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ANFÖRANDE AF FöREDRAGANDEN FÖR 3:DJE VETENSKAPS-· 

KLASS"N I KONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSI\APET DEN 

15 NOVEMBER 1849. 

(Forts. från föreg. Häfte.) 

Den ;·lsliade rörlieheten lilmde tillvägabrineas på 2:ne sätt, 
untinw·n gPnom plucerandet af ett lämpliut ånemachineri för 
proJH•Iicor, i sjell'va fartygen, eller genom användandet af nog
ser-fart n:- Kommitfeen, som noga granskat komparativa 
förtjensten af båda utviigarne, gaf företrädet åt det först
nämnde, och rekommenderade att dessa !Jiocliskepp försåeos 
med sliruf-propeller samt ånernachiner af den kraft, att en 
fart af cirlia 6 knop, under gynsamrna omständigheter af vä
der och vind, linnde vinnas. 

I öfverrnsslämmelse harmed, och till följe af Rt>gerin
gens beslut, utvalde Amiralitet~! härtill vissa Sliepp och rre
eatter, h vilka fiir sin storlel1 och cert redan förut ej ansetts 
särdeles användbara för striden, och eick ofördröjlieen i be
fattnine med förfwdring och utrustande af efte rfölj ande S 
st. fartyg, nem l. 72-kanon-Sheppen Blenheim, Ajax, La 
llogue, Edingburg, och 44-kanon-Fregatterne Eurotas, llo
ralio, Seaho1·se och Forthe,, und er beslut alt förse Sl1eppen 
mPd machin er om 450 och Fregallerne med 350 hästars 
lira f t. 

!\edan 5r IS~G var Blenheim lwmplett fftrdigt; vid de 
öfrige sl;eppens bn;p,nad gick man med afsict långsamt till 
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väaa, för att lillgodocöra all den erfarenhet, som med Blen
ueim kunde vinnas. Ytterligare 2:ne, Ajax och La Hogue, 

äro emedlertid nu komplett färdica, och hafva likasom Blen

heim fullt ut realiserat den framfart under ånga , som med 

dem åsyftades. Först helt nylieen har man börjat aptera 

Fregatterne till deras nya !JestfJmm~lse; dröjsmålet har hiir

Jedts från afvaktan på de resullater, försölien med Frecat

ten Amphion siwlie lemna. Med denna Fregatt är i· Eneland 

egentligen det första experiment gjordt af aLaiiiar-systemet 
j en mera omfattande mening, och företogs Amphions ut

rustande samlitlie t med Blockskeppens. Frecatten 1 som är 
af Seppinsl;a 42-lwnons-Fregatt-ldassen, hlef under dess för

ändring, som skedde i Woolwich, förlängd icke allenast ak

ter-ut så myeliet som slirufvens installerande akter om ak

ter-stäfven erfordrade, utan äfven för-ut för vinnande af ett 
skarpare förskepp; den erhöll en ängmaehin af 300 hästars 

kraft; bestyckningen reducerades till antal, men ölwdes i 
kaliber, och taklingen reducerades till de för Frrgatter af 

närmaste läzre klass. I mån af utrymme tilltlelades den 

' förnödenheter och förråder , och inrättades i öfrigt såsom 

ett sjögaende fartyc. 

Efter nåera profturer, livarunder Fregatten realiserat 

den framfart under ånga, som man pårälwat, utsändes den
samma 18~7 att förena sig med Amir:~l Napiers eskader i 

Lisabon, för att med de till densamma hörande så lål 

seglande som ångfartyg, göra jemförelse-försök och i öfl'iet 

försöllas under h varjehanda förhållanden, hvarmed fortsattes 

ända till sommaren 18~8. 

Machinen, hvarlill Öfverste-Löj!nanten Grefve Rosen, med 

biträde af en unr:, sldcklig, Svensk Ingeniör Herr Holm, gif
vit ritning, och hvillien var den första af direkt verl;an på 

Skruf-propellern, framställde j början når:ra mindre detalj

fel, som framkallade ett starkt Idander öfver så \"ål skrufven 

som dess nya appliliation, hvartill icke litet bidrog dess då-
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varande Chefs, Kapten Williams, oben:izenhet emot sjelfva 

iMcn. Dt>Ua Idander måste docli slullieen vika för de facta, 

som sedermera angåfvos i Amiral Napiers rapport till Ami

ralitetet, hvilka, antingen de rörde Fregattens beteende under 

ånga eller segel, under sednare delen af expeditionen, alltid 

ntröl!o gynsamma, och som ejort, att denna Fregatt numera 
anses för ett ganslw lyclwdt experiment. 

Machin-lwnstruktionen, som kan betral,tas för ett stort 

steg framåt, var iifven ganslia väl lycliad, och upptog ovan

lit.; t litet rum i fartmets lftnp,d ; så vf1l maehin som pannor 

voro, i anseende till deras lfige under vatlenlinien, helt och 

hållet skottsk j'ddade. Machinen i Il. M:s Äng-Korvett Gene 

har nåeon likhet med Amphions, hvilk<'n docli ege1· stora 
fördelar framför Genes, såsom att vara enliel och lätt åt
komlig både för skötsel och n•paralion. 

Man hörjade emedlertid anse, att de så l;allade Ång
Vaklskeppru borde gifvas så stor talding och så mycliet sezel 

som kunde vara förmånligt med deras nya viikor af styfhet, 
för att i möjligaste mån utsträcka deras verl1samhet och 
tjenstbarht't. I öfverensstfimmelse härmed, har denna för
ändring först hlifvit gjord med Blenheim ; och sedan nera 

månaders seglings-försök i Nordsjön och Kanalen utfallit gyn

samt, hafva de öfriga Sl;eppen blifvit förändrade. De äro 

derföre numera, så vidt deras af ett ioskranlit utrymme 

skarpt begränsade förnödenheter och fönåder medgifva, att 

anse som sjögående fartyg. Denna sedermera tilllwmna 

egenskap har likväl nödgat till näeon rt'dulition i primitiva 

bestyclillineen hos Linieslieppen ; och för att vinna samma 

förmåner åt Frecatterne, der, h vad utrymmet beträffar, svå

righeterne voro ändå större, har man måst reducera den 

allra först kanske nog stort tilltagna ruacllin-liraften. Horatio, 

som ä1· den första af Fregatterne, hvarmed man cjort för

ändringen, har fått sina första 350 hiislars macl1iner ulbl·tte 

emot andra af 250 hästars kraft. 
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Till listan af aldre för segline byggda Sliepp, till hvill;a 

auxiliar-systemet blifvit tillämpadt, kunna ii n nu l:ieeas 92-

kanon-Siieppen Nile och London, 84-lianon-SI<eppet Powerful 

och 50-lwnou-Fregatten Worcester, hvill•a, ehum drras för

ändring, till följe af pfieående experiment med 13lenheim, ej 

ännu lwmmit till utförande, likviii dt>rtill af AmirJiitetet f1ro 

bestämua, och för hvill;a nödiea planer, försiage1· och .ritnin

gar redan äro uppgjorda. De för dem åsedde ångmacldner 

äro utomordentligt stora, nemligcn: för Nile 780 och Lon

don 700 hiistl<rufter, Powerful 5äG, '~' orcr:ster 3ä0, och 

mycliet större än livad de simlie bestämts till, om nya ma

chiner för detta specicla fall siwile tillverlwts. Men Flottan 

egde dem redan i arf från de numera lill hi::sbrul• lwsse

rade stora Jern-Fregutterne, hvillw, för vinnande ar mera 

utrymme och sålunda bättre förmåca alt uppfylla sin nya 

bestämmelse af trupp ·och transport-sl1epp, ffltt sin machin

kraft reducerad till h:Hften af hvad den allra först var be

stämd; och som den !dass Ånr:-Fregntter, för h vi lka de 

passa, för sin olän:iplir;het ej vidare rör framtiden liOmmer 

i fråga, har del la varit. enda sitilet att. tillgodor:öra den 

kostnad, som pf1 dem blifvit nedlagd. 

I framtiden kommer man lilivfll ej att vidare aptrra äl

dre för seelint: hygerla fart.ye till au xiiiar-systemet, om icke 

möjli1~en undantagsvis, och det af 2:ne sldil, först derföre att 

erfarenheten af hvad redan hlifvil. vidgjordt, visat att de 

blifvit alltför ko stsamma emot den varaldip,het, som kan på

räknas. Kostnad en förhöj es nemliecn betydliet genom nöd

vändigheten att till stor del o:nhygea hela aliler-sl;eppet, fö1· 

att erhålla den egna form, som Slil'llf-propellern erfordrar. 

För det andra lemnar det stora rum , maebin och panno1· 

upptager i längden, ett nlltför lo1appt utrymme för proviant, 

vatten, öfriga förnöd enheter och förråder samt utredningar, 

att sådana fartyg siwile för själjensten blifva lämpliga, då 

fråga är om större (listanser. 
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Anxiliar-fartyg fordra således, åtminstone med sådant 

maeiiineri för skrnfvens drifvande som det närvarande, och 

under ännu gtillande viikor för fartygs provianterioc, sårdeles 

h vad belrälfar val ten-fönådet, ett något större förhållande 

emellan längd och bredd flll det för seglande fartyg vanliga. 

Dessa omständigheter tillika med den, alt så beskalfade far

tyg böra erhålla all den segel-area, som dess styfhets-grad 

tillåtPr, gör att man föredrager nya, enlwm för dd nya sy

stemet lwnstruerade fart l' C, hv:uaf redan åtsllilliga förefinnas. 

Fregatten Arrogant om 46 J;unoner, med en aiiXiliar

machin af 300 hästars kraft, tillhör denna kategori. Hon flr 

konstruerad af Hel'f Fincham d. ä. i Portsmouth, lopp af 

stapeln i April 1848, och slutade sin ldargörinc vid slutet af 

samma år. De derefter i stolies bay med denna Freeatt, 

som vi<l tillfället innehade alla tyngder, anställda profturer, 

till ull·önandc af haslir:helen und el' ånr,a, hafva utfallit utöf

ve r all förväntan. llenucs af Uere upprepade turer tagna 

medium fart, och enligt ft land uppmälta distanser, har 

nemlieen varit S,Jo lmop. 

llennes srglincs- och andra egenslwpe1· såsom lnigsfar

tn: lofordas jemv;il hölJeligen i alla ingaende rapporter så 

väl under hennes en månads l\ryssninc i Kanalen, som derpå 

följande resa lill ~!:tita och åte1Tesan derifrån till Portsmouth, 

så att de förhoppningar, man från blotta påseendet ar denna 

Fregatt, som dessutom ål' af en smakfull och vacker öfver

vattens-bycgnad, ejort sig om dennas fullkomliga elfelilivitet, 

praktiskt blifvit st yr!; ta och uppfyllda. 

En annan Iiiass ar nybygeda och redan utrustade och 

försökta auxiliar-fartyg är den så l;allade Ång-Skonerternes, 

funnad att träda i stället för 16-kanon-13riggame, och hvaraf 

2:ne i England blifvit byggda , neml. Plumper och Reynard, 

den förre desiaoerad ar Herr Finc.ham, och den sednare i 

Amiralitet s-Kons t r u\; t i o n s-b u rean n. 
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Kraften af deras machiner· är omliring 70 h;lslars 1 
och 

artilleriet, som efter skedd profseeling blifl,it något modifie

rad!, var urspruneligen 12 st. 32-'lt:ea pjeser, ln·araf 2 

om 56 cwt utgjorde den vanliga för- och akter-bestycknin

gen på pivot-kursör-lavetter, och de öfriga om 25 cwt 

sido-bestyckning i Ilardies lavettage. Ehuru de blifvit be

nämnde Ång-SiiOnerler, ar deras takling den för Barkskepp 

vanliga, med råsegel på stor- och fock-masten. 

Reynard var med i Sil· Charles Napiers eskader, då 

Blenheim och Amphion· försöktes om hösten 1848. Både 

Amiralens och Chefens rapporler lala eanslia fördelalilil:t OIU 

henne 1 och i seglings-försök med de till eskadern hörande 

Brieearne visatie hon sig öfverlägsen de llesla. Plumper slu

tade sin lilareörine på höslen 1848 1 och vid anställda prof

turer nndrr ånga med fartyget erhölls såsom ett medium af 

8 upprepade försöll 7 knop, h vilken fart ungefar är den

samma som för Reynard. 

Delta fartyg var vid denna tid äfven i Portsmouth 1 för 

förråders komplettering och några mindre ändringar 1 och 

båda lemnade tillsammans Portsmouth i början af Januari 

månad 1849 för ytterligare försöks anställande tillsammans 

med fartygen i Amiral Napiers eskader, som då befanns i 

Lisabon. Reynard försvarade härunder sitt förut förvärfvade 

rylile som god seglare, men ansågs något underlägsen Plum

per, siirdeles i höe sjö, liVarunder den sednare med jem

förelsevis m y ck en större lätthet förmådde bära sin bestyck

ning. Som ou denna dessutom fö1· båda fartygen framställde 

den gemensamma olägenheten att alltför mycket belamra 

däcken, gjordes vid försökens sitt!, sedan fartygen återkom

mit till England i April månad , den förändring i artilleriet, 

att akter-kanonerne helt och hållet uttogos ur Reynard, 

bvarjemte båda fartn~ens sido-kanoner utbyttes emot karro

nader af lika pundietal. Denna förändrinr. medgaf äfveo en 

för uet iosliränllta utrymmet bchöflit: rcdul;tioo i besätluiu-
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gens antal, som för hvat·dera uedsattes från 110 till 100 

man. 

Båda fartygen lemnade åter Eneland påföljande Juni 

månad under Pxpt>dilion, Reynard för Ost-Indiska och Plum

pl'r för Vesl-Indiska stationen. Af denna klass fartyg äro 

2:ne under nybyggnad, nrml. eraeker och Hornet, deu förra 

i Deplford och den sednare i Woolwich. 

I sammanhang med hvad redan blifvit ejordt i nybygg

nadsväg för auxiliar-systemet må nämnas, alt fullständiga 

planer blifvit uppgjorda för ett sådant 80-kanon-Skepp med 

maehin af 700 hastlirafter. Ehuru samma fartye redan länge 

figurerat i Navy List under namnet James Watt, är den i 

sednare tider tillkomna "f(ommitte of Reference'' ännu syssel

satt att granska planer och ritningar derlill. 

Utom de förut nämnda Ång-Fregatterne af jern, h vilkas 

machin-Inart blef nedsalt till hälften emot hvad den ur

sprungligen varit b<>sl;imd, finnas äfven några andra Skruf

ångfartyg 1 h varmed man förfarit på samma sätt 1 och som 

sålunda nuim·ra lmnna hänföras till auxiliar-systemet; dessa 

äro TcazPr, Ritlr·man och Arche. Teazers urspruneliea l 00 

hftstars lirart-maehin bar blifvit utbytt emot en om 40, Hinc

man 200 emot 100 och Arche 250 emot 200. Denne sed

nare är af samma klass som de undrr nybyggnad varande, 

Wasp, lVIiranda och ilrisl< , som genom det förhållande, som 

hos dem förefinnes emellan deplacement och machin-kraft, 

liksom står på grftnsen emellan de gamla och nya systemen, 

och lnilka , om de också ej egentligen kunna rälmas till det 

sednare , åtminstone visar att man frångått de vanliga for

dringarue på stor hastighet förmedelst macl.lin-liraft. 

Al nedanstående tahell, upptagande åtskilliga fartygs, 

tillhörande au xiiiar-systemet, förmåea alt intaga förnöden

heter, synes väl, att de dertill enkom byggda hafva en be

tydlig öfverl~1esenbet öfver de andra , men ännu stå lånet 

<efter de sq;laude i delta afseende : 
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lllenheim. Am phion. A no~~ n t. 1\eynard. Plumper. 
Vatten-dagar 35. a o. 90. 42. 55. 
Proviant. 56. 45. 125. 67. 80. 
Utredning. 90. 90. 180. 300. 300. 
Kol 8. 6. H . 15. 14. 
Besättning. 500. 330. 750. 100. 100. 

Denna underlägsenhet kommer likväl att i betydlig mån 
försvinna genom antagandet af vallen-distilerings-apparater 
ombord å fartygen. 

Titlräcldig tid har nu förlJutit sedan dessas första upp
trädande för l O år tillbaka, alt man ju mP.d trygp,het lwn 
antaga erfarenhetens vitsord i denna vigtiga angelf1genhet. 
Franska Marin en, som med sårdeles uppmärksamhel omhlig
nat denna uppfinning, och under denna tid låtit utevarande 
fartyg dermed experimentera, bar nu genom rq;lementarisl! 
föreskrift antyd t densamma, på några mindre detalj-afvil;el
ser när, nästan alldeles sådan den allra först uteicl< från 
Peyre & Rocher i Nantes, och hvaraf ett exemplar blifvit för 

, några år sedan införskritvet för f(ongl. Svenska Flottan. En-
gelska Ångbåtar, tjenstgörande på Afrilwnska stationen hafva 

' för lång tid tillbaka varit försedua med dylilw inrättningar, 
och man sysselsätter sig hiirmed i Ensland ifrigare iin nå
gonsin. De derstädes begagnade och kända, under namn af 
Grants' distilerings-apparater, å ro helt och hållet liopior af 
de Franska. Arrogant, Plumper och Heynard blefvo denned 
försedda före de1·as sednaste afgånff, och allt an t y der på dc
ras allmännare spridande. 

Förut har blifvit saffdt, alt slirufvens uppträdande i Enff
land har sl<ett under misseyonande förh ålland en . De miss
ralmingat· och misstag med denned förlinippade lwstnad er, 
som utmärl!te de första försö lien, hade sin erund dels i ma
chinerne, hvillw , varande af en helt ny lwn struktion och slw
lande uppfylla villwret att vara beläene under vatten-linien, 
ej gen1a kunJe uuJgå all i början fram tilii llu ett och auuut 
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detalj-fel. Äfl'en hä1Hl e , att prope ll ern äfvensom dess axel 
ol'la bri.iclitrs och gicli sönder, men man kom doc!; snart till 
erfaren het af hvad god styrka som erforlirades jemle för
månlit;aste lionstruldion häraf. 

Herr Smith , invenlör af den skrnf, hvarm ed de första 
försöl! af någon betyd enhet gjordes i England ombord å 
Ånefartmet Areiiim edes, ansedd på den tid en som en stor 
anldoril et i alla fr äuo r rörande slm1fven, underhöll den åsi~:t, 

att sl;rufvens verl<an till nåson del förölwd es af sjclfva far
tygets liölvatt en. Undf'r något ex periment i 13ristol hade 
man nemligen funnit fartyeets hast ighet öfverstiea den, som 
bordt erhållas enli3t lheorien för skrufven , oc. h förklarade 
delta så lunda, alt slirufvell genom va tt ens till siTömmande i 
farty ge ts led alt fylla tomrummet eft er detsamma på ytan, 
erfor invedwn af en l1raft, på det siitt, all fastfln densamma 
verklige n deplaeera r fluiut't, på hvill1et den ulöfvar sin !;raft., 
dess rörelse, till följe af omeifvande stilla och overksamt 
vatten, upplwmmit ge nom en co ntra-ström i motsatt led 
mot fart yge ts, lil;som öfverensstämm r r med sl;rufv ens verkan 
i en so lid liropp oc.h föror salwr f1fven en stör re framtirif
vande verlwn, som så ledes borde tilllaga allt som fart~gets 

form göres fylligare . 

Denna opinion delcilies äfven af så viii Slafens som en
sl<ilde Konslruldiirer, hvillw hade sir; uppdracet att uppgöra 
planer för sl;ruf-fartyp,, och man fortfor all bygga dessa till 
den crad fyllir,a, alt aliter-sl;eppet slutad e med en flat vat
ten-spege l straxt för-om slirufven, ända t ill år 1846, då på 
försl ag af IJ err Llayd, Chi ef Engenct'l' och Inspeclor af Steam 
~1achining, försök anstlilldes mrd Änr,fartyget Dwar f till ut
rönande af rätta förhålland et an cående denna lionstrulilions 
princip , som man började för esiii il a sig måste vcrl>a menlir:t 
på fartygets resistan r r. 

försiiliCn med Dwarf cjord cs på det stil t, att detta far
ty~, som Ilad e ett sliarpl akter-ölit'('P, p~\bn:tjdes ett fyllicare 
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och försågs med valten-spegel på det öl1iga viset, och re
sultaten af dessa försöli voro, att Dwarf, hvars fart före för

ändringen var 9 knop, nu ej kunJe komma upp till högre 

än 4 knop. 

Då nu felalitigheten af följda principen härigenom så 

tydligt blifvit ådagalagd 1 började man förändra först redan 
färdiga Ån~::farlygen RiOeman, Teager och Minx, hvars hastig
het till följe härar öl.ades med omkring 2 knop, hvarerter 

förändringen af alla under nybygr;nad varande genast skedde, 

och hvarför kostnaden blef beräknad till icke mindre än 

631000 L. 

Dessa ogynsamma omständigheter oaktadt, har skrufvens 

tillämpning skett både hastigt och i stor skala, som synes 

af nedanstående lista på dermed försedda fartyg: 

Utrustade och klargjorda : Tons. Hästkrafter. 

Auxi!iar-Skeppet Blenheim J,H7. 450. 

Il La Hor;ue 1,750. 450. , 
, Aj ax J ,76 l. 450. , 

Freeatten Amphion 1,4H. 300. , 
Arrogant J ,861. 300. , Il 

" 
Megeara l ,391. 350. , 

skonerlen Reynard 516. Ii O. ,, 
" 

PILullper 484. 60. , 
Il 

HiDeman 483. 100. , 
Il 

Teazer 301. 40. , 
Äng-Fregatten Termaeant 1,527. 620. 

Da uniless 1,453. 580. 
Il Il 

Greenoch 1,413. 565. 
Il , 

!\or vetten Rattlrr 800. 200. , 
Phrenix 809. 260. 

Il Il 

Nie er 997. 400. , Il 

ConDiet 992. 400. 
" " Encounter 895. 300. 
Il " Areher 970. 200. 
" 

, 
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Utrustade och lilargjorJa : Tons. lläsllirafter. 

Ån[!-Siionerten Dwarf l 64. 90. 

" " 
Dec 4'> ~. l o. 

Il Il Sharpshooter 483. 200. 

" " 
!\'lin x 3!ll. JOO. 

Il ({on g l. Yacht Fairy 317. 128. 

Under bygenad : 

Auxiliar-Sl!eppet James Watt 700. 

Il '' 
Edin[!burgh 1,772. 450. 

Il Il N ile 2,622. 780. 

" Il LonJon 2,602. 700. 

" " 
Powerful 2,2!16. lj[)(i. 

" 
Freeattrn Worcester I,47a. 350. 

" " 
Horatio 1,090. 250. 

Il " 
Eurolas 1,158. 250. 

" " 
seahorse 1,212. 250. 

" " 
Fort h 1,215. 250. 

" " 
Simoon 1,!180. 350. 

Il " 
Vu !can J,H7. 350. 

" 
skonerten Cral;er 516. 60. 

" " 
llornet 60. 

Ån~:-Fregatten Euphrates 1,527. 620. 

" 
Korvetten Desperate 992. 400. 

" " 
Miranda 1,039. 250. 

" " 
Was p 970. 250. 

" " 
Hej n fl y er 970. 250. 

Il " 
B risk 970. 250. 

Af hvad sålunda företer sig inom Eneelska Marinen må
ste dragas den slutsats, att man der, efter nära 20 års 
''acklande meningar om åneliraftrns rätta tillämpning, numera 
kommit till en bestämdare åsigt i detta afseeude, och att 
hvad man på så liOrt tid redan gjort i en alldeles ny rikt
ning, sannolikt icl;e lånet till kornmer att resultera i anta

eauJet af ett Iange cfterldn;.:taul sy:;lcm. 
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Denna slutsals står dessutom i fullliOmlig öfverensstiim

melse med hvad som nyligen blifvit yllradt inför den år 

1848 af Parlamentet nedsatta 1\omrnitte för undersölwing 

och eranslwiog af utgifterna för Flottan i de vittnes-her:Jt

telser, som blifvit afeifna af nere Lonler så vftl af n:i~va
rande som nästföregående Amiralitet, äfvensom af nere ut

mär!lte så v~l Sjö-Officerare som Ingeniörer, hvillw samman

stämmande talat för auxiliar-systemds företräde och sanno

lika framtida inträdande. Lord Joh. lloy, som i närvarande 

Amiralitet har ledningen af sl;cppsbyggnacl och ängmaebins

detaljen , har dessutom ansett tidpullliten redan vara inne 

att till alla nybygr,nader tillämpa auxiliar-systemet. 

I Fralll\l·ike, der man mPd SflPjande nppmärlisamhet föl

jer alla rörrlser och företa:.; i hamnarne och varfven på an

dra sidan !\anolen, har man icke varit sen att taga första 

steget på den nya bana, England utpclwt, ehuru de samma 

land sednast öfvergäende politislia söndringar och orcdor för

lamat företagen och hämmat utvecklinf:Pn. 

SfJiunda experimente1"ade man redan 18ll2 med statens 

första Sliruf-fartyg, Post-Ångfartyget Le Napoleon, och sedan 

dess har tillliOmmit följande egentliga 1\rigs-Skrulfartyg: 

Riargjorda och utrustade: 

Auxiliar-Frer,alteu La Pomone 

" 
Il riggen La Ilie h e 

" 
Siwnerten La Senlinelie 

, " 
Pegouin 

Äng-Korvetten Le 
' 

Comle D'En 

" 
, Le Chaptal 

" 
Avisfartyget Le Passpariout 

, " 
Le Pelican 

" " 
Le Salamander 

Under nybyggnad: 

Auxiliar-Siieppet Le 2!l Fevrier 

Änt.:-Frcgatten Le Tily 

220 hästkrafter. 

120 

120 

30 

350 

220 

120 

ltlO 

120 

900 

Ii OO 

" 
" 
" 
" 
" 
" , 
" 

, 
" 
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Ånc-Korvettcn Le Phll'geton llOO hf1stlmlfter. 

, " 
Roland !lO O 

" 
" 

, Ca too 280 
" 

Orsal;en till denna, jemförelsevis med förhi\llandcrne i 
Eneland, rinv,a tillvext i Sl,ruf-i\ngfart)v,ens antal i Franl•rike 

får !,anske, utom de politiska oreclorna, söl1:1s i dt:n omst~in

dighet, att man derst:-ldPs på statens iJPliostnad sedan 2 år 

tillbnlia, o:~fhrntet .i•-·rr:fört en series af dc stri.illgaste under

sölwinp,nr och experimenter till utrönandel af slii·IIfv<·ns rälla 

form f'iir de olil,a änd~mfll, drn kan !iornma att uppfylla, 

nem!. st m· hastieh et, hop,serine och som auxiliar-medel, och 

man Ilar möjlicen velat afv:~lila resultaten l1~iraf, innan man i 

större sl;ala omfattat ett nytt system. 

Dessa rön, som utförts vid lndret unuer ledninr, af 2:ne 

Inr,eniörcr samt Liijtln.nten i Fiol! an Ilurgois, d Pr öfver 200 

oiil;a sl;rul'var blifvit försökta pf1 Ångfarlj'get P<'lican, säcs 

numrra vara alslutade, och 15ra utfallit så lycldigl, att be

stämdare slutsatser liunnat dr::cas ancäende sl;rufvnrs för

delaktig<Jste lionstrulltion och form såsom framdrifnings-medel 

för fartye . Tre fir efter försölien med Le Napoleon anbe

falltes ll6-lianon-Frecatten La l'omones förändring för inrym

mandet af en ängmaehin , att yttel'ligare tjena som fö;·söli 
vid auxiliar-systemets införande. 

De första försöl;en med denna rregatt, i börjnu af året 

J 8ll7, l' oro gansfia lilllredsställande, utom i en enda, ehuru 

gansl;a maktp5liggandP, omständighet, nem!. Frecattens ma

növrera n dl'. ~1~ 11 hade nemligen vid slirufvens anbringande 

gått enkla ste vö:.;eu , och utan någon förändring af a'l,ter

sl;eppet placr·i·at den allter om stäfven och inriittat 2:ne ror 
' ett på hvurje sida derom. En naturlig följd af detta sl•ruf-

vens liige nliler om rodret var, att rodrets verl;an i hög 

grad upphi\fdes och att Fregatten styrde mycliet illa. För 

afl1jelp~nd c ll~iraf ombycr:des alder-slieppet, på så siitt, att 

dd bchö fli::;l förlunudes för in sältandet ~r en särskild ror-
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s l :if alder om slirufven 1 h var,· id den Elicsonslia skrnfven ut

b1ttes emot 1•n 2-bladig, och brunn, enlit;t Eneelska hrnliet, 

il;rättades för densammas upptaeande. De efter förändrin

gens verlisl:illande sednare på höslen samma år ån)'O utförde 

försök ntföllo till allas tillfredsställande, och har Fregatten allt 

sedan påföljande sommar oafbrutet varit ute på expedition. -

Då Deputerade Kammaren år 18\16 med enhällig röst 

gar 93 millioner francs extra anslag åt Sjöförsvarets upp

hjelpande, så erhöll också auxiliar-systemet deruti sin andd 

med ell helopp 
1 

motsvarande kostnad för rnachill•'r af till

sammans 3,500 hästars kraft. Planen för användandet af 

delta anslag nppgifves hafva varit att nybygga ett 90-kanon

Skepp samt förändra äldre 1 under byggnad varande 100-

kanon-Siif.•ppen Ulm och Anibal, 80-kanon-Skeppet Nestor 

samt 60-kanon-Fregatterne Semiramis 1 Entreprenante och 

PerseveraniP; det n~bygwla , att tilldelas maehin 1 om 900, 

de äldre SliPppro 650 1 
och Fret;atlerne 301l hästars kraft. 

[)et förstnfunnda 
1 

som fåll namnet den 24 Feb., lärer nu 

, vara till större delen färdiet. Vid de äldre farlygens skrof 

är ännu ineeuting gjord t, men en d<'l af rnachinerue är re

dan fflrdieejord vic.l Indret. Em<'dlerlid hafva tilllwmmit nå

gra mindre auxiliar-fartyg, såsom Skonerterne Senlinelie och 

Peeouin 
1 

den förra om 120 och den sednare om 30 h. 1<. 1 

samt Briegen La Bi ch e om 120 h. k., h vilket far l y g till for m 

och storlek helt och hållet öfverensst(imruer· med Korvetten 

om 16 lwnoner, La Diligente. 

Säsom ett ullryck af allmänna menineen i FraBlirike om 

ångkraftens framtida bestämmelse i dess tilliimpnine till sjö

vapnet, får jag här i öfversätlnin{! meddela de ordalae 1 med 

hvillw den Kommission, som af senaste National- Församlineen 

fått uppdrag alt granska Flottans uteifts-slat 1 ''idrörcr delta 

ämne. Dessa lyda sålunda : 

Förrän Kommissionen r,år längre, är det nnnu en annan 

punkt, vid ll\'ilken den tror sie böra stanna . Ånt;flottans 
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framtid sysselsålter rättvisligen alla upplysta sinnen, hvilka i 

denna så nytli~:a kraft se en ny beståndsdel af vår sjömakt. 

Men meningarne äro dl'lade 1 huruvida ångan bör vara den 

hufvudsakliga driCkraften för våra stora skepp , eller endast 

inlaga en seglen underordnad roi. Deraf härllyter fråean 

om snabbgående ånefartyg och auxiliar-ångfartyg. 

Svårigheten är ej att veta 1 om endera slaget är lättare 

att konstruera än det andra. Med den fulllwmliehet, som 

förefiOlles hos nutidens rnachiner, är frågan helt och hållet 

löst under synpunklen af sådane konslruldioners möjliehet, 

och det kommer endast an på, hvilket system bör ega före

trädet med hänseende till god elwnorni och den ljenst, som 
ar hvardera slaeet förväntas. 

Ulan all på minsta sätt vilja afeöra frågan 1 tror Kom

missionen icke desto mindre 1 att i Flottans och våra flnan

cers närvarande tillstånd man framför allt bör· sölia så myc

ket som möjli~t draga nytta af den bellutlian materielen, 

och är derföre, med förhieående af hvarje annan omständig

het, färdig alt ansluta sig till auxiliar-systemet. Kommissio

nen uttrycker derföre den önskan 1 alt Marin-Ministern icke 

utan den största försigtip,het måtte inlåta sig på en väg af 

nya förändringar, hl'ilka skulle kunna medföra fö1· staten 
betungande utgifter. 



KINAs HANDELs-ATITTKLAn. 

F ör några 5r sedan har, s[\som bekant, Franslw Regeringen 

till Kina afs~ndt en Kommitte för nnJersölininr; af de artildar, 

delta land lian erbjuda för utrikes handeln. Ur den rapport, 

nlimnde l(ommitte afgifvit, är följHide dl uldrae. Det har, 

framför mfmea andra uppcifler, den förtjensten att vara till

förlitlie t, såsom hemtaJt m olficiela liiillor: 

Arsenili. I provinsen l<iang-si bearbetas rika grufvor 

härar. Kinas Geor:rafi, Ti-li-tchi, uppgifver, att dessa iiro 

af bästa slagd, samt alt samma mineroi finnes, fast till min

dre godhrt, i provinsen Hou-lwuang. []andels-kammarn i 

Cantun säljer arsenik till ~10 francs för 100 liiloerammcr 

(nära = 235\ Sv. 'fl). l Indien ber;ar;nas den såsom me

dikament. 1 Kina utströr man pulveriserad arsenik på ris-

' åkrarne under cronings-tiden, för att emot masliar och in

~eliter sliydcla de späda plantorna. Detta p,ift siwdar nemligen 

alldeles icke vexlli~heten' hvilken tvertom oeraf befordras 

hos åtsl,illiga pluntor. 

Bambu. Denna vext synes vara en mellanlänl< emellan 

grässlagen , dem den lilmar till inre strulitm·, och träden, 

hvartill den för sin slorlelis skull lian rlilmas. Det linnes en 

oändlir; mängel varieteter deraf. Den vanlip,a höjelen är 22 a 
29 alnar, men det finnes Bambu af ända till 40 alnars höjd. 

Den vexer uti nästan hela l{inesisl;a riliet, seelan man lycliats 

aklimatisera elen änrla l iii Peldnr;. lliiraf synes ocli, il l t det 

ej vore omöjligt att odla denna så n)'ltiBa vexl äfvrn i södra 

Europa. 

Bambu !lottas till Canton från provinsrrne Fo-liien, 

1\iang-si och i synnerbet Nan-hiong-fu, der det linnes stora 

skoear deraf. 
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Ber;aenandet af 13ambu i !\iua, till nästan allt ting, göt·, 

att denna vext iir der omistlig, och man lian deraf bedöma, 

hvill1et inilytande dess odlande slinlle ilstadlwmma i Europa. 

Enlir;t Morrisans "Guide Commcrcial" erhållas af elensamma : 

res-virll8t till byr;giJadcr; rärne till fartru ; pcnslarne, hvar

mecl Kinesc>rne sl;rifva, Mvensom p;1ppcret, hvarpf1 shifves. 

Dess blad ber;agnas af fattige till t;ddliclining och skydda full 

lwmligt mot ret:n. De unga slwtlen äro ett lådert födo 

ämne, motsvarande ungefiirl ir;e> n vf1r sparris; inlagde, uteöra 

de ett sylt, så efterfrår,adt, att stora sl;eppslaster de ra f nt

slieppas, och hufvudstadcn liorJ sumcrar· sådant för stort pen

ning-belopp. Ondcr 13oudcllra-Preslernes fa stetid utgöt' det 

deras nästan enda föda. Af 13ambu byggas på några timma r 

de ofantliga byggnader, h varå theatralisl;a representatione r 

eifl'as. Den Idsel-artade sammanr;yttrinr;, som finnes i Bamhu

riirets ihåliGheter, het:aenas i medicinen. Roten anvC1ndes 

till bildhnggeri-arbl'tcn. Nästan alla ålierbrulls-redsl<ap äro 

af 13ambn, af h vars olil;a delar man tillverlwt· alla slags li[lrl 

för våtvaror, parasol-stcillningar, lansar, qvastar; bastonad

l<iippen så väl som Musik-Direlitörens taktpinne, Slwlmästarns 

f<'rla så viii som strålien till national-instrumentet Houng-ho. 

Det unga trädet, slwrt't i remsor af olilw tjocldel;, förvandlas 

till korgar, fisl1-ryssjor, tlilt, anlwrtåg och stående gods för 

fartyg. Af Bambu erhålles elen allmänt brulwde stora hatten, 

s.'ingen, madrassen, soffan och stol en mer! deras stoppning, 

bordet, tobalis-pipans sl!aft och hufvud, pinnarne som mot

svara vår p, a (fel, en del af födan, som de föra till munnen, 

och spånornt>, hvarmed den lwlws - hvarföre man ocl1 med 

fullt sl~<il !;an säga att Kinesen lefver af 13arnbu. 

Regnliappor af Bambu-blad säljas i Canton föt· S .II. Sv •• 

Banko stycl1et. En sänr; lwstar 32 ./J. a l f!l(b. 36 ./J.; en 

hatt 4 a 8 .tf.; ett 'il) pappet• l l .II.; ett 'il) osyltade unga 

skott 3 ./J.; ett 'fl briinsle 2 rst. ; små utslwrne bildei' af 

mennisliOI' eller d.iur 2 .II. till l~ fR& stycl;et; Pll liiipp med 

knappar, sli urcn till form af ett tlppl e, ~ 1t Ii ./J.; ett ban-

18 
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dadt ämbare 6 .!J.; ett genombrutet foderal till gräshoppor 

(hvilka Kineserne öfva att slåss mot hvaraun Hlwsom Engels

männen tuppar) 2 ./J. Banlw - alltsamman tillverlwdt af 

Bambu. 

Vax. I Canton säljes, utom det vanlilla vaxet af bin, 

tvenne slags feta ämnen, hvilka förtjena uppmärl1samhet; de 

kallas trädvax och trädtalg. 

Trädvaxet, la-tchou, är till färg, utseende oeh ljus

eifvande egensl1aper särdeles likt vallrar eller stearin. Ort 

erhålles genom små inseliter, Ilailade la-tchong, hvillia fästa 

sig å åtsl1illiga triidslag och äro vid födseln hvita. Så snart 

de åstadkommit vaxet blifva de röda och svarta samt sitta 

då på träden i stora Idasar likasom bin utanför kupan. I 

början af Juni afsätta de vaxet. Detta artages derefter och 

renas genom kol;ning i vatten. Det finnes numera allmnnt i 

. hela Kina. De ljus, som häraf tillverkas, lära vara många 

gånger drygare än dem aL vanlit;t vax. Det säljes till 28 a 

3~ ./f. Banko för ett Svenskt 'll. 

Trädtalgen, chou-lah, är en helt och hållet vegetabilisk 

produlit. Trädet, som åstadkommer den ( croton sehiferum), 

tillhör slägtet Euphorbiacre. F'rul1ten är innesluten i en li

ten lwpsel , som öppnar sig vid mognandet och visar små 

nötter, omgifne af ett hvitt, vax- l'ller talg-artadt, lager. 

Genom pressning får man först af frukten en brännbar olja, 

hvarE'fter massan lwkas i valtPn. Då den lwllnat, lieger tal

get) såsom en skorpa på vattnets yta. 

Detta ämne är fastare iin djurtalg, har ingen obehaelig 

lukt och brinner med en lillie, hvit och således särdeles ly

sande låga. Det odlas i myckenhet uti åtskilliga provinsPr, 

förnämligast dock i F'ou-kien och Riang-si. Man begagnar 

äfven dess fasthet för att göra lösare talg-arter, användbara 

till ljus. Vel1arne tillverkas af märgen i åtsliilliga vexter. 

Det säljes till vid pass 12 ./J. Banko för ett Svenskt 'll. 

(Magasin Pittoresque.) 

liv a 1·jc !t a n d a. 

C a lo e s eller Slwpps-slwrpor. llerrar Svanberg &.. Al

thainz hafva i Stoclilrolm uti deras egPndom vid Nya Kungs

lJOlmsbroen (vanli~ren kfmd under namnet "Eidqvarnen11 ) an

Jaet ett etah lissement för tillverlilling af Cal1es eller Sl<epps

sllor·por·. Dessa sliOrpor, h~ill1as lwådning och formande 

verl;ställes genom ett dertill lirmpadt rnachineri , som bestär 

af en knådnings-maehin , en valk-maehin och slutligen en 

utlilippnings-machin, äro af olika sorter, och slwla vara jemn

goda med det Engelslia skepps-brödet. Machineriet tillver

kar 16 L$ Cakes i timman , eller oml1ring 200 Lispund per 

dag*'). Härigenom slwll den hittills iclie ovanliga proviante

ringen af Svensl>u l{of!'erdi-fartyg med bröd i Helsingör, när 

dessa fartyg varit destinerade för Hi ng re resor, kunna före

kommas. Machineriet är tillverkallt vid Herrar J. och C. G. 

Bolinder·s mel•aniska Faktori å [( ungsholmen, och finnes när

mare besl1rifvet i Tidskrift föt· Praktisl1 Byggnads-konst och 

Melwnill, 2:a Ärg. 5:e lliiftd. 

Elclrlricitelen såsom drifvande kraft. Professor Page i 

WashinGton tyckes, efter åtsldlliga försöl1, nu hafva löst pro

blemet. En af honom förfardigall elelltt·o-rnagnetisfl vagn 

har på jernvägen från denua stad tillrygcalael 5 ~- Eug. mil 

på 3!) minuter. De första 100 alnarue gicl1 vaenen ej for

tare, än att man gående kunde följa den ; men allt efter 

som de elektriska batterierne hunno utveekla sin l1raft, öl!a

des farten så , att de sista 2 milen tillqggalades med en 

hastighet af l 9 En g. mil i timman, oaktadt apparaten, gjord 

på hushållning och ~lott såsom försöl1 , erhöll någou sl1ada, 

som betydligt minskade dess verlisamhet. 

*) DeLLa gör eL t dagligt au La l af cirka 3, '200 portioner. 



FönÄNDRADE ocn NYTILLKOli'INE FYRAR ocu SJöMXRKEN. 

Franf1rifw. 

Crotoy. Fyr, stillastllende, på norra stranden af Somme

flodens mynning, för inser,lingen till Crotoy; tändes vid flod

tiden, så snart vatten-höjden vid inloppet till hamnen stigit 

till l metre, och släckes l timma efter största vatten-höjden. 

synvidd ~ mil. 50° 121 56" N., l 0 37' 9" O. 

Corsica. 

Ajaccio. Fyr, stillastående, anbringad på ett nyss full

bordadt torn å citadellets sydliga fromspringande del; tiindes 

den 1 Sept ember. Höjd öfver vattnet 6~ fot; synvidd 10 

mil. ~1° 551 I" N., 8° 44 1 13" O. 

Syd-Asien. 

Bombay. Kännings-märke, l<ägelformigt, 50 fot högt, 

' försed t med h vita och röda hori so nteJa ränder, uppförd t på 

högsta punl1ten af ön Kenery, sydvört frl\n inloppet till Bom

bays hamn. Synvidd 20 mil. 

England. 

Spurn. Dii sjöhäfningen vid Spurn Point, vid inloppet 

till LJumber-Ooden, gör att den lä r, re fyren derstädes svårli

gen lian hållas silkert lysande, och man funnit, att en fyr, 

beliigen nordvart från det höga fyrtornet, är lil;a iindamåls

eolir, för sjöfarten som den sydost från samma fyrtorn upp

förda fyt·en, så kommer hudanefl <' r den liicre fyren vid Spnrn 

Point att lysa från en norelv3rt från det höp,a fyrtornet upp

förd b~·gg nad. De n sydos llict beltip,na kommer deremot att 

upphöra. 

Bahama-Banh (Ramsay-hay, ön Man). Fyrskeppet iir 

från och med den l September detta år förfl) ttadt l mil 
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V. t.S. frliu si u t.littillsvaraut.le staiiuu, och lit:t:~'r p ii Il fatu

nar vid 15et vatten, springtid. l'<·jlar fyrtornet vid Point 

of Ayr: N.t.V. ~V., J}Jang!wld Head: V.t.S., Clay Head: 

S. V.t. V.l V. 

Australien. 

Rottenest Island. Fyr, omgllende, på höp,sta spetsen af 

ön. Visar hvarje minut l blini!, som varar i 5 srlwnder. 

Fyren är anbringad i ett hvitt torn af sten, 53 fot höet öf

ver marl1en. Fyrens höjd öfver vattnet l !17 fot; synvidd 

21 mil. 32° O' 19" s., 115° 31' 1811 o. 

Swan Rivet·. Fyr, stillastående, på höjden af Arthurs 

Ilead, södra udden af inloppet till Swan-IJoden. llöjd öfver 

hafvet 92 fot; synvidd 15mil. 32° 31 13" s., 115o ~5' Il" o. 

Italien . 

Lagosta (ön, Dalmatien). Fyr, stillastående, uppförd pa 

landt-udden , benämnd Punta Serieeva, vid P01·to llosso, i 

sttillet för den förut varande provisionella fyren. lliijd öfver 

vattnet 350 fot; synvidd 25 mil. 42° 43' N., (t;<> 51' o. 

Briltislia Nord-Amerika. 

A.nticosti. På södra lillsten af denna 15ua och i disie 

luft för sjöfarande så farliga ö, i S:t Lawrence-bueten, iiro 

~ sjömitrken af olil.a utseende, men alla af 40 fots höjd, 

uppförda, nemligen: l:o på sydlieaste punliten 49° 3' ~3" N., 

1)2° 18' 39" V.; 2:o på "Pavillion RiYer", ~9° 9 1 ~5" N., 

62° 531 l 011 V. ; 3:o sex mil ost vart om "s~ l t La l; e B a y", 
49° 171 30" N., 63° 201 30" O. ; ~:o vid Cap S:t ~lary, 

~!) 0 ~0 1 3011 N. ' 63° 58' o. 



SAliiMANDRAG AF ÅTsKILLIGA KoNGL. BREF, FönonnNlN

GAR, GENERAL-ORDER M. 1\I.' UTGÅNGNE FRAN SJöFÖR

SVARS-DEPARTEMEl'ITET. 

d 2" J 1· !{. B. R. l\1. ha1· beviljat Sekund-Löjtnnnten 1851 , o Ul. 

vid Flottan C. G. Liudmarl~ 3 års tjenslledit_:het, att ingå 
uti Kong l. stor-Brittannisll örlogst.jenst, je m te 1 års rese

stipendium. 

s. d. [{. B. !L NI. bar befallt, alt en nådegåfva af 6 ffl&-
32 .!J. Banlw skall tilldelas rör~e Båtsmannen vid Södra 
Roslags Kompani N:r 2/i Emanuel Hässelgren Hahm. 

s. d. !{, B. ({. \\]. har för innevarande år tilldelat förre 
Malrosen Johan Gustaf llultberg en ~:ratifikation af 1 O ~ 
Banlw. 

,s. d. K. B. K. M. har befallt, att den äldste i ljensl va
rande Sjö-OUicer å Carlskrona Station skall tills vidare 
förvalta Befälhufvande Amirals-Emhetet efter Contre-Ami
ralen m. m. Fribene C. A. Gyllengrauat. 

s. d. IL B. K. M. har befallt, att en gratifikation af 100 
ffi&. Banko skall för ytterligare l år tilldelas förre Fla:m
Styrmannen, Löjtnant C. Bergman. 

Den 7 Au g. !C M. bar befallt, att en nådegålva af 25 ffi&
Banlw fö r en gång slwll tilldelas förre Under-Konstapeln 
vid Flottan Samu el Tö!'ll ebladh. 

Dl'll l . ) Sekund-Löj' tnant Fröl en beord ras alt tills G. <. 
vidare tj enstgöra å Götheborss Station . 

1{. M. har tillåtit, att Yugl in!]C il N. AJierLJrn 5 . G. O. 
en,utz får såso m Ex tra Radett, på e!Jen lws t, meJfölj a 
Frq ;allcn Eur:cnie under dess förest åcode expedition. 
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Den S. G. O. K. M. har beviljat sekund-Löjtnanten vid 
Flottan W. F. Anl;arcrona 3 års tj enstledigliet, för utt på 
Svensila och Norska Hantlelsfart yg idlia utri lies sjöfart. 

Den 9. G. O. IL M. hnr beviljat Kommendör-Kaptenen vid 
Flottan och f\iddareo A. f\åfelt förl ängd tj ensti Niichet till 
den l ~!aj 1852 IM egna angelägenheters skötande. 

Den 13. G. O. IL M. har beviljat Sekund-Löjtuanlen vid 
Flottan A. L. Broberg 3 års tjenstl edigh E> t, för att å SVPIJ
ska och Norsfia llandE>Isfarlyg idk a utril1es sjöfart. 

Den 15. G. O. IL M. har beviljat Sekund-Löjtnnnteo vid 
Flottan Il. R. Ankarerona 3 års tjenstled ie het, för att å 
Svenska Handelsfa r tyg idlia utrikes sjöfart. 

Den 26. G. O. K. M. har tillåtit, att SeliUnd-Löjtnanterne 
D. L. fleilborn samt G. Helleday få genomgå liursen vid 
Central-Institutet för Gymnastiii och Vapen-öfningnr. 

S. d. G. O. l{. M. har beviljat Srkund-Löjtnanten vid Flol
tan W. Eneqvist l års tjenstledighet, för att å Svenska 
1-landt'lsfai·tyg idlia utdlies sjöfart. 

S. d. G. O. 1{. M. har beviljat Selmnd-Löjtnantcn vid Flot
tan F. L. Andersson l å1·s ytterligare tjeostlt' dip,het från 
den l Olitober, för att såsom Ångbåts-llefälhafvare idka 
sjöfart på inrikes farvatten. 

Den 30. G. O. K. M. har tillåtit, att Ångfm·tyget Gylfe får 
från och med den l Oktober några daaar begaguas till 
hemtransporterande af Båtsmän. 



General- Order. 
(Carlskrona station.) 

l(apten-Löjtnant Tlnltcn tjt•nsteör som Vnrl's-AJjutant. 

l\lörsare-fartn~et Surtur lwmmer alt begagnas till bomb

l<astnin::; för Artilleri-Exercis-Siwlan under l O daga J' frun och 

med den IS Augusti. (Deu G Aug.) 

Korvetten .Jarramas och Exerris-llrigc:Pn Snappopp af

mönstra den 22 Aneusti. (Den Hi och 20 Auc:.) 

freeatten Josephine afmönstrar den 30 Augusti. 

Premier-Löjtnant A. v. Krusenstjerna tjr.nstgör som Tye

Officer och Chef för G:e Handtv.-1\ompauiet. (Den 23 Ang.) 

Premier- Löjtn~nt sylvander emottager Chefsiwpet pi1 

Ånefarl v r, et Balder från och med den 2S Aug. - Kaptenen 

och Hidd. Printz•·nsl<öld emottaecr Erluipage-Miistare-b·etalt

ningen fr·ån och med d. l Sept. - Premier-Löjtnant Thor

mari< tjensteör som Under-Equipnge-Mästare från och mrd 

instundande September, (Den 27 Aug.) 

(Stocklwlms Stalion.) 

Sedan Selillnd-Löjtnant llroherg erhållit 3 f1rs Kong!. 

permission från dPnna darr, liOmmer Selwnd-Löjtnant Leyon

hurvud att t. v. tjr: ostgöra som Under-Equipage-Mästare och 

Adjutant hos Varfs-Che[en. (Den 15 Aug.) 

Sekund-Löjtnant [(rr.uger ljPnstgör fr5n och llH'd den 21 

Augusti som Adjutant i Komm<'lHlants- Expeditionen, (Dl' n 

20 Aue.) 

Briggen ar Wirsen afmönstrar d. 30 Aug. (Den 27 Aug.) 




