensen medger att införandet 

i flottan af sfLdana mått och steg, som äro afsedela att 

bcfr~lmja den meteorologiska fr~gans stllllning, måste öf

,-erlemnas till de respektive örlogsmyudig·hcter, så hyser 

den likväl den tanken, att ingen omsorg borde sparas 

för att försäkra sig om likformighet i observationssättet, 

och synnerligast att föranstalta om att alla de instru

mcntor, som begagnas, jemfliras mod do respektive nor

malinstrnmenterna vid ccntral-anstaltcnul." 

3:o. "Konferensen anser det vara sin skyldighet, att 

uppmana dc perso r.er, åt lwilka do vetonskapliga göro

målon om bord å örlogsfartyg anförtros, att nitiskt stl·äfva 

för att förskaffa från örlogsmyndighetorne i hva1je land 

sådana bestämmelser, som kunna sutta dc meteorologiska 

obsarrationerna i så gynnsarn ställning som tjensten om

bord meclgifver och vill äfvcn hemställa till chefer, att 

till sftclana rön lemna all elen hjolp och det unelerstud 

som do kunna. 
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Konferensen, väl \·etande att sftdana bestämmelser 
mftste uppgöras i ufvcrensHimrnelse mod bvarje lands 
f0rdringar, uttalar icke desto mindre sin tanke, att, enär 
meteorologiska observationer fordra ganska mycken er
farenhet, de borde anförtros åt erfarna officerare ombord 
v å läm p liga fartyg.,, 

4. "Ehuru konferensen är af den ftsigten, att, så 
långt som den allmiinna planen för meteorologiska rön 
går, shäl handels- som örlogsfartyg borde förs~s med 
f'amma antoaknings-formulär, förklarar den dock, att 
det vore på det högsta önskvärdt, att, utom de regel
bundna observationerna, t'n mora utsträckt skala för ve
tenskapliga rön antages ombord pK örlogsfartyg, enär det 
i sådana fall finnes flera lämpliga officerare, såväl som 
flera medel för tjenstous utfiirande. Som exempel på 
observationer, hvilka 1lro af vigt för don maritima mete
orologiens utveckling, förutom do l1estämmolser, som 
innefattas i do Yotcnskapliga föreskrifter, hvilka gifvas 
för sjöexpeditioner, särskilJt afsedela för vetonskapliga 
ändamål, må fiiljande framställningar m1föras: 

a) "Om möjlighoten af att till sjös utföra unggranna 
observationer på vindens hastighet genom anemometrar". 

b) "Om möjligheten att mod framgång begagna regn
mätare till sjös." 

c) "Om obseryationcr med Regnault's och andra hv
grometrar, och försök rörande b~ista sättet att obsorvc;'a 
termometrar med våt och torr kula, samt lämpligaste 
platsen för dom ombord." 

d) "Att med stor noggrannhet observera strömmar 
på ytan och på d j u pet med sLirskildt afseende fästad t på 
bestämmandet af deras gränser." 

e) "Om jcmförelsen emellan åtskilliga instrumenter, 
ibland hvilka isynnerhet må anföras Aneroid- och qvick
silfver-barometrar. Vidare anser man det vara önskvärdt, 
att ofta upprepade jemfiirolsor anställas emellan dc till ' 
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sjös begagnade instrumenterna och meteorologiska sta
tioners på land i olika länder." 

f) "Om djupsjö-lodningar och temperaturer jemtc 

vatten prof." 
g) "Om samlandet af undcnättelser om Ocean-mete-

orologi på afhlgset liggande stationer." 
h) "Om anställandet af liktidiga observationer kl. 

Qt 43m G. l\11. 'l' ., i enlighet med framsbillningen och 
begäran af Förenta staternas signal-byrå.'' 

VI. Obscl'VatioucJ'JUIS 8luti·csultat. 

Kunna allmänna bestämmelser göras, rörande det 
fördelaktigaste sättet att härleda slutresultaterna af ob
servationerna? Det är önskvärdt att hvarje anstalt of
fentliggör observationerna och r~sultaterna på ett sådant 
sätt, att h varje utländsk anstalt må på det lättast möjliga 
sätt låta dem ingå med dess egna observationer och re
sultater; d. v. s. genom att samla antalet observationer 
i ·en-grads-rutorna och de af dem härledda resultaterna. 
Det är tillika önskligt att, hvilka kartor än må utgifvas, 
resultaten i en-grads-rutorna utgifvas i ta bellarisk form. 
Det synes önskvärdt att, för sjömannens bruk, hvarje 
karta borde upptaga endast ett element, eller åtminsto
ne endast sådana, som stå i nära samband med hvar-

andra. 

VII. lumen för untlcrsökning. 

I hvad mån kan arbetet, rörande ämnen för under
sökning, på ett lämpligt sätt fördelas emellan de respek
tive samlande och granskande anstalterna? Fördelning 
af arbete, som angår undersökningar, kan enelast ske 
genom ömsesidig öfverenskommelse emellan de olika 
anstalterna; och hvarje anstalt bur, för de öfriga, tillkän
nagifva, hvilka undersökningar hon ämnar företaga. D et 

15 
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är önskrärdt att en sådan fördelning af arbete åYäga-
bring-as. 

VIll. Seglings-bcskrifningar. 

I hvad mån äro rent praktiska iakttagelser, sådana 
som uppgörandet af scglings-bcsluifningar, förenliga med 
en vetenskaplig anstalts syften? Sjömannen ilstundar 
blott resultatet af erfarenhetsrön, och han måste erhålla 
full öfvertygelse om att hans observationer hafva kom
mit till nytta. När dessa resnitater af forskningen hafva 
erhållits, må teoretikern framhålla orsaken, h varföre vissa 
vägar äro de fördelaktigaste. 

Det beslöts att kapten Toynbee's anmärkningar mot 
progmmmct skulle tryckas i sin helhet, jemte utdrag af 
andra personers anmärkningar, i händelse de innehöllo 
värdt>fulla förslager. 

Om vi granska dessa utdrag och jemföra dem med 
de beslut, som fattades i Brtissel, finna vi, att det finnes 
knappast någon skillnad emellan de två föreslagna slit· 
ten att gå till v liga; och denna skillnad, som icke bi
drager att göra arbetet att föra en meteorologisk journal 
mindre, har tvertom något förökat det, genom införandet 
af "Behällen rättvisande kurs och distans enligt loggen 
för !war fjerde timma.'' 

1\fan hyser den förhoppningen, att fartygs-befälbaf
vare icke mi\ anse tillkomsten af denna uppgift såsom 
en alltför sträng tillökning i deras frivilliga medverkan 
för meteorologiens sak, ty dessa fakta äro af stort värde 
vid bedömmandet af den verkliga väg fartyget gått, enär 
under kryssning, blott och bart införandet af dess dagliga 
ställe vid middagen ger ringa ledning för beräkning af 
dess ställe vid fyra-timmars-perioderna. 

I ett afseende hafva vi i detta land (England) stor 
anledning att vara tillfredsställda med resnitatema af 
konferensen, enär, genom dess medlemmars enhälliga 
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röst beslöts, att de föreskrifter och det formulär för jour- . 
nalen, som anvisades af kapten Toynuee, skulle uppta
gas i berättelsen och föreläggas till allmänt antagande. 
Denna journal skiljer sig i vissa hänseenden från Ertis
sels abstrakta loggbok, men är nästan liknande den från 
första början af amiral Fitzroy för "The Board of Trade's" 
meteorologiska afdelning föreslagna så att vi kunna 
opartiskt påstå, att denna officers åsigtor, ursprungligen 
ansedda vara före sin tid, hafva bestått tidens prof och 
hafva rönt allmänt bifall, om icke fullkomligt anta
gande. 

Detta sista ord för oss till roten af sjelfva ämnet. 
H varföre säga vi: "om icke antagande"? Det är nu 22 
år sedan Brussel-konferensen egde rum, och vi haf1ra 
redan sett huru jemförelsevis litet, som har blifvit gjord t 
af de flesta nationer hvilka der uppträdde, i att utföra 
sina representanters förbindelser att utveckla ocean
meteorologien. H vilka förhoppningar på bättre resulta
ter, beträffande en "allmän med verkan", hafva vi för 
framtiden? Det måste erkännas att de icke äro stora 
och att stridens hetta kanuner att utkämpas, liksom hit
intills af Holland och detta land, enär Förenta Staterna 
hafva egnat det mesta af sina krafter till arbete för sin 
egen signal-byrå och uteslutande för sitt eget land. 

Marin-observatoriet i Washington har likväl utgifvit 
ett nytt loggboks-formulär att begagnas vid Förenta Sta
ternas flotta och är för närvarande sysselsatt med att 
öfverse Maury's kartor. 

Sanningen är att, ehuru i de flesta europeiska län
der vissa personer finnas, som arbetat mycket i delar af 
frågor, sammanhängande med ocean-meteorologi, vill deras 
regeringar dock · icke inrätta byråer för samling och pröf
ning af observationer till och med om nationen sjelf 
e ger en flotta (ö rlogs- eller handels-) af tiliräcklig stor
lek att lemna materialier i sådan mängd, att det lönar 
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arbetet. Sftdana ausblter tlro dyrbara, d:i, förutom ruf
löuing åt dc vid anstalten för observationernas pröfnin·g 
ansUtiide personor, on betydlig kostnad fordras för an
skaffning af ett förråd af instrumenter och dessas ofta 
behöfliga justering. Vi hafva inhemtat att åtminstone 
en af de framstående maritima nationerna slutligen har 
bestämt sig för att. icke ådraga sig en sådan utgift. 

För att gagna våra icke-vetenskaplige läsare, må vi 
här ånyo anfiira ett utdrag af konferensens berättelse, 
öfverlemnadt till "the MeteorologicaJ Society" af D:r 
Manu, F. R. A. S., dess president: 

"l afseende på besticket till sjös, ansågs det att far
tygets kurs borde uttryckas i grader, heldre än i kom
passtreck, och att införandet af densamma skulle göras 
lwar fjcrdo timma; att kompassens total-fel, och icke 
missvisningen ensam skulle antecknas; att fartygets stäf
vad e kurs, äfvensom dess krängningsvinkel skulle införas; 
och att den engelska bokstafveringen afkompassen skulle 
allmänt användas. 

Det förordades äfven att vindens styrka och riktning 
noggrann t skulle införas h varannan timma och att Boau
forts beteckningar dervid borde användas; att barometern 
skulle afläsas på hundradels inch, antingen i_ decimaler 
af tum, eller någon annan lämplig motsvarighet; att him
lens mulenhet, hellre än dess klarhet borde införas; att 
vid inträffande regn, tjocka och snö anteckningar borde 
göras enligt Beauforts betecknings~>ätt; att sjöns tillstånd 
skulle angifvas efter en numerisk skala, och dyningens 
riktning iakttagas". 

"Det framställdes vidare att observationer ?t termo
tern med torr o c h våt kula, beskrifning på molnens form, 
öfra molnlagrens rörelse och temperaturen på oceanens 
större djup, skulle antecknas, när tillfälle erbjödes dertill; 
mon att dessa mera fina och svåra observationer icke 
s kulle anses vara rent nödvändiga. Det an~ågs äfven 
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att olika slags anemometrar skulle försökas till sjös, i 
afsigt att utröna om detta instrument med fördel kan an
vändas om skeppsbord". 

"Det blef enhälligt beslutadt att instrumeuter, som 
begagnas af sjömän om skeppsbord, skulle vara af den 
enklaste konstruktion i förening med tydiig afllisning, 
men att de uteslutande skulle vara af någon mDClcll .som 
är gillad och fastställd af en kompetent och ansvarig 
myndighet, samt jamförda med fastställda normal-instru
menter och hafva korrektionerna inregistrerade, uppgra
deringen vara enligt centigrad-skala, och en tabell åtfölja 
journalen för att underlätta reduktionen till andra skalor. 
Detta förordande om bruket af meterskalan skedde i 
öfverensstämmelse med heslutet vid Wien-kongressen; 
men naturligtvis har man derföre icke för afsigt att i 
England antaga metermå.ttet. Det ansågs valbetänkt att 
alla instrumenter borde tillhöra "the central offi-cc <lf 
superintendence" och att alla Dbservatiouer skulle pft sy
stematiskt sätt jemföras och granskas. Det öfvcrcnskoms 
äfven att den engelska gillade samlingen föreskrifter för 
observatörer skulle till konferensens mcdlnmmar för nii
gon tid öfverlåtas till deras allvarliga begrundande.:' "Det 
ansågs vara af stor praktisk nytta att alla observationer 
skulle så pröfvas och ordnas att de mcdgåfve beqväm 
jemförelse med hvarandra; att resultaten af en-grads
rutorne för denna orsaks skull, borde tydligen uppsättas 
i tabellform; att alla kartor innehållande resnitater skulle 
inskränkas antingen till ett enda eller till nära förenade 
observations-elementer, och att, såsom en allmän regel, 
endast resultaterna, icke sjelh·a beräkningarne, skulle 
utlemnas till sjömännen. Det vidhölls äfven starkt att 
öfvcrenskommelse skulle göras angående anorduandet och 
fördelningen af arbete mellan frånskilda och aflägsna an
stalter, hvilka hafva öfverinseendet af meteorologiska 
observationer." 
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"Synnerlig uppmärksamhet fästades vid frågan om 
bvad mån nationers örlogsflottor på ett bättre sätt än 

hittills skulle kunna befrämja utvecklingen af maritim
meteorologi, såsom en vetenskap. En djupsinnig och i 
viss bemärkelse uttömmande undersökning af detta ämne 
begyntes tillfälligtvis och oberoende af vissa bland konfe
rensens medlemmar, hvilka voro införlifvade med örlogs
tjenst och resultaten af deras öfverlägg~ingar förelades 
konferensen i form af en serie af bestämda uttalanden. 
Dessa blefvo omsorgsfullt tagna i öfvervägande vid kon
ferensens plenum och med undantag af, att det såsom 
en stor nödvändighet ansågs, att alla sådana frågor bor
de väsentligen lemnas i händerna på och till de mydig· 
heters afgörande, som inom olika stater äro ansvarige 
för de maritima göromålens administration, så blefvo dessa 
personers förslager vilkorligen bifallne och betraktade 
såsom ämnen, hvilka med fördel borde förslagsvis med
delas till myndigheterna, med anhållan att ämnet blefve 
så gynnsamt behandladt som möjligt. Det blef sålunda 
öf,·erenskommet, att det skulle vara fördelaktigt om olika 
nationers flottor kunde bringas att så längt som möjligt 
antaga de grunder och bruk, som af konferensen voro 
förordade; att de observationer, som blifvit gjorda inom 
en marin, skulle göras tillgängliga för jemförelse och 
diskussion, genom att blifya antecknade vid de förenade 
eentral·meteorologiska anstalterna; att observationerna 
böra vara af en jemnlikt ordnad form, böra härl~das från 
justerade instrumenter och böra anförtros åt öfvade och 
erfarne officerare. 

Det ansågs äfvcn, att på örlogsfartyg en mera ut
sträckt undersökning kunde företagas än hvad man inom 
handelsflottan kunde vilga sig pll.; och att på denna grund 
iakttagelse af vindens hastighet till sjös medelst anemo
metrar1- användande af regnmätare och hygrometrar till 
sjös, ·- iakttagelse af oceanens strömmar på ytan och 
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djupet, -- jemförelse emellan aneroido.r och_ qvi.cksilfvor -· 
barometrars angifyelser, äfvensom Jemforelser eme11an 
observationer till sjös och dylika vid närgränsande sta· 
tioner i. land - skulle i första rummet vara syftemålet. 

"Dju1)sjö-lodning, obsenation på vattnets temperatur 
och sammansättning på olika djup, anställande af obser
vationer liktidio-t med "Förenta staternas signal-1yrå, och "' r utsträckningen af meteorologisk forskning till afliigsot Jg -
gande och sällsynt besökta trakter blifva anmärkte som 
ämnen, åt hvilka uppmärksamhet oafbrutet borde egnas 
af örlogsflottans myndigheter och örlogsmannen. En 
temli.,.en stor del af konferensen syntes i sanning vid· 
sträcl~t hylla den åsigt, att till meteorologiska rön, hä
danefter örlogsfartyg uteslutande skulle , mwändas. Af 
aktning likväl, för det allmänna bruket hos upplysta 
samhällen och ståndpunkten af allmiinna tanken bland 
do mest framstående och bildade nationer, blef beslutet 

denna fråga, såsom obestämdt, framskjutet. 

''London·konferensen för maritim-meteorologi visade 
i det hela en tillfredsställande och lycklig belysning af 
de fördelar, som kunna förväntas af detta slags interna· 
tionela sträfvande. 

Resultatet gifver ett fullkomligt rättfärdigande af 
den förväntan, som hystes af den permanenta komiten 
vid ·wien·kongressen, då denna föreslog- mötet. Mötet 
beredde tydllgen ett angenämt och mycket t j enligt till· 
fälle för män, sysselsatte med likartade intellektuela stu
dier i aflägsna delar af vm·lden, att bilda en personlig 
bekantskap och vänskav, samt att bestiga en väg uffram
tida ömsesidigt meddelande och umgänge. Tre språk, 
engelska, franska och tyska beg-agnades vid m~tet , m~n 
högst få, om ens någon, af de delegerade v1s~dc" ~1g 
oförmögen att på tydlig engelska vare sig tolka sm HSl?.t 
eller att förstå sina grannars andemening, sedan de !Jhf-
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vit tillräck·ligt eggade, att våga försöket, genom öfvor
läggningens intrr.sse, och det var ganska angenämt under 
sådamt förhållanden att höra det otvungna engelska tun
gomidet blandad t med accentueringar och brytningar från 
nästan alla språk i den civiliserade verlden, från kuster- -
na af skundinaviska nordanländer till medelhafvets soli
ga stränder. Beskaffenheten af de största fördelarne, 
som kunna förväntas af sammanträdet har allaredan till
räckligt framhållits genom det utdrag, som gjorts af de 
väsendtligaste besluten vid mötet. Konferensens strän
gare arbete lindrades genom den omvexling en och an
nan utflygt åvägabragte, såsom till observatorierne i 
Greenwich och Kew, samt till "the JYieteorological office" 
och arsenalen och kanon bruket i vV oolwich, äfvensom 
genom en middag vid "the Star )·tnd Garter" i Richmond 
gifven för konferensen af den frikostiga och gästfria 
":Metoorological commitee", - allt händelser, som i hög 
grad underhittade vänskapligt rnPddelande och umgänge, 
och som syntes till fullo vara värderadt och uppskattadt 
af dc utländska ledamuternc". 

Slutsatsen, h vartill vi komma är den : att som v1 
(England) skola utföra arbetet, böra vi göra det väl, och 
göra våra meteorologiska kartor, liksom våra amiralitets
kort, till normaler för verlden. 

För aJt kunna utföra detta, mflste vi hafva kraftig 
medverkan fr1lu våra fartygs-befälhafvares sida, ty som 
vi so af sista Lerättolsen från "the JYieteorological office" 
går antalet observatörer, som stft i förbindelse med den
na afdelning, icke upp till en hundradedel årlig·en, hvil
kot mU.ste crLlunas vara ett mycket dåligt resultat, 
förhallande till dugligboten inom vår handelsflotta. 

Det höfves derföre alla våra skcpps-befälhafvare, 
som hafva intresse fur vetenskap och noggranna iaktta-
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gelser på natur-tilldragelser, att uppträda och verka Vi 
kunna tryggt påstB. att icke en, som någonsin yerldigen 
fiirt en god loggbok, icke erfarit den nytta för naviga
tionen som han förskaffar sig, genom att hafva fullkom
ligt tillförlitliga instrumenter om bord och genom att ofta 
hafva anställt regelbundna observationer. 

R. N-n. 



Nya nautiska instrumeuter. 

Under expeditionen innevarande sommar med kadett
korvetten ''Norrköping", upphandlades i London nedan
stående nyuppfunna nautiska instrumenter, med några 
af hvilka försök anställdes, hvars resultater, jemte en 
beskrifning på instrumenten, blifvit redaktionen benäget 
meddelade och här återgifves. 

Reynold's ''pendent log" (pl. X fig. l och 2) är till 
ideen liknande den välbekanta Klintinska loggen, ehuru 
med den skilnad, att indikatorn, som på den sistnämn
da sitter inuti sjelfva axeln eller hjertstocken, i Reynold's 
logg fästes till relingen eller annat lämpligt ställe om
bord. Rotatorns kringgående rörelse meddelas åt indi
katorn genom en, omkring 35 famnar lång, trosslagen 
11/ 2 tums lina, som med ena ändan är fast i rotatorns 
ketting och med den andra (genom en krok) i indika
torns axel, hvilken för detta ändamål är försedd med ett 
eirkelrundt hål. Vid rotationen vrides härigenom axeln, 
som verkar på åtskilliga kugg- och dref-hjnl, på hvars 
tappändar sitta visare, hvilka på smli. taflor angifva, den 
€Ila fjerdedels, den andra enheter och den tredje tiotal 
af minuter eller nautiska mil. Friktionen emellan skif
van eller afsatsen på axeln, som annars skulle legat an 
ändplli.ten i indikatorn, förekommes genom 3:ne små frik
tionsrullar som sitta på tappar stående tvärs ut från 
axeln, på hvilka rullar skifvan åker vid rotationen . :Midt 
på sidorna af indikatorn sitta ändarue af en bögel, som 
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omsluter öfrn hälften af indikatorn, och i hvars midt lir 
ett hftl hvari den lina fastgöres lwarmed instrumentet 
fästes till relingen. Härtill kan äfven en hakstropp be
gagnas, i hvilket fall stroppen smyges i en bult eller 
dylikt ombord och haken bugges i bögelhålet. Vid in
dikatorns fastsättande iakttages, att afläsningstaflorna kom
rna rätt uppåt, pli. det ingen brytning må uppstå på axeln 
i hylsan, hvarigenorn friktionen ökas. Indikatorn är för
sedd med fyra smörjhål hvari ofta fin olja bör hällas, 
för att förekomrna nötning. Axeln i indikatorn arbetar 
icke oafbrutet eller jemnt utan med korta tidsförlopp, 
synnerligast i början; detta, som är en naturlig följd af 
linans långa längd, då det ju alltid måste åtgå någon 
tid innan tvinningarna nå indikatorn, inverkar alldeles 
icke på instrumentets angifvelser. 

Försök med dlmna loggapparat har vid alla lämpliga 
tillfällen under expeditionen blifvit anställda, dervid re
sultaten befunnits som följer: 

l) ÖfYer Nordsjön då korvetten Norrköping under 
2:ne dygn gjorde emellan 5 a 12 knops fart; härvid var 
största differensen med den vanliga eller s. k. sjäddlog
gen l a 3 minuter på dygnet. Visserligen var di
stansen enligt loggen betydligt mindre än enligt obser
vationerna, hvilket torde kunna tillskrifvas den starka 
ström, som, tillfölje af den friska S.V:liga vinden, för 
tillfället var rådande. 

2) Emellan Skagen och till omkring 10' norr om 
Kullen var resultatet särdeles vackert, men sedermera 
kom fartyget under inflytande af Öresunds-ström men~ som 
var ganska ojemn. 

3) Ifrån Bornholm, der en god krysspejling erhö!Isr 
och till tvärs för Bockö (Matviks skärgård) en distans: 
af 55' ,4 visade loggen ;'J4' ,o. 
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4) Emellan pricken på Lakknalla-gmndet (utanför 
Carls hanm) och Laxgrunds-pricken (vid l1isters h ufvud) 
en distans af 5' ,7, som med kanonångbåten Gun h il d till
ryggalades fram och tillbaka, angaf loggen on distans 
af 11',6. 

5) Ombord å kanonångbåten Blenda begagnades 
loggen under öfverfarandet af de å Carlskrona redd upp
mätta "distans-milen", dervid loggen på en-milsdistansen, 
visade : t ,03; t,oo; 1,01; t ,02 och på två-milsdistansen: 
2,05: 2,05; 2,00; 2,10, alltså något för stor distans, hvil
klt.t måhända till en del torde kunna tillskrifvas svårig
heten att hålla fartyget på den kortaste kurslinien, enär 
inga långmärken voro uppförda. 

6) Från fyrskeppet utanför J erskullen (Carlskrona 
redd) till U tklippan, utgörande 11 ',5, tillryggalades med 
kanonångbåten Blenda under 11,4 knops fart, hvarvid 
loggen visade precist 11,5 då Utklipparr var tvärs. 

Vid försöken visade den sig i rotatorn sittande kot
tingen vara ofördelaktig, i så fall, att kinkar lätt bilda
des i länkarna, hvarigenom rotatorn stundom kunde få 
en sned ställning. Bäst torde derföre vara att utbyta 
denna ketting mot en lika längd ståltrådslina (wircrope) 
eller ock naja t. ex. en messingstråd långs kottingen för 
att hindra kinkar. Äfven tillrådes att, då loggen såsom 
ny första gången begagnas, låta den släpa mod omkring 
100 minuters distans, på det alla hjulen må gå rund ett 
slag, innan den användes för fartbestämning·. 

Såsom denna loggapparats fördelar kunna anföras: 

a) Att indikatorn kan fastgöras till relingen eller 
utombords till någon bult, båtdavit eller dylikt, hvarige
nom afl.äsningen när som helst kan göras, utan att som 
förhållandet är med de flesta andra släploggar, der hela 
apparaten med cirka 35 famnar lång lina för hvarje af
läsning måste inhalas; 
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h) att om rotatorn skulle komma oklar eller förlo
ras~ så angifves detta genast af indikatorn, lwars visare 
stnnna genom rotationens upphörande;") 

c) att instrnment är varaktigare, derigenom att in
dikatorn ej släpnr i vattnet, utan kan jemnt hållas smord, 
h varigenom niHningeu betydligt förnkommes ; skulle linan 
springa, så förloras C'ndast rotatorn och ej hela apparaten, 
som förhållandet är med vanliga patentloggar; 

d) att rotatorn är mycket stark, derigenom att hjort
sfocken eller axeln är af trä och att vingarne eller bla
den, som äro af ganska grof gahauiserad jernplåt äro 
fästade till denna genom 2:ne messingsringar som genom
gå dem, så att de ej kunna falla ut du träet torkar; 

e) · att denna log-gapparat kan regleras lättare än an
dra sådana; ty såväl fartygets form och htijd som hastig
het äfvensom köl vatten (beroende på om det är segel-, 
hjul- eller propeller-fartyg) har ni\ got in fl y tand e på ·alla 
dylika släploggar. På seglande fartyg, der farten i all
män het är varierande torde 35 famnars lång lina emel
lan indikatorn och rotatorn vara en lämplig längd; på 
snabbgående ångfartyg, med relativt jemn fart torde der
emot linans längd något ökas, på mindre snabbgående 
milbända något minskas, hvilket allt genom några fä 
försök att gå på någon känd distans gansim snart ut
rönes. 

Httghes' cleviatometer, eller förbättrade kompass
korrektor. Detta sinnrikt inrättade instrument är egent
ligen afscdt att ersätta bruket af tabellerna öfver solens 
azimuth. Instrumentet, som är upphängd t i balansringar, 
är försedt mod åtskilliga cirkelbågar hvar och eu med 

·<') På vanliga patentloggar, <ler bå<le rotater och indikator sllipa 
i, v>ettnet mlirker man ej detta förrlin instrumentet inhalas, då man 
följaktligen stannar i oYisshet om den distans, som fartyget tillrygga
lagt sedan sista afllisningen, förut8att att icke annan logg samtitligt 
anviinh;. Red . 
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sin visare, hvilka fijrst måste inställas innan observation 

med instrumentet börjar. Den ena \isaren inställes p?t 

fartygets latitud, den andra på sanna -tiden ombord eller 

solens timvinkel och den tredje på missvisningen. se

dan lådan hvaruti instrumentet är fastsatt blifvit inrik

tad i en långskeppslinio, vrides skifvan medelst 2:ne 

små knappar till dess den en::~ diopter-trådens skugga 

infaller med den andres sigtskåra, hvarvid på den hori

zontala uppgraderade ringen det gradtal, som är midtför 

index eller styrstrecket unger den missvisande kurs far

tyget stäfvar. 

Den missvisande kursen kan äfven erhållas nattetid 

genom pejling af polstjernan, för hvilket ändamål den 

blå visaren inställes på missrisningens gradtal och diop

terns index sättes midtför O timmar å timcirkeln, hvarefter 

skifv:!n vrides till dess stjernan synes i dioptrarna. Skif- · 

vans styrstreck utvisar liksom ofvan är nämndt fartygets 

missvisande kurs. 

Då missvisnings-visaren sättes på noll, erhiUles i de 

begge ofvannämnde fallen direkte rättvisande kurs. 

Instrumentet är äfven försedt med en liten half

cirkelformig uppgraderad skifva, hvarigenom fartygeh; 

krängningsvinkel samtidigt angifves; ty såsom bekant är, 

beror deviationen till en del på krängningsvinkeln. Nog

grann beskrifning på instrumentets användande åtföljer 

hvarje sådant. 

Medelst Tuxens solskifva Aller den af norrske in 

strumentmakaren Olsen inrättade pejlskifvan i balaneo "), 

"') Önskligt vore att dessa balancerade pejlskifvor infördes 

i vlir marin i stiillet för de nn brukliga Tuxenska, hvilka sednare 

icke iiro inrättade att ställa sig horizontalt vid fartygets krängningar, 

och derföre kunna medföra temligen stora afvikningar vid pejlingar, 

synnerligast vid obsenerand et af bimmeskroppars azimuther. 
Red. 

' 
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i förening med tabeller öfver solens azimuth *), ernås, 

fashin med någon beräkning, samma resultat som med 

ifråga,·arande instrument, d. v. s. man erhåller den al"'e-
"' braisl.:a summan af missvisning och deviation, eller den 

devierande missvisningen, med hvilkcn den vid pejlingen 

seglade devierande kursen reduceras till rättvisande. För

delen af nu beskrifna "dcviatometer" består således för

nämligast dernti, att dess användande icke erfordrar nå

gon slags beräkning för att finna den för hvatje särskild t 
fall erforderliga kompass-korrektionen. 

Ilughe's mMin-klinometer eller lcrängningspendel. 
Detta instrument liknar en vanlig krängningspendel, in

nesluten i en dosa af metall, hvars lock är försedt med 

en uppgraderad tafla, på hvilken en visare, som står i 

direkt förbindelse med pendeln, utvisar det antal grader 

fartyget kränger. På lwardera sidan om nämnde visare 

sitter en särskildt visare, rörlig omkring samma tapp. 

Dessa visare, som af pendelvisaren, medelst en på den

samma sittande liten tapp, vid krängningen föras åt si

dan, qvarstanna på detta ställe och utvisa härigenom 

den största krängningen. Uti sjelfva glaslockets centrum 

finnes en hylsa, som är försedd med en inåt gående 

liten arm, hvilken tjonar att föra de sistnämnde tvenne 

visarue åter upp till nollpunkten, då man vill observera 

en mindre krängning. På dosans underkant sitter en 

skruf, som tjenar att läsa pendeln, derigenom att den 

vid tillskrufningcn går in uti en afrundning i pendelns 

'') Bland de f1tskilliga på sednare tider ntgifna tabeller öfver 

solens azimuth, anses följande 2:ne tabellverk vara de bästa och full

stiindigaste , nemligen: 

»Snn 's truc hearing or azimuth tables», by J ohn Burdwood 
Staff Commander, R. N. Third edition. ' 

>Table D'Azimnts pour tons les astres et pour tontes les lati

tndes», par A Huc, professem d'hydrographie de la marine. Deuxieme 
edition. Red. 
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underkant. Denna pendel arbetar m y ck et jemnt och 

utan s lä ngninga r, h rilka modereras af de båda maximi

visarne. 
Djuplods-thermometer. De thormometrar som hit

tills begagnats vid djuplodningar hafva ej kunnat lemna 

tillförlitliga resultater, ty vattnets temperatur har under 

lod ets uppbalning betydligt förändrats, då djupet är stort. 

Det under expeditionen upphandlade instrumentet är en 

maximi- och minimi·thermometer hvars små ståltrådsflöten 

stanna i röret vid \'attnets högsta och lägsta temperatur 

under lodningen. Till densamma hörer derföre eu häst

skonrngnet, fur att före instrumentets användande ned

föra nämnde flöten till qvieksilfver-ytan i röret. Ther

mometern sitter i en vanlig kopparcylinder med inåt gå

ende ventiler. 
Walker's lodnings-apparat. Om denna välkända 

lodnings maskin, hvars mekanism förut beskrifvits i denna 

tidskrifts 3:e och 4:o häfte för 1873, är föga att meddela; 

ty sodan den upphandlades har korvetten endast besökt 

farvatten med smärre djup, hvilka apparaten dock gan

ska noggrann t angifvit, inom 1! 2 famn lika med resultaten 

som erhallits med det vanliga lodet. 

22~1 

Om det af Iöjtnnnten Wilhelm Unge konstruerade 
s. k distausuret. 

(Ur K. Krigsvetenskaps-Akademiens Handlingar och Tidskrift.) 

Distansurets ändnmål. Dislansuret har till ända

mål att uppmäta afståndet mellan den punkt, hvarifrån 

artilleri- eller infanteri-eld nfgifves och den punkt, lwat'

est observatören befinner sig. 

I fält kan det begagnas af alla vapenslag, i synner

het af artilleritrupper, och rekognosörer för att uppmäta 

afståndet till en fiendtlig position eller till ett ficndtligt 

fartyg, hvarifrån man öppnat eld. 

På sjön kan det användas till att uppmäta afstån

det från det fartyg, hvarpå observatören befinner sig till 

ett annat hvarifrån man skjuter eller till ett i land char

gerande batteri. Dessutom kan det, ~åväl till sjös som 

lands, användas att uppmäta afstil.ndet till exploderande 

projektiler, minor och torpedos. 

I fredstid, under fältmanövrer kan det med fördel 

användas af stabsofficerare samt af befäl vid alla vapen

slag, till afståndcns uppmätande och sålunda tjena till 

ledning vid bedömande af den verkan artilleri- och in

fanteri-elden skulle åstadkommit. 

Gnmden f öt· distans~wcts konstruktion. Urets an

vändande såsom afståndsrnätare är grundadt på ljudets 

fortplantnings-hastighet genom luften d. v. s. på den tid 

som åtgår för ljudet att fortplanta sig genom luften ifrån 

den punkt der ljudet utgår till observatörens öra. 

Denna tid bestämmes fr ån det ögonblick observatö

ren ser blixten af skottet till det ögon blick då ljudet af 

l G 



skottet nf1r hans öra. Egentligen utgör denna tid blott 
ski lnadon rnollan den som ljuset bchöfver för att till
ryggaläggn den ouscrvcradc vughlngllen och den tid som 
verldigen Mgår flir ljudet att fortplanta sig det nämnda 
vögstyckct, rnl:n , cHl man betänker att ljuset tillrygga-

. higgor '-12,ö00 geografiska mil i sekunden och l j u det på 
samrna tid blott hinnor omkring 112~1 fot , så finn or man 
att tiden, som ljuset bohöfvc r fö r att tillryggalägga den 
o'uservcradc v~lgb.ugd c n , kan lcmnas utan afseendo. 

Bcskri{11ing. Dishmsuret liknar till sitt yttre en 
vanlig klocka (p1. XI fig. 3). Det innesluter ett löpverk, 
hvilkct, med konstant hastighet, vrider en visare kring 
en graderad tafla. 

Vid O tir en knapp , som, medelst en ringa tryck-
Bing, bringar visarcu i rörel se och hvarrncd dOlma fort
far tills tryclmingn1 up phör. 

Vid c är on knapp, som, medelst en tryckning, 
tvingar visaron att, från hvilkcn ställning den Un må 
innobafva på taflan, ställa sig på O ·punkten . Medelst 
S uppuragcs urets fjäder. På taflan befinna sig trenne 
koncentriska ci rklar, af lwilka den inres pe referi är delad 
j 1 O lika delar. ]'rån dessa delningspunkter utgå gröfre 
streck, hviJl,a, med uf1 gon lutning mot radierna ~ skära 
dc l!l'gge ufri8a cirkcljwrcferic m a, ocl1 liro betecknade 
med siffror frå n O till \:J. Dessa siffror betyda hela tu
:,cn ta l a f svenska fot. 

Bugarna mollan tvenne sildana streck äro delade 
nt ~ 5 lika delar, hvilka således bvar och en motsv11.ra 
::·\(~ l'o t. 

Et t ],<'} , h vrt rf af visaren , d. v. s. då denns kommit 
"'1 18K:.L tJl \1 punkten , betyder således, på den inre pcre
,,·rw~< 10,000 fot . 

Den inre pereferien är vid O-punkten betecknad med 
-wc; <len mellersta m ed + ·5° och den yttersta med 
+20° _ Dessa gradtal motsvara medeltemperaturerna un-

231 

der de respektive årstiderna : vinter, höst eller vår samt 
högsommar. *) 

Till venstor om O-strecket på den mellersta perefe
rien står: "270 ·fot"; på den yttre: "550 fot"- Dessa tal 
angifva, huru många fot skola adderas till det observe
rade afstånd et under de motsvarande årstiderna, om af
ståndet ligger mellan l 0,000 och 20,000 fot. Om visa
saren skulle passera O-strecket tvenne gånger innan lju
det hunnit fram, d. V- s. om af'ståndet skulle öfver
stiga 20,000 fot, så måste man naturligtvis till det obser
verade afståndet addera 2 X 270 eller 2 X 550 fot. 

Under O-punkten står: ''9,1 sekund"; denna tid är 
visarens omloppstid då uret är justeradt. 

Justeringen sker genom jemförelse med ett godt ur. 
För att göra sig oberoende af' svårigheten att observera 
tiondedelar af sekunder, så lilter man visaren göra tio 
hvarf pit 91 sekunder; går visaren på denna tid längre 
eller kortare, sa måste löpverkets hastighet minskas eller 
ökas. Detta sker medelst en inuti urverket varande 
ruckvisare, som då den föres åt urets medelpunkt ökar, 
och i motsatt rigtning minskar löpverkets gång_ 

Distansurets användande. Då ett afstånd skall 
uppmätas ställes först visaren på nollpunkten medelst 
knappen c. Uret lägges sedan i högra handen, liksom 
då man ser på en klocka, högra långfingret stödes emot 
knappen O under det att pekfingret lägges emellan klock
fästet och knappen c, hvarefter observatören oafbrutet 
fäster blicken vid elen punkt, hvarifrån han väntar skot
tet. Han kan då med sin kropp intaga hvilken ställning 
han behagar. I samma ögonblick ban varseblifver blixten, 

<:>) Ljudets fortplantningshastighet h vilken uppgår till l l 25 sven
ska fot vid en temp. af 0° l Ur oberoende af barometerhöjden l men 
ökas deremot något med stigande temp. ci rka 2 fot för hvmje grads 
temperatnr-stigning Ufver 0° l sit att den t ex. vid 16 ° blifver 1157 
fot. Red. af Tidskr. i Sjövllsendet. 



tryekes mc<.! häftighet på knappen O hvarefter han vän
der tirat åt det håll harifrån han nu inväntar ljudet af 
::;k.Jltd. l s:llluna ögonblick detta n~r hans öra, afbry
tcs tryelminge1,, hvard"ter visaren omedelbart angifver 
afstnndet på don, mot årstiden svarande, cirkolpere-

ferien. 

Oaktadt knappen O:s rörelse är mycket liten, så kan 
man dock anse att det går någon tid förlorad innan ver
ket hinner siitta sig i rörd~c; men dii det deremot åt
gfu· n ågon tid innan knappen vid lössllippningen binner 
stanna verket, s[t har det visat sig att dessa bcgge fel 

taga ut h varandra. 

Vanligtvis följa tlcra skott efter hvarandra hvarförc 
det blir svårt att vota lwilkct skott som motsvarar den 
observerade blixten. För att undvika ett misstag invän
tas on mera märkbar paus i don fiendtliga chargen, hvar
efte r observatören, då han blir varse den (örsta bli:rt, 
sum derefter utgår frfm ba tteriet, trycker på knappen. 
Den (örsta hnall , som derefter når hans öra är den, som 

motsvarar den observerade bli xten. 

A(liisn,ingen. Antag att visaren stannat i det läge 
figuren visar. Göres observationen på sommaren, sker 
afiäsningen pil den yttre cirkelperefcrion, hvilken är be

tecknad med + :2 0° . 
Som visaren passerat ()Q,JO:fot-strecket samt något 

mer än J liten uoluing, kan afståndct, enligt figuren upp

skattas till G2:26 fot. 

Var observationen gjord på v?tren till: 6076 fot. 
, , , ptL vintern till: 6000 , 

Simli e visaren gått ett helt hvarf kring taflan innan 
de u Htau nadc, så vore de respektive afstånden: 
för summar = 10,000 + 560 + 6,226 = 16,775 fot. 

, vår eller höst= 10;000 + :270 + G,075 = 16,345 , 
, vinter = lu,OOO + 5,000 = 15,900 fot. 

' 

r 

l 

Distansw·ets egenslcape1·. Den sekolsl;'\nga crfarc·n
heten af ett fickurs stvrka och uth ållio-het bör anses "if-... C' D 

va en fullständig garanti för detta instruments soliditet 
i synnerhet som, uti distansurets verk, fickurets ömtfL
ligasto del är utesluten . Distansuret angifver afstån
den med stor no0agrannhet nära noa oberoende af temr1o-_ i ö 

raturen i luften, blott man iakttager att afläsa afståndet 
på den af de 3 perefericrna, hvilkeus temperatursiffra 
närmast iifverenssti:immer med luftens te m peratnr vid o3-
servationst.illfället, ty skillnaden rnellnu dessa tvenne 
temperaturer, in verkar så obetydligt på resultatet att den n a, 
äfveu för de most ogynsamma fallen, kan lcrnnas utan 
afseende. 

Instrumentet är, genom siu form och Hin hitth et alt 
uppdraga, lätthandtcrligt och ltltt;;kiitt. Det kan utan 
minsta olägenhet medföras så väl af on observatör, h vilken 
på ett fartyg blir säud till vlidcrs att mäb ett afst~nd, 
som af en ryttar6 utan att på u;'\g,ut sätt l'ara i vägen. 

Observatörens rörolsl'l', eller dt>n shillning uti hvil
ken uret hålles under observationen , inverk ar id;:e det 
minsta i,å resultatets noggrannh et. En afstfmdsmlitning 
kan derför med detta ur utföras på ett fnrlyg utan det tas 
krängning inverkar pft rrsultatet och on beriucn n·kog
nosör kan mäta ett afstånd uneler det l1an rider i hvil
ken takt som helst, han måste dock i dut ta fall iilftg
komma att göra en korrektion för det viigstyckc, hvar
med han, under det att obsernttiou en pi\g:"ttt, nlinnat 

eller aflägsnat sig frtu1 målet. 

Då ett fi. eudtligt batteri öppnar sin eld, följa sko tten 
vanligtvis mycket tätt på hvarandra. D et finnes då blott 
en möjlighet att taga en observation ncmligcu , sum för
ut är uämndt, att inväuta en tillfällig paus i elen fiondt
liga elden. Som sädana mera !'ostämda pauser antagli 
gen intet återkomma sil ofta, är det af stii1·~ta \'igt att 
instrumentet tir af UO!I ucskaffcu!Jcteu, att det på intet 
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sätt kan hinara observatören begagna sig af hvcwje sådant 

tillfälle. För detta ändarnlil är uret förserlt med en me

kanism, som genom den lilla knappen (c), på ögonbliekot 

kan bringa visaren p8. O-punkten. Obsrrvatören har här

igenom ett medel i sin hand att i bvarje ögonblick, dit 

han märker ett gynnsamt tillfälle erbjuder sig, göra sig 

beredd att taga en ny observation och sålunda aldrig be

höfva förlora ett dyrbart ögonblick. 

Distansurets visare går med konstant hastighet 1 G 

hvarf, hvilket motsvaras af ett afstilnd af 160,000 fot 

eller 4'/2 svensk mil. 

Distansuret kan således användas att uppmäta till 

och med sft stora afstånd att observatören måste vara 

försedd med tub eller kikare ftir att observera elden eller 

röken från den uffyrade kanonen, och blir o;åledes men

niskans hörsel, som besttlmmer gränserna för afstil.nden 

utan hvilka instrumentet ej är auvändbart. *) 

<!') Den methocl h varpå di;tan:;mcts inritttning grundar sig, ucrnli

gcn: alt genom ljudet~ hastighet Lestihnmn nfstfmdct medgifver myc

ken noggrannhet, nHr skjutvapnet och lirat liro under inflytande af 

samma temperatur och vid samma hi;jtl. En mcdelmtLttigt stark vind 

i riktnir•gen af ljudet orsakar e n fi.iriindring i dess hastighet af un

gefiir 20 fot i sekund en; en h ttrchre vind mern. 
Red. af Tici ~kr . i Sji.ivlisendct . 
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Tabellarisk uppgift på de England nu brukliga rafflade kanoner; deras benämningar, vigter 
och kalibrarnas storlek m. m. *) 

1\lynnings-Iaddnings-lmnoner. 

Kanonernas beskalfenhet med afseende på 

Kaliber mc!- \ 
lan bommame. 

vigter, benlirnninga.r sa1nt deras anviludnu

dc till 8jös eller buds. 

35 tons kanonen af en enda klass 
- anvlindes till sjtis. 

23 tons ],anonen af en enda klass 
-- am·ändes till lands. 

25 tons kanonen af två klnssor -

12 130,470.1 

'l J)O ' 
l .:>,Ou ,,,-, , 14fJ. 

användes till SJÖS och till lands . 12 BOA70. 

25 tons kanonen af ty:'l, klasser -
användes till bnds. 11 27,039. 

18 tons kanonen af två klasser -
användes till lands och till S.JÖS. lO 25,B99 

12 tons kanonen af D klasser -
anvundes till sjös och till lands. 

9 tons kanonen af 3 klasser -an-
yändcs till sjös. 

46 cwt Haubitz af en enda klass -
användes i land. 

7 tons kanonen af 3 klasser- an-
vändes Pndast i land. 

1\'i., tons kanonen af 3 klasse r -
användes till sjös. 

90 cwt kanonen af en enda klass 

9 2:?,859. 

8 20,Bl9. 

s 20,319. 

7 17,779. 

7 17,779. 

-- användes till sjös. 7 

5 tons 80:pundiga kanonen af en 
enda klass- användes till lands. 

64 cwt, 64:pundiga kanoner af 3 
klasser - användes till sjös. 1

) l 
71 ewt, G4:pundiga kanonen af en 

<'nda klass - anYändes till sjös 
och till lands. · 

58 ewt, G4:pnndiga kanon en af en 
enda klass - användes till lands. 

35 cwt, 40:pundiga. kanoJH!n af en 
enda klass . 1

) 

22 cwt, :z:>:puillliga kanon en af en 
enda klass. 1

) 

12 cwt, 16:pundiga kanonen af eu 
enda klass. 

8 cwt, 9:pnndiga kanon en af smidt 
jern och af en enda klass - an
vändes till lands. 

6 cwt, 9.pundiga kanonen af smidt 
jern och af en enda klass - an
vändes till sjös. 

G,a !G,OOl. 

6,s

1

1G,OOI. 

G,3 16,00 1. 

G,s l G,OOl. 

4 ,75 l~,OG5. 

4 10,160. 

3,6 9,144. 

3 7,600. 

7,GOO. 

Roffel-system. 

"\Vool wie h" 

d:o. 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

u:o 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

"Shunt." 

"Plam
grooved." 

d:o. 

·d:o 

d:o 

"Modified" 
"Freneh." 

d:o. 

d:o. 

Anmärkningar. 

' Woolwiclt " -.<y.I/PI/1('/ består deri: att för 
alla kano11er öfvc'r 7" iir rrffelnidningen en-

l 
f'ormigt tilltagande från lmmmaren till myn
ningen, hYarigcnom l\anonens kamn1arc ej 
frestas så mycket Yi fl skottlossningen. För 
7'' kanonen iir refl'e.lvridningen likformig, 
reffl:~n s bredd 1,5 inchcs och djup 0,18 
iuches med nfnmdnd e kanter; både den in
förande och utförande kanten flro konstru
erade med snmma radie. Refflans botten 
exeentr isk har eu radie af 3 inches. Reff
loma hafm samma bredd för alla gröfre 
kanoner, men de iiro 0 '',2 djnpa för 10" 
bnouen och uppåt. R efflorna iiro iifven 
bredare vid mynningen i dessa kanoner i 
nff<igt att llitta laddningens infiirande ; den 
infömnde kanlen lir nem!. afskuren till en 
bred el af 2+ inches, aftagancle inllt till el en 
best.iin.cla bredden vid 2 i nch es innanför 
mynningen; antalet refflor vexlar med ka
libem: 7 inches kanonerua hafva 3; 8 inches 
kanoncrnf\ 4; 9 inchos kanonerna 6; lO inches 
kanonerna 7; 11 och 12 inches kanonerna 7. 

1) För n ii r varuncle endast fursukslmnoner 

'8/umt'-•,IJslt!met bestur deri: att refflor
na hafva en djupare och en smalare deL\ 
Projektilerna hafva mjnka koppur-Imappar 
h vilka med ett spelrum af 0"025 liitt pussa \' 
i elen djupare delen af refflan . Dll projek
tilen införes glida knappa.me nti den djupa
re delen af refflorna tills de komrr.a 33",5 
fdm mynningen, då de möta en inböjning, 
så att de föras i en med samma djup sma
lare del af refflorna lwilken de seelan följa 
i n till kam muren. Vid skottlossningen stöda 
knapparne mot den 3.ndra kanten af reff
lorna till de möta ett 14" långt uppåt lu
tande plan, emot hvilket lmapparua allt 
mer och mer pressas uneler utgången. De 
hafva 3 refflor med likformig reflelordning 
och st igning 40 kaliber. 

'Plain-.'lrooced" iir Shunt-systemet så till 
,, ida iindradt att den djupare delen afretf
lan, älvensom de lutande planerna (Shunt) 
i\ro borttagna så att. enda st den smala de
len af reff'lan :\terstår. Refl'l oma l!ro 0",6 
breda i bot.ten och 0", l1 djupa mednågot 
afnmdade hörn. llefflornas antal 3, likfor
mig vridning-stigning 40 kaliber. 

"Moditied Fr enclt" ;ir detsamma som 
»'V Golwich,-sys1 emet men med 3 refflor. 



8 cwt, 9:pundiga kanoner af brons 
och af en onda klass - använ-
dc's till lands. 3 

7:pundiga bergskanoner af stål, vä
gande 150 J bs och af 3 klasser. 

7:pundiga Mtkanoner af brons, vä
gande 200 lbs och af 2:a klassen 
(finnes 2:ne klasser). 

7 :pundiga brons kanonen, vägande 
224 lbs -- af 3:dje klassen (har 

3 

funnits 3 . klasser. 3 

7,600. 

7,600. 

7,600-. 

7,600.1 

d:o. 

"French." 

d:o. 

d:o. 

• F'renclt" syslem 3 rcfflor af 0 11 ,285 djup, J 

2",02 bredel; vridningen gmdvis tilltagande 
från O Yicl bmmaren till en vridning på 
259'' vid mynningen. 

Obs. De olika klasserna afvika hufvudsakligast i tillverkningen. 

Bal\ladduiugs.,kaJwner 

.\) KanoucJ' med lmkladdningsshnf. 

82 cwt ]-;anont•r, -- användes 
bnds och till sjös. 

12 l'wt kanunon - användes 
lands. 

ti !l 

till 

35 '~wt , 40:pundiga kanonen - an· 
Yändcs till lanels och till sjös. 

l G nvt, 20:pundiga kanrmen- an
Ylindcs till lands. 

15 cwt, 20:pundiga bmoncn- an
vi\ndcs till ~jiis. 

13 cwt, 20:pundiga Låtkanonen 
am·iindes till sjös. 

8 cwt, 12:pundiga kanonen - an
vändes till sjös och till lands. 

G cwt, 9:pundiga kanonnn - nnl'lin
dcs till sjös och till lands. 

3 cwt, G:pundig-:1 kanonen-- anviin
clcs tiH lands och till sj ö s. 

l 

7 

4,75 

3,75 

3)5 

3,75 

3 

3 

2,5 

In ,7'19.1 '"l' h e m'"Y 
grom·ccl system" 

17,779. d:o. 

12,0G5. d·o 

9,525. d:o. 

9,526 :-:o. 

9,525. d.o. 

7,GOO. d:o. 

7,GOO. d:o. 

G,350. d:o. 

Jt) Kanoncl' med haklatldningskil. 
(W eclge Guns.) 

G t cwt, G4:pundiga kanonen -an-
vändes till lands . 6,4 16,255. d:o. 

32 cwt, 40:pundiga kanonen -- an-
vändes till sjös. l 4,75 12,065.1 d:o. 

7" bakladdningslmnonema som anviindas 
till sjiis, skola sii smiiningom utbytas mot 
7'' refl'lade mynniJJgsladduings-kanoner af 
6} tons och 90 cwt. 

·:~') Dessa uppgifter iiro hufvuclsaldigen hemtade nr »l)arliamentary Papei's» d'en 1874 och engelska helskriften »Engi . 
necring». 



24l 

Om kompassen och dimma. 

Ett ämne af stor botydlmhot, isynnerhet med 8fsc
endo 11å vår kustseo·lino· bar nrli o·en v8rit svnli o-t i ticl-ob .'O JO 

ningarno, af 08ptain Saxby, i engelska flot tan. 

Det afsor den möjliga inverkan d im rna har på kom
passnålens tillfälliga tröghet oll or liflighct .. och minskar 
följaktligen, under navigering, säkerheten för alla får
tyg, synnerligast jernfartyg. 

Detta ämne tir af största vigt, dit nwn tager i ho
traktande att vftra öar äro omgifna med tlitnma en stor 

del af året, orsakad på vc'stkustcn af Gol fshömHH' n s 

varma luft som mijter och kommor i hc riiring nwd den 
kalla landbrisen under det att på \':'L ii ~ tra kust or

saken har ett omvändt förhållamle . 

"Fel i kompassen" hafva lu.nge nnit uppgifnc som 
on orsak till skeppsbrott under dimma och ofta öfycrskylt 
felet hos befälhaJvaren att nnderluta att lwgagna lodet. 
J\Icn med afseende pä jcmfartyg lllft~te man konl!na 

ihåg att, om någon utomonlontlig orsak af elektrisk 

oro föl'ofinnos [ir dot v isst icke omöjligt att fartyget kan 
blifva magnetiscraclt, eller tvärt om, frigiims fr:'ln den 

magnetism det kansko fiirnt. ogt. I h1' ilket fall som 
helst , är det naturligt, att si'tdant kan alh·arsamt inYCr
ka på kompassen hvilkcn fii rnt blifrit rättad elle r juste
rad i förhållande till skeppets normaln magnetiska till

stånd. 
Skoppot N ort h n m uerland Yi~arle ett cgcm1om ligt 

exempel ptt :ttt fartyget verkligen blifvit en kral"tig mng
not, iill fuljc af Jon rik tning l11·aruti fart)·g·ct stocl un · 
der dess byggnad, jomte ilfn'n andra orsnk01'. Dt't ;lr 
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derföre tydligt att ett jornfartyg alltid är blottställdt för 

magnetismens inflytande, och följaktligen aterverkan på 

kompassen . 

Nu är frågan i hvad mi\n "tjocka" eller dimma in

verka på fartyg eller kompassen, eller på båda; och 

denna dubbla fråga gifver anledning till vigtiga Letrak

telser. 
Olyckligtvis kunna vi ej fiirsöka att behörigen lösa 

denna fråga genom experiment, vare sig i Observatoriet 

eller annorstädes på land, utan som viikor är det abso

lut nödvändigt att undersökningen utföres på det flytan

dc fartyget. Häraf härleder sig den stora ovisshet som 

berör detta ämne. Det antages af dem som tro pli dim

mans inflytande, att donna sPdnare åtföljes af mycket 

elektrisitet och detta nrkar p:'\ kompassnålen. 

För många år sedan al'handlade lVI:r Crosso från 

Tunnton åtskilliga intressanta "fncta" om denna och an

dra frågor om elektrisitet infiir tbc British Association 

vid dess första miite i Bristol. Han hade nomligen på 

sin gård upprest isolemde jornpelare hvilka voro före

nade med jorntriidar och på dutta sätt fijrdo han den 

samlade atmospheriska elcktrisiteten in i sitt laboratorium. 

Virl dimmigt viider fann han den fria olektrisiteten 

förekomma i ofantlig mängd, och under det att förut allt 

varit lugnt gjorde ankomston af "tjocka" eller dimma 

vid beröringen med jcrntrftdarne on ögonblicklig och 

häftig miaeldning af den elektriska strömmen. Andra 

observatörer hafva iakttagit samma resultat. ::\fan kun

de möjligen medelst elektriska drakar eller ballonor för

sedda med jerntrl\dstllg utföra exporimenter i detta syfte 

på land. R esultatorne skulle blifva mycket intressanta 

om icke nyttiga. 

För att återvända till jornfartygen anse vi en myc

ket vigtig sak undgått vår uppmärksamhet. Det är nem

Iigen: seglingens riktning eller fartygets kurs vid de till-

\ 

... 

/ 

2JJ 

fällen man funnit kompnssen vara otillförlitlig, under 

tjocka eller dimma. Af betydenhet blifve1·, antingen 

fartyget seglar paraHelt eller nära parallelt med den magne

tiska equatorn eller meridianen. 

Det är klart, att frfw vår theoretiska och praktiska 

kunskap om magnetism och eloktro·magnetism för att 

icke lifven tala om dia-magnetism det skulle blifva ett 

synnerligen vigtigt ämne för öfverläggning. 'rvå tillfällen 

skola belysa detta. ~,ör uågra år sedan i slutet af De

cember gjordes en segling från I.Jot:don till Edinburgh 

under tät tjoc],a hvarvid noggranna observationer gjordes 

från N ore till Y armouth. 

Fartyget som var en propeller-jornångbåt hade tro 

kompasser ombord hvaraf en var placerad förut, en ak

terut och den tredje midskepps p?L däck. Dessa voro 

kontrollerade genom en mycket fin s. k. fick-kompass 

och under en tid af 20 timmar inträffade, dem emellan, 

ej några nämnvärda skiljaktigheter. Fartyget styrdes 

uteslutande efter kompassen emedan det under hela tiden 

ej var möjligt att se två fartygslängder framför sig. Sam

tal om detta ämne afhandlades ständigt med kaptenen, 

som länge seglat på dessa farvatten, men han hade egent

ligen ej nitgot serskildt att tillägga med afseende på 

dimmans inflytande. Uti detta fall styrde fartyget en 

kurs nästan paraHel med magnetiska meridi(!nen; men 

ett annat tillfälle gaf andra. resnitater då segli.ngon före

togs med en kurs nära paraHel med magnetiska equatorn . 

Härvid gjordes seglingen från Ayr till Campbletown i 

Clyde -viken, under en tät tjocka i September. 

Öfver dimman herrskade ett klart solsken och inga 

moln funnos . Styrande efter kompassen uti en och en 

b alf timmas tid räknadt frlin det man lemnade Ayr hadl7 

fartyget kommit till norra i stället för södra sidan af 

ön Arran, h vilken observerades just i tid för att fartyget 

icke >;kulle rusa på land. 



Det u pp!Hcktcs ait fa rtygct; c u h j u l- j ernå ngb:'it, hade 
efter kompassen ulifvit styrd i en direktion af nära l 00° 
från sin egentligrt kurs under en del af seglingen. D ii 
dimman hastigt lättade sig såg man solen på nedgående 
i nord i stället för något syd om vest. Styrmannen sa
de sig då veta att kompassen rörue sig trögt förr än far
tyget lemnade Ayr och hade r8.dt att en lifligare stldan 
skulle tagas ombord, samt trodde på Jimmans inverkan 
på kompassen. 

Vi vilja här icke ingå uti någon diskussion om de 
olika åsigtcr som här blifvit uttryckta om detta vigtiga 
ämne

1 
utan önskade blott framhålla ni\gra beaktansviirda 

händelser som tala både för och emot dimmans inverkan. 
D et vore önskvärdt att den omständighet vi hur på

pekat bars i minnet af observatörer isynnerhet som den 
dimmiga årstiden erbjuder rikliga tillf~llen fiir undersiik
ningar både på land och haf. 

Betydelsen af denna fråga såsom syftande på säker
het af menniskolif och egendom kan icke nog högt blif
va uppskattad. 

, 

Utdmg af löjtnanten i norslm marinen Juels rapport 
efter en af honom företagen resa till Ryssland. *) 

Hlirm ed har jag iinm afgifva rapport om den af mig under som
maren 1873 till B,yssland fön' tagna resa för att föniirfva 1\:Unn edom 
om den ryskt marinens organisati0n , materiel, öfningar och taktik 

I marin -styrel s~n s instruk t ion af den 14 l\Iaj bl c f det mig bland 
annat specie! t ålagt att undersöka: 

a) hvad slags kanonbfctar eller minclre krigsfurtyg man bygger, 
d eras armering och cl cm s b estiimmelse i försvuret. 

b) Om mun vidtftgit n C.gm anordningur med afseende på försva
ret uf den ryskn. kusten, och pi\ hvn.J. sii tt clettu försvn.r iir orgaui

scmdt. 
, lessa tvenne frågor skall jag besvara förs t ; de ufriga skola se· 

d ermera finna sina svar i rapporten. 
a) Fur tillflillct bygges viJ. uster~justationerna h varken kanon

bfctar eller mindre krigsfartyg, och har det h eller icke under sednm·e 
tid varit byggcl:t några, eniir ryssarnc alltsedan 1861 endast har byggt 
pansarfartyg. Man hm· emellertid t:inkt att siitta på stnpeln 2 a 3 
lmnonb[,tar aJ »Stannchklassen », 80 fot lflllga, trU påjernspant; men 
för så viclt jag kumle erfara voro ritniugarne tinnu icke fullt fiircliga . 
Af de lild re kanonbC.tarnn. finn es ännu endast 3 n.rmcrarle i Kaspiska 
h afvet och 4 i S ibirien. De sistniimnde föru lwardera 2 ö" bnkla dd
ningslmnoner och 4 4:pnnrliga De iildrc kanonbretar som finnas. 
qva t· i Öotersji.in, n.nviindas till aviso-fartyg, till varftJbruk, till sj umiit
ni ogar eller till experi n1 entcr. Af n.nclm mindre fartyg fi.nnas iinnu 
23 ångskonertar, hmraf 5 i Östersjun och 11 i Svarta hafvet , med 
maskiner pr, från 40-00 hiistl;raft er. De iiro endast armerade med 
4:pnucliga rcfflade kn.noncr och brukas blo tt som kustbevakningsfar-

<i>) Denna j emte några andra från norska sjuoffi cerare afgifna 
rapporter eller rcseberiittelser li.nnas intagne i Bil. II till norska ma
rinens b11dgetförslag för 1875-1876 . Som dessn. rapporter genom 
sit t sakrilm innehåll äro af b eskaffenhet att gi fvlt en kimm e och 
fullständ igare inblick i de länders maritim(\ förhålland en som de om 
fn.t.ta, ii n ll\·acl man i a llmiinhet genom mil i tura tidskrifts -uppgifter Ur 
i tillf;ille n.tt erhålla, så hn.r redaktionen för afsio-t att efter hand och 
i mon af ti llskriftens ut rymme återgifv:> det vi[;;endtligast e af dessa 
rapporter. 



tyg. Af mindre fartyg ii ro under byggnad: l kanonL:Il i SiLiricn oth 

l skonert i Svarta hafvct. 

b) Hvad kustfUrsvaret angår, sii finnes ingen speci e! organisation 

för detta. Mnn litar i detta hHnseende på telegrafen, hvaraf man 

har såväl optisk som elektrisk, på jernbanorn:1 hvilka i Östersjciu på 

de fl esta stiillen ligga i niirhetcu af kusten, samt pii armuen, flottan 

och kustbefiistningama. På grnnd af ku stens befkaffenhet skall det 

efter hvad man sUger icke finnas n:"tgot. stiille, hvarest en fiende kau 

latulstiga och få f~st fot ntanftir den finsim skiirgården. Hihifrån 

skulle emellertid allt vidare framtriingande åt öster förhindras genom 

Viborg, på hvars befii stand e årligett anvHndas stora summor, eniir den 

!ir nyckeln fr:"m landsidan till S:t Petersburg. 

lll!trineus orgauisatiou. 

I. llfcwin-ministerium. 

I spetsen för marinen st>1r en gr·n~rakuniral , för n1irvarande stor

fnrsten Konst.antin Nicolawitsch, som iir marinens chef och har Jen 

högsta ledningen af alla dess angcliigcnheter. Sjelf,·a ministeriets 

be~tyrelse är uppdraget åt en minister, under hvilken åter står en 

vice minister. Vid sidan af general-amiralen sti.\r 

Amiralitetsrådet, 

som har att behandla alla de sake,·, hvilka a f denne f<Jreliiggcs <let, 

att starlflista alla ekonomiska transaktioner, so m ligga utom anJra 

myndigheters kompetens, att afgöm tvis tigheter mellan ministern och 

privata, att genomgå de årliga berättelserna om marine1:s skötsel 

samt fatta beslut rörande densamma. Det be:; tår af general-amiralen 

som president, ministern som vice-president och 12 med lem mar, nem

Iigen: 4 amiraler, l general (af skeppsbyggnadskåren J, 4 vice-amiraler 

(hvaribland vice ministern), 2 general-löjtnanter (l af artilleri- och l 

af land- och vatten-byggnadskåren) samt :1f en högre civil embetsrn an. 

Ministeriet iir indelatlt i följand e huf'vndufdelningnr: 

a) il!imslerns lcanceli, som har bef:1ttnir'g med hela marin ens 

materiel och ekonomi, och h vari de siirskildta administrations-grenarna 

iiro underlaggcia sina speciela kontor. Kauceliet u tarLetar budgeten, 

hvilkeu för 1873 är nuslagen till 24,662,529 rubel , fördelad p:"t följau

de hufvndposter : 

' / 

21-7 
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J3udo·eten har således KtigiL frilu i fjol med 3,893,261 rubel. Till . 
" öknicgen faller förnUmligast på byggande af nya fartyg 2,129,3 19, 

underhåll af byggningar i land 461 ,263, öfningnr hemma 767 ,7 28, 

lönefurhujningar 386,3b5 rubel eller 23 å 24 procent. Inkomsterna 

äro antagna till 517,349 83 4 rubel mot 497,197,802 i fjol. Armebud

geten Ur fur i år 16ii ,ö41i ,007 rubel. 
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b) ]nspcl.:tiollsl;u!llurel, som har befattning med allt som har af
seende på mariuens personal samt med alla kommandosaker. 

c) FJ.~droyqfi,/.:a kon/ori'l, hvarnnder tillika sorterar fyrväsendet. 
I spetsen för hvar och en af dessa a n.fdelningar står en direk

tur och under denne en Yice direktUt·. Direl,turen kan afslnt!l kup 
och fiirsiiljningar till ett bestiimdt belopp; han furdelar arbetena i de 
s:irskilda kontoren, km ombyta och afskeda alla funktioniirer, hvilka 
icke iiro af ke jsaren anstiillda, han kan bevilja permission intill 3 
månader och ntdela gmtifikatiouer. 1-harje ::~fdclning lir nemligen 
tilldelad en viss [n·lig SUllllllfl till kontors-und erhi'tll. l-Ivad som inbe
sp::~ras genom förminskning af pcrsou::~len , fördelar direktliren mellnn 
dc i'tterst[iend0 embetsmiinncn. Direktören i minit"terns lmnccli lir en 
ciYil embetsm::~n, i de tvenne andra afdelningarua en vice-amiml. 
Chefernc fur de sHrskildn kontoren iiro i alla afdelningar till stlirst:1 
delen civile. 

d) /)en teknis!.·a komiteen med marinministern som pre~es ::dgur 
· alla tekniska fdtgor. Den har 3 nndcrafde:niugar, hvillm h[t]Jn. sina 

siirskilda s::~mmantriiden; dc triida emil1st tillsammuns nnder ministerns 
presidinm, uUr saker af gemensnmt intresse sko b afg1iras. Det gifves 
tYennc slags led::~ möter: stumliga och tillförort1nade. Eniir cie sUr
skilda afdelninganm tillika 11Var för sig uppgöra ritningar, utarbeta 
kostnadsförslag o. s. Y., hafva de sina ritkontor med erforderlige bi
triiden. Afdelningarnes förmiin iiro tillilm chefer för kontoren. Dc 
tre afdelningama ii ro: 
l. Skep;j.,/Jyy.'Jeri-a/delninyen med en general-löjtnant af skeppsbyg

geri-kåren so m förman och lO ledamöter, nemligen: l vice-amiral 
och l konter-amiral (sjuofficemre) s::~mt l general-löjtnant, 2 ge
neral-majorer, 3 ufverstm och 2 kaptener (skeppsLyggare). 

2. .11,-tilleri-aj'deiningen med en vice-:1miml som förman och 9 ledn
möter , nemligen: 2 konter-amiraler (sjöofficerare) samt 2 general
majorer, 2 öfvcrst:c-Wjtnanter, 2 knptcner och l stabs-kapten 
( sjömtillerister). 

3. Land- och w/lel,b!J.CJ.9'"'ds-afdelninyen med en general-löjtnant 
som förman och G ledamöter, nemligcn: 3 general-majorer, l 
öfverst.e och l kapten (s::~mllige af lanLl- och vattenbyggnads
kåren) samt l kapten af 2:dm klass (sjöofficer). 
e) Ma skinkun/"' et har hittills varit ett kontor för sig sj el f, men 

m:1n hm· fur ::~fsigt ::~tt nnderliigga det den teknislm komiu!en såsom 
en 4:de afdelning och organisera demm i likhet med de öfrign 3. För 
niirvarande skötes det af en kapten i maskinist -Utren. 

f) Heg/unentskonloret, som utarbetar reglementen. 
g) Ofcer!.:rigsnitten, som lir sista instansen i miliUira rättssaker. 

Den har som fönn:1n en nmiral och 5 ledamöter, nemligen; l amiral, 
1 general, l vice-amiral och 2 gehoimen'\aer. 

n, f'c]o\ningar, ]tyilkas fnnktioncr angifvt~· :d YiLhtre linnn ' följan,le " ' ~ 
ben:llllnlngen: 

h) .lfedicinalkonto,·et , 
1) [;.,.,, rleJ·t·isJ1iii{JS/,·oJJtitJe 11 ' 
l<) GeJ,eralkrigs-kommissariatel, 
l) /i eri.<iunskonluret, 1 h 1 t c fur den oflicieb tidningen oc 1 o' ry ·tn) l ledctktionskoJJ/oret 

kcriet , 
n) /3ibliutheh ·t , 
o) ,l!nseet och 
p) Arki,.et. 

II. JJJa,·instatione1'. 

Marinen har fuljamlc 11 stationer: 

l. Arkangel fUr Hvita hufvet 

2. S:t Petersburg , Östersjön. 

3. Kronstad t , d:o. 

4. Sveaborg och Helsingfors, d:o. , 
5. Reva l , Ll:o. 

(j, Nicolacv , Svartn hnfvet 

7. Kawlinsk , Azovslm h::~fvet . 

s. Bak u , K::~spislm hafvet. 

'J. Astrabod , d:o. 

lO. Aralskoie , Aralsj ön 

11. Bladivostock " 
Östliga Sibirien. 

Bilo.<"fl 2 utvisar, hmu många officerare och kaclette~· af hv11~je 
kår, som o il ro kommenderade att tjenstgura vid de siirsblda statw-

J · l I 1'l·alecles 'ir nnfurdt huru mycket mans b , p och nernas e \:lp ase 1er. J H • ~ ) 

huru många fartyg, som hörer till stationerna. Bilagom~ 13, 14, lG, 
21: 22, 23, 24, 25, 2G och 27 angifv11 ,]e niinnnrc ~ctalJ ern::~. 

Af dessa stationer hållas Arkangel och Hclsmgfors eudast för 
fyrvii senclets sknll. 

I Sveaborg ligger etL detachement på 104 man enelast för att. 
f". :rriitta den vid fiistningeu furafallande militiim tjensten. 

I Be val ii ro upplagde ni'tgra fartyg, ncmligen: 3 skonertar och l 
tran;purtfartyg. Den hiir vanwcle halfva ekipaschen aflemnar också 
manskap till Östersjöns fyrfartyg. Besilttningen ombord utgöres af: 

2 officerare af styrmnns-kfn·en, 
2 underofficers-korporaler, 
l proviantriikenska psfömrc (<mderofficer), 
l sj nkvaktme, 

24 matroser ot:h 
l matros af mn~kinist -k:'tren. 



S:t Petersbmg :ir upplags-stiillet fiör dc kejserliga lu~tfart.ygen 
samt de flesl~t flodbåtar och avisa -fartyg. H:tr ligga ocksil de betyd
ligaste varfven, hvarom n:irmare tingre fram. 

h"ronstudt lir marinens hufvudstation i Östersjön. 
1Yicul""" lir nyligen nnl:lgclt och sknll blif'vn hufvudstat.iou för 

Svarta-hafs-flottan. 
/Julcn iir hufvuclstation för Kaspiska hafs-flottiljen. 
I spetsen ftir stntionerna S:t Petersburg, Kronstad t, Nicolncv och 

Bladivostock står en stationschef. Direkte uneler denne sti'rr cheforne 
för de siirskilda okipascherun och varfschefen (komand porta). Der 
det finn es flere varf, har denne und er sitt befiil uuder-varf~.chefer. 
stationschefen har sitt J;anceli oeh sin stab. Vid varfvet finn as de 
vanliga kontoren: skeppsbyggnads-, tygmiis.are-, ekipagemHstare-kon
tor o. s. v I Nicolaev limres ett siirski ldt kontor för fyrviisendet . 
Vid sistniimnde statiouer finnas nncler-krigsriitter. 

Vid de mindre stationerna finnus endast en varfschef och en 
ek i puge rn;istare. 

III. llfarinens personal. 
A. Officerare. 

11Iurinen har 9 olika ~lags officerare , som hiinföms till följande 
k[n·er: 

L Sjöofficers-kuren, 
2. Sjöartilleri-officers-kåren (korpus morskoi arti lleri), 
3. Styrmans-kitren (korpus fiotskis stnrmanov), 
4. Maskinist-officers-kftron (korpus inscheuer mechanikov), 
5, Skeppsbyggeri-ki\reu, 
6. Land- och vattcnbygguads-ldlren , 
7. V arfs-kåreu eller amiralitets-kåren (softojaPchaije p o admi

raltejastvu, 
8. L;ikare-kiiren och 
9. lWkenslmpsWrare kln·en , hvurtill hurer proviant- och artilleri

räkenskapsförare samt skeppare, hvillm föra uppbördsskepparens r;[. 
keuskaper. 

De fem första ki'trerna rekryteras från marinens specialskolor, 
hvilka !Ungre fram skol::l omtalas, sjöofftccrs-ki'u·en dessutom af de 
s. k. junkrarue. AdelsmUns sönet· kunn a nomligan blifva gardmanu 
- vih· examinerad e kadett - genom att göra 2 års örlogstjenst 
och derefter undcr·lmska sig en examen i samma iimneu, som erfor
elras vid utgången frfm sjökadett-institutet. I vadskåren in triida offi
cerare ifrån de fe m förstn:immle kårerna, hvilka antingen icke önska 
eller också på grund af ett fysiskt , moraliPkt eller intellektnelt fel 
icke kunna fara till sjös. L ika ledes upplagas i denna kår gardmari
ner och konduklli rer, h Yilka icke kunnat bestå sin officerexamen samt 

,. 

251 

vHiförtjente underofficerare efter 25 års tjenst. För läkare samtland
och vaftenhyggnacls-iugeniörer finnes i marinen inga specialskolor, llVar
f<;re dessa 2 kårer rekryteras bland kejsardömets examinerade liikare 
oeh ingeniörer. Till officerare i riikenskapsförare -kuren utniimnas 
yiilförtjente räkenskapsförare-underofficerare. 

De militiira graderna i sjöofficers-kåren iiro: 
Amiral, 
Vice-amiral och 
Konter-amiral, 

h vilka ha f va predikatet excellens. 
Kapten af l:sta klass, 

d:o af 2:dra , och 
Kaptenlöjtnant, 

h vilka äro stabs-officerare. 
Löjtnant och 
Mitsch man, 

hvilka iiro subaltem-officemre samt 
Garde-marini 

eller examinerad kadett. 

L;ikarekåren \ir delad i 7 rangklasser ; inalles fmmis 14 rang
Idasser; !Hkarne rangera emellan 9:de (stabs-kapten) och 3:dje (vice
amiral) . 

De militiira gmderna i de uli·iga kiirerna iiro: 
General, 
General-löjtnant och 
General-major, 

hvilk:.~. Hro excellenser. 
Öfverste, 
Öfverstelöjtnant, 
Major (ensamt i var~s-kåren) , 

Kapten, 
Stab8-kapteu, 
Llijtnant, 
Sekondlöjtnant, 
Fiindrik och 
Konduktör eller examinerad kadett. 

Riikenskapsf'Crarne hafva, sft vidt jag kunnat erfara, endast fän
elriks rang. 

De särskilda officerskårernas funktioner ombord och i land au . 
gifves genom deras beniimuingar. Jag ska!J endast anmärka: 

l. Att artilleri-officerare hafva ombord endast befattning med mate
rielen, samt manskapets inöfning, hvaremot batteriet kommende
ras af en sjöofficer. 

17 
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:! . At t st)Tmaus-kårens officerare förutout alt vara ansv<erige fli r 

fartygets ll:tYigering tillika hafva m ed signah·Hscndct att gcira. 

3 . Att varfs-k ft rcus officerare förutom at.t leda de vid varfven fö rc

f:dlnude brobiinks:wbeteua, bcsigtningar o. s. v., tillika nnst:illns 

i de hcigrc posterna vid fiingelser och hospitnler. Större delen 

skoln Ctn ellcr tid hafva s!'t goclt wm ingen syssclsiittniug. 

4. Att riikcnsknpsförarc med officers ruog endast finnas ombord i 

l: sta klnssens fartyg. 
l dc nn rlra brtygcn Hr endast riikenskapsförare -nnderofficer , som sti"tr 

tnH1c·r en af dess :cjöofficerarc, elen s. k. rev isom. Till och med i 

1:st a }:lassens fartyg finnes en revisor, men denne har elå endast med 

p enn ing-utbetalningar att göra sam t öfventppsigt med proviantriikeu 

sknj •sfötTd"Ctl. 
D cnl!a organisation förefaller måuga silsom icke iinclamålseulig; 

ity at t eld ],!ii\-er mtmgrt officerare Olllbord , utan att man har den 

JtJOtsvnramle ny tt :1n nf dem. D et har vari t för eslaget att indrag;L 

a rt illeri - och stynmns-l<ttren, ett förslag, som sannolikt icke m ed L1 et 

föt-.,ta kommer att fcineddigas, eniir det har en motsHmdar e i genoml

'Jlniralcn. Man t <i nh cr hiirlom p:\ en iinnu ytterligare tillökning af 

r,ffi ~c r,;pcrsonalc·n ondJord genom nppriitlandct af en ny artilleri-kår , 

hvnrs offl.c·L1rarc i l~e liigre grndern::t skulle Yarn, kauon-ri:onHneu
r1t_;i'(:r. 

Officer];årcma hafnt tillsamm ans i allo 3,17 2 officerare, n emligen: 

131 gcnenJs - elle:· ami ral>' -, 8ii1 slaiJS· och 2,184 subaltern officeran:. 

D e H ro fördelad G på de ~<irskilda kårern a Sl'llnndu: 

! Sji.ioffiecmre . . 

l 
:-ityt" t nn:ls-ofii<·<" r~,rc 
• \.rtll kn oftll"<'rnrc 
Skepp:--by~~gare . 
:Jfn sl.:in-officetare . . . . 
L:tn d- & Ya.tt ... ~nbyg;l:nad -;-

oiliccrar e . . ~ . . 
Uiknrc . . . 
\"m{;.oificemr <) 
SkepprtrfJ . . . . 
Art i lleri.-r'ikcn' krrnsfumre 
J'rovi :mt- r:ikc nsk~psförare: l 

S,o ::n, 
" "' [!i " p ;_; 
~ 

'"' f 

78 
G 
-i 
8 
l 

7 
20 

8 

o 
3u: 
" ~ " ~ ; 

"f' "' 
"' 

1570 
18 
22 
14 
22 

28 
I Gl 
l G 

=l 

o u: 
:::::?= w 
~·C" 2 g s_ 
~ -
" c; "' ~ p 

5761 1224 
4C8 41)2 
148 175 
123 143 
455 478 

21 5G 1 I ngen under stabs 
12 HlS l kapt(;US grad. 

2;i 8 ~S:l 

-1 0 40 
22 2") 
G l Gli 

Bilngn I vi::;.'1l', hnru u1ltnga offir:ernrc af hvar grad; so1n ii.nuas 
lmllj e kår 
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Niir man fr[mdrager antalet af de officerare, som är., behöfliga 

till tjeust i land vid kontorer, mtilleriverkstiteler, mekaniska verkstä

uer o . s . v., och enelast riiknar dem, som b ehiifves till tjenst vid rt>ge

mentcua och flottans bemanning, så erfordras: 

Sjöoffice rare . 
Styrmans-officerare 
Art illeri -o ffi cc m re 
::IIaskin-officerare . . . 

l 
LHkare . . . . . . . 
Skeppare . . . . . . 
Artilleri -r;ikenslmpsflirare. 
Prov iant-r<ikenslmpsfurare 

331 G23 
3 312 
3 111 
3 272 

14 8 
42 
22 
513 

.Marinen sakHl\r sl\leeles af subaltorne sjöofficerare ungefUr emellan 

80 och 100. Till följd af de dåliga ekonomisim viikor hvaruncler 

officeren iir sliilld, har nemligeu uneler de sista 3 åren omkring 100 

tagit afseel. Aflöningarne hafva blifYit något förbättrade, och för 2 
är sedan Hr uppriittacl en junkerskola i Nicolaev med 60 elever Han

delsmarinen kan möjligtvis i krigst.i llfiille aflemna några officerare. 

Den bestod år 1869 af 623 ångfartyg på tillsammans 45,131 hliBt

krafter , nemligen: 

H vita hafvet. 10 på 570 hlistkrafter, 

Kaspiska hafvet och floderna 423 , 33,725 , 

Azowslm 25 , 1,338 , 

Svarta , 47 , 2,735 , 

Ö;tersjön 228 , 6,7G3 , 

För en mera detaljerad upplysning om antalet af ele officerare, 

so m erfordras till flottans utrustning, tillåter jag mig hänvisa till 

Bil. 14, ll\·ilken <ir ett utdrag af bemat<ningsreglementena . 

Med af;eende pit tjenstetiden , si'L <ir denna, såvida !Lvancement 

endast egde rum efter anciennitet, för niirvarande i medeltal föl
jande: 
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Sjöofficerare \u; år l!) r. r 
Land och vatte nbyggnad s-o fft~:emrc . 11 

" 
9 

" Art illeri-officerare 21 , 11 
" S kroppshyp;gnads-of ficc1·are 25 

" 
11 , 

Masiiin -officerare . 24 
" 

13 l Styrmans-offteerare. 26 , l u " V:nfs-orfic.erare . . 43 16 
" 

Bil I v1snr den liingsta tjenstetid, de nuvarande officerare hafva 

stlttt. i sin grad I snbaltern-grnderna sker befordran niistan uteslu

tmille efter ancienuetet; i stabs-officers-graderna blott i allmiin

liet. Nflgo n bestiimd regel för avancement fmnes icke, ej heller har 
.man uesliimda kadrer. Bruket iir, a tt. när en officer har stått ett 
visst antal år i en grad, t ex. en löjtnant vid sjöofficers-kåren i 10 
11 11 år fur niirvarandc, uppflytta s hnn till niista grad. 

I land fi;rdelas officerarne mellan de sUrskildta regementena eller 
(' kipacher, som de kalla s Till hvmj e cki pache hörer ett bestiimdt 

antal fartyg, -~1vars besiittning såviil officerare som manskap tages 
fd'w denna. Ofverflytlniug af officerare från en ekipache till en an
nan kan dock l'ga 1·nm. Exempelvis iir i Bil. 3 anförd! samman

siittnillgen af 2:dra ekipachet i Kronstad t. Vid l :sta och 2:dra klas
§ens fartyg qvarstå stiindigt chefen, sekonden samt iildste maskinisten, 
vid 3:dj c !dassens fartyg endast chefen för att utöfva tillsyn öfver 
sflviil skrof som materiel under upp laget. Des~a officerare stanna 
vid fartyget, intill dess de aflösn.s af andra, ofta i mer Un 6 år. Som 
Bil. 2 följer en uppgift på huru många officerare af hvarje kår, som 
tjcmtgöra vid de siirskildn ekipacherna. Officerare anstiillda som 
adjutanter, vid kontoren, verkstäder, sjömiltningar o. s. v. Uro icke in

beriilmade i denna uppgift. Dessa officerare höra endast till ekipa
cheu, fur såvidt de uppbiira sin lön derifriln. 

Ombord förrlittas tjeusten som vanligt med undantag deraf, att 
vi,;sa gnm ar af densamma specielt skötas af artilleri-officeren, styr
mannen, revisorn eller riikenskapsföraren. Officerarne gå i 4 vakter ; 
revisoreme iiro fritagna ifrån hamnmkt. :Med afseende på antalet 
af de officerare, som äro reglementerade för de sUrskilda slags farty
gen, tillåter ja_g mig att hilnvisa till Bil. 15. 

Nedanst[tende tabell utvisar hvilken gmd, cheferue och sekon
derue fiir de slirskilda slags fartygen inneha fva. 

Fartygs-slag. 

SjiJgitende pansarfartyg 

Monitorer 
Fregatter 
Korvetter 
Klipperfartyg . 
Hjulfregatter . 

Kejserliga lustyachter . 
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Chef. Sekond. 

Kapten af l :sta eller Kapten-löjtnant. 
2:dra kbssen. 

Kapten-löjtnan t. 
Kapt•m af l :sta klasEen. 

af2:dnt ,, 

Löjtnant. 
1\aptcn Wjtnant .. 

" 
Ka~tcn uf" l :st.a 

2:dra klassen. 

Liöjtnaut 
~ll c r Kapt.en-Wjt.naut. 

Kapten af l :sta klasse n. 
" 

(Den kejserliga lustyachten Alexandria föres af en konter-amiral) . 
Cheferne på skonertar, kanonbåtnr och flodbåtar hafva ifr!ln kapten 
af l:sta klassens till löjtnants rang. KaptenWjtuant som icke Hr far
tygschef, messar tillsammans med fartygets officerare. 

Uni/'nrmen iir nf mörkgrönt ldiide. Frack brukaii icke, endast 
rock, hvilken till parad lir kniippt ända upp till bröstet, men i daglig 
tjenst biires öppen i uröstet. Den rock som b!·nkas till parad, har 

några sparsamma broderier på krage och ilrmnppslag. Epanletter 
brukas af stabs- och genemls-officerarc med, af subaltern-officerare 
utan fransar, af vi~sn kårer af guld, af andra t. ex. styrmans-, ma
skinist- och läkarekårerna af silfver. Graden beteckHas med stjl'rnor. 
Niir epauletter icke biiras, brukas p>• nxlarne breda., st.yfva triinsar, 
hvarp:l gradbeteckningen iir aubragdt. Amiraler och generaler biira 
t.I·iinsar, helt och hiUlet betiickta af en flammig guld- eller silt\-ergallon, 
hvarpå Hr anbrngdt distinktionstecknet, som för amiral Ur 1, 2 och 

8 (?) svart:\ iömar, fur genernler st.jcrnor; stabs-officcrarnes trilusar Hro 
betilckta af 3 (2 smala och l bred) galloner, subaltern-officerarues af 
2 breda galloncr. 

Som di;linl>tiom;tecl:cu brukas dessutom stjernor ; fiindrik har 1, 

staLs-kapten 4 st jcrnor, kapten ingen. Kapten-löjtnant bar 2, kapten 
af :2:dra klassim 3 stjcmor, kapten af l :sta klassen ingen. De sii r
skild>t ki't rcru a iltskiljas dels pi't ga lloncmu , l11·i llm för n[tgra liro af 
guld, för and m af silfver, dels på kliidets fiirg mellan ga.lloncma. Si't
lunda hafva st.ynuans-officermue svart och ~ilfv cr, maskinisteruc rijcJt 

och silfvcr, Sjöofficerarne grönt och guld Nrogra C' ki pacl1er eller af
delningar hafva dessutom sitt siirskilda clistinktionstcckcn. Sjöoffice
rarne Yid sjökadett-inst itutet hvafva hvi tt kiUdc ml·llau gallonerua, 

vid gardena röclt, vid l:sta regementet i Kronstaclt bobta.fven K 
urod cra.d i guld , dil st.orJur::;ten K onstantin iir tless chef. An•lr:t tli 

s-tinktiOnstcckeu iin epauletlcr och trilusar bl'ukas i"ke Afyttcrpl:tp:f\ 
har mnu :l slug: kappa af miörkbl:ltt klildu unget':i r SOlll den, hil -
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ken iir reglementerad hos oss, och hYarpå iir anbragdt triinsar, samt 
slagkappa af ljusgrått k!Ude, den sistniimnde utan diati nktiou er . Om 
sommaren är det ti llåtet att till cbglig tjenst brulm nnif·>rmsro<"k 
af hvit liirft . Som siclogeviir begagnas sabel och stickert. Ordem
dekoralioner bliras endast till parad, undantagandes Georgskorset, 
]nars band blires i knappbillet iifve n p>• ytterplagg, sa mt distinktions
tecknet för att hafYa genomgått akademien, hvarom lilngre fralll. 
E gendomligt för ryssame Ur baschliken , hvilkeu iir reglementerncl srt
viil för officerare som soldater. Gardmarinerue b ii r::l aiguilettcr 

Man skiljer mellan land- och sjöaflöning, elen sistniimuda om
b-ing 50 proceut stö rre iin den förra. Båda slagens li5ner iiro dL"ss
ntom olika efter stlillct, h vares t officeren uppehåller sig. Med afseen 
de hiirpft fmn::cs 3 lmfvucl-afdelningar: 
l. Öster,;jöu, Hvita- och Svarta hafvet, der aflöningen är minst. 
2. Ka spiska lmfvet. 
8 . Sibirien och ullaucl et , hvarest den Ur störst. 

Förutom denna fasta lön gifvps tilliigg under namn af ),Ot·ds
penninga.r till do fl esta funktion liror s•lviil i lund som ombord, tilliigg 
lwillm i ui\gra fall iiro till och med betydligt större iin lön en . I me 
d eltal nppg•h· detta tilliigg för yngre suballeru-officerare till 288 ru 
bel , för iilclre till 4GS, för stabs-officerare till 800 rub el årligen. Dag
trakta menten erhft!.las icke utan p å resor till lands. P ermitterad e 
officerare erhålla nngeftir half aflöning. Officerare, hvillm hafva 

:20 •hs tjenstetid och hafva gjort 4 sjöresor, h vardera p>t 6 månader , 
t:! ler l~ i\ rs , , , 5 , pi'1 ll:o 

, 18 ft rs , , , 6 , på d :o 
, 17 Hrs 1, , , 7 , på d: o 

crhi\lla et t extra ti lliigg t ill sina barns unelerhåll och uppfostran . Dett a 
til liigg sknll fö r ulitYarancle nppgå t ill 150 rubel ftrl igen fur hn uj e 
barn under 10 år, 250 rubel fijr lwartclera öfvcr d enna ålde r . P å 
nf!i.iningeu göres tc mligen betydl iga afdrug, nemligen : 

G pro ce nt ti ll em eri tnl - eller pensionskassan, 
l , , iuntliukassan, 
l , hospitalerun, 

s;,mt en mindre summa, i förhållande till graden, t ia hibliotheket oc:h 
klnbben, hvaruf hvarj e officer iir förbunden till att vara medlem. 
Som Bil. lO följer en t~ppgift på sjU- och land-aflöningen; en del af 
dessa hafva i är blifvil något flirhöjcla , utan att jag med visshet kan 
siiga huru mycket. Som Bil. 11 föl jer en uppgift på flera lönetilliigg. 
Af dessa uppgifter synes, att elen sammanlagda lUnen i det h ela taget 
iir uugcflir så stor som hos oss. 
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Mun har talul mycket om de ryska officcrarnes oiirlighet. I det t h 

hiinseende har under sednare :'tren för~iggiitt en betydlig fciriinclring , 
del s genom lönernas förhiittring, dels genom en skarpare kontroll, 
dels der igenom att man till dc mest frestande poster :mst<iller per
Houer med privat förmögenhet. Stora framsteg iiro ;om Fagdt är gjor
da och komma antagligtvis iinnu att. göras, eniir del lmappHst finn Ps 
någon m:triu, hvarest officerm·no lofva sft tarfligt som i den rysRka. 

Pensinne1·. 

D e rysska officc rurue pensioneras dels af s taten, dels pensio nl'rtc 
de >;i g sjclfva. Staten gifver endast p ension efter 35 (?) iirs tj eust; 
dess storlek något mindre iin h alfparten af lanclaftöningcn i Ostersjcin, 
hvilkcn fmn es anförd i Bil 12. Den priv t\l.a pensionskiissnn, ellleritul
kassan, Hr uppriittacl uneler år 1857; elen hade elen l Januari 1873 
en förmögenhet af 11 millioner rubel. Hmrje officer Hr förpligtigad 
att Yftra medlem af kassan och att betala till den 6 procent nf 
sin lön, såviil fast gage som inqYar teringsp enningar och borclpennin 
gar, med unelantag af de bordpenningar han uppbliror uneler tje n ~t 

utlandet. Permitterade officerare lemna eu fjerclcdel af sin lUn. 

Insatserna återbetalas dels med, dels utan riinta : 
l. Nrir man afskedus af regeri11gen, innan man i\r pensionsberil l·· 

tigad. 
:2 . )!itr man sjelf tager afEkecl , dock i detta fall endast fur det au 

tal !'tr öfver 10, hvarunder man gjort inbetalningar 
<1. Enkor och bam, ntir mannen eller fadren di.ir, innan han har 

tjen t i 20 år. 
D at gifn:s 2 pensionsklasser : 

l. Hcig<ta, efter 35 års tjenst, och 
:!. Liigstn, för dem som lmfnt tjenat mellan 25 och 35 år. 

13ft< la pensionsklnsscrna Yftriera des:utom efter llet an t ::t l i\r, h var 
nuder inbetalning har Y::trit gjord. Hugsta pension Hr nul'a 3 afland
afiöniugen i Östersjön; förhttllnndet mellan hög, ta och hlgsta pensions
klassen iir som 2 till 3. Som Bil. 12 fcilj er en uppgift öfver e marital 
kassam peusioner , l1vat·af synC.>, att officerens sammanlaggda pension 
iir efter 35 års tjenst större i~n lnndaftiiningcn p>l. Östersjö-stationerna 
eller minsta löuel>eloppet. 
Det oaktaclt betjena sig fi't af sin pensionsriitt ; ity att d en som har 
börjat sin bana som officer , bör efter hcigst 29 1\rs tj enst vara stabs
officer (3 af kaelett-årena r likuas med som tjenstetid), o<;h för de~se 
finnas m;mga indrägtiga poster med goda hordstilliigg 

Berättigade till pension ä ro alla officerare, deras en kor och ;;Ida 
barn efter följande reglar elle r med följnnc\e inskriinkuiugar: 
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l. De civil militiira officerare erhillla pension efter den rang, 
de lmde vid afskedstagantlet, dock med det viikor att de inne
haft den i 3 år. 

2. Den, som tager afsked på grund af sjukdom, innan han tjenat 
i 25 år, iir icke peusiousber1ittigad, med mindre han ådragit sig 
sjukd(lmcn i tjensten genom ett olycksfall och iir otjenlig till 
vidare tjenstgöriug. I denna händelse erhåller han, såvida han 
har betalt ifrån 5-10 år, hiilfteu af den pension, han skulle 
hafva fått, om han hade varit medlem af kassan i 35 år; har 
han inbetalt. sin andel i 10-15 år, två tredjedelar, och om han 
inbetalt i öfver 15 år, till fullo högsta pensionen. 

3. Enkor och barn efter officerare, som stupat i krig, dött af blesy
rer eller sjukdom ådragen i tjensten, drunknade eller ihjelslngna 
under arbete, manöver o. s. v. hafva rätt till pension, som om 
mannen eller fadren hade tjeut i 35 år, dock endast i förhållande 
till den tid, hvarunder han inbetalt sin andel. 

4. Dör någon före 25 men efter 20 års tjenstetid, erhåller enkan 
eller barnen pension, som om mannen eller fadren hade tjenat 
i 25 år; dör han före 35, men efter 30 års t j enstetid, erhålla 
de pension som för 35 år. 

5. Enkor utan barn erhålla hiilfteu af den pension, hvartill mannen 
skulle varit berättigad, med barn dessutom ! af den andra half
parten för hvarje intill 3 inclusive. 

6. Friinfallna barn hafva riitt till t ~f den pension, hvartill fadreu 
skulle varit berättigad; dock icke flere än 4 syskon på en gång. 

7. IWtt till pension begynner för enkor och Laru, nHr mannen eller 
f<iriildrarn e Uro kroppsligt eller borgeligt döda, eller efterlysning 
förglifves har varit aust:illd i 6 måu:\der. 

8. l'tiitt till pension förfaller icke, om vederbörande underg~tt vau
ilrandc straff. 

Unelervisnings -anstalter. 

'l'ill utbildning af marinens officerare finnas 4 skolor : 

l. Sjökadett-institutet i S:t Petersburg, 
2. Akademien dersammastltdcs, 
3. Tekniska skolan i Kroustadt, oeb 
4. Junkerskolan i Nicolaev. 

Dessutom kommenderas officerare till artilleri-, Skjut- och gym
nastik-~kolan för manskapet for att tillsammans med detta genoiLgii 
en två-årig kurs. För närvarande lir antalet af dertill kommendera
dc officerare respektive 29, lO och 7. Dessa skolor skola nu der ru
ln·ikeu »Manskap » l:ingre fram omtalas . 

Sj1)kadett-institutet i S:t Petasum-_q bar 240 elever, hvilka hiir 
enon~gå en kurs p?L 3 i\r och 8 månader, hvaraf de 3 ilren, sedan 

!teven har fyllt 16 år, riiknas som militiir tjeustetid. De iiro inka
sernerade i institutet. en ofantlig byggnad som upptager ett. helt 
qvarter }lå Basiliostrov, och erhålla allt fritt. Hvnr. ele.v kost::\~ sta
ten i medeltal 800 rubel årligen. I spetsen fiir mstitutet star en 
chef, för nlirvarand e en konter-amiral. Han kan af- och tillsiitta 
Jiirare, (endast anmHlan härom iulemnas till iuspektiouskoutoret) flytta 
dem från ett fack t.ill ett annat, gifv:\ permission med bibehållande 
af full lön intill en tid af 28 du.gar. Vid hYnrje års slut afgifver 
han berättelse till marin-minist&n om institutets verl<snmhet. Vid 
sidan af chefen sH•r skolrådet, hvilket utgöres af klnssiuspel<tören, 
presten samt liirame, och som han lir förpligtigad att rådföra sig 
med i saker som angft undervisning, uppfostran, antagning af elever, 
uppflyttning i klasserna och förvisning från institutet. Ekonomien 
haudhafv.es af ~n forvaltare, som af chefen utväljes bland sjöofficerar
ne. Han giir alla utbetalningar efter chefens anvisning, iir ansvarig 
för mu.terielen och har bef;il öfver tjenstepersonalen med samma 
1nyndighet som en kompani-chef. 'filt bitriide har han en under
förvaltare. I spetsen för ekonomien står en kommission bestående 
af chefen , begge inspektörerna och 2 kompanichefer. Officerspersona
len består af l klass-inspektör, l exercis-inspektör, 4 kompanichefer 
och 12 kompani-officerare. . Inspektörerue utniinmss af Kejsaren. 
För att kunna blifva kompanichef blir man hafva varit officer i minst 
4 i\r och qvarter-chef i 12 månader. Af Hirare-personalen skall det 
vara en siirskildt !lirare för hvarje undervisnings-ämne. De vid insti
tutet. anstillida officerare kunna tillika vara Wrare och erhålla derfor 
siirskildt betalning med undantag af cltefen och klass-inspektören, 
]wilka, såvida de öns lm att !Jålla föredrag i ett iim u e, kunna göra 
detta utan ersiittnit•g. Den underordnade personalen består af 52 
under-officerare, 14 matroser och 128 civil betjeniug. 

Iutriides-exameu eger rum i slutet af Angltsti så tidigt, att de 
nya eleverna kunna vara närvarande vid ];is-kursens öppnande den l 
September*). För att kunna intagas, bör man vara son af en adels
man , af en civil eller militär embetsman eller af en »ärftlig heders 
borgare»,**) i de 3 sistuiimnda fallen med det viikor att fadren in
nehaft denna samh!tllsstullniug vid sonens födsel. Den allmiinna vär-

*) Alla data äro anförda eftet· ryska tidriikningen, hvilkeu lir 
12 dagar efter vår. 

·*'"-) Efter 10 års borgerskap blir mannen hedersborgare; gör man 
sig då sedan förtjent antingen genom utvidgad verksamhet eller g:H"
vor t ill det allmännas bästa, utnämnes man af KejHareu till >lirftlig 
hedersborgare• , hvilkeu titel går i arf. 



nepligtslag:en, EOm triidcr i kraft från början af nii,;la [,r, torrlr kotn 
ske framkallot en flirlindrin g i elonnot bPstiimmelsr , mrn hittills har 
ingen ny regel blilvit gifycn. 

De ~mnen, ll\·ilka erfordras till intriicles-examen iiro : 
Religion, 

Ry~ska, 

Geografi) 
Historia, 

Aritmetik intill nt.chogning af kubikrötter och 
Geometri (planemetri och stereometri). 

Betygsiffrorna iiro fri'Ln 0-12. I aritmetik , geografi och Llikta-
mensskrifning f»r icke hafYaS uneler 6, i geometri och stibkrifning 
icke uneler 5 och s:1sorn hufvudbelyg icke uml<•r 7. Into gningsftlderu 
iir emellan 15 od1 18 år. Ansölmiugen till institutet iir gansb gocl: 
i fjol anmiilte sig till GO lediga plat ser omkring 200 aspiranter. Fiir 
alt nppmuntra till intriicle gifYcS i\i fattiga aclelsmiins barn , SO nl he

stiimmas för den sjömilitiira banan , ett. årligt understijd frfm dcra.' 
fyllda S:cle år för att dermed bestrida deras nnden·isning vid ett 
gymnasium. Fordom, dtt man icke gjorde ni'tgon fordran pf• kunskap 
i rysska språket, funnos i bland aspiranterne stiiclse många Finnnr, 
nn, c],\ fo rdringnma i detta af:~cende iiro temmeligen otriinga, nnmiila 
sig hög~t få. Af Po la cker intagas endast 6 procent. 

Institutet har i land 4 kl asser, hYa.ri undervisningen varar från 
l:a September till den 25:e Mnj, ombord deremot endast 3, idel af
gång eger rum sednnst den l:e Maj och intagning furs t i Aug•"ti. 
Yid slntet af undervisnings[tret hålles examen, hvilken ick e Gr ,·arfl. 
liingre iin 5 veckor. Fiir att kunna geuomg>'• examen erfordras minst 
betyget G i hvarj e iimne och icke under 7 såsom hufvud betyg. Dock 
];nn eleve n, till och med om han icke gått igenom i examen , upp
flyttas i nlista klass, såvida skolritdet finner honom mogen dertilL 
Dessutom kan han vid afg[mgs-examen sjclf b egiira sig blifm pflny:t 
examinerad i det iimne, lwari han icke bestitt t. logen e\ey Hr hlifv,, 
liingre ii n 2 i\r i en klass och 5 år vid institutet . I medeltal utgit 
endast 75-80 procent af de in tagne som gardmariner. 13ifogadt 
fliljc r som Bil. 4 en förteckning öfver de iimnen , h,-ilka li(sas, och 
den tid som anyäudes t ill hvarje. Ämnena iiro desamma som vid 
n'\rt förr vnrnnde institut med unelantag af geografi, tyska och trr:~n
~;ka. De 2 sistnämnda iinmena Ramt mu~ik kan chefen dock gifva 
särskildt till åtelse till a tt studera. Enär i Ryssla-ud finnes fullstUndig 
religionsfrih et, gifYes undervisning i religion siirskildt för de olika 
religionsbeklinnaroe. I sjijmansslmp lenmas heller ingen, till de prak
tiska öfniugarne ombord förhered:tnde, uodenisuing. Äld sta klassen 
har visserl igen 2 lektioner i veckan i sjömnusknp: m en el01·ema i 
denna klass lt>Im1n insti tu tet före sjötågets IJörjan. Deremot uncler-
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1·isns i ett Hmne, som fordom s><knt\UCS hos oss, uemhgeu fysisk geo-

u · l · · t'l - ··. 4 1 timm·wLho·l1o·en .-rrn!i och meteorologi. u c crnsmng:; l l en :.n ' • '" " 
~\!nr 3 lektioner, ]war lektion pli l} timma . Till praktiska iifnin~ar : 
teckning, exerci,;, astronomiska observationer, miHskjulning, Lik~nmg , 
· · ·· 1 1' t' (\l l J-tionshmino· 3 l timma s tn1ntlnng och dans anvHnc es ·E 1mtnn , t e\. ( · o . r .. 

dngli ~·cu. Angl.ende den mem det.nlj eradc förd elningen aftrden han-

visas t ill Bil. G. 
Bleverne Hro förd elade p[t 4 k ompani er. Hvarje kompani har 

sitt sii rskildta sof- och arbetsrum. 'l'ill undervisningen har hnujc Hirnr• · 
sin litrosa l. Till kanon-exercis ii r i en stor sal inriittadt ett exe rci s 
batteri ; till de astronomi;k:t ob>ervationerna f-innes ett ohset·,·atorinm 
Alla andra praktiska Ufningar försig-g>• 1 mrttsalcn, i ln·ar~_ nedersta 
iincla ftnnes en stor modell a.f ett fartygsskrof, lm.m; si irskdcla Llclar 
kunna i'ttskiljas, s;cmt en tackelbiink. liiir sysselslilla s och:l elcYci:na 
om yintcrn med timmermans- och tackelloflearbelen. Den dag, pg 
besökte institute t, skulle kadetterne låt a en gig llipa af stapeln , ln·nr, 
E kro f och segel de sj elfva hade törfiircligat. Den daglig:t inspektio
nen fciniittas af kompani-officcrarn c samt tm·yis af 2 krvl eltcr fn'u• 
hnnjc kompani. U tpurrning eger mm om morgon('U kl. G\·; kl. Hl 
nm a ftonen m>uote de yngsta, kl. 11 de öfrige1 klasserna Yam till koj ,; . 
D et gifves 4 måltider. Om morgonen kl. 7} samt om aftonen kl. 9 
gif1-es te med brud; frukost b cst:'lcn t1e af l riilt Yarm mat sen·eras 
kl. 11 , middag bestående af soppa , l riitt mal och desert, sen-m·a:; 
kl. 3} . Som dryck gif,·es ad /iuel'/11111 kvas, ett slags tnnnt öl. 

Som straff anviimles: 
"Varning, 
tillriittavisniug, 
tj custgöring ntom tur, 
nekad permission, 
af8öndring frtm kammemter , 
ljns arrest och 
bortvisning fd'ul institutet 

D en tingsta arresttiden lir 14 dagar. Straffet kan sldirpas, gc·nom 
a lt d en strafl'skylclige sitttes p å vat tcu och bröd, dock icke ltingrc il11 

48 timmar. Som belUning inshifvcs med förgyllda bokst:if,·er p:l en 
111 i t marmortr,tb namnen på dc elever, som vid ufgå ngs-examen h af
va e rhållit betyget 12 i ångmaskinsllira, navigation, sjömanska p, ar 
ti lleri , taktik, sjukrigshistoria och riittsHira samt ieke nnder betyget 
11 i de öfriga iimnena. 

Uniformen lir SO !ll matrosernas. Pft institutet och ombord nytt
jas blå yl\e<;kjorta till dagligt bruk. 

I och för de praktiska ufningama till sjös utrustas årligen frfm den 
25 Maj till den l S eptember : 

l i\ngkorYe 1 t , 



1 åugklipper, 
l segelkorntt, 
2 kauomlngbåtur oeh 

segel yacht, 
hvilka bilda en eskader för sig sjelf. F<irsta >hets kadetter emb:~tle
ra pi1 ilngkorvetten, andm årets på segelkorvetten och tredje ·,'\rcts 
pi\. :lngklipperten samt tur,·is i 14 dagar pit en nfka.nonbåtanm. En
dast kl:tssinsw~kWren och några kompani-officerare fc:lja med kadct
terne ombord: undervisningen hiir ledes f<.örniimligast af fartygets of'
fi.ce1::1re. Man synes !Hgga liten vigt p:1 att utbilda kad ctlernc 
till manuvrister Till sjös furetages ich rmdm manuner iin sihlana, 
50111 iiro nödviitidiga fi;r fartyget s s•·gling, och dess:.• kommenderas af 
,·akthaf,·ande officeren. Kadett-e,;lmdcrn iir också mycket litet till 
l'jös; il i1 jag lemnade Ryssland, had e den Yisscrligen iinuu 8 dagm· 
'l"ar af sjötåget; men under hela sommnrens lopp hade den endast 
nn·it 7 dagar [III sjös. På Trångsunds redd låg den i O veckor, utan 
att ni\got af fartygena, undantagundes kanonbi'ttarna, hade ankaret 
från botten. Bifogadt följer som Bil. 7 och 8 L:ndett-eskadems rutiuer 
till sjös och till aukars, hvaraf ocksfl synes, att tiden uteslutande an
vändes till exercis, manövrer till viidcrs och fiireliisuingar. 

Forntom kadetternc voro på eskatlem embarkerade etJ deljunkrar 
och volontiirer. F'ör så vidt plats finnes, tillåtes det nemligen dem, 
som vilja konkurera vid intriides-examen, att göra l a 2 pröfnings
tnrer med segelkorvetten, dock först efter fylllla 15 år. Hulfteu nf 
eskaderns besiittningar skola i enlighet med reglementet vara utliinla 
matroser. 

Efter att hafva genomgått examen till sjös och till hlnds algilr 
lmdetten från institutet och nnstiillcs vid el<ipachernu som gardma
rin. Efter att hafva gjort 2 sjötlig som sådan, underkastar han sig 
en examen i do praktiska sjöveteuskaperua, och såvida lam lyckas 
hii ruti, erhåller h::.n kejserlig bestitllning som mitsehman. I nllmHn 
het gör gardmarinen sina 2 ti'lg ombord på evolutious-eskaderns far
tyg. I :"tr hade man som ett försök embarkerat dem pfl artillcri
skohtns eskader, ett försök, som icke kommer att upprepas, cuiir man 
var missbelåten med resultatet. 

Akademien 
Hr en högre undervisnings-anstatt för officerare. Den har 3 afdcl
ningur : 
l. Der. hydwgrnfiska, 
2. Den mekaniska och 
3. Skeppsbyggeri-afdelningen. 

Dessutom Hink er man pi\ alt i nriitta en 4:de afdelning efter 
stunnll\ plan soHr den för ann(,cn~ gencralstab:;-o fficerare. 

\ / 

Kursen Hr två-årig. Vid hvarje års slut, hålles examen. 
liisningarne, hvilb hflllas pit sjökadett·iustitutet, begynna der. 

tember och slntn. den l Maj. 

F' öre 
l Sep-

Antagningen sker genom konlmrens. De iimnen h~ari m~n un~er
kastar sig examen äro: aritmetik, analytisk geometn, sfensk tngo
nometri , mekanik, populilr fysik och kemi samt dt~ första grunderna 
af differential r>tkning. Vidare fordras, att konkmenten hur varit 
i aktiv tjenst som officer i 2 år, samt specie l t: 

för den hydrografiska afdclningen: att han har varit minst 2 a 3 

månnder till sjös; 
för den mekaniska afdeluingeu: att hafva varit minst 12 månader 

Tid en meka nisk verkstad; 
för ~keppsbyggeri-afdelningen: att hafva varit minst 12 mårmder vid 

ett skeppsvarf. 

De öfversta 10 eleverna i den hydrografiska och de öfversta 5 
i de tvenne öfriga afdelningarna erhålla fria skolmaterialier samt 50 
procent tillökning på lönen. Eleverna bo privat i S :t Petersburg 
Till föreliisningarne hafva alla marinens officerare tillträile; men en
dast de hvilka hafva underkastat sig inträdes-examen, äro fritagna 
frim militiir tjenst uniler kursen. 

D e iimnen h vari undervisas äro : 
allmänna och 
specie la. 

De alln1<inna ilmnena Hro: differential . och integral-rilkning, ana
lytisk mekanik, fysik med undantag af optik, samt teckning. 

De spc<'ir:la linmena liro: 
för den hydrografiska afdelningen: astronomi, geodesi, hydl'ografi, 

meteorologi, optik, !Uran om fyrbyggnader och fartygs lastning; 
fur den mekaniska afdelningen: fmgmaskinliira, konstrnktiotJs-teckning 

och kemi, sUrskild t metallurgi; 
för skeppshyggeri-afdelniugen: teoretisk och praktisk skeppsbyggnad, 

konstruktions-teckning och kemi, siirskildt metallurgi. 

De officerare, h vilka icke lmnna geuomgf1 den examen som hålles 
vid slutet af förstu undervisnings-året, afgi\ från akademien. 

Eleveruns antal iir i medeltal 45, lika många i hvarje afdelning. 
Till 'l <o hydrogruf'-;ka afdelningen nnmiiler sig nilstun uteslutande sjö
officerare och officerare af styrmans-kåren; till dc tvenne öfriga af
delningarne officerare från de till afdelningarnes namn svarande kårer. 

Att genomgå akademien medförer ingen direkt fördel, utan fur 
si\vidt, att ue öfversta, utgångna nummerna erhålla rikliga stipendier 
för att Yidare utbilda sig i utlandet. Det bidrager naturligtvis längre 
fmm till avanccmcnt; att den akailemiska utbildningen siittes högt, 
framgi'rr rnsam l drraf, ~tt de offie ernrf' lwillm hafva genomgått 
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almJe micn, hiira ~om nt miirkeb eteeken eu förgy\d ekek rans p>'1 
hrii;;let. 

Den tekniska skolan i KYonstaclt 
har till f<i remiH att rcthilda marine n s tekniska officerspersonaL Den 
iir delad i 4 nnd ornfclelningar: 

Artill eri af,\clnlngen t ned 30 elever, 
Styrman s- <l: o 100 d: o, 
ske ppsbyggeri- cl:o )) 35 cl:o och 
Maskinist- d:o 

" 
40 d:o. 

Kursen ii r i ]war afdelning 4 a r· 
Alla elevern a iiro inkasornerade i samm a byggnad, hvari ti llika 

finnas Hirosahma , samt boslikler till fl er e af skoluns offi cerare. Slw
l:m ii r org~misernd pö1 samma siitt som sjökadett-institutet i S;t P eters
burg. EJe,·erna erhålla o~ks:l hiir allting fritt, dock Ur imiittningen 
i det hclrt mera ekonomisk. Personalen bestftr sålnnda fö rutom e]e,·er 
och liirare endast af 11 officerare, 8 nnder-officerarc, 3 matroser och 
flO ciYil betjcuing. l\[odell- och instrum@nt-satlllingama iiro likaleLies 
inshiinktare Siwlans hela budget iir 160,000 rub el årligen, hmnncc\ 
bcstriclrt s alh utgifte r, byggningarnos underhftll inbcr;tknad t 

För alt intagas i skolan göres ingen fo rdran pil börd. Intt·iicles
<.Jd ern lir för art il leri- och styrmans-aJdelningen fritn 13-17 :h, för 
dc tHnnc ijfriga. afclelningarne från 14-18. De kunskaper som for
dnts ii ro: Religion, Hysska, kiinnedom om det slafvisl<a alf:! betet, Geo
grafi, Historia sa mt .;\latcmatik, nem l igen : 
till ::wlilleri- och stynnans-rrfLloluiugcn: i Antmctik till Qvaclratrölter, 

i Geometri till och med Trirrngelriikning; 
i ill de andra afclelmnp:arne: i Aritmetik till Logarithmer, i G co metri 

hela Plana Gcometrien. 
De elever som hafv;t blista betyget i Matematik iiro fliretrlicles. 

vis bcriitlig:tdc till in tagning. I medeltal amniila sig 3 konkmClli er 
t ill hvatje lc<l ig plats; störst iir ansökningen till maskinist - och stymutn,'
afLl elui Jlgen 

Uti Bilagan Q finnes en uppgift öfver c\') linmen som liisas, huru 
l:i11g ti<l som am iit1des för hmtje Umno, samt tidens förd elning. J 
medeltal utgår endast 75 procent af de inkomna som konduktö rer, 
dc fl cst:t af dem , som underkiinnas, lemna skolan i liigsta klus~e n. 

Af 54 eleYcr i 4:e artilleri- och styrmans-klassen, som detta itr un
derkastade stg examen till 3:e klassen, blefvo 34 underkiinde. 

Till praktiska ufningar anvHmles tiden från den 25 Maj till den 
1 September. Styrmans-afclpluingens elever gå ombonl i ett i'mg-
ld ipperi'artyg och i en kanonlJåt , ombord i hvilka dc förotriid esvis öf
vas i hydc·ografi och astronomiska observa tioner. Om utrymmet så
dant ti iL'\ter, medtagas :if\eu aspiranter, hvillm erhålla fri kost och 
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kliider. För att m medfölja som aspiran t möt man nutingeu Y ara ek v 
i en viss klass Yicl gymuasium eller ocks:l. underkast rt sig förhör Yic\ 
den tekniska. skolan för att Yisa att man iir i bPsittuing af de uöd
viindiga kunskaper som 1iro b ehufliga för nit kunna konkurera vid 
intriiclesexamen, hvilk en h:rlles i slutet af Augusti. H vem so m f:lr 
vara med afgöres af skolans chef. Artillcri-nfd0luingeros elever till
bringa den förs ta sommaren vid artilleri-verkstaden i Kronstack de 
Mrigc o m bord p f~ artilleri-skolans fartyg. . 

Maskinist-nfdelningens elever tillbringa den fijr:;!a sommaren vi<l 
en mekanisk verkstad i land, de lifrige ombord p[r Evolutions-eska
derns fartyg, hufnrclsakligast ombord pf1 dess verkstads-fartyg. 

Skeppsbyggeri-afdelningens elever gli ra hvmje sommar tjenst Yill 
ett af marinens varf. 

Efter att h ldva genomgi'ttt afgång.> -axamcn, ansWlles ele,·en Yid 
ett af "ekipachernn » som konduktör. Som sådan st[cr h;;n i 2 iir, 
hvarefter han , scdn n han genomgCttt en examen i de praktiska de
larna af sitt fack, crhiUler bestUllning so m fiindrik. 

Jnnke·rskolan i Nicolaev 
lir bildad för 2 rrr seda n och har för niirvaraude 40 elever. Den 
skall, sil Yidt jag klinner, hafva. samma reglemente som sjöktclott
institutet i S:t I>etersbnrg. 

B. ll!anskapet. 
.)lari nens mnn:;kap rekryteras af den allmiinna ntskri!ningen , i 

det man af den na uttager dem, som bo langs med floderna eller 
kusterna. Som Finland iir fritt fi-fm värncpligten , Ur en högst obe
tydlig del af det utskrifna manskapet, sjöfolk. uneler de sista l O 
ih·en har marinens manskap tllgits fritn 15 af Ryssla~cds guventernc ll 
trr. 1\ontingouten h,w Yar it yt terst skiljaktig:, - s~ l cdcs togs: 
:'n· 186-1 3000 man, hJrancle ti ll 7 olika guvemcmenter, 

65 2510 
t'i6 L iOO 
(j / 1175 
utl 4.:J'JG 
(jQ 30:!0 
70 8451 
71 2170 
7:! lGG-! 
7:0 ]i):j() 

" ,. 

" 

" 

" 

" 
,. 

I medeltal :2812,8 man :hligen. 

9 
" 6 

4 

11 
12 )) 

12 
" (j 

" 5 
" 7 
" 

l..Jtskrifningdthlern nr från 20-30 r~r och tjeuste tiden 10 ilr. 
Hekapiltllctlion intrii(far relativt siillan ; af marinens 26 i1 27,000 man 
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hafm nii r Lie pri va t an~tiil!Je (haml tvurkarue ('!)) afuragas, endast om
kring 650 öt\er 15 års tjensletid och 400 mellan 10 och 15 lirs . 
Af dc sistniimude ii ro emellertid i Sibirien 2ö7 , som knappast hafva 

uttj cnt si n vlirnepligt, och hvilka aulagligen h~mnt\ tjensten vid sin 

hemkomst. -- Nii:lagde bilngn, 13 utvisar huru många man afhvmj e 
iUdersldass, som finnas vid 5 af hufvudstationema. - I afseende å 
religion så ii ro af de Yicl Östersjö-stationerna vamude 17,489 man: 

16,490 grcki:;k-katolska, 
52 rom ersk-katolska , 

87ö protestanter och 
i l muhamedaner. 

8,324 kunna liis~L 9,591 simma. 

~Ian skapet fördelas likaso m oflicerarue vid de sUrskilda ekipa-
ch en m, hvamf finues: 

S:t P etet·PLurg :.! med 3,565 ntau , 
I<rom;tadt 7 

" 
14,224 

" Nicolaev 2 
" 

0,102 
Jhku 1,437 
Bladivoslok 

" 
2,444 

" 
Vid de öfrige stationerna finnas endast eu del kompanier, nern

Iigen : 

l 

l'teval 443 man , 
SveaLorg l 04 , 
Hl'lsingfors 122 , 
Arkangel 184 , 
Kasalinsk 544 , 

i Aralsjön 420 
" Alltså inalles 26,589 man under vapen (se Bil. :!). 

Ekipacherna iiro delta i kompanier, friin 8-11 i hvatj e okipach. 
Vid kontpani-indelningen tages hiinsyn till de fartyg, ekipachen hat· 

att bemanna, i det man söker sft vidt möjligt iir att embarkera l''' 
samma fartyg manskap hörande till samma kompani. Allt manskap 

iir i land kaserneradt. I de kaserner jag besökte var allt rent och 

ordentligt ; endast sofplatserna ;yntes obeqviima, i det att hiirtill Le
g:tgnades britser liksom i viira högvakt er. Hvart halfva kompani 
furde sin särskilda hushållning. Om sommaren lir omkring halfva 
antal e, t embarkerad t; om vinlem sysselsä ttas de med exerciser. N ii r 
tillfiille gifves, tillåtes det manskapet att förrutta arbete hos private; 
sfdund ~1 arbetar en stor del på br!idgårdarna i Kronstadt Af den 
privata förtjenston afstås en del, i Kronstaclt 10 kopek dagligen, till 
half-kompaniets hushållskassa. 

På grund af de särskilda befattningarna ombord lir manskapet 

dela<lt i ftt;;killiga afrl elningar, hvaraf h vart kompani har ett bestiimdt 

~ l 

\ l 
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<tii!:Ll i f<irh<dland c till det s l ng;:; fartyg, det s bli bcmamw. D et fin-

11:1S följande afdrlningnr: 

1 . .Matroser, deraf:2 kl. g~'mC tl skn,p och 3 kl. n ud er-officerare . 

2. Ar tilleristrl', o " 
2 

" 
,, 

" 
3. E n11011 kommcn(W rer, l " 

l 
" " 

4. i'll:il'sgastnl', l " " 
l " " 

5. Rorgiing:nre, l " 
l 

" " " 
6. Signalmiin, l " 

,, l 
" " 7. Musikn.ntcr, " 

l 
" 

2 
" 

,, 
8. Ritkcnslmpsförat·c, o 2 

" 
9. Skrifl'(l l'e, o 3 

" 
lO. Maskin folk, 2 " 

2 

11. Eldare, 2 
" " 

o 
" " 12. Sjukvih·dnl'o, o 

" 
2 

" 
,. 

13. Handtvcrkarc, , , , 
Bil. 3 visar dc siirskilda slags manskapemus fördelning vid 2:drft 

ckipachcn i Kroustadt. 
N eclansttcencle tnbell utvisar an talet af de åtskilliga klasser, som 

på grund af bemannings-reglementena forclms till alla fartygens be 
manning med undantag af linieskeppeu, till tjenstgöring i land vid 
ekipacherna samt till att ersiitta afgången, hvilken beritknas till 4 
procent. För de niirmare detaljerna t illåter jag mig att hUuvisa till 

bilagan 14. 

-
l 

Undcr-officemre. l Gemenskap. 

l:a k1. [2:a kl.[3:o kl.l1:a kl, [ 2:a kl. 

Matrose,r. 91 308 l 1144 91Hl3 l 4401 
Artillerister . 109 78 - - -

Kanonkommendörer. - - 211 1098 -
f~Lirsgastar - - 89 511 -
Rorf{Hngare . - - 137 457 -
Signalmän - - 40 346 -
i\Insikanter 150 131 - 431 -

Maskinfolk 147 133 - 441 682 
E l ch re - - - 740 1441 
R;ikenskapsförare . 499 -

l 
sjukvårdare. 

:l 
217 -

l l Handtverkare 735 -
Skt·ifvare 1.45 

Inalles, n>ir Aralsjöns fartyg etc antages att behöfva de det·st:i
des stationemde 420 man samt dc i Azowska hafvet statione

mde 544 man antagas nödviindiga till tjeustgöring clerstiides, 26,1G4 
18 



man. 1\mlrcrmL skulle alltsit va ra t)'!lrla. linrn~irht c]<) iiro clct vet 

jag icke, di\ jag icke har bmuat erhi'tllu nitgon specificerad uppgift 

vfver hvarjc afdelnings manskap nn rlantnganues k:moukommemlvrcrna. 

Af dc .;sa finnas fiir nUnaranda 800; det fattas alltså omkring GOO. 

J~f'tcr artilleri.skohns nuvarande plan utbildas årligen 210, eller om

kring 100 mera iin som behMvcs för ::ttt crslitt a afgtmgen, undanla

gandes för 1874, d:'\ afgtmgen blir 16G. 

A11gtwnde antalet af det mamlmp, som lir 11öuviindigt. till att 

bemanna dc silrskilcla klasserna f:utyg, till:lier jag nng hiiuvisa till 

Bil 16. 

Löner. 
l\:bnsbpets Wn lir likasom officerarnos delad i land- orh sjii

'dWning, l!ll sin storl ek heroende p:'t tjcnstgiirings-sUillet. Lönerna 

iiro ytterst smii.. En matros af 2:dm. klassen har sålnnd::t i hud p:", 

Östersjö-statio11erna G,30 rnbel eller 3 Spel lOG sk. årligen, till sjös 

i utlandc• :U ,HO rubel eller ungofiir 15 Spel. Högsta lönen för undrr

ofltcer:ur~ ii r, n il r man undant~ger fiir m:tlros-nndcr-officerare af l:sta 

Idassen (nppblirds-skcppnrc), i land p:1 Ost.ersjö-stationcrna 54 rubel 

eller 83 Spd 3() sk. ru·ligen. Bil. 17 lolllnar nppgift pii manslm

pols ];inor. 

LilmlcdPs gi{ves till;i_Q·~· för spceiali.-;torn a; i Di!. 18 fi nnrs :wfcir<lt 

n:lgra af <lrssn. tilliigg. 

JJcspisnin.r;. 
Födan iir OJl!borcl mycket goL!. Af l;vtL gil\·es mindre iin hos 

m;s, af gryn, bröd och smcir rioremot m<'ra. Det gifvcs 3 m[dtidet·, 

,]eniJ te lhickcs efrer fmkoslen och före kojernns nedtagning. Till 

ftHkost gil'vrs hv:nje dag gryHviilling mctl smör, till middag soppa 

llch k<ia, det sistniimnda finktckar.lt. i soppan, till afton 3 gånger i 
,·cekan g t·ynviilling med smör, n><got. tjockare iln den till t'mkost, 2 

gi'ut gc r i ,-ecbn sanuna Yiill iug med kött. Onsdag och Fredag ilro 

C:lslc<lng.u; p[t dossa dagar gil.ves ti ll miclclngcn kokta iirter och smör, 

t·i!l aflonPn gryngt·öt med smör. Brilmin gifvcs 2 g:'lnger dagligen. 

nl'SSU(Otll C' rhi\llcr manskapet fri tt tobak och si'•pa. Sbdfuingsrcd

>kap<'n iir som omborJ i Yilra fartyg llled nml::tntag deraf, att skaff

ninp;:;bord linnas i hiigst rt, ryss];:, f:trlyg. Som Bil. 19 fliljcr spis

o rdningen ombord. 
l land får ll\·ar man mt,nnrltligcn 72 t·y,;:;lm pund mjiil och 7} 

pund gryn samt på Östc rsjö-stalimwrna 5 kopek, i Arkangel D; och 

i Bnlm 3 ];opt' k dagligen till inl.:iip af de andra provian!sorlerna. 

.i\Ijölrat ioncn ii r sil. sto r, nU en eld af' de u knu siiljas, och utbytet 

liiggn:; till den eljest lemmeJige n mngra hush:'tllsl;nssnn. Till briici

IJnkning litmas Yitl ckipnrhmna bagcrior, hvm'est hvarjfl lmlrkom pani 

2()9. 

li\tcr crt<' r Ileho f haka sitt ln·iitl. \'id fl era af ekipachcrnn finne;; 

r: ngtYiltlc ri er. I Kronstadt ha r Jtymj c ck ipach sin kiikstriidgi\rrl , 

Jl\·m·i ntnlrosema odla hnf,·uc!J.:Etl; denna ncclsaltn s och anYlindes i 

:;npp:w. 

Bcl:läclnacl. 
I Bil. 20 finnl'S nufiirdt beUidua<Js.rcglctn entct, hvilkct som det 

synes ilr mycket spr1rsamt. I cll' ittliiudska farYallncn ser m:m derföre 

qcks[i Jnatro::-;c rnc under dnglig tjenslgörillg omb0rd med trasiga 1d1i
der. I ullandel uf\·cr~hidcs p[t grund ltiirnf a llticlrcgk mcnlel; ddi.t:il 

skrifves p:'• kolriilmingcn. Under tjcnslgöring om vintl'm brukas kap

por fodrad e med getskin s~unt filt stöfnor. 

Af b eldii rlnadsp<'rscularna ti!H'tter jng mig att fil sta nppmiirksam

hct speciell. piL den arbctsdriigt. nf sYart »cverlns! ing», som iir regir

menterad för clrl nrc oeh mnskinfolk. 

Till lodhyf\·arn c begagnas s0gel<lul;s-fiirkliidcn med starka scgcl

duksbnml, ltv~mued de snnas till rUslen eller kommandobryggan. 

Uncle1·visning. 
Unclcn·isningeu ~ir af tvcnuo slag : kascrn-HIH.l ervi suingell och ~kol

Hnd erYisningen. 

I kase rnen nudenisas, förutom i nlh slngs cxcrciscr, lwarje m~m 

dagligen l timma om aftonen i lii~n!ng och skrifning. De, lwilka 

liro utsedde till rorgilngare, miircgas!n r och signalmlin erhålla eu ut

sl rHcktare unrl~rYi suing liimpad efter deras facks specialitet. .Ki'tgon 

egentlig nndcr-officcrs-skola f-innes icke utan fii r artillerister. Niir en 

mrtn skall aYanccra till under-officer, eller denne till en hiigre grad, 

fiire s1,1s han hilrtill af fartygs- eller el<ipach-ch cfeu, hvarp:'\ han un

derkastar s ig en exam en, 111·ilken, s:l vi<lt jag var i Lillf;il!c atL erfara, 

egentligen gru· ni p it att ~'tdngaligga det h::u t inl.H:har prald.i.sk lhlglig

het i sitt fack. Allt rllkcuskaps- och skrifvarc-arbcte iir derföre un

derlagt sil rskildt dertill uthildaclt folk. All exercis för~iggi'tr dels i 

kasernen, del s i dertill siirskihl t byggda gymnastik-lokaler. Till iniif

ning i kn.uon-ex crcis brukas i alhniinhet !riikanon rr. 

Af specialskolor fiir manskapet finnes: 

l. Artilleri -skolan i E ronstad t , 

2. Skjut-~kolan i Omnicolmum, 

3. Gytntwstik-skol::m i S:t Petersburg, 

4 . Skrif\·nrc-skobn i I(ronstmh Ol'h 

5. Liirling-skolan clers:Ltnmastiides. 

D essu tom s;tndas sjukvi'tnlnrne till hospitnlema flir att uer Jll 

iiha s. R1·arjc skola bildar en siid;ild t Qrdch tin g fiir sig sjclf. 

Kmsen ilr Yid rle fyra fursta skolorna 2-i'Lrig. 
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l . 1\rtill e ri-skola n h ar f<.;r niinaramlc '117 elever, hvilka ultngn s bland 
~kip"dwrna s " """;kap. I land rrl ,[dla dc "hiil leoreli:;k so m 
prakti ~ k 111 1Lleryisning i si LL yrke. Ftir Llc }H·akli:;ka Ufning:l rne 

01nl•ord utrnslns i'trligcn 1111dcr en tid af 4 mii11adcr: l pa.nsar
[,llte ri , l tv>t-loms och l ett-loms tnon itor samt. l kanonbåt, 
ll\·ilkt lJilda en siirskiltl cslmrl~r II IIller bel';i l af skol,ns chef . 
. Ueu ['(; rrlagcr i a ll m:tuhet s ina öl'ningar pet Ucvuls redd. Emlast 
andr:> årets elever öhas i skj utning rucd skarpt: hvarje elev fit r 
50-70 skott. }hmje hiist hftllcs examen: do elever, som hafva 
genomgått Llen1:n, aJgit fi·åu skobn som kanonkommendörer a.f 
hl klassen undantagande de lO a 20 biista, h vi lka filrlJlifva dcr
st>idcs iiunu i 2 :"n· för att erht.lla iin mem sitviii praktisk som 
Leon:: Li;sk undervisn ing, bYa refter dc efter underg{tllgen exan1en 

lttniinlltas till umle roflieerarc. Som förut blifvit niimndt kom
m eu dcms Yissa ofliecrare att deltaga i ilfningurne, i iir 18 urtilleri 
och 11 sjöofi1ccrare. Vintertiden hrtllas för desse i Kronstaclt 
siirsl<illh fureliisni ugar i arlillcn. Den nlirvamnde kursen pr, 2 
:"tr iir fureslageu att ökas till 3. 

2. Skjutsk olan i Omnienbaum har filr niirvarande 71 elever. Som
marl iden deltag(t dc i de det· förlagdu inf>entcri regementenas ö l'
ninga r. Som elever ii ro kommcndcmde 8 ;:ju- oeh 2 artillc ri
ofii.ccnwe. 

" Gymnastikskolan i ::\:t Petersburg har 71 elever furutom de kom
mcmlemdc 7 sjöoJicerarue. 

Inalles !i.nnas för uiirvamnclc marmen 220 menige, hvilku 
hai\:c geno mg[,tt skjutskolan, och 3:32 som hafva geuomgittt gym
nastiks~olan. 

4. Skrifskolan i Kronstatlt, med 150 clc1'Cr, uppfostra marinens 
skrifvaro och under-officcmrc till riikenskupsfiirare. För att in
l:lgas i clcmm skub mcL nmn funtt vam i besittning af en del 
furlwnskaper. S:hidt mig iir belmilt iir der i~ke plats att II]Jp
tnga dc lllshifua af m:mskupct. 

ii . Liirli ngsskolan i Rrollstadt antager IJUl'll af mariuens manskap 
t ·ed~m från 7 i'Lrs lt!cler. Niir dc !)dit del lli:e [u·et lcnwa llc 
~kolau och erhftlla 
knn:-.ka.pcrua, son1 
att ljcua i 12 [,r. 

lH anstiilluing, sfll· idt dc hafva de uödviimligr• 
~krif\are af J:c klasse n. De iiro furbundna 
Om so mmm·cn gi'• clcverne ombord i evolu-

l ion :;-eskaderes fartyg. 
lhnned följer i Bil. lG en uppgift Ufver de år 1873 vid skolor

na va,ramle elever samL deras fasta antal af offleerare och manskap. 

Ual'incns mait!ril~ l. 

A. l!'cwtyg. 
Marinen c ger fil r niirntmude fuljan dc fartyg : 

I\ lass. 

J>an srufartyg. 
Fregatter . 
Batterier 
K orvetter. 
3-Tornfartyg 

" 
2-
1-

" K a nonbåtal' 
P opovker. 

O&('pall.'l'adc t1ny-
fartyy. 

Linioskopp 
Fregatter. 
Korvcttc>r. 
K lippers 
Hjulfregatter 
Auclm stune ltj~tl-

båtar 
Lutsyacht er 
Kanonb[Liar 
Sko uerta r . 
Transporlfartyg. 
Flodi'lngbrttat· 
-Barkasser. 

S cye(/wtyy. 
KorveU.er. 
Tenders 
Lustb[Ltar. 
Transporlb:"Ll:w . 
Skonerlm·. 
Barkm. 

Audra j'Mtyg. 
Flytand e dockor 

2 ~ l _l_ 
4 4 
2 
2 2 
7 5 

10 10 
3 
2 

2-

2-

4 
3 

10 
8 
5 

~ ~l_= 

11 
(i 

() 1-
5 

3 
1 -

- 3 
5 - 0 

30 2:2 
24 

4 
ö7 ~~ 7 
21 !) - J 

2 
10 10 

3 l 2 
3 l 
!) 8 

l 
(kam ele r) . . . 5 5 

:(,{HdclningsbcLlm·. 4 4-
IAtskilligeroddbålar 298 210

1 

l 

2 

2 
l 

25 

l 

A n m . 

,;, Ej satle pi't 
1 - stap eln . 

Frim 1713 till 
- - 1800 har man-

5 - - nen flirlorat ge
- ·- nont olycks-till-
- -· fiillcnl27 far tyg, 

f'rån 1800 till 
G -- HW!.l 180. Friin 
l - -·- l85G till 186\J 

-- - ha l\'a J,[jf\il för-
U l - :o rad e 25 i(Lrlyg, 

-- hvaraf hiilften i 
J Ostcn;jijlt. De 
l 25 l'artygen vo

ro: - 2 f regat
te r, 2 korvetter) 

- - 5 klippers, 4 
2 -- slurre hjulfurtyg, 

- - - 2 skon ertar, :L 
- - transportfartyg, 
-- - oeh 8 mindre 
- - iwgfartyg. 

l:L - H 



Fariygc" ll ddas i 4 klas:;er. Till l:a kbs;cn hiircr: linieskepp , 

frPg:uter, 3-torns- och 2-toms·fartyg, de kejserliga lustyrwhtcrna, pan

s:trbat tericr och pansar-korvetter; till2:a klassen: l-torns. och 2-toms

rnonilorcr, pop ovke r, knrvettGr, klipperftlriyg och hjulfregatter; ti:l 

3: e klassen: skonertar, kanon b{itar, transportfartyg och de stiirre flod

b:ltarne ·. till 4:e klassen:. resten. 

Bii:lgorna 21, 22, 23, 24, 25, 2G och 27 angifva för lwarje siir

ski!rlt fartyg dess besiiti ni ng , bestyckning, driigtighet, maskin haft, 

c1ju;>g:'ccmle, !Ungd och bredd, för ·pansarfartygen dessutom pansarets 

o.dr baekningr:JW tjocklek, farte n sa lllt tid och siiille för sammans>ltt

lJ i n gen af skrof och maskineri. 

!lyssa me d ela ":ie!fve sin pansruf!ot.trl i 2 delar: elen sjugående och 

b~stfiirsvnrs.Hot l:m. Till elen f"i.irrn r>ikuus: hcgatterna, korvetterna, 

!Jn!lcriema, d o 4 amiraler, Peter den Store och ~lin in; till den sed

nnn:- : dc 10 ett - toru~- .. och dc 3 tYi't-torn s~J noujtorerna. Den flJrstniilllll

(1J:1. r_1 ~d t · ~·; ! r sig fnln 18fi0) då deu grundlades 1ned 2 fregatlter oeh l 

r "ttc·n: . . \c•n ,,;,,tn:iulll da fn'm 18(il, dit elen grundlades med 10 ett

tonn; och l tvrl-torns 1noniLoL'. Sedau grunc1l1iggningen har h:ust ... 

fi_i r sYars-iloitan end~1~;L crlH"d!it en tillökning uJ :2 tvfL-tOl'llS 1nonitorer, 
den :-:jtj g~lcnd c af 11 far!. y g. \' crl\sa1uheten gih s[tledes syubarligeu 

ut pit att. utvcc:J;la deu ';jcigr'tcmlc materielen, på sista tiden förniim

ligast g0no1n att byggn ~jödngliga tornfa.rtyg. I de fUrst byggda sökte 

111an upp ni"t >';jurluglighctcn genom att hiija diicket iifver vattnet (de 

4 antirall'rna), i do c;cclu~st byggJa genom att attbringa miclskcpps 

on hiig L1ssemart p,i, hnns diiek t ornet s teer, i stiillet fur pi'c trossdiick 

tirtsotu il de flirc~n: i mudil, Peter clc"I"1 Store oeh 1\iinin . Dessuto1n Hro 

dt: :io<t fartyg helt och IJilllct eller till en clel iifvcrbyggcla (öfverbygg· 

11aden af luun:1 j e mpliitar) i hiijcl mecl kasscmatteus tak. 

:.\Ia:-.:_ilnuJn-ijocJdel~en af skrofret~l pansar-ring Y ar i lJUrjan 4 .~- en
gcbka tum l!l~loie ivt j eru och 10" IJr.tckuing; bi'ccla dclarne iik~tcle~ 
clllcllcrtid snart till G" och 10" mod l'' jornph'tt mclbn triibackniu

g!'IIS 2:u c lag. Ma 11 Li\.~ehiill clc>llt:L ij ocldek iutill dc 2 sednaste >crcn, 

dil dl;n ha ~ tig:L i_ikadcs Llub iJdL uc h skdl autag1igen iinnu mern, ökas, 
ii.L!nin;jlon e oiul~tlte kun ~l rukt. L"trCa af pupu vkerna för 1nig, aLL f'Vr dcu 

"Y" ootn ,;kulle siill:ts ]ll
0

l SL<IjJcl n, var Iöreslugot ett. jempc1nsar af 18'1 

tju cldck, n c lllli~cll ~ G!. 8'' ltU'tt;n· Ol'h ~ t:t . l'' ~O El Jlldlanbg. 

'J'omtj odd c\, en hcu· h:clliL :; i~_; j c llln i för monitorerua 11 l" plå

tar, för de :tllllm G" mas:; i,-t j eru , 15" trC:!Jackniug, 1 ;" lllCll:Jnlag af 

je;·u och ~- '' innedmd. Sotll baclning uyttjas dels Teak del s L>irktrii. 

U nl]e;· secl naslo tid har ll r1lu dig tl i:; turn C(o UCpllnsring cikats l11 ecl 

sLrofvets. l nii.1 :itlte ml u Lllhl'll !inucs ~ll >fu rcl maxiniUUJ -I jockleken af 

j~ ~ rup<<n ~nn~ t och b~u .. :kniu gt' ll t~ctwt huru JH ånga fart yg 1ned dc olika 
l_~~uls~tr-1jol·kli;l::anl8 111a1 i n0t1 t~ ger. So m rege l gUller: 

<.L!.t p;lll:::.;tn:L :::.lnL;_u· 0 fut und~1· vuttenlini0n) 
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aLL det Hr tjockast i plr'\tr:.1clcn i vatlunlinien saint mid,;kopps, si"c 

litngt maskin och batteriet eller tornen rcicka, 

att det aftager för och akter, mest utter, samt pr1 n:cgm fartyg 

allaredan i plC1tradeu såYiil lifver som under elen i vattenlinicn, 

att der tornet hvilar på trosselilek upphör dess bepansring vid 

underkanten af öf\crsta dHcket. 

-~::;--J---i:;:i.''--':;;:~-J :;-;:-~'""""_:Antal. 
-;: 16·· i~ p'"li'""tt_a_r·-----:--

14" l 
12" 2 

\J" l 
(j" 

>-' 
;--...&- ~ 5" 
o ~0~-~--1 -~-~-~-
C/) "'"' "'~ 4 '-" 

15-18" 

lO'' 

8" 

~ ~ 0 Antal. 

_,...._ll-'---'"---ll5" i 3 plfttar l 

_....c. _ __:;:__,l4 " 2 " 
>-' - 11" 11 
~0~11-'0~~---1 -\~)~"-1~. -~-1 

6" l 
" 4L" 1 
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Alh fartyg, med undantag af J>elcr den Slorc, Leggc korvclLemtt 
och 1nonilorcrua , hafva. >>rauv>. 

A ngåcmle f<Lrlcn, så uLvisar ncdaosl[Lcnde (.a boll i'örhCLlbmlel h vad 
pansarbrlygcu vidkommer. 

-l 1:-;::: 

o o ., "00 

2 '"' '"' ,.., o <ll o ,.., ,.., rl O' "d 
-<: l l l l " " "'' o GO 00 

rl ,.., 

Sjög[,endc f m-tyg .14 s-::: G 3 l l Under byggning. 

K nslflirsvarsflott::uJ 15 - - - 3 12 

l2nls l G l l 4hsl 3; 

lllari u ~en eger s,",ledcs för niirvamudc ej något pansarfa rtyg, m ed 
unelanlag af PopoYimn , som har tjockare pansar ;;n 6" , och gör 
större fart iin 11 knop. Först om 2 tLr skall den hafva 3 eller 4 
(il{inin), som göm öfvcr 12 knop, hv:traf de 2 m ed ett pansar af 
1211-1511

• 

:Med afseende ä liden för byggningen , så yoro af pan sarskepp 
fiirdiga : 

l l p 

l on 

~ "' ..,; L:.'} 00 ,...; bO 
1- c.:> h 

<:Q '.0 "" <:Q <:Q ,_ t- """' l " 00 00 00 00 00 00 00 
'"' od"j ,.., ,.., rl rl rl rl rl <ll 

'""' ;:l 
;::J 

8ji3gåendc J,wtyg . 141 (l 11 l ]l a 11 - 4 l 
l 

Kuslförsvar::i ilotlau. . 15 - 11- - 2 - l :::- l :·1 ·:::- l'opovkm all 

l l l l l 
stat ioneras i SYarta 
h:tf"vct. 

Öslersjc; -slationcn har således sedan 1808 endast fåLl en tillök
uing af 1 jlttusarEtr lyg. Obepansrade krig::i liHtyg hafva icke varit 
IJyggde Hcdan 18Gl ]<';jr niir""·an<l e iir under byggnad l Jdit•per 
:;a utt :l k;lllOIII•:"•br uch 1 sk<lllcrl , den CIJ:t i t>ibirien rlen allllm i 
DV;Lrta l w l v<' l-

Nedaust[tende tabell utvisar de Yid ÖsterHju-stationerna varande 
krigsfartygens djupgående akter. Till de obepansrude fartygen iiro 
riikuade allenast linieskepp, fregatter, korvetter och J,lippers. 

-
~l ..,; ,ö C'i ,...; 6 ui 00 "" u:i ..,; C'O ,...; >Q 
L 'C :'-l "" ·7'-1 "" "" "'' ...... rl r:' ...... r ...... 

"" l l l l l l l l l l l l l 

'"' '"' "' "'' rl c C> 00 t- '"' '"' ""' :'-1 o 
<ll 

"" "" 0'1 -":'! ':"1 rl ,.., rl rl ri ...... rl ...... 
~ 
·:: 

StUrsta delen af de sjögående fartygen i Östersjön hafva StL ledes 
ett cljnpg!'tende af öfver Hl fot. 

Dft det kan vara af intresse fur taktiken att kUnna de olika far
tygens viinclniugsförmåga anföres i nedanstående tabell cleu kortaste 
tid flere af de rysska fartygen behUfver för att under en viss fart 
o<;h eu Yiss sliillning af roret göra en hel cirkcl-sviingnin g. 
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Fartygets namn 

Frcgatteu Se!Jastopol . .112 ')OO lOm. -" , P etropovlosk .111 ,9 28l (j 34!'. 
Batteri Pervenels ·l 9 

32 4 30 
, Netroy Menjn, . .

1 
8 27 -1 45 

, Kreml . . . .. 
1 
8~ :]0 4 45 

Knssematten Prins l'ajarsky·lO} 2'J 7 50 
3-torns-koryetten Amiral La-l 

37 5 30 sarev . .
1

n 
, , Grcig . . 11 35 5 45 

l\Iouitor Uragan 5l 35 4 30 
, Tifon 6J 28 5 30 

Streletseh . 6} 27 5 11 

" 
Eclinorog 6! 28 4 52 
Bronenosetch p 40 4 50 , s 
Latnik. G i 30 5 
Lava 6 35 3 12 
Peru n r. ., 30 5 35 , <>:r 

, Veschun 7+ 35 5 
, KolJun 7 ;o 32 5 

2-torns-monitor 8m ertsch Bi 32 5 
, , Rusalka 'J 341 6 30 l , , Tscharocl P-ika 8} 42 5 

Korvetten Alexander Newsky 12 35 5 3 Efter bcriikning. 

Den fart som Hr uppnåeld vid försöken , kan ej betruktas som 
uormalfart ; denna finnes anförd i Bil. 21 och 22 efter chefernas 
uppgifter. 

Efter att hafva gifv it denna öfversigt öfver elen rysska marinens 
Hottmateriel, skall jag till:"Lta mig [l,tt ncirmare beskrifva dessa fartyg, 
dels siirskildt och dels gruppv is. 

(Forts.) 

l l 

Nybyggnader inom engelslm örlogstlottan finans-året 
1875- 76, samt de under byggnad varande engelska 

pansarfartygen m. m. *) 

För engelska flottan är budgeten innevarande finans
år 1875-7G bestämd till 10,784.,64-± L., då den för före
gående finans-år var 10.4-±0,105 L., alltså för innevarande 
finans-år en tillökning i budgeten af 3-±4,539 L. sterling_ 
För finans-året 187 4-75 var tillökningen i budgeten 
mot föregående året l !)5.,08 l L. sterling, således på 2 
i'trs tid har budgoten blifvit ökad med 530,620 L. ollor 
nfLgot mera än en half million pund. Denna tillökning 
anses mera yar-a orsakad af de unuer sednare tid så ofant
ligt stegrade priserna på materialier i allmänhet än af 
någon egentlig tillökning i den årliga nybyggnaden af 
fartyg·, äfvensom för införandet af förbättringar på varf
ven och vid flottans utrustning. 

Under fin ans-å ret 1875 --76 är1 det endast 2 nya pau
sarfartyg (bredsidefartyg) som skola påbörjas. D essa 2 
pansarfartyg äro "N elsou" och "Northampton", och som 
ej anses kunna levereras från skcppsbyggrnästarne förrän 
i mars 1877. 

I öfrigt limnar m au ondast fortsätta byggandet af dc 
redan päbörjadc pansarfartygen. Dessa äro: 

Shannon (bredsidefartyg); 
.Alexanclr-ct, förut kallad StdJet·u (bredsidefartyg); 

';') O!vfl.nsU\eudc utgör början till eu serie aJ' upp,;atser, hvillm 
blif,-it redaktionen bcniiget meddelrtde af l>aptcncn och ridJarcn G af 
Trolie och ;t!' honom sa mnmufattade under hans vistelse i Eu;;lauJ 
åren 1873- 7 5. 



l'ememit·c (lm:clsidef<t rtyg); 

D1·cadnought, fiirut kallad F1wy (torn fartyg~; 

In flexible (t ornfartyg). 

Af icke pansarfartyg skola byggas: 

l Composite sloop; *) 

2 Despatch-fartyg; 

4 Jern kanonbåtar för kustförsvaret, men med )11rilka 

skall dock dröjas till längre fram. **) . 

Såledcs summa 7 icke bepansrade fartyg skola byg

gas. Dessutom skall byggnaden af följande icke bepans

rade, men redan påbörjade, fartyg fortsättas: 

3 Jorn-korvetter, träklllclda (wood sheathed) snmt 

försedda med hlckt batteri; 

3 Composite corvetts; 

l J ern-korvett, träklädd (wood sheathed); 

l Composite hjulångare ; 

l Trupp-transport-fartyg; 

G Composite sloops; 

o ComposiLe gunboats; 

således summa 20 icke bepansrade fartyg hvars byggan

de skall fortsättas. 

"Shannon". Detta fartyg, som bygges i Pcmbroke, 

i närmaste likhet med ett vanligt bopausradt bredsido. 

fartyg, är ämnadt att blifva ett sjögående oceanfartyg 

tackladt som en vanlig fregatt. Fartygets dimensiouer 

äro: längd mellan p. p. 260 feet, största bredden 54 feet, 

djup i mmmet 21 feet 7 1
/ 4 inches, djupg[lendet: förut 

20 feet, akterut 22 feet 6 inches. Deplacementet, då 

fartyget ej är rustad t, 3,3-±0 tons, samt fullt rustad t 5,103 

"') I engelska fioLLan hyggas numera ohcpausmdc krigsfmtyg pft 

2:nc siit~, antingen med jemspant och utanpft dessa trii-bordliiggning 

(compos1te _ vesscls) eller med både spant och bordHiggning af jem, 

samt ytterllg:wc trii-bordUggning (wootl Sheatcd vcsscl~). "' 

""'') Dessa kanonbåtar komma. att, enligt uppgift, kon ;;truerns för 

en farL af 18 knop. 

27!1 

tons. Arc:1 :1f lllidsl,cpps-scktioncn i sq uare feet lik a 

IIH' ll J.(lUG. InJikoraclc hästkrafter :3,ö00; Lcrilknad fart 

i knop lika med 13. Antal tf,ns kol lika med 280, men 

k a n i ngn 0111 bord ii n dn t i Il 500 to u s. V attenfönådet 44 

tons uch ],onsumtionC"n af l'attcn i veckan J tons. Pro

Yision är bL'räknnd till 42 tons och yecko-konsumtioncn 

af densam ma ilr 13 tons. BL'Slittnin"'cll ul!elires af 360 o u 

mnn jc·mtc bcfiilct. Bcsty c.kningcn skall utgtiras af 7 st. 

l:! tons- c:amt 2 st. 18 tons-kanoner. 'l'otala Yigten af 

bepansringen lir l ,090 tons, h\'araf siclobcpansringc'U ~ir 

770 tous uch chicksbepansringen :320 tuns. Hela vigten 

af backningen är 11 'i tons. Pansaretsdjup under vatten

liuicn 5 feet. Pansarets höjd öf\'er Yattenlinien 4 feet. 

Pansards tjocklek på sidorna G till 9 inchcs. Tvär

skeppsskottets tjocklek 9 och 8 inches. Backningen på 

sidorna har en tjocklek af 10 och 12 inches, samt back

niugen på p:1nsarskottd 10 inches. Bakom pansarskottet 

och innanför backningen är 11
/ 4 inches "skin". Bakom 

pansarskottets backning Ur 3
/ 4 inches ''skin''. Däcksplå

tamrs tjocklek är 11
/ 2 inchos öfver maskineri och pannor 

samt i öfrigt l inch. Fartyget har duobol botton och är 

utanpå träkhidt (wood sheatod). Bogen är byggd för 

rarnmning. Fartyget sbll hafva en onkel propeller. 

Kostnaden för s krofeet ensamt ii r 1G8,000 L. eller 3,024,000 

kronor ''') och för maskineriet 50,000 L. eller 900,000 

honor, siUcdes inalles 218,000 L. eller 3,924-,000 kronor. 

Fartyget antages \'ara filrdigt att gå af stapeln i Oktober 

1875 o':h att blifva komplett färdigt sommaren 1816. 

Skrof och maskineri skyddas af ett pansarbälte i vatten

linicn. Detta bälte har, enligt of van, en bredd af 9 feet 

samt en tjocklok af G och 9 inchos. Inn anför detta bälte 

är den vanliga trä- backningen. Of van på pansarbältet är 

ett däck af trä, under hvilkct :finnes, såsom skydd för 



c!et,:nnrna, 011 plrttbckhidnad af l {t 1' /2 inchcs i tjock
lek Bom b fria jern täcka dessutom lucköppningarna 
Pansarbältet afsmalnar ej mot bogen såsom annars är 
fall et, utan för-öfvcr, 60 feet akter -om först1i.fven, slutar 
pansarbilltet mot ett tvärskeppsskott af pansarplåt 9 iuches 
i tjocklok och hvars nedre ända är 6 feet under nltton
linien. Detta pansarskott har en höjd af 20 feet öfvcr 
vattenlinien, samt en tj0cklek, enligt ofvan, af 8 och !) 

inchcs vid samma höjd som backen på fartyget, och 
skyddar pft så sätt båda däcken mot långskepps-skjutning 
för ifrån. För om detta skott finnos ett sluttande pau
sardäck vid ett djup af 5 till 10 feet under vattenytan 
och som sträcker sig ända till försUlfvcn. Pansarskottet 
omfattar backen på båda sidor med 2:nc armar af ~6 
feet i längd, endast lcrnnande en öppning förut för 2 st. 
18 tons kanoner. Innanför donna bepansrade back äro 
nu alla do medel med hvilka man kommunicerar med 
maskinrummet, roret och batteriet. De öfriga kanonerna 
stå b1·edsides som på ett vanligt fartyg. För öfrigt är 
fartyget obepansradt, så att om det anfalles h·ärs för äro 
dess bredsidc-kanoner oskyddade af pansar, och ::mfalles 
det akterifrån är fartyget lika oskyudadt som ett vanligt 
träfartyg. Den fördelen finnes dock att bosättningen kan 
draga sig i skydd af pansaret, ty kanonerna, sodan de 
blifvit riktade kunna affyras medelst elektricitet då fieu

den passeras. 
"lYI:r Barnaby (the chief constructor of the navy) 

"säger om detta fartyg, att jernfördt med kraftfulla, snabba, 
"u bepansrade fartyg och i strid med dem, skall "Shannon" 
"alltid hafva fördelame af ett första klassens pansar
"fartyrr och skall vara lika så osårbar som "Hercules" 01 

"och "Sultan''. Det vill blifva myck et farligare för dem, 
"än en si'1dan motståndare som "lVIinotaur", hvilken har 
"dubbelt så stor drägtighet, dubbelt så stor maskinkruft 
"och som kostar dubbelt s!i lliJf'li:ct som "Shannon", un -
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"der det att ":\lino(ams" pansar har ondast litet mera 
"än 1

/ 3 af "Shannons" motståndsförmB.ga. "Shannon " 
"kommer att kosta något mindre än den abepansrade nya 
"snabbgående fregatten ;'Shah". 

"Alexaudra" förut kallad "Superb". Detta far
tyg t:om bygges i Ohatham är ett barktackladt 
bredside-fartyg, ämnadt att uppträda p:\ oceanen. 
Fartygets dimensionPr äro: längd mellan p. P· 32C> 
feet, största bredden 63 feet 8 inches , djup i rum
met 18 feet 75 i8 inches, djupgi'wndc förut 26 feet, akter
ut 2G feet 6 inches, dPplacement 0,402 tons rustad och 
G,lf>5 tons icke rustad. Area af midskepps-sektionen i 
square feet 1,413; indikerade hästkrafter 8,000, beräk
nade farten 1'1 knop; tons kol 500, men har rum för 750; 
vatten i tons 80, vP.ckokonsumtion af vatten 4 tons: pro vi· 
sion i tons 78; veckokonsumtion af provision 12 tons . 
Bosättningens antal inbegripet befälet 6~J0. Bestycknin
gen skall utgöras af 10 st. 18 tons kanoner och 2 st. 
2i'J tons kanoner. Pansarets totala vigt 2,055 tons. Back
ningens totala vigt 288 tons. Pansarets djup under vat
tenlinien 5 feet G inches. Pansarbältets höjd öfvcr vat
tenlinicn 4 feet. Pansarets tjoeklck på sidorna 12-8 
och G inches. Pansarskottets tjocklek 8-7-G- 6 och 
4 inches. Backningens tjocklek på sidorna 12 och 10 
inches och dess tjocklek på pansarskottet 10 inchcs. Det 
bakom backningen varande "skin" har en tjocklek af 11

/ 2 

inches. Däck spl:Harnes tjocklek är: p~1 öfvra däck 5
/ 8 till 

' / 4 inch es; pft undra däck l' /2 till l in ch; på det öfver 
batteriet varande däcket 1

/ 2 inch. Fartyget har 2 pro
pellrar, är dubbelbottnadt och har rammbog. Kostnaden 
af skrofvet är 311 ,000 I.1. eller 5,508,000 kronor, kost
naden för maskineri och pannor är 110,500 L. eller 
l ,089,000 kronor, således inalles för endast sk ro f och 
maskineri 421,500 L . sterling eller 7 ,587.,000 kronor . 
"Alexandra•' i\r enelast bepansrad i vattcnlinien , men på 

'! 



Jnid ll' II af fartyget finu es ett bepansra<lt batteri eller ka

scrnat, som skall förses med kan(Jner i 2 våningar ollor 

afdoluingar. Hetmes bestyckning som skall utgöras af 

12 kanoner skall fördelas sil, att i understa afdelningen 

komma G kanonor som stå tvärskopps 3 på hvarjo sida, 

samt 2 som Rkjuta långskepps föröfver. Understa afdel

ningcn som Lir större än den öfra är delad af ett pansar

tvärskcppsskott. Öfra afdolningen af batteriet, och som 

Llr kortare, har en kanon i hvardera af dess 4 hörn, och 

af hvilka 2 kunna skjuta långskepps för-öfvcr och 2 akter

öfver. För att tillåta skjutning för- och akter-öfver är 

skeppssidans öfi"O del såviil för som akter indragen (pl. l 

fig. l ") 

MaskiEer och pannor äro fullkomligt åtskiljda med 

ett vatt<:,ntätt långskeppsskott. Pannorna hvars antal är 

12 äro af cylindrisk form och komma att stå tvärskepps, 

G pil hvarje sida så att ugnarnekomma bordvarts. Längst 

bordvarts äro kolboxarne. Pannrummet lir afdeladt långs

efter i 2 rum medelst vattentäta skott, så att der till

sammans äro L! panmum mod 3 pannor i hvarje rum. 

Hvarje maskin skall hafva 3 cylindrar, 2 låg- och l hög

tryckuingscylindor, den sistnämntJa anbragdt mellan de 

två andra. Skrofvet tir af jorn. "Alexandra" gick af 

stapeln den 7 April innevarande år, uch anses blifva 

komplett färdig våren 1877. 

"'l'emmeraire". Detta fartyg som bygges i Chutham , 

är ämriadt till att blifva ett brigg-tackladt pansarfartyg 

för uppträdande på oceanen. Fartygets dimensioner äro: 

längd mellan p. p. 285 feet, största bredden 62 feet, 

djup i rummot 18 feet 10 5
/ 8 inches, djupgående förut 

26 feet ö incbes, akter 27 feet. Deplacement i tons, 

då fartyget ej är rustad t, 5,604 oeh då fartyget är rustad t 

''') Hiir åberoprcde figmer komm a at1, i samma nhang med fort

sHt iningen uf rl0nnn upp~nts, in (i yt a i n iisltL hiiftP. 
;;;. 

~,-! 12 tons. A rea af miuskoppsscktionen i square feet 

Jd<a med 1 , 4:\~J. Indikerade hästkrafter lika med 7,000. 

Beräknade farten är 14 knop. Kol i tons 4()0, men GOO 

tons kan tagas Oll1bord dit djupg~endet uJir ökadt med 

(j iuches. Vatten i tons iJ!) och veckakonsumtionen är 

4. Provision i tons lika med f>7 och veckakonsumtionen 

h lira f il!· l~- Besättningen skall utgöras af f)OO man 

jemto bofillet. Bcstyckniugen skrtll utgöras af 4 st. 20 

tons kanoner, 4 st. 10 tons och 4 st. 20:pnndiga. Hela 

vigten af pansaret i tons är 1,761. Hela vigten af hack

ningen är 22:..1 tons. Pansarets djup under vatteulinion 

i) feet och pansarets höjd öfvcr vattenlinion är 4 feet på 

bältt't. 'l'jocklekcn af pansaret på sidorna är 11 -- 10-9 

och 8 iuches, på pansarskottet 8 inches ocb på barbett

uattcriema 10 och 8 inches. 'l'jockleken af backningen 

på sidorna är 10-11 och 12 inches, på pansarskottet 

10 inchcs och i bar bett- batterierna l O och 12 inches. 

'l'jocklcken af det uakom bepansringen varande ''skin" 

lir 1' /2- 1 och "/4 inches. Tjockleken af däcksplåtarna 

lir 3 f
4 

iuches under barbett-batterierna, 1/2 inches öfver 

midtel-batteriet på undra d~ick och 1112 inches på undra 

däck utanför midtel-batteriot. Hartyget skall hafva dubbla. 

propellrar, dllbbel botten och ramm bog. Skrofvet är i öf

rigt af jern klädt med trä ("·ood shoated). Kostnaden 

af skrofvot lir 281,000 h eller 0,008,000 kronor och af 

maskineri och pannor 93,000 L. eller 1,674,000 kronor 

ull er inalles för endast s kro f och maskineri 37 4.000 L. 

:sterling eller 6,732,000 kronor. 'l'iden då fartyget anses 

blifva komplett flirdigt är våren 1878. 

'l'ill skydd för fartygets maskineri och skrof skall 

det förses i vattenlinien med ett pansarbälte, löpande 

rundt omkring skrofvet och af 11 inches tjocklek samt 

sluttanue nedåt förut för att ytterligare gifva styrka åt 

fartygets bog. Det undra uäcket ofvanom pansarbältet är 

s kyddall t uf jernplåt, af tjocklek som förut uppgifvits. 
l \J 

l 



Ungctiir midskepps är fartyget fön,edt med ett bepansradt 

midtel-batteri med afskurna hörn i enlighet med hvad 

figurerna 2 och 3 å p1. l utvisa. Kanonerna i detta 

batteri stå på undra dtick i 2:ne afdolniugar, skiljda mc· 

dclst ett tvärskepps gående pansarskott. Uti det aktra 

batteriet eller afdelningen skall fartyget hafva 4 st. 18 
tons kanoner, stående tvärskepps såsom vanlig sidobe

stycbling. Uti det främre batteriet eller afdelnincren b 

k<>tnma 2 st. 26 tons kanoner att hafva sin plats lång· 

skovps, srL att de kunna skjuta rätt föröfver. Tjockleken 

af pansaret i midtcl- batteriet tir 8 inches öfverallt. För 

att de båda långskepps-kanonerna i främre batteriet må 

kunna skjuta rätt förut är fartygssidans öfra del förom 

batteriet insYtingd i enlighet med figur 2 pL l. Ofvan

om pansarbältet samt fur och akter om midtel-batteriet 

utgures fartygs-sidan af vanlig tnnn plåt, som med lätt

l.!Ct kan gcnomskjutas, men hvilket ej kan inverka på 

iartygets flytbarhet och maskins användande, emedan 

den sistnämnda är skyddad af pansar bältet, och skorstens

uppgånga me iiro derjemt.e skyd<lnde af mi<ltel-battcrict; 

ty den främre skorstenen har sin plats i den friirnre af

delningen af mi<ltcl-batteriet och den aktra skorstenen i 

den aktra afdelningen af samma batteri. :För- och akter

ut i fartyget finuas 2:ne 0\-alt formade fasta torn (barbett-

1attericr) , i livilka, i jemnhöjcl med iifra däcket, röra 

sig kriug pivot 2:no st. 25 tons kanoner en i hvarclera 

tornet, och hvilka skjuta öfver bank. Dessa båda torn 

uppbäras af undra däcket. Den öfre delen af tornen är 

bepansrad, det främsta tornets med 10 inchcs pansar och 

aktra tornets med 8 inches pansar. Don öfre delen är 

bepansrad till en höjd af 10 feet, och under denna be

pansring uppbäras tornen endast af ett tunnt jornskal 

som äfrcu med lättbet kan genomskjutas utan att, som 

det antages, tornen derigenom skulle förlora sitt stöd att 

uppLäras från undra däck. Innanför tornen och i den 

2~5 

smalasto delen af densamma är rtt kommunikationsme

d el för am m 1111 itionon, bestående i en bepansrad axel 

ellPr ihrLlig pelare so:n förenar tornet och det bepansrade 

undra däcket. Kanonerna stå på rörliga plattfonnar in

uti tornen. Fartyget har således 3 st. 25 tons kanoner 

som kunna sk j u ta rätt förut. Kanonen i främsta tornEt 

kan skjuta horisonten ruudt omkrinbrr om man unclantao·er b 

det lilla som fockmasten hindrar, och som har sin plats 

ullgot akter om detta torn. Kanonen i aktra tornet kan 

skjuta rätt akterut samt horisonten runclt omkrinrr om b) 

man undantager det lilla som stormasten hindrar, och 

hvilken står ni\got för om aktra tornet. Fartyget kan 

presentera en breelsida af 3 st. 25 tons kanoner samt 

2 st. 18 tons kanoner. Fartyget skall hafva 2 master 

och ett bogspröt samt segel-area som är gifvcn till be

pansrade fartyg af "Iron Duke's" klass. Koltillgången 

skall blifva 50 procent bättre än hos n1\got af dc fornt 

byggda tacklade pansarfartygcn. Genom anordningen af 

midtel-battcriet samt de både fasta barbett-tornen i stäf

varne blir fartyget olika med alla andra pansarfartyg som 

hittills blifvit byggda i England. Det som ej är det 

minst egendomliga är anordningen af lavettaget för ka

nonema i barbctt-torncn. :Med ett vanligt lavett-system, 

der kanonen såväl vid riktning som laddning alltid skulle 

vara höjd öfvt'l' tornet, skulle kanonbctjeningen vara sär

dcles blottställd att träffas af fiendtliga skott. Pli det 

kanonbetjeningarna i de båda barbett-tornen ej må under 

kanonernas laddande och handtoraudc, vara alltför blott

ställda mot ficndtlig eld, är ämnadt att tillämpa en all

deles ny ide för lavetter grundad på det s. k. Hydntuliska 
systemet eller att kanonen vid rekylen f&r sänka sig ned

åt, hvarvid nedsänkningens hastighet regleras medelst 

hyuraulisk kraft, och sedan kanonen i detta nedsänkta 

läge blifvit laddad höjes den i sitt läge för skjutning 

äfven genom den hydrauliska kraftens am-ändande. Man 
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vd att den som fur~t tillkommer ilran af cknna ide lir 

t: IIgclska m8joren Moncrirff geno1n koustrubiom'n af sina 

filstnings]a,·etier, men det lir l\l:r RPndel som först tilhim_ 

pndt hydraulisk kraft pft detta major Monericffs system. 

Dl'tta hydrauliska lfl,· cttsystem sftdant som det är fimnadt 

att tillämpas ombord i stäftortll·n prt "'l'emerairc" synes 

[L pl. :2 figurerna l och 2, och mrt hiir i korthet bt'skrif

vas. 1\.nu<JllCll uppkires vid !:1pparna af 2:ne ;;tarka rör

liga armar (a), Lvilka med :J:m~ mindre arrnar (bl stft i 

förc uing med si dsUiugcrna (c) som Cttcr äro fiistade vid 

en piston som rör sig fram uch tillbaka i cylindern eller 

prcssc'n (el), :2:ne clcvationsstiinger (f) knnna medelst en 

utvex ling höjas eller sänkas i ändnmål att gifva knnnncn 

don bestämda höjdriktningen. -- Kanonen står på en 

vridbar plattfonn ("'turntable") som rör sig på rullar 

ornk,·ing en pi\·ot i plattformons midt. Kringvridningen 

åstadkommes af en liten hydrnuli~k maskin inuti batte

riet eller genom vn ångmaskin inunder, drifvande den 

vertikala axeln och det dertill hörande d rit'hj u !et. H vad 

elevation kanonen tin mft hafva erhållit måste den dit 

den tir nedsänkt alltid intaga samrna hlge , eller mynnin· 

gon bafva samma hiijd uh·er pLtttformen. Fur kanonens 

laddande finnas fiiijamle anordning. Uti den ihåliga be

pansrade axeln eller ammunitions cy!indcm finnes en 

hytlmulisk hissinr~ittuing· som lyfter såväl kardus som 

projektil till en biij(l midt emot kanonens mynning, vid 

hvilkc11 hiijd, i dt'll bnpansrade ihåliga axeln; finnes ett 

hål , genom h vilket laddningen ingår i kanonens mynning, 

h vilken uaturligtvis , för detta ändamål, alltid efter skott

lossningen måste vridas, genom plattformens kringvrid

ning, tills den kommer i detta s. k . laddningsläge . Krut

ladelningen och projektilen införas nu efter hvarandra 

samt an6littas med on hydraulisk sättare af en högst 

egendomlig konstrnktio,l. Denna sättare utgöres af ou 

flat länkkc·dja pi't hvilke ns alla ax lar äro tnirullar af 
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storlek och form passande till kanalen. För denna ltin k· 

formade sättares införande i kanalen finnes en hjulfor· 

mad clubbelskifva (g). i hvars periferi finnas urtagningar, 

i hvilka axlama till rullarne i hinkkedjan passa, så att 

då . den dubbla skifnm kringYrides af on vinkeJ.l1äfann 

eller af en kedja från on hydraulisk cylinder siittes slit

taren i rörelse. Denna länkformade sättare har tillfreds

ställande blihit försökt till en 12 tons "barbett"-knn.on 

Denna sorts sättare har don förtjensten att den intag'"r 

mycket litet rum. En rörlig tub finnes iifvon, som in

föres i kanalen, långs mod sättaren i tindam}ll att dri\n 

ka kanalen mod vatten före laddningen, eller ockstl har 

man ett rör anordnat att inkasta en vattenstriile i kanu

non frl'm pumpfm, då kanonen är i ladclnings-higet. 

"Dre:ulnought" (förut kallad "Fury"). Detta fartyg 

som bygges i Pem brok e är ett tornfartyg af samma !dass 

som "rl'hunclerer" och "Devastation" och har ingen tack

ling. Det är försedt meu reling och bepansrndt bröstväm 

i tindamål att hafva mora sjögående egenskaper, sil att 

fartyget äfven ma kunna utkilmpa en strid i Atlautcn, 

om så behöfves. I likhet med de 2 nämnda tornfarty 

crcn är l>röstvärnshuJ·den öfver vattcnliuion omkring l :2 
b -

feet, oeh innanfi:r detta bröstvärn skyddas ej blott tornous 

hus, utan äfvea alla uppuingar för ljus, luft och kornmu· 

nikation. Fartyget har följande dimensioner: bu6·d mcl · 

lan p. p. :320 feet , största bredden G3 feet 10 iuches, 

djnp i rumnwt l~l feet :2 inchcs, djupgående för-ut 2G 

feet (j iu chc~, akter-ut :n feet; dL!plar;emcnt ej rustacl 

5,02\J 7 "/~., deplacement rustncl 10 .. 900 tuns; area af mid

skeppssektion i sq uare !'L' et l,;) W; i ndikeradc hästkraf

ter 8.000; bertlknacl hll t l J kuop; tuns kul 1)~00; tons 

vatteu 22; vcckokonsumtion af valten 2 tons; tuns af 

provision lJ,G; och veckokunsumtion af provision -1; l>c

sättning::;styrkan inbeg ripet bd'älet c)öO; bestyckning 4 st. 

36 tons kanoner, :! i hvarje torn samt 5 st. :24:pllndiga 
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l1aubitser. Vigten af pansaret utom tornenas 2,173 tons. 
Vigten af tornpansaret 760 tons. Vigten af backningen 
338 tons. Pansarets djup under vattenlinien 5 feet 7 
inches. Pansarets höjd öfvcr vattenlinien midskepps 11 
feet, p8, bältet 3 feet. Tjocklek af pansaret: på sidorna 
14 inches och en medeltjocklok af 10 inches, på pansar
skotten i skrofvet 5 inr-hes, på bröstvärnet 14, 13 och 11 
inches, på tornen 14 inches. Backningens tjocklek: på 
sidorna 15 inches och en medeltjocklek af 21 inches; 
pll. pansarskotten i skrofvet l O inchcs, på bröstvärnet 15 
och 18 inches, på tornen 15 inches. Tjockleken af "skin" 
bakom backningen I a 11

/ 2 iuches. Tjocklek af däcks
plåtarna: på öfra däck 3 och 21/l inches, på däck öfver 
bröstvLlrnut 2 1

/ 2 och 2 inches. Fartyget skall hafva 2 
propellrar, clubbel botten och ramm bog. Kostnaden för 
ensamt skrofvet är i3:)0,000 L. el ler 6,3000,000 kronor, 
och för maskin och pannor 107,600 h eller 1,92li,OOO 
kronor eller tillsammans 457 ,00() L. sterling eller 8,226,000 
kronor. Fartyget är satt i sjön och antages blifva kom
plett färdigt våren 1877. 

(Forts.) 
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strödda underrättelser. 

Ångfartygspannors bevarande. Af åtskilliga för
sök och iakttagelser framgår, att man, genom att hil.lla 
pannorna tomma och torra, när maskinen icke bL'gagnas, 
snarare befordr:u än förekommer att pannan blir angri
pen af rost, enär den öppna par..uan, hvartill elen abnos
feriska luften har fritt tillträde ständigt drager till sig 
luftens fuktighet. Syret i luften bringar då hastigt pan
nan till att rosta. När il.nga fil.s upp, springer i följd af 
en olika utvidgning af värmen, rostskofvorna loss från 
plåtarna. Man tror sig också hafva lagd t märke till att 
man, när pannorna under en längre tid hafva stått torn
ma alltid måste upntao-a en män!!d rostskofvor, när man 

' • &. ,::. ... ~ 

första gången har ffltt upp ånga. 
Det borde derföre vara myeket ändamålsenl igare att 

hålla pannorna helt och hållet fyllda med vatten och 
tillslutna, så länge dc icke äro i bruk. Det bildas då 
prt pannplåtamas innersida en tunn flytande rostfärg, 
men aldrig något fast rostlager. 

(Tidskrift för S0vmsen.) 

Amerikanslit artilleri. Chefen för artilleri·depar
tementet i Förenta Statcrna har bcg~irt ett anslag af 
250,000 Jollars till förändring af shltborrade kanoner 
af grof kaliber till reffiade, och en lil:a s~or summa till 
inköp af en skjutplats samt till profskJutmngar med groft 

artilleri. 
För närvarande finnas på fästningarna i Förenta 

Staterna 321 st 15 inches Rodmans slätborrade kano
ner; 1,294 st. 10 inches kanoner af Hamrna system ; 



130 st. Parrotts reffiade kanoner af 8 och 10 inches ka· 

)iber. Man håller nu på att försöka en från slätbor: 

nul till reffiad förändrad kanon vid Sanely Hook och har 

med den skjutit fJOO skott. Skjutningen är linmad att 

fortsättas till dess kanonen springer. 

( Enginecring.) 

Ny sorts bommullskt·nt (Galton gt~n-powde1·). 

Ett nytt sprHngämne med denna benHmning har i Eng· 

land uppfunnits och försök dermed blif,·it anställda vid Oare 

(s tället der det tilh·crkns) i början af sistlidne Februari i 

11H1T:1ro af ett stort antalland och sjö-officerare samt veton· 

skapsrnlln. Ddta slags bomullskrut skiljer sig betydligt till 

sihiil utseende som karakter från vanligt bomullskrut, dni

genom att det är ett fint pulf,·er af ljusgul färg och läror 

kunna anUinJas med knallhatt direkte', sedan nemligen det 

f(irst blifvit.miittadt med 20 "/ 0 vatten. J sjelf,·a Yerket är 

dd en fulliindning af h vad som fiir 3 år sedan bekantgjor

dPs under namn af Punshons bomullskrut och h vilket bestod 

af vanligt bomullskrut modifieradt med socker och möj

ligen andra iirnnen för att kunna anvHndas till skjutning. 

Det ifråga1·an:nde sprängämnet, ln·ars verkan är alltför 

våldsam för att kunna begagnas i skjutvapen, tillver

kas endast fiir spriingning, utnf h 'enne slag .iti. 2 och 3, 

det förra starkare och dt>t sednare någ.Jt svagare. 

Beredningen tillgår så lunda: bomullstrassel som först 

passe rat genom en skfirmaskin hiittas och torkas samt 

blötes sedan i en blandning af salpeter- ocl1 s\·afvol

syra, der det får ligga 4 minuter, hvarefter den q varblif

nu syran ut k ra mas genom hydraulisk press. Ett Ti bom

ull silges upptaga 20 'f6 syra, hvaraf 12 'fl, frigöras genom 

den hydrauliska pressen och dc uterstftende 8 n genom 

en centrifngalmasKin, Jer G Ii inhiggas på en gång. Häref

tt'l' lJ]i",(es lJ,>J illlll Pn o<·.h torkas i cenhi fuga lma,;kin en 

... :f 
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2:ne sän;kilda gånger, hvarpn det f:"tr passera fiirst en grof

re och sedan en finare valsapparat, der borriullsfibrrma 

väl sönderdelas. Uti detta skick undergår massan rn 

långvarig tvättning i en cistern mEd vatten , hvarunder luft 

medelst en fl~iktapparat drifves genom den lösa bomulls

massan. Efter genomgången tvflttning låter man bom, 

ullskrutet rinna i en annan cistern och der till on dd 

torka , innan det siindermales i krutqvarnen tillika med 

en eller två kemiska ingredienser som komplettera sam

mansättningen. Aterstår nu endast torkningen, som sker p[, 

fina jerntrådsiktar placerade öfver en riinna hvarigcnom 

en varm luftström drif,·es. Bomullskrutet bildas nu till 

patroner, som inpackas i H\dor, och mngasinerns . 

:Magasinrt, som ligger afskildt frun fabriken, är omgifvet 

af L'n bred graf och täckt llll'd zinktak af Jet skäl, att 

man tror, dd i händelse af explosion, zinken skall för

flyktigas i stället för att sprängas i bitar. 

De försök som anställdes i nän·aro af fiirutnHmnde 

"iillskap bevi~ade , att man lyckats framstlilla ett kraftigt 

sprängämne, som derjomte utan fara kan handto

ras.. förvaras och transporteras. Patroner antändPs fiir 

dl'tta ändamilJ genom vanliga medel , då do brunno upp 

belt stilla, und rr det att andra som antfindcs medelst knall 

hatt, exploderade dlldsamt. För att visa att explosion 

ej btir inträffa genom cld sYåda , ställdes 2:o fjerdingar 

!Jomullskrut uti h\'f\1' sin liHig eld, dfL fjerdingarua m-ed 

sitt innehåll lungt förhrunno utan att fcirorsa.lm någon 

('xpl•lsion. En jornhejare af ' i ,. tons Yigt sltipptcs der

L'ft<'r fdLH en höjd af 15 fot ned på en Hldi:L innchftllando 

10 'il bomullskrut, lwan·id lådan krPssades och krutet 

ströddes omkring utan att antändas. 

Fiir att visa 1:<prilngämnds styrka laddades furst ett 
fl fot litngt~ ;) fot brcodt och 18 tum högt stenblock, llled 

:! uns bnmullsbut ne,llagdt i ett ~orrhill och Lefauns dl.'n

na lad d ni ng Yarcl til lrlicklig ftir att spränga s tenou . 



4 .st. stål block, h vardera viigamle n ii ra l ,000 n 
uppstaplades med 2 n bomullskrut plnccradt miclt emel
lan dem; när laddningen exploderade, &prängdes stålLloc
ken i stycken hvilka slungades långt ifr[m platsen. Sam
ma verkan gjorde 2 1

/ 2 % krut pil 4 andra block, viigan

de l ,230 'tf h vardera 
}<~n gjutjernscylindei', 2 fot i diameter och 18 tum 

djup laddades med G uns bomullskrut nedlagdt i ett inuti 

cylindern borrad t hål, men explosionen orsakade blott att 

ett koniskt stycke utl,:ogs genom borrh1Uets botten. 
En 6 fot lfmg jornvägsskena af 70 'il:s vigt lades 

pit sidan öfver stöd, 4 fot G tum åtskiljda, och i de:s 

ränna lades 1/l tl af krutet och betäcktes med lera; nd 
explosionen sprang skenan i 4 bitar hvilka kastades 

långt ifrån hvarandra. 
För att pröfva Lomullskrutets användbarhet för militära 

ändam:'\1, sprängdes en timmerbjelke, 12 tum i fyrkant, tvärs 
af medelst 2 '[t bomullkrut, placerad t intill sidan af bjelken. 
Tvenne laddningar af 30 'ii, iuneslutna i hvar sin låda, 

lades uti ett hål på flodbädden med betäckning af G tums 

lerjord; genom explosionen bildades af hvardera Ia~?nin
geu en grop, 22 fot i diameter och 8 fot djup. Afn:n 
gjordes tillfredsställande försök att använda bomullskrut, 

mättadt med 20 °10 vatten. 
Slutligen exploderades en laddning af 50 n uti flo

den Swale pä 10 fots djup under vattenytan, lwarvid 

en vattenpolare omkring 200 fot h(ig kastades upp i 

luften. 
De verkställda försöken ansågos alla fullt tillfreds

ställande och åsi\gos mctl särdeles intresse af dc dervid 

närvarande. 
(Engincering.) 

2\JJ 

T\'å siitt att sliteka e}{l ombord i fartyg·; af David 
Cargrill, Dundee. 

1 :o. Sätt ett gjutet jernkärl ner uti eller pil. botten 

af fartyget, till sin form lämpadt efter platsen; det må 

vara t. ex. 4 fot i fyrkant och 3 fot djupt. eller af obe

stämd storlek. Lägg uti detta kärl circa 100 n sönder
bruten kalk eller krita och placera der ofvanpå ett genom
brutit loc·k för att hindra smuts och dylikt att nedkomma 
deruti; led ett koppar-rör af en tums diameter från däck 
till kalkkärlet; dock så att rörets nedre ända ej kommer för 

nära botten af kalkkärlet. Skulle nu eld utbryta i far

tyget så blanda i ett lämpligt kärl 5 % svafvelsyra eller 
vanlig vitriol med l O Ti vatten, och när denna blandning 

hälles uti röret frigöres kolsyregasen Min kalken. Som 
denna gas är tyngre lin luften undantränges denna och 
o·asen som banar sig väo- till hvarJ'e hål, utsläcker sålunda 
b ' b • 

eld@n; upprepa att hälla i en blandning vatten och vitriol 
hvar 5:te minut under en timma, så bör efter den ti

den elden vara släckt. Ett annat sätt att åstadkomma 
detta är att blanda kalk och vatten tillsammans; slå 

' ' denna lösning ned i röret och derefter vitriol; upprepa 
detta några gånger, då gas uppstår som då utsläcker elden. 

Det sistnämnda sättet kan användas om eld skulle 

uppstå för andra gången. 
2:o. Fastsätt vid ångpannan ett rör af l tums dia

mcter med en stoppventil (stop-val ve) som kan skötas 
från däck. Led detta rör ner i hål-skeppet nära bot
ten och lemna nedre ändan af röret öppen. Skulle eld 
uppstå så öppna ventilen; ångan rusar då genom röret 

ned i skeppet samt intränger uti hvarje hål och släcker 

elden utan att skada någonting. Då elden är släckt, 

stänges ventilen. Kopparrör passa Lättre än jernrör eme

dan de äro böjligare; blyrör äro ej lämpliga emedan 
de skulle smälta af hettan . De flesta fartyg hafva 

ånga och ganska litet de ra f torde be höfvas för att 
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släcka eld, niir ftugan lccks elit och platsen är lwgrän>ad, 

såsom ombord i fartyg är fallet. 

Rören böra klargöras i fartyget Jlltn1n lasten inta

ges. Hvarje afskiljut lastrum iih-ensom hyttorna ndlstc 

hafva sitt särskilda riir, som är åtkomligt från diick. 

Dessa tvenne olika sätt att sLicka eld och som kun

na användas samtidigt eller hvar för sig, äro billiga , Litt 

tillgängliga och verksamma. 

(N autical mugazine.) 

Litt~rdur. 

Scens k. 

K. J< 1Ul1-SI'E' !'El'\Sl\A P~-Al\ AJJEmE~S L-IANDLTKGAH 001-I 
TIIJSJ\ JUFT, 15 April 1870 . [?(jr<Cchng h[t!lct inf<ir Milit:ir Siilbkap et 

i Sto C"khollll den 1:! .\lnrs 1875 af ltyttntii s ,aren vid Litgard et till 

l1iist l~- V. Yl) n ]\.ock LT pugiflcr om 187 4 tu·s bc\·iirings man:·:l:ap. 

D:o , no April X n;b criilt cb e af F<it't' drngnnde n i Artillcrivclcn-

s bpen, .\lnjmen Bl m. Frihene N. A. li. Palmstj crna. Om 1874 

ott·,; s lwttsl.iillni, g af inf:tnterigevi.ir Bokanrniilnn 

JJ:o , l ii .Maj Om inneslutniug af befii,;tade liigcr. N,\gra ord 

om ry tl<!riP.ts sidngP\'i ir n.f Aug. Hidd erstolpe . 

D: o, 31 M:tj. Å rsb criittebe nf föredmgandPn i B cfii stnings -

knn:;t, knp lP11f'll m. nt. A. Berglnnd . Underriittelse r frilu fJiimmnn

clc lnn rl. 

D:n, 10 Jnni. MiliUirhygieHen och krigskirurgicn \'id Yerldsut

stiillnJn ge n i \\"i cH JR7il uf d:r C. G. Griihs. Biograftska nppgifter 

o m priH .> Frctlrik A d olf ,d· A. Fhg. 
D:o, 30 Juni . :p i.stan ,;u ret at \Vilhelm L uge. ~Jil i tiil'li tteralur. 

D:o, 15 Juli . A rsberii tiebc a f f'ilretlrugand en i kri gsfiirvnl tTting, 

h·i.Qslngfarc n het och sj nk\'ftl'(l, ge neral-krigs-ko m missa r i en m. '" :;r 
A. \V,nenins . Jakob De la Gar1li cs [,',g till .:Jioskau 1()0()-1()10. 

L !td ., rr>ilte lse r fn'"' friiltltn:l!Hle land. 
" D:o , 31 Juli. A n;h eriitt e lse af f<ir c<lragand c n i kngsf<irmlining, 

).;rig~ l ng-faren hct O(;h sj 1:knlrd , g:P ncra.l.krig::; -komJuissa.ri en n1 . 111. ~ ... '\.. . 

W a rcll ius. ~li l i tiirlitt c ralnr. 

D :o, 10 Aug u,; ti. Liigret \'i<l Krasnoj e .Selo i\r 1874. .1\iiliWr-

lit ter a lm. 
]J: o, 31 Augusti . l\avall erimanijv em nd H age rnau,· skildrad i 

brcf till »Morning Posto D e tysk e ingenicirern:1s oeh teknis ka trup

p ernas \' Crl<sam het i f:i lthige t l 87 0- 71. V ppgifte r a ngåend e ry:;~ka 

a n n (•n s sn nnit elsvii sende af d:r G . K W. 

Al-t'l'ILLEHI-'l'ID SKlUFT, l:a och 2:a hiift en a 1875. F ijr~ilk 

me• l :2 4 c m kau o nrr utf<inla i Itali en . N ftgra uppgifte r fnln beliig

ri llgarnn und r·r 1 R 'i O n ch 18i l · ::l rens krig. Ito~~et 's knnonbrons) je H}. 

f\jnl 11l 0t1 h_lr:-> fll l'hrt1rl s tH·h med ranl i,t! l.;nntn1hrons. ~ll'ii d da npp~lftPJ' 
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i ballistik af U. \\' . 'l'illfiilliga knnongrop:~r. \' erksamheten Yid 

styckebruk, faktorier, nrtillcrivcrkstlider 111 . m. flir honans riikning . . 

D·o 3·e hiiftct. Bedoo·örelse fur åsigter ang'o'cndc nutidens arti llen

organi~a;io~ och artillcritalitik af W. G. B Artilleriet och den nya_ 

hiirordningen nf Hj. P. Ni'tgm ord om sli'tlbrou :;. Hcsebcriit tel:;e al 

kaptenen Yid kongl. Göta artilleri-regep1cnle I. Bratt. 

Dansk, 
TIDSKltiFT FOR SoVJESEN. JOde Bind. 2:. og 3o Heftc 

Kanonl.Jnadencs Bctydning. Om uddanneisen till Soofficer af M. N. 

Kanonen, Vrcddercu og TorpeLloen. Blandninger. . 

D:o, 10de Bind. 4de H efte . Deldrag af Admiral Porter~ Ind

l.Jerclning til MarinCLlcpardcm entet i Washington. Lantcrne:ermgen. 

Af D:tntpskiboforer Jacob Ho lm. Skrueu som Drivkraft I de uu

Ya:!rcnde Dampskibe, elens mangler og Forslag til at afhjrelpe M:~ng

lernc Af H.obe!t Gril!"cth,;. 01•er:;at af Dampskibsfl'rer S. A. Plnhp

sen. Om Afst:ln<lsmaaling. Af Prcmierli eutcnaut MiJdelboe. Blan

dinger. 

Engelsk. 
NAUTJCAL MAGAZJNE. Mars 187f>. Civiliserade kannibaler. 

Om furlusten af mastem<' i fnrt·yg. Torsk fiskcriema i Korge. Fur

binLlelscn mellan olyekshiindelsrr i fartyg oc-h explosioner i grufvor. 

Handelssjölag för 1875. Våm kolonnicr. Explosion ombord i shuf

jernåugaren »IVinsloc». Bt·itti sk handel meJ Danncmark. Ett medel 

mot typhus. Hy d rognd"iskL. N a utiska noti ser. Vi'tr offil"iela loggbok. 

D:o d:o, April. Hungersnöd. Indisk a hamnar. SaniWra-tillsti'm

Llct af Londons hamn. Atlantiska ångfiitjor. Lag fur sjöförsUk

ring. VItra kolonnier. Lastlinieu och register-tontal. Ett egemlom

ligt försl:1g till en handels-sjöhg. Arktisk expedit ion för 1875. Om 

öfverhettumgs-apparater. llnlllburgs nautiska samfund. Canadas 

fisk erier. 
D:o d:o, l\Iaj. Frågan om lnstlinicn. Flaggens skydd. Fn1n 

Ottawa till New!"oundlunLl sjiilecles. Våra kollonnier. Ost-afrikansk<> 

slafhandel n. Bomullskrut och andra explosim substan~er. Lifi·iidduing 

till sjös. ExpositioHen i l'aris 1875. Fyrskepp för alt utllliirka Royal 

Sovereign-gnmdet. B<trometerns anviindande. Nautiska notiser. 

D:o cl:o , Juui . Obligatorisk ldassifikatiou af handelsfartyg. Våra 

kollonnier. »Bessemer»-i'mgareu. Atlantiska ilughirjor. Allnn-linien. 

N11gm enkla reglor för iingfartyg som uavigera långs kuslema. Sir 

M. Thomson om djupsjuloduingar med pianoslriingar. Fartygsbyggnad 

u neler ut· 1875. Maritima uppfinuingar. Sjiiförsiikring. Brittisk sju

fart m<'d 'herigP . Ntt>.ttisb. noti :;er. 

., ,, 

D:o d:o , Juli. R:tket- och mör:mrc-lifritddniug' apparatH. Y:l ra 

kolounier. Kong!. observatorium i Greenwieh. Enkla reglor fi;r 

kustuavigeriug. Mi:;tsignaler. Arkli:;ka expeditioner. Fiskerierna i 

Japanska tatTatlnen. Vih· officiela loggbok. 

JOUHNAL OF THE H.. U S INSTITUTION, vol. 18, 1874. 

Central-Asiens militiim geografi. Dllt velenskapliga studerandet af 

sju-hig:;!tistoricn . En ny tilliitupning af skrnfvPn som framdrifniugs

medel. En uppsatts som iitfi.iljer dc ryssl<a mmmuings-diagrammcn 

öJ\erlemnadc till ]{ U. S. Institution . 

TRANSAC1'10N:) OF THE INSl'I'l'OTIO~ OF N,\.VAL AUCHI

TECHTS. 187 4. Om nyligen uppgjorch; krigsfurtygs-rituingar för Brit

tiska flottan. Experitn enter med H. M. S. Greyhound Om j ern

fartygs styrka. Om skrnf-rodret,. Om lastlinicn. »Strophometl'r eller 

fart indikator». En ny form fur Ctngmaskiner. Om verkan af skruf

propellerus nedtryckning. En lifångbåt. Beskrifning på en 113' knrs_ 

kor rigerare , beniimnd "Universal dromoscopet» . 

El'\GJNgi•~HING, 25 Dec 1874. VEu·a Judiska trupp-transport

fa,tyg. Chilianska pansnrfart.ygen »Almimnle Cochmne» och »Val

paraiso». X _y,~ södra ,.ltgbrytareu, Abercleen. V Ctra Arktiska expedi

tiouer. Kristal-palatsels skola för praktisk ingeniör-vetenskap. 1\raft 

för verktygs drifvande. Pumpmaskiners verksamhet. Ticll·l\ttnt·t i 

Thcmscn. 
D:o, 8 Januari 187<3. Litteratur. Prideaux clcbtadsluc-kor. Flo

Ll cu Clyde. 
D:o, 15 J:muari . Sjölagst ift.ning. Elclstiidcr fcir våta briinniimncn. 

Briinsle!Jesl"' r i ng. 
D:o, 22 J·annari. 

La:;soe··s och Meyer ':; 

ou1bord i fartyg. 

l'rufning af iln!.:"maskiner. Yår polarexpedition. 

siikerhels-ventiler Om fön;< ikring uf lifl.Jojar 

D:o , 2!) Januari. E!cbtiider för vCtta briiuniiamen. Eu >lngpan

nus spriiugning genom frost \Vhit11·orth 's utst.iilluing. Sd'tra kanoner. 

D:o, 5 Februari Prc;fniug ar åugmaskiuer 'l'ubnl;ira flytand e 

dockor. Gwynnes\; kotnl.Jincrade centrifugul puwpmaskiu . Bomulls

krut. Strophometern (hut mdikat0rn). 

D:o, 12 Mars. Brooclwell 's bakladdning:;-kanon. Sjölagstiftuiug 

Om metoderna att prufva [mgmaskincr. 

D:o, Hl Nbrs. Dunk's eld:;tad. Om lastlinien fur ttr.gare och 

segluude fartyg. Sjcilagstiftning. 

D:o , 2 April. V" i'tg motorer. 

J..:a.noner och lavelter. V :1g fonn er. 
Wta pattar. Om fartygs-tackling. 

Om fordriugarn e på nya fartygs

Hydraulisk inriittning för vatten· 

D: o, 9 April. Luft-maskiner. 5...11gfartygct »Bessemcr». Fartygs 

rHllning. Svtll"t artilkri. n. )l s. ,, _\lt'XUI!dr:t ». Om stå n~!;-tOI"j)f!clo -



higs-furingeu. J ern och , tid f<;r f':utyg>-l•yggnad . fnrtyg>' form. 

En ny nachterhu:;-imlikator. 

D: o, H; April. 1\omLinemJe [l!lguwskiuc·r. Uuru e n augutnskiu 

fiit ·biiltrad rs . \ 'ftr ark t i ;oka c•xpcdition. 

D: o, 7 Ma. T orpetlo fart ygel \" e:;nrius. Gatling\-kaoonen. s,-:,rt 

artill e ri . Lnstlinic n \"[n· arktiska c·xpctlitiuu. 

D:o, 21 Maj . Baldaddniugs-kanoner. Teknisk uppfostran . Kom

uiuernclc i'tngma skiner. Bcssc rncr-sti'd . 

ll: o, 28 .\Iaj, Jhldatldniugs-kanotH ·r. B css<' mer-str.Jtill vc d;ning<' n 

i Aut e rika. ll c n tn ctcorolog i sb~ Yerksamhcten i l.Ciir<>nta stntrrna. 

Broatlwell rer:;us J\ rnpp. Do,·ers hau ll t. 

D:o, 4 Jnni. St[dtillverkuing. l3aldaddningsblllon er. Fart. imlikntor. 

J\ol ot:lt j ern i Furcnta :stat e rna. 

D:o, 11 Juni. ,)etn fi.ir fartygsbyggna<l. Bakladdnings-knnon cr. 

Sanitiim furhiit.tringar i S:t l'e tc n;h,ng. l'ri ec~ ·s cHicksluckor för kol 

J:.ntyg. 
D:o, 18 Juni Ant,rcq,H:ns hallln. Luft-maskiucr. Sjulng;·tift-

ning. U;.ddaddningti-kanult0r. .l! röf11ing af rulerand o :l ugm~u;kiner. 

D: o, 25 Juni. Hysska 40-t o ll s-kauou c n. l'icre 's geviir. i'ijölag

stiftnill:r . 
NAVAL SClE~CE. Januari l 810 . Sj<··officcrs- uppfostrnn. S kepps

byggn:l!bkous t. Kronom c tc r-diagramll! Cr. Allliralitetct,: c:<p e riut~utm· 

ufver fnr tygsfonll CI'. F:trtyg., liirskcpp Mutst,",nd mol rnlluiug. Ita

li e nsk i'tsigt o m fratut id:~ sjukrig,;furing. j [:r Fromlc 's Allliralit cts

experint cntc r Uf,·~r y t friktio n. Sjumiitning. ~autisk me teorologi. 

D: o d:o, April 18/'i. Om fr>i11tmamle makte rspolur-expcditio ncr. 

Sjuofliccr:; -nppiost ran. Unt fiirlu.,Le ll r.f masterna i sto ra seglande 
o • l 

j crn:·,1r tyg. SkcppsiJyggna J:;kou:;t. .A.ngflotlor fur kngsbruk och Jan-

del. D e n ueometri:;i;a theoricr, fur fartyg:; oclt n11drn Hyt:tndc krop

pars stabilitet 011t cle cirkllliira pansarf':1rtygcn i RysslallCl K<-j Ac r

lig:t Östu-rilöska [wgf'regattcn • ltadc tzky ». Ka uti sk n1 cleorologi. 

D:o d:o, Juli 1870. Dcu nauti:;ka afllduiugcn på Wien-expo:;:-

tioucu. Arktiska expeditionen. Om sjcigång -mu skinen flir niirnwande. 

Sjuofficers uppfostnm Om bruket :tf h o nomet rar till sjös. Bote

rande stom mr. Nauti:;k meteorologi. Sjr;m;itniug. L" lll1crs<.ikniug 

af explosim lll edel. 

A n m. Enligt tillklinnagifvamle kommer ut gif\uudct af deuna 

furtjcnstf'ulh ticlshift att upphum m c·d detta hlifte, tillfölje clera f, att 

hufl'udredakti;ren ~J.:r n~ed , genom sina guro null i parlamen tet d er h:m 

blifvit inYa ld , ser sig ur s li't ud nlt egna nvllig tiLl tlt detta slags fur

f,rttnrcskap 

TI-IE SAILOR'S POCl\ET BOOK. By Commande r F. G D . 

B edfo lll , n. N . ] k tta lilln nyt tiga :u·Lde, W ill rcll:tli efter förl o ppt'l 

:1f 11 ågrr-. n:å!u:dt1 l' upplef, <~t en a ta1nl nppla ga, iuue hl1llt>r i en srun-

mn ntr>ingcl form C' n santlin g af prnktiska reglor, uppg ifter och tabPlk•r 

t i il nytta f'iir silvii l urlogs- som handels-marinen. UtarbetandPt af 

en dylik, n:'tgotsåniir e fte r smnma plan och på svensim förhållanden 

liimpad handuok som denna skulle (ylb en kiiunbar brist i Yår na uti 

slm litlerntlll·, och vara en behöflig hjelpreda vid många tillfullen un

de r tjenste ulöfuing i både urlog<- och hnnd elsfartyg. 

ARCTIC EXPRDlTIONS FlWM BIUTISH AND FOREIG N 

S l-JORES FRm.I THE EARLTEST TO THB EXPEDITION OF 

1875 . BY D. MAURHAY SMITH, E B.. G. S. 
Detta nrhet.e, hvars f, ·,rsta hiifto nyligen utkommit , iir iinmadt att 

ntgifvas n n der loppet n f 15 motnadcr m ud ett hlifte i månad en a 2 sh 

för hv:u:jc hiift c. Att cli.lmrna af detta l :sta ltiifte , synes arbetet kom 

ma att blifm af en siirdf;]es underhftllande och inlress:mt beskaf

fenhet . 

F't-cmsk 
UEVUl~ MIB.TTJMg ET COLONIALE, Febmnri 1875. Afhnnd 

ling lifvcr dynamiten. Fidji-Unrnes annektering nf cngelsmiinnen. 

Bnglands pansar- och handelsf:ntyg, Tyska lirlogsmarinens personal 

år 1874. »Godheu 's» rese·-journnl. (förlusten af Indien und er Ludvig 

X V). Torpedofrågnn 1 T_ysl-:ilr.nd , England och FUren ta Stalcrua. 

Nckrologi: kontcr·amira~ca Dalmas de Laperousc . Krunilm. Maritim 

bibliografi. 

D:-o d:o d:·o, M:ws 1875 . Ftirsuk ufver tilliimpnir.gen a f ex pcri -

mental-hali~tikens formler på Hl<jutniug m ed hnmlgeYiir o h mitraillen 

ser. Torpedo-fiirslik i Furrntn Stnterna. Tre :'tr i engebka sjureser

Vf'll. :\.ntcckningar riirande fmnslm kustfli rsvarfartyget »Lo Bonlo

D ogne». S tudium ufvcr bildningen af kornll-iiar och r e t i oceanerna 

snmt i In die 11. B1·is te n på sjufolk i Tyskland, orsaker na dertill och 

m etll en föi' dess afhj elpande. Mistsignaler vid knslerna T o rnfartygen 

i England. Tysl;t rE'glcm cntc r ii rnnd n skeppsumtl. vid l;11 ~terna. För

suk med cngolskn, för Indien n.fscdda , trupp-transport-fartyget 

»Jurnna ». 

D:o d:o J:o, Ap1~l 1875. Hationel teori (jfnr orkanerna. Fartygs

konstruktionerna. i Japan. Uppgifter rlirande ostronodlingens stånd

punkt år 1876. Nyn. å ng maskiner -o mbord i krigsfartyg. Reglemente 

flir J en tyska marinens fiirseende med offi cerare. V cnti lationcn om

bord i »Victo r Emanuel», engelskt trupp -tra nsport-far tyg. Tabel ler 

neh praktiska reglor med afseende pil augmaskiner f'Urniimligast sjö

~lngn1!! Sk iu er. 

D:o d :o cl:o, Maj 1875. Naut iska meteorologien til117 :dc scld ct. 

Anmilrkning runmde det motst[tnd som luften utiifvar ptt i riirclso 

va rande kropp:w. »Challenger':; • velenskapliga expedi t ion omkring 

jorden. S tudi crua lifyer honom elmr till sjus under tl c t 1·enne jord-

20 
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Ol li S t'glin gf-~xpcd i! iollcrna med ,,, ['his» O('h »l'I phigt•n ie•. Observation 
af Venus-passagen pil (in tl:t Paul O<,;h pic (in Campbcll. Afhandling 
öfvcr lnilgnctismcn. 

D:o d:o Ll :o, Juni 1875 . Åugflollan <less Ollldaning och dL'SS 
ve rkliga tillsli\ncl . Hyssland s örlogsmarin och dc cirkubra fartyge n 

• (PoppniTkas). Förenta Statcrnas örlogsm:uin. 
lJ:o d:o cl:o, Juli 1815. De sednuste nonlpols-expcrli:inn crna 

(181 1- 187 4 ). B erg ningen och reparationen :"If engclslm palceth>tt r n 
,J:>::scal», slraml:td i niirheten af Cap la H agne. H and el;-nnd crriil
tel;m· rörand e u:1gr:t hamnar i Chili , B oli Yi :"l och P e ru. Observatio n 
af V onus-passage n i P ekin. Framstiillning af fmnslm kolon ieruns 
Lilh;i[llld. Sista ull(l erriittclserna ifri1n »Challengcn. B ruket af azimutal
solskifvun omuonl och i land. 

D:o d: o d:o, Augusti 1875 . Bcriil;ning af obscrmti ons-pnnkl cn. 
L u f'löeglings -n avigationc n. Nckrologi: kon ler-amiral Bnmt. Kr~ nika. 
:Ma ri tim uibli ografi 

GLi iDB PHATIQUJ<; D U NAVIGATEUR, innchiUlaude upp
stiillnings forn1 cm :1 fi;r alla till öjös brukliga as tro no misim beriikningar, 
!li C(\ förklaran de not.Jr i texten öl've r förfarin gssiit.tct vid alla siirskillht 
ti1ll: af L. Tapie. Denna afhr.nclling nl1nii rker sig för e n del förkor
tade ri;kncm c th oLlcr sa mt 1tlskilligt. i öatnmaHhang denned stående 
hjclptab eller. 

IKDICATEGn DES HOU TES l\IAHITIJ\lES DE I / OCEAN 
PACIFIQUB DES l\IEUS DE CH INE ET L 'AUST!1ALIK Etc. af 
F . LaLrossc. Pris 9 francs. 

TABLE D 'AZ I.MUTt-l POTJR 'l'O US LESASTl{ESE'J'POTJRTO'G
'l'Bt:l L ES L ATlT U.L>ES AF A. H UK lO:DJ,; Ul'l 'LAGA:N. Pris5 fran cs. 

l\HTTHEILL;NG E N .AUS lJ.I<;l\1 GB 13IETE DJ:}S SEEWESENS. 
Vol. IIL N :o 3 och 4. D en andm ÖPtenikisk-Gnge rska Norclpolar 
(' Xpcd itiou cn und er Weyl'recht och Pa.yc r 18i 2- 1874. Om vårelen 
" [' å ngpannor icke i uruk . Förbiittrad suxl:m t af l<aptcn Davis i en
gelska ijrlngs mm iue n. Om [mg- oc h hydraulisk sl')'miug. Kapteu 
Maye 's kant:,ch nks-npphii ng uiog för kompasser, Poppoff'ka typen. Om 
\'alten-förbruk ningen o ml.>orJ i hig~fl"l rlyg . Nöd ror med anyiiudan cle 
n f es~Plhufn,den. Fiircslagen tillölming af engehlm örlogömarinen Prof. 
!nr meLl tyska pansarfregatten Kaise r. Utkast till en klin o meter. Öfver 
orsakt:n till i't ngpa Huc-explosion cr. Förstik till utrönande af f'Urgl"lcle 
skens iulcnsitet. Djopsjöloduiugar i ::>t illa oceanen. l)rojekterad kanalfur 
Nante 's forhindelsc med hctfYet. Prisskrift lifyer e nk la och samman
Sl•tla å ngmaski ner. Appl"lmt för pröfning af aneroider utanloftpump. 

D:o cl:o d:o, Vol. Hl. N :o 5 och 6. Bidrag till teori och praxis 
fö r ko1npasscJ1 S do,·iaLion 1\fodr.m a krigsi'lllgfarlygs maskiner. Upp
saLi s r0rande torp cdOI'iiscmlcl. Experimenta la undersökningar öher 
l'XplosiYa ;imu~u . l~ej.;c rli ga rysska krigsmarineus bnclgP! fö r tu· 18/G. 

;)(}j 

l l [>p Lii cktrH :tf 2: n r nya pl:uwtcr på o l.>scr v:tlo r iu m i l'ola Nö<lsign'll t l'. 
l>'rauska örlogsflottalls oflicerspersonaL Införandet af niid- och lots
signal er i Tysklnncl, Sowcrhutt's apparat för upptagande af ' junkna 
fart yg. ELirsch -proppcllcrn. S nabbgi'tend e [mgbarkasscr. Farl ygs
byggrmd i Englnml år 187 4. Nya c ngelskaa krigd'arl yg u11der bygg
llad . :N'ya signa lsken till förokomn1ae de nfombonlliiggningnr A rgen
ii ska mi nfartyg. :MiLirailleuser ombord i higsfartyg. 1\aHonu>•tar al' 
f:ltaunch':-; klass för italicuslm flottan. Fnwsk expediti on f<ir djupsjii 
lodningar i )Icdclh:d\-ct. 

D:o d:o d:o. Vol. l JJ. Ko 7 oeh 8. Cyldonernns cirkl·l - ol'l1 
spi r:tl-l.cori; tvcm1 e föredr:1g h iil ln:t inför lnililiir-l't ' l<·n sl<ap~·Sam ftll>tl e t 
i Tri est. Iakll.ngclsc af V C llli S - p;~ ssage n. Sehli('ks f<irl.>iilt rad e styr
apparat för skrul'-i'mgf:\rtyg . Öste rrike-U nge rslm ku slbcly:mingPn, 
'l'orpcdofartygct V c suYiu~. Om cng<-' l.ska iirlogs-ma rin e n~ fartygs -typer. 
F 0rhH ttring af siikcrhc i.!'Yenti ler. Föriin!lring af am erikanska mynniugs· 
ladll nings .kauoncr. Frilgnn o 1n ba\dadLlnings-sy~temrt i E ngl<"lnd. 
G Hderbafs-ar tilleri. 

MIT'l'HEILUNGEN 0 BER GEQE:NSTÄNDE .L>ESAlrl'lLLEHJE-
1.!ND GENm-WIDSEN'3. l:sta hii!'tcL, 1876. l3emö<LimleH till fi>•·
billtring af öste rrikiska fiiltartill01·icts materi el. Sed n as te l itl e n s for 
t ifikatoriska i'ts igtc r och d eras ulfi ir:mde. Eleldriskn belysnings-maski
ner. Förhii.tradt nrtillPri af hrons i Uyssl:tml. 'l'tliiudska spri\ng
nings -fiirsiik med dyuamit. 

:U:o d:o d:o. :l:a h;iftct 1875. '.L'elcmclricns oeh telemeter -
SISle mets niil'l'arnmmle st<llldpuukt. Historisk i l'nlll~l iillnin g af ~k hi 
ska auWuduillgs·mrdcl inom K. K. österrikiska hiin' lL I\Jaculllber 
J.{_auoucn. Spr:ingning af f-ju nkna fariyg. 

U:o (l:u d:o ;l:c h:iflet, 1875. Bidrag till u!'ningen i artill<' l it' lö 
pla~n rin g. Öherbliek aJ tl c fii rniilns L:t f'ör;;ijkcu invn1 :.r tillcri-Yiisc' ll
duts Olllri'tdc umler [, t· un l 870 ueh H. t:l ig n:tl< ·rittgs-fö rs<;k ]'ii :'lo m 
di tihl ll SC I'. 

J i\ ' l ' I ~ LtNA' l ' l ONALES . \VO lt'l'bJWL'C FI m ; t~ l\lMU~G 0H tm 
AL l , !~ Dl Vl .; l U\ t •; lll~ nmhOJ\I~Jl~N lJE~ TI ~;(J ll l'\ lSCHEN ,\ LTS 
.L>J{,(j('KK VO :'>J lL ' L'ECKLI•;N II U I~U. 

GJ~UN DZUC: l •; mm METgOJWLOUU; VU N l L J\IOHN. 
SAI\HILLNG Dl~H [)J;;U'l'::>C I~N 1-\l~]<;scH lFI'A llH.'l';-lCJE SE'l'~l~ 

VUN 11 t:l 'l'AHl';NuW. 
lAHlWUC l l Dl~ l~ JJJW T SC HEN 1\I.'\ lll0il~ F0lt Hm;, ZWEITER 

JAlJJWAKG. 
( iBElt t-;E l ~TrU\TJK VUN FEJWINANU A'JTLl\IAYH, Prof

fc ,,,ur ;\u D er J(. h. . M.ll'ine-:\. kacl e Jni0, t~;he rnalalig <' '" K. K . C'orvett<>n · 
Capiliin. 

----------
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Sammaudt·ag at l{oug1. Rref, Ji'öronlningar, General

ot·det· 111. m., utgångna från J{ongl. Sjöt'örsrars
Depat·temcutet. 

(Generalorder.) 
År 1815. 

Mars l1. 4-. Svensk-norska signalkomilen mi\ uppWsas dcu 6 dennes 

fu r att ånyo :;;wun antl'iida n;l slkornmaudc höst vid tid 

so"' fmmdeles kommer att bes tiimmas. 

, 

, 

, 

d. J l. Skcpp'g<'s:;cbrigg:Hn lL »Snappopp », »:t f \Virscn » och 

"Skir11er » skoh utrustas fiJ t· att i biirjan af i\Iaj motnad 

knnua iun1~jnstrus för att anviindas tdl fyra. n1 ftn aU.crs 

Ufning IIH:d :sk cpp~go ~sar. 

S. d. UtfUrdas besiiUningslistor fcir skeppsgossebriggama, bc

siittningslistan fUr hvardera briggen upptager; Chef: kap

ten l , nmlerbcfdl :!, kock l, skeppsgossar 46, sutr1111a 50. 

S. d. Löjtnant C. E. dc Chmnps beviljas in- och utrikes 

tjenslledighct frim den 16 Jenues till innevarande mit-

nad s slut. 
d. 13. Fr>m deu l uii stkommamle April skola uniformsknappar 

af den för k. flottans officer.tre anbefallda mod ell an

bringas [, de för "j ö krigsskolans kadetter och elever fast

sliill lla uuifonns-kavajcr. 
d. J;i J\:qJlen cn vid fi olLa n m. m. C. C. ]~ugslröm beviljas 111-

o"h utrikes tjcu:;llcdighct fr fm den J ti April till den H 

::llaj innevarande l\\'. 

el . l u. Den nncler d~ n 1l denneB u\fiirdade bcslitlningslistan för 

skeppsgossebrigga rtie skal\ ölms med en l:a klassens 

öjöman , lm1dar brsiittv.in.gss.tyrl'<lll i'1 lwar och eu af dessa 

briggar hcijes till 51 
el. 1i. Y ugling:uue C. G. W. SJöstedt, I. M. C. Trozelli , R. 

Eneström, J . G. Ahlström, C. vou Platen och C. G. K . 

Peyron li ll ftlas aH, siisom extm kadetter pi't egen kost, 

i\tfölja korvetten »Norrköping» på dett.tl fartyg~ llli före . 

stil ende exped it ion . 

S. d. Till rustni ug anbefallda korvetten »Thor» samt kauon

båh1ma »Hogl nnd » »Svensksnnd », »CarlsunJ. , »A$lög», 

30i) 

" Astrid », »Sigrich , »Alfhilch och »Gnnhilch skob in· 

mönstrns omkring den l .Juni och skola dc:;><a fartyg 

jemte l<anoubfttama ,J3Jemln.• , "Motala» och »Tnp;rgel'(h 

IJilda en eslmder. Monituren >>Lok e» snmt pa.nsn rbåtarna 

»Hildun>, "Björn » och «Berserk• skola inmönstras om

kring elen 15 Jnli och clerefter fören:>s med ofvanståendc 

eskader. 
Till chef för demw. eskader har Kong!. Maj:t i l>:'td m· 

uln:imnt k()mmenclören och rirli!nren m. m. C. P . Virgin 

och bcstlimt att eskaderchefens stab skall utgöras af: 

flaggkapten, 2 flagg· adjutanter och stabs-sekreterare. 

Mars el. J !l . Kong!. Maj:t har i notder utniimnt kap tonen vid Hotlan 

och riddaren m. m. C C. Engstrijm att, efter till stads· 

råd utn:imncle kommendören i kong!. flot.tnn och ridd:t

rcn m . m. F. W. von Otter, vara adjutant hos Hans 

Maj:t konungen . 
, el . :!0. Offleerare och vederlikar vid Hottans k{trcr och stater 

, 

anbefullas att anliigga en veckas sorg eftpr aHidne f. el. 

statsrådet, riddaren och kom.mendiiren af Kongl. Maj:ts 

Orden, herr grdYe R von Platen. 

d . 22. Fregatten »Vanadi s» sl<all inrnonstms omhing den 15 Maj. 

S. d. ])e under den 27 sistlidne Februari utfiird~de besiittnings

listor fe>r kanonbåtarna >>Alfhilch och »Motala» skola 

ökas med en upphördslii ka.re fiir hvart.dera fartyget. 

d. 31. Y ugling-arne C. F . Berg, W. Ström, H . Lnnclblad, H. J. 

Ahlberg, K. F. Grumme, C. A. Björkman, G. H. Liclbeck, 

P. W. G. Klingberg och. C. O. Möller tillåtas att., si'tsom 

extra kadetter p:'1 egen, kost, åtfölja fregatten »Vanad is» 

p{< detta fartygs nu föreståemle expedition. 

S. d. I staben för den genom geJteralOI·der den 17 dennes 

anbefallda eskader skola tj;enstgörn. ii egenskap af: 

Flaggkapten: Komme!1llöd•apt.cnen och riddaren J. 

U. G. Ameen; 
Flaggacljntanter: Kaptenen och riddaren G. B Ullf 

och löjtuanten m. m. O. Lindbom; samt 
St.abssekreterare : H:ummarskrifvaren G. \V. C im-

mPrdahl. 

April d. l. Gtiärclas fijrcskri!'ter i och för ti lliimpningen af den ge· 

nom kong! Brefvet den 18 sistlidne December :wbe

fallda föruyade instruk tion för cheferna vid Hottans båt s

mans-kompanier 
d . 3. Uuderliijtnanten vid flottan K. A. Wallenberg beviljas 

tre (3) veckors in- och utriker; tjenstledighet rHkn acl fråu 

den 5 dennes. 



, \pril el. ,, i<:!'tet· i v:lt· bl11tad Jdass ilyttlliugo-Px:llnen Fkola +.ikril{oi-
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skolans kaelett er och eleYcr afresa till Karlshona fur 
at t derstiid e,; embarkera i't kon·ett cn Norrki.iping. 

el. G. Kotmnencll!rkaplenen och rid cia ren J. U. G. Amecn slmll 
rtfresa t ill Gcitehorg f'i.ir vicltngaucle af fttgiinlcr till lJc
styckningcns och i.ifri g a rti ll erimaterie ls orclnan<lc på 
hwonbtlto11 »BicndfL,. 

S el UtniimtHl c chefen il kanonbilten »Blonda.", kaptcn<> n och 
riclcl:1ren M P. vo n Krnseuslicrria sk:'lll mm i Guteborg 
den 15 den nes fi.it' att n:tt·vam vid bestyckningens int:l
gamle il J.:anonh:1ten och fur i.ifrigt utöfm tillHyn vid 
fartygets sl11tl;ga klargnring. 

d. 8. l\Ied upph:ifvande af det., under den 28 Maj 1868, i 
ni\ fler fa sts t iillda saintreglemente fasts tilles fi.irnyaclt saln t 
reglcme ntP att tjena rikets Urlogsf:trlyg o<:h fii,;t ningur 
till ef'terriitl el se frtm och med Ll0n 1 n:istkommanclc Maj. 

S. d. Kn nonb:1ten »Ingegerd » skall inmönstras -len Hi clcnnes. 
d \l. Den uudcr· den 27 ~istl icln c Februari fih' lmn onb>rtcn 

»Bl enda» u! fiirclad e bcsiittniogslista skall lllindGts med 
6 undre kl:rsEens ;;jömilu af eldareafdelningcn och 
l d:o d :o cl:o timmerman. 

8. d. Kaptenen och riddaren C. F. Ekcrmann skall afresa till 
Österrike fijr ait inleda nuderhanellingur om riiltigh et 
fi.ir svenska regeringen alt in om riket till1'erka Whitehoaels 
torpedos. 

d lO Korvetten »N'o rrkliping» skall inmi.instas den 15 illaj, 
fregatten »Vanadis» den 20 i\hj samt korvetterna ,af 
Chapman» och »Lagcrbjelke» deu 25 ~faj. 

el. 12. M:ilikirchefcn vid flottans station i 8tockholnl, konter
antiralen O<;h kummendöreu med stora korset af kougl. 
Sviinls-Orclcu nt. m. J. Lag~rcrautll LcYiljas in- och ul· 
rikes tjenst ledighet fr:1n och med den 23 demres till 

::), d. 

8. d 

d. 15. 

och tned den 13 uii stkomm:mele Maj. 
Lciljnanten vie! flottan C A. M. lljulh>1mnmr placeras 
pf1 8tucklwlrn,; st ation af kong!. flottan fr[m och med 
<len l niistkorurn:uJdc i>Inj. 
Lcijluanlcn vid Jlullan C. E. de C hall! ps beviljas- i u och 
utrikes tjeustleclighet från och med den 14 till och med 
d en '27 dennes. 
D ~ u i >w!'arlyget »V:d kyrian 's> under deu '27 tiisLiidnc 
Februari f:tststiillda bes:tt-tningslisl:1 upptagna kommeu-
Llcmde olficer skall för dcikt :irs expedition, crsiilta ~ 
tueLl en tlagg-uucleronicer af otynnausstal en 

'Y. 

April el Hl. Ynglingen G. Eln'CltSYcird ti!lldes att, i stiill et fur ,Yltg
lingcn H. Lundblacl, sftSo m extra kadett pit Pgen kost 
åtfi.iljn fregatten »Vanadis" pii detta fartygs 1m furest i't
enrle Ufningst[tg. 

., 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

d. 17. Dc i generalorder elen 2 Maj 187 3 runwdc l<ongl. flo t-
lans of'ficemrcs och uuelc rofli l'crarcs unifonner strso rn 
"Pln,l!·g till:hna att begagnas» upptngu:t »hvi ta l;wg
hyxor » sko h från och med den l niist.kom m:1.mlc .J11 ui, 
tillhöra den genom of'vanniimndc g<'n cmlonler m'tdigst 
faststiillda nniform. 

S. d. KorYcltmr ,af Chapman 's», uneler den 27 sistlid ne Fe
brnm·i , ntLirllade besiitmingslista skall ntinsbs med nio 
2:clra klassens sji.im:in af art illeri st-afdelningen och ökas 
med omkring 25 rchyter. 

S. d. Pansurbi'ttl-n »Hilclnn skall skyn dsamt utrustas fur alt 
utgå och geuom isbrytning bidraga till sjliffLrten~ lipp
nauele i ~todd10lms skiirgi\rd. 

d. 1 \l. Kommendörkaptenen och riddaren F. Thorsscll bevilja~ 
3 m il nadcrs in- och utrikes tjcnstleclighet riiknnd fr:ln 
elen l nii>tkommandc J\iaj. 

d. 

s. 

8. 

20. Löjtnanten vid kongl. flottan G. R. Sjöberg beviljas 
ytterl igare ett 1trs in- och utrikes tjenstleclighct. 

d. li'aststiillcs modell till fi.irsuks-signallanternor, att prcifvns 
under iuucvaranclc års eskuderlifningnr. 

d . I och l'<;r JninLi(ningars utförande med elcl;t.risl;a stUt
min or · uneler inn cmra ndc i'rrs cskaclcröfningar skola 50 
st . miuch·c stUtminor anskaffas och fUr ifri'tgai'Ul'><lldP 
iindnmål apteras. 

el. 21. Kanonbåten »Gnnhild » skall inmönstras den 20 instn
dumle l\Inj. 

el . 23. Pausarbåten >> llihlnn> skull afmunstras den 24 demtes. 
d. 2G. Vice-nmiralen och l<ommcndörcn med stora korset af 

l<ongl. SYiirds-Orden m. m. C. A. Sundin sl;all elen 20 
iust.undur.clc l\Iaj hi ssa s itt. bcfiilsteekcn ptt fregatten 
»VnnuLlis>> i egenskap n f hugs le befiilhaharc lifvcr de 
örlogsfartyg, l11·illm enl igt s'irski lda order komma att åt
fulja uiimnda fregatt tutder lians ~laj·t kommg0ns in
slu!l(hndc sontut:tl' till'lmnadc Lcsök i utluudet. Den • 
styrka, som konrn1cr alt sti't uneler Yi~:c-amiralcn Sunelins 
!Jef:il ::;lmll an::;cs si'tso m en esk:t cl cr ueh ~kall staL on nt -
gcira s af en lbgg-adjut:mt. 

D. LL Dc fartyg ~om i i'tr komun1 alt utgi't JHL exp edition skob 
furses hmrldcm med ,,.,o, stiill signaltecken i enlighet 
IJH'<l LIP gP,nom g0nQr:tlot·c], .,. d<•n l ;l,hj lb7:l anl.<efallda 



;.:)()(i 

fureskrift er och skol:t de genom generniord er rlcn 17 
September 1841 anbefallda signa\flnggor och \nnternor 
tilbvidat·e icke !Hngre utlettmas till Hottans fal'fyg. 

April d. '27. K apten en J. Ostorman skall skall tj custgöra i egenskap 
af Hagg-adjntnut i eskaderchefens, Yice-amiml Sun
dins stab. 

" 

, 

" 

" 

8. d. Kong! Maj:t har behagat bestUmma att Hans Kong!. 
Höghet h ert ige n af G- tla.nd skall åtfillj>t korvetten 
»Norrköping » nnder detta fartygs nn förcsti'tclllle expe
dition. 

S. d. Ynglingarne C.:. Il. Liedbeck och E. Gjerling tillåtas att , 
såsom extra kadetter på egen kost, medfulja kon·cttcn 
»NoiTkuping» under de tta furtygs nu föresti'tende expe
ditioa. 

S. d. Kanonbåten »Motala» skall efter dess återkomst till sta
tionen inl:iggas pit varfvet afrustas och afmönstrns. 

d. 28. Kommeneluren il Kong!. Maj:ts flottas nya reserv-stat 
och riddaren F. FL Didron samt komm endur-kn.;:>tenen 
af 1:a klass<·n och ridllaren friherre B. O. Stackelberg 
skola lri'tn och med den 15 instundande Maj i sWllet 
fur kommenuliren och riddaren C. P . Virgin samt kom
mendiir-kaptenen och riddaren J. Ameen och under de
ras ~jul<onttn culleriug , tj enstgör:t s[tsom militiira ledamö
ter i kong!. fi.irvultningen af sju-iirendena. 

S. d. lJen vid )Iutal:t verkstael s vad' i Xorrkupiug under bygg-
nad vamnde pttnsarb[tten »Sölve» skall, efter emottn.gan
dct. frun verkstaden, föras till Stockholm och tillsvidare 
tillöra hiirvarande station af kong!. flottan. 'l'ill chef 
å hetuiilde pausarbåt Hr kaptenen fnherre F. \V. Bennet 
ntsedcl. 

S. d. E skaderchefen viec-am ind Sunelins stab ska ll ökas med 
en stabs-sekreterare. 

d. 29. F<h· fregatten »Vanadis» nu fi.irest[tende expedition ska il 
d<'SS bestyckning minska s nwd cl'e tvi'1 i kajnt:\n placerade 
kanonerna. 
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