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Arsberättelse
af Hirctlt·agamlen i 4::e vef;enslmpskla ssen inom
1\ongl. (hlogsmanuasi illskatlet åt· 1882.
(Forts. fr. s. 90.)
Här nedan lemnas en redogörelse för de vigtigaste
nyaYe kompassenw. Bland dessa är den i k. tyska
marinen använda norm alkompassen ett för noggranna
observationer lämpad t instrum ent. De märkligaste nyare
uppfinninga r inom detta område äro dock Thomsons
och Peichl's kompass-system, hvilka efter olika ideer
iiro imättade för komp ensering af j ernets inflytande
ombord.
D1~11 tyska ntn•malkomJmsscn liknar till sin konstruktion en vanlig kompass. Dosan utgöres af ett cylindriskt kärl med bugtig botten. Centralt från botten,
midt genom den der anbragta blyvigten, höjer sig
pivoten, hvilken vid sin undre ända är försedd med
fyra små justeringsskruf var. I öfre ändan är en spets
inskrufvad, h vilken uppbär kompassrosen. Baiansringen
liknar de vanliga, men har ett 1-formigt genomsnitt,
för att kunna förena lätthet med den styrka, som erfordras för uppbärandet af den tt~nga kompassdosan.
För att befordra dosans rörlighet hafva balansringens
tappar ett litet spelrum i axelns rigtning, hvilket kan
begränsas och regleras medelst små skrufvar. Invändigt är dosan försedd med fyra små försilfrade plåtar,
försedda med styrstreck på 90° afstånd från hvarandra.
För att skydda spetsen och skifvans hylsa vid rosens
anbringande eller aftagande finnes en stoppinrättning ,
som utgöres af en hylsa kring dioptern, hvilken medelst
en bäfarm kan uppskjutas öfver spetsen.
lO
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Till normalkomp assen höra tvenne kompasskifv or
af 196 mm. genomskärn ing, förse dda hvardera med fyra
"dubbelmag neter ". D essa iiro fästa paraHelt med h varandra på en tunn messingsrin g på så sätt, at t de inre
magnetnåla rrres ändar bilda en vinkel af 15° med skifvans
medellinie, och ändarne af de y ttre en vinkel af 45°
med samma linie. I rin gens midt finnes en liten platta,
som omfattar hylsan, och hvarifrån utgå fyra smala
messingssUi nger, so m sammanbind a systemet. Den ena
af dessa stänger , som sammanfaller med kompassrose ns
nord- och sydstreck, i1r fårsedd med tvenn e rörliga
messingsvig ter, som medgifva skifvans niv ellering på
olika latituder. Kompassros en är indelad i streck och
qvartstreck samt i grader med underafdeln ingar af 1 /~ 0 •
Normalrosen s hy lsa är så anordnad, att skifvan kan
vändas, för att iakttaga en möjligen förekomman de för skjutning d graderingen. För detta änd amål är rubinen i hylsan urhålkad på båda sidor och derj emte något rörlig uppåt eller nedåt i sin hylsa. Magneterna
ligga här platt på ringen, p å det att ty ngdpunkten vid
skifvans omläggande icke skall komma öfver npphängningspunkte n. P å skifvans undre y t a är o hnfvudstrec ken N, O, S och V utsat ta, och på ömse sidor om dem
sex graderingar af 1/3°·
Den andra rosen är icke inrättad för omläggning.
Dess magneter äro fästa på högkant.
Pej linrättningen är anbragt på en glasskifva, so m
kan utbytas mot den vanliga skifvan. Alidadringen,
som är rörlig kring en axel i spetsens förlängning, är
försedd med tvenn e diametralt placerade dioptrar och
vinkelrätt mot dem, på hvardera sidan, med en nonie,
som tillåter afläsning af en minut. För noggrann inst ällning lir alidaden försedd med en mikrometersln'uf;
på m ots::~ tt.a siclan fi nnes en balansvi gt. 'rill instrum entet
hör ett noggrant till verkallt sta ti\' med vattenpass.

Thomsons kom11ass (Pl. 2) iir hufvud sakligen inrättad fö t· at t komp ense ra infly tand et på nålen a f j ern i
fartyget. För at t nå detta mål har uppfinnaren gj ort
å tskilliga förä ndrin gar med den vanliga kompassr osen
och fö rminskat såväl nålens vigt som dess längd.
Rosw (Fig. l och 2) består af en aluminium-r ing,
fö rsedd meJ · ett anta l silkestrådar y, hvilka, spända
till centr um , förenas derstädes på en aluminium-h y lsa,
uti hvilken agatpannan är infattad. En tnnn ringformig papper sskifva, på hvilk en streck och grader äro
utsatta, går med sin y ttre peri fe ri till aluminium- ringen
och hvil ar för öfrigt på silkestrådar ne. I midten finna s
?t tta mag netn ålar x af en humåls tjockl ek och 50 :'t 75
mm. långa. Dessa uppbäras och sa mmanbindas äfvenledes af silkestrådar
Kompassr osen är utomordentl igt lät t, väger va nligen endast 11- 12 g r. (motsvarand e 1/ 10 af de Yanliga
komp<:tssr osernas vigtY. Friktionen mot st ödpunkten är
derför mycket liten. Genom denna anordning blii· r osens magnetiska kraft visserligen gan-ska ringa och dess
oscillation er mycket långsamma. Likviii påstår Thomson, att oscillationem as långsamhet ökar stabiliteten,
men komp assens känslighet fö r min skas dock säkerligen
häraf.
Komp assdosan har nederst ett ,rum ( , fy ldt med
en vätska (recinolja), får att mildra rörelserna.
Kompassen belyses ofvanifrån.
Azimuthspegelu är särskildt konstruerad för denna
kompass, med häneyn till att den vanliga pejldioptern
är in skränkt till sin användning , i följd af (le klotrunda
k orrektorern as plats.
Apparaten, som grundar sig på "Camera-luc ida 11 principen, består af en på kompassens glasskifva anbragt ram, på hvars ena ända linsen är infatta d i en
mes::;ingshy l sa. På andra ändan står ett vattenpass)

z.
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och ungefår i midten af ramen finnes ett hål medelst
hvilket centreringen af' apparaten är möjliggjord.
För att hindra apparatens förskjutning är en liten
fördjupning inslipad i glasets midt. Ett messingsstift
hvilar med sin undre ända i denna fördjupning.
Linsens fokal-afstånd är, enligt Thomsons uppgift,
ungefär 12 °/ 0 större än kompassrosens radie. Härigenom upptaga tvenne på l 0 afstånd från h varandra
i horizonten befintliga föremål ett rum på kompassrosen af l 0 ,12. Detta fel aftager med föremålets höjd
ända till 27°, hvarest det blir O (see. 27° = 1,12), och
växer seelan åter, tills det vid 38° är lika med borizontfelet. Vid högre gradtal tilltager felet hastigt, men
till och med vid 60° är pejlingens fel mindre än hälften
af inställningsfelet.
Spegeln, som rör sig omkring en horizontel axel,
är fäst vid öfre ändan af linsens messingsinfattning,
på hvilken dessutom ett grönt och ett rödt skymglas
äro anbragta.
Kompassen uppbäres af ett nakterhus, hvars inre
konstruktion var ·föremål för djupgående studier å uppfinnarens sida. Dessa gingo ut på, att erbjuda naviga.. tören tillfälle att kompeusera kompassm så snart detta
blefve nödigt.
Thomson korrigerar icke den genom koeff. A uttryckta delen af deviationen, den han i allmänhet förbiser; i de fall då detta ej kan ske, kan man ju lätt taga
den med i beräkningen.
Före afresan utrönes först deviationen på vanligt
sätt, och de olika koefficienterna beräknas härur. Derefter kompenseras kompassen, hvarvid man börjar med
att upphäfva den qz1adrantela deviationen. Denna korrektion sker medelst tvenne ihåliga kulor af mjukt jern
(Fig. 9 z), hvilka uppställas på lämplig distans på lwaruera sidan om kompassen ; deras afstäncl från densam·
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ma måste vara lika, och dera s medelpunl<ter ligga i
samma vertikalplan, som skifvans medelpunkt. 'l'eo retiskt borde dessa tre punkter iifven ligga i samma horizontplan, men Thom son tror do ck, att kulornas medelpunkter kunna med samma verkan befinna sig under
skifvans plan, på det att kulorna icke må vara hinderliga vid pejlingar.
Nästan alltid då kompassen står i fartygets medellinie, och de ombord befintliga jemmassoma iiro sy metrisl<t fönlelacle på hvar sin sida om denna, böt· föreningslinien mellan kulomas medelpunkter vara Jourätt
öfver fartygski.\len, då fartyget är uppriitt. I alla hiindelser skola de beräknade väl'dena på den qvadrantela
deviationen utvisa de siikraste punkterna för kulornas
placering. För att häfva all tvekan uppställer nemligen
Thoms.on en tabell, ur hvilken , mot det antal grader,
som den q va dra n te la de via tio ne n u pp når, man finner
den di stans, på hvilk en de ihåliga kulorna (som finnas
i olika storlekar) böra uppställas och fastskrufvas.
Denna kompensering af den qvadrantela deviationen, en gång med omsorg verkstäld, kan anses föt· god,
åtminstone under loppet af hela resan, så Hinge inga
större förändringar uppstå af de jemmassor, som finnas
ombord, i hvilket fall en förnyad kompensering måste
ega rum. För att garantera för kompenseringens bestånd har 'l,l10mson betydligt förminsk at nålames längel
och deras magnetiska kraft, emedan härigenom en induktion från nålarna till kulorna icke blir af någon
betydelse. Det är sålunda för att korrigera - e, som
'fhomson anvii.nder dessa ihåliga glober. Men de tjena
äfven till att kompensera en stor del afluängningsfelet,
orsakad af vertikal induktion i tvärskeppsjern samt en
del af J., allt efter värdet på D. Till följd af korrektorernas fonn, kan värdet på .\ ganska lätt beräknas.
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Härefter skrid er man till kompensering af den semicirkulära dcviationclt. Den magnetiska Jn·aft, som åstadkommer denna deviation, uppdelas i en vertikal och en
horizontel komposant (elen senare har i hvarje fartyg
sin särskilda rigtning). Thomson korrigerar ifråga varand e deviation efter den vanliga metod en med två mot
hvarandra vinkelräta magneter; men han har härvidlag
uppfunnit inrättningar, hvarigenom en justering kan
utan fel företagas, så snart ett fartygs ortförändring
skulle betinga en sådan rättelse.
P och Q kompeu seras genom clesm magneter.
l den iildre upp.fimziugm sker Llenna komp ensering
på följande s~itt:
En ihålig metallpelare utgör nakterhusets axel.
Denna ~ir utv~indigt g~i11gad och pil. densamma rör sig
en ram, försedd med hål, 01·dnade i emot hvaram1ra
vinkelräta rader; uti dessa insättas magneter parvis
(2, 4 eller ö st.) parallelt mecl hvaranclra. R amen kan
med lätthet vridas kring den gängade axeln , hvarigenom magneternas såvälrigtning som höjdlä.ge för~indras,
Genom fltt högre upp befintligt clrefhjnl eller ratt kan
dessutom hela korrektorn höjas eller sänkas, utan att
magneternas rigtning förändra s.
P å venstr·a sidan af nakterhusets dörröppning finnes en vertikal skala, å hvilken siffertalen utgöra logaritmerna för den rigtancle kraften (F), hvars storlek
vid ramens höjning eller siinkning angifves af en pil.
En ring, uppJelad i 360°, hvilkeu vrider sig samtidigt
med magneterna, utvisar, medelst en fast visare, deras
noggranna rigtning i anseende till långskeppslinien.
Denna ring kallas korrektionsriug.
Öfver denna ring befinner sig en annan, hvars rörelse är fri; denna är på umlerkant indelad i grader
och upptager på öfverkant de tal, som utgöra log. cosec
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för de motsva r·and e g radtalen på underkanten; vi skola
genast anvisa bruket af denna ring , kallad '-!Yldningsring.
D en sinnrika anordningen tillåter, såsom vi nu skola
visa, att mycket hastigt kunna bringa horizontalkomposanten till O, i det att deviation en kompenseras för två
streck, hvilka äro ungefär vinkelr~ita eller åtminstone
bilda 60° vinkel med hvarandra, hvarigenom den semicirknHira deviationen upphäfv es för alla streck. ~ledan
fartyget sUif'var ett af dessa streck och deviationen för
clet8amm a iakttagits, vrides kompensatorn så länge, tills
nålen öfverensstämm er med magn etiska meridianen. Nu
iakttages den vinkel, so m fartygets medellinie gör med
magn etiska meridian en r~iknaclt från nord åt höger, äfvensom på korrektionsringen den vinkel, som magneternas rigtning göt· JneLl långskeppslinien. Summan af
dessa vinldar angifver korrekti onsmagneternas vinkel
med magnetiska meridianen en vinkel (u), som senare
anv~ind es .

Härpå låter man fartyget svänga min st 60° och
iakttager nu deviationen för den nya kursen.
F ör att borttaga denna deviation utan att förorsaka någon rubbning i den först gjorda korrektionen,
betjenar Thomson sig af ett mycket sinnrikt förfarings sätt, som onekligen utgör det mest originella i han s
uppfinning.
L åt F vara magneternas riktande kraft och u den
vinktll, som deras rigtning gjorde mecl magnetiska meridianen vid första observationen, så blir deras kom penseran de kraft =-= F. sin (( eller

F

cosec

c1.

· Deviationen

för första kursen blir fortfarande = O, om, vid magneternas flyttning till borttagande af deviationen för andra kurse u. ma11 arrangerar så att förhållandet
-

·

F

cosec u

eller, h vad so m är detsamma, differen:>en mellan tälja-
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rens och nämnarens logaritme r icke förändras. Förut
är ni1md t, att öfverlmnten af "vridningsringen u upptager log. cosec, och indelningen på den omnämda vertikala skalan i dörröppningen utvisar logaritme rna för
den kompenserande kraften, beräknad efter magneternas vertikala afstånd från kompassro sen. När nu den
första korrektion en är gjord, föres vridningsringen till
dess visaren anger vinkeln u på 'elen undre graderingen.
Man afläser på öfverkant en den motsvaran de log. cosec
och på den vertikala skalan logaritme n för kraften F;
differensen mellan dessa båda logaritme r antecknas.
Det arbete, so m sålunda skall företagas vid den
andra komp enseringen , består uti att kombinera magneternas flyttning i vertikal och horizontal rigtning så,
att den nyss anförda differensen mellan logaritme rna
blir densamma som vid den först utförda korrektion en.
Hela detta förfaringssätt är ganska enkelt. Teoretiska beräkning ar behöfva icke fördröj a utförande t; det
inskränke r sig till att röra magnetern a på lämpligt sätt,
afläsa logaritme rna och bilda differense r.
'Teoretiskt är nu den semicirkulära deviationen fullständigt kompense rad; för att vara säker, bör man dock
återtaga den första kursen eller ock stäfva någon annan,
vinkelrät mot sista kursen, för att undersöka om nålen
alltjemt visar magnetisk t nord. Skulle detta icke inträffa, fortsättes justeringe n, hvarvid man likväl bör
draga försorg om, att den vid de föregående observationerna iakttagna differense n nu blir densamma.
H vad krängningsjelet, uttryckt medelst koefficienten
R, angår, kompenseras detta medelst en i nakterhus ets
vertikalax el anbragt magnet. Härvid går man till väga
på vanligt sätt genom att kränga fartyget.
Man kan äfven utröna krängning sfelet utan att
kränga fartyget, genom användande af Thomsons s. k.
Vertikalkrafts.-iostl•ument eller "IIitl(lill!; neetlleu.
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Detta instrument, baseradt på jemförelsen mellan
den vertikala komposanten af jordmagn etism ens styrka
i land och motsvaran de komposan t ombord, är på följande sätt inrättad t (Fig 7 och 8):
I en med glaslock försedd aflång metallåda äro
tvenne magnetnål ar i fästa å en liten ram j, hvilken
hvilar med två iridiumsp etsar på safir-lager k å stöttorna m. På inre sidan af lådans långvägga r äro horizontela streck uppdragna , på det man må kunna iakttaga magnet ernas läge, när lådan är instäld horizontel
meuelst vattenpas set tt. Vertikalt i midten af lådan
~ir en metallhyls a ·r anbragt, i hvilk en en magnet p,
innesluten i en giLngad metallcylind er n, kan shufvas
upp eller ned. Denna cy lineler är inskrufvad i en hylsa
g å lådans lock. Under nålarna finnes en stoppinrät tning, bestående af en platta s, som kan höjas eller sänkas medelst en excenterskifva t å axeln L Då instrumentet icke användes, böra nålarue upplyftas.
Nålarna äro noggrant balancerade innan de magnetiseras. Efter magnetiseringen intaga nll.larne en lutning, som kan upphäfvas genom elen vertikala magnetens (p ) höjning eller sänkning. För att utröna de olika
h öjdl ~Lgena af den na magnet, hvilka för nålames
nive11ering - svara emot olika på instrumen tet verkande magnetiska krafter, appliceras lodriitt under instrumente t en vertikal magnet på olika afståncl.
För dessa olika afstånd uppmäter man vertikalkraften genom att observera svängning arna af en vertikalnåL För en serie värden på denna vertikalkr aft
beräknar man en tabell, hvilken angifver inställitingen
af magneten p. Denna t abell måste äfven kunna användas för ko efficienten ,~ ombord. Mot det kända värdet på .~ instiilles denna magnet, h varefter instrumen tet
insättes på kompassens plats, der det uppbäres af den
elastiska ringen medelst trådar, hvilka kunna förlängas
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eller förkortas, för att bringa nålarne i samma höjd
so m kompassrosen förut innehade.
K6ingningsfelet kompem;eras nu genom att - sedan fartyget blifvit lagclt i magnetiska meridian ens
rigtning - höj a eller sänka den i nakterhuset befi ntliga vertikala komp ensationsmagneten till dess nålarue
å nyo intaga sitt vågräta läge.
Instrumentets anv~indande förutsätter, att den semicirkulära och den qvadrantela deviationen förut ~ir kompenserad.
Thomsons f(n·hiitt.•·adt~ komtHISS sl-:iljer sig från den
~i,ldre lwnstrnktionen i nedanstående hänseenden.
För att erhålla nödig stabilitet för kompa ssrosen,
der den ~ir utsatt för stor skakning, har l1et varit brukligt att upphänga dosan i kautschukband. En allvarsam olägenhet för detta förfaringssätt är den, att kautschuken l ~itt anlöp es af röta genom att vara utsatt för
värme eller olja, isynn erhet om den anv~indes i så fina
band, so m erfol'Clras för att under alla omständigheter
gi.t'va kompassen den nödvändiga stabiliteten. Efter
många föreök med metallfjedrar i stället för kautschuk ,
fann Thomson slutl igen ett slags ±:iederrin g af trossslagen metalltråd, hvarigenom han lyck ades uppnå
mera tillfredsställande stabilitet än medelst kautschuk.
Fjederring,en och kompassdosa ns anbringande till densamma är af följande k onstruktion (Fig. 3, 4, 5 och 6):
En enkel messingstråd böjes och dess ~indar
sa mmanlödas, så att man får en ring af lämplig storlek. D enna tj enar till "k alf", rund h vilken en annan
messia-gstråd spir alformigt tigges sex hvarf, hvarefter
~indarna sammanlödas. Sålunda har man en elastisk
ring A, stark nog att uppbära kompassdosan. Denna
itr fäst vid ringen medelst en balansring O. D en
elastiska ringen hat· två diametralt placerac'te hylsor a,
hvilka hvila på tvenne klotformiga knappar el på en
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messin gskant D å nakterhuset. Ringens ela sticitet mildrar h varje af vertikala skakningar på däc ket uppkommand e in verkan på eggama, som uppbära balansringen
O och dosan, Mvensom på spetsen af pivoten ; balansringens eggar e uppbtiras af tvenne byglar e' som medel :st l;orta kedjor e2 hänga från el en elastiska ringen A.
Detta upphängningss(itt mi ldrar verkan af däckets horizontela skakningar.
Kompensati onen af den qvadrantda deviationen försiggår på förut beskrifna sätt genom de tvenn e ihåliga
jernlmloma z (Fig. 9.) Den semicirkulära dez,iationm
korrigeras genom magnetstänger ~~1 o9h 111' (Fig. 9, 10
oeh 11 ), symetriskt placerade i horizontela hål, tvärskepps oc h långsk epps i nakterhuset, samt en "Flinclers
stång " G (beskrifven h(irnedan) fiistad på för- eller
akterkant af nakterhuset.
F ör att lwnigera krängning-sjeld kunna en, två
eller tre magnetstänger w hängas vid en kedja w', så
att de äro rörliga uppåt och nedåt och kunna fåstas i
hvi lk en hö.id so m helst inom en vertikal messingstub i
nakterhusets midt, under kompassdosan.
Kompensationsmagnetema ~~1 och JYl' för l O-tums
kompasskifvor ~i ro rund a stänger af hårdt stål, 9 eng.
tum långa och 0,4 eller 0,2 tum i diameter. Ena hälften af stången är färgad blå för att utmärka den ändan, so m har sa mma magnetism som jordens norra
magnetiska pol, och el en andra h ~ilften ~ir färgad röd.
HH.len för långskep psmagneterna äro anbragta i
två vertikala rad er på lika distans (omkring 5 tum)
från nakterhusets medellinie. P å samma afstånd för
eller akter om nakterhusets midt fin nes en rad hål för
tv~irs k epp s magn eterna. Hålen äro olika långt belägna
ifrån h varandra, på det att ökningen eller minsimingen
af den korrigerande kraften , n ~ir en magnet flyttas ett
steg uppåt eller nedåt, må blifva lika stor. De äro
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utmärk ta med si:ffertal, proport ionella mot de korTigeraml e haftern a.'')
Om en af magn eterna sti\r vinkelrä t mot nålarna ,
drager den kompassrosens nordstr eck åt elen sidan , der
den blåa hälften af magnet en befinner sig. Sålunda
drages nordstre cket styr bord eller babord hän af tvärskeppsm agneter na och för- eller akteröf ver af långskeppsmagneterna.
När fartyge t stäfvar nord korrige ras ostlig deviation genom att lägga tv~irskepps-magneternas röda hälft
om styrbor d, vcsthg deviation tvärtom o. s. v.
"Plin ders stång" (Fig. 10 och 11 G), iimnad för
lwmpen se ring af c och k, iir en cylinde r af mjuktj ern ,
3 eng. tum i diam eter och af olika liingd - frå n ö till
24 tum - beroend e på magn etiska styrkan hos olika
fartyg .
Stången är för detta ändamå l delad i· stycken af
Hl, ö, 0 och l'/ 2 tum, samt tvenne delar af % tums
längd. När man utrön er den lämpliga längden, skall
det liingsta stycket vara öfverst och de öfriga följa allt
efter sin längd. J ernstän gen h vilar på en triipelare,
fä~:>t vid foten af nakterh uset, hvilkeu äfvenledes består af flera ·delar g , för att åt jernstångens öfre ända
gifva en tj enlig höjd.
En messing shuf skydda r det hela för regn o. d.
Hufvnd ändamå let med "Flinde rs stång" är att motviiga den komposant af fartyge ts horizontela magnetiska kraft, som hänör af inducer ad magn etism i fartygets vertikal jern. Hon bör sålunda till alla delar för
alltid kompen sera den del af kriingningsfelet, som har
sitt största värde på ostliga och vestliga kurser. Ett
und erordna dt ändam ål med "Flinclers stång", såsom elen
iir apterad å Thomsons kompas s, är att i viss mån
"') Ma gnetiska krafte r förhålla sig omv;indt som afsti\nd ens qvadrater.
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korrige ra den del af krängni ngsfelet , som har samma
maximivärde för nordlig a som sydliga kurser, genom
att delvis motv1lga den kraftko mposan t, som, vinkelr ätt
mot fartyge ts däck, verkar på kompassen och som härrör af magnetism, inducer ad i fartyge ts vertikal jern.
För denna orsak är också stången i lodrät ställnin g
placera d midt för- eller akterom nakterh uset. För att
åstadko mma ifrågav arande kompensering måste stången
höjas eller sänkas något från den plats, der densamma,
utan förändr ing af dess längd, gifver ett maximum af
horizontel inverka n på kompassen. Om man icke önskar göra denna del af rättelse n för krängni ngsfele t
medelst ''Flinde rs stång", bör denna placeras med sin
öfre ända omkri11g 2 tum öfver kompassnålarn as plan.
För att förstå den verkan, som "Flinde rs stång"
utöfvar, så låtom oss först antaga, att fartyge t befinner
sig någonstädes ii nordlig magnet isk latitud. Den vertikala kraften derstädes är sådan, att den drager den
röda ändan af en magnet iserad nål nedåt. Den har
äfven den verkan, att magnetism inducer as i en jernmassa på så sätt, att denna får en öfvergående magnetisk egenskap af det slag, som skulle utmärk as med
blått å den öfre delen. Sålunda flit· "Flinde rs stång"
en "blå pol" i sin öfre ända. Vid magnet iska eqvator n
förlorar stången sin magnet iska kraft och på sydlig
magnet isk latitud erhåller kraften motsatt namn.
Det ändamål, som man vill uppnå genom att anbringa en sådan mjuk jernstån g vid nakterh uset är att
densamma, förmedelst sin gradvis a förändring af magnetism, skall alltid så noggran t som möjligt motväg a
den föränderliga del af den på kompassen verkand e
kraften, h vilken uppkommer af den del af fartyge ts magnetism, som variera r proport ionalt mot den vertika la
komposanten af jordmag netisme n. Om denna föränderliga del af fartyget;:; stiirand e inverka n på kompasse n
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har sin pol akterut å nordlig och förut å sydlig magnetisk latitud, skall "Flinders stång" placeras på" förkant af nakterhuset; i motsatt fall på dess akterkan t.
Det förra är oftast blindeisen med pelare- och styrkompasser på nyare ångare, som hafva sin kommandobrygga för om maskinen och betydligt mer än halfva
fartyget akter orn bryggan. Detta inträffar också utistan säkert med en styrkompass akterut, några få fot
för orn rorhufvudet och akterstäfven å ångare eller
segelfartyg af jern.
Den andra af ofvannämnde händelser inträffar i
allmänhet med en kompass, som är placerad någonstiides å den aktre hälften af fartyget, iinda tillnågra fot
från akterstäfven. Ofta är det icke möjligt att förvissa
sig om det verkliga förhållandet, förr än fartyget gjort
en resa genom trakter, som hafva viisentligt skilda vertikala magnetiska krafter. Det bästa sätt är i allmänhet, när man först placerar llakterhuset å däcket, att
sätta "Flinders stång'' på för- eller akterkant, allt
efter som man funnit, att långskepps-kompasationsmagneten bör placeras med sin röda eller blå ända
för- ellei: akterut.
Erfarenheten af en första sjöresa kan möjligen Yisa,
att nakterhuset måste \' ändas i den motsatta sUillningen, men sannolikheten härtill är mindre, än om man
utan någon föreskrift, endast på försök, fastskrufvar
nakterhuset.
Vid första justeringen, eller innan man eger bestämd kännedom om det slags kompensering, som skall
åstadkommas medelst "FEnders stång'1 kan man låt~
denna ratta endast halfva krängningsfelet å ostliga och
vestliga kurser; återstoelen måste noggrant korrigeras
medelst långskeppsmagneterna.
Antag att den första korrektionen har utförts någonstädes i den norra magnetiska hemisferen, och att,
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när fartyget går till platser som hafva mindre magnetisk styrka, långskeppsmagneternas korrigerande kraft
för ostliga och vestliga kurser, befinnes vara mindre
lin vid resans början, så är det tydligt, att en del af
korrektionen borde hafva varit verkstäld medelst
"Flinders stång". :Men ingenting behöfver åtgöras,
utom att minska magneternas dragningskraft, så länge
som man går till platser med ringare vertikal fi!agnetisk styrka. Om fartyget utan att hafva passerat
magnetiska eqvatorn, återvänder till platser med större
vertikal styrka, och man finner att ökad långskeppsdragning är behöfiig, skall den åvägabringas, icke me- ·
delst magneterna, utan medelst '1 Flinders stång".
I allmänhet, för h vilka resor som helst, är följande
regel för långskeppskorretionen tillämplig:
Korrig-era deu g-euom observationer .fumza deviationeu
for ostliga oclt 'l'estliga kurser medelst långskeppsmag-,zet,
Jtär fart;;get går till platser med sz;agnre magnetisk kraft,
oe!t medelst "-Flinders stå7lg" när det g·år tzll platser af
starkare vertikal kraft, vare sig i norra eller södra !temiiferen.
Efter få resor skall man praktiskt utröna den lämpligaste proportionen mellan korrektionerna medelst Flinders stång och långskeppsmagneterna.
En fördel med Thomsons kompass består således
deruti, att, sedan deviationen en gång är utrönt, den i
de flesta fall när som helst kan justeras. Det måste.
likväl anmärkas, att kompassens värde i första rummet
beror på kompassrosPus stabilitet och känslighet.
Flere fartygschefer, ätven inom handels-marinen
hafva uttalat sig med synnerlig belåtenhet öfver denn~
kompass och förkhrat den vara ganska lättskött.
l'eidtl's system skiljer sig väsencHiigen från det före gående, såväl hvad beträffar principen som anordningen.
l det iörra hänseendet består skilnaden uti kompassens
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form och placeranuet af det mjuka jernet så nära magnetnålarna, att det af dem erhåller en inducerad mao·.
o
netism . . Peichl kallar sin uppfinning intensitets 71llt!tiplikator eller tmiversal-kompensator. (Pl. 3, Fig. 1 och 2.)
Kompassen är antingen en luft- eller en spritkompass, hvars ros har minst tre magnetnålar. Man kan
ätven till universalkompensatorn använda Thomsons ros
eller liknande. Kompas$dosan b hvilar i en centrisk fördjupning i den stjernformiga bottenplåten c och fä~tes
till densamma medelst tvenne skrufvar A hvilka när
'
de äro lossade, medgifva några graders vridning
af' dosan åt ömse sidor om dess normala läge.
Instrumentets bottenplåt c har vid hvardera at sina
fyra hörn små vinkelknän d, som tjena till fäste för
kautschukbanden e, genom hvilka instrumentet är förenadt med ringen f. Denna förening kan dessutom ske
direkt genom en spärrhake.
Ringen f hvilar med sina axlar g, omgifna af friktionsrullar, i hål å balansringen h.
Under bottenplåten c finnes en messino-sram i som
o
'
uppbär mekanismen för kompenseringen af den semicirkulära deviationm samt dessutom en magnet, som tjenar till att mildra kompassrosens oscillationer. Nyssnämda mekanism är inrättad antingen för · kompensering af hela den semicirkulära deviationen på en ocrånoo
(styrbordsvinkeln), eller ±ör korrektion af koefficienterna
13 och O, eller ock, såsom å Fig. 2 är framstäldt, för
båda sätten samtidigt. Magneterna n äro fästa paraHelt
med hvarandra på en cirkelrund metallplatta. Denna
åter hvilar på en graderad platta x, kring hvars axel
den är rörlig. Medelst en ställshuf y kan den öfre
plattan med magneterna fästas i ett mot "styrbordsvinkeln" svarande läge. Den undre plattan x är förbunden med en hylsa u, som löper på metallaxeln v
och kan fastskrutvas medelst en skruf z.
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Denna kompensering har å universalkompensatorn
det ändamålet att briilga stora viirden å den semicirkulära deviationen till ett minimum. Efter magneternas
inställande vid resans hörjan bör denna kompensering
. icke ändras, hvarfcir och_ skrufvarne y och z endast kunna
rÖrafl mell nyckel.
Om efter magneternas n inställning någon del af
den semicirkulära deviationen qvarstår, eller om sådan
uppkommer vid latitudsförändring eller till följd af andra
orsaker, kompenseras dess beståndsdelar B och C genom
magneter, som anbringas i de små lådorna l och l', hvilka
äro rörliga i vertikal led medelst tvenne skrufvar k och k'
(med hufvudena B och C).
Den "lugnande magneten" F har till ändamål att
paralysera de störande krafter, som möjligen kunna uppväcka oscillationer af kompassrosen eller åstadkomma
krängningsfeL Denna magnet inskjutes underifrån i den
ihåliga messingsaxeln v och fliBtes medelst en skruf G,
innan korrektorerna för koefficienterna B och C inställas.
Öfver bottenplåten c qch rundtomkring kompassdosan b ligger en ring m med tvenne horizontela gejder
N, emellan lwilka löper en mutter o för den horizontela
ledskruiven p, hvilken kringvrides genom ett hufvud D
på ytterkant af den inre ringen f.
Gejderna N fästas med tvenne sluufvar E vid en
med kompassen koncentrisk ram q och kunna röras sidovägen, först när dessa skrufvar äro lossade.
Vid mutterns o ändar utgå tvenne rörliga, böjda
stänger r och r'. Stången r' står vidare i förening med
en ring s, som rör sig koncentriskt öfver ringen m, och
hvilken genom sitt utsprång s och vinkelplattan t är
förbunden med en metallskifva S'. Denna metallskifva
är rörlig rundtomkring kompassdosan och uppbär på sin
undre yta 32 cylindriska, mjuka jernstänger af l 0 -cm.
11
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genomskärningsyta och 11-12 cm. längd, utgörand e
kompassens "intensitetsm ultiplikator " och "korr ektor
för den qvadraute!a de·viatioue~t". J ernstängemas undre
lmnt befinner sig något öf'ver ko mpassrosens horizontalplan. På skifvans öfverkant ligger en t räbeklädnad föl'
att förstärka och skydda densamma. De inre ändarne af
dessa j ernstänger befinna sig på ett afstånd af 3 a 4 cm.
från periferien genom kompassnålarnes ändpunkter, och
den linie, som sammanbinder dem, bildar en ellips, under det att föreningslinien genom deras y ttre ändpunkter utgör en cirkel. U nder detta system och direkt
öfver ringen s ligger en liknan de skifva s, so m på si n
öfverkant har ett alldeles motsvarande system af mjuk a
j ernatänger, hvilka befinn a sig något under kompassrosens horizontalplan. Denna skifva S är direkt förenad med stången r från muttern o.
Vrides skrufven p så, att muttern o t. ex. rör sig
mot ändpunkten D , föras de båda systemen samtidigt
åt motsatt håll, och på detta sätt kunna de större axlarna af båda systemens- ellipse r bringas i vink elrätt
läge mot hvarandra. I denna ställning ökas intensiteten (värdet på Å) med 50 till 90 %, under det att ingen
kompensering uppstiir. Sker deremot vridningen åt andra hållet, till dess att ellipsernas större axlar (ellee
stänger af samma ordningsnummer och längd) komma
r ätt öfver hvarandra (i sa mma lodplan), så ökas kraften att förändra den q vaJranteJa J eviationen. I alla
mellanligga nde ställningar, är den kompenserande kraft en propot·tionel mot cosinus för den vinkel, so m de
båda systemens stor-axlar göra med hvarandra.
På den aktre delen af den öfre metallskitvan 8'
är ett graderaJt segment, D-skalan, anbragt. En visare från den undre skifvan S utvisat' på D-skalan
cosinus föe vinkeln mellan ellipseenas stö n·e axlar, utteyckt i delar af enheten, hvarigenom en inställning af

korrektorerna möjliggör es n.tan pejling, när maximum
af den å ett visst geografiskt läge genom instrumentet
alstrade deviationen D och kompasse ns medelrigtkraft
}. 1.iro bekanta.
På den yttre tvih·slå, so m förenar gejderna N med
hvarandra Yid D , fin nes en vertikal visare, och mi clt
emot på inre ytan af ringen f är en gradering, E-skalan,
anbragt. En inställning åt höger från nollpunkten motsvarar en deviation af - E , och en inställning åt
E.
venster
F ör att direkte kunna afläsa den 1"ättV1:sande kursen finnes, utom det vanliga, äfven ett rörligt styrstreck, hvilket medelst en sb·uf JJ1 kan vridas omkring
30° åt hvardera sidan. För pejlingar finnes en di opterim·;ittning u·.
Korrektionen för krällgniugsje!ct sker på vanligt
sätt genom en vertikalmagnet under kompassen. Denna
är synlig i Fig. 2 och kan röras upp åt eller nedåt genom
en skruf K, kring h vilken upphängningskedjan y löper.
Belysl)ingen af kompassen sker medelst en i öfre
delen af kompasshufven placerad lanterna.
På förkant af kompasshuset finnes en dörr, hvarigenom skrufvarne A , B, C, D, E, G, K och M äro
åtkomliga.
Krängnillgsfe!et måste kompenseras, imzan instrumentet anbringas i nakterhuset.
Kompensationen (för väedena A, D och E) ställes
på noll, under det ilen semicirkulära deviationen kompenseras.
Härpå lägges fartyget NO, SO, SV eller NV an,
hvarefter man genom vridning af skrufven D gifver
"multiplikatorn" en rigtig ställning för den qvadrmzte!a
deviationms kompenserande.
Sistnämnde del af deviationen bestämmes derefter,
koefficienterna A .och E ntL·äknas och instrument et in·
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ställes för deras värden, hvarvid samtidigt den öfriga
deviationen, som möjligen ännu förefinnes, blir upphäfd.
Den "lugnande magnet en " inställes på sin plats
genom lämplig flyttning i vertikal led, tills den icke
åstadkommer någon afvikning af kompassnålen.
Genom en under fyra år vunnen praktisk erfarenhet har man kommit till visshet om, att jernstfi.ngerna
icke på minsta vis mottaga någon permanent magnetism, oaktadt deras närhet till kompassnålarna. I cke
en enda bland öfver tusen undersökta dylika jernstänger har varit behäftad med permanent mag~etis m. Det
lider derför intet tvifvel, att universalkompenser ingen
kan användas på hvarje normalkompas, enligt hvilken
fartyget skall navigeras.
Sättet att anbringa magneterna i nakterhuset är
säkerligen att föredraga framför att fästa dem på cläck,
och för rörliga magneter är Thomsons metod enkel och
betryggande. Peichl's dubbelsystem synes icke väl
stämma öfverens med den så eftersträfvansvärda enkelheten; men den har dock upptagit& mycket väl inoni
österrikiska flottan. Beträffande kompensatorerna af
mjukt jern, är det en afgjord förd el, att korrektionen
för den qvadrantela deviationen blir fullständig i alla
latituder. Härutinnan har Thomson lyckats tillfullo.
Peichl har förkastat denna princip och anvisar åt clet
mjuka jernet ~i.fven det värf'vet att öka nålarnes rigtande kraft. Men denna ökning gör det nödvändigt att
flytta korrektorerna, n~ir latituden forändras, samt å.-,tadkommer en liten oktantal deviation och, såvida balanseringen ej är alldeles fullgod, ett krängningsfeL
Det gifves likväl platser mellan däcken å pansarfartyg, der den rigtande kraften är så obetydlig, att
detta kompenseringssätt måste vara förm ånligt för styrkompasser.
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"Flinders stång" äe till stor nytta för styrkompasser, helst sådana, som iiro placerade i närheten af
ändpunkte r af vertikala jernpjeser; men det finnes vissa
olägenheter vid att använda den vid pelarekompasser.
En beräkning af värdena på c (hvilken del af
deviationen Flinders stång hufvudsak ligen är ämnad
att kompensera) för ett stort antal engelska örlogsfartyg af olika klasser visar nemligen, att dessa värden i allmänhet äro små, hvarföre c lämpligen kan
korrigeras genom magneter samtidigt med P. På samma sätt kan le sammanslås med R.
En vertikal jernstång iir dessutom vanligen efter
sin tid i upptagand et af den inducerad e magnetism,
som förorsakas af fartygets latitudsför ändring, men kan
till följd af skakniuge n vid affyrande t af svåra kanoner
helt plötsligt induceras och orsaka en 'lika hastig förändring i deviationen.
Såsom "Flinders stång" är anbragt i Thomson's
nakterhus , kommer dess undre ända mycket nära
långskepp smagnetem as iindpunkter, och man har skäl
att tro, att en, om än ringa, permanen t induktion
kan af dem orsakas å stången, hvilken dock är afsedd att endast genom öfvergående induktion blifva
magnetisk.
Thomson's och Peichl's system äro båda synnerligen beaktansv ärda. Den förres kompass har här blifvit
något utförligar e behandlad, dels emedan en sådan af
första modellen finnes å nautisk-m eteorologi ska byrån,
dels emeuan den senare moJeilen synes vara den kompass, som framför andra eger tillbörlig enkelhet, stor
noggranbe t och känslighe t samt lätt utförd och säker
kompensering.
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Föreställninge n om ett instrument, hvarigenom en
kompass kan korrigeras eller fel i en kompense rad
kompa es kunna upptäckas under ~j oeka, ell er när biiringar ej kunna erhållas, torde säkerligen vara myeket
lockande för hvarje sorgfällig navigatör, so m ldinner
huru nödvändiga beständiga deviationsobse rvationer äro
för säker navigering.
I enlighet med deviationsteoriens grunrter har man
äfven lyckats konstruera instntment (ör kompassens
justering utan vanlig deviationsuttag ning. Sådana instrument äro: P eichl's kontrollkomp ass och l'lwrnson's
de flelct or. ':')
Pdr.hl's kontrollkom(lllSS (Pl. 4) grundar sig på inklinationsnålens bekanta egenskap, att i ett iuldinatorium,
der hon är rörlig kring sin horizontalaxel, alltid visa
det minsta djupet (lutning), då axeln ~ir vinkelrät mot
magnetiska meridianens plan, d. v. s. cirkeln infallande
med detta plan. Om cirkelplanet der efter vrides t. ex.
några streck ostvart hän (åt höger), hvarunder nålens
inklination ökas, oeh derefter vestvart l1~i n (åt venster),
till dess nålen anger samma inklina tion, så har cirkelplanet besln-ifvit lika stor ostlig som vestlig azimut,
hvilkas medelvärde är magnetiska nord.
Om man der emot ombord fixerar inklinatoriet och
derefter svänger fartyg et, så blifva verkningarna af
fartygets permanenta magnetism konstanta i förh ållande till inklinationsnålen, hvarföre den permanenta
rnagnetism en i fartyget icke har något inflytande på
instrumentets utslag.
D en magnetiska kraft, so m är inducerad i det hol'izontela mjuka j ernet, låter derem ot icke skilj a sig
från den horizontela komposanten af jordmagnetism en.
Resultantens vertikalplan utgör den af instrumentet
'') Samt Fonrn ier 's «A lh i,Jrule ![,:t· ia tr i~'!« , hv ilka uteslutande
a n viindas i fran ska m a rinen·.
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angifna nord- och sydrigtningen. Inklinationsnålen blir
der före behäftad med en slags qvadrantel och konstant
deviation (naturligtvi s i vertikal led). I·Ltrtill kommer
dessutom en se rnicirknhir ändring af vertikalkraften,
orsakad af inducerad magnetism i det mjuka Jångskepps jern, so m fö r efinn es under kompassen. Fartygets
lulingn ing iuverkar iifven störande på instrumentet,
h varför detsamma icke lemnar fullt noggranna resultat,
om denna ändrar sig Ulld er observationen. Dessa inklinationsnålen s egenskaper har Pei chl tillgodosett vid
kon st ruktionen af sin kontrollkompa ss, genom hvilket
instrum ent man sålunda, utan pe,jling och oberoende af
latituden likasom af farty gets krängning, kan erhålla
den mot kompasskursen svarande mag-netiska eller smma
kursen och följaktligen bestämma deviationen när som
helst. Dessutom kan instrumentet användas till missvisningsbestämning och såsom pejlskifva.
a Fig. l och 2 är en såsom inldinationsnål använd
dubbelnål med prismatisk axel d och med en spegel b.
Denna nå l bir upph ängd i ett litet hus ellet• inklinatorium A och h vilar der med den skarpa kanten af axeln
i halfcirkelformi gt utsli pa de lager af agat eller glas.
Anbragt på detta vis, har nålen, i motsats till intensitets- och inklinationsnål en i ett vanligt inklina torium,
ett ganska litet spelrum för inklinationsför ändringar.
Nålen tjenar öfver hnfvud taget endast till att angifva
en viss inklinationsdifferens i förhållande till en konstgjord "normalinldina tion ", i och för observation af lika
långt ifrån normalinklinationsplanet uppstående (korresponderande) inklinationer å ostlig och vestlig azimut.
Denna normalinklinat ion, som man, medelst rörliga
magneter, låter instrumentet vid observationens början
angifva, ·kommer att uppgå till omkring 45°, men kan
äfven antagas i=itörre eller mindre. I denna ställning
hvilar nålens axel midt i lagren, och derför kan en
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och samma nål icke, utan att ~nyo magnetiseras, användas i båda magnetiska hemisfererna. Det är således ändamålsenligt att använda olika nålar för de olika
hemisfererna.
Kring inklinatoriet A går i höjd med nålens axel
en horizontel, cirkelrund alidadskifva B. Denna innehåller stoppinrlittningen r (Fig. ~). Vertikalt från inklinatoriets botten nedgår en ihålig metallcylinder,
som uppbär en vigt L oeh innehåller en eller flera
vertikala magnetstänger. Dessa tjena till att utjemna
skilnaden i den terrestra inklinationen å olika latituder.
På höga breddgrader i norra hemisferen införas magnetstängerna metl nordiindan öfverst, i den södra hemisferen med sydändan öfverst. · Inklinatoriets öfre del
utgör skydd för instrumentet. På spegeln b är en hori.:.;wntel tråd anbragt eller ett streck inristadt.
På skifvan B finnes ett vattenpass l samt tvenne
hylsor H och H', hvilka fasthålla de stänger, som uppbära afläsnings- och pejlinr~ittningarna. Dessa stänger
lmnna vara af mjukt jem, induktionsstänger h och h';
h uppb~ir skalan k och okularen o, o', o'', samt dessutom tvenne utsprång m, som utgöra lager för två omkring sin horizontela axel rörliga magnetnålar R, h vilka
fungera såsom egentliga inklinationsregulatorer. Å skalan k afläses inklinationen. Graderingen, som är anbragt på den konkava delen af bågen, reflekteras genom spegeln b till okularet o och utvisar, till följd af
sitt stora afståncl från spegeln, den för handen varande
inklinationen med stor noggranhet. Det å Fig. 3 utmärkta, horizontela indelningsstrecket eller pilen visar
nålens läge vid normalinklinationen. Vid större inklination reflekteras detta streck öfver den horizontela
tråden eller strecket å spegeln; vid min d re inklination
kommer dess bild w~cler.
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Den af enkla punkter bestående uppgraderingen af
skalan underlättar iakttagandet af nålens svängningar.
Den med två eller tre punkter utmärkta indelningen
(Fig. 3) tjenar till att observera en bestämd, korresponderande inklination. Okularet o användes vid inklinationsobservationer samt äfven vid pejlingar, för
hvilket ändamål ett annat, vanligen med en metallplatta öfvertäckt okular o' samt en skåra o'' förefinnes.
Induktionsstången h' uppbär en diopterram g med en
vertikal tråd för pejlingar.
Induktionsstängerna h och h' befordra den genom
azimutförändring uppstående inklinationsförändringen
och öka sålunda instrnmentets känslighet.
Å alidadskifvan B, vinkelrätt mot nålaxeln b, äro
skifvans båda axlar D anbragta, hvilka antingen hafva
prismatisk form eller äro försedda med friktionsrullar
och hvila på balansringen E. Denna rings axlar, liknande de nyssnämnda, hafva sina lager å tvenne små
boc;kar F, hvilka äro fästa på elen vridbara ringen G,
som tillika uppbär stoppinrättningen x för balansringen.
Ringen G hvilar med sin ytterkant i den koncentriska
ringen P, hvilken åter är rörlig uti den ring Q, som
går på insidan af kompasshuset vid N. Ringarna G
och P knnna sinsemellan förenas medelst ett öfverfall I
samt fastshufvas till elen yttre ringen Q med en klämskruf II. På ringames underkant finnes tvenne metallplattor III och IV, lwilka jemte öfverfallet I sammanhålla instrumentets delar vid transport o. d. På den
yttre ringen Q ~ir ett styrstreck s, hvars rigtning skall
var~ paraHel med fartygets långskeppslinie. p är pejlVIsaren.
Rullningskompensatorerna B' och C' motverka de
magnetiska luafter ombord, hvilka representeras af
koefficienterna B och C. De bestå af omkring 15 cm.
långa magnetstänger, hvilka äro inneslutna i metall-
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fodral samt anbragta i samm a horizontalplan som mldinationsnålens axel.
Den i pelaren K befintliga magneten R' tjenar
hufvudsakligen att paralysera fartygets mot d~tck et
vinkelräta magn etiska polarkomposant. Den består
antingen af en enda lodri1t magnet, som t1r rörlig i
vertikal led, eller ock af ett magnetpar, å fig. 4 bet ecknadt med c~ och b. De sistnämnda båda magn eterna äro anbragta med motsatta pollägen på en vertikalt und er kontrollkompassens medelpunkt befintlig
metallplatta. :Magnetema ft ro på innerkant försedda
med kuggar af metall och kunna samtidigt föras åt
motsatt håll genom vridning af kugghjulet c. Äro
båda magneterna lika höga, hafva de ingen inverkan
på magnetnålen a.
:Magneterna B', 0' och R' tjena hufvuclsakligen att
motverka de störande krafter, so m vid fartygets rullning kunna menligt inverka på instrumentet.
Kontrollkompassens huf kan förenas med bockarna
F genom !l dessa befintliga horizontela messingsarmar
JJf., hvarigenom hufven kringvrides samtidigt med instrumentet. O är en af hnfvens båda sUUlskrufvar,
T, U, V dörrar på hufven.
Dromoskopet (Fig 5), som tillhör kontrollkompasseu,
bar i första rummet till uppgift att utan räkning bestämma det aritmetiska medeltalet af tvenne emot
korresponderande inklinationer svarande afläsningar !l
fartygets kompasser, samt att dessutom angifva den
fartygsgir, som svarar emot en viss inställning af
kontrollkompassen, såväl som azimut- och lmrskorrektioner.
Dromoskopet består af två koncentriska skifvor a
och b af karton eller dylik materiel, hvilka medelst
en i axeln c på underkant af b befintlig klämskruf
kunna fästas samman. Kring axeln röra sig tvenne
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visare B och S, hvilka äro för~edda med vridbara armar g och g'. Dessa senare tiro rörligt förenade i o,
hvar-ifrån en tråd lran spännas till den centriskt genombonade axeln c.
Visaren S går på ömse sidor om axeln c. Den
raka delen har vid den stö rre skifvans kant en klämshuf J. :Medelst ldämskrufven II kan visaren B fast
förenas med sin arm g.
Instrumentets uppgradering i rättvisande, magnetisk och devierande knrs sa mt amplitud (horizontalazimnt) synes af Fig. 5.
Dromoskopets användning torde J[itteligen förstås.
ViLl obsenalian med kont·rolllcompassen går man
till väga på följande sätt:
l:o) Alidadskifvan B inställes på den magnetiska
kurs, hvars deviation skall bestämmas å fartygets kompasser, hvarefter fartyget lägges ungenirligen på denna
kurs.
2:o) Inklinationsnålen a bringas derpå till sin llOl'mala ställning, i det man observerar spegeln b genom
det mellei·sta okularet o och vrider r egulatorm agneten
R tills pilen på skalan i rlet n[1rmaste t[1cker strecket
i spegeln. Den finare inställningen åstaukommes genom
höjning eller sänkning af den i pelaren befintliga regnlatormagneten B:. Inklinationsnålen råkar härvid i
svängning, men kan llLtt bringas till hvila medelst en
magnet, som medfölj er instrum entet.
3:o) Härefter låte r man fartyget gira åt endera
sidan, hvarvid nålens inklination följaktligen tilltager
och skalans bild i spegeln höj er sig. Så snart det
med 3 punkter utm ärkta strecket på skalan infaller
med horizontalstrecket, afläses lwmpasserna, hvarefter
rodret lägges andra vägen. (Som fartyget alltid girar
förbi den aflästa kursen, har man tillfälle att uneler

-

174-

den motsatta giren kontroller a afläsningen). Man ser
härund er skalan sänka sig i spegeln tills fartyget kommer tillbaka på elen ursprungl iga kursen, hvarefter den
åter synes höja sig. Så snart de 3 punktema ånyo
sammanfalla med spegelstrecket, afläsas alla kompasserna för andra gången och fartyget bringas tillbaka
till den gamla kursen. För hvarje styrkompa ss motsvarar då det aritmetisk a mediet af de vid de kolTespomlerande inklinatio nerna aflästa kurserna den på
kontrollkompassen instiilda kursen, under förutsättn ing
att man tillämpar kontrollhornpassens ueviation.
Kontrollkompassen bör om möjligt uppställas på
en sådan plats ombord, uer fartygets skakninga r äro
minst k~innbara.
Kontrollkompassen, som är mycket väl ansluifven
inom den österrikisk a marinen, har derstädes blifvit
offentligt pröfvad a( en komite, som sammantr ädde i
mars 1880, bestående af nio sjöofficerare samt af direktören "des hydrograp hischen Amtes" och af föreståndaren för instrnmentaldepoten. Af deras utlåtande orn
instrumen tet må här anföras följande:
"Kontrollk ompassen ~ir ett egenuomligt inrättadt
"azimut-inldinatorium . . Dess funktion stöder sig på det .
"sakförh1\llande, att en inklination snålvisar den minsta
"inklinationen i magnetiska meridianen. Bringas instru"mentet ur magnetisk a meridianen - i land genom att
"vrida inklinator iet, om bord genom fartygets gir -, .
"så växer inklinationen, i början långsamt, sedan gan"ska hastigt; och dessa ändringar äro på båda sidor
"om magnetisk a meridianen hvaranura fullkomligt lika
"för lika stora (korresponderande) azimuter, så att,
"omvändt, två lika inklinatio ner angifva de tillhörande,
"korresponderande azimuterna, samt dessa senares
"aritmetis ka medium den magnetiska meridianen. Det
"är likväl hvarken nödvändigt att förut noga inställa
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"instrum entet i meridianen eller att taga dennatu rliga
"inklinat ionen i betraktan de. Tvärtom är det mera
"ändamå lsenligt att vid förestående orienteri ng fram"ställa en motsvara nde konstgjo rd inklinati on, som då
''äfvenledes forhåll er sig såsom den naturliga ensam;
"ty den är alltid minst i den magnetis ka meridianen
"och visar vid tvii korrespo nderande nzimuter samma
"v~irde. Om bord iakttage r man samtidig t de båda
"kompas skurser, hvilka tillhöra inklinato riets korre"sponder ande azimuter; och erhåller ur deras medeltal
"vid förestående kompensering af kompassen den kurs,
"som bör styras, samt likaledes af differensen mellan
11
denna och den gifna magnetiska kursen , under samma
"förutsät tning, deviationen. Denna observation l åter
"utföra sig för hvarje kurs inom 3 minuter. Sedan
"kontroll kompass en blifvit instäld för den ifrågava rande
"kursen, behöfver fartyget endast gira omkring 25° åt
11
styrbord och derpå lika mycket åt babord, hvarefte r
"det återtage r den förra kursen. Det beskrifve r dervid
"en S-formig kurva, hvilken. låter utföra sig till och
"med i trångt farvatten , clå hon icke afvikP.r mycket
"från den ursprung liga rigtninge n, utan snart återgår
"till den samma. Observationen eger rum i kurvans
"båda yttersta punkter. Under det fartyget utför denna
"ringa azimutfö rändring åt båda sidor, sker detta äfven
"med det instälda inklinato riet i förhållan de till mag''netiska meridianen. Ögonblicken, då de korrespon"derande inklinati onerna inträffa, angifvas genom kon"trollkom passen med största noggran het."
Instrume ntet har sederme ra ytterliga re pröfvats ,
och dess utslag hafva befunnit s tillförlitl iga inom 1°,
äfven då fartyget rullat 5° åt hvardera sidan.
1
För kompens ationsma gneterna s B och 0' anbringande torde det icke vara platsen att -här redogöra ,
enär detta sker på vanligt. sätt.
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Det synes emellertid vara höjdt öfver allt tvifvel,
att kontrollkompa ssen är ett synnerligen tillförlitligt
instrument, hvars användande å jernfartyg ofta kan
var fl. till utomordentlig nytta. Iden att genom korresponderande inklinationer bestämma såväl missvisningen
som de via tio n en, är både ny och sinnrik.

I<'öljande tryckfel böra råttas:
Arg. 1882.
14
nedifl'.
st:"n· nakte rhus his n:1kter hus,
Sid. 3:11 rad.
, Airy
2
,
, A cry
o
""3 .
Arg
. 1tlt'l·
Sid. 87 rad . 2 nedifr. sb{r pol:trkompasse r läs pelarlwm passer.
))

(Forts.)

Några naval-hygieniska förhållanden.
Uti ett af militära helsovå rdskomiten nyligen afgifvet underdånigt betänkande angående ordnandet af
flottans sanitetsväsende bafva åtskilliga förhållanden
blifvit påpekade, hvilka kunna vara af vigt för den
sjöfarande i allmänhet, och af denna anledning meddelas här några utdrag ur detsamma.
Sedan komiten uppdragit en historisk öfverblick
rörande flottans sanitetsväsende från äldre till nm·avande tid samt sysselsatt sig med såväl de s jukvårds inrättningar m. m., som finnas vid flottans stationer och
sjöfästningar, som ock med de förändringar, hvilka der
böra vidtagas, öfvergår elen till redogörelse för en del
naval-hygienis ka förhållanden och de resultat, hvartill
man i dessa afseenden kommit under de senare åren.
I afseende på de kroppsegenskap er, som böra fordras af dem, hvilka söka anstiillning vid flottan, föreslå komiterade, att för duglighet till sjötjenst ej må erforums någon bestämd kroppslängd men i öfrigt samma
kroppsbeskaffe nhet, som erfordras för tjenst vid infanteriet, i förening med normal synförmåga och normalt
färgsinne; dock kunna, hvad det sistnämnda beträffar,
maskinister, eldare och timmermän undantagas.

,
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Vidare föresl år h:omiten: att sjökommenderad t manskap, so m ej under de senaste lO åren varit revaccineradt, hvarom anteckning i förhållningsböckerna skola
förefi nnas, bör åny o vaccineras.
Om luftvexlinge n yttrar h:omiten: Af synnerlig
vigt för en fartygs besättnings helsa är beskaffenheten
af luftvexlingen ombord, fra mför allt derför, att det
kubikutrymme inom besättningens logementer, som kan
tilld elas hvarje man, nödvändigt komm er att blifva betydligt mindre än bvad förhålland et är äfven inom
temligen trånga kaserner i land. Till sjös förb ättras
förh ållandet visserligen deraf, att halfva besättningen,
i regeln, är på däck , äfvensom af att endast 2 till 4
timmar å rad tillbringas i den alltid qvafva, oftast
stinkande atmosfer, som nattetid uppfyller trossbottnar
och batterier, men utan en kraftig omsättning afluften
skall dock manskapets helsa ovilkorligen komma att
lida.
De vanligaste sätten att tillgodogöra den naturliga
ventilationen best å i att, när sil ske kan, hålla kanonportar, fön ster, luckor och ventiler öppna, eller ock att
genom lufttrummor och vädersegel leda frisk luft in i
fartyget.
Den artificiela ventilationen sker om skeppsbord
dels och hufvadsakligas t genom inpressning af ren luft
- propnlsionssys temet - dels, ehuru mera sällan, genom utsugning af den förskämda luften -- aspirationssystemet. - Den upphettade luften i maskinrummet
har man på några fartyg sökt bortskaffa genom att
leda in den i skorstenama genom i midten af dessa
uppstigande rör, en åtgärd som t. ex. på engelska pausarfregatten "Lord vV arelen" nedsatte temperaturen i
maskinrummet från 76° till 54° Celsius.
Å nyare krigsfartyg användes företrädesvis samma
ventilationssys t em, som tillhör den ursprungliga moni·
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torstypen , hvilket består i den rena luftens indrifvand e
medelst flägtar i ett till fartygets olika delar ledande
rörsystem. På sådana fartyg, h vilka antingen icke ega
ångmask in eller å hvilka med ånga drifna flligtar icke
kunna anbringas, passar en inom tyska marinen införd
handventilator, bestående af en i en cylinder af jernplåt roterande flägt, hvilken sättes i rörelse med en
enkel vefappara t och som kan utan ansträngn ing hållas
i gång af 2 man. Den har fördelame af att intaga
obetydlig t rum samt kunn a erhållas till ett ganska billigt pris. För smärre fartyg kan so m motor för flågtarna användas en med lod drifven apparat. ·
slagvatten. Utvecklingen af skadliga gasarter från
stagneran de och ruttnande vatten i slaget bör, såsom
menligt inverkand e på helsotillst åndet om bord, meu alla
tillgängliga medel bekämpas.
Redan den omständigheten , att personer, som äro
sysselsatt a med rengöring af slaget, ej sällan öfverfallas
af häftiga kräkninga r, hufvadvär k eller sanslöshet, i
likhet med kloakarbe tare i land, talar bestämdt för att
försummad noggrannh et i slagets renhållning kan medföra ohelsa för besättningen.
Det enklaste, men på samma gång ofullkomligaste
sätt att gå tillväga vid rengöring af kölrumme t, beståt·
i att insläppa sjövatten, som åtet· utpumpas . Oftast
sker detta emellertid först när de stinkanue gaserna
från slaget börja sprida sig till fartygets öfciga delar.
Detta sätt kan emellertid anses som ett palliativmedel,
hvilket blott kan hafva någon verklig nytta, när det
mycket ofta upprepas.
Om möjligt bör efter fullständig länspumpning,
innan sjövatten insläppes, bottnen af fartyget invändigt
rengöras antingen genom tvättning med sodalut eller
medelst renskrapning, hvarjemte desinfekterande medel
vid behof böra användas. Af dessa desinfektio nsmedel
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anses klorzink vara det };:raftigaste och det, hvars
verknino-a
r läno-st
bibehålla sio·.
Den medföres ombord
b
b
o
vanligen i koncentrerad lösning försatt med något
ldorvätesy ra; och beräknas ungefär 1,5 kilogram lwncentrerad klorzinhlösning åtg:'\, for hvarje 100 ton fartyget mäter. I allmänhet har det visat sig lämpligare
att använda mera koncentre radt desinfektionsmedel i
mindre qvantitet än att spola kölrummet med utspädda
lösningar deraf.
Desinfektion af fartyg genom rökning med klorgas
ell er svafvelsyr lighet bör egentligen endast förekomma,
när efter en smittosam farsot om bord, fartyget måste
'
fullständi
gt rengöras. Af vigt är härvid, särdeles om
svafvelsyr lighet anv1indes, att fartygets alla delar äro
så torra som möjligt, emedan i annat fall svafvelsyr lighetsluk ten icke sedermera kan på lång tiJ. genom
vädring eller spolning bortskaffas.
Af alla metoder är dock kölrummets mekaniska
rengöring och torrläggni ng, der sådant låter verkställa
sig, att föredraga, emedan härigenom de osunda ut·
dunstning ame från denna del af fartyget säkrast förekommas. Nät' nemligen den förruttnelseprocess, från
hvilken de leda sitt ursprung, väl kommit.i gång, kunna
dessa utdunstnin gar ofta icke, äfven genom de sorgfälligaste åtgärder, bringas att fullständi~t up~hö~a.
Träfartyg kunna icke hållas så täta, att de 1c~e, atmmstone under segling, mer eller mindre läcka. A jernfartyg åter bör kölrummet utan allt för stora svårighe~er
kunna hållas torrt och rent. Derjemte är det af v1gt
att luften antingen genom nedförda vädersegel eller genom särskild ventilerin g så ofta so m möjligt omsättes.
E'ukt. Om det i många fall icke är möjligt att
hålla kölrumme t ständigt tort och fuktfritt, är detta
deremot i högre grad, än hvad vanligen ~~träffar, fallet
rned öft·iga delar af ett örlogsfart yg. Afven om den
12
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största snygghet och renlighet är af ännu större vigt
öfverallt inom fartygsrelingarnas trånga område än
inom menniskoboningar i land, bör dock renligheten
icke köpas på bekostnad af den nästan lika vigtiga
egenskapen hos ett i hygieniskt afseende välskött fartyg nemligen: att vara fritt från fukt. Det kan i
allmänhet sägas, att ju fuktigare ett fartyg är, desto
osundare är det äfven. De stora fördelarna af ett sådant ventilationssystem, som monitorerna ega, bestå icke
blott i undanskaffandet af den förskämda luften, utan
i lika hög grad deri, att den ständiga luftströmmen
bortför fukt och vattenångor ur fartygets indre delar.
Ett stort missbruk har, förr mer än nu, inom alla
mariner bedrifvits med att ständigt använda vatten vid
rengöring både öfver och under däck. Den fukt, som
häraf uppstår, framkallar hos besättningen reumatiska
affektioner, lungkatharrer, furunkler m. m. Hur origtig
den vanliga uppfattningen är, att detta st ändiga tvättande och skurande skulle vara i sundhetens intresse,
har vid många tillfällen visat sig. Föreställningen att
ständig skurning ombord å ett fartyg skulle vara ett
bevis på snygghet, är dessutom origtig, ty behofvet af
tvättning utvisar tvärtom bristande snygghet och tillsyn öfver besättningen, till följd hvaraf orenlighet oupphörligt samlar sig. Härtill bidrager emellertid i viss
mån just föreställningen, att rengöring i alla händelser
dagligen måste försiggå.
En stor del förrättningar, såso m rengöring och diskning af föremål tillhörande befälets eller manskapets mattillagning, piskning af kläder, borstning af skodon samt
hvarje annan förrättning, som kan förorsaka osnygghet,
borde endast vara tillåten på däck. Med största stränghet bör tillses, att såväl vid födans tillagning som vid
uppbackning och skaffning ingenting spilles, samt att,
om så råkat ske, rengöring omedelbart verkställes.

-

181 --

Såsom regel böra batterier och trossdäck icke
skuras med vatten mer än ett par gånger i månaden.
Detta bör icke ske på förut bestiimda dagar, utan när
vliderleken hrieför är timplig och behofvet det påkallar.
En torr solig dag, seda n vädret en tid varit vackert,
är härför mest passande. Tiden för skurningen bör be·
stänunas af fartygschefen, hvilken i detta häns eende bör
rådgöra med fartygsläka ren. Alle man, som icke behöfvas umler däck, böra härvid begifva sig upp på däck
och stanna der, till dess batteri och trossbottnar blifvit
fullk omligt torra. Vid skurningen användes hett vatten
från kabyssen, och bör noga tillses, att icke större
qvantiteter, iin nödigt är, deraf förbrukas. Der sådant
behöfves, kan lut af aska och soda användas. Saclan
skrubbning och skurning äro verkstälcla, bortskaffas
vattnet så fullständigt so m möjligt med svablar och
skoffor, hvarefter torkugnar böra hållas tända till dess
däcken äro torra. Luckorna böra härunder vara öppna,
vädersegel nedfiras, flägtar - der sådana finnas - hållas i gång samt, om vädret tillåter, kanonportar och
ventiler hållas öppna. När de undre däcken under regn
eller hårdt väder blifvit våta, bör ingen annan rengöring än skoffning och torkning genom torkugnar komma i fråga.
Äfven den från förflutna århundraden ärfda seelen
att flera gånger i veckan rengöra däck och halfdäck
med sand och sten samt spolning med vatten bör icke
längre komma i fråga vid andra tillfällen, än när däcken blifvit orena, t. ex. efter intagande af kol, proviantering, lättande af ankar, samt när manskapet tvättat
kläder, efter skjutning m. m. En väsentlig skilnad
betingas emellertid, h vad öfre däckets rengöring angår,
af klimatets och väderlekens beskaffenhet, så att t. ex.
i tropikerna, särdeles under den regnfria tiden, vatten
kan saklöst användas vicl d äcket::~ dagliga r engöring.
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Dricksvatten. Fullgod beskaffenhet af dricksvattnet
om bord är af den största vigt föt• besättningens helsa.
De sjukdomar, som förnämligast framkallas genomförtärandet af dåligt dricksvatten, äro tarminflanunationer,
vexlande i hiiftighet från ett lindrigt snart öfvergående
diarrhe till mördande rödsot, hvilken, sedan den en
gång utbrutit, lätt antag;er epidemisk karaktär och som,
om icke nödiga försigtighetsmått iakttagas, kan från
den smittade fartygsbes~ittningen spridas kring land och
rike. Detta blef t. ex. fallet, när korvetten Lagerbjelke
hemkom 1852 från södra Amerika. Rödsot spriddes då
genom några båtsmän af korvettens besättning, först till
Askims socken nära Göteborg och sedan till en stor del
af landet, samt kostade, under de 7 år den sedan härjade, 25000 menniskor lifvet.
Under svenska sjöexpeditioner till främmande länder synes ganska ofta hafva intrMfat, att ett mindre
godt dricksvatten förorsa kat ett större eller mindre
antal diarrheer. Så t. ex. anmärkes från korvetten
Chapmans expedition till Gibraltar 1867, att efter afseglingen från denna ort kolik och dianbeer allmänt
uppträdde bland manskapet, beroende på det å nämnde
ställe intagna dåliga dricksvattnet.
Å Vanadis utgjordes under dess expedition 1868
till Brasilien och Vestindien omkring halfva antalet
sjukskrifna af sådana, somleda af akuta tarmkatarrher.
Äfven ett par fall af verklig rödsot inträffade.
Å korvetten N arrköping utbröt 1871, under dess
vistelse i Cap, rödsotse pidemi, hvilken utan tvifvel kan
till hufvudsaklig del tillskrifvas dricksvattnets beskaffenhet i Cap.
Å korvetten Norrköping uppträdde efter afresan
från Reykiavik 1874 allmänt diarrhe, h vilket af fartygsläkaren tillskrefs det å nämnda ort intagna dricksvattnet.
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Å samma fartyg inträffade 1876 under vistelsen
och n~irm aste dagarne efter afseglingen från Philadelphia talrika fall af diarrhe. Man hade fylt vatten direkt ur Delawarefloden, hvars grumliga vatten var
föror enaclt af en mängd deri simmande skämd frukt
äfvensom af ruttnande lemningar efter djur. Både ofvanoch nedanför den plats, el er k orvetten låg till ankars,
utmynnade i floden dessutom kloaker och rännstenar,
hvilka spredo en obe:wglig lukt. Flodvattnet anv~indes
på den grund, att an skaffandet af annat vatten skulle
vara förenallt med allt för stora svårigheter. Någon
tid efter afresan fdn nämnde ort, sedan sönderdelningen af de i vattnet befintliga organiska ämnena hunnit
fnllbonlas, blef vattnet klart och temligen rensmakaude,
hvarefter diarrheerna upphörde.
Å korvetten Balcler, so m ungefär samtidigt besökte
Philadelphia, förekomma inga diarrheer. Destilleradt
vatten anv~indes under dess expedition.
Från engelska örlogsfartyg har man ungefår enahanda erfarenhet. Sålunda omtalas från engelska medelhafsflottan, att talrikt uppträclaude eliarrMer n ~istan
ständigt äro en följd af omedelbar förbindelse meclland,
särdeles på vissa pnnkter, såsom på kusten af Syrien,
vid Sulinamynningen, på J\'Ialta, i P alermo , Neapel och
Konstantinopel, samt tillskrifvas nästan alltid förtarandet af okokt vatten innehållande organiska infektionsfrön. Ofta stegra sig sjukdomsfallen till verklig dysenteri. Äfven såsom förelöpare till kolera äro elylika
diarrheepidemier upprepade gånger observerade. Samma förhåll an de har iakttagits på vestkusten af Afrika,
på kusten af Ostindien, Kina m. fl. ställen, der drickande af flodvatten, särdeles under regntiden, framkallar dian·hee eller dysenteri.
Dessa upprepade iaktagelser visa nödvändigheten
af vissa försigtighetsmått i afseende på vattenförrådets
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anskaffande om bord. Först och främst måste man vid
de tillfällen, Jå ett fartygs vatten förråd skall förnyas,
sorgfälligt tillse, att det vatten man intager, är så rent
som möjligt, och framför allt, att det icke innebåller
organiska ämnen i större mängd.
Så väl kemiska som mikroslwpiska undersökningar
borde derför af fartygsläkaren verl<ställas, innan vattenförråLlet fylles, samt sedan så ofta anledning till sådan nndertiöhuing uppstår, ty ~iJven om vattnet ursprungligen varit af fullt tillfredställande beslmffenhet,
kan det mHler· förvaringen lätt underO'å
förämlrinO'ar
b
b
'
som göra det för helsan skadligt. I fdim sta rummet
gäller detta om tlrieksvatten, som förvaras på gamla
träkärl. Man har vissedigen försökt göra sådana mera
användbara genom att kola dem invändigt eller genom
att bestryka insidan af dem med oljefärg, tjära, kalk,
eller genom att påtigga ett eementlager, men intet
af dessa medel synes hafva uppfylt sitt ändamål.
Ojemförligt bättre än träkärl äro jerncisterner.
Visserligen blir V'lttnet i dessa efter en längre tids förvaring gulaktigt till färgen af den rost, som bildar sig,
men smaken lider deraf föga, och den ringa jernhalt
vattnet kommer att innehålla, kan snarare anses nyttig
än skadlig, synnerligast i varma klimat, der tecken till
blodbrist ofta uppträda hos fartygsbesättningar .
Ur ekonomisk synpunkt visar det sig emellertid
önskvärdt att förse jerncisternerna på insidan med en
beklädnad, som biittre än jernet motstår oxidering utan
att derför skadligt inverka på vattnets beskaffenhet,
emedan jerncistemernas insidor eljest hastigt nötas. De
försök som i detta hänseende blifvit gjorda dels medelst
förtenning, dels genom att kalka cisternernas inre, dels
genom att öfverdraga detsamma med cement eller emalj,
hafva emellertid bittills icke led t till något afgjordt gynsamt resultat. Cementeringen af cisternernas insida
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bör i alla händelser vara verkstäld i god tid, innan
cistemerna skola användas, emedan, om dricksvattnet
påfylles, inuan ce mentet hunnit fullständigt torka, detsamma kan blifva förorenad t af vid cementets beredning
' använd tjära och i följd häraf odugligt, hvilket inträffat ombord å flera fartyg under 1882 års sjöexpe\ ditioner.
(
Under viso:a förhållanden händer det emellertid, att
\ett i sig sjelf ganska god t dricksvatten förderfvas äfven
i jem cisterner. Det kan nämligen inträffa, att i vattnet,
om än i ringa mlingd, befintliga organiska ämnen tillsammans med rost, kalk m. m. i bottnen och på sidorna
bilda ett i början tunnt, men så småningom tjoclmre,
( slemmigt lager, hvilket vid vattnets utpumpning ej afJ lägsnas. De i detta slemlager befintliga organismerna
) jemte ueras sporer förökas och utvecklas, i synnerhet
sedan man tömt cisternema, under inverkan af den i
vattenrummet ej sällan rådande förskämda luften. Om
man dcrpå fyller cistemerna med rent vatten, utan,att
först hafva omsorgsfullt r engjort dem, utgör denna af i
utveckling stadela :;måorganismer bemängua beläggning
på cisternernas insida ett verksamt medel att försätta
det bfi.sta vatten i gmmligt och förskämdt tillstånd.
Man måste derför antaga som en vigtig helsor·egel att,
så snart en cistern är tömd, genast omsorgsfullt rengöra densamma och i hvarje fall göra detta innan friskt
va t ten ånyo på fy lies.
Det säkraste sättet att verkställa denna rengöring
är att omsorgsfullt afsk rapa afsatta ämnen och derefter spola cisternen med kokhett vatten, som utsläppes
genom bottenkranar, hvilka böra finnas pf1 alla större
jerncisterner. Rengöring med svablar, framför allt
om dessa förut varit använda till allahanda rengöringsarbeten, är helt och hållet förkastlig.

-

\

1 86 --

Af vigt är äfven att med största omsorg hålla
sjelfva vattenrummet rent. Vanligen äro vattenrummen trånga, fuktiga och nedspilda, sa mt tjena, utom
till sitt uppgifna ~indamål, såsom förvaringsställe för
gammalt tågvirke m. m., till följd hvm·af luften derstiides lätt försldimmes. Efter hand som en cistern tömmes, fylles den med oren lu ft, hvilken, som of\•an är
nämnd t, bidrager till utvecklingen af för helsan skadliga
småorganismer. Destillerad t vatten eget· större absorbtiousförm1\ga, af gaser än hillvatten samt förskämmes
i följd der af l:"ittare ~in annat vatten. J e mte den största
renligh et i vattenmmmet bidrage t· äfven en kraftig lnftvexling d e rs t~ide s, medelst vädersegel ell er andra ventilationsimättningar, till vattn ets b~ittre bevarande. Äfven bör noga tillses, nt t cisternerna äro väl tiickta och
täta, på det ej orenlighet eller möjligen äfven råttor,
som äro vanliga innevånare i vattenrum men, må komma
deruti och genom sin upplösning bidraga till vattnets
förskämning.
För att vid absolut brist på godt dricksvatten
göra sådant af sämre beskaffenh et oskadligt äro mångfaldiga medel försökta. Ett sådant, icke utan sin nytta,
är att koka vattnet, ehuru i många fall det afsedda
ändamålet härmed ej fullständigt vinnes. Ett annat
i flera hänseenden fördelaktigare sätt att rena det är
filtrering genom benkol. Under senaste åren hafva allt
mera fulländade filtreringsapparater för dricksvatten
blifvit uppfunna, och åtskilliga af de nyaste synas enligt vetenskapliga undersökningar gifva fullt tillfredsställande r esultat.*) Sknlle det emellertid blifva förenadt med allt för stor svårighet att medföra dylika
*) Bland dessa anses jernsvamps (Spongy Iron) liltreringsapparr.ter ' 'ara de erkiindt LUsta, e medan jernsvampe n icke allenast renar
vattnet utan iifven förs tör bakterier m. m .

r
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apparater af tillräddig storlek att :filtrera allt vatten ,
som begagnas om bord, borde Rtminstone en dylik apparat va ra anbrag t vid den för dagligt bruk afseelda
dricksvattimcisternen, hvaremot vatten, som användes
till matlagning, endast i händelse af betydligare förot·ening torde behöfva filtreras, enär elen långvariga
holmingen åtmin ston e till allra största del en förstör de
små organisme1·, hvilka utgöra den egentliga faran vid
användande af förorenallt vatten.
Det förnämsta medlet att ersii.tta brist en på godt
käll· eller brunnsvatten ombord är destillation af hafsYatten. Många in v~indnin gar hafva blifvit gjorda mot
an vändande af destillerad t vatten såso m dryck, men
hafva alla visat sig ogrundade. Dess smak förefaller
v~il fadd, men detta kan liitt afhjelpas genom tillsättning af en ringa mängd af de i vanligt dricksvatten
förekommand e salterna samt genom inledning af luft
och kolsyra i det afkylda vattnet. De observerade
fall, der illam ående inträdt efter begagnandet af de·
stilleradt vatten, bafva berott på,-att detta blifvit förorenadt med bly- eller kopparsalter från destilleringsapparaterna. Vid bedö mandet af ett vattens godhet
sättes i fr ämsta rummet, att det bör vara så fritt som
möjligt från organiska ämnen äfvensom att oorganiska
salter endast böra :finnas för handen i ringa mängd.
Vigten för ett örlogsfartyg att kunna n ~ir som helst
förskaffa sig sitt behof af godt vatten är så stor, att
en destilleringsapparat, afseeld för detta ändamå l bör
:finnas på hvarje sjögående fartyg, framför allt när detta
är clestineradt till tropikerna, der dricksvattnets dåliga
beskaffenhet ofta framkallar svåra sj ukdomar hos fartygsbes ~ittningar och der vattenfyllning bör ske, först
sedan vattnet blifvit underkastadt en noggrann kemisk
och mikroskopisk undersökning.
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Is. En i nära samband med dricksvattnet stående
artikel, som icke borde saknas vid l~ingre sjöexpeditioner, iir is. Äfven oafsedt att många fall af både yttre
och inre sjukdomar och åkarnmor icke kunna ändamålsenligt behandlas, om is saknas, är denna clerjemte för
födans konservering m. m. af stor vigt. Större fartyg ,
afsedela till expedition å aflägsnare farvatten , borde
derföre alltid vara försedda med is maskiner.
I afseende på vigten och betydelsen för en fartygsbesättnings helsa och välbefinnande af färsk föda till
omvexling med den vanliga salta skeppskosten kan
bland annat åberopas erfarenheten från de ganska talrika arktiska expeditionerna, under hvilka skörbjugg
ofta hiirjat bland fartygsbesättningar , som endast haft
tillgång till sal t proviant. lYien om äfven skörbj ng g
mera sällan upptriider vid de jemf6rlsevis kortare expeditionerna öfver Atlanten och lYiedelhafvet, så inträffar
deremot af nyssnämnda anledning så mycket oftare
andra åkommor, hvilka i alla händelser utvisa det
skadliga inflytande dagligt förtiirande af salt föda utöfvar på fartygsbesättningarne. Till dessa åkommor
höra de så vanliga bindväfsinflammationerna, hvilka
ofta under någon tids segling angripa ett stort antal
bland manskapet.
Sedan man numera allmänt blifvit ense om, att
förruttnelseprocessen är att tillskrifva utvecklingen inom
det ruttnade ämnet af små organismer, har man äfven
försökt att använda s. k. antiseptiska ämnen för att .
förekomma födoämnens f6rskämning. Bland antiseptiska medel, som härvid kunna komma i fråga, är borsyra det, so m synes värdt den största uppmärksamheten, då detta ämne icke är i egentlig mening giftigt,
och endast relativt små qantiteter deraf synas för ändam ålet erforderliga. Borsyran har visserligen en svagt
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adstringerande smak, men denna torde dock genom urvattning kunna till större delen bortskaffas.
Den personliga renligheten. Vid vinterexpeditioner, då kalla bad icke kunna komma i fråga, vore det
af stor vigt, att besättningen en eller två gånger i
månaden kunde erhålla ljumma dusch bad. För dagligt
bruk bör hvarje man af besättningen hafva egen handduk, så väl i snygghetens intresse som derför att smittosamma sjukdomar, t. ex. inflammation i ögats bindhinna,
eljest lätt erhålla allmän spridning.
JJiaskinfvlket. Denna del af besättningen, framför
allt eldare, innehar de mest ohelsosamma af alla befattningar om bord. De utsättas dels för den högt uppdrifna hettan i e!Llrummet samt i sammanhang härmed
föe starka t emperaturvexlingar, dels för inandning af
elen meu osunda gaser och koldamm bemängda luften
i kolboxarna. H vad temperaturen i eldrummet angår,
vexlar denna visserligen betydligt i den mån den yttre
luftens t emperatur undergår förändringar samt är derjemte i ~innu högre grad beroende på fartygets och
maskinens konstruktion, men kan i allmänhet sägas
uppgå till omkring :wo h 30° öfver den yttre luftens
värmegrad, sedan maskinen under någon tid varit i
gång. Det tillhör sålunda icke ovanligheterna, att en
temperatur af
50° till 60° iakttagits, och uppgifter,
att den uppgått ända till
70° och derutöfver, saknas
icke. Att en så öfverdrifvet hög värmegrad medför
ganska stora olägenheter for det manskap, som måste
deri upphålla sig, faller af sig s,ielft. Dessa olägenheter
äro dels mera tillfälliga, bestående i känsla af svindel
eller fullständig vanmakt, dels kroniska och bestå då
i förstörd matsmältning och blodbrist samt lungsot.
De åtgärder, som verksamt kunna minska dessa
olägenheter, beröra mera konstruktörerna än navalhygienens målsmän, hvilka endast kunna tillråda pal-

+
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liativa åtgiirder, såsom nedrörandet af vädersegel i mån
af hettans ökande, äfvensom att maskinfolket ofta ombytes och tillhillles att und er fria vakter vistas så mycket som möjligt på chick. Emot den blodbrist och det
svaghetstillstånd, för hvilkct ifrågavarande personer
efter längre tids tjenstgöring bruka vara utsatta, lmn
föga göras, så Hinge de äro sysselsatta i maskinen.
Färsk föda, lernon juice m. m. torde i främsta rummet
böra ntlemnas åt dessa personer.
Den genom hettan framkallade starka svettningen
föranled er ökadt behof af dryck. Dricks vatten hae
härvid visat s ig mindre lämpligt, i det törsten deraf
endast för en kortare stund stillas. I stället har med
fördel .~nvändts en blandning af fint hafremjöl och vatt en. Afven utdelas extra portioner af öl. I franska
marmen erh ålla maskingastaru e en viss qvantitet kaffeinfusion med socker och bränvin att sätta till dricksvattnet. Äfven vatten försatt med ättika eller fosforsyra har användts.
Ifrågavarande persone1· böra derj emte så ofta so m
möjligt s~ittas i tillfälle att bada, för att sålunda befria sig fr :'In elen med dera s sysselsättning ound vikliga
föroreningen af kroppen, som annars ej sällan föranleder ntslagssjukdomar.
Korniten har, med anledning af hvacl ofvan yttr-ats,
bland an nat föreslagit:
att å alla större fdrtyg, som komma att byggas,
inrättas ett fullständigt ventilationssystem;
att bestämda föreskrifter om slagets renhållning
utfiirclas;
desinfektion
och
att rengöring med vatten under däck inskränkes ·
att dricksvattnets beskaffenhet noga öfvervakas,'
samt att s. k. vattenprotokoll öfver af fartygsläkarne
verkstålda undersökningar upprättas;
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att alla för längre expeditioner afsedela fartyg fö rses med destilleringsapparater och ismaskiner ;
att å större ångfartyg, så vidt möjligt är, ljumma
duschbad inrättas;
att vid ny byggnad af större örlogsfartyg ritningarne för granskning af de sanitära och hygi eniska
förh ålland ena öfve rl emna s till bedömande af vederbörande medi cinsk my ndighet.

L. li.

Utbildningen aj' artillcJ'ister i fransyska

flottan.
(Efte r dan sk Tidskrift for S01'rcsen.)

Allaredan på femtiotalet, alltså någon tid före införand et af bakladdningskanoner, fanns i Frankrike en
väl organiserad skola för flottan s artillerister. I början var skolans folk fördelaclt på två linieskepp, ett
vid Brest ·och ett vid Tonlon ; men man har senare
samlat det hela viJ Toulon, enär det dåliga väuret viu
Brest lade hinder i väger. för öfningarnes regel mässiga
gång.
Nära T oulon finnes en stol' och god redd, som
bildas af Hyeriska öarne, och der har man valt stationen för exercisskeppet. Man började med ett stort
linieskepp och 2 å 3 briggar, som i synnerhet begagnades till att utbilda artilleristem e i segelmanöver.
Senare , då man införde det gröfre artilleriet, kunde det
äldre linieskeppet icke tåla ansträngningen vid skjutningen med de stora kanonerna, och man tog då till
h,ielp ett af de gamla pansarbatterier, som byggdes
unuer Krimkriget och som gjort stor nytta vid anfallet
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på Sevastopol. På detta batteri företogs all skjutning
med kanoner af öfver 16 cm. kaliber; till allmiin exercis hade linieskeppet deremot både 24 cm . och 27 cm.
kanoner. Då pansarbatteriet emellertid icke fullkomligt motsvarade de fordringar, som man stäide på det
i afseende på sjöduglighet och fart, förlindrade man ett
äldre linieskepp "St. Louis''; man tog af det öfre däcket, och batteridäcket blef så mycket förstärkt, att det
kunde bära kanoner af till och med något öfver 20
tons vigt.
Artilleriskolan hålles nu ombord på linieskeppet
"Souverain" och på d~t ofva.nnämn<le "St. Louis ".
När det värnpligtiga manskapet kommer in, uttager man till artilleriskolan det starkaste folket och
tillika företrädesvis dem, som kunna läsa och skrifva.
Artilleristernas undervisning varar 8 månader och är
så inrättad, att hvar 4:de månad afgår en utlärd afdelning, som då strax ersättes af nytt folk; på detta
sätt delas skolans manskap i 2 klasser, de äldre och
de yngre, och hvardera innehåller omkring 300 man.
Dessutom hör till skeppen en fast besättning af allmänt värnepligtigt folk, som utför allt dagligt arbete ,
hvilket icke tillhör artilleriskolan. Utom det egentliga
skolmanskapet finnes på "St. Louis" en del artillerister,
som förut hafva genomgått skolan, men som varit i
tjenstgöring öfver 4 år; det bevis, som lemnas åt hvar
man, som väl har bestått afgångsprofven vid skolan,
är endast gällande för en tid af 4 är, emedan man anser, att utvecklingen af det moderna artilleriet är så
hastig, att åt äldre artillerister bör gifvas en repetitionskurs, h vilken dock endast varar 4 månader. Något
liknande finnes äfven för underofficerarne, i det att
dessa hvart 4:de år blifva sända till artilleriskolan för
att genomgå en 4 månaders kurs.

Chefen på "Souverain ", som är en Capitaine de
vaissean, är tillika chef för skolan; till biträde vid
exercisskolan har han en Lieutenant de vaisseau,*) som
tjenstgör som sekreterare. Sekonden på "Sonverain"
har deremot officielt icke något att göra med skolans
öfningar.
Chefen på "St.. Louis" är en Capitaine de feegate.
skolmanskapet är deladt i 8 delar, som hvardeea
innefattar 2 afdelningar, nemligen de äldre och de yngre.
Till h varj e del hö re r som lärare 2 "lieutenants ", 6 art.underofficerare och 5 utläede artillerister.
Elevernas antal i hvarje del är i reglen mellan
70 ,å 80, så att lärareantalet i förhållande härtill är
ganska stort.
Schemat för skolans öfningar ät· följande:
Tisdag, Onsdag, Thorsdag och Fredag
från kl. 7%-8 /~ segelmanöver,
8 1/ 2 - 9 snygghetsmönstring,
,
9-10 3/ 4 kanonexercis eller theori,
,
d:o,
d:o
1-2 3/ 4
,
3-1 1/ 2 åtskilliga öfningar, såsom rodd, hand,
vapensexercis o. s. v.
undervisning i läsning och skrifning.
8-9
,
Dessutom ske från 8-9 e. m. öfningar för en del i
afbränning i fyrverkeripjeser.
Lördag och Måndag förmiddag användes till samlad gevärsexercis och landstigningskompani-öfningar;
samma två dagars eftermiddagar användas af artilleristerne för vården af deras kläder m. m.
1\'Ied afseende på skjutöfningarne är det endast den
äldre afdelningen, som deltager deri; dock skjuter yngre
afdelningen efter 3 1/ 2 månads vistelse ombord 18 skott
pr man med tubkanon.
1

*) Motsvarar kapten vid vår flotta.
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Under skolans öfningar användes lika mycket tid
till praktik och theori. Vid kanonexercisen lägges st or
vigt på rigtningsö fningarn e och öfning i att åtskilja och
sammansätta materielen; det förstnämcla sk er vid exercisen genom att lå ta eleven rigta på en uppgifven punkt,
och rigtrtingen kontroll eras på ett mycket prak tiskt och
lätt sätt, i det man på sidan af k anonen har anbragt
en spegel, hvari underofficer en, när han st år tvärs för
kanonen, kan se sigtet och alltså kan bedöma rigtnin gen i det ögonblick kanonkommendören fyrar af.
Öfningen i att åtskilja och sammansiitta materielen
och dervid komma till en detalj erad kunsk ap må isynn erhet anses nöd vändig i en st or flotta, der sk eppen
förblifva utrustade i flera rt r, så att man ombord sj elf
kan verkställa nödig eftersyn af materielen. I Medelhafseskadern blifva de stora kanonema hva r 6:te vecka
uttagne ur lavetterna, och allt blifver åtskildt, eftersedt och insmorut efter att först h afva blifvit ordentligt rengjordt.
Den theoretiska delen af undervisningen drifves
kanske litet för vidsträckt, så att artilleristerna icke
äro i st ånd till att fatta alltsammans och vanlige n
hafva svårt för att återgifva förklaringarn e; man är uerför åtminstone på väg att inskränka theoretiska kursen.
Ombord lära eleverna grundbegreppen rörande anordningen af stående och löpande godset, hvilket i förbindelse med segelmanöver hvar morgon skulle gifva artillerist erna tillräcklig utbildning som matroser; i praktiken uppnås detta icke, hvarföre liniesk eppet lättar
hvarje dag och hå ller sig under segel, när vädret och
skjutöfningarne tillåta det.
Särskild öfning får skolans manskap i allt hvad
som rörer kettingar, ankare, spel, stroppar o. s. v., då
artilleristerna på de fransyska sk eppen alltiii äro för-
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delade vid ankringsmaterielen . · Sedan eleverna nn<ler
de första 4 månaderna hafva fått de1i ofvannä mnue
praktiska och theoretiska utbildningen, börja skjut~
öfningarne, som upptaga mesta tiden af de 4 sista månad ern a.
Skjutöfningame vid a rtill erisiwlan iiro förilelade
på följande sätt :
Kanonens kaliber.
Antal skott per mrm.
(I/ 3 27 cm. och 2/ 3 24 cm.
l) Till ankars .. . .. . ... l.
Hl cm.
. .. .. ..... l.
d: o
16 cm.
..... ..... l.
d:o
... . ... . .. 6.
14 cm.
d: o
u:o.
Under gång ... . ..... 6.
......... 3.
d:o
10 cm.
I båt . . .......... . .. . l.
9 cm. (båtkanon.)
1
/2

i land}

'l 2 1· b aot

'--·
l
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· · · · · · · · · . l.

6,ii cm. (landstig:skanon).

in alles 20 skott pr man.
2) Till ankars .. .. . . ... 18 skott med tubkanon.
d:o.
Under gång ........ 12 d:o
in alles 30 skott pr man.
3) Revolverkanon:
Under gång . . . . . . . . 5 skott med exercispatron.
d:o.
......... 1 d:o med skarp
d:o
in alles 6 skott pr man.
4) Dessutom utföres en examensskjutning, som består i:
Till ankars . ......... 3 skott med 14 cm. kanon.
d:o.
Under gång ........ . 3 d:o
man.
pr
examensskott
6
in alles
Som häraf synes är den väsentligaste öfningen
grundad på skjutning med den 14 cm. kanon, som nu
i franska flottan begagnas till bestyckning på alla
kryssare och som dessutom användes som lätt artilleri
på pansarfartygen.
13

-196-

Af' de 30 skotten med tubkanon skjutas, såsom
redan är nämndt, de 18 till ankars af yngre afdelningen, under det att de återstående 12 skotten skjutas
under gång af äldre afdelningen omedelbart före skjutningen med 14 cm. kanon, på det att folket lättare
må kunna fatta omständigheterna dervid och lägga
märke till inflytandet af vind, sjö och fart, och således
blifva skickligare i den skjutningen, som följer efter.
Enligt gammal sed företages en del af artilleriskolans skjutningar till ankars på ett afstånd af ungefår
1200 meter, och man skjuter mot taflor i la.nd, som
stå under en hög vall; derigenom kan man uppsamla
projektilerna, som sedan säljas, och de erhållna penningame användas till åtskilliga saker för skolan t. ex.
premier o. s. v.
Det måste ovilkorligen anses olämpligt, att icke
alla skjutöfningarne utföras under gång, sedan några
få skott blifvit gjorda till ankars för att göra folket
förtroget med kanonens rekyl m. m. Vid skjutning
under gång bemannas alla kanonerna på ena sidan,
och man skjuter då, så snart man sigtat. Afstånden
uppgifvas från däck, 6 bojar äro utlagde i en linie med
ungefär 500 meters afstånd från hvarandra, och skeppet går längs målen på ett afstånd af ungefår 500 m.;
medelfarten är 6 knop, men en större fart vore kanske
bättre. För de 6 examensskotten erhållas betyg; hvilka
sedan läggas till betygen för den muntliga examen, som
afslntar artilleristernas 8 månaders kurs.
För att egga folkets ifver uttager man efter skolans slut den bäste skytten i h varje del och låter honom
tillsammans med Underofficerarne deltaga i en prisskjutning, som består af 3 skott, till ankars, med en 14cm. kanon och på ett afstånd af 1200 meter; det är
förvånande att se den säkerhet, man här uppnår, och,
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ett

detta vittliar om att öfningal'lla ddfvas på
praktiskt sätt.
En af de få invändningar man ka:n göra mot skolans öfningar, är, att de bästa skyttame icke få eh
s·kild utbildning i skjutning framför sina kamrater; det
må äfven anses för olämpligt, att icke på examensbetygen tlppgifves, hvem som skjuter särdeles väl. Vid
öfrtingsskjutningen tages ingen hänsyn till tideh, men
vid examensskjutningen gifves det 3 minnter pr skott,
(ich hvad som åtgår deröfver nedsätter betyget. Vid
afgången från skolan få artilleristerna ett examensbetyg
och delas i 2 klasser efter de aflagda profven; imcler
fortgången af undervisningen har man sörjt för, att de
sämsta eleverna få lemna siwlan ; med ofvannämnda
betyg följer ett dagligt arfvode af 40 centimer för
första klassen och 30 för den andra.
Vid exercisskolan gifves löntillägg åt alla underofficerare och gemene, som äro anstälde som lärare,
för att derigenom binda dem vid en tjenst, som är
mycket ansträngande och enformig; man fordrar naturligtvis derjemte ett exemplariskt uppförande af hela
lärarepersonalen.
l:a klassens artillerister skola alltid vara kanonkommendörer, under det att artilleristerna af 2:a klassen i allmänhet begagnas som laddare; kanonkommendörer och laddare erhålla en tillökning i lönen, som för
kanonkommendörerna växer med kanonernas kaliber.
Enligt bemanningsföreskrifterna höra 3 utlärde artillerister till hvarje kanon af öfver 14 cm. kaliber, som
också har en underofficerskorporal till kanonkommendör; till 14 cm. kanoner höra endast 2 artillerister,
hvaraf den ene är kanonkommendör och den and'r e
laddare; den öfriga d-elen af kanonbetjeningarne utgöres
af folk, som kommit ombord med mycket liten öfning

sar-

J
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i kanonexercis, och denna skall således för deras del
uppnås först ombord 11å flottans fartyg.
. Likasom i andra stora mariner rekryteras underofficerarne från manskapet, och det är bland de utlärd e
artilleristerna, som befordringskommissionen ombord
väljer det erforderliga antalet underofficerskorporaler;
utnämning af underofficerare af högre eller lägre grader föreslås af samma kommission, men utnämningen
skall underskrifvas af ministern.
Officerarnes utbildning på 11 Souverain '' sker till en
stor del genom den vidsträckta praktik de få såsom
lärare vid skolan; de äro ett år ombord och somliga
ända till 16 månader, derigenom att de under de 4 sisb
månaderna anställas som lärare för de underofficerare
och det folk, som ombord på 11 St. Louis 11 genomgå en
repetitionskurs; det bestås hvarje officer 12 öfningsskott med en 14 cm. kanon under den tid han är på
11
Souverain 11 •
För den theoretiska delen af utbildningen har man
sörjt väl, derigenom att föreläsningar hållas af en artillerioffifler, som är anstäld vid skolan; den lieutenant de
vaisseau, som är sekreterare hos chefen, håller dessutom
föredrag öfver alla förändringar, som företagas med artiller·imaterielen och öfver de försök, som anställas; dessutom hafva officerarne ombord tillgång till biblioteket,
som innehåller böcker och teckningar rörande franska
artilleriet och dessutom alla främmande tidskrifter, som
behandla artilleri vetenskapen. I det hela taget är man
angelägen om officerarnes speciela utbildning, som är
ett nödvändigt vilkor för att de med behöflig säkerhet
och fackkun skap kunna åtaga sig det ansvar, som hvilar på den officer, hvilken förestår artill~riet ombord.
lVIan håller på att ombygga en äldre pansarfregatt,
11
Couronne", som om ett eller två år skall aflösa linie-
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skeppet "Souverain"; 11 Co uronne" är af jern och bör
alltså kunna hålla i flere år. Pansaret skall aftagas,
och för att vinna tillr~ick lig plats - på "Sonverain"
finnes omkring 1200 man -- skall skeppet öfverbyggas
med ett manövenli:ich:; dessutom skola 2 pannor uttagas, hvarigenom maximifarten blifver reducerad till
ungefär 9 knop. Skeppets hufvaddimensioner äro följande: l~ingd 80 meter, bredd 16,7 meter, djupgående
8,7 meter och driigtigheten 6500 tons.
Skjutöfningarne ombord på de franska skeppen
utom skolan ske alltid under gång och på ungefär 500
meters afstå nd; uneler skjntöfningarne skola kanonkomm endörema betjena hvar sin kanon , och för hvar
kanonkommendör iir det hvar tredj e månad tillåtet att
skjuta 3 ~kott med full laddning, hvaraf l skott med
granat och 2 skott med kula. För alla artilleriunderofficerare och kanon betjeningar ~i r det lwar tredje månad tillåtet att skjuta l skott pr man; denna sista
skjutning får icke för etagas med kanoner af öfver 19
cm. kaliL er, och om 14 cm. kanoner finnas ombord,
skola dessa begagnas härtill.
Med tubkan onen ~ir det hvar tredje månad tillåtet
att skjuta 6 skott per man för artilleriunderofficerare
och kanonbetjeningar, och i evolutionseskadern få kanonkomm endörerne skjuta 9 skott i stiillet för 6.
När evolutionseskadern företager skjutöfningar, utläggas bojarne på 2 linier med ungefär 1000 meters
afståncl mellan linierna och ungefär 2 kabellängders
afstån(i mellan tafiorna; skeppen segla då i h varandras
köl va t ten, oc:l1 uneler det att de passera mellan båda
liniema, kan man samtidigt skjuta åt båda sidor. Detta
sätt kan anses bättre [in att gå omkring ett mål, såsom
skjutningen verkst~illes på flere engelska skepp.
Den fransyska eskadern afiarle i fjol vid Sfax ett
lysande exempel på hvad ett godt artilleri kan åstad-
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komma med afseende på träffsäkerhet, när det betjenas
r.f öfvade artillerister, och angreppets lyckliga utgång

kan nioirmast tillskrifvas artilleriet, som betjenades med
!!ådan säkerhet, att skjutningen mot kustbatteriet, hvil·
ket Jåg vid landstigningsp latsen, först upphörde, då landstignin:;;skompanierna sprungo i land från båtarne.

J_fnlienslat 100 tons baklmldniny skanonen.

Från en af dem, som öfvervoro skjutningarne i SpeZia i slutet af sistlidne N ovem ber meddelas följande rörande den etter skjutningen mot pansarplåtame företagna profskjutningen af Italiens 1:sta 1()0-tons bakladdni ngskanon1 ätven den, i likhet med italienska flottans
ötrige 9 st. .100-tons pjeser, tillverkad hos Armstrong och
för tillfället installerad på en jernponton, hvarest kanon en manövrerades, viskades, laddades och rigtades medelst hydraulisk kraft, hvarvid pumparue drefvos af en
25 hästars ångmaskin, h vilken dervid måste utveckla hela
sin förmåga.
Det med afseende på sjelfva kanonen mest egendomliga är dess yttre form och det sätt hvarpå det vanliga
kanonlavettage t här är ersatt; genom dessa båda omständigheter har Mr Rendel, här berörda systems uppfinnare
och konstruktör, förut associe i Pirman Armstrong men
numera medlem af engelska Amiralitetet, på ett ytterst
genialiskt sätt lyckats att i hög grad förminska det förr
behöfliga utrymmet om bord för en 100-tons kanon och
att till följd häraf kunna placera 2 dylika pjeser, (bakladdnings), i ett barbett-tom*) af jemförelsevis små dimensioner. Kanonen, som har en kaliber af 43 cm. eller
något mindre än de äldre 100-tons pjeserna, hvilkas ka'i') «<talia« och « L epanto« erhålla hvardera 4 st. l 00 tons bakl.lmnoner u~p~täl<:la i 2:ue dylika torn.
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Iiber är 45 cm. är 11,9 m. lång, har 11,s m. eller 26 kaliber långt lopp, en ytt.re diameter vid kammaren af 1,66 ·
m. och i krutkammaren en största diameter at 49,5 cm.
Kärnröret är af stål, och omgifves af 3 st. mantlar af
coils, af hvilka den understa sträcker sig fram öfver projektillägflt - den yttersta manteln är af jern, de undre
af stål. - Kanonen har inga tappar eller tappskifvor;
den hvilar, (se planschen), på ett slags ram af smidt stål
om circa 14 tons vigt, och fasthålles vid denna genom
pjesen omgifvande svåra stålband, hvillms ändar äro säkert
fästade vid ramstycket, och för att förekomma förflyttning
tramåt eller bakåt på detta fi!mas under till på kanonen,
tvärsför, uppstående ryggar af rektangulär genomskärning ,
som passa i motsvarande rännor i ramens tvärstycke;
ramstycket släpar på 2 st. balkar af gjutstål, hvardera
af omlning 10 tons vigt, hvilka "'ins emellan äro stadigt
förenade, baktill genom den hydrauliska rekylbromsen
och framtill genom ett massivt tvärstycke, sålunda bildande liksom en kursör. Kanonens, ramstyckets, kursörbalkames och bromsens medellinier äro sålunda alltid sinsemellan parallela. Kursören hvilar baktill på 2 starka
hydrauliska pressar, hvilka alltid arbeta samtidigt, emedan de matas genom ett gemensamt tilloppsrör; skall
kanonmynning en eleveras, nedsläppas kolfvarne i de hydrauliska pressarne, hvarvid kursören, roterande omkring
de i dess främre ända varande svåra horisontela tapparne, sänker sig, samt med kur~ören äfven broms, lavett
och kanon. När kammaren åter skall höjas, lyftes hela
systemet af de båda hydrauli'ilka pressarne. Efter en
beskrifning på kanonen, som törekommer i "Engineer"
den 26 J an. innevarande år, yttras i den framstående
tekniska tidningen följande: "Genom denna enkla anordning har man med ens undvikit en hel hop sTårigheter
och aflägsnat från systemet särdeles farliga påfrestningaT, och utom fördelen af en rekyl utan brytning eller
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ojemn frestning, har man genom kursörens privatering
omkring ena ändan vuunit en annan, den nemligen att
kanonen kan skjuta genom en ganska trilng port, hvilken elen kan nästan alldeles fylla upp. - Detta är en
förbätt.ring af anordningen på Inflexible, hvarest man
ansett nödviindigt fttt å kanonens mynning Hista en
skärm, bildad af ~ ,, stålstiinger, för att skydda porten
mot elden från geviir och maskinkanoner."
Anordningarne tör laddniug äro ytterst enkla och
erbjuda i flera afseenelen åtskilligt nytt. Med unelantag
af ammunitiouens upplanguing och införande, hvartill en särskild hydraulisk apparat anviiudes, utföras alla
operation erna vid kanunarens öppnande och stängning
medelst 2:ne bredvid hvarandra varande hiLfarmar, hvilk<L
kunna skötas at l man; denne kan ej begå något misstag, ty ingen rörelse kan göras utom i den bestämda
ordningen, och hvilken stiillning en hfifann än må hafva
vid slutet af dess sista rörelse, måste den nästa encla~t
blifva den att skjutas eller dragas till motsatt sida. Ett
par häfannar sköter kammarskrufven, gör kanonen i ordning för laddning och öppnar kammaren . efter skottlossHingen; ett annat par för kanonen ut eller in och verkställer dess höjande eller sänkande. Det iir omöjligt att
låta (len ·gå för långt fram eller tillbaka, och hela den
väldiga massan kan manövreras af en fnmtimmershand.
Alla rörelser, som afse att öppna kammaren, utdraga
;;krufven, insätta denna och stänga kammaren, kunna
verkställ as på mindre än l minut. Ingen skada kan vid
manövrerandet göras på kanonens och lavettagets maskinm·i till och med uneler stridens hetta, och pjesen kan
ej affyras, förrän kammarshufven blifvit fullt tillvriden
or.h stängel.
De hydrauliska pumparne clrifvas af en liten ångmaskin E, hvars gång regleras genom det uppnådela vattentrycket. - Den går ständigt, men när ingen rörelse
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hos någon ai lavettagets delar erfordras, går den långsamt och hitHer blott ett visst normalt tryck uppe; om
någon rörelse hos systemet fordras, och man derför, genom att röra på en h~ifarm, öppnar fö r vattnet viigen för
att åstadkomma denna rörels e: börjar maskinen ögonblickligen att gå fort och fortsätt er denned så länge
rörelsen inom lavettaget varar, hvarefter den åter arhetar mycket långsamt. Maskinen står ofvanpå en reservoir, från hvilken pumparne taga sitt vatten och i
hvilken vattnet åte rv ~inder efter att hafm passerat genom de olilm cylindrarne och rörledningarne. Bakom
och tvärs ±ör kanonen finnes ett släpnuderla14 F, likt
det på en svarfstol, och p;\ detta glider en sadel, på h vilken ladclcylind em och ett slags konsol tör kammarskrufven, niir denne är utdragen, hvila. Antag nu, att ett skott
är afskjutet och att kanonen skall laddas om . Genom
att röra häfarmarne för kanonens införande och kammarens s~inlming kanuner pjesen noggrannt i laddningsställning; medelst en annan häfarm föres sadeln fram
till dess ditta liige, dervid öppnande och vridande skrufven; en rörelse p;\ en tredje h1ifarm för fram, bakifrån,
en piston och låter den med en klo fatt a uti kammarsluufven, som genom häfarmens förande ;U motsatt håll
drages ut och stanmtr på elen nyssnämnda kon solen G,
hvilken skjutes m vägen åt sidan (medelst en ny rörelse
hos deH häfarm, som orsakade cless framförande), hvarigenom den del a± "sadeln", som upp bär lacldcylinclern
kommer i sitt läge bakom loppets bakre öppning; den
lilla piston, som drog ut kammarsluufven, skjuter nu
laddcylindern in i kanonen, och derefter är allt i ord·
ning för laddning. Projektilen och de båda karduserna,
hvaraf laddningen består och hvilka alltid hållas klara
på en rul1vagn att med hydraulisk piston lyftas från deras
durkar, komma upp emellan hydrauliska sättaren och kanonen. Ett par andra häfarmar föra dem fram till deraf,! plat-
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ser, utdraga laddcylindern, stänga kammaren m. m. hvilket
allt sker fortare, än beskrifningeu derom kan hinna läsas.
Vid laddandet ligga karduserna uti h var sin af tjock stålplåt
tillverkad cylinder (koger), genom hvilken sättarens kolf
går, när kardusen införes i kanonen. Cylindrarne ligga
bredvid hvarandra, och när l:sta kardusen är införd samt
sättaren tillbakadragen, skjutes vagnen åt sidan, så att
den andra cylindern kommer i loppets förlängning.
ltalias och Lepantos barbett-torn blifva lika de på
fransyska flottans fartyg begagnade, men med elen förbättring att, under det att på de franskiL fartygen kanonbetjeningarne äro utsatta för elden från småvapen och
för granat-skärfvor, blifver här ingen man vid kanonen,
utom den rigtande, exponerad, enär hela maskineriet
skall vara under ett bepansradt däck, på hvilket den
enda öppningen behöfver vara den, i hvilken kanonens
kammare rör sig.
l

UJ
p:;-'

~t[
l
2
3
4
5
6
7
8
9
lO

11
12
13
14
15
16
17
18

Krutladdning Projektilernas vigt Hastighet
kg.
m.
kg.
225 Fossano
«
250
((

275
«

300
«

«
«
«
«
«
«
«
«

325
350
325
225 Prism.
«
250
«

«

350 Fossano
275 Prism.
«

((

325 Fossano
350
«

895,5
881
908
909,5
«
((

«
((

«
((

«
«
((

437
456
461
485
490
510
514
538
559
546
434
459
558
490

«

-

«
«

-
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Gastry ck
atmosf.
1660
1676
«

1720
1676
1905
1890
2110
2515
2210
1415
1577
1770
2500
1890
2065
2095
2430

"•l

Vidstående tabell visar de skott, som i November
och December sistl. år blefvo med 100-tons bakladdn.kanouen skjutne vid Spezia; man bör likväl komma i håg,
först att kanonen är beräknad att med säkerhet tåla
ett tryck af 4400 atmf, (29-tons pr qv.-tum) under det
att det högsta uppnådda trycket var 2500 atmf, (16,5
tons) sedan att, ehuru den största laddning, som dittills
någonsin skjutits ur en kanon, blifvit mycket öfverskriden, det likväl i krutkammaren finnes plats för en mycket större laddning än de begagnade.
Af tabellen synes, att både Fossano- och prismatiskt
(från Tyskland) krut användes vid försöken ; men son1
komiten ej fann särdeles stor skillnad emellan de två
Iuutsorternas verkan, beslöts att använda det inhemska
krutet. Laddningarne antändes än i midten än vid bakre
ä:p.dan, utan att derigenom stora tryckdifferenser uppstoclo. Högsta elevationen (.M. 13, 16, 18) var 11° 50',
skottvidden, som var mycket stor, uppmättes ej, men projektilen behöfde 18,4 sek. för att besluifva sin bana.

M in-1•am-kryssa1•en "Giovanni Bausan"
(af Michelangelo Cattori.*)

Under denna titel förekom uti Rivista Marittimas
decemberh äfte en uppsats, som här i korthet, delvis
efter Beib. z. Mar. V er. Bl., skall återgifvas, och hvilken
icke allenast innehåller en beskrifning p~ det ofvannämnda fartyget, utan, såsom inledning, äfven har en
framställning af de grundprinciper, som hafva fört till
dess byggnad.
Författaren håller före, att segelfartygen så hastigt
gifvit plats för ångfartygen, att man ännu icke öfver*) Korvettkapten i italienRka flottan.
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allt öfvertygat sig om, att genom denna förändring ett
helt nytt stridssätt betingades. Då för tjugo år sedan
örlogsflottorna redan till största clelen bestoclo af ångfartyg, inshänkte sig konsten att leda en sjöstricl ännu
alltid dertill, att v~il formera flottan och utföra lätta
och hastiga
manövrel'. Den vexlande utO'åno·en
i stri.._.
b
b
den emellan pansar och artilleri äfvensom den sjelfgående minans framträdande biclrogo ännn mycket att
fördröja lö:oningen af frågan om modem sjöhigsföring.
Resultatet af strillen emellan kanon och pansar
blef, att man npp st~ild e fiin·e svåra lmnoner, hvarigenom eldhastigh eten, h vi! k ert vid nu tidens sjö::;triders
korta varaktighet iir af s~irskilcl betydelse, gått förlorad, samt att man blott bepansntL1e de vigtigaste fartygselelame och skydelade de öfriga genom pansard~ick
och cellindelning. Det skulle vara mycket fördelaktigare att inf(ira kolskydel i st. f. pansaret, och ett 5,5 m.
tjockt kollager skulle tillfredsställande skydda emot 20
cm. samt ett 8 m. d:o emot 34 cm. kanonen. För att
bestyrka denna mening anföres ett nttalande af Armstrong, att man skulle kunna bygga fartyg, iifven utan
pansar, som vore säkra både i afseem1e på stabilitet
och emot verkan af svåra kanoner.
Hufvudfordran på en flotta vore nuförtiden en
liittrörlighet, som blott kan vinnas genom stor hastighet. Härigenom vunne man möjligheten att, efter behag, angripa fienden eller inskränka sig till försva1:.
}\Ian måste öfverhufvud sålunda anv~inda penningemedlen för en flotta, att man dermed framför allt uppnår
det målet, att skydda sig emot fiendtliga angrepp och
försvara egna intressen. Uti eskaderkriget ensamt låge
icke afgörandet af nutidens sjökrig; en förstämlig fiende
skulle angripa på åtskilliga ställen, skydda sina kuster
och sin handelsflotta, samt undvika en afgörande strid.
Det bästa skulle vara att tvinga den fiendtliga örlogs-
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flottan till overksamhet och störta sig öfver handelsflottan såsom godt byte.
Samma tanke uttalar äfven amiral Aube uti en
nyligen utkommen brochyr. Man borde likväl icke
öfverdrifva äfven uti denna rigtning och måste framför
allt an vända den egna flottan till försvar af handelscentra och handelsvägar, enär fienden först torde angripa dessa.
Ser man nu på sådana .konstruktioner som "Italia '',
så måste man tillstå, att den erforderliga hastigheten
blott då ekonomiskt uppnås, när man åstadkommer den
med måttliga dimensioner, såsom det lyckats för Thornycroft och Armstrong. Den sistnämnde har redan
byggt fartyg, som med 1300 tons d!Clplacement göra 16
knop och kunna med sitt kolförråd tillryggalägga 4000
mil samt äro bestyckade med 2:ne 25 tons, utom flera
mindre kanoner. Denna typ har Arm:strong nu vid
det för italienska flottan hos honom bestälda fartyget,
genom att öka deplacementet, så förbättrat, att detsamma gör 17 knop, bär en svår bestyckning och skall
blifva bättre skyddadt. De af sir William ArmstrQng
för några år sedan uttalade åsigterna rörande opansrade fartygs uppträdande gent emot pansarfartyg skulle
hafva vunnit ännu mera kraft genom de nyaste framstegen uti hans kanontillverkning, då man ju numera
kan genomskjuta det tjockaste jornpansar med en 25
tons kanon, hvartill för kort tid sedan erfordrades 80
till 100 tons kanoner. Då pansaret alltjemt måste
blifva gröfre, måste dess utsträckning alltmera inskränkas, och man skulle slutligen komma derhän att bygga
så stora och ändock på ett otillfredsställande sätt skyddade fartyg.
Det skulle vara en dårskap att bilda en eller två
eskadrar af den italienska flottan for de många olika.
uppgifter, som skulle tillfalla Jensamma i händelse af

~

208-

ett krig. Dylika skulle ömsesidigt blott hindra hvarandra och tillåta fienden att utf'öra hvarje f'ör honom
önskvärd operation. Men denne kunde äfven kasta sig
öt'ver de enskilda eskadrarna och förinta dem, och då
vore kusterna och handeln prisgifna ät honom till krigets slut. Italien måste derför göra sina pansarfartyg
till medelpunkter för flottor af mindre, lika snabbgående fartyg.
Om "ltalia" bildar medelpunkten af en sådan blandad flotta, kan hon med de henne åtföljande operera
med 17 knops fart: men då hon skall gä tillsammans
med "Morosini" - 16 knop - och "Duilio" -15 knop
- måste eskaderns hastighet reduceras till 15 knop.
Den blandade flottan har lordelen af större antal
och större fart och kan välja plats f'ör striden. Vid
förlust af ett fartyg förlorar den blandade flottan endast 1/ 13 , men den som består af pansarfartyg 1/ 6 af
sin hela kraft. Förlusten af material, manskap och
penningar är i förra fallet blott hälften så stor som i
det senare, och äfven den moraliska verkan af en sådan f'örlust är mycket mindre.
Den blandade flottan är ett bättre och billigare
medel att under freden öfva manskapet än pansarflottan, och med den förra kan med mindre kostnad mera
folk utbildas. Äfveu för beqvämlighet och helsovård
är bättre sörjdt på de mindre fartygen än på de stora
pansarskeppen. Men då menniskan är fartygets själ,
bör detta moraliska moment icke försummas, isynnerhet då pä pansarfartygen besvärligheterna uti lefnadssättet slutligen reta t. o. m. de tåligaste män och göra
clem missbelåtna.
Med "Giovanni Bausan" har Georg Rendel löst
den uppgiften att skaffa ett litet, genom artilleri, ram,
minor och fart starkt fartyg, som kostar litet och är
snart få.rdigt.
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Detsammas hufvuddimensioner äro:
Största längd .... . ....... . .......... . ..... . . 90,2 m·.
Längd mellan perpendiklarna ............. . •.. 84,2 ,
Bredd . ... .. . . .... . .... . ... . .. . .. . . . . . . .... 12,s 11
Djup i rummet ............. ..... . ... . ....... 8,9 ,;
Medeldjupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
' "
Deplacement ............ . . ....... . . . ..... 3020 tons.
Fartyget skall erhålla två propellrar, som drifvas
a& två par särskilda compoundmaskiner, hvardera af 2750
(tillsammans 5500) hästkrafter, hvilka skola gifva fartyget en. fart af v. p. 17 knop. Det skall kunna intaga 600 tons kol, af hvilka 200, som skola utgöra
reserv, icke tagits med i räkningen för deplacementet.
Med hela detta kolförråd kan fartyget löpa 5000 mil
med en fart af 10 knop.
Fartyget skall hafva två 25 tons bakladdningskanoner af den nya Elswicks-typen (af stålband),hvilk a
skjuta projektiler af 204 kg:s vigt med 106 kg. krutladdning (som man anser vara tillräckligt. att genomslå ända till 50 cm. sammansatt pansar), vidare 6 st. 15
cm. bakladdningskanoner af samma nya typ, hvilka
skjuta projektiler om 36,3 kg. med 15,4 kg. laddning
och äro uppstäida uti sjelfverkande Albini-lavetter eller
en· annan passande sort. Dessutom skall fartyget föra
tv.år bakladdnings båtkanoner af 227 kg. vigt och fyra
revolverkanoner (Hotchkiss).
25 tons kanonerna skola stå. på vändsk~fva, den
ena för- den andra akterut, så att de kunna bestryka
hvat~dera en vinkel af 240° rund resp. stäfvar; Kanonerna handteras och laddas med hydrauliska apparater
nppstälda skyddade under pansardäcket.
För att skydda det manskap, som omedelbart betj~nar bakladdningsinrättningen och affyrar karronetij
finnes . på, kursör.ens bakre ända en 51 mm. 1{jock stål:-
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sköld· en dylik sköld finnes på däck bakom hvarje
kano 1; för att skydda pjesen, laddningsmaterielen oc~1
manskapet från kuls1wntornas eld. De sistniim nda, laddningssköldar benti.m da, hafva, tvenne dörrar, so m äro
slutna, niir kanonen icke befinner sig uti laddnings ställning. Förbindelse med ammunitionsdurkar ue åstadkommes genom stålrör, hvilka mynna ut inom elen för
laddningen afsedela skyddsskölden.
15 cm. kanonerna förses å sin sida med en stålsköld, som är fästad på vänclskifvan och vänder sig
med denna. Såväl chefen som apparaten för orders
meddelande skola sky delas genom ett på komm ando bryggan varande torn af 2 tumtjocka stålplåtar.
Maskiner, lJannor och ammunitionsel ur kar bli f va
helt och hållet under vattenlinien och skydelas af ett,
likaledes under vattnet liggande ståldiick, som öfver
de nämnda nunmen iit' 38 mm. tjoekt. Maskiner och
pannor skola dessutom äfven betäckas derigenom, att
rummet öfver det under vattnet belägna däcket delas
uti talrika afclelningar, hvilka inrättas att emottaga af
stenkol och sk eppsförråd så mycket som cleraf skall
föras under däck.
Flytbarheten försäkras dessutom äfven genom ett
system af korkceller, som ligga i vattenlinien på hvarje
sida af fartyg et. Det under vattnet belägna däcket
göres vattentätt, och alla uti detsamma upptagna öppningar, med undantag af dem för skorstenarne, förses
med vattentäta lock, hvilka äro så inrättade, att de
vid hvarje tillfälle kunna hastigt tillslutas. De hufvudsakligaste Öppningarne blifva dessutom äfven omgifna
med af dubbla plåtar bestående luckkarmar.
På tre st ällen förses fartyget med inrättning för
utskjutning af minor öfver vattnet, en på hvarje sida
och en förut. Det skall 15 månadet· e{ter bygganclets
början vara beredt att gå till sjös.
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Hela lwstmttlen , omfnttant1 e artilleri och ammunition , r odt1båta r , två <t llgslnpnr, nm1 ermaster och stiinger, stor - och foc krå, segel, ankare, kettin ga r, lam por ,
signallantem or, telegrafer, signalHaggor och all t annat
fa st oeh löst tillbehör, so m Yanligen l em nas för ett örlogsfartyg af den na klass, nppgtn· till blott litet öfver
3.100000 kronor.
Fönlelen af el en korta leveranstid en ~i r s:'i stol', att
till och med de, soiu Yoro emot l1vnrje be.sWilning uti
utlandet, gnf\'O efter på denna grund. Till sist föreslår
, äfven författare !~ att u ppgöra plan till ett ännu större
fartyg af denna ty p, h vilket borde få samma fart, ui.\g ot
gröfre artilleri, mer a kol och ett starkare pansardiic k,
och dei'vicl icke fc1 öfverskrida ett dep lace ment af 6000
ton s. Detta fartyg skull e då utgöra en förmedling
emellan de stora pansarfartygen och den beskrifna minram- kryssaren .
Rivistas r edaktion anmiirker härvid , att "Giovanni
Bausans " dim ensioner och bestyc kning helt och hållet
motsvara det fartyg man velat hafva. De af författaren föreslagna ändringarna skulle göra en ny typ
nöd vän dig, och blott iinnu mer förvirra hela flottfrågan
i st. f. att lösa den, såsom det synes hafva varit författarens afsigt.
Amn. Giovanni Bansan var namn et på en tapper
sjöofficer, en italienare, h vilken under Jose f Bonapartes
och senare under Joachim Murats regering gjorde ett
kraftigt motstånd mot den engelska flottan , som skulle
understödja bourbonerna.
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Enyelsl:rt pctnsrwfa rtyyet "CampeN lown'' .
Fartyget, hvars k(il strächtes i Portsmouth i Dec.
förlidet år, skall tillhiira den s. k. amiralskl::tssen.
Reclan ritningame till "Roclney" och "Howe" utvisade en del felrbättringa r till "Collingwoo J " ; och "Cam perdown" är äfven den sistnrimnda öfvel'liigset i pansar
och deplacem ent.
Dim ension erna äro i jemförelse med "Duilio " följande:
"Duilio '' ''Camperdow n"
100,5 m.
LlingJ ... . .. ... ...... . .... 103,9 m.
20,8 ))
,
19,7
.
.
.
.
.
.
.
Bredd... . . . . . . . . .
8,3 ,
8, ~ ))
Djupgående . . . . . . . . . . . . . . .
Deplacem ent ........... ... 10434 tons. 10000 ton s.
9800.
Ind. hln- . . . . . . . . . . . . . . . . . 7400.
"Camhos
en
Den hät· ofvan angifna maskinkraft
perc1own " föruts1itter fore ering. 1\Iaster skola ej finnas.
:Man hoppas, att cl et engelska fartyget, oaktadt
sin st(irre bredd, skall med sin bety<lliga öfverlligsenh et
i maskinkraft uppnå 1G knop eller 2 knop mera än
'•Duilio".
Den dubbla bottnen sträcker sig 46 m. (156) midskepps. Pansargör<le ln, som utgör det cnJa vertikala
pansarskyJd et bord vat'ts, blifver 45 ,~ m. lång och 2,3 m.
hög, hvaraf 1 ,2 m. kommer unJer vattenlinien . Vid
gördelns hvardera linda finnes ett pansar-tvär skott af
görJelns höjd och af 40 cm. tjocklek upptill och 18 em.
nedtill. För och akter om dessa tvärskott finnes i höj J
med gördelns underkant ett pansardäck bestående af 2
lag 1,2 cm . stålplåtar samt ett lag 5 cm. jernplåtar,
hvilket skyddar styrapparate n, durkar, forrådsrum m. m.
och hvars skyddande egenskaper förhöjas genom dess
starka lutning mot sidorna; forut sänker sig Jet betydligt och bildar jemte förstiifven en kraftig mm , som

ytterligare först1irkes genom ntanpå lagde 5 cm. jernplåtar. Inom pansar-rumm et (mellan gördeln och tvärskotten) finna s 2 st. 6,5 m. vida ammunition spassager
(ventilations -vägar), bepansrade med 30 cm. stålade
j ernplåtar på 23 cm . teak. Görd eln s pansar är 45 cm.,
barbett-torn ens 35 ~L 30 cm. tjockt.
Fiir ventileringe n gå flera vertikala trnmmot· från
öfra däck rinda ned till trossbotten. Dessa äro sa msatta af 30,4 cm. pansarplåta r.
Bestyckning en skall be.'ltå af 4 st. 63 tons kanoner på
vändskifvor och 6 st. 15 cm. bakla<ldning skanoner, som
stå emellan de båda tornen. Det rum, i hvilket dessa
pjeser stå, bildas derigenom, att från tornen gå till
skeppssiJan med 15 cm. pl åtar bepansrade traverser
på hvilka ett lätt däck hvilar; sidorna bestå af 1,3 cm:
stålplåtar; föt• att ytterl igare gifva skydd åt kanonbetjeningarn e finnes för hvarje kanon en 15 cm. s. k.
splinttra vers.
På förliga tornets aktra sida finnes ett bepansradt
kommandot orn, af 30 å 23 cm. plåtar på 25 cm. teak.
11
"Camperdow n skall förses med 2 st. andra Idassens minbåtar, 12 Whiteheads minor, 10 st. 25 mm.
kulsprutor och dessutom den vanliga utrustningen af
båt- och landstigning s-pjeser. Besättnings styrkan är
430 man oc h kolforrådet 900 tons. "Camperdow n" ät·
systerskepp till "An son", som förut haft namn et 11 Benhow".

Artillm·i- och Min-unde rvisning i England.
För officerarnes vid engelska flottan undervisnin g
i dessa ämnen har amiralitetet utgifvit följande allmänna instruktion:

-

I. Speciel minkurs.
1. En särskild kurs i minväsende är fast~;täl d att
börja tredje thorsdagen i Juli hvar~e ~l.:·· Denn~ kurs
1ir hufvudsakligen afseeld för ntlnldmng af mm- och
artilleriofficerare sa mt förhandsfolk vid artilleriet.
2. Ett mindre antal af de officerare, som genomgått kurs i elektricitetslära i Greenwich, tilHites med
amiralitetets bifall genomgå denna kurs och erhålla derunder full aflöning. Vid slutet af kursen håll es examen , hvars resultat framlägges för amiralitetet.
3. De officerare, h vilka utbildas till artilleri- och
minofficerare, få. från slutet af elektricitetskursen till
början af minkursen permission från marin-akademien,
der de erhålla sin teoretiska utbildning. Hiirigenom gå
de ej miste om den vanliga permissionstiden.

II.

Specialkurs (ör officerare på halt' sold.

l. För de officerare på ltalf sold, som önska erhålla en allmän kännedom om minväsemlet, finnes en
kurs, som börjas andra mhdagen i April årligen.
2. Omedelbart efter denna kurs börjar å artilleriskolskeppet en artillerikurs för dylika officerare af commanders och högre grad.

III.

Kurs

(ÖJ'
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"lieutenants" i allmänhet.

l. För löjtnanter finnas årligen 3 artilleri- och
minkurser.
2. Alla, som deltaga i en kurs, hafva under den
ticlen full aflöning. Kurserna begynna: den första och
andra på den lördag, som följer efter andra månelagen
i respektive Januari och April månader samt den tredje
på första måndagen i Oktober. Hvarje kms räcker 8
veckor och hållas på minskolfartyget "V ernon ''. Efter
slutet af en kurs öfverflyttas eleverna till artilleriskolskeppet. Artill erikursen räcker 91 dagar. Den med
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N u vem ber begynnande kursen räcker till följd af julferierna 8 dagar Hingre.
ö. Vid slutet af hvarje kurs hålles examen. Den
högsta betygssumman utgör för artillerikm8en 600 och
för minkursen 350. Betygen äro indelade i 3 klasser:
Artilleri:
l\Iin v~isende:
l:sta klassen .. . ........... GOO-o40
350-315
2:dm d:o ...... , ........ o40-480
315-280
3:dje
d:o ............... 480--420
280-245
4. För de elever, som icke erhålla tillr~icklig betygssumma för 3:dje Idassen eller på egen begäl'an afgå
före kursens slnt, r~iknas den tid de varit der, som om
de ej varit inkallade till tjenstgöring. De, som erhålla
betyg, få detta anteclmatlt i meritförteckningen.
o. De, som innebafva l:sta klassens betyg, kommenderas till sjös såsom artilleri- och minofficerare
och åtnjuta derunder 1 shilling högre aflöning pr dag.
ö. Efter 3 år måste dessa officerare, om de önska
fortsätta i samma rigtning, genomgå en 6 och en 4
veckors ]mrs på resp. artilleri- och minskolfartygen ..
7. De i punkton o anförda officerarne kunna ej
mot sin vilja öfverflyttas till reserven.

IV.

Kurs för subalternofficerare.
1. Åt underlöjtnanter och sjökadetter ombord meddelar minofficeren unelervisning i minväsendet. I den
händelse ingen minofficer är kommenderad, får artilleriofficeren meddela undervisning i hans ställe; och finnes
ej en sådan, bestämmer cheft:Jn någon officer, som genomgått lml'sen på minskolfartyget, att meddela unclerVIsmngen.
2. Kmsen omfattar elektricitetens användning för
undervattensminor.
3. Vill inträde till sjökadettskolan fordras ej någon kunskap i min väsende, men vid sjöh:adetternas exa-
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men efter första årets slut äro betygen bestämda till
650 i artilleri och 350 i minväsende.
4. De betyg om insigt i artilleri, hvilka af de
sjökadetter, som utom England ombord vilja afiägga
examen i sjömanskap, måste uppvisas, böra äfven inne- .
hålla, att sökanden inhemtat tillräcklig kunskap i minväsendet.
5. Sedan de i föregående room. omnämnde, de
"· k. "acting snblieutenants ", lyckligt hafva aflagt sjöofficersexamen vid marin-akademien, erhålla de en kort
tids permission, h varefter de inträda i en månads klll's
på minskolfartyget, efter ln,ars slut de skola åci.agalägga sina insigter.
6. Om en kandidat då ej skulle blifva godkänd,
fly ttas han tillbaka en mån ad i tur inom graden, och
om han efter ännu en månads kurs vid pröfningen misslyckas, anses han vara lämplig för afskecl ur tjensten.
Efter aflagd examen i minskolan förflyttas unelerlöjtnanten (sublieutenant) till artilleriskolskeppet för att
der deltaga i artillerikmsen.
7. Sammanlagda högsta betygssumman är 800,
hvaraf 600 i artilleri och 200 i minvrLsencle. För öfrigt
finnes äfven här 3 klasser betyg nemligen :
:Min väsende:
Artilleri:
200-175
l :sta . . . ..... ...... . . ... . . 600-530
175-150
530-460
........
.
2:dra . ............
150-120
3:dje ... . ..... .. .......... . 460-400

V.

Maskinofficerare.

l. H varje maskinofficer, som ej genom ovanliga.
omständigheter blifver förhindrad, skall deltaga uti en
kurs öfver Whiteheads minor och elektrisk belysning.
2. För maskinofficerare hållas :hligen ombord på
min skolfartyget 4 lnu·ser, hvardera om 7 veckor.
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3. Efter kursens slut hålles exa men , och de godkäride få betyg i hvardera ämnet särskildt.
4. De, som ej godk~innas, få ej räkna. den tid de
varit vid kursen annat än som tjenstetid på half sold.
För dem, som gå genom, anteckna s detta i deras meritlista.

riatulcl:-;maJ•-iti1J't a ttnllc'J' l'ättel:-;er.

(Utdrag nr konsulsrapporter m. m.)

Afl'il•a.
Alex andria. Ångfartygen hafva så godt so m helt
och hållet utträngt segelfartygen i fraktfarten till och
från Alexandria; till och med i trälastfarten hån Östersjön ser man nu ångare använd as.
Skeppsfarten försiggår lifligast i Oktober, November och December, då bomullen och bomullsfröet utföras. Under dessa månader stå också frakterna i allmänh et högst. Men äfven under som marmånaderna
'
då s~iclen utskeppas, behöfvas många ångare.
Trafiken via Suezkanalen har tilltagit i en skala,
som man väl knapp ast skulle kunnat tänka sig möjligheten af. U nder det 1871 antalet fartyg, so m passerade kanalen utgjorde 765, om tillsammans 761467 tons
'
.
utgJord es antalet fartyg 1881 af 2726, med ett sammanlagdt tontal af 4.135974. Bland detta senare antal
fartyg af nästan alla nationer funnos 9 norska och 13
danska, men intet enda svenskt. Klagomålen blifva
allt högljudare öfver de höga kanalafgifterna. Tonageafgiften är nu 12 francs pr registerton. Ett skepp om
1500 tons måste således för att passera kanalen på framoch återresa till Ostindien betala 36000 francs. Härtill
kommer vidare lots-, ankrings- och fyrafgifter m. m.
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Från den l Januari 1884 hornm er emell er ti d tonageafg ifte n a tt n cds~ittas t ill 10 francs pr r egistertou .
D et syne5 orimligt, att en verl Llsronte s !<all betunga s
med så be ty<lli ga afgifter sa mt vara i h ~ind e rna på ett
pr i va t bolag. Det. tlt·öj er s ~ikerl i ge n derför ich: e ting e,
inn a n mag tema be:-:; lnta sig fö r· att autin gen aflösa afgift.en, li k:-:io n1 öresnud stnllen m. fl. , ell er att anl~igga
ännit en bmal.
Utom ofvann~imda l1iiga afgifter ].Jagas iifven öfvt"r,
att fa rtygen p<'t g rnml af den st i gan (lt~ tndiken ~iro utsatta för ett o::;kä li gt lu.ngt upp ehåll i kanalen.
S<'lsom ofvan niimd es lli:lr intet sve nskt fa r tyg nnrler· 1881 passerat kan alen. Or,;aken ~ir·, att Sverige
icke eger många å ngare at' elen sto rl ek (öfver 1000
tons), som tim par sig för tl em1a fa rt.
Det förstn viikor för att det skall löna sig att
bygga stora ångare iir, att de hum rt sysselsiittas året
om. Detta kan ick e umler vinterm ånadema ske, h vark en i- Sver·iges egna ell er närgl'li.n samle farvatte n på
g rund af i5förh åll and ena. ~len det ;ir just under denna
t id af å r et, som t rafiken v ia S tlez-lwnalen pii Ostindien
och Ostasien ~ir fö rdelaktigast båtle med hänsyn till
frakter och vindförhå llanden. Den na Hya verldsroute,
som å t•na sidan skaLlat <le förena de rikena s fraktfa rt,
i det den sna rt sagt gifvi t segelfartygen dödsstöte n,
k an å andra sidan blifva ti ll st ort gagn, i det den
öppnar· en :så stor sysselsiittning fiir ångar e, att en
s vensk ångbåtsflotta derpil till st or del kan grundas.
Att det verldigen förhåll er sig så, ses b~ist deraf, att
denn a trafik med hvar <lag blifver större p<"t bek ostnad
itf den, som med segelfartyg försiggår rund Cap och
som ~innu uppgår till omkring 6 millioner tons. Såsom
bevis på i hvilk en hög g rad tran sporten af vissa varor
via Suezkanal en tilltager, kan anföras1 att uneler det
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1872 på den na viig tran sporterades bl ott 80000 t ons ris
från 0 :-;tindien till Europa, tran sporterades 1880 omkring
272000 tons på samma v ~ig. Äfven trafik en mellan
Europa och Australien börjar nu försiggå denna väg.
Lägges härtill , att handeln med de starkt befolkade
ostindiska oc h osta'3 iatiska länderna är i starkt tilltaga ml e, så synes tydligt, hvilken st or bety delse ångfraktfarten p~'l Suez-kan alen kan h af va för alla sj öfarts idkand e nationer.
En ,·ara, som för de föi'enad e rikena ;;kulle kunna .
bli föremål fö r utfrakt t ill Indi en, ~it· is. Man fö rhmkar <ler dels rn askinis och dels amerikansk is. Is frå n
N orge via Suez- kanal en skull e kunna skepp as både
billigar e och liittar e ~i n från Am erika. D å man förr
kunde lever era i,; i Newyo rk till ett pris af 6 a 8 dolL
pr ton (2240 rf!.), så måtte viLl varan i Bombay, !wart ill r esan med ångar e via Suez-ka nalen drager cirka
45 dyg11, kunna levereras för 2 f st erl. pr ton. D en
kon stgjor da isen lät· kunn a s~ilj as för 3 J: 10 d. pr ton.
A f hYilk en stor betydelse hand eln med Ostindi en ~ir,
fram går <l eraf, att endast Brittiska Ostindiens hand elsomsättning belöper sig till omkring 120 million er 1Z
sterl. , hvaraf 69 faller pl exporten och 51 på im porten.
D en förra omfattar artiklar, som äro af största vigt
för de förena de rik ena s handel, såsom kaffe, bomull ,
jmligo, r is, hvete, hudar, jute, salpeter, tbe, olja, silk e
och tobak
Etableramlet af en snabb och billig förbindelse
med Indien skull e medföra iifven den fördel , att många
af de handelsvaror, so m nu på grund af brist på transportmt~ d el icke kunna med förd el försändas, då kumle
finna afsättning. Sålunda kunde det sve nsk a jemet
och st ålet, so m nu skeppas via England för engelsk
räkning, och tändstickor, som i stigand e mängel f6rbru-
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kas i Indien, afsändas direkt utan några mellanbände r
i England och Tyskland, som nu borttaga en stor del
af förtjensten. Och om full last af en vara icke kunde
erhållas, så vore ju lätt att komplettera i någon annan
hamn. H vad vore lättare, än att en B.ngare intog jernlast i Göteborg, derefter uppgick till Kristianiafj orden
och lastade is m. m. samt slutligen, om så behöfdes,
på utvägen anlöpte någon nordeuropei sk hamn för att
komplettera lasten med styckegods.
Lotsbestämmelser for A!exandria. Egyptiska regeringen har utfärdat följande förordning:
1) Vid dagsljus och under vack ert väder skola
lotsbåtar~e hålla sig utanför inloppet till hamnen.
2) Vid dålig väderlek skola Jatsbåtarne invänta
fartygen mellan båken El Kot och El Far och derifrån
genom tecken medelst flaggor gifva fartygen tillkänna,
hvilken kurs de slwla styra. Hrirvid betyder flaggen
hållen åt höger, att fartyget skall styra styrbord hän
- åt venster, babord hän, ocl1 rätt upp, hålla kursen
oförändrad.
3) Vid stormig väderlek lemna lotsbiitame icke den
inre hamnen.
4) H varje fartyg betalar för in- och utlotsning
160 turk. piaster. Om en båt behöfves till hjelp vid
förtöjning, betales för en sådan, bemannad med 4 matroser: i vackert väder 40 och i dåligt 60 turk. piaster.
5) Ångbåtar, som regelmessig t minst en gång i
månaden besöka Alexandria, erhålla nedsättning i lotsafgifterna.
6) Örlogsfarty g hafva att erlägga lotsafgifter enligt följande taxa: för h varje in eller utlotsning, om
fartyget ligger 4,o meter djupt 100 turk. piaster: om det
ligger 4,6 }t 6,1 m. 200 d:o och om det ligger 6,1 m.
eller djupare, BOO 1l:o. ,
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Om ett fartyg genom konsuln eller på annat sätt
i förväg bestält lots, som skall invänta det utanför
hamninlopp et, så må ste det betala dubbla lotspenning ar,
vare sig det handlar om in- eller utlotsning.
7) Lotsarne behöfva icke åtaga sig lotsning af något fartyg, som ligger djupare än 7,3 meter. Sådana
fartyg erhålla särskilda lotsar, hvarför handelsfarty g
hafva att betala 80 turk. piaster öfver den vanliga
taxan.
8) Lotsarne åtaga sig intet fartyg, som lemnar sin
förtöjningsp lats efter solnedgånge n.
9) Intet fartyg får utan lots lägga i land vid nya
kajen. Om ingen lots finnes ombord, kan man från
hamnkontor et begära en sådan antingen muntligt eller
genom att hissa internatiane Ja signalen P. T. De för
denna tjenst särs kildt afsedela hamnlotsam e äro skyleliga att på begäran taga fartyget från förtöjningsplatsen till kaj eu.
10) 'raxan för en hamnlots jemte båt med 4 man
utgör i vackert väder 40 och i fult 60 turk. piaster.
11) Ingen utgående lots får med fartyget inkomma
i hamninlopp et, om ett ingående fartyg befinner sig der,
så att fara för ombordlägg ning kan uppstå. Detsamma
gäller äfv en vid utgåendet från inre hamnen.
12) Fartyg, som ingå till eller utgå från inre hamnen, få ej hafva större fart, än so m är erforderlig för
att styra.
13) En svart flagg på signalmaste n å Ras El Tin
antyder, att Iotsbåtarne till följd af svårt väder icke
kunna lemna hamnen. Den internatione la signalflagge n
på samma mast antyder, att Jatsbåtarne till följd af
dåligt väder väl knnna gå ut ur hamn en men att de invänta det inkommand e fartyget mellan El Kot och
El Far för att medelst de i 6 mom. angifna tecknen
utvisa, hvad kurs fartyget skall styra.
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Alfa (Stipa t enacissima), som bör skiljas
från den till qvaliteten Letydligt underliigsna Sparton
(L ygeurn spartum), utbred er sig öfver 1/ 10 af Algeriets
ltögs l ~itter och upptager ett ytinnehåll af ungefär 11
skörmillion er hektarer. På lwarJ'• e hektar kan årlio·en
b
da::; en ton blad, som efter behandling lemnar 60 °/ 0
cellullosa massa. l\Ied ringa kostnad låter denna massa
förvandla sig till tryckpapp er , so m betingar 1100 ~L
al fa ,
1200 fra ncs ]Jr ton . Priset för 1000 kilo()'ram
o
fritt i hanm inom Algeriet, klr mell an 140 och loO frs,
men lemnar ieke stor vinst fö r de höga transportkostnallem as skull. Alfan iil' d es~ utom ett spinnbart ämn e,
so m med fördel böljat använuas till gröfre vä fnader.
E n ny hamn B eni-Saf hal' öppnats för handeln,
samt fnll shiuclig hamnservis der st~id es imtittats.
J.l:i onrovia (Liberia). Intet svenskt eller norskt
fartyg har under 1881 besökt distriktet. Hepubliken
ege r stora natnrliga tillgångar och erbjuder tillfiillen
t ill fördelaktiga affiirer. D ess geografiska l~ige är af
sto r betydelse; det är liksom en nyckel till det inre
Afrika och en naturlig stapelort för handel sfartyg på
viig till och frå n Afrikas sydkust. England, Amerika,
Frankrike, Tyskland och Holland utveckla sin hand el
här allt mera.
Ett hamlelsaktiebola g har bildats, hvars lindamål
iir att utveckla hand eln med boskap, elfenben, hudar,
vax, färgträ, gul<l 111. m.
En betydande handel bedrifves på kusten med
palmolja, palmnötter, gummi och liberiakaffe. R egnlier
ångbåtsförbindelse med Liverpool och Hamburg finnes.
Zan zibar. Klimatet iir helsosamt, men europeer
ådraga sig vanligen 2 eller 3 veckor efter deras ankomst till platsen den så kallade Zanzibarfebern, so m
tillkännagifver sig genom häftig hufvudvärk, qväljningar och feber. Den häfves vanligen medelst kinin.
Alger.
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Europ eer, som r esa inåt landet och sofva i skogarn e,
ådraga sig niistan all tid feber .
Hand eln ligger fömiimligast i tyskames händer.
Myntet är rnpee. l dollar = 2 n tpee och 6 cents.
Postångare anlända hå gånger i m:1nade n.
Krigsfartyg kunna hvarh:en erhc'\llrr liimplig j)l' OYL ant eller fä nLitlig:l. r eparationer vel'kstiilda.

Norra Amerika.

·-

Newyork. R y mningsväsendet är for tfarande oförändradt, ty staten:S 1lagstiftande församling har icke
tagit några mått och s teg för att sätta en gräns för
ofoget. Hul' otroligt det än låter, är förhålland et likväl sådant, att ingen "boardinghouse" värd, som en gång
fått en sjöman inom sit t område, låter denna utm önstra
igen utan mot förskott å hyran. Detta förskott, so m
bestämmes efter en af dessa slags värdar gemensam t
uppgjord taxa , kan ibland belöpa sig till flera månaders hyra, som naturligtvis gäl' i vtirdens ficka. P å
sådant s~it t skaffa dessa herrar sig en goll inkomst på
bekostnad af de stackars sjö männen, hvilka genom
granna löften om hög hy ra äro allt för ber edvilliga
att låta förleda sig till rymning.
Förbrukningen af svenskt jern äe inskl'änkt till
vissa specialiteter, för h vilka ameeikanskt jern icke kan
användas, men am erikanskt stål börjar do ck användas
till många ttndamål, der föer svenskt jern ensamt ansågs brukbart.
QHebec. Fartyg, som ankormna i Maj och September månader, göra de snabbaste resorna. Det f.ir så_
ledes antagas, a tt under dessa t ider af året herska de
for vestgående fartyg gynsammaste vindförhållandena.
För ostgående fartyg hafva de, so m afgå härifrån
Juni och September att påräkna de gynsammaste vindoch vätlerleksförhållamlena.
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Regler for det faststäida systemet för målni~tg oc!t utmärkning af brdar i co1ZfcdcratioJtm Cmwdas alla farvattm:
a) Alla bojar på styrborels sida af ett farvatten,
då man kommer från sjön, skola målas röda, och unrnrems med jemna tal (när nummer förekomma). De
skola således vid inseglingen tagas om styrbord och
vid utgående om babord.
b) Alla bojar på babords sida af ett farvatten, när
man kommer från sjön, skola målas svarta och numreras med udda tal (då sådant förekommer). Dessa bojar
skola således tagas om babord vid insegling och om
styrbord vid utgående.
c) Bojar målade med hvita och svarta nrtikala
ränder anbringas midt i ett farvatten och böra passeras så nära som möjligt för att undvika fara.
d) Bojar målade med röda och svarta horizontela
bälten anbringas vid bankar, som ligga midt i farvattnet och kunna passeras på hvilken sida som helst.
e) Stänger med kulor etc. angifva, n:ir de placeras
på bojar, vändpunkter; färger och nummer angifva på
hvilken sida de böra passeras.
f) Dessa regler för målning af bojar gälla äf\·en,
så vidt möjligt är, för båkar, kummel eller andra landmärken.

Södra Amerika.

Buenos Ayt<es. Följande ångbåtsbolag underhålla
regulier ångbåtsförbindelse mellan Europa och Rio de
la Plata.
Engelska. Lamport & Holt, som sända 7 ångare
i månaelen från Liverpool och Antverpen till Brasilien
och Buenos Ayres.
Pacific Steam Navigation Company, som sända 2
ångare i månaden från Liverpool till Chile, anlöpande
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Bordeaux, Corunna, Lisabon, St. Vincent, Pernambncco,
Bahia, Rio de Janeiro och MonteYideo.
Royal Mail, som afgår från Sonthampton 2 gånger
i månaden med anlöpande af samma platsersom Pacificliniens.
Allan Donaldson fl'ån Glasgow och Pinckney &
Son från SunderlmHl, hvilka tillsammans sända 5 ångare i månaden under exporttiden från Oktober till
April. Dessa ångare äro hufvndsakligen inrättade för
last och medtaga ieke passagerare.
Fransyska. Messageries maritimes afsända 2 ångare i månaden, hvilka anlöpa Lisabon, Dakar, Pernambucco, Bahia, Rio de Janeiro och Montevideo så väl
på fram som återresan.
Chargems Reunis sända 2 eller 3 ångare i månaden antingen direkt från Havre till S:t Croix på Teneriffa eller anlöpande Brasilien.
Societe Generale des transports maritimes afsända
2 ångare i månaden ft-i\n Marseille, anlöpande Gibraltar, St. Vincent, Rio de Janeiro, Montevideo och Buenos Ayres.
~-- ·
Tyska. Norddeutsche Loyds afsänder 1 till 2 ångare i månaden mellan Bremen, Antverpen och La Plata.
H am burger --Siiuamerikanische DampfschiffahrtsGesellschaft afsänder 1 ångare i månaden mellan Hamburg och Buenos Ayres, anlöpande brasilianska hamnar
så väl på fram- som på återresan.
Kosmos afsänder 1 ångare i månaden från Hamburg till Chile, hvarvid Montevideo anlöpes.
Italienska. Societa Gmo Lavarella afsänder 1 ångare i månaden mellan Genua, Marseille, Cadiz, Rio
de Janeiro, Montevideo och Buenos A yres.
Rocco Piaggio e figlio jemte tvenne andra hafva
äfven ångare å denna trade, men de äro icke alltid
!egelbundna.
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Spa11ska. Transportes Maritim as de B:1reelona haf,·a
börjat sända ångare mellan sistnämnde ha mn oeh Bnenos Ayres.
D ans/m. Carl afsändet· l :'lngare i månaden mellan Rottenlam oeh Buenos Ayres.
Den r egnliera. :'l. ngb åtsfiir bindelsen mell an Arge ntin s1m republik en och Europa underhåll es s!ilnn (h at'
24 ångare i m1'maden. Alla dessa ångare ii t·o snrtb bgå end e och af betydligt tontal. R esan mellan Bordeaux och Buenos Ayres tillryggal~igges i allm iinhet
på 24 dygn. Passagerareafgiften ä l' för 1 :a Idassen 35,
för 2:a 20 och för 3:e l O 12 s ter l.
Ingen svensk eller nor8k å ngare har sedan 1875
besökt Buenos Ayres. Frågan efter segelfartyg har
varit ringa.
De förnäm sta utförselartikl ar äro: ull , fårskinn ,
hudar, torkaclt kött och talg.
Pernambu cco . De hufvudsakligaste importartikla rne från Sverige är o : j ern , plankor, tändstickor, tj iira
och öl.
Rio de Janeiro. Bruket af svenskt jern är i aftagande, delvis en följJ af att de fle:3ta åkcrbruksrerlskap , som förr bearbetades härstlides af svenskt j ern ,
numera införas färdiga från Englaml och Nord-Amerika
till mycket billigt pris.

