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UTDRAG UR EN AF ENGELSMANNEN SYMES PRIDEAUX 

UTGIFVEN AFHANDLING 

om sättet att vid eldning förekomma rök, jemte beskrifning 
öfver den af honom inrättade a p p a r a t. 

olil\a slags stenlwl variera mycket till sina beståndsdelar, 
or. h äfven dessa · stä i olika proportion till h varandra. Kol 
och väte utgöra lik väl, i fråga om deras värmnings-förmåga, 
de våsendtlieaste ingreuienterna i all stenkol, och i denna 
afhandling vill jag antaga som ett lämpligt förhållande att 
J 00 delar af stenlwl bestå af 80 delar lwl och 5 delar väte, 
lemnande åsido de öfriga ämnen som ingå i dess samman
sättning, (bestående af syre, qväfve, svafvel och obrännbar 
asl\a), bvilka endast sl.ulle göra frågan mera inveclilad utan 
att vara väsendtliga fö1· hvad här skall afhandlas. Man har 
skäl antaza denna proportion af so och 5 i stenkolens sam
mansättning, och att ej göra afsee nde på det obetydliga vär
me som svallet förorsaliar; l!' emedan väte ås tadlwmmer vigt 
för vigt fyra gånger så myelid värme som kol, slwla de 5 
delarne väte bilda 20 proc. af hela viirmeutv<.>clilingen, och 
de so delarue lwl so proc., t:ifvande samma proportions
del af värme som del utgör i vi3ten af bränslet. 100 skålp. 
stenkol säga vi uerföre bestå af SO skålp. lwl och ä skålp. 
va te. 

Kol ntgö1· det hufvudsakli~-:aste ämnet hvaraf såväl den 
vegetabilislia som animala verlden ar Lildad och hårat dess 
öfverllöd i stenkol - de fos sila qvarlefvorne af en yppiff 
VegeluliOll från en tiJie an' cr:ocraflsli PpOII . 
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Alla veeetabiliska och animala ämnen, om endast till en> 
d'el brända (det vill säga, bringade till hög temperatur utan· 
fritt tillträde af luft)', blifva förvan.llade till brännkol; eller 
rättare sagt, dessa lemoas som ålerstod sedan de mera flyg
tiga beståndsdelarne blif\it borldrifna af värmen, antagande· 
olika former i öfverensstämrnelse med deras föregående ag
greg.atiDns-lillstånd, såsom vanlig träd'-brännlwl, coks eller 
s-tenko!'s-brännkol, elfenbens-svärta eller beo-brännlwl, sköre· 
eller linne-brånnlwl. Allt kol som dessa ämnen innehfilla, 
lemoas likväl . icke qvar efter partie! förbränning elle•· torr
distillation. Vätet som finnes i dem, är i l;emisk rörening 
med kolet, och upphellade förflygliens delsamma jemte ko
let med h viiilet del var fört'nadt, under gasform såsom kol
bunden vtiteas, en gas best.ående af en vigtdel· väte mot 3' 

vigtd'elar koL 

Således, emedan valet i· kolbu·nden välgas eller kolg:as, 
är förenadt med 3 gånger sin vigt kol, måste en stenkolsort 
som på l 00 skål p. har SO skål p. kol och 5 skål p. väte, in
nehålla &.5 skålp. kol förena<lt med väte, hv~lket vid utsättan
de för Vttrme borteåt• i easform. Delta är den kolgas vi 
bruka som lysningsämoe, hvat•af ma·ll· ur 100 sl1ålp. af dylik 
stenkol låt• 20 skålp. eller omkt:ine 470 lwbikfot. 

Emedan nu vätP, vie t för viet, åstadkommer 4 gåneer så 
mycliet värme som kol, måste dessa 20 s-kå·lp. kolbundet 
vftte, -·- som förut är nämnd!, bestående af 5 skill'p. vflte 
och 15 skålp. kol - representera 35 procen·t af stenlwlens 
värm30tle förmåga. Antar, dPrföre att vi lade l 00 skål t}· 
stenkol i en retort och utsatte densamma för värme tillsant 
kolbundet väte blef förflyelieadt, då simlie den qvarblifvande 
coksen rt' presentera 65 proc. af slenlwlets totala värmand·e 
förmåg~, medan de öfriga 35 procent äro bortgånerta med 
gasen. 

Men - o·ch detta är en vietig punl;t - dd kolbundna 
vätet exist<'rar icke uli sll'llliolrn under easform; för att 
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brinea det uti denna form, måste en stor qvantitet värme 
absorberas och blifva bunden. Praktisl;t har man vid gas
till verkning funnit, att från 15 till 20 skålp. col;s, fordras att 
frambl'inea easen ur 100 sliålp. stenlwl, eller ! af den coks 
som produceras. Detta är ett tydliet bevis på det slöseri 
som eger rum då gastillverkning i större skala åstadkommes 
medelst eldstäder, <)er en del af de frambringade produkter
De tillåtes att bortgå oförbrända uti gas; dessutom visar det 
oss alt vid förbränning af stenkol, der gaserna tillåtas bort
gå oförbrända, Pn total förlust af 50 proc. uppstår, ty utom 
de 35 proc. af värmande förmäea som borteått uti gasen, 
har 15 procent blifvit konsumerade för att bringa dessa be
ståndsdelar uti gasform. 

Röken bildas endast af det kol, som uti stenkolen är 
föreoadt med väte; och härar erhålla vi den syoliga anoma
lien, att fastän bestående ensamt af kol, den ofta frambrin
gas i största mängd af de stenlwlsorter, h vilka innehålla min
sta procenten af denna kropp. Som en allmän regel kan 
man antaga, att ju större mängd kol som stenkol förlorar 
vid kolning, dess större är dess röl1bildande förmåga. 

Då kolgas (kolbunden vätgas) antändes, och lurttilloppet 
är otillräckligt för att förse den med det syre, som erfor
d ras att förvandla allt dess väte i vatten och all dess kol till 
kolsyra, förenar sig vätet med syret, hvartill det under gas• 
form har starkare frändskap än kolet, och lemnar det sed
nare fritt. Resultatet blir, att den del af kolet, som icke 
kan erhålla sin equival!'ntsyre, blir frånskiljd! i form af sot, 
hvill•et IJytantle i de från elden utströmmaode upphettade 
gaserna bildar rök. 

Rök är således kol, arsatt under förbränning af kolgas 
följd af otillräckliet tillopp af luft. 

Som dess ors al; är brist på lurt, kan dess förekommao
de endast ernås crnom biLrineandel al en tillräcklig mängd 
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af" delta .. il~ne: Hårvid äro likväl 2:ne vigliga försigtighets

mnlt nodvandq;a, först alt förskaffa blandningen af lurt ocb. 

gas en tillraeldigt hög tempera-lur för att försäkra dess an

tändning, och för det nndra, att ej låta för mycliet luft ega 

tillträde; ty utom det första vilkoret, nem!. behörig värme, 

må tillräcklig luft vara närvat•ande, och likväl eger ingen ke

misk förening rum, hvat·före rök då iclle lwo förelwmmas ;. 

och om det andra viikoret öfverträdes, nem!. om för myc

l!et luft eger tillträde, förbrännes visserligen kolet, och rö

ken förekommes, men rosullalet blir från ekonomisk syo

punlit mycliet dåligt - i sjelfva verl!et mycket sämre än om 

intet försök hade blifvit gjordt att få bort röken· t · , y mgen-
ting år mera hinderligt för bildaodet af unga, än alt låta öf-

v~rllödig luft genomgå eldstaden, hvilken inkommande kall, 

gar UP.P genom skorstenen upphettad till 5 a 600 grader 

och .så,ledes gifver ett b~>grepJ> om huru mycl;et värme de; 

bort_röfvat~: och som eljest skulle bidragit till ång-utvecklingen. 

Många hafva p~stått, att gen~m förbrännaodet af rökPn 

skulle en misshushållning uppslå, men det kan ej blifva tiiJ~ 

r.ä·ckliet l!ändt, ntt om röken brännes utan öfverllödig qvao

;!Itet lurt, resultatet hlit· besparing af bränsle. Det är hög 

tid . att den föråldrade tron om den nödvändiga kostoaden ar 
rökförbränning, tager ett slut. 

·· Om i en eldstad (annars väl konstruerad) röken före

·kommes medelst ett continuerligt tillträde af luft öfve1• brän

slet eenom en öppning af oföränderlig storlek, blir resulta

tet ovedersiir,ligen ett slöseri af bränsle, stigaode till 20 pro

cent och derutöfver; men deremot, om tiden för luftens 

tillträtie är begränsad till den under hvill<en gaserna utvecl<

las från bränslet och lufttillträdet under denna tid smånin

com minskas i samma mån som gasutvecklingen blir min

dre, är intet sål<rare än att ett sådant sätt att förbränna rök 

åstadkommor besparing af bränsle. 
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Vi hafva ou slutat första delen af frågan och kommit till 

-den klara öfvertygelsen att viikoret för föt•ekommande ar rök 

'beror ensamt på dessa 2:ne punkter : I :o tillräclilie viirme

erad för gasens antändoine, och 2:o tillträdet ar en lä~plig 

qvantitet luft; och vi hafva dessutom sett, att fulllwmlie för

bränning, eller med andra ord, att från bränsle erhålla all 

<len värme det möjligen kan eifva, förelwmmandet ar rök är 

ett nödvändigt villwr, eme.dan all rök hestår af en del ar 

bränslets kol som bortgår oförbrändt. 

Andra delen af fräean blir nu: Huru skola dessa 2:ue. 

vilkor, oeml. tillräclilig värnH.'grad, och rätta qvantiteten luft 

på bästa sätt pral1tiskt åstadkommas, och derigenom fulllwm

~ig förbrännine samt följaktligen fr ånvaron af röl1 ernås. 

En eldstad består af två delar - härden hvarpå lwlen 

läggas och skorstenen hvarigenom den erforderliga luftström

men frambringas. Genom varierande af kollagrets tjocklek, 

förhål landet emellan kolens storlel1 och bredden mellan ro

:sterne, hvarigenom lurtpassagen l;ao göras mer eller mindre 

~ätt, samt älven genom skor·stenPns höjaode eller sänkande, 

l1varieenom dragels styrka kau ökas eller minskas, ega vi 

medel att bestämma tillträdet af luften. livarifrån härleda 

sig då de svårigheter vi halva att öfvervinna'? De uppstå 

<leraf, att vid IH'gagnandet af bituminösa stenkol, inila stade 

med mellantider, t'ldstad ens behof af luft varierar med hriin

slels easifikations-li llstånd, varande störst straxt cftPr inliast

nineen och småniogom mindre tills easbildningen blifvit full

bordad. Vi hafva ej egt når,ot medel att variera ti lloppet 

af lurten i öfverensstämmelse med eldstadens behof, - förr 

än jag uppfann den enkla, men som det har visat sig, till

fyllestgörande apparat - som sednare skall besl1rifvas. 

Antag 100 sldilp. stenkol besl å af 80 sldilp. lwl och 5 

skålp. väte, då, emedan syret förhåiiH sie till l;olet uti kol

syra som 16 t!ll G, skall, för alt åstadkomma fulllwmlic för-
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bränning, 80 sliålp. liOI fordra 213 j- skålp. = 2527 kubik
fot syre, livartill behöfves 967 126 skålp. = 12635 kubikfot 
atmospherisk lurt; och emedan syret förhåller sig till vätd 
uti vatten som 8 till 1, skola de 5 skål p. väte behöfva 4 O 
skålp. = 473 kubikfot syre eller 181 15 skål p. = 23€5 lm
bikfot atmospherisk luft. 

967,~6 skålp. + 181,5 skålp. =l 148,76 skålp. = 15000 
kubikfot luft, fordras således filr en fullkomlig förbränning af 
l 00 skål p. stenkol, och de frambringade produkterna blilva 
2527 lwbikfot lwlsyra, 9~6 lwbikfot ån~:a och J 2000 kubik
fot oförenadt qväfve. 

Vi se härar att hvarje skålp. stenkol fordrar 150 kubik
fot luft för dess fullkomliGa förbränning, eller med andra ord 
för förvandlingen af all dess kol till lwlsyra, och allt dPss 
väte till vatten. Det milste ihågkommas, att i samma för
hållande, som denna nödiga qvantilet luft öfver- eller un
derstiges, blir förbrännio~:en ofulllwmlig och bränsle slösas. 

Då stenkol inl1astas på en lifligt brinnaode eld, är den 
första förändring de undergå, att kolen mjukna och svälla, 
hvaru n der en stor mängd kolbunden vätgas utvecklas, for
drande till sin förbränning ett molsvarande stort tillopp af 
at mospherisl1 luft. Stenl;olen undergå i sjelfva verket vid 
första stadiet af förbränning i ugnarne alldeles samma pro
cess som de göra i retorten vid gastillverlwing, men med 
de n skillnad till resultat, att gasen, som vid de sednare upp
samlas för att sedan nyttigt anvålhlas, här deremot borigår 
obegagnad genom skorstenen, gifvande ineen vfirme irrån sig 
och dessutom absorberande för sin utvecliling vfirme från 
förbränningen ar den liOlhaltiga delen af bränslet; en omstän
dighet hvillwn lätt föridarar det factum, att mera 1•arme i 
nrklighelen erhålll's i många slags eldslädn af coks (eller 

med andra ord, stenlwl beröfvarl !- vigt af deo d el af dess 
brännbara ämnen, hvilkcn är rikast som ut vecklings-materie 

o l) "' 

t l' tillstånd med ,f"ör värme~, ån från stenkol i dess na ur rga 
) :hela sin vätehall i behåll. 

Af samma orsal•, neml. ofullkomlighrten af våra eldstä-
d r t l l lo motsatt för-d t• d t lwmml'rciela vår et n s en w , er, s ar e 1 -hållande ·till maneden af dess bituminösa beståndsdelar oc l 

.dess verklien värmegirvande förmåga, såvida vi blott "kunde 
göra den praktiskt användbar. Del Lan ju ej heller vara 

l d d" man betäniH'r att en eldstad straxt eftrl' oy an nor u n a, a , n k t luft ,j neldning ar stenlwl behöfvH nära dubbelt sa myc ."· . 
-som den gjorde ögonblicllet förut, och då man hittills rcke 
-liänt något lämpligt sålt alt åstadlwmma detta. -brhof, ~an 
·man lätt föreställa sic bvill•a bränsle-förluster VId begag.nan
det af bituminösa stenhol derigenom förorsakat~. 

Den apparat jag lwnstruerat för detta ändamtll år fJm-
111 .1 elcl stadslnclwn, så att den kommPr alt nad att rastsättas 

.utoöra midten ar sjPifva dörrPO. Då Plrlnren efter inkast-" 1 .. nar han de i niogen af stenlwl slänger eldstadslucum, o_pp • ' • 
apparaten anbrincade vrntilerna genom alt höja ~n hafar~, 
.l;v.ilken omrdelharlig en derertrr långsamt sänker sl_g och sma-

. 1 . nde af dPn tid som man •DillgOTil s(ångel' ven\Jierna, Je l O P. n • 
·sj e If kan regi Ha, 5sl<~dl,ommandf' under si!! nedgaende_f'tt s ma-

. · 1 dtt'll af Juft för elden i öfverenss.tamme.lse ·nmgom mms 1a- 1 opp ' · , _ . 
n o n 'In si ad e •be hofvet de ra f hos bra n slet . . med det smamneom • · ' 

Vid bestämmandPt af ventilt>rnas area, låt oss antaga, 
(.t t ·t nl·ol 'rnllaslad es i en eldstad livar 12:e .alt (•Il ny qvan r t: s e l • o n o . d n ("'l' · de rö l en efter ineldmn{ien smamn-·mmut; att e-n :pa o p n ' 

· upJl'hör efter 5 minuter, samt alt omedelbart efter eld-mn~-;om · · . 
.ningen !•ldstaden .behöfver 1.00 mått luft per mmut . (o.be-
räknadl hvad wm passerar genom rosterna) för att .blbrmga 
.den behöfliga mäng.den syre till förekommande af ,r-ölien~ 

För en sådan eldstad inrällns vPnlilerna att kunna lem
na l 00 mått luft per minut, d ä de äro fullt öppna~ och så 

• · m stänoas vid sltltel af de 5 IDIUUtcrna. a'lt .de sma_umgo · o 
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Emedan nu operationen med stänrrningen varar 5 minuter 

och ventilerna 2l minut efter ineldningen äro halföppna, 

insläppande i denna ställning endast 50 mått lurt per minut 

måste hela massan luft, som, under de 5 minuterna venti~ 
lerna varit öppna, blifvit insläppt, vara 250 mått; och denna 

qvantitet, lemnad i småningom minslwd mänr,d i proportion 

till bränslets behof, har man funnit tillriicl.licr att förekomma 
" röken. 

Låt oss nu se hvad som simlie er,a rum, om röken fö
rekommes medelst insläppande af luft ofvan bränslet genom 

en öppning af oförändrad storlelf. Till en hörjan måste den

na öppning vara stor nog att Iwnna ft•mna 100 mått Juft 

per minut (emedan denna qvantitet behöfves omedelbart ef

ter ineldningen); följaktligen ingår grnom Pldstaden under 

]JVarje period af 12 minuter, 1200 mått luft, eller omkring 

5 gånger den nödvändir;a qvantiteten; de 950 öfverHödiga 

måtten luft, hvilka ide ingå uti bemisk förening, bidraga 

icke till genererande ar värm€', utan passera upp genom siwr

stenen med en temperatur omkring 500 eradoor högre än 

den vid hvilken de inkomma i eldstaden, hvilken värme den 

der absorberat och derigenom neutraliserande den välgöran

de verkan af de 250 måtten lurt som verkligen voro nöd
vändiga för värmeutvecklingPns behof. 

Efter denna förlilaring (;an man lått se, att en dylik 

method till förekommande nr rökbildning åstadkommer för

lust i ställrt för besparing, hvilket erfarenheten älven länge 
sedan nppläclit vara fallet. 

En annan ganska vigtig fördel ar denna uppfinning, syn

nerligast i de trånga eldrummen på ångfartyg, nr deras vär

meisolerande förmåga, livarigenom radiering af varme frän 

eldstadslucliorne utåt helt och hållet förelwmmrs; värrnq:ra

den ar venlilfacerna, hvilka utgöra framdelen ar luchan, hlir 

neml. nducerad till samma temperatur som dt'll in~:ående 
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luftströmmens, under den tid ventilerna äro öppna, och al

dl'!ig stigande mer än 10 erader öfver denna, under mellan

tidPrna, då de äro tillslutna. 

Genom anbringaneJet af sjelfslutande ventiler vid eld

stadPrna å ångfarlyp,s-pannor, bör således hrånsle-bespsring 
af 3:ne särsidida skäl );unna vinnas: Först derigenom, att rö

(;en blir förbränd ulan ntt öfverHödig lurt lår inl;omnw; för 

det andra d~rigenorn, att större procent af den utvecldade 

,·iirmen öfvPreår till pannan ocb bidraga till ånghildning, 

emedan tulu'rna blifva fria från sot; och för det 3:dje deraf, 

att man eenom drn reducerade tPmperaturen i eldrummen 

kan fordra mera omsorgsfull eldning. 

BeslU'ifning öCver 3J)pai•aten. 

Uppfloningen består af en apparat ntt fastsätta vid eld

stadsluckorne för att rrglera luftti lloppet åt eldstadt>n, i af

sigt alt fulllwrnna förbränningen och derigenom bespara brän·· 

sie och förekomma röl;, samt på samma gång hindra radie

ring af varme utåt eldrummen. Det enda som behöfves för 

dess anbringande, är att borltaga medlersta delen ar eldstads

ludan, eller hvad som i allmänhet är lättare, ejuta en lucka, 

bestående blott af en ram, i hvars öppning apparaten insät

tes och fastsl>rufvas. 

[)et främre ar apparaten består ar ealler (jalusier), dessa 

äro rörliga l>rine sina axlar, så alt de lwnna öppnas eller 

slutas. llakom eller inom dessa rörliga ventiler eller ealler, 

sitta en mängd pararefia plåtar, som lernrta Juftrum sig emel

lan, bildande sneda vinklar mot lucllans plan och derinnanför 

en annan, rad fastsalle i motsalt vinliel, och vid~re en tre

dje och stöne samfine plåtar, ställde efter samma parafplf

princip, hvilka visa rätt emot eldstaden. De tre plåtraderne 

stå ej närmare innanföre ventilerne på luckan och hvarandra, 

än alt luften _rger fullkomligt spelntm mellan dem. 
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Genom den obetydliga vinkel som den h ocl1 2· · .a ra-
den plåtar bildar, förekommes den direl1ta radieringen af vär-

me från elden utåt, ehuru luften har fritt ti11träde, och eme

dan plåtarue formera vink~t mot luft&trömmeus direktion 

tvingas luften att glida långs p.låtarne och derunder bältr; 
absorbera deras värme. 

Så fullkomligt uppfyller detta arrangement af plåtar med 

luftmellanrum det ändamål, h vartill de äro afsedda, ueml. att 

isolera den värme som radieras mot den inre ytan af eld

stadsluckan, så alt den der hJir instängd oeh således tvingad 

att, då ventilerna äro öppna, öfvereå till den ingående luft

strömme~, att, srdan ventilerna varit slängda JO minuter, 

och den mre ratlen af plåtar blifvit rödheta, en thermome

ter med sin kula i beröring med ~·tan af gallren, endast vi
sar 64 grader. 

Ventilernas långsamma tillslutande, som utgör en så vig

tig egenslwp hus apparaten, åstadkommes på följande såll: 

llvarje ventil har t-n arm,. hvilken med andra iinrlan är rör

ligt fästad till en gemensam stångt genom dennes förande 

upp och ned, öppnas och tillslutes så(Pde~ ventiiPrna. Den

na ståogens upp- och nedgående rörelse åstadlwmrnes deri

genom att den slår i förening med en Ilafarm som sitter 

horizontelt vid öfre dt>leo af eltlsladsluckan. Från yttre än

dan af denna håfarm går en pistonstång lodrall ned i en 

liten cylinder, som silter faslsl;rufvad vid sidan på luc11an .• 

Denna cylinder fylles med valten både öfver och nnder pi·

stonkannan, och då l'ldaren höjer håfarmen för att öppna 

ventilerna, gör vattnet ringa motstånd; ty på pistonliannan 

är anbringad en ventil, h\'ilken kan öppna sig nedåt, hvari

geo.om vattm•.t således lUt kan komma från öfre till nedre 

<lelen ar cylindern. 

Pistunens benägenhet, såväl genom dess egen som llåf

armens tyngd, att derefter säolw sig, hindras deremot helt 
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och l.lilld <l f vattnet, ty den på pislonkannan anbringade ven

tilen s!iingf:'r sig vid !.annans rörelse i denna rililning; ett 

mindre h51 ~r dPrföre borrad! upp och ned uti sjelfva cy

linder-godset, hvill1et genom små öppningar inåt cylindern 

mrdp,ifvfT en trång bommunikation mellan dennes öfre och 

nedre del; genom detta rör måste vattnet tvin&a sig upp vid 

pistont>ns OPdp,ående, och medelst en sl1ruf, hvilken ingår i 

röret, kan passagen göras trångare och således liden för pi

stonens nedgående eller venlilerncs tillslutande efter beltof 

regleras. 

REPARATION AF AKTERSKEPPET PÅ ETT SKRUFSKEP~ 

Det stora jt>rnångsl;eppet ncroesusn blef under en resa 

till Australien så lack, all man måste pumpa natt och dag, 

och dd befanns oundvildigt att uppsöka läckan, samt söka 

Jaea den, förr än man vågade förelaga återresan. Efter nog

granna forskningar, befHnns den slutligen vara i akt(•rskarpet, 

men ehuru skadans storlek icke kunde noga ulrönas, insåg 

man behofvet af att få akterskeppet torrt. Någon torrdocila 

fanns iclie i Sidney, och således ullänkte befälhafvaren, kap

ten John Vine Hall, en slags cistern, som skulle J,unna inrät

tas, om ingen annan lagenhet fanns att ulföra reparationen. 

Som detta var ett l;ostsamt försöll, företogs det dock icke 

utan mogen öfverläggning. Ett annat fartyg, Adelaide, ha

de, elter några månaders uppehåll i Sidney, gått till Lann

ceston, l ör a Il begagnn dervarande hö u re lidvallen för d y

likt ändawål, men detiii befanns af flera skål olämpligt !ör 

Pit sliepp af 310 fots langd och nara 20 fots djupgående. 

Genom djliare hade man emellertid undersökt den synbara 

skadan, och deraf bestämt storl eken af den b13gnad, hvari 

man vill e innesluta akterdelen af skej!ptl, och h vilken på 
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.lwn,tralit utfördes af en man, som fordom rörsökt nåzot dy
likt i mindre skala. Det upptog tre veckor, innan denna ci

stern (caisson) blef färdig. Den beslod af starka el1timmer, 

bordlaggda med tretums furuplankor, väl drifna. Den lik

nade en stor_ l&r, med ena sidan inåt lutande och genom

skuren, så att fartygets sl1arp kunde deruti införas. Bottens 

längd l'ar 22 fot, öfre längden 15 fot, djupet 20 och bred

den 9 fot, samt deplacementet motsvarande J 00 tons vat
ten, livarföre den vid utpumpande! lättade akterskeppet 19 

tum, och måste invändigt förstårkas med starka tvärsträfvor, 

för att ide trycl1as ihop af den )'lire vattenmassan. Kölens 

utstående flensar, utbOjningen för propeller-axeln och farty

gets buglade form gjorde det gansim svårt att få öppningen 

uti framgafveln fullkomligt lat, äfven sedan en dlllare drif

vit mellanrummet. Till detta ändamål spädades derföre en 

lång segelduksremsa, och manades långs eftE'r sammanfog

ningen. Denna drogs in i liicliorna mellan skeppet och ci

sternen, samt bidrog mycket utt göra dem så täta, att man 

med 2:ne st. 7 -tums-pumpar Iwnde utpumpa cistern~n och 
llålla den nog torr för arbetarne, att der sysselsätta sig med 

skeppets iståndsättande. 

Det befanns nu, alt kölen icke varit starl1 nog att mot

stå den bqtning, som rodret utöfvade på hälen, hvarizenom 

de akte•· och under om propellerhålet licgaude delarue arbe

tat loss sitt fäste till de alitPrsta bordläggnings-plåtarna, los

sat en del ar dessas naglar, afbrutit andra och derigenom 

förorsakat en btll•dlig läcba. \\'len allt detta blef med fatthet 

och säkerhet lagad t och förstärkt inuti cisternen, samt arhe

td undersölit genom vatten insläppt uti fartygets aktra del, 

innan cisternen borttogs. 

Det uppgifves hafva varit svårt att anbritJga denna ci

stern på sitt ställe, och tillgicl• sålunda : Så snart den ny
byegda cisternen, ide utan svårighet, gf1tt af stapeln, blef 

Lien af taljor ställd upprätt och nedlastad med t1ettingar, till 

' . 
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dess trätlets IIIIbarhet blef motverkad. Den förtles nu rätt 

akterom skeppet och taljades föröfver, IJVarvid den förnäm

sta svårigheten blef att få den krokiga och ordtill bredare 

kölen passad i spåret. 

Denna cistern anses, med obetydlig förändring, använd

bar till andra fartyg, bvill1a kunde vara i behof alt hafva ro

dret försedt, propellern undersö11t eller någon reparation å 

akterskarpet verkställd. 

DEN STORA J.YFTDOCKAN PÅ PHILADELPHIAS ÖRLOGSVARF. 

Denna doda mfld d~>ss tillbehör är den största inrättning, 

som finnes af detta slag, och blef först försökt år 1852 med 

upplyftande af ängskeppet "City of Pittsburg" om 2,200 tons. 
Lyftapparaterna bestå af 9 delar, af hvilka 6 äro 105 fot 
långa invändigt och 148' utvändigt, med 32 fots bredd och 

11 ~~ i höjd; de andra 3 delarne äro lika långa och höga, 

men 2 1 smalare. Alla 9 tillhopa de placera l 0,037 tons och 

väga 4,145 tons, hvilket lemnar en lyrtllraft al 5,892 tons, 

som är vida ml'ra än nllt:ot hittills b)'gdt fartyg. Puruparne, 

som skola tömma dessa dock-pråmar, drifvas af 2 ängma

chiner om 20 och 2:ne om 12 hästkrafter. Alltsammans är 

stationerad! i en stenbasin om 3501 längd, 2261 bredd och 

12 ~~ djup, hvars 1\fra ända är försedd med 2 rader stapel
block -om 3501 liinr,d och 2u 1 bredd, delade i 3 rader hvar
dera, hvaraf den mellersta skall uppbära kölen och de andra 

fartygens slag. Ofvanpå dessa stapelblock ligga upphalnings

slädar af samma dimensioner, och inrättade att kunna afpas

sas efter hvarje fartyes läned. 
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Dockniogen tilleår sålunda: Pråmarna sänkas så alt far

tyget kan komma in. Så snart det år förtöjdt på sitt ställe, 

sättas pumparue i cäne, då pråmarna lättas och bära kölen 
' hvarpå sidohioeken inhalas, tilldess de passa efter fartyeet. 

Då allt blifvit fastejordt, utpump11s pråmarne till dess kölen 

kommer 2 a 31 öfver vattnet. fiir kortare tids reparation 

qvarblifver skrp1~et på pråmarne, men då nPittsburc" skulle 

försöka hela inrättnine~'n, så blef det på dc llytande pråmar

ne förlagdt rnidtför en af upphalnings-baddarna, hvarpå prå

marue f) lides med vatten, så att dc lJVilade på basioeos bot

ten. Nu Jaegas på pråmarna upphaluiogs-spår i Jinie med 

de öfra; de fastgöras, smi3rjas, och på dem uppställes slä

den, som fåstes och uppkilas till fartyget, hvarpå blocken på 

pråmarne borttagas. Upphaloingen verkställes nu medelst en 

hydraulisk qlinder om 15 tums diamt·ter och S fots slae, 

samt en kraft af 800 tons. De 4 hydrauliska pumparue om 

1 !" diam. och 611 slae drifvas af 2:ne direl;t verkande äng

machiner om 16" dia m. och J 611 sia e, h vilka, jemte vatten

cisternen, äro uppställda på hydrauliska cylindern. 

Ångpannan till de sistnämnde rnachinerna är tubulär om 

91 längd och ligger på en gjuten jernvagn, som löper på 

samma spår som cylindern, 12' framföre den. Upphalnineen 

börjar med att föra OPd cylindern till basinen och förbinda 

den meti slåden genom ett par smidda jerosJänger, hvarpå 

den hydrauliska machinrn medelst 2 st. G11 stopp-bultar fä

stes till de bilhål i jernspåren, som på hvar 8:de fot finnas 

upphuggna. Derpå inpumpas vatten i cylindern, der trycket, 

då del öfvervunnit slädens motstånd, måste framföra den._ 

"Pillsburg" beräknades väga 2,800 lons utom släden och er

fordrade en kraft att röras på den smorda bädden = 250 

tons. Då fartyget blif1it upphaladt 8 fot, borttaeas stopp

bultarna, cylind•~rn, hvars vatten ntsliippes i cisternen, och 

pannan flyttas li~a låugt framåt lll!'dclst en skruf, drifveo ar 

ånernachinPrOn, tilldess nästa kiJhåJ passa för iosättande af 
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stoppbnltaroa, och s3 fortsättes upphalningen. sedan farty

get väl var i eång, erfordrades dock blott en kran, motsva

rande 150 tons alt fortsälta rörelsen, och det flyttades så

lunda 2601 på 6 timmar. För att åter utsätta fartyget, om

'Vändes hela den hydraulislta rnachineo på en vändskifva vid 

bäddens öfra ända, och anhringas mot släden, så att den 

med samma lirart och tidsutdrägt utsättes. 

Utom den storlek af denna inrättning, som medgifver 

2:ne af de 'län·csta krigs-ångfartyg att stå på upphaloingbäd

daroa, och 2 fregatter alt lyftas upp på pråmarne, anses den 

största fördelen bestå uti att farty·gen kunna liomma upp i 

dager och luflvexline l'id reparationer, emot att stå nedsänkte 
t1ti utpumpade dockor. 

OM MAGNETISKA 0BSERVATIONER. 

Det är en känd sak, att Kompassens missvisning icke är 

oföränderlig, utan underltastad en ·sekulär variation, samt en 

mindre sådan daglie, hvilkeo sednare, likvål ej består uti en 

fortsalt ölioiog eller minslming ar missvisninel'o, utan år en 

slags vacklinff, på så sätt, att den ökar sig hos oss till kL l 

a 2 e. m., hvarefter den artager till aftonen, samt år sedan, 

under natten, i dd närmaste constant. 

Orsakerna till och lagarue för de"Ssa förändringar, år() 

ännu långt ifrån utredda, ehuru man allmänt antager, att se

kulära förändringen härleder sig Hrån en rö-relse hos jordens 

magnrtislia lluirlum, till följe hvaraf jordmagnetismens applika

tionspnnkter, de så kallade magn~etislia polerna, äfven llytta 

sig. Orsaken till de dagliea perturbationerile torde återigen 

böra söltas uti det nära samband, hvaruti ljuset, värmen, 

elektriciteten och magndjsrr.en stå till hvarandra. Otalige 
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ohservntion1~r ådaealäega delta sammanhane, och bchiifva vi 

blott anföra såsom exempel: den verkan som fislivåder och 

norrsken utöfva på maenetnålen. Ännu mera ådagaläggPs 

detta sammanhang deraf, alt mau nu använder elektriciteten 

eller lianske rättare sagdt ealvanismen, till framkallande ar 

maenelism, samt att de flesta elektriska fenomen äro åtfölj

de af både ljus- och värmeutveckling. Dessa prrturbalioner, 

ehuru de någon gåne lmnna uppgå till flera grad<>r, äro lik

väl i allmänhet så obelydliea att, äfven om man liUJllle be

räkna dem, slilllle det vara af föga eller intet vät-de fö1· na

vigatören. Helt annorlunda är förhållandet med sekuif1ra va

riationen, som med tiden förorsakar en hetydlig ändring uti 

magnetislia missvisningen, hvarföre det äfven skulle vara af 

stor vigt, såväl för navigotören som hydrografen alllära kän

na laearne för dessa förändringar.$). Olyckligtvis är delta 

ämne ännu så föga ulrrdt, att man eeentligen ej vet na~:ot 

mera derom än alt missvisningen ej är constant. Orsaken 

till denna ovisshet torde vara den, att det är först på sed- _ 

nare åren, som man allmännare hörjat företaga noggranna 

maeneliska observationer, och till den ändan upprättat mag

netiska observatorier, säviii inom som utom Europa; men 

dessas antal ar långt if1·ån tillräckligt, och lillnna dessutom 

de verlislällda observationerne, först efter längre tids förlopp 

leda till några slutsatser, då af flera orsalier de äldre mag

netiska observationer, som Unnas alt jemföra med, ej för

tjena ser de l r s förlroendP. 

Bvarje land borde dcrförr, för det stora fuidamålels 

skull, upprätta diiilia observatorier eller, derest omständig

heterna ej sådant medp,if\·a, åtminstone efter bestämda mel

lantidel' lilla verl;ställa noggranna observationer öfver mag

netillala missvisningar på dess kuster i och för korrigering 

") Sålunda var missvisningen 0° i Paris omkring år 4660; före denna 

tid ostlig; sedan Vcstlig W! tagande till år 4 814, då den i Paris 

niidde sitt maximum, hvareftcr den varit i ~ftagande 
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af sitt sjö-kartverl,. Det år med verkligt nöje vi här kunna 

meddela alt dylika observationer blifvit under åren 1852, 

1853 och 1854, förrällnde å Svenslia ilusterna ifrån Skanör 

anda upp till lilla Juear uti Botinisila vilien, samt uti insjön 

Went'rn, och det hehöfs endast en hastie blick på med

följande sammandrag af de äldre och de nyare observalio

nerne, för alt iifvertyea hvar och en om de sednares nöd

vändighet. Det f1r svårt att af jemförelsen emellan de äldre 

och nyare ohservalionernP, draga några bestämda slutsatser, 

då vi ej liunna h vad ansprålt på tillförlitlighet de förra kunna 

hafva. De sednare åter, måste man antaea för eoda, äfven 

om de ej knnna <Inses hafva vetenslwplig noegrannhet. De 

framte likväl sådane anomalier, att man ej kan afhålla sig 

ifrån den tanl;an, att betydliga observationsfel vidhäfta, eller 

att lol1ala omständigheter inverkat på resultaten$). Vi hun

na ej frångå den åsigten, att missvisnineen för ett ställe, 

måste på ett bestämdt siitt vara beroende af dess latitud 

och lwnske äfven longitud, ehuru vi på samma eång er..; 

liänna möjligheten af olil1a eeologisl.a förhållandens inverkan 

äfvensom i allmån het, jordens iclie homoeenitet torde inver

ka betydligt. Sålunda lwnna vi omöjligt finna någon annan 

antaelir; orsak än observationsfel, att missvisningen för Ystad 

är större än vid de, å ömse sidor li~gande, Slian·ör och Cim

britshamu, då latituderna äfvensom eeclogiska förhållaoden 

för dessa ställen äro nästan lika, och om förändringen en

samt lwnde tillskrifvas longituds-skil lnaden, borde Cirubrits

hamn hafva största missvisningen. 

Jemför man missvisnineame för olika stallen med hvar

andra, så finner man att ömsom tyckas de förändras efter 

latituden,, ömsom efter loneituden, lik~äl så att ökning i nå

gon af dessa e.i alltid förändrar missvisnineen i samma rigt

nine. Detta tyckes strida emot vår förut uttalade åsigt, men 

*) Såsom t. ex. i trakten befintlig jernmalm, möjligen endast jernhal-
tig sand. 

5 



gör det ej i sjelf.l•a VCPkel då Vi medgifva inflytelsen af (!COJ'o
gi"Sii'a förhållanden oeh ol\servatioosfeh 

Hvad man emedlertid med sällerhet kan! anse vara åda
galagdt iir, att den Nor-dvestlip,a missvisningen på våra ku
ster, för· närvarande årligen minskas, ehuru storreken af denna. 
mfnskning, livarlien flr densamma för alla ställen, ej heller 
med säkerhet lwo anses eonstant för ett euda. I allmänhet 
finner man minsliningen varit betydlieare på de höere lati
tuderne - sanno~ikt en följd af d•·n st.ör.re närheten tilr 
ma~:<(}et.iska pol-erne .. 

Ett annar ruärblirlt förhåUand·e finna vi ega r•um med 
missvisningen uti sjön Wenl'rn\ som, under det att den på· 
Sveriges yttre lwster fortfarande minsl1ats, derstädes förblif
vit i det närmaste constant, alltsrdan år 1785, samt till och 
med på sina ställen undereått ölming: Vi erliiiona vår oför
måga .att ens lwnna framställa någon rimlig hypo~hes till. 
Cörklari11g a-f detta fenomen, utan omnämna dd blott såsom 
ett mår-liligt fa-ctnru, väl. värdt att sys·sels<illa naturforskaren& 
uppmärl1samhet. 

Vid llärö nti Wenern uppgår missvisnineen tilllS0 , un
der det att den vid Sälers- och F'urholmarne, som l'igga nftra 
på ömse sidor derom, endast är når. o t öfver J 5 9 , och vid· 
Bårö, som ligger vid ungefår samma latitud· och med bl'ott 
! 0 longitudsskillnad endast 13! 0 - således en skillnad· 
med detta sednare ställe ar 4 ~ 0 , hvil'l!et år förmycket för 
att lwnna tillslirifvas observationsfel. Sannolil1are tyckes det 
vara att lokala förhållanden- äro orsaken till denna skiljak
tigbet *) .. 

o:å man besinnar, att vår hufvudsaklrga väel•ed~re på 
sjön är magnetnåfen, och åfven denna, utan kännedom om 

*) Så mycket mera som Wenern är på flera sidor omgifven af jern
malmförande berg och basaltbildningar,, hvilka sednare äro j"ern-· 
haltig a. 
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dess afvikelser flr till föga eller ingen nytta, bör hvar och 
en kunna inse vieten nf en fullständig utredning af alla de 
magnetislia förhållaoderna på vår jord, och borde både ve
tenskapsmannen och navigatören sysselsätta sig mera med 
delta ämne än hittills varit förhållandet. Det är ej vår me
ning att navigatören skall gil'va sig in på forsliningens vid
sträckta fält - hans tid tillåter honom sällan detta, som 
dessutom med mera skäl bör öfverlåtas åt den förre, men 
hvad han alltid l1an och bör göra är, att samla materialier 
för en sådan forslmiog, och hårtill bör ej fattas honom till
fällP.. Sålunda bör han under en sjöresa ofta göra observa
tioner öfver missvisningen samt noga anteclina tiden då de 
ske, samt latituder och longituder för de ställen der obser
vationer förrättats, åfvensom de utvägar som begagnats, för 
att sllilja deviationen ifrån magnetikala missvisningen, om ob
servationen är gjord ombord. På alla längre expeditioner 
med våra örlogsfartyg, borde medgirvas ioslrumenter till be
stämmande af magnetnålens inklination och, om möjligt, äf
ven magnetiska kraftens intensitet och sammandrag af gjor
da observationer, vid expeditionens slut insändas till veder
börlig autoritet, t. ex. VetenskapsA-kademien, som fått ~ig 

uppd1·agen granskningen deraf. Denna autoritet borde åter 
sätta sig i samband med de institutioner, som finnas uti an
dra länder i och för detta ändamål, på det att en större 
mängd af observationer samt utbyte af åsigter, lättare må 
kunna leda till sanningens utletande. Vi böra dock erinra 
hvar och en, som genom verkställande af dylilla observatio
ner vill bidraga till det stora målets ernående, att dessa ob
servationer måste göras med all möjlig omsorg och nog
erannhet, ty annars förlora de allt värde och tjena endast 
till att ytterligare intrassla i stället för att utreda f1·ågan. 

Mången torde ifrågasätta möjligheten af att någonsin 
ernå några tillfredsställande resullater af de mödor och upp
offringar som göras för denna sak, då hittills gjorda under-
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söknioear endast framställa synbart oförlitarliga anomalier. 
Vi bedja dessa endast tiinlia på, huru oförklar·Jiea de plane
tarisl;a rörelserna syntes för vftra förfäder, ända till dess 
Copernicus och [{epler uppd agade sanna förhållandet dermed, 
och Newton genom sin stora npptäcl;t af allmänna gravia
tionen, fullständigt bev isati e !le förres satser och kullkastade 
de gamla förvirrad e begreppefl om epicycloidiska banor. 
Likasom graviationen iir orsaken till alla himlakropparnos 
rörelser, förestflila vi oss äfven, att någon grundorsak måste 
gifvas till maguetisl;a linierne s rörelse, och att denna rörelse 
och således äfveo missvisn ingen styres af en bestämd lag. 
Men likasom man efter att bafva enligt I\eplers problem, be
räknat en planets ställe i sin elliptiska bana, måste eöra af
seende på de, af de andra himmelskropparne förorsakade 
rubbningar; likaså måste man äfven uti den, efter en viss 
Jag berälmade missvisninaen, om möjligt, göra afseende på 
de perturbat ion er, som l;unna upps tå till följe af vissa an
dra förhållanden, såsom att jorden ej är en rnatbematiskt 
noga ellipsoid, och ej hell er af liliartad materia allt igenom. 
Upptäcllteo af den nämnda lagen måste derföre eä band i 
hand med undersökn in~:ar ne om jordens rätta figur och dess 
inre beskalfenhet - ett vidlyftigt arbete, om hvars fullbor
dande vi likval ej böra fört viOa, om det blott företages och 
fortsätt es med allvar efter en bestämd plan. 

c. [(. 

SAMMANDRAG ÖFVER VERKSTÄLLDA 0BSERVATI0NE R TILL 

UTRÖNAriDE AF KOMPASS}]NS lVJAGNETIKALA AFVIKELSER 

p,\ SVERIGES KUST OCH UTI DESS STÖRRE INSJÖAR. 

E n l i g t O b s e r v a t i o n e r d r 1. 8 52, p& Itusten if r dn 
Falsterbo udde till Grönskärs {y1'plats, med Öland och 

Gottland inbegripne. 

Ortens geografiska läge · l{omp:s I\ompas-

enligt Sjö-kortet. nu obs. sens hit-
rnagne- tills kän-

Ortors Namu. l Lo::Jgitud Iikala da afvi-
Latitud Ost. afvik:se kelsc. 

Nord. Greenwich. N. W. N. W. 

Skanör 55° 24' 52"\ 12° 50' 48" 12° 17' } 17 f 
Yst~d. 55 25 30 13 50 45 14 11 a 

55 33 47 14 20 2 13 51 17° 
·Cimbritshamn 

Åhus 55 55 12 14 19 20 14 5 } 16° 30' 
I-lanö. 56 1 30 14 49 12 !4 10 

Drottningskär 56 7 2 15 31 30 13 11 !16~ 30' 
Utklippan . 55 57 22 15 42 15 13 8 a 

56 2 30 15 !~8 18 12 49 16° 0' ' 
Ungskär. 

Chris ti anopel . 56 15 18 16 2 47 

l~~ 
4G 

!15° 45' 
Bergqvara ~-G 23 32 !G 5 10 32 

15; 30' 
!\almar ~6 39 35 16 22 o 12 5 

D öderhultsvik ·• 57 15 53 16 27 32 11 33 15° 0' 

Rråkelund 57 27 o 16 43 30 11 15 
}15°15' 

ldösund . 57 42 o .16 45 15 13 29 

Ton·ö. 57 58 57 16 48 12 13 15 
}15o O' 

Häradskär . 58 8 .9 t 6 58 40 12 58 

Arkö . . 58 29 10 1G 58 43 13 15 
}15o O' 

Häfringe • . 58 36 o 17 48 20 . 15 18 

Enskär 58 41 o 17 27 35 12 33 \ l 
Landsort. 58 44 22 17 51 57 12 16 ~ 14° 45

1 
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Hufvudskär • 158° 58' 0" 18°34' 2"1l0044'} l 
Grönskär 

14° 30' . 59 17 2 19 2 10 10 17 

12' O" 21° "5!1' 53" 7° 46' 

19 40 22 22 45 7 23 
5 o 22 31 .5 6 56 

:Stor-Rebben 65° 
l\ödkallen 65 
Norra Espcn 65 2 

Ölands Norra udde 57 22 o 17 6 5 12 45 
}t5° Ölands Södra udde • 56 11 50 16 24 o 13 37 

0' 

Wisby 57 38 42 18 16 o 12 42 
} 14° 30' 

Stora Carlsö 57 17 20 17 58 47 11 50 

31 30 23 36 15 7 12 
>"' •'j 31 25 23 36 15 7 :tl 

43 55 23 50 20 7 54 
46 30 24 l 23 7 58 

Malören 65 
Dito 65 

Seskar ön 65 

Lilla Jugar 65 

Envik. . 56 57 43 18 18 52 11 26 }w Östergarnsholm 57 26 o 19 o 22 10 
O' 

59 
Enholmen vid Slitö 57 41 17 

!18 
51 15 10 41 } 

Fårö fyr, 57 57 18 19 22 33 11 321 HO 
O' 

Enligt Observationer dr 1854, pit kusten i{rdn 

GrönsMrs fyr till Raparanda vid gränsen emot Ryssland. 

Svenska Högarne , 59° 26' 48" 190 30' 15'' 9° 28' 14° 30' 
Österhamnen vid Arholma 59 50 47 19 7 53 9 55 
Svartklubben 60 10 20 18 49 25 g 20 
Örskär 60 31 6 18 21 30 9 33 
Eggegrund . 60 43 27 17 32 7 10 11 
storgrytan • 61 12 o 17 tO 5 lO 9 
stor-Jungfrun • 61 10 10 17 19 53 11 g 
Ag ö 61 32 37 17 24 25 9 52 15° 30' 
J ä ttholmarne 61 56 30 17 29 15 11 45 
Bremö-Kalf . 62 11 5 17 42 7 11 25 

Enligt Observationer år1853, pit kusterna inom 

Insjön Wenerns område.. 

Bli Gs t r a sj ön eller egentl-iga We·ner·n. 

l'horsö 58° 50' 5" 13° 44' 37" 14° 50' l 
1 

Djurö. 58 52 18 13 28 17 15 30 
GapershuJ t . 58 58 17 13 14 30 14 7 

Hästholmen . 59 9 22 13 9 28 
,~: 

55 Oo 
o 

Bärö • 59 1() 8 13 13 25 29 ~ 

16."0'1 
Sätersholmarne 59 18 8 13 34 10 15 33 Il 

c: 

59 15 o ' 13 44 55 18 o :o Härö . W'; ar , 

Furholmarne 59 8 113 
113 

58 45 15 7e: 
1785 . . 

l Fogelö 59 o 34 13 59 45 14 47 E 
::> 

•Qvarnholmarne. 58 52 34 13 55 o l 15 23 'i3 
Q) 

Asparn 58 42 8 13 35 43 15 0 E 

IHellekis , .58 37 2 13 22 51 15 23 
.Lidköping 58 30 24 13 9 42 15 42 

Hernö-l{lubb 62 36 o 18 3 40 11 31 u t i Vestra e ll e r D a l b o s j ö n. 

Högbonden . 62 52 o 18 28 15 10 37 
Skagens udde • 63 11 45 19 2 21 8 52 
Jernäs udde 63 26 22 19 40 40 10 12 
Bredskär. 63 39 46 20 20 37 8 58 

}w 
Holmö Gadd . 63 35 37 20 45 25 g 6 
stora Fjäderägg 63 48 36 21 o 30 8 57 O' 
Ratan. 64 o o 20 54 55 9 
Granholmen 64 12 55 21 6 30 8 1~3 

Bjurö Klubb 64 28 53 21 35 30 
8 27l 

Skellefteånäs 64 42 o 21 12 45 8 59 13° 30' 
F u rön 64 55 30 21 15 30 8 40 

'Nafven 58° 41' 48" 13° 6' 45"r 6° 28',. 

1 
Flatskär • . 58 33 6 12 -55 30 ! 15 31 ~ : 

såtenäs • 58 27 11 12 41 45 16 28 ~ -

Wennersborg 58 23 15 12 18 53 16 33'jj 

:Stockenäs 58 37 35 \12 37 50 16 22 .=2. 1 16° O' l 
år 

Hatteruran 58 46 42 12 32 15 16 41 ~ 1785 
Dyrsundet 58 57 30 12 41 15 15 18 ;.s 

Åmål. . 59 2 55 12 43 52 16 26 §' 
'i3 

Må k en 158 57 32 13 1 25 12 37 å . 
Aspholmen • . 58 51 54 13 12 55 15 26 
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llva1'j e ha n dlt. 

Utdrag af bre{ {rlln Fllrösund. - Den S:dc 
Maj blåste här en mycl1et bunf S.-Ostlig vind. Eogelsl;a 
Flottan eldade opp och gicl1 till sjös, oeh väl otl<omne släckte 
de af, lyftade propellern och lade bi. Men ett sliepp, 11 Hogue", 
l1ade fått sin lyftnings-apparat oldar, hvarföre det ej lwnde 
lyfta skrufven, och detta ansåes af den vigt, att Hogue !rom 
in hit igen, klarade lyft-apparaten, och gick Iller .till sjös. 
En Machinist-Officer sade mie, att på alla kondenserings-ma
chiner hafva ' Eogelsl1a Örlogsmän aldrig mer än 20 skålp. 
ångtryck, - men att de nu på ett par slwpp börjat antaga 
högtrycknings-machiner. På de härvarande l;anonbåtarne aro 
högtryckoings-machiner med 60 skålp. ångtryck. Nämnde 
Machinist-Officer, äfvensom Kapten Hall (fjolårets Chef på 
Heclila), antaga att alla sl1epp lwmma att få högtryclwings
machiner. 

SAMfilANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMENTET. 

(1\ongl. nref.) 

Februari den 9. K. M:t bar i Nåder befallt, att en ny Ång
båt, i stället för Ångfartyget Heimdall, hvars skrof nu är 
nära odugligt, skall i Cal'lskrona byggas. 

\ 

S. d. IL M:t har i NfHier befallt Kong l. Förvaltningen af Sjö
Ärenderne, att å Sldlnes Södra lwst, i grannsiwpet af Sand
IJam maren, vid en by beniimnd Målarehuseo, låta iord
niilp, ss tälla riiddningsmedel för skeppsbrutne, bestående af 
1 r~ddninesbåt och l rak et-apparat, samt vid Drandtevik 
l ral1et-apparat, äfvensorn att hafva öfverinseend~t öfver 
dessa anstalter. 

Mars den 1. K. ~J:t - bar i Nåder befallt, att Båtsmans-Kom
pani-Cheferne må f1·ån och med innevarande år få ti ll Go
donjuta tjup,ofem procents förhöjning uti de dem genom 
l{onul. Drefvet den 6 November 1845 tillagda årliga er
sättningsbelopp för tjensteresor inom 1\ompanierne. 

s. d. l{. M:t har i Nåder tilldelat Befälharvande Amiralen i 
Carlshona en gratililwtion af 1333 f\dr 16 si<. Blio för år 
1854, äfvensom för samma år åt Canzlisten A. Östergren . 
en gratifikation al 66 f\dr 32 sk. Dlw, h varjemte K. M:t i 
Nåd er filridara t, att den l{apten Melianikus Sasse tillagde 
gratifil1ation af 500 f\dr Bbo jemväl för innevarande år 
må, med dervid fästade villwr, af honom åtnjutas. 

s. d. K. l\I:t har i Nåder anbefallt Förvaltningt>n af Sjö-Ären
derne att gå i författning om anskaffning af projel;tiler för 
sl<flrgårdsflottan, till ett belopp af 122,100 Hd r D ko, ö ch 
för seglande Flottan till ett belopp af 31 1417 f\dr 13ko, 
eller tillsammans 153,517 Rdr Blw. 

S. d. K. M:t har i Nåder bifallit, att Last-Briggen Harmonien 
må slopas, och ett annat lastfartyg om 80 lästers drågtig
het i ställ et vid Carlskrona station byggas. 

S. d. K. M:t har i Nåder beviljat Chefen för Mekaniska De
partementet i Carlskrona, MajOTen J. T. Byström, och den 
vid Docl<byggnaden i Carlsilrona biträdaode Officeren, Löjt
nanten Hansenberg gratifikationer, den förre af 400 Hdr 
Blw och den sednare af 250 Rdr Bko. 
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Den 9. K. M:t har i Nåder befallt, att Linieskeppet Stock
bolm skall apteras till skrufskepp och förses med fyrabla
dig propeller, samt Kontrakt till Ångmachineri dertill af
slutas med Motala Mel1aniska verkstad. 

Den 16. K. 1\'l:t har i Nåder förständigat Förvaltningen af 
Sjö-Ärenderne att ombesörja upphandlingen af en del sjuk
buspersedlar till 2:ne stående sjukhus, deraf ett vid Carls
krona och ett vid S!()ckholms station. 

s. d. K. M:t bar icl;e funnit skäl bifalla den af åtsldllige 
ct1efet· för Indelnings-Båtsmans- !\om panier gjorda under
dåniga ansökan om kontant ersältning för den tid utörver 
4 manader om året de med dem anförtrodda Kompanier 
äro tjenstgörande i Carlskrona. 

Den 30. K. M:t f1ar i Nåder beviljat f. d. ti11förordnade T\am
marskrifvaren vid Götheborgs statioll C. M. Beijer en trak
tamentsersättning af l Rdr Bko per dag, under 30 dagar 
i och för aBcverering af dess upphörd. 

(General-Order). 

Mars den 1. K. M:t har i Nåder tillåtit, att Premier-Löjtnant 
c. o. L. Hudbeck må utan arfvode och ulöfver det redao 
dertill bestämda antal Officerare, begagna .undervisningen 
i den blifvande skjutskolan. 

Den 7. K. M:t har i Nåder beviljat sekund-Löjtnanten C. C. 
Engström 3 månaders tjenstledichet för att vistas vid Fin-

spangs styckebrul>. 
Den 9. K. M:t har i Nåder befa\lt, att KGrvetten Naj•1den, 

BrigGen Nordenskjöld och Korvetten Jarramas skola vid 
Carlskrona station utrustas för att vid för&ta öppet vatten 
kunna utsändas, de båda förstnämnde på 6 och den sist
nämnde på 3 månaders expedition med sjö-Kadetter från 
Koogl. Krigs-Akademien; Skruf-Linieskeppet Carl XIV .Jo
han för att användas som Kanon- och Exercis-skepp på 
Carlskrona redd jemte ett mindre fartyg, bestyckadt med 

. .,. 
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Mörsare eller Bomb-Kanoner; Briggen Snappopp till exer
cis för skeppsgossar, samt Ång-l{orvetterna Gelle och Thor 
för att i händelse af behof, kunna såndas till sjös. 

S. d. I{. M:t har i Nåder befall!, att vid Stockholms station 
skola ulmstas en Bataljon Kanonslupar och 2 Bataljoner 
K~.nonjollar med tillhörande Chefsfartyg och med trefjer
dedels besättning, samt Ångfartyget Valkyrian för att utgå, 
de förstnämnde på 6 veckor och de sistnämnde på 2 må
naders expedition. Dessutom skall skonerten Activ upp
taklas rör att, i händelse af behof, kunna sändas till sjös. 
Ångfartyget von Sydow, efter återkomsten från Gottland, 
Idargöres till 3 månaders expedition, och Briggen af Wir
sen eller annat lämpligt fartyg till taklings- och seglings
expedition föl· Kanonierer. 

S. d. K. M:t ha r i Nåde l' befallt, att Ång-Korvetteu Orädd 
skall frän Stockbolm till Havre öfverföra de bidrag som 
från Sverige lemoas till allmänna Industri-expositionen i 
Paris. 

Den 13. K. M:t har i Nåder tillåtit f. d. sekund-Löjtnanten 
S. J. a. Holm att bära I\. M:ts Flottas n. v. sekund-Löjt
nants-uniform. 

Den 19. l{. M: t har i Nåder befallt, alt å följaode fart y g 
skola kommenderas : 

Å Fregatten Eugenie : Chef: Kommendör-Kapten och Ridd. 
C. F. Löwenborg; Sekond : Kapten-Löjtnant O. Santesson, 
samt i öfrigt 330 personer. 

Å Korvetten Jarramas: Chef: Kaptenen och Ridd. P. E. 
Abfgren j Sekond: I\apten-Löjtnanten C. J. Hjerta, samt 
i öfrigt 136 personrr. 

Å Korvetten Najaden : Chef: Kaptenen och Ridd. s. A. 
Bratt; Sekond : Kapten-Löjtnant A. Adlersparre, samt i 
öfrigt 136 personer. 
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Å Äng-Korvetten Orädd: Chef: Kaptenen och lUdu. G. A. 
Indebetou j Selwnd : liapten-Löjlnanten Natt och Dag, 
samt i öfrigt 128 personer. 

Å Briggen Nordenskjöld: Chef: Kaptenen N. Hallström, samt 
i öfl'igt 95 persgner. 

Å Liniesl<eppet Carl XIV Johan: Chef: Kommendören och 
Ridd. Friherre G. E. Ruuth j Sel;ond : Kapten-Löjtnanten, 
Friherre A. R. Leuhnsen, samt fö1· den händelse Sl1eppct 
beordras gå till sjös, i öfrigt 733 personer. 

Å Äng-Korvetten Gefle, för så virlt den kommer att gå till 
sjös: Chef: Kaptenen P. F. Haverman; Selwnd: Kap
ten-Löjtnant A. G. A. Herl1epe, samt i öfriet 160 personer. 

Å Ång-[{orvetten Thor, för så" vid t den kommer att gå till 
sjös: Chef: Raptenen N. Aln~ansson ; . ~~~li~nd ~ Kap
ten-Löjtnanten, Frih. T. Laeerhe1m, samt 1 ofnet 1 .. 3 per-
soner. 

K. M:t har i Nåder befallt, alt Kadett-Korvettens utrustning 
ej skall börja förr än sjö-Kadetterna deri lwnna d.eltaga, 
samt alt inmönstring skall slie så snart Chefen dertill an-
mäler Korvetten klar. 

. N'd bnfallt, att [ölj'ande slwla lwm-Den 19. K. M:t har 1 a er L 

menderas: 
n l Chef: Raptenen och Rid1l. A. A 1 Bataljon Kanons upar: 

G. Netzel, samt i öfrigt 553 personer. 
~ . Il C!Jef •• Kaptenen A. '-IV. Laven, A 1 Bataljon KanoDJO ar: 

samt i öfrigt 240 personer. 

A l Bataljon Kanonjollar: Chef: Kapten F. A. L. von llorn, 
samt i öfriet 240 personer. 

el r Kaptenen och Riddaren A. Å Ångfartyget Valkyrian: 1e : 
R. Egerström, samt i öfrigt 61 personer. 

Å Ångfartyget von Sydow 31 personer. 

'Jo. 
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s. d. [(. M:t har i Nåder befallt, alt Tolf af de yngste å 
Carlskrona station varande Officerare slwla beordras afresa 
till Stockholms station, för alt der erhålla Sjökommende
rines-Ordres. 

Den 26. l{. M:t har i Nåder befallt, att Premier-Löjtnanten 
J. H. Dahlström skall tjenstgöra i Sjöförsvars-Departemen
tets Kommando-Expedition under Premier-Löjtuanten Fri

' · herre O. Stackelbergs Sjölwmmendering. 

s. d. Till Chef å Ångfartyget Svenska· Lejonet, som under 
året sl<all utgöra reserv-fartyg för Postfarten emellan Sve
rige och Tyskland, skall kommenderas Premier-Löjtnanten 
A. E. Zethelius. 

April den 3. [{. M:t har i Nåder beviljat Selwnd-töjtnanten 
Grefve W. Moltke Hvitreldt Fyra månaders tjenstledighet 
för att vistas på Fyen. 

Den 6. IL M:t har i Nåder fastställt n ya modeller till Ban
doler-Remmar och fineeare-gehäng för Marin-Reeemen
tet. 

Den 7. Selwnd-Löjtnaut C. H. Frölen är från månadens in
gång placerall till tjenstgöring på stoeldJOlms station. 

Den 10. IL M:t bar i NåLler beviljat Befälhufvande Amiralen 
och Öfver-Kommenuantcn i Carlsl1rona, Kontre-Amiralen, 
Kommendören m. m. Friherre C. R. Nordensl1jöld, en må
nads fjenstlediebet för_ att i egne angelägenheter resa till 
StoclilJOim. 

s. d. K. M:t har i Nåder befallt, att Sluuf-Linieskeppet Carl 
XIV Johan sl1all i slutet af Maj månad utläggas på Carls
krona redd för 4 månader, ocb att Artilleri-exercis-skolan 
skall der ombord förläggas. 

Den 13. [{. M:t har i Nåder befallt, att töjtoanten vid Ma ... 
rin-Begemeutet G. E. Pihl sl1all tjenstgöra vid de af [{gl. 
Maj:t anbefallda Teleeraf-anläggninear, hvilka under loppet 
ar sommaren lwmm\l ut t utföras . 
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Den u. K. M:t har i Nåder tillåtit, att gul boj h;\daoefter 

får i stället för hvit boj, begagnas i Tröjor, tillhöt·ande 

Båtsmans- och Beväriogs-beklädoaderoe. 

Den 17. Sekund-Löjtoant F. von Olter skall kommeoderas 

att biträda vid Kontroll-undersöknings-expedition i Norr

botten, under befäl af Kapten-Löjtnant P. A. Olivecrooa. 

S. d. Ä den Sjömätnings-Expedition som vid medlet af Maj 

måuad utgår å Bohusländska kusten, kommenderas Pre

mier-Löjtnanten A. W. J. Carpelan och Sekund-Löjtoant A. 

Fachs, tillhörande Götheborgs Depot, livaremot 2:ne andra 

Officerare skola från Stockholm afresa för att tjenstgöra å 

Götheborgs Depot. l ofvannåmnde Sjömätnings-expedition, 

som är under befäl af Kapten-Löjtnant A. M. r<lingspor, 

deltaga äfven i sjö-Chartre-Kontoret anställde Kapten-Löjt

nant C. A. Ringheim och Selmnd-Löjtnaot L. J. Cronstrand. 

S. d. sekund-Löjtnant E. G. J. Nordenfalk har erhållit tillå

telse att t. v. få tjenstgöra på Stockholms station. 

Den 20. K. M:t har i Nåd et· beviljat sekund-Löjtnant G. La

gercrantz fyra månaders tjenstledighet från den l Maj, för 

att inom Riket sköta sin helsa. 

s. d. K. M:t har i Nåder befallt, att vapeoöfoiogaroe för 

Blelliuge Läns Beväringsmanslwp skola taga sin början den 

14:e nästkommande Juni och fortfara i 14 dagar, in- och 

utryckningsdagarue inberäknade. Skulle styrkan blifva så 

stor, att den måste exerceras i två afdelniogar, så sl,all 

första afdeloingen inrycl'a i Lägret den I 4:e Juni och ut

rycka den 27:e, samt andra afdeloingen inrycka den 2S:e 

Juni och u trycka den l I :te Juli. 

Den 23. 1{. M:t har i Nåder befallt, att Chefen för Mekani

ska Departementet i Carlskrona, Majoren J. T. Byström, 

skall efter förrältadt uppdrag, dit återresa. 

Den 27. K. M:t har i Nåder befallt, att Korvetten Najaden 

skall med görligaste första afgå till Fårösund på Goltland, 

för att der stationeras som val,tfartn;, samt att Briggen 
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Nordenskjöld i samma ändamäl skall afgå till Trälharvet 

StoelilJOims skärgård. 

S. d. De tolf Sekuod-Löjtnantet·, hvill'a af Befälhofvande 

Amiralen ä,ro beordrade att till stoeldJolm afresa, för att 

der erhålla Sjökommenderings-Ordres, skola der inträffa 

den 15:de Maj. 

Föränd,·ingal' inom Kongl. Maj:ts Flotta. 

Befordringar: 

Den 1 Mars. Till Sekund-Löjtnant: Utexaminerade Ka

dett-Rorporalen G. B. Lilliehöök; i Flotians Mekaniska Korps: 

till Under-Löjtnant: Elel·en vid Tecknofogiska Institutet E. 

H. Nathorst. 

Den 9 Mars. Till Sekund-Löjtnant: utexaminerade Ka

detten E. G. J. Nordenfalk ; i Flottans Mekaniska Korps, till 

Löjtnant: Flaga-Konstapeln, Löjtnanten C. G. Hanssenberg; 

till Under-Löjtnant: Ynglingen A. T. Roos. 

Den J 6 !\Iars. l Flottans Mekaniska Korps, till Under

Löjtnant: Civil-rnaeniören H. H. Krutmeijer. 

Den 30 Mars : I Flottans Mekanisl'a Korps, till Under

Löjtnant: Yoglioeen A. G. H. Virgin. 

Den 12 April. l Flottans Mekaniska Ko1·ps, till Under

Löjtnant: Ynglingen Friherre O. S. von Otter. 

Den S Maj. Till Sekund-Löjtnant: Utexaminerade Ka

dett-Korporalen G. af Trolle. 

Förordnande. 

Den 8 Maj. Till Lots-Kapten i Södra Lots-Distriktet: 

f. ~. Kapten-Löjtnanten G. F. HallD. 
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Transport: 

Den l Mars. Till Under-Löjtnaot vid Flottans ~hd<nni

ska Korps: Under-Löjtnanten i Armeen, G. F. Waldenström. 

Den 8 Maj. Till Undei·-Löjtnant vid Flottans Mel<anislia 

Korps: Under-Löjtnanten vid Jemtlands Fiilt-Jär;are-l(orps 

S. F. Westrell. 

Afslred: 

Den 9 Mars. Selwnd-Löjtnanterne A. n. F. von Sydow 

och S. J. n. Holm, ur lirigstjensten. 

Den 30 Mars. Kamre~aren vid Carlsljrona Statioo, niud. 

af I{. Vasa-Orden, J. J. nur1<Jboq;. 

Den S Maj. f(apten-Löjtnanten af Flottans 1\ eserv-Stat, 

Ridd. af I\. Svärds-Orden, C. G. llolm rjV ist; Kapten-Löjtnan

ten,- Ride!. af K. Svärds-Orden, G. F. H;IIJ!l; Kaptenen vid 

Marin-Regementet, Ridd. af f{. Svärds-Orden, A. A. Petei'sen. 

Dödsfall: 

Öfverfalt-Läl<aren, Hid d. af K. Vasa -Ord en, Medir,in.re

IJolltoru och Chirurgim-Magistern C. J. Flirst, den 21 Mars. 

Obs. En In sänd artili cl, tlnderledn nd "John", och in

nefattand e anmärlminear emot en fiireg 5end e uppsats "Om 

Artilleri-Skolan och Artilleri-Båtsmans-Horpsen vid Carls

krona Station, af J. A.", hnr liommit Her!. tillhanda, men 

enär Insändaren lemnat Red. fritt val att antin gt>n införa an

rnärknincarne i Tidsl1riften, eller att blott meddela dem åt 

författaren, sienaturen J. A., bar Red. så mycl!e t hellre valt 

det sednare alternativet, som anmärknio ga rn e till ordalydelsen 

voro af den beskalfen het, att de mera lämpade sis för enskildt 

meddelande, än otrentliegörande i Tidskriften. 




