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UTDRAG UTUR 1\0NGL. FöHVALTl\Ii'iGEl\S AF SJö-.LiREN

DENA. 'l'ILL Ko:-;GL. M,u:T DEN 2.3 JANUAHI 1852 AFGIF

NE Ul\DEI\DÅNTGA DEH;i'l''l'ELSE Oi\I U1'l\ll.: ES GJOHDE UPP

FI:'\NINGAI\ ocu FiinniTTI\INGAH 1 AFSEEl\DE PÅ SJöv:\-

Gaspar ~J;do fri111 Diinl;ircliell har den 20 December 1850 

i Eneland t•rldillit pat•·nt f1 en förbåltrad SJ,rul'-propeller, 

livars utm årliand e q;ens l;aper äro alt ii~a: I:o rörlie'-~ blad 

eller· armar, hvillw, då IJH'Iianismen icke begagnas, kunna 

sammanföras bal;om livarandra al;ter om stiifven, utan att 

inta ea större bretid <in denna och s51edes ulan att blifva 

::i11uerlit:e för skeppets fart; 2:o lager och lagerstöd så be

sl;affatk, att de ln1nna undersöl;as, inriglas och, orn behönigt 

[l r, förändras och ombytns, utan att propeller-axeln, eller 

den i fart y get befintliga fasta h yls a, h villlen omgifver axeln , 

behöfver borttaeas eller frånsl;rufvas; 3:o en starl> metall

ram, h viili en orngifve•· den uti sliPppet för propellern gjorda 

öppningen, och livaruti n~r.lns andlager be(innes. Denna ram, 

gjuten i ett styclie, har Pil spunning för bordlägeningen och 

styrkf:'r sl•arpet, så att detta hlifvl'r lilia hållfast, som om in

gen öppninr, för propetlem och Inc ers tödet derå blifvit ej ord, 

och 4:o lättare kondensering för Jåetrydnings-machiner an

vände 5 furtyg med propellerrörr.lse, utan att de hål, som 

nu för lwnd cnserings åstadkommande måste borras i botten 

af fartygen, behöf1•as. 

Malo yttra1· i beslil'ifning-en: l:o öfver de rörlige pro

peller-bladen eller armllrne: 

Hittills hafva tvenne mdhoder blifvit begagnade vid an

~anrlandd af slirur eller propeller till anxiliiirt eller tillfälligt 
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drifmcdel, ncmlicen antinccn med så inr~ttad sl,ruf, all nf1r 

den ide IH·cnznas, den !,on sl,iljns fr5n axrln och uppliissas 

i eo så l1allad brunn, elkr ock :Jtl propeller-axeln sl;i ljes 

från macl1in-axeln, och lemuos att medc:lst vattnets pf1trycli 

rotera i mon af fart yz Pls fart. Båda såt t t• n ar o fört>nnde 

med stora svårigheter. Del l'örstnarnnde har , utom andra 

fel, det att iclie sliyrltla för st;ott, och i bet.ydlip, mån fiirsva

p,a aliter-slieppct, h vilket, denna inriitluinG förutan, lwhöfver 

all den styrl1a, åt dl'lsa:unn kan gifvas. Det sednare rned

förer olflcenheter af propellPrns beständiGa mot;,tf1nd nndt>r 

fartygets seglinc, h1artill lwmmer, all propellern, s5som hiin

cande i axelns iinda, utsliter dess lager niislall lilw mycliPI, 

som om propellern till farten vore verkonde. Följden blii

ver, att sedan fartyget nåcon liincre tid sl:'elat, l1an pro

pellern ic.lie användos J erföre, att lap,ret är utslitet. 

Till följd af dessa olf1genheter är l(rir,s- och liandels

Flottan nnnu i sali11ad af de för öfrip,t stora fördelar, hvill1a 

genom auxilii\r-propellerns använtlande bordt dem tillskyn

das. 

Fö 1• att t'rhålla dessa fördelat· förcslå1· ~Jalo en sl1rnf el

ler propeller med 2 pa1· sl1iljda och af hvarandra oLeroende 

armar eller blad. Första paret fiisles på vanlir,t siitt ''id 

llxelns yttre ända, och det andra Yid iindan af Pn ihå lig cy

linder, som liOncentri sl,t omp,ifver första parets axd. Axe ln, 

omcifven af cylindt·rn, iupassas på vanligt sätt i d~n fasta 

hylsan i fartygets sliarp' och för om dt·nna hylsa eifves åt 

cylinderns p,ods C'll först fHlillillG, h vari utborras hål för star

ka bultar, hvillin, gå r, nde ~:enom dessa h~l och motsvarande 

hål i axeln, sammanf,i sta denna med cylindern, så att bla

den få antinp, en den för deras verlisaml1et eller hvila pas

sanLie ställuingen. För att åstadliOmma dessa slflllnitJCnr, 

måste cylind ern vridas ett fjerdedels hvarf. Denna vridninp, 

utföres för hand med elst en evip,hets-sliruf, som drifvcr en 

vid inre änrlun af axeln f:i stad l1am eller nf1eon annan pas-
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5ande mekanism, som lä!lPlit::cn lian till detta antlamål in

rii tt as. På en langd af 3 ~ a 4 tum vid h vard era alldan 

af c)·lindern berö1· dess v, o d s ax eln, men f1 den öl'riea Linc

den är emellan ax eln och cylind ern ett tornrum af { eller 

} tums höjd, hvilliel rum fylles m ed n5 v, ot stadi et fett :im

ne 1 i det dubbla ändamålet att ld11dra eylind ern s och ax elns 

sammanhäftning arvensom valtuets inträilcanuc de11na l'iit;. 

De två paren blad äro l10nstruerade att liunna brinr;as 

ba l; om hvarandra med oml,ring 2 tums mellanrum . 

En på föreniu;l!ld e s'itt l1on stru erod pr oprlll>t· !,an uli 

fartye af stort djupcående eifvas en dialliPI<'r af 13 a 14, 

ända till 16 fol. För ett maeiiin eri af moderat !;raft erllål

ler propellern tillriiclilig kraft, om det sl;efvade bladet upp

taeer liliJ bredd med alderstäfvens. 

Till propellern !,unna 4 blad eller :Jrmar anses till

fyllestcörande, men om G önslias, lwnna äfven de på före

nämnd t sätt anbrinp,as. Dessa blad erhöllo nära no& fonn 

och utseende af stora åror. 

Den i skarpet för sl;rufven uthur:gna öppninaen behöf

ver endast vara l 8 Ii l l 24 tum lånesliepps-vfq::en. Å fartyg 

af större djupgående lwmmer såled es cudast ou etydlip,t fast 

ell er dödt träd att borttagas Ul' sltarpd, och för svar:antlet af 

fartyr:ets öfverbrr,r:nad att i samma mon minsl;as, samt til l

räcliligt trä lemnas alil er om prop P. llcr-öppninr.: eu till stäf

vens fullsli\ndiga st yrlia. 

lnriitlninr,en litlll tlessulom tillv f1p,abrincas å elt retlan 

fårdiet och i sjön bdintlit:l fartyc, utan att nåeon skada derå 

p,öres och utan nauon förändrin e i slirofvets und enattens

forrn. 

Till ett au xiliärt åncmochin eri af 150 hästars l1raft och 

då propellern ;ir af H .t a 15 fot s di ameter erh åll er cylin

dern, hvill1en, lilla lll l' d axc lo, skall emo b tf1 hälfte n af hela 
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vridninesliraften, en )'lire diametct· ar omkring 11 tum. Om 

axe ln ensam skulle molstå hela vridningslirarten under 1 öf

rigt lilia förhållanden, måste den vara af omlirint; 9 ~ tums 

diam eter. 

Den fasta hylsan hlifver omliring 13 fot lång. Utom 

densnrnma ökas cy linderns gods till omliring ~ tum. Häri

ge nom förcliomnws ett å deo förra vanliBell l3np,s efter 

upplwrumande glapprum. Med det ökade godsel fås äfven 

större sälierhet !ör blad ens fastande vid cy lind ern och axeln, 

samt stj'l'ka för t;od se t, som vandrar i lagren. 

2:o. Öfver förb ullrade lindlager och stöd (ör propeller

aa,·eln . 

Hittill s hafva vanl igen iuca s[trsllilda la r; erstöd för axelns 

(inda beeactwts , utan har deu fasta hylsan, försedd med en 

i d c> nsnmma in satt mdalllu·ans, fått Ut[!ÖI'a sådant laeer . 

Hesullatrt häraf har l'arit, alt denna dc·l af hylsan eenom 

friktionen snart bli il il ut sliten, så att axrln e la ppat och 

sl,alwt i stöd et , äfveusom alt n ii r den blilvit för mycliPt sli

t en, och detta behöll ufhjelpas, axeln måst sidljus fr5n pro

pell ern och jPmle den fasta hylsan utlagas, hvill;et :ir en 

svår, tid södande oci.J eanska kostsam operation , samt dess

utom iclie utförbar med de medel, som vanligen finnas om

bord . Understundom hafva lagrPn blill·it anbraete å propel

ler-ramen på fartyg, hvurest propP II l' l'!l, när d••n icl,e be

eaen as' upphi ssas e r nom en så liallad hrunn. Dessa s iJ ~jS 

laeer, hl'illw, såsom my ckl'! lwrla, ha; t i~ t ulslitas 1 linnoa 

viss erlie en !alt fllkommas, förses och ombytas, men d<;nitl 

undvik Ps iclie ett annat af behofvet pålialladl lae ur vid yttre 

andan ar hyl s<lll. Det af ~lalo för esiaena l<~~:er är deremot 

sä inrätl ndt, ult dd ifrftn etl för detsamma bcretlt rum i 

prop ell er-ram Pn lian in s:"1l!as uti dd hfli ,,,·arie enom axeln 

passe rar. F'Öl'('!Hi nJild e l'lllll omcifV PS af mdu!J-ramen, SOIIJ 

fö lj er· konlur en ar den i Sliarpd för prop ellern beredda 

ilppll illt; r. tl. Den !'; ,, ta liyl ,;an fiir propeller-a xe ln börjar för st 
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vid förkant af drnna öppninr;, och kommer alltså iclie in 

deruti. Öfver undra planet till nämnd e öppning och uti 

ramens r;ods år e11 stor, svalstjertformir; urhållwine, h vari 

liilfornwde stöd indrifvas. Emellan dessa stöd och axeln !! r 

packningen 1 bestående af !l e re SPV,Inellter e i! Pr St)" clie ll af 

oml1rine 4 tums litned, så att dc , om så behöfves , linnna 

borttagas och ombytas. Öfver axeln finn es <'n annan tncl. 

nine, he~tående af två ell er tre länecltr. En metaii-Iiii rlri fves 

emellan öl'verlagret och paclmingsrumm ets öfra plan, så alt d d 

g~nom undanhuceet trä i slwrpet uppliomna tomrum i stal

let hlifvet· fyldt med mPtall, och öfv erbyev,n adens ty ne d s:l

lunda understödd. Slutl ieen kan, i alsigt Bit s tödja lörenin

een emellan pJCiiltingsrummets öfra och undra plan~r, ddta 

å sidon1e försttirlias mPdelst melallpliitar . Sålunda vi sar sie 

tydlict, att på delta sätt stöd et, sft viii som lifre och undre 

paclwint;en, lian borttaga~, ånyo ditsältas och omril.tas ut an 

att behöfva rubba andra delar än dessa , och nit r fart yr, d 

faller torr å erund eller intages i do cila' kunna dess e eldar 

frän alla h511 åtlwmruas; äfvensom att de la3er, h vilka be

gar;nas, lmuoa vara af stor längd 1 
för öl l icke ha slist l1lifva 

utslitne. 

a:o. i11eta!l-ramen. 

För den förut ornnftllHidc propellnn med rörli[: :1 hl:1d 

bt:•I.Jöfver öppnincen , som derföre måst e eiira s, i stora och 

redan fardi el>Yeede skepp irlie blifva större låncsli epps , f111 att 

ineen betydande förändrine i fartycets lwn slruklion deraf 

uppstår, ty denna öppnine lwn, så alt sflga, endast behö/'va 

sägas ur hordlägenines-planlwrna och det döda trä, som ut

eör sl;arpet. 1\]etall-ramPil måst e 1 
innan den i öppningen 

insättes emellan dess )'!tre griinsot·, fyllas med trii. Den 

hestår, såsom nämnd t ät· , i ett styclw, hvilliet stadit:t och 

sakert fasthultas vid limren i sl1arpet. I sektion har deo 

Corm ar ett bnä och är ruodtilirioe försedt med en spunnin g, 

lllaruli burdl iieguings-plankorna inpassas , ocb med ram en 



hopdrifvas. Grn(lm dess form erhål ler ramen bl'!tö!li[! styr

ka , ulan sä rd eles tjodie l; , pl\ samma e5 ne som denn a form 

lätt ar vattnets afiopp. (]Ii sli cpp, som äro und er byeenad, 

bör ramen in sa tt as å sitt stä lk, anlin ee n före limren rJIPr 

mrd dem, och sedan fyllaö med tr li. l ramen innefaltas af

ven rummet för ändla[p·e n, h vari go dse t af behöllit; styrl1a 

Eörcs plant till stöd för an·ln och dess hylsa. 

4:o. Va ttenreservoirerne. 

llli f1noma nchin er i och prop PIIer-ånefartre uppstå !ven-
u . 

nc oläeenheler, hvillw i fart n: med slwfvelhjul tiro af mrn-

dre vigt. En af dessa vid lwmmer luftpumpen och den an

dra de fl era hål, lll•illia för mel;anismen mås te öppnaseenom 

skeppsbottcn. För propellern fordras en hastigare drirt ar 

ångmachin erirt, rtn för sl; ofv elhjnl en, oclt så läng e högtrycl;

nio l1s -machin cr icl;e blifva anvftnde föt· navigationen å Oce

anP~1, undanrödjcs aldrit: svårig heten att få luftpumpar, som 

åtminstone på sl; rp p örhrta sä li ert och vftl , i förening med 

ångmacltiner af ha stig drift. Dessutom måste ma chineriet i 

liri gs fartm vara uti hålsl;eppet eller slwlt-sl;yddadt. Det 

go 1' iclic tillfyll es t, alt, såsom vanligt ilr, luftpumpen bibrin

Par vacuum, n lan må,; le den M ven lyfta valt en emellan 1 G 

;'iii 19 fot, h viilid öliar v5 dan för sp rickor i dd inre ar 

pumpen, :ifvcnso m 5 de fl ere rören. ~lan har visserlieen 

söU af!Jjc lpa olfl p,en!JPI <• rne dcrmcd, att luftpumpen f!Ör 2 

ell er 3 eil rq;er furre siar: än machinen, men deraf blifver 

mahin eriet me ra iovecldadt, sa mt dess lynud och motstånd 

öl;ade, emedan luft pumpen i samma förhållande måste göras 

större, ftfvcnsom Öppninga rn e i hål ske ppet, h varigenom vatt

net måste utdrifvas. Dessutom föraol eder detta till rubb

ning och ojemnh et i machi neri et.s rörelse; kortelieen, eenorn 

delta mede l har man iclie funnit någon utvae till erhftllande 

af godt vacuu m. 

1 ett fartyg, som endast nyttjar propellern auxiliart, 

m ås te tillvaron af 5 ell er G hå l , flera fot under vattcnliuien , 
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vara en icke obetydlie ol;iGenhd, dft endast ett ar dem kan 

sälla rartn:ets sftl> erhPL i rara. Det medgifves , alt hålen 

kunua borras i va!lenlinien och eenom röt' kommuni cera 

med apparat ens äts liilliga delar, men ddla hindrar docl1 icl;<>, 

att de antingen l; unna täppas ell er sprida, och på lirigsfar

tye hlifva de salunJa dess utom icke skolt-sliyddadc. 

För att afltjelpa dessa oläeenheter ell er åtminstone min

sl;a dem, och så my cli e t som möjligt !;illa luftpumpens rö

relse föresHis, all i n:irheten af Sl;eppspumparne placera 2:ne 

jernplåts-cisterner eller vattenresenoirrr af omllrine 200 

kubiiifots innehåll, hvillw vid fartygels afsegline fyll es med 

drickf'svatt en för bcsftllniugens behof, intill an xiliät'-apparaten 

hcltöfver anv<indas . Den ena cistern en lwn ernom en slan

ea sflltas i förening med el l kärl, sädant som i krigsfartyg 

vanli1; en finnes i gransl;apel af sl1eppspnmparne 
1 

och deri

från genom ett rör l;allvallcn led es till l; on deuserine. Den 

an.Jra cistern en sältes i lwmmunil;ation nwd luftpump en, föt• 

att emotlaga dd kond••nserade l'nrmvallnf'l. På halfva liöj

de!l i denna cistPrn uppr,år e tt perpendikulärt röt', genom 

hvill;et luftpumpen upptvingar vattn et till diicl;et, Den med 

luft fyllda iifre hälften ar reservoirr.n verliar der vid som en 

dyna och hindrar sl ötar i machincriet. Sl;ulle något lwm

ma i olae ellt.·r vill man använda lt andkraft, för att litila 

luftpumpPn, och dytm•de lst i n5gon mon ölw fingmachin r riC' Is 

kraft, så kan v;Jtlnet derutur upp-pumpas medelst va nlir:a 

pumpar, h vilka li.itt lillnna sä llas i fiir enine med cisternen. 

Siwlie fartyeet erhålla en hetyd ligare läcka, så l1an ångan 

kondenseras med elst lådvattnet och det kondenserade vatt

net afbördas ePnom luftpumpen, lt varieenom vid upplwrn

mande svårare läckor vådan sålunda iifven minsl;as. Den 

förstnämnd e cisternen förser iclw endast pan norn a med vat

ten och underhåll er det, utan lemnar äfven vallen lill eld

släcl;ning, i .händelse af behor, samt till aslis läclilling. Den 

andra cisternen l;an ärven sättas i berö-ring lll<'u den uudra 
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delen af pannorna, rör att deriträu aftappa vullul'l, uår det 

blifvit törmycl;et salt, livat' P ft ~t· det afbördas med 1\undcnse

rings-valtnet. Saluuda undvili cs , att i furtyuets bulten halva 

utborrade hål, hvillia getlom >ka ldjur eller sjöcräs, under det 

macliineriet är obeeaGnadt, l;unua l;ippas eller föranleda lilc

lwr, älvensom fara för rören s sprancninc, hl'arförutan alla 

apparatens delar liUnna undersöJ,as och under resan repare

ras. Luftpumpens liastiga dl'ift blifl'er lika litet tarlie, som 

med dess rörelse i ett fartn; med sliofvelhjul, emedan alla 

stötar afböjas till följd al den s tura luflr ese rvoiren. Förmä

uan att med machint:riet J,unna liinsa liälsli ep pet frän vatten 

blil'ver äfven bibehållen, och till dessa flere fördelars ernh

ende fordras endast all liafl'a 2 stora cisternt;r, h1illias tj'ngd 

och ntqmme iclie böra auses l1illdt>rli~:e, då de liiiiiila «11-

\'äudas såsom \'aolit:e driclicsvattcn-cisterner. 

En ny method att tillverlia alla slat:s ldirl, som tiii!Ji.ira 

tunnbindare-yrl1et, är uppfunnen ar Rosrnberg (Svens!;), och 

i verksamhet. Medelst användand~ af ång machiner, cirl,el

sår:en och en nylir;en uppfunnen sammaiJfoenirq;s- och ut

sl;jutninus-machin , lian en liugare af de stör:;ta dimPnsio

nrr blifva fullkomligen formad och fardiG till nyttjande pii 

den lwrta tiden af 5 minuter frfln r5:1nlnct, nemliue11 ett 

stycke elc Liggarens stäfver tillsliäras ftir st med ralia sidor 

medelst en cirkel-såg, hvardtPr 'l>ttHvcn lägges horizon!Pit, 

böjes medelst en lirartfull maehin och briu[:as i beröring med 

en cirkel-såg 
1 

på hvardera sidan om släfven ställda i lut

ning. Detta förfarande gifver stäfve11 dess rätta sliapnad , 

artunnar dess sidor gradvis åt iindarne och gifver dem tjock

le!; i midten. Den nyuppfuona sammanrocnines- och ut

slljutnings-machinen verkar äfven för samma ändamål, och 

är mera sliyndsam vid utförandet iin vinl1el-sågen, samt ar

betar med den största skyndsamhet, äfvensom noggrannhet. 

Stärverna och lieearens ena botteu stallas i en muchin, sam-
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mansatt ar jernsliinflcr ;· hvar st;lnc verlinr på en si1rskild 

stril'; och sedan alla stiif'verna hli lv it 'ilia sammantryclite uti 

en cirl1t>l, pi!liiegas handen, och liegaren Lir l'flrdie. Det nät

ta och fullLindade arbetet är j t.'HHI(1odt med hvad en uocl 

schatirllmaliare J,an iistadliommn; rarande hl'arje dess drl 

fullli omlist uor:3rann. Enliet berfdillill{{ sl.ola 15 arhP tare 

med d<>llfla maehin tillv erlia 150 fat om dagl'n, dii der~IIJot. 

samma antal pPrsotwr, användande dd brul,liga handarbPiet, 

knappast !,unna tillv erlia t:del så myrliP!. J)pn stora vielen 

af dri1na uppfinninG och lilliimpnine en af ångn1 ac hin ei1 dPr

rid lian hedömmas dt•raf, att endast de ~tora hrycg Pr iernP i 

London uteirra många tusende pund årliuen för tunnbinda

re-arb ctP, All omlioslnaderne för Flottan i detta afseende 

äro i1ndå stön·p, fir bekant och behofv et dL•raf för l'insliördarne 

5 fasta landd iir så stort, att en stor dt~ l al vin et r:är förl,)

loradt till följd af sdri::hetcn att anslialfa niidit:a liflrl till 

tless bevarande. Arhetss;ittet 111 cd dvnua upp!lnnint: ll'mnar 

full ersiitlnint; för tiden och mlidan al dl besök vid uPIIIIa 

Hr listad . 

Slirufvens an1i111dande till lramdrifl'illlde af farll(! f'IJJ<•l

lan :\merilia och Storbrillannit•n t;ör hastir;arr. fralll;;lct;. 

!\ edan linnPs 3 lin iPr, dl'l' såda11e fart n: andndas, ncm lit; en 

Philad elphia och Liv er pool, Nnv-York och Glaseow samt 

lloston och Lil'crpoul. Ett för sistuärnnd" li1Ii e hesl;imdt, 

nylieen hygdt farlyr; omn<imnes säsum s;ird<>lt>s stariii sHm

mansatt, förnäwlit;a5l al hdt ek, till så väl timm t• r ~om 

bordlä p,gning oeh garnPrinu, med d!nt;onala jernförhindninuar, 

hvard era 60 fot 15ng, 5 tum bred och en tum tjocli. Dessa 

förbindninuar f,orsa hl'ilraiHlra och äro infi!lldl' i limren , 
bultade eenum d(' m, samt på utsidan ldinliade orh vid livar

je ställe, der tvf1 IJand möta, sammanhultadP, IJdia larlyp, 

drifve~ fram medrist en fyrbiadie skruf af J S -} fots diame

ter. Ar 1852 skall (rat; l- och pass 'G('rare-fartetl emellan 
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Europa och Amerika fortgf1 med 12 Ångfartyg, försedde rmd 

skruf, deribland 2:ne förut bcl;ante, nemlie en det för· några 

år sedan af grund tagna Great Brillain och Sarah Sands, 

hvilkPt antal med visshet l;an antaeas vara öl;atll mrd hälf

ten så mån ca, innan inr;5nr,en af f1r l 853, df1 PIHiast ett så

dant far tY{~ varit under år l 850 till denna fart anv:indt. De 

hittills använde vacl1ra seglaode pakPt-fartleen lwmma san

nolilit att snart förlora passagerare- farten , h vilken lll'll och 

hållet torde öfvergä till Ånefartygen. 

En Mii!Pr i Glasgow har uppp,if,vit ett nytt sätt att med 

tillhjelp af liyrlraulistil macllineri, i förening med änckraflen, 

upphala [aJ l l' G af största rlriigtighet på bädd för undrrgåen

de af rrp<~ration, och erbjnder sig !Pmna <Id för användan

det af dytilia b:idrlar behöllica hydraulislw upphalnings-ma

chineri, ångmachineri, upphalningsvagn med jernrullar för 

fartyes upptagande d H pi\ 1 jPrn-dragstflnp,er, 3 lirlier af mas

siva gjuljPrnhanor, l;dtincar och timmer, alltsammans fiirdict 

alt l:igcas ned, till priser, som uppcifvas för fartyg af: 

300 tons drägt 300 fots vU g till g:;o L. = H,400 

400 dito dito 350 , " 
, '!,150 L. = ·13,800. a Hdr Eko 12 

500 dito dito 400 ,, , " 
1,500 L.= 18,000. 

pr L. Ster-

600 dit;, dito 450 
" " " 

1,950 L.= 23,400. 
lin g. 

800 dito dito 500 , , " 
21730 L. = 33,000. 

~000 dito dito 550 " 
, , 3,850 L. = 46,000. 

med 2(1 a nedsättning i prisd, Olll endast jPrllartildarne ön

sl!aS. l\1~cbineriet kan äfven inrättas fö•· arbete med liand

eller hrlstllrafl och liOstar då 11 a l o~ mindre. i\Iachineriet 

hestf
1
r af en hyrlraulisll cylinder i licr,ande ställning, sf1kert 

f:istad vid stadia gntntl i bäddens ö!'ra ända. Denna cylin

der är förenad med pumpar, som ar heta medt'lst ånp,machin 

och draga vatten från en nf1rbelii{len reservair, samt tryclla 

det in i cylindern och sålunda tvinga en i cylinrlem befinl

li~: rörlic kolf i direldion från stranden inåt landet. Nämn

dc liOif år i öfra åndan försedd med ett lvärst)·clie, från 
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hvars ändar utgå sidostäncer till ett annal tvilrstycke ne

danom cylinderns nedre eller unrmast stranden belägna 

ända. 

Vid d nc ra tvärslyeket äro draest:inger af lil;a l;incd med 

den rörliga lwlfven, fästade och vidare förenade rnrd den 

va{ln, uppå hvill;en sl;eppet under upphalninePn h vilar, i 

upprätt ställning uppburet af stöttor och stöd frän den un

derligeande vaenen. 

Sätlt·t för fartygs upptar:ande hestår deri, att sPdan 

V381l!:'U bringats ned utför den lutande upphalningsbädden 1 

flåtas fartyget uppå vap,ueu och försiiln·as medelst stiiltor 

och underlaede träblock i stadi~ st:illning på vagnen. Der

efter fästas de från nedra t värst y el. el p,ående tlra 3stiinr,erna 

till vagnens mellersta eller l;iilballi, förutsatt att den rörliGa 

lwlfven i den hydranlisila cylindern är vid begynnelsen af 

sitt siar,, och således dPss tviirstyclie t;Ht intill cylinderns 

öfra ända. Medelst verl;an af pistonen i ångmaclli~ens cv

linder sättas i rörelse de vefvar, som tlril'va pumparne, va;t

net intränr,er i cylindPrll och utskjutrr dess rörliga lwlf sta

digt och jemnt, hvarigrnorn mrdelst sid o- och d raPstänger

na rörelsen ID<'ddelas vagnen, som tillil,a mrd farty,~et upp

halas på bäddens jernhauor. Då kolfvens slag är fullänclildt, 

bortskaffas det första paret dr;q;stängl'f', en sjelf-verl;ande 

inrättning stängPr på samma eäng den liran , som s1[1pper 

vattnet till cylindern, och öppnar en ann~n, som tömnwr q

lindern från deri befintligt vatten, und el' det på vefaxeln 

sl;jutes eu rulle med en kring densamma löpande tross el

ler kelting, hvill;en också är fäslad vid tvärstycket på dPn 

rörliga kolfven, som härmrdelst sl;yndsamt filerbringas i sin 

förra stallning, filrdif: att z öra ett nytt slag. Of'\ nästa pa

ret draestänger på upphalnings-liedjan fästes nu vid nedra 

tvärstycke!, medan den sjelf-verl;ande inrättningen omvänder 
kranarne ocl1 d fl ·k · · , ere er samma ve1 mng som förut uppl;om-

ruer; koffven "Ör sitt slal!, draosf"ll""I'IIC d 1 tr " u ., u .,c u n ans ,a as, 
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kolfven bringas ned till nytt slag, och ett tredje par drac

stängel' föreoas med nedra tvärstycket, och sålunt.la, medelst 

fortsatta rörelser, uppdrages vagnen med farlyzC'l upp5, 

skyndsamt och jemnt på bädden; varande vagnen unde1· 

dragstängernas sldftande hindrad fr ån alt g5 tillbalia medelst 

vid densamma fästade pallar, som falla in i halien på en å 

jernbanan anbract kam. Då åncmachinen iclie nyttjas ome

delbart för fart ye s upphalninp,, lian d(•n användas till drif

vandet af cirl;el-sfigar, slipslenar och andra ioriiltningar, som 

å varf erfordras; och eliuru i det föreeliende ånga uppeif

vits såsom drifkrart, kan i dess st:i ll e äfven hund eller annan 

krart med lilia fördel anYfl!Jdas. 

Förvaltninecn får härvid anmärlia, att fördelen af dylika 

upphalninr,sbäddar iir betydli~jl större i Linder der tidvatten 

råder, emot i sådane, som salilla denna förmån. 

Ett af l(apt en John Eriksson uppfunnet instrument, till 

skyndsamt utfinnande af afsl5ndet friln eget sliepp till ett 

annat, i iindamål att cilva sine kanonrr <len för målets träf

fande tillbörliga elevationen, är för tj ent af S(lrJ<·IPs uppmärli

samhl'l. l likhet med v~nliga sjöinstrumenter ar detta för

sed! meJ indexelas, horizontglas och sict-diopter; men da 

på de förra df:D för l'inl,larnes allösnill!j eruderade bligen år 

minst i cirlwl, är den pä detta instnnnent afpassad till en

dast- de små vinidar 1 for hvillias tacande det Pcenlligt>n är 

afsedt. Det utgöres af en fyrkantie kolf, i ll\'ars öfre ända 

alidad eller indexciaset finnes; i ett fast tvärstycl1e p~ om

luing ~- af lwlfvens Jrwp,d, uppifrån, sitta horizontglaset och 

siet-dioptern i hvar sin iinda. l kolfl'ens undra ände llnnes 

en tancentsliruf, som drifver index och tilliba en liring en 

axel rörlip, sliifva, på lnilken linnes utmärkte de distanser i 

yard> eller Iot, som motsvara de tacna vintdame; så att då 

frän en l1änd höjd öfver vattnet, till exempel ifrån stormär

se n i et; d skepp, dcu i llorizonltJiasets folierade del synliGa 

·, 

1G9 

vatt(•nlinien af ett annat sl><'pp, bringas öfver<'ns med den 

Vt'l'liliga horizonte!l 1 sedd t;PnOru horizonfcJasets OfoJierade 

del, ut vises motsrarande di slansen på den omnämnda sliif

\'311, utan nå~on ber;lkuin gs anställande ; hrillie! vid 2:ne 

fartygs nall;ande till hvarand!"' litlen of!· · ·l 1 · 
,.. . ' ' ' a H i<' rllP• !:Ifl't"r. 

1'0.1' ett fL'I af en half fot pi) hundra i den anlauna llöjd l' n 

hvliliel fd mera sällan anses höra intl"lffa lll. 1 ·r ' 
' , 'll!l ves mot-

svar3nde fel i 

fot på 6000. 
distansen bli iv a nio yard på en mil, cirlia 27 

Dd, silsom Kaptt•u Erilissou~ uppOnninr:, rl'dan m5nca 

a_r" bekanta och föl' dess stora prali!islia nytta lofordade djup

SjOiodet, h varmed i Septemb Pr är J 836 1,5 l-'llv<'I··J··1 A · ... 
' ~ " · ·'" lllll a-

litetets befallninr, 1 anstalldes pröfninr, i Atlantislia Oceanen 

på djup från 5 famnar till 600 famnar, och Joduinear fl so 

fam~1ars djup erl •iillos vid 6' hastiehet hos fartyr;ct, har vt

terlq:are blil1it af [{apt en Eri l> ssou filrhiittradt, s5 att. i 

stället för ett enda glasrör å dd äldre, det förbättrade ;
0

_ 

<~et har 2:ne, det ena utvisande djupen fr!in och med 6 

t1ll och _mt!d 30 famnar, det andra de största djupen, hvillia 

ock denilenom liunrwt med stöne lydlir;het utmiirl,as. 

Eu vid namn Dunn, haJ' i Enulaud erhållit pat l· nt ii en 

så l1allad Ca loc ic-macllin, il vari dc'n drifvande liraftc·n ;u· il!-

lllosferi sli luft l'lic•r andra 11 {] 
' uasc;r e el' yl<irnncu' hvill;a l_!e-

llom upphettlllfl[l l;unna hdj'dli,, t utvida·ls 13 ·J ·r ' e 

· '' u' • eo 11'! illll{;en a 

dt•nna mlcl · ·· · 11 1 
• ' ~ 1111 ar l a a' u ·ven de minsta omstandichelel' så 

llli den' som i eu här lllliommande Tidslirift för prali!isk 

bygenadslwnst Jl,mnals öl'ver deu al l(alllen J E 1··r- · . r 
n . . . • 1 .sson upp unue 

Calonc-maclunn, om hvars tilll'ai'O oc!J verlisamh et en i 

Post- och lnrilies-Tidninl!ar för den 18 December 18"1 N·. 
306 ' ,.. i) •

1 

. , .. III ord rapporl fr5u Eders l(onel. Maj:ts Charile d'affaires 

l l·orenta St<JII'rlla i i'\o•·d-Ameril,·,·t f'o"I'JJJ,'l.l••l' , , att full vis:;hf'l 
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lemnas, det dPnna och den förs tnämnde lmnna antJgas \'ara 

en och densamma. 

1\lachinen beo;t5r af en cylind er, l;allad mataren, i 11\il

li<'n lurt inlräneer och utdl'ifves eft<'r behof genom 2:ne 

sjclf-verl;audc ventiler å cylinderns locli, den ena af d('m 

öppnande sie inftl och den andra utåt, och medelst en piston, 

nmalarc-pistonenn, hvillo~ n med 4 sliineer är fast förenad 

med en annan piston , som röres i en öppen större cylin

•ler l1allad den Vl'rkande, hvill;en ä t· s !iii Id rätt undrr mata

ren. Vid underliant af den vrrliande pistonen är fastadt ett 

qlindl'islit ki\rl med inböjd sphrrisl1 botten och fyldl med 

elllfast lera i bollen samt lrfllwl derofvan . Detta l•:irl kal 

Jas nvårme-arst:ingaren", och förekomm et· hellans förslörande 

verkan på pislonen. Rätt undet· den verlwnde qlindern och 

med denna förenad samt med lil1a inböjd spherisli botten 

försedd ' är en 3:clje cylinder, ~alla d expansiooshettaren. I 

bredd, med denna och ungerärlit; lika höjd, är förenad en 

fj erde cylinder, liallad "hettaren", hvars bollrn jetlll'ål är in

böjd spherisl;. Förbindelsen emellan hl'llaren och expan

sionshettaren regleras genom 2:ne ventiler, som ömsom öpp

na och sluta sig. 1\(llt ofvanom hellaren äro 2:ne paralelli

pipedislia rum f) lida till ntira öfre och undre l;ant, med 

gallet• ellet' tålt lagda trådar af metall ei!Pr berglin 1 på så 

säll, alt de formera sm å upp- oeh nedgående rör. Dessa 

rum met! deras fyllnin3 lwllas "reGeneratorer". ~ledelst en 

större öppnine , gående upp och ned i hvardera reeen€'ra

torn, år den nedom regeneratorPrne varande hettaren i för

bindelse med t! en ofvanom dem varande 5:te CIIindt·l'll , 

kallad "eruottaearen", l1villien ställd i fön·nio3 med )lire 

luften p,enom ett rör, som l<an stånBas med en IHan, är me

delst e tt annat rör fön·nad med liammaren till den ventil, 

sotu på malaren öppnar sie utåt. De genom regeoatorerne 

guende öppnincat·, je m te mellan dem pa deras öfver- och 

undel'l;ant befinllir,e si\ ~aii<Hic mottaGnings-rum, kunna me-

d•·lr-t en slidvt•ntil upptill och nrdtill turvis silltas 

delse med den upphettade t·ller nfl;ylda Juften. 
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förbi n-

Under htdtart•ll är· en " Il t 1 1 
" ' s a, , oc 1 UtHkt· np:tll;ions-

llettarrn en annan, i h1 ill,a före ma cldnen 5 it:ång siillnillp, 

uppgöres eld, och Pil snida flirhr:inning under!tilllr•s hvarm('ll 

' 
' 

hellaren, t'X Jlilll Stons-hvttan•n och re{'l'fl"f'al 
1 
.. 

, " 'f,., ll<"s uudre 

delar upphelt ;Js till 5110° Fal1renheil - '>t·oo c 1 ," 
- -

1 " 'If. Der-

efter inpress<ts med handpump Plkr aunat f.i• ·nli :; t medPI lurt 

i e010!lagarrn, lifld ess inre trydflillp.Pn UJJJl{;~f' till S a j (l ft) 

per fJI'adral-lum, hrarf'!f t·r ld·anc·n tilll'l'f.tf• ·s ,,, 1 1 1 l' 1 
• "' '< e s . s 11 -

venlilel'!les stilllandp sa all Of"IOIIl'Jiinnc•n ~ .1 
. ' u ' o & u ( t•n ena l'PffC-

natorn blir öppen, strömmar den sammanpressade fult en från 

emottacaren ned till hettaren och ridare oenon
1 

en .. 
1 " oppnac 

ventil till expansions-hettaren och den verkaude pistonen 

som af den t;enom hellan utvidcat!e luften lyrtes tillil;a me~ 

lll<tlare-pistotH'n, hvill;en utdrifver lnftt•n lir n
1

·
1
t 1 • aren oc 1 

e~nom. rörd till emottaearen. Dft det uppsii r JHl e slaeet är 

na1·a sm fullbordan, slutes den nu öppna ventilen emellan 

hettaren och expansions-hellaren och en ann .. 
. ' an oppuas, 

hvaneenom den upphettade luften friln expan>ions-hettaren 

strömmar till den undra reaeneratorn afs,.tt 1 1 
" , d er c er 1 d mesta 

af sitt värme och utströmmar nästan aflij'ld i rvmdt'n d . 

d 
. , un et 

et den vrrl<ande pistonen IJP.d<>år tillilia mn l l t· . 
" c< na Me-ptslo-

nen, och fl'i sl; luft inströmmar i mataren eenom d'·n på dess 

l_ock varande nnlil, som öppnar sig inåt, Då sla"d nedåt 

ar nära sin fullbordJn, slutes den nu öppna VPI~tilt-u och 

d~n slutua öppnas, hvarieenom luften frän emotlagaren tä
1
• 

;a förut brslirifr en \';ig, fritt strömma till J1cttarne, till 

astadliOmmande af ttl nytt pistonslag uppåt, vid slutet hvar

af ve~tilem~ emellan hetta l'lle vexlas i den orduiue-, som vid 

:~t forra J~lslousi<IBPI, och så vidare fortfarande. Eftl' r om-· 

rtng 50 p1stonslar, är den reuencrator, som af den upphet-

tade luften genomströmmats' betydli"t upphettad l . f" . 
si'! . " • , tvarote 

' l( vcnt1lern e då omsliaslas , så alt den l;allare luften från 



1 ~. 1 • strötlllll:l till ill'll.trPn f:''nom d••n ttpphi·llacmottaearen u 

l l lYh Jen IIJlJih<:ltade luften fritll expansions-de n:t;enc•ra on c 

heltaren genomströmma tlen svalare rpeenrratorn och der 

afs<itta sitt \~1rme söm! sedan utströmma rymden tlltrler i 

öfriet uibchållrn eung af machinen. 

En enldarc Caloric-machin iir M1·en uppr;ifren. l tll'li 

finnes t>nuast en slidventi l, en rPgen,•rator, en heilare, nem

Iigen expansions-hettaren och en elrlstarl. För hvarjP piston

sla~~ uppåt, lemnar ventilens sl;illninr: luft1"n lrfin emoltaga-

0 .. 1.1,1,.1·1 ' ' 'ior orenom re"enerat orn till rxpausions-l; .. ttaren, ren , , ll o u 

och för hvarjr pistonsl<tp, ned:H afsl<iiiGrr ventilen lullens 

tillopp fr5n emoltagarc>n , och lemnar dPn i expansions-het

laren varande uppht: ttacle Julten fritt lopp eenom rezenera

torn och ut i frLt qmuen. 

så \ål på den förut bPsi.rifna macltinen, som ocl; pft 

tlen scdn<~re sk<lil, viu anviindand<'t af andra flyt~imnen itn 

atmo,ferisk luft, som drifmPrlel, em ellan det rum, dPr flyt

ämnE'! utströmm<Jr, då pistonen är i nedgå1ende , oeh den 

nntil som på uniarens Joel• öppnar ~;ig inf1t, finnas ett för-
' ., 

bindnines-rör, h varigenom Jet v!.'rl;ande flytilmnd, som VII 

pistonens uppeäende cjorl tjensl , vid pistonens nedcående 

inströmmar i motaren, och sl\lunda en .och samma mycken

hl·t af drifiimne i standie vexlint: drifver machinen. 

Den ofvan f1bt>ropade rapporten omn<-lllll!Pr såsom 1\ap

trn Eril;ssons upp 2irt, <tlt åtzånp,en af bränsle för en Calorie

machin ar l 00 hästars kraft ål" 8 rE lwi i timmen. D dta är 

unp.efiirligen den åtgnnt: liol, som till vanliga ångnH1chint•r 

för hvarje hi1stliraft erfordras. napporten omnitmner ock, 

all 1\apten Eribson ernar låta förfärdiga nästa maehin för 

auhrinp,ande ä farlYt:· Siwlie försölirl. ulfalla lycldict, hvill;et 

snart torde visa sit:, så mft,le, såsom följd deraf, t•motses 

lwl ydlit:a ekonomsilie fördelar, äfvcnsom stora förändrinp,ar i 

1111 hrnldiGa fartyr,s fornll'r, tacliline oeh inredninG. 

OM LONGITUDENs I'I NNANDK 

Sedan låneliga tider tillbaka, har Longitudens finnand e på 
sjön, utgjort ett ar de problemer, som mest mstat A~ll·ono

mers och Navigatörers uppmä rlisamhet. Methoden 1 alt an

vända ur till Lonp,itudens bestämmande, omtalas redan från 

början af IG:de seldet, ehuru den för st ifrån år 17J6, då 

John Harrisun förfärdigade den första Chronametern , J,an 

anses hafva l;ommit i allmännare bruk. Methodeo, att ge

nom så kallade Lunar-observationer finna Longituden, date

rar sig åfven från början af 16:de sE> Idet, då en llolliindare, 

vid namn Reineras G"mma , förPslog att eenom sådana ob

servati oner beslämrna Longitud en. MPihoderna härtill för

bättrades ar åtskilliga' såsom Loneomontunus och J Pall Bap

tist Mori n , samt srdnare af Dunlitorne, Borda m. fl. Lili 

väl kunde dessa methoder l'j användas med näeon säkerh et, 

så länge man saknade eoda mån-tab ell er. Denna brist af

hjelptes år 1760 , då Tobias Maijer utt;af sina mån-tabeller , 

för bvillia han erhöll ett, nlaf Engelska Loneitucls-Kommis

siooen utsatt , betydlieare pris. l\l.1n-Ephemeridrrna hafva 

sedl.'rmera blifl'it ytterligare rörbältraue, så alt med den 

fullkomlighel rle nu ega, förtjenar denna ml'!hod det högsta 

anseende. Den har äfven hittills alltill varit använd såsom 

kontroll på Citronorneler-m et h oden, h vars fel, ehuru nume

ra vanligen sruå, lilmll äro ohrp,rånsade, då deremot vid 

Lunar-observa tioner, sannoliii a felet är inskränkt till ungef.'ir 

! grad. 

Chronometern är till sin n~tur elt ganslia ömtåliet in

strument, och lill fiilliv,a förändringar i dess gång lwtma upp

komma, hvaricrnom de fel~kligaste resullater erhållas. Det 

12 
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ar derföre högst nödv~1ndigt att, så ofta möjligt är, undersö
lin densamma; och denna unde1·sökning har hittills, i öppna 
sjön , enc.last verkstäl lts genom Lunar-observationer. Dessa 
observationer äro äfveo tillråcldiga, för att finna h vad tillit 
Chronametern förtjenar, men de äro svära att verl;stillla och 
fordra en lång och besvårlig calcul. Della blir så m ycl1et 
litinnharare, om Chronameter sabnas eller visat sig obrul;bar1 

och dylil\a observationer ensnmt måste anlitas. En annan 
method till Longitudens flonande 1 hval'l'id både observatio
nen och beriiknincen vore li.iltare än vid Lunar-observatio
ner, och som tillilla ear nåaot nf1r jemngoda resultater, vore 
derföre utar sflrdeles Yiet och isynnerhet väll;ommen i och 
för navigeringen ar handels-fartya, der omständigheterna of
tast ej medgifva uppoffrinc af så stor tid, som Lunar-ohser
valianer fordra, och der coda observatörer i allm{whet iiro 
minlire att p5rål-ua i"tn på örlogs-fartn;. Det torde derföre 
vara väl värJt, alt fästa Navieatörers uppmärksamhet på en 
dylik method, som, fastän till sin iJe l;äud för lång tid lill
hnl;a, dels rålwt i clömsl;a, dels ej varit så ut vedlad, som 

behofvet fordrade. 

Emedan månen fullborliar ett periodisl!t omlopp kring 
jor1Jen eller 31i0° i Ascensio-Recta på ungefär 27,32 dyeo 1 

så måste hon daglicen förändra sin A. R:a , per medium 13° 

eller når, o t mera än l 0 p J l v5 timmar el l r r l 1 
( 4 tid-se

kunder) på 2 minuter i tid. Om Illl 1 genom någon obser
vation, mUnens A. R:a !;an flnoas vid en gifven tid på det 
st:ille man bc·flnner sie, så lwn lierar, mell tillhjelp af Nauti
cni·Airnanachan , motsvarande med~ltid i Gr·e<·nwich erhållas, 
hvarnf srdermera Loncitudrn hbrlcdes på vanlist sätt. Pro

uleruet kommer då alt innefatta: 

1 :o. Bestämmande af observations-liden ombord. 

2:o. Observation till flonande nf månens Asceosio

RPcta. 

3:o. Alt sölia motsvarande medeltid i Greenwich. 
• 

/ 
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Bestf1mmandct nf obsen·ations-iiden ombord 1 kan ske 
genom någon af de 1 pä sjön vanli~:en beeaenade1 mel!wder
na till tidens finnande; men 1 uågon serskildt observation 
be!Jöfves ej göras härtill 1 ty den kan finnas genom samma 
observation, som lwmruer att. hesaenas till flnoande ar ma
nens Ascensio-Recta. livar och en, som emot en viss tid i 
Greenwich lwn finna ([:s A. R:a, ban äfveo emot denna r;ir
ven 1 finna motsv~raode medeltid i Greenwich, så att detta 
be !J öfver ej vidare förldaras. Återstår således eudast att vi
sa , huru månens Ascensio-Recta kan flnoas vid en viss 
tid ombord. Grunden för m elit oden härtill, är den 1 att 
en himmelsl;ropps limvinkel åt vester 1 adderad ti ll dess 
Ascensio-Recta flr lil1a med sideriska tiden ; och sillerisk tid 
minus månens tidvinkel åt vester aifver månens Ascensio
Recta. 

För detta ändamål ob~ervcras samtillip,t en höjd af må
nen och en höjd ar en annan himmelsliropp (heldst en fix
stjerna), då de h5da iiro i tjenlict liige för tidens beslåm
mande. !\led tillbjelp ar ungefärlig observations-tid efter 
uret samt rälwad Latitud, uträknas stjernans (solens eller 
planetens) tidvinl;el åt vester, som ndderad till objektets 
Ascensio-Recta, p,ifver siderisk tid vid observationen. Emot 
denna sideriska tid söl;es motsvarande medeltid 1 som redu
ceras till GrC'enwich, och för h vilken uttagas de elementer, 
som behöfvas för berälwingro af månens tidvinl1el. Derefter 
be rMoJas månens tidvinkel ellrr t, pf1 samma säll som stjer-

(P+ rp+h) o ans, efter den liånda formlen: sin 2 ~t = cos 
2 . (P + rp +h ) cosec p. see rp . . . 

s1n -h ' hvarr p = objek-z nz. 
tets polar-afstånd; rp = räloJad Latitud och h = objek
tets sanna böjd. Om nu (L :s tidvinkel ål ves t 1 subtra
heras ifrån Jen förut funna siderisl;a tiden , så erhålles deR 
söl1ta månens Ascensio-Recta , livaremot sedan medeltiden i 
Greenwich li\tteligen erhålles. 
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Vi hafva härvill antagit höjcl-observationerun göras sam

tiuigt, men det år ej nödvändigt, utan samma observator 

kan verkställa båda efter h varandra 1 så fort han mPdhinner. 

Det är likgiltigt h vilketdera objektets höjd som förut mätes, 

blott den berälmade tidvinkeln ar stjernan, alltid reduceras 

till hvad den siwlie varit i samma ögonblick som månhöj 

den observerades. Denna redul•tion år ganska lätt, då man 

besinnar, att korrebtion en till stjernans tidvinkel alltid måste 

vara detsamma som förlupna tiden emellan observationerne 

förvandlad i siderisk tid. Hårvid föruts~ltes likval, att far

tyget ej synnerligen förändrar ställe emellan häda observa

tionerna, h varföre dessa mäste följ l tält efter !Jvarandra. 

För att visa Longitudens berälwing af dessa obsenatio

ner , må ett enda fullständigt exempel anföras : Den 6 Ja

nuari 1852, på räbnad Latitud Nord = 56° l 01 ; Longitud 

Ost = 16° 301 011 (verldig = 15° 351 461
11 :;) obsenera

des kl. 5t 40m e fler uret, d :s ö fru brädds Altitud = 19° 

161 3011 och kl. 5t 42m 30s stjernan a Orionis Altitud -

14° 51' 2011 • Ögats höjd = 16 fot . V Longituden. 

l 
'! 

g; -
p -
h -

Galcul {dr stjernans tidvinlrel. 

*:s Obs. Alt:d - U 0 51 1 2011 

lloriz. daln. - 3 1 5611 

App:t Alt:d = 14° 47' 2411 

Refr. -

Sann Alt:d h - 14° 431 47 11 

*=s Deklination =N 7° 22' 24," z. 

56° lO' 0" Log. see = 101z54 31 r 

82° 37 1 35,11 s Log. cosec = JO,ooa606 

u o 431 47 11 

s= ]53° 31 1 22,"s 

s - 76° 45' 4 J," 4 Log. c os - 9,a 5984:> 

J s- h= 620 

* =s lid v. åt 

J l 54/14 Log. sin - 9,946062 

ös t. t = 4L 57m 57 ,5 s Log. sin 2 ~t - 191563830 . 
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D:o åt vest. _ 

*:s A. H:a _ 

siderisk tid vid ob

servationen -

Motsvarande me

deltid -

Uret visade -

5t 47m 3ls 

5t 4201 303 

Uret efter me-

1 s 'Z 

deltiden - ot 5 01 
}S 

Ca/cul för Månens tidvinlrel. 

Observationstid efter uret = 5t /lom os 
Urets fel - + 5m JS 

Medeltid vid observationen = 5t 4501 JS 

Tidskillnad ost =- t t 6m os 

Heducerad tid _ 4t 39m JS 

d :s öfra brädds All:d - 19° 16' 3011 

Horiz . daln. - 3 1 56" 

App:t Alt:d - 19° 121 34" 

tl :s -~ Dia m - 151 5011 

Central correct:n - + 52' 911 

G;:s sanna höjd h - 19° 481 53" 

g; - 56° l 01 O" Log. see - )01264lliT 

p - 67° 37 1 61
11 4 Log. cosec = IO,oa40I4. 

Il - ]90 48' 5311 

s = 143° 35' 59,114 

l s - 7JO 47' 59,11 r Log. cos 9,494623 
'! -
-b - 51 o 591 6,"r Log. sin - 9,89 6444 

G; :s t= 5t49m53,ss:;Log.sin2~t _ 19
1
679398 

G; :s tidvinkel åt vest = 1st tom 6,s 15 • 

C[ :s corrigerade Oekl:n = N 22o 22' 53,"6 . 
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Culcul för llidnens Ascensio-R'ecta sarnl medeltiden 

Greenwich. 

*:s tidvinkel åt vest vid observationen - 19l 2m 2,Ss 

Reduction till tiden för månobserva-

tioneo eller för 2m 30 5 medeltids 

förlopp =- o t 201 30,5
411 

* :s tidvinkel åt vest vid månobser
vationen -

* :s A. R:a -

JS' 59m 32,~089 
5t 47DI 91

5
915 

Siderisl1 tid - - 24L 46m 42,5 oo4 

([:s tidvinkel åt ves t - Hl t l om 6,5
15 

-----------------
d :s Ascencio-llecla - 6t 36m 35,ss 54. 

( :s A.ll:a d. 6Jan.ld.4t=Gt34m49, 5 79 

D:o kl.51 =6l37m1S/'a6 

Dilf:n för 1t = 2m 28,5 s7prop.Log.= I,s8H 

2m 28,8 57 : 1m 46,"o64 = Gom : x; 

t m 46,5 o64 prop. Log.= 1,5308 

x = 01 421D 49S pro p. Log. = o, 14 6 5 

!\lede l tid i Gr: ch svarande emot (l; :s A. H:a = 41 42m 49' 

Medeltid ombord = 5t 45m l s 

Longitud ost = 15° 331 O" j tidskillnad ost = I t 2m 125 

Vid detta exempel, borde egentligen calculen af månens 

tidvinl1el förn yas, emedan den funna tidskillnaden slliljer be

tydligt med den antagna ' och mån ens del.!ination derföre 

varit felalltig; men, emedan månens deliiinations-förändring 

\'id detta exempel ål~ gansila långsam, så är all omriililling 

obeböOig. Resultatet är ocl1så endast felaktist på 21 46,11 s i 

båge. 

Lika säkra resultat kunna i all1nänhet ej påräbnas, nH'n 

om pass:mde tillfälle för observation väljes och denna rör

öfrist !)Öres med noeerannh et, så böra resullaten åtminstone 

blifva jemngoda med de, som Lunar-obsenationen cifva. 

/ 
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Vi slwla nu söl1a att u!l·cdn, under Lvillw omstäntlighe

ter, dessa observationer kunna med fördel användas, samt 

lemna allmänna föresluifter för deras verliställande. 

De fel, som kunna hafva inflytande pä resullalens sä

kcr!Jet äro : fel en i observerade höjd er, r;iliOad Latitud och 

polar-afstånden (beroende af felalitig reducerad lid). 

Dessa fels inflytande på tidvinldarne finnes, om man 

differentierar den vanli~a sferislia triangeln, som bildas af 

komplemeolerna till Latituden, höjden och deldinalionen, med 

alla dessa qvantiteter ansedda som variabla . Om objektets 

azimuth sättes = a, tidvinkeln = t, Parallaetiska vinl1eln = 
P, Latituden = rp och Deldinalianen = O' j så finnes det in

flytande, som ett fel i höjden = db har på tidvinkeln efter 

formlen dt = - dh. see rp. coscc a. 

Ett fel i Latituden = d rp, gc1· felet i lidvinkeln eller 

d't = - d rp . see rp . cot a ; och ett fel i deklinationen = 
d o' ser li\lvinkel-felet d"t = cos P. see rp. cosec a. d 0'. 

Af dessa formler finna vi, alt felen i allmänhet ölws 

med Latituden, men mioslws ju mera ohjelitens azimuther 

niirma sie till 90° . Vid a = 90° försvinner d't eller felet 

i tidvinkeln, svarande emot Latitudsfelet d rp j emedan cot 

911° = O, ser hela qvantiteteo = O. Lilialcdes finna vi uti 

formlerna för \lt och d"t, att a = 90° ser minsta miijlica 

\'flrdet på falltorn cosec a i således böra objelitcn h eld st ob

serveras då de i.iro uti I:a vertilwlen eller så nära derintill 

som möjligt. Uti alla formlerna förekommer see rp såsom 

faktor och sålunda ölws de sannolilw felen betj'dlict med 

Latituden i hvaraf följer att mclhoden ej bör användas på 

hösa Lutituder. Utaf forml en för d"t, llnna vi dessutom att 

denna term försvinn er då parallaetis!ia vinl1eln = goo ; ty 

cos 90° = O. Hvard era tidvinlieln atfec lcras utaf felen + 
dt, + d1t och + d"t. Dessa fel lwnna visserlir, en komma 

att fä lika tecl1eu och sålunda mrtl hela sin summa föror-
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saka fel tidvinkeln, men delta vore en lillfålliglwt, som i 
allmånhet ej år att befara , utan uppharva de snarare hvar
lliHira til) en del och rninslw sålunda absoluta felet i hvar
dera tid vinkeln. Men, det ål' ej på detta fels absoluta stor
lek, som resullalets sällerhet beror j ty, om objekten båda 
observeras på samma sida om meridianen så blir l[ :s A. R:a 
= *=s A. B:a + (*:s t - l[ :s t), och härar finn er man 
alt båda tidvinklarue kunna vara absolut felaktiga; men de
ras skilload ändå den rätta , blott bådas fel falla åt samma 
håll och äro nära lika stora, Vi slwla und ersöl;a huru\'iua 
detta gynsamma förhållande i allmänh r l är att påralma. Om 

felen i höjd er sättes = dh och dh 1, tidvinldarne = t och 
t', deras motsvarande fpl = dl och dt' samt azimuthrr = 
a och a', så blir i a llmiiuh Pt dPssa fe ls in ve rl;an på månens 
Ascencio-B ecta eller d. A. H:a = dt- dl'= see rp (cosec a'. 
dh'- cosec a. Jh). För att denna qvantitet sl;a ll blifva obetyd
liv,, m5ste höjdfelen vara nf1ra lilla stora och falla at samma håll , 
samt obj eld ens azimu the r äfvrn vnra nära lilw. Detta sednare, 
kan och böl' man alltid åstadlwmm:J, genom att välja ett så
dant objelil som ä1· nära samma vertilwl, som mån en belin
ner sig uti; deremot bero höjdfelen endast på hvar och en 
obse rvators sideldighet, och den end a säherhd man har för 
all de skola falla åt samma håll 1 är del silfiallade personal
felet , som gör att de Ocsta vana observ.l!örer mäta alla 
vi nl.lar, anti np,e n något för stora eller nf1got för små. EmPd
lertid, då uppmär ksamli e ten nu är lästad på vigten af dessa 
fel, bör h varje observator, så l' id t möjli!:!l tir, söl;a undvika 
a tt mäla den ena böjd en för stor och den andra för lit ro. 

Ett fel i Lat ituden = d rp ger feld i ~:s A. fl :a eller -
d' A. R:a = d't - d ' L' = ,,. ,~ rp (cot a' - co t a) d rp; 
livara r synes, att om ohjel;ten hafva lil;a az imnthE'I' blir felet 
= O, samt i allmiiohct obetydliet, om de äro nära lil.a 
hvara nd ra . LatitudsfeJd ål' detsamma för båda tidvinldarn e 
och de upplwmmande fele n må~te så ledes i det närmaste 
e li min era h va randra, om objekten observeras nära samma 
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vertilwl eller med liten azimuthal-skillnad. Höjd- och Lati
tudsfelen, äro således af mindre betydenhet, om observatio
nen ta ges unde1· de gynnande omstäodit;heter, som blirvit 
antydda j men , deremot q vartår alllid felet i ~:s tidvinkel 
d''t = cos P. see rp. cosec a. d O', som med hela sin 
storlek inverkar på ~:s A. H:a, ly detta fel blir = O för en 
fixstjern a och ä! ven för en planet eller solen högst o be

t yJiigt. 

orvanföre ål' nämdt huru df'lta fel bHor ar Parallae
tiska vinkeln, Latituden och ohjPlil r ts azimuth j men dPt !Jf'

ror arvrn ar d O' eller ~:s del•linatious-förändring ' och h lir 
tydliu en mindre ju låncsamma re dPnna är. Då deliiinationen 
är stor, ål' förfllldrinu en långsam och således i Jrttn fall för
delal;tig; men om Latitud och deldination äro af olilia namn, 
möter den olflgenhetPn att objPI>tet ej kan observeras til!
racldigt nära l:a vertilwlen, isynnerhet om man bel1nne1· sig 
på hög Latitud, h varföre man i Jet fallet, mindre bör fås la 
sig vid deldinations-fi\r[lnddngens storiPk, som i al la fall Pj 
kan förorsaka synnerlit;en stort fel, än att obsPfl'era ohj<>k
IPn i det tjenli gaste l;ige för lid vinkfarnes bestämmande. 
Jhiraf finna vi, att resultatet i allmänhet blir siil>raJ·e, om 
deklinat ionen är af samrna namn som Latituden, men dPre
mot ej s~ tillförlitligt om motsatt förhå llande rp,er rum. 
Ert er denna framståilning om det in !I l t ande , som de sa n
nolika felen i ealrulens elementer lwnna hafva på resnitatels 
siik'!rhet, torde följande allmänna föreslirirter anta~as till ef
terföljd, för erhållande af pålitliga resultat. 

l :o. Till observation ut v;iljes helst en llx-stjerna, som 
ej skiljer betydligt i Asct·nsio-1\ecla och deklination , mPd 

månen . 

2:o . Båda obj ekt r os höjder observeras Jil,tidigl Pller 
med kortare uppehåll, på summa sida om flH'ridian en oc.h >å 
nara osl eller vest som möjlip,t. Vid observation ~ n sö l;o· 
man undvika all böjdfelen falla ål motsalla biill . 
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3:0 • Höjderna böra vara små lik väl ej mindre än 6° 1 

för refral•tionens skull. 

4:o. Om möjligt 
1 

bör alllid vf1ljas en sljerna i månens 

granslia p l ty dess böjd lwn u å säkrare observeras ) emedan 

harizonten under stjernan, alltio är upplyst af månen. 

5:o. Då Latitud och deliiination äro af olil~a namn , 

bör· mcthoden ej användas på högre Latitud ån 45° a 50° 1 

och på dess mindre Latituu ju högre deklinationen är. 

6:o. Om den erhållna Longituden skiljer betydligt med 

den räl;nade, bör ca lenlen af l[ :s tio vinkel förnyas, i det at t 
emot ny reducerad tid söl;es l[ :s deklination, som då g if V(• r 

ett liorrelitare ' 'ärde på l[ :s tid vinkel och följaktligen äfveu 

på slutlica resultatet. 

slutligen torde böra anmärlws, att de fel som lwnna 

uppstå i höjderna, till följe af refral•tionens och horizontens 

dalnings föränderlie het, a ro desamma för båda höjderna, 
och eliminera derföre bvarandra i det närmaste. Samma 
blir förhallandet med personal - felet vid höjderna , och då 

Latituds-felet, efter bvad visadt ar, i det närmaste försl'inner 
vid tiuvinldarnes sliillnau, si1 är det egentligen endast de 
vnnliBa observations-felen samt felet i et :s t.lekliontion, som 

kunna hafva n5eot särdeles ioOytande på resultatet. 

För att eme<llertid kunna vänta goua resultat, hör me

thoden användas med urskiljnine , ty annars · I;an den ruöjli
än hvad döda rfllwingcn p,en föra längre ifrån det rtitta 

gjort. Ca riskrona i Maj 1852. c. [(. 

II v a rj c h a n d a. 

Utvidgade lwmmunilrations-anstalter mellan andra län

der. !eke eosamt Eneland och Förenalle staterna i l\'orra 
Amerilia l.Jl'lllötla sirr om att allt mera ut viJga liOmmunil;a
tionerna mellan verldens vietiznste hanJelsplatser; äfver. Spa

nien. slwffar Ånefartn; för !Jastip, förbindelse meu Veslindien, 
samt det lilla och jemförelsevis ohemiirkta Konungariliet Sar
dinien ämnar bilda en regulier ån3båts!inie mellan Genua 

och New-Yorl;, med anlöpande af l\Jadeira på sädana tider, 
att man sa:nmanträlf;tr med de Enuelslia propell er-fartyg, 

som månatligen inlrälfa der på resa mellan En[!laod och 

Gorla-hopps-udtlrn. L>d är naturlietlis ecnom stora upp
offringar å Sardinianska Ilegeringens siJa, som denna fart 
lwn bö1jas. 

Sjömätning i Amel'ilia. I Förenade Statrrna har en 
noggrann uppmatning af landets vidslräelita l;ust, undE'r Pro
fessor l.lachc's lednin g fortg ått de sednare åren. T November 

hvarje år a!lemnar han rapporl om arbetets fortr.:5np,, och 
man finner af uessa uppgifter till och med år J 8~9 följande : 
Kusten delas i 10 sektioner, Jrn första börjande med Sta

teu Maine och <len nionde slutande med Texas, livarrmot 
den sistu inn efattar Slilla hafvets l;ust. För hvarje sildan 

sektion delas förr:iltniogen i 6 delar nem !iucn: l :o. Allmiiu 
relwznoscering , livarefter arbetsplanen och stationerna be
stämmas. 2:o. Trian ge lmätning för stationernas utlii t:gandr. 

3:o. Astronomi slia obsPrvationer för de vietigusle punlilcrna . 
4:o. Topographislw arbeten för alt uppdraca l;u stPn, ut

märka jonlmån, viigar m. m. på liarlan. 5:o. Uydrogra
llsl!a arb eten för att. uts <i lla lo1lningar, bott ens besliillfenh d , 
tidvatten och strömmar; samt 6:o. ~Jacnctisl;a observatio 

ner· öfvcr kompassen s missvisnine. Efter arbc!L·uas sltil , 
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kontrolleras kalkj•lerna vid hufvudliontoret, och karloma sam

manpassas efter bestämd skala, ritas, graveras, lryc~as och 

·r Fo··r Lonoitudens bestämmande användas ISJ'nner-
ut~:• vas. ' · " . 

het stjernbPtäclwingar, och herälmingarne deraf hafva publi-

cerats. Dessa resullater instämma ärven med dem man 

emellan hufvudorterna fått medelst elektrislia telegrafer. År 

1849 anvåndes till dessa arbeten 45 personer, nemligen: l 

Stj·resman 1 26 Medhjelpare 1 3 Kaptener \'id topoeraphislm 

korpsen 1 10 Kapten-Löjtnanter af Flottan, 2 Löjtnanter af 

Flottan 1 Major vid armen och 2 Professorer. Kostnaden 

beräkna,des år JS51 skola hlifva 216,000 dollars utom aflö

ning för Flottans och Armens Officerare eller för det sjö

folk, som användts till de hydroeraphiska arbetena. 33 kar~ 

tor voro redan eruverade 1 Il under arbete; de flesta I 

_ _ L af rätta stol'lekl'n men föröfriet becagoas ärven :wl!öo' 
~ooon ' 

1 t I_ och ..---1--.,., 
47l<l<lo' öoDoo1 ~ooon .. oooo, 

Förvaring för trävirke. sedan man funnit otillrä~ldie~ 

alt förvara bn:gnadsvirl!e till fartyg medelst oedsänklllng • 

hafs vatten 1 började Ile re kemister för 20 år sedan förorda 

iupres5ande af någon bevarande vätska i triidets porer, men 

de försummade alt först utdraga saften , livarföre äfven re

sultaterna blefvo mindre tillfredställande , l det enda fall 

man vann det föreslagna ändamålet, var då man endast vil

le färt.:a trädet, hvilliet sålunda verl;stalldes både fullst:111digt 

och vacl!ert . Ett ämne, som af M:r Payen användes 1 be

r,agnas ännu med fördel äfven till konserverande, men det 

är svårt att anbringa samt dyrt. slutligen fann man att 

i ställd för saften borde i trädet intränga flere olil;a slags 

vatslwr, för att bibehålla dt'l mot förruttnelse och mot an

tändbarh et. En ny uppfinnare, vid namn Meyer, har noga 

studerat detta ämne, och lyckals åstadkomma tjenliga kemi

~ ka sammansättningar till sådant inträngande i trädets mel

lanrum, för att eöra dd varakliet mot röta, torröta, ma~k , 
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tcm[H'ra!urfÖiiindring, brand, och detta allt filr olJl'eriinsad 

tid. Ett bolag har på detta förfaringssätt uttagit pateut för 

15 år. 

Fmnsyslra Linieskeppet Napoleon, försed t med propel

ler-maehin om 1200 hästbrafter, företer en del olikheter mot 

hvad pa örlogsfartyg vanligen lrälfas. Drss undra hattPr-i 

har nemlip,en 36 kanoner af svåraste slag, som vanlit:en lwu

kas inom Franslia Flottan 1 då den största tredäcl\ares battel'i 

aldrig visar fl ere an 34 eller 17 på hvar sida. Master och 

tackling äro betydligt mindre än på andra Linieskepp och 

synas egentligen ämnade till hjelpmedel fiir fartygets fort

komst, flå macliiuerne förmå eosamt uppbringa farttn till 12 

Eng1dslia mil i timmen. Propellern <ir af metall 1 20 fot i 

diamrter, gör ända till 54 omlopp i minuten och f:istes vid 

en n x el om l 08 fots liinp,d och J i fots tjocklek. l-le la rna

cliin en är h• ·lii(JPO under vattenlinit·n, och omeifven af kol

lårar, innehållande 800 tons stenlwl. De 2 stora cylindrarne 

hilfva 8 ~ fots di ;nneler och nära 5 i fots s1Hg
1 

men dessutom 

finnes arven en mindre ånemachin, iimnad att mata ånepan

norna meo vatten, och lllt'd den lian äfven propellern drif

vas1 då fartle'·t blott p,ör 3 -} l1nops fart, men med hetydlig 

hPsparing af bränslt>; ty ångpannorna äro så inrättade, att 

h.varje af de 8 skilda pannorna kan nyttjas olH'roPnde af de 

öfriga, orh III'Mje panna, försedd med 5 eldstäder, kan dess

utom 1·ldas IIIPd r.·r1dast 2 eller 3 af dessa. Om nlla dessa på 

en Giinp, begagnas, ål[{ilr hvarjf" timme 4 tons stPnkol, som i 

Frankrilie lwslar· unt;efär 60 Rdr I:lanko. Två ansPnliga skor

sl!·nar af 8 -4- fots diameter uppskjuta öfver dtick, silsom de en

da drlar af pannorna, t.villw synas af skott vara åtkomliga. 

Det ber[liiiJas att 501Hl man trupper lwnna rymmas ombord 
1 

utom hrsättninr: r n som utgör 900 man. 

Rr·la detta ofantlip,a fartygs kostnad uppgår till nåra 2 

•nillioner nor· Rar!lco, i-;ynnerhel genom clen slora slwla, hvari 
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l . d fo 1·ne :1·,·o tilltnr>na öf,·erträffantle alla andra i Frank-une 1111 e« ' u ' .. . r i lie brlintlit;a ån~machiner, och hYnreiter ver!;staderna sersl,ilt 
måste inrflllas. 

SA~I iHANDRAG AF ÅTSKTLLIGA I\ONGL. BREF J FöR.ORDl'iiN

GAR' GENERAL-ORDER M. \VI.' UTGÅNG N.!<} ll l\Ål'( SJÖFÖR

SVARS-DEPAHTEMEN'l'E'l'. 

(l\ o ng l. Bref.) 

\\!aj den 1:3. IL l\1. har förordnat [(amrer<H~n vid_ Flottans 
station i Göthdwrp, C. Ilerneren och 13ataiJons-.Lul;aren "d 
samma station Doklor A. C. von lktzeen, u\t tHtriJda, den 
förre sl\som Gen.-möiJstrincs-1\ommissarie uch den ~t·llnare 
sl\som Gcn.-mönslrings-LakarP, vid Gen.-mönstnnc Inneva
rande [Jr med Matros-Kompaniet vid Flottans lörenämnue 
station. 

Dl'll 24. !C 1\J. resolution pf1 befrielse för Jet lill po~lfö-
\:ing emellan Gottland och fast.a lan~let alsedda pnva\a 
Angl'nrtyr,d J(ronprinsessan Lou1se Iran sl,yldleheten alt 
br[;acna Kronolots. 

(General-Order.) 

Juni den 1. K. M. har beviljat St•J,und-Löjtnunlen vid flot
tan C. J. Lilliehöök 3 års tj€nstleuighet l1ll idkande ar ut-
rikes sjöfart. 

Den 8. f{. M. har beviljat SeiL-LöjtnantPn vid Flottan Gref
ve o. C!'lllhtedt 3 års tjenstlediehet till idlwndc ar in- och 
utrilieS sjöfart. 

s. d. J{. M. har befallt att, efter l{orvetten Lagerbjelkes nn
lwmsl till oclt fl;lranl i"i llS-belt<llldlin[~ vid !Unsö, 2:e af d~ss 0.~
flcnare slwla alpoletleras för all l. v. ljenstgöra VId Go-
tlteborcs station. 

s. d. 1\. ~1. har hrviljal örvrrste-Löjtnante~ Yid 1\lechal:i-
sku KorpsPil Grdve A. E. v. Rosen 3. manad~.r~ ~~r~m~s~ 
sion till för!'la;~"nde af Pil utrikes resa 1 och lol S~ensl,a 
jernvi\carnes anzelligenhe\ er. 

Den 12. !C. M. t1ar bef<llll att, Änefal'lyeet Gylfe slial.l 5 Flol
lan s Varf i Slo r l,holm förlöjas sam t med _ uppbordenlas 
bib l' h[dla nde o111hord afmönstra den l !j dcnnrs. 
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Den 22. [{. M. har i N~der tillåtit, att Seliund-Löjt.nanterne 
yid Flottan, Grefve C. G. von flosen, C. n. T. Ulner och 
c. O. Schweder mf1 beordras genomgå förestående kurs 
vid Central-fnslitutet för Cj' !Dnaslili och Vapenöfningar. 

Den 25. Kommendören och Riddaren, Friherre J. Ilieria 1 
Kaptenen och Biddaren C. l3. Lilli ehööli samt Selwnd-Löjt
oaoteo Grefve A. T. P. Cronhjelm äro placerade på Stock
holms station med Juli månads ingång. 

s. d. !(ommeodören och f\iddaren Hierta sliall, från och 
med den l Juli, besigtiga i Stodholm leverer;l(le persed
lar för så V<il 1\ongl. Flottans stationer i Carlslirona och 
Götheborg som Lots- och Fyrings-verkets behor. 

s. d. f{. M. har beviljat Premier-Löjtnanten vid Flottan G. 
E. llylten Cavallius 2 års ljenstl()dighet med tillstånd att 
inca i Prl'ussisli örlogstjenst. 

Den 27. [{. M. har befallt, att .Äng-Korv(;'\ ten Thor sliall, 
sedan den iifverfört H. [{. H. Prins Fredrili af Nederlän
derna med Familj till Stettin, afgå till Stockholm. 

Den 28. f{. ~l. har tillåtit, att Slieppsgosse-13rip,r,"o ar Wir-
sen rår npplägt;as under den tid Kanou-Jolls-llataljonernas 
exercis päeår. 

S. d. [{. 1\1. har heviljat Sel;und-Löjltwnten \'id Flottan A. 
l\leisner 2 5rs förlängning å innehalvande tjenstledichet 1 
ti ll !dliandc af utrikes sjöfart. 

(Jeneral- Order. 
(Carlskrona station.) 

1\apten-Löjtnanten vid f\onstrulilions-liOrpsen J. Rinp.heim, 
emottap,C'r ChPfsliilfll't för 3:e Timmermans- och llandtverks
liOmpaniet (den 5 Juni). GaleasPil Pojl1en silall ufgå med 
1000 Centner krut till Hidö liruthus, samt från Slocll
holm bitröra elft·liler. llefäl ocl! besältning blifva: Chef: 
Prem.-Löjlnanl J. L. ~lclander; Underbefäl 3; Gcrnensliap 
12. Summa IG. (Den 23 Juni.) 

" (Siockflohns station.) 
A Bomb-kanon sl upen f<'jolner liommenderas: Chef: Pre

Illier-Löjtnant H. v. Feililzen; lwmmenderad Officer: Prem.
I.öjtn. Lagercrantz; Under-Officer l; Gemenslwp 57. Sum-
ma G"O. (Den 1 Maj.) 

A skeppsgosse-flriggen af Wirsen kommendrrns: Ghe(: 
Kaptenen och Hi d d. Tersmeden ; kommenderad Officer: Sck.-
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Löjtnant Ilelieday; Unuer-Olficr.rarr. 2 j BiltsmAu 14 j St,Ppps

f.lossar IS. Summa 36. (!Jen 5 ~!aj.) 

" Ä ;\rq~fartyeet von Syclow inmönstras den 20 Juni : 

Chef: [\apten-Löjtnant Schndl; Under-Officer l ; Maehinister 

2 j Machinist-Lärling l j Gemenskap 12. Summa 17. (Den 

5 och 19 Juni.) 
På de under rustning varande nataljoner Kanon-Jollar , 

liommenderas: /.:a Bataljon, und•~ r· _befäl ar Kapteuen i 1\. 

l\'laj:ts Flotta, Il . Il. 1·1. ll ertip, Pn af Ost eq~öthland j Adjutant: 

Sei;.-Löjt .. Afzelius j /.:a Division, Cli P f: [(apt.-Löjt. Warberg j 

Plutons-Chefer: Prern.-Löjtoant Sabelfeldt, Selc-Löjtnant 

Kreuger j 2:a Division: Ch d: Prem.-Löjtn~nt Ulrick j Plu

tons-ChPfl'r: Selc-LöjtnantPrne ll eilborn och Hjrlmstj erna j 

2:a Bataljon, nnclt•r twfiil af 1\apt<>nPn och llidd. E~;erström; 

Adjutant: Seli.-Liijtnant Zielfeldt j 1:a Division, Chef: Kapi.

Löjtnant von fl,>rn; Plutons-Chefer· : Prrm.-Löjtnant Snnde

vnll, Se~.-Uijnant Wachtrneister. 2:a Division, Chef: Pn .. m.

Löjtnant Hjort j Plutons-Cheff'r: SPii.-Löjtnant ll ellc>day, Sek.

Löjtnant Liwijn. (Den 19 och 26 Juni.) 

Föriimb·ingm· inom RonrJl. Aiaj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den 29 Juni. Till 1\ommenclör-Kaptener: [(aptenen och 

Ridd . C. E. Engelhart samt Kaptenen och Ridd. r. Engel

hardt, till J{aptener: 1\apten-Löjtnanten och Ritld. S. A. 

Bratt samt Kapten-Löjtnanten och llidd. Fri h. T. Cederström; 

till Kapten-Löjtnanter: Premier-Löjtnanterne J. L. Windahl 

och O. San!Psson j till Premirr-Löjtnantf.'r: Selwnd-Löjtnan

terne C. A. Fischel'Siröm och F. Thorsell; vid Flottans Kon

struktions-lwrps: till 1\aptPn-Löjtnant: Prem.-Löjtn. J • .Jeans

son; till PrPm.-Löjtnant: Sek.-Löjtn. C. M. C. af Borneman j 

till 13ataljons-L:iliare vid Flottans station i Carlslirona: Mrd . 

Dokt. och Chir. Mae. J. G. n. l<intlhere. 

Transporl : 

Den 29 Juni. Till Flottans Ileserv-stat öfverflvttad: . . 
Ilapien-Löjtnanten P. W. Nordbf:'rg. 

A(sked: 
DPn 29 .Juni. Sf:'llllnd-Löjtnanten F. n. Dufva, ur krigs-

tj r nsten . 

1\apt('n-Löjtn . , 
dc-•n 13 .tuni. 

Diidsfnll : 
llidd. af K. Svärds-Orden P. G. Blom , 




