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ANMii.RKNINGAR VID DE OLIKA METHODERNE FÖR KANONERS RIGTANDE OM
SKEPPSBORD;

J

fråga om den rigtimättning, h varmed krigsfartygs kanoner böra förses, samt personalens öfning
till dess begagnande, framställer sig först till afgörande huruvida skjutningen, ifrån ett I'Örligt fartyg
och under de vid en drabbning till sjös vanliga
förhållanden, medgifver eller fordrar någ·on sådan
noggrannhet uti rigtningen, som vid Artilleriet till
]ands kan och bör iakttagas. Mer än en g·ång har
man hört en nog·grannare rigtning och dertill behöflige instrumenter förklaras såsom öfverflödige ,
h vartill i synnerhet följande skäl blifvit anförde:

l:o Att fartygets rörelser innebära ett väsendtligt hinder för skjutningens säkerhet.

2:o Att ett annat, ofta oöfvervinnerligt binder härför uppstår genom krutröken, och
3:o Att de mest lysande drabbningar till
sjös blihit förnämligast utförde på så nära afstånd,
att någon särdeles akkuratess vid skottens rigtamle
· icke varit af nöden.
Vid närmare öfvervägande torde man dock
firma att dessa omstänl:ligheter, långt ifrån att föl·anleda rättskjutningens vårdslösande, tvärtOHl fordra
l
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så måste en underlägsen skottsiikerh et vara en · Lestämd underläg·senhet uti styrka, ehvad fullkomlighet personalen och Attilleri-ma teriellen för öfrigt må
äga. Enligt sjelfva grund-iclt\en af artilleri-vap net,
måste det vara fullkomliga re, ju längre afståndet ät·,
bvartill dess förstörelse- verkningar kunna utstriicl\as.
Detta afstånd, eller h vad man kallar pjesernas längsta portt\e, är icke den distans dit kulorna kunna
kastas genom hög elevations-rig·tning eller studsande
på vattenytan; utan den h varpå man, genom s:mnolikhet att träffa m. m. kan göra någon viss förs ti_)l·else--verkan, svarande emot ammuni.t.ionens värde och
den del af manskapets luafter för en uthållande affär, som g·enom skjutningen medtages. Under förutsättande af fullkomligt aldwrat rigtning är detta afstånd beroemlC af pj esernas och målets beskaffenhe t;
men i 11raktiken blifver det beroen de af rigtningens
noggrannhe t i hvad mån den längsta 11orteen samt effekten p å aHa kortare afstånd hlifva förminskad e
under det h vartill de, enlig t materiellens natur ,
kunna beräknas. De stora förbätt ringar uti tillverkningen af ln·utet, pjeser och projektiler m. m., h vartill man i sednare tid kommit, skulle blifva fruktlösa och utan allt värde, så framt icke skjutningen
behandlas med en deremot svarande omsorg och akkuratess. Antingen skall all sl\jutningen s verkan bero af slumpen (men till slumpen kan ej landets
försvarsmedel och öt1e öfverlemnas ) eller ock måste
man iakttaga allt som i mer eller min dre mån bidrager till säkerheten.

Artilleriet till SJ OS har ulldergått betydl iga
förbättringa r, dels gemensamt med Artilleriet ti ll
lands, dels ock enskild t; ytterligare förbiittringa r
har man att vänta ge H Om den af P a i x h a n s föreslag·ne Granat- och 13omb-skju tni ngen, som vid olilm
artillerier, med nu~r cllel' min dre fra mgång blifvit !Je ~
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utmärkte ofvanpft kanonen ; lägges · den~amma med
kanalen horizonte lt, hvarCfter en linial, hvilande ut åt pjesen på den högra tappskifva ns öfvnkant vrides llorizonte lt eller så att den h!ifver paraHel med
lcanalens medel-Jin ia, och utmädo1s efter densamma s
underkan t, punkter på kammaren och trumfen så
att om man rigtar hegge dessa punkter öfverens med
c~tt mål , pjesens kärnlinia måste infalla med sigtliniens horizonta lplan eller elenttione n hlifva noll.
Till bestämma nde af visirpunk ter för andra elevations-grader, måste ofvannämncle 1inial, fa sthållen vid
mär-k et på trumfen, höj;,.s med bakre iindan så att
den gör vinklar af l o, 2o, 3° med den först utslagna linien, och vederbörl iga märken sättas derefter pCi
sidan af kammarsi raten. Vid l'igtniuge ns verl\.stiil lande måste först sidorigtni ngen bestämma s efter
medellinie n ofvanpå kanonen och sedc1;mera måste (i -·
gat flyttas till pjeseus högra sida, der tlcn af skårorna 11å kammare n, som · motsvarar ifrågavara nde elevationsgra d samt märket 11å trumfen hring·as i rät lio
nia med målet.

l1ar man kunnat f(.it- alla brnk1iga kanoner . uppgöra
skjut-tabe ller, hvilka äga en fullt tillföditli g noggrannhet , så att i detta afseende intet hinder möter
för skjutkons tens praktiska tillämpnin g.

H vad rigtningsm ethod som m& begagnas , måste dock alltid sidorigtni ngen verkställa s efter tvenne
visirpunk ter, ofvanpå pjesen, h vilka vid skottställningen blifvit utmärkte uti ett g·enom khlloppet s axel, vinkelrätt emot tappaxeln , draget plan. Rigtningsmet hodeme skilja sig således endast uti siittet
att bestämma elevations -vinkeln och huruvida den
ena eller andra häruti äger f(ireträde , torde bäst kunna bedömma s genom att anföra aila hittills brukade
methoder , med de fördelar och brister, som h var
och en jemförelsevis äger. Derigenom skall säkerligen kunna finnas det utmärkta företräde , som till-·
hörer R igtningen eftm· Uppsättn ing, h'l'ilken , i
lång tid begagnad vid alla Fält-Artil leriei:, äfven
lJlifvit införd å några af Kongl. Flottans Fartyg sedan år 1§29, då fråga om förb1ittrad rigtnings- method och dertill erforderli g inrättning , först väcktes
af författare n till denna uppsats , - h va rs ändamå l nu
är att åstadkom ma en allmännar e öfve,rtyg·else om
värdet af detta rigtninr~ss[itt - en öfvertyg·eJse som
måste vara viikoret derföt· att saken må, vid alla
blifvande vapenöfni ngar m. m. , omfattas med den
varme, , som dess betydenh et fiirtje nar.

1'riangcl -Rigtning har vid Skepps-A rtilleriet

sedan ~ilJsta tider varit bmldig och anbefalles fiire ·trädcsvi s uti det hittills gällande Exercis-R eg·lemen.
tet, ehuru ingen hvarken äldre eller nyare kanon
dcrtiil varit . skottst.iilld. Den hiirtil! lämpade skottställning- skulle verksiiiilas på det sätt , att sedan de
Hir shlorigtni ngen erforderli ga vi~ i rpunktema blifvit
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Om man betraktar detta rigtningss~itt , så~om
användt för en 11å land å fast batteri stående l\anon, hvarmed ett orörligt fi.iremål skall beskjuta::; ,
finne1· man dess felaktig h eter vara: bristande akkuratess och långsamh et; det fiirra af fl era sk~il och i
synnerhet derföre, att vinkelräta afståmlen till kärnliniens vertikalpl an, ifrån sigtpunl<tema 11å sidall af
lmmmare n och trumfen äro olika, och at!. således
sigtlinien utefter dessa punkter kommer att gå mer
elle1· mindre till v enster om den punkt, h va rpil man
vill rigta. Användt vid besl\jutam le af r(irliga före mål och ännu mer, såsom på sjön, då sjelfva batteriet är i hestäntlig r(irelse , m;1ste rigtuingsm cthnden
vara alldeles oduglig, emedan sillorigtni ugcn ruulm,;
me da u man observera r elevations -rigtuiug·eu , eller
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tvärtom. Hvarje Kanonkommendör finner det snat·t
omöjligt att vederbörligen iakttaga föreskriftema för
denna dubbla rigtning och f(iljden deraf blifver oftast att elevations -rigtningen helt och hållet försum-

mas.

Om, ifrlin ett rörligt skeppsbatteri, ett skott
skall kunna afskjutas med säkerhet att träffa, måste
man genom ett enda ögonkast uti sjelfva affyringsögonblicket kunna observera att så väl elevationssom sido-rigtningen är akkurat; -härtill fordras tvenne sigt- eller visir-punkter, hvilka genom sin belägenhet uti vertilml-planet genom kanalens medeiiinia
bestämma sidorigtningen och genom sin olika höjd
öfver denna linia, elevations-rigtning· en eller den ,·in_kel, hvarumler kanalens axel höjer sig öfver sigtlinien till målet.
Vid Franska Sjö-Artilleriet har, ~tminstone

ltittills, följande 1·igtmethod blifvit begagnad:
Kanonen har, genom den vid dess konstruktion
bestämda skitnaden mellan kammarens och trumfens
1·adier, en gifven vi3irvinkel, och den skottvidd som
pjesen äger med en elevation lika med, denna vinkel eller pjesens visirskottsdistans är genom försökskjutning utrönd och derefter uppg·ifven. Om afståndet till det mål, som skall beskjutas, är lika
mecl visirskotts-distanse n, rigtas öfver det högsta a f
kammaren och trumfen (öfver metallen) på (len punkt
af målet, som man Önskar träffa . All rigtning sker
efter samma visirpunkter eller öfver metallen, men
om afstånde.t är kortare än visirskott~clistan~en, rigtar man på en något lägre punkt eller någonstädes
på vattenytan framfi.ir målet, oeh är afståndet stöne,
1·igtas på någon h()gre punkt, t. ex. hastingering·en,
halfva masten, m1irsen o. s. v. af det fart yg, h vars
skrof man med sina kulor vill triiffa.

Detta rig·tningssii tt i.ir ofullständigt -deruti, att
det icke kau anv~iudas annat iin emot fartyg· och sådane som hafva en högre resning·, emellan man omöjligen kan rigta i luften öher ett Hlgt föremål,
som då af sjelfva pjeseu helt och hållet bortskymdes för ögat: med skeppskanoner kan man emedlertid mången gång· komma att utom visirskotts -distan sen beskjuta roddfartyg och föremål 11å land, sum
icl\e hafva någon hetydlig höjd. Det i.ir iifven för mycket obestämdt, då man ej kan vid olil>a tillftillen veta' huru mycket man uör rigta framför eller
öfvei·. För att afhjelpa denna obestämdhet, har
Sir H o w a r d D o u g l a s uti dess ypperlig-a afhandling
om Sjö-Artilleriet (*) fÖrt'slagit följande fi.iriindring:
Jemte <let pjesernas vi:sirvinklar äro bestämd t g·ifna,
förses de äfven med bd-förlikning· eller ett sigtkorn,
efter hvars spets sigtlinien blifver parallel med kanalens metlellinia. Pä alth-a närmaste afstånd rigta s
med tangerad t lwrn på den punkt man vill tdiifa;
i den m ~i n afståndet ökas, rig-tas på enahanda sätt,
allt högre upp på det fartyg som skalL besl(jutas, till
(less afståndet hlifver lika med visirskotts-tlistam;e n,
då man rigtar öfver· metallen på elen punkt som sl<aH
träffas; - ökas afståndet (leröfver, rigtas likaledes öfver metallen på allt högre punkter. G-euom taueller, som för detta ändamål blifvit upp~jorda , timter
man för alla distanser den pu11kt af iit.:udtliga lartyget Inar på m11n, för att träffa skrofv et, bör ri g ta,
antingen efter förlilmingcn ell er tru mft.: tls öfverkallt .
I likhet med alla andra skjut--tabeller, m~iste Clessa
vara olika för h varje särski ld t slag af pjt~s er, men
hva•:ie kanon måste äfven hafva en s~irskiid tabell
för hvart och ett olika slag- af fart;yg, som denned
kan komma att heskjuta s, och h~rigen om sku ll e mau
komma till en allt för stor vidlyftighet för det prak(') A Trealise on Naval Guune~·y &c. !Jy Culunel Sir H owartl ])ou-

glas, Lomlon 1820
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tiska anv:tmlan d et. Ofullkom ligh eterna af d etta rigt11i11gssiitt äro således, att d et antingen l~ lifv er fö i· Ji..i
tet akkurat eller ock förmycke t vidlyftigt att under
en affilr vede rh(irligen tilliim pa, samt att det icke
ka n anv~indas emot andra föremål än fartyg me<l
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till eriet till lands allmänt bt·ukliga, intill <ess UllPsättningar der blefvo iuförde , och har _den. tinaa -,~.ill
sednare tid bibehållit s vid Skepps-A rtillenet. I· orlikning iir i allmänhet en sigtdobb eller etot lwrn
som har n åg on viss afpassad höjd, så att da man
1·i<rtar öfver en på kammaren gjord sigtsll.?tra och
·r
o
.
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ens spets , erh åller kanal -axeln nagon .g• förlikning
ven st~illning i anseende till sigtlinien. l äldre tider
n y ttjatles till hvarj e kanon fyra sådana sigtdo~~ar
unde r namn af hel, tre~jenledels , half och ~n f.J~l:
(ledels förlikning . Hel-förJik ning bestiimme s ttll hoJ elen af d en räta li.nia :;0111 (trages ifrån sigtskåran
parallclt med kanal -axeln och angifve l'
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höjderna f(ir de öfriga sigtl!obba rne, h vilka sa Cl es,
i den m ån de ~iro l ~igre , ang·ifva elevatione r lika med
en fjerdedel , hälften och t refjenledc la1· at~ visir-vinkeln; skall eleva tion en vara lika med hela denna
vinkel, måste man rig·ta öfver metallen, och till bestämmand e af iindå större elevation er, g·ifv es intet annat ~nedel än att, enli g t den ofvanbeskrifne Franska
methoden , öfver metallen rigta på n5gon högre punkt
än d en man önskar triiffa. Fi.ir att vara någ orlund a
anv~induart, fordrar s;liedes 1lctta ri gtningssii tt att
pjesema hafva vi~irvinldar åtminston e af den storlek

som :i (le kanoner, h vilka hafva upph()jd låsklack ,
~l. ä. vid pass 2°. Den besvärligh et, som var förenad med förlikning ens stundeliga ombyte eller utoch inslnufva nde, samt de fötwillelse r som dervid
gåfvo anledning att
lätteligen kunde uppkomm a
'
'
med allaggand e af de Higre sigtkorne n, h vilka i
se dnare tide1· icke funnits ibland artilleri-in ventariern a, en dast begagna hel-förlik ning, och att, fiir att
erhålla högre elevatione r i d en m ån afståndet sådant
fordrar, vid rigtninge n taga större lwrn, på samma
sätt som för handgevä r brukas. Som större delen af
Kong!. Flottans kanoner ännu i denna stund icke l1afva
annan rigtimiittn ing än en efter äldre tiders ofullkomliga skottställn ings-meth orler bestämd hd -förlikning, ~11 åo te man på föJjande sätt söka någ·on efterr1ittelse för rigtning·e n. Efter 1·itning, eller genom
afmätning med passande instrumen ter, förskaffar
man sig kännedom om }{anonens visir-vink el, hvarefter
uti skjut-tabe llen efterses hvilken distans som svara 1·
emot en elevation lika med denna vinkel, eller kanonens
visirskott s-distans, och på samma sätt hvilka distanser som mots\' ara en fjerdedel , hälften och trefj erFör de 24-pundig e kanudedelar af visir-vink eln.
nerne af Aschlings modell är, till exem1lel visir-vin1°37', hvamf man finner att:
keln

t
l

=

.

4'i

ell er

0°24'

mo t svarar

unge f"'ar J"Igen en

600
930
1200
..............
~ eller 1°13' ................ ................
hela visir vinkeln ellet· 1"37' ........ ... ........ 1450

distans

al11ar.
alnar.
alnar.
alnar.
:
igtningen
H
f(ir
Och häraf blifver Regeln
t)
(tangerad
helt
med
På g anska nära distans rigtas
spets.
: korn eller i~fv er dess öfvers~a
l'ii bOO al nars dtstans rigtas med trefjerded els korn ,
eller så att en fj enl edel tleraf synes ()fvcr sigtlinien till målet.
af ·•···································

~ eller Oo48' ..............................................
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På 900 alnars distans, med ha1ft, och
På J 200 alnars distans med en fjenledels korn,
r~iknadt ifrån visirlinien öfver trumfen.

På 1450 alnars afstånd rigtas öfver det högsta af
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nets spets, något .s~tt att med lätthet. och -~~recisi.?n
kunna förändra VIsn·-punkte.rnas t•elatlva hoJder ofvor kanal-axeln och detta så att el evationem o ~\fven
kunna utsträckas öfver visir-vinkelns storlek.

trumfen, samt

P å liingre distansc1· äfvenledes öfver metallen, men
pä en punkt af målet som är högre än den
man önskar träffa, allt efter afståmlets storlek.
Tillämpningen af en sålunda uppgjord 1·egel
gifver åt rigtningen efter hel-förlikning· aU den nogoTannhet som med detta rigtningssätt kan åstaclkom~Ias, men man kan lätt finna h vilka svårigheter
Utom visir-slwttsdistansen
dermed äro förenade.
kan elevations-rigtningen icke g·öras annat än på clet
mest oiJestiimda sätt, ehuru det är just vid skjutningen på mer afliigsna föremål som den största noggrannheten bör iakttagas, och på närmare afståml
fordras , för att vid rigtningen tag·a lagom korn, ett
uppöfvadt omdöme och en skicklighet, som man af
Kanonkommendörer i allmänhet omöjligen kan begära. Hvar och en som ,id kanon-exersiser velat
fästa tillbörlig uppmärksamhet vid Kommendörernes
mulervisamle uti t·i g tningen, har siikert erfarit de
~ to ra svårigheter som dervid möta; att clet fordras
en g·::uwJ(a sto1· (.ifning att 1·igta efter 2:ne oföränderlig-a punkter och dervid ial1.ttaga fartygets rörelser 9
sil att dessa punkter äro i riit linia med målet i
sa mma ög-onblid{ skottet blifvit affyrallt och att
rig tui uge t; blif\'er ytterligare försvårad om man iifven bör taga visir-puuktema ~in på ett, än på ett
Med långt sti.irre l[ittlwt och akkuratess
a nnat s~itt
skull e derfö re rig tnin g·en hunna verkställas om man
b eg·ag·nacle de for d tJa o mby tl iga f örlikningsdob ba rne
uch a llt id r ig tade efter tang·eradt korn, men då det ta medfcir fi.irmycket tidsuppehåiJ och ored a, så for dras, på det man alltid m;itte kunna rigta eft er kor-

efter Uppsiittning tir. till g·runRirrtninn"
.
l
o
o

den lika med rigtningen efter förli~m~gar ~ er~tt
att den bestämmes genom 2:ne ofvanpa py~scn mrattade visirpunkter, h vars läge midt öfver ka~al- axeln
angifvcr den rä~ta sidorigtningcn, och ~~ h~1lka tl.cn
bakre eller pa kammaren varande, at sa mycJ,et
böO're' än den främre eller kornet, att sldlln:ulen
- tangene
deras höjdet· öfver l{anal-axe l n utgor
mellan
ten för elevations-vinkeln, da afståndet dem emellar.t
r~ikmalt på denna linia, antages såsom 1·adie. Olikheten består blott deruti, att i stället för att sänka
kornet höjes sigtet på kammaren i den mon elevations-vinkeln skall ökas. Detta sednat·e har följan de stora fi.ireträden: l:o Att af den person som rigta1· Iiit t och beqvämligen kunna verkställas; 2:o att
elevations-förändring·arne kunna göras till hvill\en
noggrannhet man någonsin behagar, och 3:o att man,
utan inskränkning af visirvinkelns storlek, lian göra
uppsättningen tillräcklig· för den , största brulibara elevation - och således alltid kan rigta efter tangendt korn på den punkt af målet som man önskar
träffa.
U11psättningsinstrumenter kunna vara af flera
slag eller olika inrättningar; i allmänhet kunna de
indelas uti följande:
l:o Lösa U11psiittningar , som med visiret
uppförd t på någon vi ss grad, af den som verkstä~
Jer 1·igtningen hållas med handen, midt öfver skål'an på kam1~1aren : Sådana äro användbara vi~l fii:'ltenet , der en och ~amma person ofta ngninrrs-artill
t::>
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tar flera }{anoner och till d em alla kan brulm samma
instrument.
2:o Fast a Uppsättningar, som, tillhörande
h"'i'ar sin kanon, föras upp oeh ned antingen uti ett
l'nmlt h:otl, drillad t uti pje,ens gods (e ll er ock uti en
lHtl\.på bottcnfii-rstiirkning;en fästad hylsa och uti g i fven st:illning fasthållas genom en skruf. Det så kalJade Con greve' ska Rigt-instrumcntet, som på en del
Engelska krigsskepp varit brukligt, . och hestår af
en diopter-linial, fii stad ofvanpå pjesen och r()rlig
omkring· ett gångjern uti främre 1inda n , sft att den
l1akre kan höjas utefter en dervid befiHtlig graderad
båge, kan J1iinföras till de fasta uppsiittningarne, e medan det till cgenskapewa är fullkomligt lika med
llem, ehuru i flera afseenelen obeqvämare m. m.
3:o Rörliga Uppsiittningar, som i afseende på elevations-vinkelns bestämmande, halva lika in1·ättning och behandlingssätt med de fasta, men som
derjemie kunna vridas vertikalt då pjesen står på ett
åt sidan lutande plan, och sålunda tillintetg·öra det
fel uti 1·igtningen som då nppkommer af tvenne fasta visirpunkter. Vid Svenska Fältartilleriet har
man till de Helvi g ska l\anonerna begag·nat sådana
11 p psättnings-instrumenter, försedda med spiritus-vattenpass och i öfrig t af en ganska sammansatt beskaffenhet, men dessavoro till sin idt;e felaktig·a . Ett
sådant instrument, af fulllwmligaste beskaffenh et, har
under sednare år blifvit lwnstrueraclt af Kapitenen
vid Artilleriet m . m. Friherre F. W r e d e, och ar
n u till de ny a fältkanonerne antaget.

_Om ~.~ e~..l•anon sig tskåran och kornets spets
_h afva hka hoJ.d ofver kanal-axeln, så att denna linia
är fullkomligt parall el med sigtlinien, så blifver
Jigtningen a_klmrat huru mycket pjesen må luta åt
någondera sulan , ty visirpunktema komma väl på
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sidan om kämlinien, men de planer som (lragas ver tikalt genom dem och nämnde linia hlif>':l paralleJa me1l
bvarandra, och sigtliniens afvilming ifrån kanal-axeln
blifver derfiire iclie stöne vid målet än på kanonen ,
.eller för kulans träffande alldeles omärkbar. JH
deremot, till vinnande af elevations-1·igtning-, den halne visirpunkten är h()gre än den främre, och lmnonen lutas åt sidan, kunna de planer som dragas
vertikalt genom kanal-axeln och visir-punkterna icke
blifva paraHela, pta n m åste skära hvaramlra på niig\lt afstånd framför mynningen, h varefter kanalaxelns vertikal-plan afyiker allt mera ifrån sigtliniens
på den sidan h varåt kanonen lutar; så att om på
en kanon, tapparnas axel icke iir horizontel, utan
pjesen lutar, till ex. åt höger, så kommer kulan att
triffa till höger om den punkt hva1·på man rigtar.
Det är ock tydligt att jemte detta fel uti sidoriot.
b
mngen,
a-rven ett elevations-fel eller en förminskni.~g af el~vations.:vinkeln måste uppkomma, ty ju
storre lutmng·en ar, desto mera hiifver skillnaden
mellan visirpunl{ternas vertikala höjder förminskad
och om pjesen lutade 90a eller tapparna vm o vridna upp och ned , skulle begge visirpunkterna . komma uti ett horiznntelt plan med kiirnlinien och elevationsvinkeln blef 0°, ehvad uppsättningen vore störI·e eller mindre. Dessa felaktigheter uti rigtningen ,
~idlåd~ icke . allenast den fasta uppsättningen, utan
1 allmanhet all rigtning efter tvenne punkter på pjesen, h vilka för elevationsvinkelns bestiimmanue h afva olika höjder, såsom visirpunkter utmärkta på kammaren och trumfen, h varefter man rigtar öfver metallen o. s. v. Men de blifya fullkomligt 1·ättade
genom ~fva.nnämnde vid Fältarti.lleriet bruklige rörlige uppsat_tmngs-instrumenter -som för att alltid erhålla vertikal ställning km:na vridas omkring en å
pje s~ns botten förstärkning; var:m de punkt, hvii!H·n
bestammes gen om en 1·ät l i nia, dragen ifrån lwrnetr;
spets Jlara!lelt med kanal-axeln.
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En sällan sned ställning af lmnonen, då ofvannämnde felaktigheter uti rigtning·en uppkomma
genom de fasta visiriHmk\erna, och enda~~, genom
c-:tt rörligt uppsiittningsinstrument lmnna.. rattas, ~an
' 11å ett skeppsbatteri uppkomma g·enom 1lackets sprang
m. m. , men biifver i synnerhet af betydenhet t~a man
under jagning eller rctriitt placerar kanor~er uti l~~~
d ler akterportame och sl(epp,et har n ag on ston e
lniingning. Om man supponerar att en 24:-pun:
dig kanon af Chapmans modell vore placerad uti
en bogpurt, tlå diidwt lutar 10°, och man ~~et~netl
vi lle beskjuta ett för em:ll på 2200 alnars afstand,
lwartill fordras en elevation af 3o0', så hlifver enligt
her~ikn in g, genom den fasta uppsättningen ett fel
uti sidorigtningen af vid pass 20 a l nar, och ett el e"
vationsfel lilm mcrl Oo3', så att kulan skulle fwmma
att trriiTa 20 alnar 11å sidan om , och något fram ·
f ör målet.
Till förekommande af sådana betydliga felaldigheter uti sidoriotningen, vore det önskligt att
b
l
.
.
lmnna till skeppskanoner begagna enaham a ng·tnmgsinstrument som till Fältartilleriets 11jeser, men dervid möta svårigheter, som det åtminstone iclw h~~
tills lyckats att kunna · öfvervinna. Den ofvanfor
drufvan varande brokbögeln lemnar intet l'lllll ..att
bakom pjesens bottenförstärkning fästa ett uppsattningsinstrument af tillräcklig längd, o~h man )!ar
derföre varit nödsakad att uti godset dn ila ett hal ,
för fast uppsättning, den enda som sålu.?da kan . begagnas. Å nya kanoner skulle man val o genom en
annan konstruktion af drufvan kunna erhalla utrym··
'
me öfver densamma, dock hlef
brok-bugtens app l'Ikationspunkt derigenom mindre fönlelaktig än den
uu vanliga ofvanför kanonens kämliuia.
Till rigtr1ingen efter uppsättning pa kamma-
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ten nyttjas vid Fält-Artilleriet ett pa det högsta af
trumfen fästadt lågt korn, hvarigenom vish·-vinl\eln
blifver den minsta_ elevation som kan begagnas och bruket af uppsättningen komm er icke i fråga förr än afståndet fordrar h{)gre elevation. På
kortare afståml än visirskotts-distansen, måste man
således utan uppsättning rigta vid foten af, eller ock
något framfö r målet.
l anseende till Fältkanonernas ganska små visirvi nklar samt det i fältkriget
vanliga förhållandet, att man på alla närmare · afstånd
skjuter med kartescher, l'an sådant visserligen der
vara lämpligt, men skulle ingalunda vara . det för
flottans kanoner. Att sigtkornet, 'för att icke afstötas i porten' måste placeras ett stycke in rå långa fält-et i stäHet för att vara fästad t på trumfen,
bar väl härmed ingen egentlig gemenskap, men att
detta korn, h var det än må få sitt ställe, måste
hafva sådan höjd att det utgör hel-förlikning, torde vara alldeles nödvändigt. Sjökanoneme hafva i
allmänhet ganska stora visirvinklar (l ~ till 2 ~ grader och för karronaderna mycket deröfver), -- man
begagnar skjutning med kula på de aldra närmaste
distanser, h varvid uppsättningen måste nyttjas, för
att bestämma elevationen , äfven då denna icke beh:öfver vara särdeles stor - och man måste derjemte alltid på }{anonen hafva en sigtlinia pat·allel tqed
kanal-axeln, för att begagnas vid den horizorytala
rigining' som till sturlsningsskott p å .-vattnet erfordras. Då således sigtkornet utgör hel-förlikning,
maste uppsättningen begagnas vid alla rigtningar '
utom då elevations-vinkeln, i anseend e till sigtlinien,
skall vara Oo .
Då uppsättni ng begagnas, . måste man) enligt
hvacl redan är anfönlt, a lltid t·ig ta efter tangeradt
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korn el. ä. man skall uti sigtskban icke se mera
'
.
af kornets spets, än h vad som svara~ m~~ot s1gtets
djup, så att det öfversta af kornet mtraffar med
den räta linia som 'hages mellan sigtets sidokanter.
Huru djup si~ tskåran är, blifver således lik~iltigt
för elevations-vinkelns bestännuande, men fot· att
kunna tydligen se komet, äfven under mindre klar
dager måste dJ"upet icke vara fö1· litet. Af samma
' kornet icke slutas uti spets, utan en tva:a;
..
skäl bör
afplattning, emedan det öfversta af en fin ~pet~ icke
alltid kan bestämdt skönjas med ögat. V1d ngtan~
det och det ögonblickliga affyrandet af en skeppskanon, kan kommendören icke hålla sitt öga intill
sigtet utan måste han ställa s~ så långt bak01u
pjese~, att han är . fri för dess recul och der h~!la
sitt öga uti rät Jinia med visirpunkterna, hvarfore
det måste vara af högsta vigt att dessa punkter icke
äro för fina . Att det öfversta af kornet utgör en
tvär yta, åstadkormn~r vi~ a!la tillfällen e~ st~rre
akkuratess uti elevatiOns-ngtumgen, och Sldongtningen efter ett bredare korn, sedt uti midten af
ett deremot svarande sig t<>, kan vid ~lla tillfällen
blifva lika akkurat , som i händelse kornet utgjor~
(le en fin spets, h vilken borde ses uti en lika fin
skåi'a. Jag tror derföre att sigtkornen på sjö-kanoner alltid böra uti öfra ändan vara tvära med en
diameter af vid pa.ss 3 dec. linier. Det deremot
svarande sigtet torde böra vara ett så kallallt grl)psigte , eller en halfrtmd nedfilning, h vars bredd rät~
tar sig efter, så väl afståndet mellan visir-punkter!le , som ögats afstånd , så att den ifrån den vanliga
:rigtningspunkten visar sig endast litet större än kornets. Sjelfva sigtskåran bör vara något stupande
fram åt.
Det är, föt· lättheten att rigta akkurat, ingalunda likgiltigt , huuvida sigtet och kornet äro
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blanka eller mörka till färgen . Enligt hvad erfarenheten T isat, bör kornet, för att med ögat lätt
kunna fattas, alltid vara blankskuraclt, (h varföre man
ock å skjutgevär helst vill hafva det af silfver);
men om sigtet äfven vore blankt, blifver det uti
viss dager, ganska svårt att rigta. Det ö fra, eller
hufvudet af uppsättnings- insti·umentet bör del'före
alltid va•·a svart, h varvid det dock är fördelaktigt,
om ifrån midten af sigtet nedgår ett blankt strek
af sådan bredd att det vid rigtningen blir mä1·kbart.
Då det medfört ganska stora olägenheter att,
s!isot11 på alla äldre kanoner , hafva förlikningsdobbar , hvilka efter behag mer eller mindre kunna
nedskrufvas, och hvars vederbörliga höjd såsom helförlikning icke kan bestämmas annat än genom passning
efter ett å långa fältet utslaget märke, så hafva
dessa sigt-dobbar i sedn;ue tid blifvit konstruerade
på det sätt, att de allt'~d böra fullkomligen eller
intill afsatts nedskrufvas. På det sigtkornen må passa till h vilken kanon som helst, böl'a de alla hafva
akkurat lika böjd och man måste då vid kanonernes skottställande vederbörligen affila förlikningsfötterna , hvilka i afseende derpå ifrån början göras
nagot för höga. All numrering af kanonernas tillbehör, h varefter detta skall utsökas till dess tillhö~ande pjeser, kan åstadkomma de vådligaste förvillelser och tills uppehåll vid klart-skepps görande,
och bar man derföre i sednare tid sökt att tillverka alla persedlar fullkomligt lika och öfver allt passande.
Uppsättnings-instrument kunna vara uppstuckne p& oltka sätt, till ex. uti grader och delar deraf; uti delar, som motsvara hva1· lOO:de aln af fö rekommande distanser, hvarigenotn instrumentet tillika utgör skjut-tabell; samt uti decimal-linier.
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Uppsti ckningen uti gTader synes vara (len na turliga ste, och komm er då uppsättningen att · utgöra
en Tange nt-Sha la, h vilken benäm ning den iifven å
Eng·clska krigsfa rtyg 1iger; men detta indelnings ~
sätt medfö r dock tv änne olägen heter, den ena:
att uppsät tni ng;cn icke kan }la ~sa · till andra pjeset·
:in dem, · h vartill den blifvit konstr uerad, ' emeda n
nfståndet mellan visirpu nktern e är ganska olika för
kanone r af särskil da pundig tal och model ler - den
andra: att om indeln ingen göres i grader ·, .måste äfven finnas mindre undera fdelnin gar, svarande mot
lwar tionde eller femte minut, hvilkä olika sorter
med deras beniinmigar det törhän da blifver svåmre
för kanon -kommend{irerne att begrip a, samt för be~
fälet att genom lwmm ando uttryck a.
Att på upps1tttnings- instrument~t utmärk a
linier, svarande emot u1~psittningens storlek för alla
särskil da distan ser, synes väl medfö ra ganska stor
enkelh et, men finnes vid närma re eftersi nnande vam det minst lä mpliga . Ilen11a uppsättningsskala måste, på grund af noggra nn försök -skjutn ing och derefter upprät tad skjut-t abell, hafva afseende på skjut~
ning med enkel kula och någon viss för pjesen fast~
ställd krutla ddning , men då skjutn ing af dubbe lt
skarp, granate1· , groft och fint skrot m. m., äfven
med samma kanon verkstäHes, och till enahan da distans fordra bvar sin olika elevati on, så kan ofvan.
nämnd e skala icke dertill lämpas utan en besynn erlig oegent ligbet och beböfves då särskil da föreskrif~
ter , bvilka för den mindre upplys te blifva förv:illande. Likasom indeln ingen uti grader , är äfven denna hinder lig för samma uppsättnings begagn ande till
hvilke n kanon som helst.
Det torde derför e vara fördela ktigast att, i
likhet Jned Inad som b1·ukas vid Fält-A r"lleri et,
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J1afva uppsät tninga rne · ,i ndelad e uti decimal, !ini er.
J-luru stor uppsät tning, som skall begagnas ; kan ·då
o be-.
blifva bestäm dt genom en enkel och Jiittfa ttl io·
fallnin g, och likada na uppsät tnings- cylind rar lwnoa brukas till alla P.ieser, som endast hafva. h var
sin olika uppsät tningsTtabell.

Denna slags indeln ing fordra r att skjut-t ahelJerne • som innehå lla de emot distanserna svarand e
elevationsvinklarue uti grader och minute r, blifva
förvan dlade till uppsät tnings -tabell er, upptag ande, i
stiillet för sjelfva vinkel n, det antal dccimal-Jinie r,
som utgör tangen ten derför , då afstånd et meJlan vi~
sirpun kterna antage s till radie; hvilke n redukt ion
kan, genom en enkel 1·äkning, Hitteligen verkstä llas.
De skjut-t abelle r, hvilka , efter försök skjut..,
ningar ne åren 1831 och 1833, blifvit upprät tade
för alla Kongl. Flottan s kanon er, böra å aHa utgående krigsf artyg medfö ras, för att vid exersiser. och
målskj utning ar begag nas, och kunna afskrift~r deraf erhålla s ifrån Tygko ntoret eller Artille ri -lnfon nationsverket. De äro af den beskaf fenhet , att el eva ...
t-ionsYinklarne räknas ifrån sigtlin ien eUer de genom
försök funna portee rna äro hänför de .ifrån det plan,
bvarpå kulom a g·ränsat till mynningens borizo ntallinia. Utan afseende på den höjd kanone n inneha r
öfver vattne t, m. m. , kan man derför e alltid, med
elevation efter tabelle n, rigta på den punkt man
helst Önskar träffa, ellel' som, i anseende till ku1or~
nas >'pridning, lemnar den största säkerh et att undvika felskott.
Om man jemför den nu beskrifna rigtnin ~~n efter ..uppsät~ning på kamma ren , me,d de öfrig·a
forut anford<t ngtnin gs-me todern e så torde det icke kunna fömek as, att den ej alle~1 ast är den mest
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akkurata, utan ock är vhl alla tillrå.llen lättast ocb
enklast att använda. H vad man af en , bland gemen~
skapen uttagen, kanon-kommendör kan fordra och ,
'b .
genom b 1 rmgad undervisning och exersis, vinna, är
ett säkert öga att rigta efter 2:ne för honom bestämdt
utmärkta punkter på pjesen, som skola bringas öfverens med en anbefalld punkt af målet till hvilket ändamål han skall kunna afpassa k;nonens rö relser efter hela skeppets, h vilka sistnämnde så iakttagas vid skottets affyring, att kulan lemnar mynningen i det ögonblick rigtningen är akkurat. Skickl~gheten.. häruti~man, ehuru mycken läraktigh et dertill behofves, ar dock den minsta som kan fordras ,
men om rigtninge n skall göras efter obestämda
punkter pli kanonen eller målet, måste kommend ören derjemte äga ett, på tydlig insigt uti skjutkonsten grundad t, omdöme, h vilket man af honom icke
kan förvänta och som af befälets föreskrift er under
skjutning en icke lmn ersättas. Utan den ofvannämnde, för all slags rigtning oviiJkorligt nödvändi ga
förmågan att rigta efter bestämda punkter, behöf~
ves vid uppsättnin gsl'igtnin gen ingenting annat än
att kunna fästa instrumen tet på den linia som anbe~
falles, h vilken sak är så lättfattlig att någon under.
visning dertill icke en gång behöfves.
.. J?et _betydl.ig.a v~rde, som rigtninge n efter
uppsattm ng ager, 1 Jemforelse med sådan rigtning
hvilken med våra äldre inrättning ar kan a8tadkom:
mas, skulle jag önska bed(imd efter ett försök
hvarvid lika öfvadt manskap pch skickligt befäi
m~d den, ena och andra rigt-inrätt ningen, täflade
uti målskjutn ing på lika' men för1inderJiga distanser och under de vid en sjödrabbn in'g vanliga förhållanden . Jag är öfvertyga d att hvar och en som
åsett ett sådant försök skulle Önska att alla Kongl.
Flottans kanoner, så väl på de äldre som nyare far-

tygen' blifva rot·sedde ' med uppsättni ngar' äfvcn om
den lilla kostnad, som dertill fordrades , skulle minska tillgången för något annat. Angående kostnaden af ett uppsättnin gs-instrum ent och de8s apterande till en kanon, torde det vara nog att anföra ,
det den är betydligt mindre än priset å krut ooh
kula till ett skarpt skott. En tillökning uti Artilleriets effekt har en direkt inverkan på skeppets styrka för striden, och måste derföre dess viirde , uti
penningar uppskatta d t, svara emot en prop01·tio ·
nel tillökning uti hela skeppets värde, så att om
någon förbättrin g uti Artilleri-materiellen kunde,
anligt ovedersäg liga bevis, öka vapnets effekt me{l
till ex. yi0 :del, så borde den antagas äfven , om kostnaden derföre uppgick till ·lo af kostnaden fÖl' hela skepps-materieilens anskaffan de, underhåll och vård,
ty det blef i alla fall en vinst att med oföröka{l
personal kunna göra större verkan mot fienden. H ar
man något, som är värdt att underbåll as, så måste
det äfven vara vänlt att förbättras . Ofta simlie d et
<lock vara misshushållning att göra kostsamma för ..
bättringa r på saker, som genom nötning. eller försäm•·ing äro nära att behöfva helt och hållet ersättas af nya, men att anskaffa en förbättrad rigtinrättning till kanoner, hvilka påräknas tilllandet s för .
sva1· och dertill äro fullt am-1indbara , måste vara lika nödvändi gt, antingen de tillhöra ett äldre elle 1:
nyare fartyg, helst förbättrin gen innebär en tillökning uti inventarie rna, utan att medföra kassation
af något brukbart gammalt. Hvad denna förbättrin g
beträffar, torde dock kostnaden knappt behöfva
nämnas, emedan den, för hela Flottan, skulle inskl-änkas till några hundrade tal af Riksdalra r.

Ibland de flerabanda rigtnings-siitt , som f o1'
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kanoner om skeppsbord blifvit begagnade, förtje~
nar särskildt att anmärkas rigtning efter vattenpass-,
insh'mnenter. Spiritus-vattenpass, fästade vid sidan
af drufvan, för att derefter rigta kanonen horizon..,
talt, hafva hos oss blifvit försökte å de 24-pundiga~
kanonema af Aschlings modell. Sir Howard Douglas föreslår till samma ändamål ett lod, fiista<lt vill
en jernstång och ifrån aktra tappsiraten nedhängan-·
de på sidan om kanonen, så att det med en hori~
zontal ann kunde, på kammarsiraten utvisa då kanalen kom uti vattenpass, och dylika instrumente(
af andra inrättning·at·, lära å flera Engelska fartyg
blifvit försökte. Ändamålet med alla sådana inven . .
tioner är att gifva kanonerna en någorlunda horizontal rigtning· och derigenom kunna träffa skrofvet
af ett fiendtligt fartyg, som under lift i g affär på
helt nära afstånd blifvit så bortskymdt af krutröken,
att man deraf icke kan se n~got annat än på sin
höjd elden ifrån kanonerna. Att någon säker elevaiions-rigtning på längre afstånd icl{e på. sådant
sätt lm n bestämmas, är lika tydligt, som att ett
ganska godt hjeJpmedel derigenom kan vinnas för
skjutningen på nära håll vid ofvannämnde tillfällen.

ögonblick göra kurs .. fö•·ändring och llerunder gifva.,
ett lag, ty om alla kanonerna äro ställda på samma.
sidorigtnings-streck, eller parall el t med h varandra,~
kan man genom observation på en enda kanons rigt.
ning finna huru mycket skeppet skall lofva eller falla, för att alla kanonerna må bära på målet. Vill
samma tillfällen kan det äfven vara nyttigt att Ilafva ställhulten liggande på någon viss grad, så att
sigtlinien efter uppsättning och korn kan inträffa
med målet då skeppet antager en deremot svarande
l{fängning.
Krigshistorien anför flera exempel,
då s}{ ep p, under j agning i fiendens kölvatten, lo f.,.
va t upp och gifvit helt lag, utan att verkan deraf
blifvit särdeles betydande, h vartill man kan söka
orsaken uti det förhållande, att under upplofningen,
kanonkommendören icke medhunnit att dumpa kanonerna efter den betydliga krängning skeppet erhållit, h varföre det måste vara ganska nyttigt, om.
vid sådana tillfällen befälhafvaren kan, genom anbefallande af en viss dumpningsgrad för kanonema ,
förbereda elen manöver han tillämnar och hvarvid
förhållandena af honom ensam kunna förutses. Des.
sa anordningar äro således ganska nödvändiga, ehuru de för t'n fortsatt skjutning under oförändrad
kurs icke behöfvas.

Åtskillige Skepps-Chefer hafva å kanonernas
ställhult låtit utsätta både bodzontal-märken samt
m1irken för åtsldlliga h()jnings~ och neJdumpningsgrader; och rigtmaschiner, af enahanda beskaffenhet
med de till mörsareblock hörande gradhult, hafva
äfven b lifvit före slagna.
På samma ~ätt har man
ock brukat att på batteri-däcket utrita Jinier, mot-,
svarande kanonernas sidorigtning till vissa grader eller kompass-stred{ för och alHer om tvärs. Sistnämmle anordning kan vara af ganska mycken nytta, då
man under man övrerande emot en fiende vill för ett

Det gradmärke, h varpå ställhult och rigtkil
ligga, har ingen direkt gemenskap med uppsättningens storlek, ty denna sednal'e bestämmer vinkeln
mellan sigtlinien och pjesens kärnlinia och beror således af målets afstånd, men ställhultets läge best1immer vinkeln mellan pjesens sigtJinia och diicket,
det vill s1iga om, eller vid h vilken skeppets krängningsgrad, sigtskåran uti uppsättningen och kornets
spets skola intriiffa med målet. Då fartyget icke
har j emn, stadig, krängning, <less rullningar eller krängnings- variatiouer äro betydliga, så kan

man med flera olika lägen af ställhultet få ~.jc s ~ns
sigtJinia öfverens med målet; så att skottet, v.al ~·!g
tadt, kan affyras; men detta b(ir dock helst ..mtn~ffa
uti ett ögonblick då fartyget har mindre krangmng
eller är nära sin största upprullning åt lofvat·dt, dels
derföre att man kan få säkrare rigtning, då fartygets rörelse, närmare intill dess vändningspunkt, är
mera långsam, dels ock derföre, att ju mindre
kräi1gningen är då skottet affyras, desto mindre
blifver reculens våldsamhet för lofvarts kanoner,
eller för kanorna i lä den benägenhet de hafva att
återgå till bords, h varigenom laddningen u~~eha!
les och försvåras. Då detta måste vara ett foremal
för Divisionsbefälets omsorg så kan det äfven vid
vanlig fortsatt skjutning under slingring vara af någon nytta att ställhulten bafva gradmär~en, men.
som affyrings-Ögonblicl{et endast kan bestammas af
den rigtandes öga, mliste det äfven bero af bon~m
sjdf att jemnka ställhultet, i den mon skep~et hgger så stadigt att visirpunktema blott dengenom
kunna bringas ' på målet.
,

n

Enligt h vad ofvan blifvit yttrad t, består lwnsten att 1·igta egentligen deruti- att kunna affyra
skottet, då visirpunktema äro akkurat öfverens med
målet, h varvid man likväl måste göra afseende på
om antändningen sker med slagkrut eller med den
gamla sorten antändningsrö1·, i h vilket sednare fall
man bör affyra så mycket förr, som kan motsvara
den tid elden behöfver att ifrån pannan genom l"Öt·et meddela sig till laddningen. Om fartyget ligger orörligt stilla, är det möjligt att vid blind exersis firma huruvida kanon-kommendör erne, f(irstå
rigtningen och bem(ida sig att verkställa den med
noggranhet , om nemligen befälet, efter kommanclot
Fyr! öfverser rigtningen af bvar,ie }{a non innan den

fär inhalas; men då fordras icke samma skicklighet
som när fartyget är i rörelse, eller till segels, i
bvilken bärulclse det likväl endast beror på kommendörernes goda vilja, om de vill exersiser blind t
och med löst krut skola vinna någon ~fning uti
1·igtningen. Då emedlertid en verklig färdighet icke
kan erhållas annat än genom målskjutning, och ammunitionens dyrbarhet förhindrar verkställaodet deraf, så ofta som manskapets öfning skulle erfordra;
är llet onekeligen af högsta värde, om man genom
någon inrättning kunde bibringa kommendörerne,
och alla som till kanoners rigtande möjligen kunna
användas, en någotnär lika öfning, utan att sådant
kostade krut och kulor. En sådan invention har
för flera år sedan blifvit uppfunnen i England , och
bar till den bufvudsakliga icleen och inrättningen
här varit känd sedan år 1828. Då denna maehin,
kallall Lever- Target, under de förflutna åren vunnit allt mera afseende inom Engelska Flottan och
numera alla krigsfartyg äro försedda med en sådan,
och flitigt begagna den till manskapets öfvande uti
rigtning, så tyckes fördelen och ändamålsenlighete n
deraf, vara bevist genom fullständig erfarenhet och
bestyrkt af elen största auktoritet. I anseende till
det stora behofvet af öfning och nödvändigheten att
förskaffa den för bästa möjliga pris, borde vissei·ligen Kongl. Flottan tillegna sig denna imättning och
begagna den vid --alla så väl sjö- som hamn-exersiser.

Apra 1835.
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KAPITEN

M ARSHALL'S

KA;NON- LA.YET~

TER.
Redan år 182i blef denna egna och sinnrika :Lavett-konstruktion i Sverige bekant, men någon särdeles uppmärksamhet ,fästades icke .dervid förr än 3
a 4 åt· sednare, då uppfinnaren, nuvarande Kapitenen vid Kong l. Engelska F'lottan J. M a r s h a q
derom utgaf en afhandling och med ritning· ar försedd
beskrifning, som framställde högst tillfredsställande
t·esulta.ter af de flera försök, som dennecl å En gel.
ska krig·sfar;tyg blifvit gjorda. Å Hans MaJts Fregatt af Chapman gjordes år 1832 försök med en
sådan Lavett och vi< l Flottans Station i Carlskrona,
fo'ljande året, ett fullständigt jemföreJse-försök melSedan
lan denna och andra Lavett-inventioner.
Marshall's Lavetter, med en partie( förblittring, i
anledning deraf blifvit faststiillde att på Kougl.
Flottans Skepp och Fartyg framgent begagnas, så
torde följande, af Kap i ten Marshall författade artikel, öfversatt utur 'l'lte United SeTvice .Journal,
September-häftet år 1834, liga ett ej obetydligt interesse, h vilket för Svenske läsare måhända l{an förökas genom några dervill gjorcla noter.
Till Utg·ifvaren af The United Service Journal!
För vid pass fyra och ett halft år sedan öfvcrlenmade M. H. till läsarena af tless Journal en
underrättelse om min nya Lavett-konstruktion f(jr
svårare kanoner å lu·ig·sslwpp , och emedan de fortsatta för sök t! en , under de sednati te sex åren , underg·ått å åtskillige af H . M . 5kepp, hafva, ~uii g t
h vad allmäut är bekant, utfallit på det mt:st afgö-

rand c och tillfreclsställan<le· sätt; hoppas jag att någon del af Journalens ..liis~re. skall med nöje taga
känneclom om ett par forbattrmg·ar, som blifvit gjorda vid mina lavetter, samt de anmärkningar, h viilm f(iranl edas af Fregatten Barlzam' s nyligen inträffade hemkomst, h vilken Frega.tt, under en län ~
gre expedition , till alla sina kanone1· baft sådana
Layetter.
Sedan llenna Lavettage först Llef konstrue:rad, och en beskrifning deröfver utgifven, har man
funnit att }{anonens l'Öl·else uti klykan är så jemn
och stadig, att klykans kom kunna förkortas till
den grad, att kanontapparue kunna 11assera öfver
deras s11etsar; - i anledning deraf har man kunnat
bortmej sla dfm nedra delen af främsta tapp.:siraten,
så att kanonen, i stället för att staclna emot denna
utestående sirat, kan sättas till bords sli Hlngt, att
tapparue komma miclt öfver klykan, uti bvilken
ställning tlen stoppas af svans -lavettens bröstkol f
(eller en trädklots fästad vid densamma), h vilken då
kommer i beröring med den .undra delen af klykan.
Kanonens kammare var förr ganska tung att vid elevations-rigtningen uppväga, men genom denna förändring vinnes, att pjesen får lika bakvigt som uti
gantia Lavetteme, emedan stödpunkten uti klykan
kommer midt under tapparne eller kanonens vanliga vridnings-axel. Härigenom kommer kanonen äfven närmare till bords och får , i sammanhang der.
med, en större längd för sin recul. (a)
Detta ytterligare medel, att bringa kanonmynningen längre ut i porten eller framom klykan,
lemnar den fördel för undra batteriets kanoner, att
bröstlavetten kan förlängas, så att klykans plats
blifver 2i i stället för 21 tum ifrån portens inre
kant, och derigenom vinnes ett ganska vidsträckt

so
utrymme för laddningen, äfven tU tlen m&~te \'er kställas inom slutne portar. (h) Den väsendtligaste
emecl1ertid för kafijrdelcn af denna föriindrinw
e är
nonens surrande, hvilket verkst1illes på följande sätt:
Sedan kanonen blifvit inhalad tvärskepps och bröstlavetten vriden så mycket som möjligt långskepps,
kommer mynningen, genom det ökade afståndet mellan millten af porten och klykan, att inträffa mid t
för det timmer som utgör portens ena sida, h varemot den kommer att hvila medelst en vanlig surr~
ni ng med brok- och si do taljor, sedan man med ett
mynnings-tåg fästat tmmfen vid sidotaljomas ögonbultar (boxhornen). Uti denna stiillning lmn kanonen, qvarliggande uti klykan, surras på gamla sättet, med den ytterligare fördel att dess mynning
hvilar emot ett mycket starkare timmer och kom mer betydligt lägre; -'-ett gansim tillfrcdsst(illamle
försök af detta surrningssätt har till sjös Llifvit verkställdt. Som emedlertid icke något Linieskepps undra batteri hittills haft dessa nya Lavetter till
alla kanoner, vill jag anföra några fördelar, h vilka,
oberoende af alla andra föt·h:lllanden , derigenom
kunna vinnas vid kanonernas surrande.
Då man Önskar att hafva kanonerna undt'r
natten klara till drabbning, kunna de på undra batteriet, i likhet med dem på öfi-a, vara surrade uti
hori~ontal ställning och med stil.llhult och rigtkilar under kammarena.

Emedan mynningarna å surrade kanoner komma lika lågt på undra batteriet som på det öfra,
så . blifva de på intet vis hinderliga för kojames
upphängande; och emedan pjeserna stå på ena sidan af porten, i stället för att vara miclt f() r hela
öppningen, befordras deraf mera frihet f(h· dags "
ljuset och vädt!rvexli~lg ifrån porten.
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I stormväder kan skeppet ganska mycket lin,]ras ifrån kanonernas tryckning emot sidan i lä, derigenom att man nedsänker mynningarne utur klykorna och sunar dem på vaterbordet eller ett derstädes lagd t ställhult; genom detta medel kommer
tyngden af undra batteriets kanoner nära två fot lägre i skeppet och all anledning till fruktan för kanonernas lossgående är undanröjd. Skulle ett Linieskepp användas att embarkera trupper, kan man
genom en sådan placering af undm batteriets kanoner, vinna nästan lika mycket utrymme som i fall
kanonerna för ett sådant tillfälle blifvit uttagne ifrån ske}Jpet. Den operation, at't lyfta kanonernas
mynningar utur eller uti klykorna, verkstäHes af
den tillhörande kanonservisen på en eller två minuters tid och fordrar icke att kanonen kastas loss.
Innan dtm ordningen vidtogs att sträcka alla
brokar , förr än de ifrån varfven aflemnades, inträffade vid ett par tillfällen att en kanon reculerade
öfver sin klyka, derigenom att en osträckt brok
blifvit bänd för lång. Genom en kedja af försök
på the Excellent samt tre års erfarenhet på the Isis, Donegal och Alfred, har det visat sig att då
man på kanonerna lägger brokar, som blifvit vederh.örligen sträckta och af sådan längd att pjeserna stoppas då, eller_ litet förr än halsbandet kommer i klykan, så kan det strängaste försök med
fortsatt kanonad icke på något sätt bringa dem i oordning, ej heller blifver något ombyte af brokar
eller bentslar nödvändigt under en tre års expeclition.
Som Bm·ham, nyligen återkommen från medelhafve~, .är det enda krigsfartyg, b vars alla kanoner bh~~ t t .monte.rade med de nya lavetteme, och
hvars hesattmng· bhfvit ·uteslutande exerserad och in-
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struerad uti bruket <leraf, omfattar jag ,}etta tillfälle f(ir att framställa nftgTa anmiirkningar om 'let
stridskraftiga tillstånd, bYaruti denna Fregatt före dess
desarme1·ing befanns.
Ehuru ingen vet·klig jemförelse synes hafva
lllifvit gjord· med något annat fartyg; kan man med
säkerhet antaga att Barhams besättning uppnått den
ltogsta grad af skyndsamhet och säkerhet uti kanonernas serverande och en utmärkt akkuratess uti deras rigtande; och emedan dm1 skyndsamhet, hvar nted kanonerna kunna serveras med de nya Lavetterna, i jemförelse me el de gamla, är, enligt Sir
·J a h l e e l B t e n t o n 's rapport, ut j förhållande såsom
5 till 4-enligt Sir Hugh Pigot's såsom 1 till
5, enligt Kap iten D i c k' s silsom 13 till lO &c. , så
kan man med skäl deraf sluta att Barham kunde
afskjuta ett glfvet antal bredsidor, med akkurat rigtning, på kortare tid än något annat skepp uti Hans
Maj:ts Flotta. (c) Denna Fregatt kunde ifrån sidan rigta sina kanoner långt mera för och akterligt än uti något annat större fartyg är möjligt. Vid mer än 10
graders krängning kunde skrofvet af ett fiendtligt
fartyg beskjotas både i lofvart och lä och batteri-kanonerna kunde plonget·as tillräckligt för att uti vattenlinien beskjuta ett fartyg inom femton yards afstånd.
Några af kanonerna kunde t·igtas på märsame af ett
skepp på mindre än 100 yards distans och vid tillfällen af bombardering, landstigande, truppers betäckande &c., kunde batteri-kanonerna eleveras till
en portee af nära 3000 yards; eller nära lika med kastvidden af en 13-tums mörsare. Det må derjemte anmärkas att denna Fregatt, i likhet med Alft·ed ,
vid frisl• kultje har ifrån 6 till 12 graders krängning; då sålunda Alfred, h vars batteri-kanoner knappast kunna plongeras 4 grader, vid de flesta tillfällen under segel , icke kan träffa sluofvet af en
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{Iende till lofvart, kan deremot Badtam aldt·ig kom•
.ma uti ett sådant tillstånd af bristande stridsförmåga.
Fastän Barham har
gamla byggnadssättd , kunna
aktet·· och sidoportar korsa
så att omkring fartyget icke
plats.

tvär akterspegel efter
likväl skotten ifl'ån dess
hvaramlra på låringen,
finnes någon obestruken

Vid rigtandet på ett föremilJ k unde Barhams
kanon-kammendörer röra sina pjeser och affyra dem
uti samma ögonblick; en operation som är af högsta värde då fartyget är i rörelse, men som å andra
skepp icke kan åstadkommas annat än med handgevär.
Ehuru Barham är ett af de få fartyg uti
Flottan , hvar,s bestyckning helt och hållet består af
32-punclingar, kunde manskapet med fullt eftertryck servera alla kanoner på en gång, emellan fem
man och en kruthämtare voro tillräcklige för hvarje
pjes.
Inga handspakar behöfde nyttjas vid kanonerna sedan de en gång hlifvit ställde horizontalt, och
hvarje servis kunde montera sin egen kanon uti en
ny lavett på två eller tre minuters tid.
Af de uti Fregatten Barl1am ådagalagde föt·hållanden kan man sluta att, genom bruket af de
nya ]avetterne , linieskep}lS besättningsstyrka kan undergå förminskning och dess artilleri-styrka på samma gång blifva förökad. Långt ifrån att vilja framställa en sådan förminskning såsom förddaktig uti ekonomiskt ~Uer annat afseende, . måste det dock, ifdin en natwnel synpunkt , visa sig· högst fördelak·
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tigt att skepp, . utan känbar förlust för kanonemas
serverande, kunna aflåta någon del af deras nu fastställde besättningar, till andra fartyg som tleraf kunna komma uti tillfällig-t behof. Fregatten Barhams
besättningsstyrka är omkring 420 man, en besättning som befunnits tillräcklig att, på ett för en
Bt·ittisk Örlogsman hedrande sätt, handtera segel,
1·år, ankare &c,, hvilka äro de af ett 74 kanorts
skepp. Om man derföre supponerar det till Ft·egatt
nedhuggna Skepp~t Barham åter förändradt till ett
74 kanons skepp, fordrades endast en för de tillagda kanonema behöflig manstyrb , för att bibehålla
dess , näl'Varande fullkomliga sldck, emedan taldingen
m. m. skulle förblifva oförändrad. Som serviserue
till Fregattens nuvat·amle långa 32-pundingar på öfra däck , blifva fullkomligt tillräcklige för öfra bat
teriet såsom linieskepp, skulle den behöfliga tillökningen blifva 64 man . för kn.-ronnderne p:l back
och skans, utgörapde då hela besättningen 484 eller
i .rundt tal 500 nian i stället föt· 550;
1

Med afseende pli klyk-lavetternes kostnad ,
som blifvit bragt till näm likhet med lll'iset fÖl' de
gamle, har man funnit en klyka af gjutet jern med
smi<ld spindel, vara lika användbat· sOJil klyka af
smidt jern; och emedan gamla kanonlådor, med måttlig kostnad, kunna förändras till lavetter efter nya
konstrukt~onen, kan en successif förändring af dem
verkställas, _då man slutligen, genom att hafva alla
lavetter efter nya konstruktionen, skall vipna, jemte
många andra, .äfven den fördelen att lavetterne passa till h vilket skepp och batteri ·som helst, huru o-

lika porta·rnes höjd än måtte vara.
slutligen vill jag blott tillägga att den opinion, som Sir Hugh Pigot till mig yttrat angående
Fregatten Barhams Lavetter, är så bestämd t fördel-

aktig, som jag nagonsin kunnat önska:-- Officerarne
under hans befäl hafva, vid Fregattens afmönstring,
till mig öfverlemnat en skriftlig uppsatts, innehållande
deras öfvertygelse uti detta ämne, och jag betjenar
mig af deras tillstånd att hå1jemte bifoga den.
Up nor Lollge , Rochester
den 10 Aug. 1834.
J,~1.S.

•:vi

MARSHALL.

undertedmade Officerare, som under be-

fäl af Kapit. H. Pi got, C. B., h afva tjcnt om bord
å H. M. S. Barha m, der kanonlavetterne äro konstruerade efter Kapit. Marshall's invention, och som
under en tid af två och ett halft år hafva haft beständig erfarenhet uti deras begagnande vid olika
förekommande omständigheter, äro af den öfvertygelse att Kapit. Marslt.all,s kanon-lavett äger, framför de gamla, många och utmärkta företräden, ibland h vilka följande äro de vigtigaste:
Den kan med skyn(lsamhet och färdighet serfärre man.
af
veras
Den kan till mycket högt·e grad eleveras ocb
plongeras samt kan t·igtas ett streck mera för- och
al\.terlig·t.
Skyndsamheten oeh preslSIOUen vid skjutning,
både i sjö och hamn, är oändligen mycket större ,
och den omständigheten att skottet kan affyras, uti
det ögonblich pjesen 1·igtas, utgör ett af de mest
utmärkande dmgen af des~ nytta:
Vi äro vidare af den tanke att i sjön, då
skeppet har betydlig slingring· , ä1· den icke i min·
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sta grad sämre än {len g·amla kanonlå dan, i afseende
på stadighe t och säkerhet uti surrning arne."

"H. M. S. Bad1am , Chatam
den l Maj 18311."

KONGL . ÖRLOGSMANNA.SÄ.LLSKAPET
CARLSKRONA. (':')

"B. V. W ALI<ER, l:st11 Löjtn,
C. EDMUNDS , Löjtn.
FRED R. WARDEN , Löjtn."·

De La,·ettet· efter 1\farshalls invention, som till m'igre fartyg
uti l{ong·l. Svensim Flottan nu blifvit tillverkatie , utmär.ka sig
framfiit· de J~ng·clslm genom en hiirstätles gjol'(l 'föt·bäth·ing, beIJtiiemle deruti att pjcsens rccul blifvcr yttet;st maklig genom [,avettens släpande Jlå tliid< med gansim stor friktion , men tillbordGiittninr;cn sht· 1lel'emot med otrolig lätthet, då Lavetten, m etic Ist hamlspaka l'llc, uppvlig·es l'å sina smorda t• ollar. Hur u
mydwt i'ccnlena maldighet 'bidmger , jemte andra fördelar, ii fven till möjlighete n af en skyndsam skjutning, iir nogRam t bek~••t föt· alla som uli skarp skjutning med skcppskano11er llafva
JHJgon crlarcnhct . .
Till föt·ckommilmle af klykans våldsamm a brytning, tlå pjesen siittes till bol'ds, hal' man nu iifvcn hos osa infört 1lcn t'örbiittringcn att stadoa tillboa·dsiittningcn genom svanslavet tens
sammanstö tande med bröstlavctt cn.
(h) Vit! dc föt•sök med Marshall's La vettet· , som år 1833 gjortles i
C.<nlskrona, bafva t~llfiirMdnadc J{onunitt~.a:a.de y. ttr~t ;'att det
for c/wrge_ns Perks~alln'.ulc med stor~ta moJliga hast1ghet är nf
sarde/es ..'"g t. att , a brostlave.tten, dzstmzsen emellan porren och
J.·(r kmz ar sa stor som omstandzgheterne kunna medo-/jl'a." Om
lillvlil detta icke blifvit vedcrbiirli gen iaJ,ttagct å hittills tillvct·.kade briis~lavet.tcr, kan sådant lätte_!igen filt·bättras , och på de
lavetter hll svaa•at·e kanoner, som hallanefter blifva tillverkade
torde ofvannämndc afstånd mellan porten och klykans medel~
J>fmkt, icke biira blifva mindre än 2i .EngclsJ,a eller 2i :t Svenska verktum, d<l klykan kan gå umler tappamc, e ller ock 5 a 6
tum k01·tarc , då tappal'llcs försänknin g , på kanonen, ej medgif' 'er denna föa·bättring.
(a)

(c)

\'id dc blirstii•les anställde försöken har man funnit att Mar~hall's
~avetter m~dgi!va en ~astigare shjutning än de gamla hnonla~oma '• uh nagot stone förhåll:tml e än de hl r anfiirda, och

fölJd af dc11 förbättmd c sliiuande
mast e sadant vara en natur Ii.,.
0
•
!lnms·lave tteu.

I

vetenskaps-stiftelse i
D& denna, den älclsta 50militära
år .tillrygga lagda , under

Sverge, i dag räknar
,b vilka. det anspråks löst, med blygsamma steg fort .gått på sin bana, kämpand e med. oblida öden, som
oftast hotat med fullkoml ig UI>plösning, är det till
följe af våra lagar, som en korrt berättels e om
detta Sällskap , ifrån dess ursprung till närvaran de
_tid , skall meddelas.
"Omdöm ets erfarenh et, samlad i förrlid af
ämnen, hörande till sjöväsen det, förenad med Fö·r stånd om dess allm1inna och enskildta värde, till en
.viss Styrl;a (*) af begrepp och mskiljn ing"- siiger
en , i detta samfund af oss saknad ofö1·giitlig m~d
lem -- "hafva lagt första grundern e till Kongl. Orlogsmanna-Sällsk.apets inrättand e."
Ett litet ant.al ·Sjö-Off icerare hade •·edan år
att på lediga stumler arbeta i särskildbötjat
l 770,
a-yrket. Ämnet var ett ibland
sjömann
af
te delar
berömvä rd och' hedrand e, verkafsigten
,
de rikaste
gagnand e. Efterdöm et veroch
nyttig
.ställighe ten
och under . fredens lugn
täflan,
allmän
en
kade till
sysselsättning så, att
plig
vetenska
för
tilltog lusten
, efter skedd
ck~wlm
Sto
i
Korpsen
~ongl. Am:ts

E.
(*)

•t')

Utdl'ag af ett tal, hållet i Sällskapet den 15 Novcmblll' 1821.
Förstiluti ot:h Styrkit - SäUsk. Valst•råk.

39

38
skedd skriftli g uppmaning af d. v. Kapiten-Liijtnan~
ten Fredr. Leyona nckar, vid en allmän samman komst
den 'i Aug. l iii, inom sig valde 14 Ledam öter,
med uppdra g att utarbet a projekt till lagar och ar~
~etsordning för ett samfun d, h vars föremå l egent.
hgen slwlle blifva Sjökrig svetenslcapens odlande .
Såsom prof af då för tiden rådande tänkesätt, torde följand e utdrag ur nämnde skrifvel se hät·
få anföras . Bemält e Hen Kapiten -Löjtna nt yttrar
sig sålunda :
"Den abåga att arlJeta uti tiensten , som en
"
t
tid
.. ~.unel om bo runnit, stundom glimma t ibland oss, är
ej utan, att j u
är
net
for adel att lata slockna.
sig sjelfva, och
drifva
stora och arbetssa mm a genier
både att unämnen,
lige
finna uti eget förråd tillräck
sin verkvinna
att
och
arbete
derh~lla sin lust för
, att
sanning
en
tillilm
et
t~
är
l~ga förkof~~n; m ~~l så
Higde
då
starkare
bnnna
amnen
da
hkson~ eldfang
och
mhet
arbetsa
og,
h
ors
mennisk
man,
gas t1ll~am
Hvat·
s.
förena
tle
nii1·
tilltaga
grad
hög
krafter i
och en vet hvad nytta tittlan och uppmun trande exempel föra med sig och huru tankarn e klarna och
skärJlas , när ämnen ventiler as bland vänner , som
haf~.a nyt~a oc~1 sa?,ning, 1~1en ~j det_ bedriig liga föNär en hvar af
retrade t till sitt hogsta foremal.
a den ådra
uppfinn
att
fiker
tare
malmle
ett sällskap
gHidjen
när
fördel,
am
gemens
sig
hva·raf de vänta
t
Iyckiirr
ett
gör
någon
då
afund
utan
är
bland dem
arlJeta
1·e
Officcra
e
tänkand
ock
kunna
så
fynd,
en täflande llrift till ett g-emensamt iiudamål · och _
hvilket är väl ädlare än att viii anviinda 'sin tid
ty- månne ej brist på nyttig sysselsättninO' är fö;
det mesta OI'sak till de m·edor och miss~öjen m:m
klagar öfver." o. s. v.

m:d

Genom ovaulig arbetsa milet fullbord ades det

af

tven~
g i fna oppdra get inom llen . kori·fa: lidrymd en
r la~
Oktobe
nde
påfölja
i
ne månade r, så att redan
A1mts
till
blef
planen
ade
garne och den uta1·b~t
Statens sanktio n öfverle mnad, och vid en mangra nn
samman lwmst vann allmänt bifall och bel<riiftelse.
Tolf stable ledamö ter blefvo då genom voterin g utsedde, med rättigh et att efter eget ompröf vande
viiJja flere medlem mar till detta samfun d, som erhöJt · namn af: Ödogsm anna-Sä llskap.

lnr1ittn ingen omfatta des med den värma, att
särskild te rum, efter vederbö rligt tillstån d blefvo
Siillska pet anviste uti Kronan s hus. Am:ts Staten
gjorde frivillig e samman skott: Subalte rneme gåfvo
flere qvartals tjenstgö ring·spe nning·at·, Korpse ns fullmågtig vid Riksda gen gjorde uppoffr ing af de honom bestådd e så kallade Riksdag spennin gar ~ och
andre visade sin frikosti ghet och nit för saken uti
öfvel'le nmande t af böcker , kartot·, ritninga r och tablåer, m. m., så att sällsb pet genast kunde sätta sig ·
i verksam het.
Den 15 Novem ber installe rades de valde Ledamöte rne af Chefen för Am:ts Staten, Amirale n ·
Baron Falke ngren , i egenska p af Prreses honOt·a l'ius: de voro, i den 01·dning erhålln e röster bestäm~
de, följand e : Kapiten -Löj tnant L e y o n a n c k a r, Kapiten von Staud en, Kapit. Löjtn. Baron Lag·er bj el k e, Komme ndör-K apiten v. Funk en, Jjöjtn.
v. Stape lmohr , l{apiten Ruuth , Löjtn. Nortlensk jöld, Löjtn. Leyon ankar , Löjtn. Wran..
gel, Kapit. Ström , Löjtn. Törni ng·, och Kommendör -Kapit. G y Il e n h ö ö k. Till Ordföra nde va-ldes Kapit. v. Staud en, och till sekrete rare Löjtn.
Norde nsl•jö ld.
Enligt den fastGtällcla Arbetso rd ningen skulle
Siillska pet öfvervi iga:
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]:o Hu~n Sjö- Ofl'icerstjenstgörlngen, under
fredlig tid och l land, kunde genom Sällskapets gemensamma bemödande, bringas till högsta full komlighet.

· 2:o

Huru samma ändamlil, röramle tjensten

till sjös skulle , vinnas; och
3:o Befordrandet af enahanda ändamlil i an·
seende till den egentliga ·tjensten under krig.
..
.~aknaden af ett tjenligt Bibliotek fästad e
f?rst S~llskapets om tanka, och flere utvägar vidtogos
till afh~elpande. a! denna brist. Genom korrespondans
med Rtkets ~ 1\t.h?t~trar vid Europeiske Sjömakterne
anska~ades atskdhge bol<-kataloger från England .,
J?ranknke, HoiJan d och Spanien. Amiralen Baron
F~~kengren anmälte, i sin ber1itte]se inför Riksens
~~~nder, . n~ttan oc~l . nödvändigheten af ett sjömilitansl<t B1bhoteks mråttande på Statens bekostnad
och begärde erforderlige medel dertill, men h vilket:
elmru med lemnadt hopp om framgång likväl alf1ri
~pp.fylldes. Emedlertid, och för a-tt ej' genast stan~
na. 1 ~ overksamhe~ under afvaktan på lägenhet att
ut1fran anskaff<\ sadane böcker, som inom riket icke
stodo att erhålla, begärdes och vanns tillåtelse att
begagqa, så väl H. K. H. d. v. Stor-Amiralens, som
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Bibliotek , för de delar som, i ett eller annat afseende hade sam m ~
hang med sjön:.annayrket; derjm?Ite var sällskap:~,
"!e(~~lst de be~aget len!narle penmngebidragen, satt i
tillf~lle att .fra?, B~kladome i hufvudstaden förskaf.
fa sig der tlllganghge böcker.
Med de~~a sålunda vunna tillgiingar börjades
och fortsattes Saliskapets arbeten i fiheslnifven ordning,. h vartill Ordföranden gaf anvisning genom ett

,}iktamen , deri han-, med stöd af den supposition: att
ett nytt sjö-etablissement skulle anläggas, för uppbyggandet, rustningen och förvara?det, h varunder
jemväl inbegreps försvaret af ett vtsst antal fartyg,
uppmanade ledamöteme att utarbeta ett fullstämligt
system för det hela af ett sådant verks danande;
samt i detalj uppgifva h vad stat, effekter och materiaHer erfordrades, de göromål dervid förekommo,
h vilken ordning skulle följas, och slutligen den
kostnad allt sådant tarfvade.
Öfverensstämmelse i lisigter, nit och värma
för saken, fördragsamhet för andras meningar, enighet i r~dslag och beslut - desse oeftergifveliga for (h·ingar för dylike samfunds bestånd, synes, att döma efter den drift, som utmärkte Örlogsmanna-Sällskapet i dess första morgon, hafva varit der rådande.
Sällskapet sammanträdde ordentligt en gång i
veckan, och Ledamötemes väl använde bemödanden
tycktes lofva en god utgång åt företaget; men snart
inträffade en händelse, som nästan helt och hållit
störde fortgången af dessa sysselsättningar, den nemIigen att h.alfva antalet, och deribland dess mest
nitiske medlemmar~ blefvo , om sommaren år l 772
kommenderade till sjös åt Medelhafvet , en del af de
hemmavarande fingo förrättningar, som äfven aflägsnade dem från station , och de återstående voro för
få att i föreskrihen ordning fortsä tta arbetet.
Sådane och dylike händelser hafva sedermera
u?.d,er Sällskapets fortfarande ägt lika inflytande på
Saliskapets verksamhet, h vilket m'an ock alltid måste
befara uti ett samfund, hvars medlemmars aktiva
tjenst är så ambulant, som Sjö-Officerares.
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EJi1edlertitl gi11go S!Uislutpets atbeien uti sag.
ta g~ng tills, efter 2:ne års förlopp, ledamöteme för
det mesta v oro förenade, då verksa•mheten återlifva.
des, men syntes, efter förändrade omständigheter
och förhållanden, få en ny t-iktning. Måhända ha~
de Sällskapet insett att företaget var för vidsträcl•t
för ett så inskränkt antal · medarbetare , hvilka sil
ofta voro blottställde, att g·cnom deras tjen stbefattningar hindras från deltaga lide i sådane göromål ,
som utan afiJrott böra fortsättas, om ändamålet skall
vimtas.

Sti.llskapet insk1:änktc sig tU, att samla materialier till full stiindigare arbeten , att lemna upplysningar , och ucsvara sådana fr <'lg·or i mctien, som till
Sällska11et blefvo remitterade, att utgifva prisfrågo r
till b esv~'lran d e, att granska inkomna .skrifter från
l'ersonet utom sällsiwpet, att håll a åminnelsetal öf~
ver med döden afgåugne Letlamöter och att lemna
Staten fri tillgå. ng till BiiJlioteket, hva1jemte öppen
1·iittighet lemuades åt hvar och en ledamot att sjelf
välja de ämnen han önskade afhandla.
Under utöfning·en af dessa åtagamlen, förftöto några år, och Sällskapet tycktes hafva uppnått ~n
viss stadga, så att det fann sig i den belägenheten,
att genom prismedaljer kunna belöna inkomna skrifter. Efter erhållen vederbörlig· tillåtelse, hlefvo till
en bö1jan Jettoner af silfver slagne år 1776, hvaraf
den första, med påskriften: ''Örlogsmanna ,Sällskapets
minsta erkänsla", tilldeltes d . v. Styrmannen, sedermera Majoren vid Örlog·s-Flottan :Ramberg, för
inlemna'de gagneliga oh,;ervationer, gjorde under
des3 fleråriga sjöresor i Holländsk tjenst, men i syn~
nerhet för en ny afhandling om Drifankare.
Nu inträffade åter en period, som syntes i

43
J1öO"sta grad 1rtenlig för Sällskapets bestind, d& · ledamö~erne år 1777 sldngrades, genom fialerflottans
Officerares plasering på särskild te stationer, dds
vid Örlogs- dels vid Arm~ens flotta. J?et hlef derföre uti en sammankomst den. 26 MaJ 1778 besluta(lt att flytta bibliotek, arkif och öfrige tillhörig;beter till Örlogs-Flottans hufvudstation i Carlskro na h varest Sällskapet för framtiden skulle etableras,
m:n hvilket af okände orsaker likväl icke då Llef
verkstältlt · och hade Sällskapet troligen sett sin fullkomliga ~pplösning om ej, efter fu~.la 6 års ~~r
lopp, en aktningsvärd ledamot, d ..v. Ofv~rste-LoJt
nanten och Riddaren , nu mera V1ce Anuralen och
Kommendören Baron Nörtlenskj.öld, blifvit vald
till Prreses vhl' ett tillfälle . då han år 1784 var I.
Hufvudstaden och fullsotit antal ledamöter af gamla stammen händelsevis funnos , på stället, hvilka
jemväl invoterade 10 nya ledamöter af Carlskrona
station. Deras installerande skedde väl s. å. den 5
Juni, då första session hölls hiirstädes, men flyttningen från Stockholm verkställeles likväl ej förr än
nästföljande året, då Sällskapet, efter gjord anmämälan, erhöll rum i Kronans hus för sine samliug·ar
och sessioners hållantie, samt i allmänhet omfattatles
me(l lika värma som den, h varmed tlet tillförene varit ansedt. På denna nya station börjades under
nämnde H1· Prresidis anförande, den rätta q1oken af
Sällskapets arbeten. Ledamöten'u,s förmåga och nitfulla bemödanden, flere Officerares inlemnade skrifter i särskilde sjövetenskaps-ämnen, jemte frivillige
penningtillskutter, satte Sällskapet i den lyckliga be lägenhet, att medelst en utlofvad guldme(htlj om 20
dukater, erbjuda flere nyttiga prisfrågor, och att
till tt·ycket lemna frukterne tleraf, under namn af
Örlogsmanna-Sällskapets handlingar, hvaraf l:a häftet utkom 1787. Metl det förråd af materialier Sällskapet samlat, hade otvihelaktigt tletta företag kom-
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mit att framgent fortfara, om ej Sällskapet inyo blifvit störd t genom det år 1788 utbrustna krig~, då
dess medlemmar, manade af högre pligter för Konung och fädernesland, gingo att skörda lagrar mot
en öfvermägtig fiende.

på det mest frikostiga 'sätt med dyrbara gåfv01; rik~
tade sällskapets arkif och bibliotek. J?.et är han,
som härigenom beretlt sig Kongl. Orlogsmanna~
Sällskapets tacksamhet och beitändiga hugkomst.

Med inga andra tillgångar än årliga intresset
af ett litet kapital, fordrades 10 år innan Sällskapet
efter lidna kännbara förlu·ster, vid den olyckliga
branden år 1790, genom nya frikostiga bidrag,
(hvaribJand i synnerhet . må nämnas Hans Exellens
Grefve W a c· h t m e i s t e r s dyrbara donation af böcker,
kartor och tablåer) med tillökade ledamöter, återfick ett nytt danande, och fann sig i tillfälle att
fortsätta den påbörjade planen.

Oberäknadt de afbrott s:jökommentleringar
och andra tillfalliga förrättningar verka~le, fortsattes
S1illskapets arbeten i jemn gång tills clet för sina
olyckor minnesvärda året 1808, då härj_~nde farsoter
sp•·illde förödelse på den utrustade Orlogsflottan,
och bortryckte flere af Kongl. Örlogsmanna-Sällska' pets verl{samma och nyttiga medlemmar.
Men genom nytt val af honoräre och arbetande ledamöter,
samt Amanuenser.; blef Sällskapet , snart i tillfälle att,
under ledning af dess d. v. förste Hedersledamot,
Hans Exellens Gene.ral-Amiralen Grefve P u k e närma sig till sin .bestämmelse. Med den drift och ih:irdighet, som alltid utmärkte frami. Hans Exellens
cmbetsmanna-åtgärder, till besegrandt~ af svårigheter
od1 undanrödjande af alla hinder för ' befordrandet
af rikets väl och flaggans heder, uppmanades Kong·L
Örlogsmanna-Sällskapet till 'a rbetens företagande af
allmännare nytta för den aktiva sjötjensten.

Bland de af Am:ts Staten och detta Sällskap
saknade män, tillkommer med 1·ätta he(h·en - af ÖrIogsmanna-Sällskapets återupplifvande, framlidne Öfverste-Löjtnanten och Ridda'r en C. G. T o r n q v i s t,
Det var . denne värdige Ledamot, som mell aldrig
kallnad värme föt· vetenskatJerne, och med kännedum om Sällskapets dJTbara samlingar, h varutur han
hemtat många bidrag, till utarbetande af den Sjöhistoria, han, under namn af Svenska Flottans Sjötåg, l'e(lan några år förut utgifvit, efter 6-årig· frånvaro uti en vigtig tjenstbefattning, vid dess inträffande på station 1798, - återväckte Sällskapet ur
den dvala hvari det måbärula eljest förblifvit. ])et
var han. som f(irst i egenskap af sekreterare' och
sedermera såsom Ordfqrande, satte Sällskapet i sitt
fordua skick, Jifvade verksamheten inom, och h ogen
för vetenskaplig sysselsättning utom S1illskapet. Bet
var han, som beredde det Konung·ens nådiga protektion, h varom Sällskapf't förvissades uti skrifvelse
den 9 Maj 1805, tlå det tillägnades namnet af
Kongl:t Örlogsmanna-SällskaJJ.
Det var han som.

Ett efter förändrade bruk och ordningar Iämpadt Sjö-Reglemente för Örlogsflottan blef då första föremålet för Sällskapets gemensamma bemödan.
tlen; och ehuru krigstillfälligheter, sjöutrustningar ,
flere ledamöters afgång ur .tjensten, dödsfall, med
flera händelser, verkat långa uppehåll, har likväl
detta angelägna arbete, slutligen fullbordad t, blifvit
till Kongl. Maj:ts nådiga app1·obation öfverlemnadt.
Saknaden · af ett Sjö-Artilleri-Exersis-Reglemente fiistade jemväl Siillskapets uppmärksamhet, likasum att behofvet fo1·drade omarbetning af det hit-

tl6
tills brukliga signalhrcfvet. Båda dessa brister föt·mndar Siillskapet vara afhulpne genom de i nämnde
afseeuden utarbetade projekt, som äfven iim fiinlige
att till Konungens sanktion framläggas, och hvaraf
det f(irstnämnda redan uncler sistförflutne expeditioner varit på försök medgifvit de utliommendemde
Örlogsfartygen.
·
Desse reglementariske författningar , jemte en
afhandling om Natt-Telegrafsignaler, h vilka genom
försiik funnits väl användbare, samt åtskillige nyare
uppfinningar och förbättringar till sjöfartens betryggande och tj_enstens fördel, äro egentliga frukterne
af Kong l. Örlogsmanna-Sällskapets sysselsättningar,
under den sednare epoken, h vars historia endas~ i
korrthe t här blifvit anförd, emedan dess närmare
skärskådande rätteligen torde tillhöra en framtida
domare öfve1· den mer eller mind~e nytta Sällskapet
, derunder tillvägabringat.
Den omstämligl1eten torde likväl verka till
billigt afseende, att ehuru Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet alltid tillgodonjutit förmonen att begagna rnm
i Kronans .hus.? har Sällsk~pet iclw destomindre, genom flere mtraffacle flyttmngar under de sednare åren, saknat utrymme för en oafbruten verksamhet.
Men sedan detta hinder nu mem blifvit bäfvet genom KonUllgens nåd, som tillagt Sällskapet o··~.bbad hesittning:srätt af nu begagnad lokal, vågar
Sallsk.apet ~ned tillfredsställande förhoppning emotse
d~.n tHl, da det skall göra sig värdigt det nådiga
hagn och beskydd, hvarmed det omfattas.
(Ur IL Öd. M. Siillsk. At·kif.)

RORGliNGAilENS VIS.'\.

(*)

När öfvcr hafvct stormen fly ge~·,
Ooh vi för underseglen gå;
När i Toppseglens rundning smyger ,
En lindrig bris från himlen blå;
På J)rillen och Kom passen h vilar,
Min siikr:a aldrig· störda blick, ·

Jag ropar blott, niir tanken ilar
Till henne som mitt hjerta fick-

Stött för lofven!
När troli:is vind sig bö1jar skrota
Rakt åt det streck vi ämnat gå;
Nät· hidevind-dikt-an vi slwta
Och pressa fiir att hamnen nå.
J)å mins jag huru ödet kastar,
Riitt ofta, hoppets segel back;
Oemotståndligt tanken bastu
Till henne, och jag suckar Ack!
Intet lägre!

Men se bur h enligt vinden rymmer;
Att brassa fyrkant upp h var man!
Led-seglens massa himlen skymmer,
Stolt •·ullar sl\:eppet af och an.
livad det är sl\Önt att framåt gunga
F1·ån afdrift fri, i lyckans famn!
Och tjusad re'n jag börjar sjunga
Vid minnet af den huldas namn:
nätt som clet går!
(~) Imitation eftcl· Engelskan.
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skrifvas, afgjorde Tribunalet, enligt D om af den 26
Fe;br. 1833, att Regeringen borde vidkännas halfva
skadan, på den grund att begge Kapitenerne haft
lika mycken skuld till olyckan.

HVARJEHANDA.

l.
Haveri genom påsegling. (*)
Kassations-Domstolen i Paris har umler den 7 Juli
1835, uppå sökt kassation, meddelt följamle beslut
i ett haverimål, 1·örande Hannoverska Skeppet Vrouw

Gelie.
I November mänad 1832 befann sig Hannoverska Galioten V'r ouw Ge{ie, Kapiten \V y c h m a n n,
i kanalen' seglande för-de-vind (naviguait vent
l'iere) lastad med Nordiskt virke för Kongl. Franska
Marinen, och destinerad till L'Ot·ient.

ar-

. Franska K?rvetten l' At·tane, Kapiten L e r a y,
som vHl samma tid befann sig i Kanalen för att förena sig med Flottan, som då agerade mot Holland
fortsatte sin kurs, (au plus pres du vent) Jiggand~
dikt bidevind.
Korvetten och Galioten stötte, i det ögonblick
då de mttte h varandra, så häftigt tillsamman att
den sednare, genom våldsamheten af en sådan ~hoc
led betydligt haveri.
'
Kap i ten Wy chm ann lagsökte häruppå Franska
Regeringen, på h vars vägnar såsom Svarande part
sig inställde Inspektören för K. Marinen i L' orient
Herr de Camorre, inför denna stads Handelstribunal
och yrkade 12,615 Frankers ersättning för det lid·
na haveriet.
I följd af tillförordnad undersökning för att
utfinna bvilken skulden till påseglingen b~rde till·
(') Ur Bönen-llalle.

Uppå af begge parterne gjord appellation ,
upphäfde Kongl. nomstolen i Rennes, enligt Utslag
den 31 Maj 1833, första instansens Dom , med det
besked, att skulden till påseglingen endast och allenast vore att tillskrifva Kapitenen på Galioten, hvarigenom Regeringen alltså frikändes från den emot
elensamma fällda Bom.
Grunderue för detta afdö mande lyda som följer:

"I hetraktande deraf, att det af alla process(lokumenterne är bevist, att Hannoverska Galioten
seglade för-de-vind, under det Korvetten låg skarpt
bide-vind; ''att, till följe af Marinens antagna bruk ,
när tvenne fartyg befinna sig i förenämnda läge och
. hafva en sådan rigtning, att de i sina gemens:mma
kurser kunna på en och samma punkt sammanträffa
det är den för-de-vind seglande Kapitenens sak att tag~
alla erforderliga mått och steg, att afböja ett sammanstötande, och att så styra, att han passerar
akter om det andra fartyget, så snart allenast ringaste ovisshet är för hand, att han icke är den
förste, som uppnår eller angör den punkt (point
d'intersection) der deras lmrser genomskära hvar.
andra (eller der de lwnna sammanstöta); "att det
bevists, att Kapiten \Vychmann fortsatt sin kurs
i en och samma· direktion, utan a tt göra afseende på Korvettens ri.irelser , som i öfrigt fortfarit
a.tt hålla.. sig så sktrpt som möjligt ; "att om ,
1
det ogonblick då fart ygen ' lwmmit h varan4 .
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kunnat genom en hadra nära, sammanstötninO'en
•
b
stig vändning af A1'iane förhindras, det vore tclw mindre sann t, att en sådan rörelse genom
!{al iten Wychmanns vållande blifvit nödvändig;
en ri5rdse , som f()r öfrigt alldeles icke hade kunnat anbe fallas, emedan Kapiten Lera y icke befann
sig på däck &c.

Kassations-Ansöhning, i anseende till brott emot
.t1.rt. 1353 i Civil-Lagen, och A1·t. 407
§.§. 2 och 5 i Handels-Lagen.
].

I öfverväuande dcraf att K. Domstolen i Ren"' den gen?m sina anförda skäl mednes - ehuru
gifvit, att , i det ögonblick då båda fartygen
kommit hvarandra nära , sammanstötningen kunnat g enom en snabb vändning af Korvetten för]Iindras, men denna vändning medelst Kapitenens bortovaro från däck icke kunnat utföras likväl helt och hållet ogillat Kapitenens å det
p åseglade fartyg et besvä1· I'Örande skade-ersättning
fö1· haveriet; och

2.

i öfvefväg·ande deraf, att Kong!. Domstolen, si\
snart den erkänt skulden till påseglingen vara
å begge sidor, åtminstone skolat döma derhän ,
att skadan borde bäras af båda fartygen lika ,
tl. v. s. tm hälften hvartdera , i stället för att
helt och hållet föra den klaganden till last: så
borde Domen hafva i öfverenstämmelse denned
'utfallit, ( anfördes tiU klagandens fördel) äfven
i händelse af ett råda nde tvifvelsmål, och val'
det icke till det minsta tvifvelaktigt att ju Ka·
piten Leray icke varit utan skuld, i thy att det
öfverklag-ade domslutet medgifver, att denna K a·
piten kunnat genom snabb vändning afböja om·
bo..rOläggningen.

Herr Dalloz, klagandens Advokat, utvecklade

sitt föredragande dessa motiver.
General-Ombudsmannen, Herr Nieord , yrka-

de ansökningens ogillande; och Kassations-Domstolen afgjorde i denna mening målet, under anförande
af följande gmnder:

''I betraktande deraf att den (ifverklagade
Domen, hvad sjelfva factum beträffar, förklarar h ändelsen hvars följder äro anledning· och orsak till
.
'
processen, hafva tillkommit genom den Kassatwnssökande Besvärandens förvållande; och att, om än
samma Dom tillika medgifver, att möjlighet varit
till förebygg·ande af felets följder, Domstolen likväl
icke så ansett en sådan m()j lighet, att den kunnat
tjena till undskyllan, och till bestyrkande af ett Ömsesidigt beg:lnget fel; (af Kapitenerne) - följer deraf, att ingen förbrytelse, h varken emot Art. 13§3
af Civil-Lagen eller Art. 407 af Handels-Lagen ,
ägt rum.
Kassations-Ansökningen blifver alltså ogillad."

2.
:::::: En Engelsk Sjösolelat vid namn J a c k M o r r y s,
fick under bataljen vid Trafalgar, sitt högra ben afskjutet, nedanföre knäet, under det han som ifrig·ast
var sysselsatt att servera en af l\an nnerna p å skeppet Britannia. Då en Officer befallde att han simlle föras till sjukrummet att förb indas, yttrade han
helt kallt: "Det var blott ett skillingsskott ; endast
en tum högre upp och jag skulle hafva h aft mina
aderton pens derför ," syftande härmed på Peusioustaxan för blessyrer, hvilken var allt högre i mån af
blessyrens svårare beskaffenhet. Sanune oförslnäck-
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te buss, under det man höll på. att upplyft:t. honom
på en kamrats skuldror, h vilken skulle bortföra ho.
nom , ropade till en sin vän: ''J <J n! se du får rätt
på mitt ben, och gif mig silfverspännet som sitteri
skon; jag vill göra dig så godt igen en annan gång."

3.
Turkisl;. Mensl:lighet.

=: Efter affären vid Navarino, skickade Sir E d uard Codrington en Löjtnant ombord på Moharem Beys skepp, för att tillbjuda honmil läkare- ellet· annat biträde, hvaraf han kunde vara i behof.
Detta fartyg hade , med en besättning af mer än
1000 personer, blott haft en enda läkare, och den ne hade olyckligtvis blifvit ihjälskjuten vid början
af drabbningen. Föt·lusten ombonl var ofantlig, och,
då man h varken kastat de döda i sjön, eller undanskaffat de sårade ner i skeppet, erbjöd fördäcket
Midt under denna förödelsens
en ryslig anblick.
styggelse satt ett dussin Turkiska Officerare i praktfull drägt på karmosinröda kuddar i kajutan; med
obegriplig liknöjdhet rökte de sina pipor till det
kaffe, som deras slafvar räckte dem. Då de blefvo
varse den Engelslm uniformen, befallde de framsättandet af kuddar och kaffe åt Löjtnanten; men denne
lät dem förstå att han hade vigtigare ärenden. Han
sade, att Amiralen låt tillbjuda dem sin tjenst.
"Vi behöfva ingenting," var Turkens lugna svar.
' "
' k a"2. - "N eJ,
o
·•
I"k
o
''Sk a Il var
ell ra SJU
a are eJ. 1u1sta
sade Turken med orubbligt allvar, "sårade behöfva
ingen h j el p; de dö snart." Löjtnanten hade äfven
uppdrag att bedja Moharem Be y, det han genast
skulle skicl<a omhord på Engelska Amirals-skeppet
sin Selueterare; d(~U medföljde båten. På :ltenesan

blefvo de varse ungefär 20 Turkar, som sqkte rädda sig på en kringflytande mast. "Jag måste söka
berga dessa arma menniskor ," sade Löjtnanten. "De
äro blott gemena soldater, de skola snart dö," sade
Turken med köld, ''uppehåll er ej med dem''.''Men det är min pligt ,'' fortfor Engelsmanrum, "om
jag lemnar dem i sticket, förnedrar jag mig, och
ådrager mig tilltal af Amiralen." I och med det- samma rodde han till masten, och räddade ungefiit·
ett dussin af de olyckliga. Sedan man hade dragit
dem öfverbOI'd, och lagt dem på bottnen i båten,
utbrast Turken, efter att länge, som det tycktes,
hafva suttit i djupa tankar, på en gång i öfverljudt
skratt. "H vad står på?" frågade den förvånade Officern, "h vad kan här gifva anledning till skratt?"
-"Till sl1:ratt !" svarade Turken med bittert förakt;
"vid Allah! Ni Engelsmän ären ett besynnerligt folk.
I går kom Ni , medan vi i ro sutto vid vårt kaffe,
in i hamnen, sk(it i sönder våra skepp, dödade och
stympade vårt folk, till dess heJa flottan såg ut som
ett stort slagtarhus, och i dag morgon låtsen J er
vara sa menskliga' att ,J ej kunnen fara förbi ett par
Li)jtnanusla soldater, utan att vilja riidda dem."
ten var som om han fallit från skyarne, och hade
för ögonblicket ingenting att svara derpå.
(Från Tyskan )

4.

=

En Turkisk Fregatt led skeppsln·olt på lm sten af Ön Samos. Paschan dömde öns invånare att
ersätta skadan "ty " sade han "hade Eder ö icke
' icke stött- på grund."
legat i vägen,' så hade Fregatten

'

5å

UTD~AG

UR RIRET~ S1'1NDI;;~ fJ\STSTALLD~ RIKS-STA T FÖR
AR 1835 OCH FÖLJANDE i ,;EN TILL NÄSTA RIKSDAG.

---- --====-~ - --- ~

FJerde lf~~ud ~ Titeln.

.

- ~~~~~""'=~~--~"7~~~=======~======::::=:::==:;::::;;.
Spanncmål.
Jnilcldtc Räntor•
Oindeldt.

Militär - och F'örsvarsVe~kct till Sjös.

T:r

Penningar.

f{ronoviit·<lc.

ts ,7 "- o

:= : =====::::==

1

1 3,,~1 8°5 ~6 = ===

245

~7 1

14,178

M atcriel.
Flottans Underhåll och Nybm·gnad

'll

l

495

Tunnan.

582,901 "

~

== : : : : = _-_-_- _- _6

_

--

_

::::

-

3;-,,07~>

v

18,720 2,400 -

-

-

1,920 - 445,600 36 35,075 - -

- --,- --- __
3 00
- -- --- - 5!),633 16
u,r.6a\- l - \35,3751 -\-\6,42al -\32,u5 l -1-1 563,349 \ 41-

,;;;y-"';i-

--~~~--~~~

---1-\- ---1- -l····\-[.•,... -l-

-

l

Diverse Anslag.
Exet·sis af 1''lottam1 beman-

.:~::.;.~~;;:::;;;;;;;;;;;:·,~;;: ~;::;
Tl

Viirtle
5 R:dr

==.~=~ ==-,,l ; l: : 3~-,11-: =

2 400
chefens för Flottan Expc<lition
General- Adjutants- Exl'cditioncn för
1 2
Flottan ......... :............... ... ........... .
4Rongl. Flottans Stationer ......... ........
Båtsmans-Inde lningen ...................... - - - - - - - \ 14,601 Lotsel'i- och Fy•·ings·Stalcn ... .........
:a9,333 16 62 -

13,610

u

1\iått,

T~

Fösj~~~~~~.~~~-l'!ch~j!ii'i•:~.~~.~:~~ .....~.~.-.~-.·~.

923

Markegång
l'å fö•·s~ng.

-- ~~:~~~~~~----~~------

Ajlönings-Stater.

k.

Summa
Banko.

~---- --·----

li

--- _

45,000 - l -

- --- - -

-- -

---j- -

597,997\ ,. -

J

i
45,000 -

-

;~: ~J:.~ ;~;~ .~ ~: :,: :.~.' ,\ :;:;~ ~~l ~ ~ =~~~\~ ~ ~~ ~ ~~~, ~ ~ :,;;~i ~ =
S:r

!i!l-- -

R0,83;; !

Jo l /\ 1 ~--1- 1 -\--- 1-1-l--;- 1-1 -

-;:::;:-r;;;;;;;r:T::i 1

14 ,66a l- l--l aa,a1al-l--

14,7181-

l'

l

l

l

l

l ! \ 80,3&3/llil

l9,42al- l 47,n5\-l-! 1,242 ,180

l-l-

51
OFFICIELLA

STADGANDEN

l:o Såsom ersättning för Centonalen fh
Krigsmans-Kassan 5000 R:dr Banko årligen, h vilken ersättning, vicl hvarje Riksdag, på grund af
det under den forflutna tiden ådagalagda förhållan·
det, till beloppet bestämmes. Kongl. brefvet den 31
Januari 1835.
2:o Exersistitlen för Sjö-Artilleri-Regementet blifver från den l Maj till medlet af Juni månad hvarje år. Kongl. Maj:ts nåd. General-Ordres
den 10 Mars 1835.
,
3:o Arbetet vid vattenledningen i Carlskrona inställes tills vidare. Kongl. hrefvet den 13 Mars
1835.
4:o För Statens . medel må för Embetsverk
och Myndigheter endast hållas Svensk Författningssamling och Stat,s-Tidningen, med mindre vissa Dagblad dessutom kunna för särskildte embetsverk vara
n(idige. Kong l. hrefvet den 28 Mars 1835. .
5:o Halfva Spannemålen in natura får af innehafvame under kommenderingar till sjös och lands
bibehållas och åtnjutas, så vidt de äro g·ifte, eller
bafv a oförsörjde barn, ~n en om de äro ogifte, eller
icke hafya oförsörjde barn, upphör denna förmon
helt och hållet under sådane kommenderingar. Kongl.
brefvet den 4 April 1835.
·
6:o Till sjömätningar kommenderade Officerare anses icke såsom å fartyg inmönstrade, utan
såsom Transport-Officerare å det till sådane expeditioner utrustade fartyg, och åtnjuta, i följd deraf,
aflöning efter Sjö-Aflönings-Reglementets 12 §. 7
m om., men efter slutad expedition, under kartritningen, efter Rese-Reglementet.
Förvaltn. af Sjö-Äl'emlena skrifvelse den 7 April 1835.

7:o Den Flaggman, som h 1idanefter utnäm nes till Chef fÖr . Förvaltningen af Sjö-Arende.na ,
skall, under den tid han embetet f örvaltar, ega lilc a
rang med Generaler. Kong!. Bref\-et de n 11 April
1835.
8:o
K arantäns- Befälhafvarebefatt ningtm p å
Känsö skall hädanefter bestridas af dertill från K.
M . Flotta kommenderad Officer, h vilken, med bib e~
hållande af den lön, han vid Flottan kan innehafva,
må, såsom arfvode· under tjenstgöri ngstid en, uppbära
den för Karantäns-Chefen ansla,gne afiöni ng. Kongl.
brefvet till H. K. H. Stor-Amiralen d. 18 April 1835.
9:o Rekryteringen på Gottl an d får tills vida.
re ske på sätt nu tillgår; men Båtsm änn en dei'städ c t~
skola, enligt Kong!. brcfven den 30 Ja nuari 1822
och den 29 Januari 1824, utan vid are uppskof, med
torp förses. Kong!. Brefvet d. 31 Jan uari 1835. Dett a senare nådiga r;tadg and e till ämp as hlott på de
Rotar, som hädanefter blif va vakan te. Kong l. Bref.
vet den 9 Maj 183;).
lO:o Under-Offi c<Sr , so m i va kans befordras
till Officer, och eger Under-O!ficets Hin pil Stat, får
fortfarande åtnjuta Under-Officers-lön eförmonel", under den tid som , Författnin garne likmätigt, åtgår
till aftjenande af så kallad liggetid och hegrafning;shjelp m. m . samt intill dess, efter denna aftjening ;
Officerslönen får uppbäras ; h varemot stadgandet i
Kong!. brefvct den 2 November 1§2tl; att UnderOfficer till Sekond -Löjtnant icke kan befotdt·as med
bibehållande af Under-Officers lön, fortfarande gäl.lei' för dem som befordras utom då ledighet finnes.
Kongl. brefvet den 14 Juli 1835.
ll:o Kött till Flottan bör h iidanefter l efV'ereras utafi ryggar, läggar och h a lsat·, samt fläsk alldeles utan .skankar . . Fön-a hningens af Sjö-1\.remlen a
bre f den 22 Septemuer J 835.
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FÖRÄNDR INGAR INOM KONGL. MAJ:TS
FLOTTA SEDAN 1835 ÅRS BÖRJAN.
.

Till

'a)

Befordra de:

Kommendö r - Kapilener i l: a klassen:
Kommendö r-Kapiten C. B l o m s t e ut den 24 Janual'i
och E. M. R a h m den 13 Augusti.
1'ill P1·emiet·-L öjtnanter: Secoud-Löj tnant
L. S. H a s s e l b e r g d. 24 Januari, F. L. P e t t e r s e n
d. 1 Mars, M. J. G. Olsen den 14 Juli och G. F.
Höyer den 13 Augusti.
1'ill LöJtnant s rang och distinhtion : Se ·
kon d -Löjtnanter ne C. G. M a lim .j e n och N. Åll mansson d. 24Januari, V. Ameen d. 'i Mars, A.
G. Tilosius den 14 Juli, A. H. Hulten den 13
Augusti och L. v o n H o r n den 24 September.
Till Sehond-Lö Jtnanter: V. R. Ringheirn
och N. A. Thyseliu s den 13 Mars, H. E. A.
Rundqvi st och O. Trägårtlh den 9 Maj, G.
Cavalli och C. Ringheim d. 14 Juli, A. Rundq v i s t den 13 Augusti.

C i v i l- S t a t e n.

Till Öfver-l{om missarie: Sjö-Militire-Kom missarien S. W. G y n t h e r d. 24 Januari.
Till Vice Advokdt-F iskal: Auditören E. a f
P u k e den 25 Maj .
M e d i c i n a l- S t a t e n.
Till Ofverfiiltlä kare i Carlskrona : Regements-Läka ren C. J . F u r s t den 22 Juli.

K on st ruk tio ns-Ko 1'psen.
Till öjverste och Sekond-Ch ef: Öfversten
J·. A. a f Born e man d. 4 April.

Till Pt•emier-L öjtnant: Sekond-LöjtnantP.n
C ou le u r d. 'i Februari.
Till Löjtnants rang och distinhtion : Sekond-Löjtn ant L. R W o Il i n den 'i Februari.

A.

il.

111 ek an i ska Korp sen.

Till Löjtnant: Mekanikus E. Li ttman den
7 Ma1·s.
Sjö-Ar t i l ler i-Re g e men te t.
Till Ofverste-L iijtnant: Majoren C. Lagers t l' å l e, den 24 Januari.
Till Unde1·-Löj tnant: Jacob Bornema n
den 22 Juli.
b) Afskedad e:
Vice Amiralen Friherre P. G. Lagerstrå le
med Pension den 19 Juni.
.
Premier-L(i jtnanten Grefve A. S. H o I' n den
9 Maj.
Varfs-Kommissarien N. G. Rääf mell Pension
den 30 Juni.
Kapitenen på Extra och Expektans- Stat C.
A. T i l o s i u s med Pension sam t Majors namn, heder och värdighet den 22 Juli.
Löjtnanten H år d h den 16 Maj.

baum.
bohm.

c) D öde:
Premier-Lö jtnanten vid Flottan C. J. Ah 1-

Öfversten vid Konstruktions-Korpsen S. SJ' Ö-

L~jt?anterne på Extra och Exp. Stat, Kapiten P . LilJa och Blacksta dius.

60
d) U r R u ll a n a ff ö r d:
Sekond- Löjtnant en vid Flottan C. F . L j u n g -

stedt.
Förord nade a) till Kompani-Ch efe1':
Kapiten F. M. afPuke för 2:a Matros-K omp. _
Kapiten C. A. V i r g i n för l:a Skeppsg osse-Kom p.
Premier -Löjtnan t l. C. H j e 11m a n för l:a Arbetskarls-Ko mpaniet i Carlskro na.
Premier -Löjtnan t F. E ngelha r d t för 2:a Sötl er.
manland s Båtsman s-Kompa ni.
Premier -Löjtnan t C. T o r n q v i s t för Tjusts Dito.
Premier -Löjtnan t O. Casteg t·en för Stockh olms
Stads Dito.
Premier .. J .öjtnant J. L . 13 ;r a u n e för Östergöt hlancls Dito.
Sekond- Löjtnant . C. E h ren pool för Södra Hallands Dito.

b) Till l{ompani-O.fficer vid Kongl. Krigs-A hade..
mien: Sekond- Löjtnan t L a v en.
c) Till AdJutan t i Förvalt ninge'fl, af SJö-...irendena: Premier -Löjtnan t v o n S t e y e r n.
d) Till S}ö-Militice-1\omm issarie : Kammar förvand ten C. J. H u h e n d i c k.
Till Varfs- Kommis sarie: Kamerer aren C. M.
Frick.
Begagn a underv isning a) vid Mariebe rg:
Sekond- Löjtnant erne P r i n t z s k j ö 1 d, L i l j e·

höök och von Schwe rin samt Under-L öjtnanten
·vid Sjö-Arti lled-Reg ementet v o n H e i d e n s t a m.

b) Jl'id Gymnas tiska Central -Institu tet:

Sekond- Löjtnant en vid Flottan P. F. H a v e rm a n och Under-L öjtnante n vid Sjö-Arti lleri-Reg ementet E . O. Braune.
CARLSimONA, tryckt hos P. E. F l y g a r e , 1835.

