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Några anmärkningar i hänseende till:
''Genombrytningars fördelar och olägenheter, vid träffningar
emellan Linie-flotto1'.11

Redan i forntiden insåg man·, att om en sjöstrid skulle
blifva afgörande, borde hufvudsakligt afseende derpå fästas, att kunna bryta fiendens linic, och såmedelst, bland
dess fartyg, bereda oordning.
Vi känna, alt våra krigislm förfåder, hvilka troligtvis
i allt, hvad som rörde rudnand et af sjöstrider, voro söderns folkslag lika öfverlägsne, som i kroppslig styrka,
mannarnod och ihärdighet, brukade sammanbinda skeppens
framstammar, så alt de i Ii nie kunde understödja hvarandra; och ansågs det som en stor fördel, om man lyckades att kapa något skepp loss ifrån fiendtliga laget.
Då striden förnämligast bestod i än tring och handgemäng, synes hufvudföremålet med att bryta Iinien egentligast varit att åstadkomma oordning, och att derunder
med mera lätthet kunna anfalla och äntra fienden s fartyg ;
ty att genom en planmessig evolution afskära någon del
af motståndarens flotta, och derigenom afgöra bataljen,
derorn synes man icke haft lmnskap. striden emellan
större /lottor försiggick gemenligen på linie, förstäfvarne
vända emot fienden; emellan enkla fartyg, stäf emot stäf.
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En sådan batalj-ordning kan tvifvelsutan lättare genombrytas, än hvilken annan som helst; men den kan också
Hit!are re tableras, fy det är endast roddfartyg som lmnna
begagna den .
Emedlertid , ehvad kunskap våra äldsta förfäder än
hade i sjö takliken, och om de också visste begagna den,
är det säkert, att under medeltiden, och sedan man börjat
bruka Iwnoner ombord på skepp, förföll båd e kunskapen .
och begreppet alt använda den. Detta borde lmnna hä rledas dels från den stora förändring, som hos Nationen
för egick genom Kristna lärans införande, dels , och IIansiw egentligast, från slwppens, i anseende till bestyckningens beskalren het, förändrade byggnadssätt. Visserligen hade de första fartyg, som bestyckades, pjeserna i
stäfven, lilUlsom roddfartygen än i denna stund, men efter
hand insåg man fördelen, ja den absoluta nödvändigheten,
af att bestycka skeppens sidor, och derigenom uppkom
ett alldeles nyfl förhållande i afseende på slaglordningens
rangerande. Med så högst ofullkomliga sl1epp som medeltidens, och med så ringa kun~kap i sjöväsendet, som
denna tidsperiod företedde, må man derföre icke förvånas öfver, att århundraden förflöto, innan man rigligt
kunde förstå och inse nyttan af en sådan slagordning,
der sl\eppens styrka, d. v. s. deras sidor, liksom förut
deras sWfvar, presenterades emot fienden, och genom
hvillien de kunde understödja hvarandra . Det var ej förr
än under de ryktb ara krigen emellan Engelsmännen och
Hollända rne i 17:e århundradet, som den så kalla de Linie
de Balailie först begagnades. Uppfinnaren siiges vara
Hcrli;:;e 1 af York, sed ermera Ronung Jacob i England;
men, hur u mycken ära hans minne derföre med rätta må
vederfaras , skulle man likvisst möjligen kunna hysa den
tanl\an , att äfven hans trappra motståndare vetat begagna
denna slagordning.

Sedan Linie de Datailie mera allmänt lwm i bruk ,
blefvo sjöstriderna väl på sätt och vis också mera regnliera, men någon beräknad anfallsplan med hänseende till
denna rangering , utfördes likväl ej förr än uti 1S:e seklet, än mindre försöktes genombrytning af fiendens Ii nie
såsom en taktisk rörelse, eller för a!t deraf drr~ga fördel;
ehuru det är ostridigt, att man redan under de förenämnde
Holländsila krigen väl anade, h vad resultat en sådan kunde medföra.
Den namnkunnige Paul Hoste gifver uti sina memoirer
mycken anledning till denna förmodan . I den beskrifning
han lemnar om siaginingen vid Texeln år 1665 , yttrar han :
"Denna rangering, nemligen Linie de Balaili e, Ier
för första gången noga iakttagen i den ryktbara bataljen
''vid Tcxeln då Hertio-en af Yor!\, sedermera l\onung i
'
c
"Eno-land slocr Holländarne den 13 Juni 1665, och det är
o
'
"
''honom, man är förbunden för denna rangerings fullliom''nande. Engelska flottan bestod af 100 krigsskepp; den
''Holländsl;:a var talrikare, men hade ick e så må nga Tre''däcl~:are .
I dagningen träffades dessa flottor, som range''rade sig på tvenne paralleJa linier SSO . med SV. vind,
''hvaraf synes, att de lågo i Linie de Balailie för styrbords''halsar. Hvardera linien upptog en distans af 5 Leagues;
,Engelsmännen voro i lofvart.''

11

''Hertigen af York:, som förde befälet öfver Engelska
''flottan, låg i centern , Avantgardet komm enderades af
11 Prins Rupert,
och Arrieregardet af Grefve Sandvich ,,
''Amiral Opdum, som hade befälet öfver Holländska
''flottan, låg äfven i centern midt emot Hertigen af York ;
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"vice Amiral Tro mp kommenderade Avantgardet och låg
''följal!.teligen emot Prins Rupert."

man också förmoda, att denna af hållning sli.cdde för at l
undvika en befarad genombrytning.

"Efter 8 timmars kanonad, och sedan Engelsmännen
"förlorat ett skepp, höll Hertigen af York ned med hela
"sin linie på fienden, och engagerade sjelf Opdum."

Holländarne voro, på den tiden, Engelsmännen fullkomligt vuxne, så i skicklighet som tap perhet, och mer
än en gång blef det Engelsmännens lott alt duka under i
de blodiga strider, som lemnades emellan dessa, denna
tids mäl\tigaste sjönalioner. lVIan må således icke taga
för afgjordt, att afhållningen föranleddes af olust för striden, utan snarare efter gifven beräkning, och med hänsig t
till positionen.

"Denna rörelse gaf nytt !if åt striden. Det starll.a
"l!.anondnndret, braket af fallande master, den tjocka röken
"och de förfärliga knallar, åtföljde af tjocl!.a molnstoder,
"som antydde i luften springande skepp, gaf denna slagt"ning all den anstrykning af fasa, som den lilligaste in"billningsluaft lwn föreställa sig. Kl. 2 eft. m. gjorde
"Hertigen signal att "Arriver tout a fait sur l' ennemi" ·
''d. v. s. alt hålla tält ned på fienden. Holländarne bör-'
"jade nu alt hålla lättare. Endast Opdum, blott under"stödd af Tredäcksskeppet Orange, ändrade icke lmrse!1',
"men lwrt härefter, sedan Opdums slwpp fålt hela laget
"af Hertigen af Yorll., sprang det i luften. Holländarne,
"som redan förlorat flera skepp, och sågo sin Amiral
"springa i luften, höll o nu voor de wind att söka rädd"ning vid Texeln. Hertigen af York förföljde dem ända
"till inloppet. 22 Holländska skepp blefvo tagne eller
"uppbrände, hvara f 20 förde från 50 till 80 kanoner.
"Segern var ärofull och den fuLllwmligaste, som intill de u
''dagen erhållits på hafvet. Den lwstade Engelsmännen
"endast ett skepp, och 3 a 400 man ."

Paul Hoste utreder emellertid icl\e ämnet, och ehuruväl mer än en gang partieJa genombrytningar verkstäldes under de Holländska krigen, medförde de iclw något
resultat, emedan man icke fullkom l igen insåg fördelarne
för de anfallande - eller med andra ord, man fullföljde
icke den vundna fördelen. Äfven vär egen Sjöhisloria
föreler ett exempel på en försökt genombrytning. Under
trälfningen vid Bornho lm, den ZG l\Iaj 1676, gjordes af
några Svenska skepp ett försöl\ all genombryta den förenade Holländsl\a och Danska flottan, hvilken likväl genom
afhållning omintetgjorde denna rörelse *).
Det är först uli 18:e århundradet, som man liemärker
några planmessiga rörelser under sjödrabhningarne, och
icke förr än under Amerikanska frih etskriget, en försökt
och Jycl1ad genombrytning.

Så långt Paul Hoste.
Då Hertigen af York, för andra gången, höll ned på
Holländska flottan, finna vi, att den sednare höll undan;
detta skulle väl möjligtvis kunna tillsluifvas åstundan att
undslippa all vidare strid med fienden, som denna gång
skenbarligen fått öfverhanden; men icl1e utan sl1äl kan

Det var under bataljen emellan Engelsl\a och Fransl\a
flottan den 12 April 1782, som Engelsl\a Chefskeppet
genombröt fieudtliga linien från liiä, och derigenom afgjorde slaget till Engelsmännens fördel. Få händelser
*) Se Sveriges Sjölirigshistoria.
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hafva gjort större uppseende , haft vigtigare resullater r
och föranled! flera tvistigheter än denna. Genombrytningen den 12 April afgjorde icke endast drabbningen, det
är jemväl alldeles otvifvelaktigt, alt den grundlade eller
banade vägen för de sedermera, under Fransyska revolutionskriget, af Engelsmännen vundna segrar på hafvet.
Som denna batalj är så allmänt känd, · skall jag endast
uppehålla mig vid h vad som rörer ifrågavarande ämne,
eller genombrytningen. Det har då blifvit led t i bevis,
att när Amiral Hodney på Engelska Chefskeppet Formidable, som, lika med den öfriga Engelsl1a flottan, låg
för styrbords halsar nordvardt öfver, passerande i lää om
den Fransyska linien, kom till tredje skeppet akterom
Fransysl\a Chefskeppet, bröt han, åtföljd af flera andra
skepp, igenom Fransyska linien. Kornmen till lo f vart om
fienden, vände Engels!\e Amiralen voor de wind; Fransyslw flottan, redan bruten, kom ännu mera i oordning,
och dagen var för Fransmännen förlorad.
Anledningen, h varföre Rodney bröt igenom, var helt
enkelt den, att en betydlig lucka visade sig emellan skeppen Sceptre och Glorieux, föranleC:d deraf att det sednare
skeppet förlorat förstången. Om emellertid icke vinden
rymt under slaget, hade denna manöver icke kunnat verkställas.
Den välbekante Engelske författaren Clerke tillegnar
sig på visst säl! förtjensten af denna rörelse, emedan han
säger sig hafva meddelat Roclney fördelen af en slik genombrytning; mycket har i anledning häraf blifvit skrifvet
i England för att vederlägga detta Clerkes påstående, och
isynnerhet har Sir Howard Douglas på det tydligaste ådagalagt, alt hvarken Amiral Rodney eller Sir Charles
Douglas, hans Flagg-Kapten, i något afseende blifvit
ledde af Herr C!erkes yttrande vid det märkeliga tillfället.
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Egenteligen var del Flagg-Kaptenen , som föranledde
rörelsen, ty Amiral Rodney ville i förstone icke dertill
gifva sill samtycke; och icke förr än Douglas flera gånger yrkat, att rodret måt!c läggas om bag bord, gaf Rodney
härtill slutligen sitt bifall. Slwppet genombröt Franska
linicn , och segren blef icke längre oviss. Alt Rodncy
och Douglas, tvenne af de på sin lid ryktbaraste SjöOfficerare England ägde, simlie behöfl upplysning af Herr
Clerl\e om möjligheten att geno mbryta lini en, oeh hvilk a
res uIlater dera f kunde föra nle el as, är, att säga det minsta
derom, icke troligt. Hvad man emellertid af denna märkeliga händelse iwn finna, är att, ehuru både Rodney och
Douglas tvifvelsutan hade förhoppn ing att med elst genombrytningen tillv ägabringa ett fördelaktigt resnitat, vågade de troligen icke hoppas ett så fullkomligt; likasom
all genombrytningen ingalunda var någon beräknad plan,
utan endast en tillfällighet, föranledd genom det Franska
skeppels redlösa tillstånd, och Engelske Befälharvarens,
eller dess Flagg-Kaptens, presence d'esprit att veta begagna sig af de fördelar, som denna lillfällighet erbjöd.
Genom denna händelse blef man ytterst uppmärl\sam ,
och man började beräkna alla de möjliga resullat, som
kunna uppkomma me delst genombrytning så från lää som
lofvart, isynnerhet som det i England allmänt erl\ ändes ,
all den taktil\, Engels ka fiollan dittills begagnat, ieke allenast var olämpli g, utan näslan vid alla tillfällen gifvit
Fransmännen öfvervi gt i sjölräffningarne. l\'Ian trodde sig
då finna att, så framt man var viss uppå alt äga öfverlägsenhet i handterandel af skeppen och deras artilleri i
enskild t afse ende, kunde det ej slå fel att, sedan genombrytning en gång vore verkstäld, borde ocllså alltid segern förklara sig på den angripandes sida*). Den första
*) Man var iclie eller i Sverige obekant med fördela!ne af ~e
NOnJbrylmng, !ll'iillet vi tsordas af de order, som i sadanl han-
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hnfrndbatalj, der genombrytning ttlcr försöktes, föreföil
den 1 Juni 1704, d ä Engelska flottan från lofvart genombröt den Franska. Resullalet blef äfven då en fttllkomlig seger , och samma förhållan de intriilfade så vid
Campcrdown som Trafalgar.
Man skulle h ära f kunna förleelas till den slutsats, alt
genombrytning vore ett cq nditio sine qua non, för att erhälla seger, men deUa, som mycket annat, torde dock
tåla nag0n inskränkning vid tillämpuingen.
Det första, som vid betraidande af denna rörelse faller i ögonen, är naturligtvis tlot!ornes ömsesirliga s tyrka;
. bör icke
ty är dem emellan allt för stort missförhållande
genombrytning af den svagare, så fram t icl\e synnerlig
oskicklighet förutsättes hos motståndaren, medföra någ ot
lyckl igt resultat. Att anfallsrörelsen har stora fördela r
äfven för den underliigsne, är ojäfaldigt, men är underlägsenheten alltför stor, är det lika ojäfaktigt , att den
genombrytande genom en slili: manöver lwn blifva omringad och alldeles förstörd. Väl lyckades de t Si r John
.Tervis att erhåfla en lysande seger öfver Spaniorerne vid
Cap St. Vincent år 1'797, ehuru med stor underHigsenhet
i antal skepp; men Engelslu1 flottans evolutioner, sedan
slaget Yar börjad t , gingo icke ut på att göra genombrytning; den ha de på sätt och 'iis föreg ått slage t , emedan
Engelsmänuen ly cl\als afskiira en del af Spanslla flottan
fr un hufvud st yrli.an, h varförutan de näppeligen vågat anfallet.
)

)

Hufvudsakliga fördelame vid en genombrytning äro :
alt någon viss del af fiendens flolta blir afskuren utan alt
:::e ende utfär dades under 1788-89 årens Iuig, ehuru någon
geno mbryL n1n gsröre lse icke korn till verkstalil ghet, om man
un danta ger den nödyänd1ga 1·id Wiborg.

af den öfriga kunna understödjas i att fienden kommer i
oordning, och att striden blir pete mete , ty att fullkomiigen kunna retablera ordningen i någondera nouan efter geIJOmbrytning, blir icke möjligt, och detta är äfven af hi!ilorien vitsordad!. Således är det af yttersta vigt för
den moraliskt underlägsna att förekomma genombrytningen , och detta kan icke annorlunda ske, sedan fienden hunnit nära nog för att kunna våga försöket, än genom skeppens täta slutning. Ligger man i lää, och fienden
med uppoffring vill göra genombrytning, är det likvisst
icke möjligt att förhindra den, förnisättande att de främsta anfallande skeppen ej blifva totalt redlösa eller sjunka,
och att de efterföljande derigenom af hållas från försöket;
ty med stark fart är det ju ögonskenligt, att de måste
komma igenom, emedan, ehuru sluten också lää-linien må
v~ra, skall dock emellan akterskepp och bogspröt finnas
nagot rum - kl.yfvarbom och mesanbom tagas icke i beräkning. Vådlig är likvisst manövern , ty man kan, hum
hård vinden också må vara, aldrig undgå en mördande
långskepps- och diagonal-skjutning.
Genombrytning från lää företer naturligtvis flere svårigheter än från lofvart, hvaribland den största: att den
genombrylande i allmänhet har för liten fart, för att kunna
lyckas, så framt han icke, såsom Rodney, gynnas af en
vindsrymning, eller kommer ned rumskots i en sned direktion emot lofvarts-linien. Den i lofvart liggande bör
dock icke låta komma derhän, att -genombrytningen får ske
i dess center eller arriere-gard, utan heldre vända i tid och
lägga öfver på andra bogen, för samma halsar som fienden. Genombrytning från lä ä medför lik väl alltför stora
vådor för den anfallande, och det är endast ett sådant
utomordentligt tillfälle, som inträffade d. 12 April j 782 ,
som kan billiga en sådan rörelse. Såsoll) allmän regel
skulle man således kunna antaga, att den, som genombry-
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ter fi endens linic , best~imdt önskar, alt striden mä blifva
afgörande , äfven med de största uppoffringar, emedan det
kan lätt hända, att luckan eller luckorna blit'va slutne ,
och således den genombrytande sjelf genombruten. Att
derföre uteslutande antaga en slik manöver till rättesnöre,
synes åtminstone icke passande för Slater med insluänl1.la
fillgångar, helst som i händelse flottan förstöres, det icke
är nog med, alt ingen annan finnes all sätta i dess ställe ,
men hvad värre är, landets sjelfsländighet kan komma i
fara. Aliting beror likvisst härvid på omständigheterna,
ty förhål!andet kan lätlligen vara sådant alt, efter menskliga beräkningar, en genombrytning bör lyckas och föranleda seger, och då bör den också utan tvekan verkställas.
Jag har i det föregitctHlc egentligen fäslat afseende
ä get1ombrytningar, då den angripande fiollan är rangerad på en linic; väl afgjordes det minnesvärda slaget vid
Trafalgar derigenom, att Engelska flottan på 2.-nc kolonner eller lin ier genombröt den kombinerade; men föga
troli gt är, att en sådan rörelse än en gång kan lycl(as,
och om den med något hopp af framg ång slwll kunna vi'tgas, måtse den angripande flotian ovilkorligcn vara stor i
antal s!wpp. Om det är en sanning, att genombrytning i
lini e åstadlwmmer pele mete slrid, gäller detta ännu osvikligare för genombrytning på kolonner, och elen angripande måste då ii ga en utomordentlig öfvcrvigt, antingen
i antal skepp, eller i moralislit hänseende.
Att för öfrigt vid della tiilfiille göra åsllf1dligt alla dc
möjliga resullater af genombrytningar från liiä eller !ofvart, under alla de omständigheter, som kunna inträira ;
vore att ingå uti alltför vidlyftiga rcsonnemcnter ; jag skall
derföre endast anföra, hvad mig synes vara tcmligen afgjordt i denna vigtiga fråga , det nemligen , alt för en min-
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dre llolta äga icke alla dc fördelar rum , som för en slörre , och att, om vi lämpa förhållandet till oss sjclfl'a , torde, i fråga om fördelaktigaste anfallssätt under sJöstrid,
dubblering och angripande af en mindre del af den ficnd tliga styrkan med hela den egna, alltitl iiga en stor och
obestridlig fördel framför genombrytning.
Det var delta sätt alt med öfverlägsen styrlm göra
anfall mot endast en del af Ilenelens , som ofta g af Fransmännen fördel öfver Engelsmännen i förra i'trhundradcts
sjöstrider. Ingen insåg detta bättre , ingen utvecklad e större
talanger vid tillämpningen hiiraf, än den tappre och för
sina förtjenster så ryktbare Sulfren, som under AmcriI~ommcnderade Fransyska flottan i
kansl\a Frihets-krio-et
o
Indiska farvattnen. Det var detta anfallssätt, som förevigade Nelsons namn vid Aboukir, och som, då det af motståndaren icke lian förhindras , alllid skall lem na samma
resullat.
Häruti ligger således hela konslen af sjötaldiken , hvil-

ken dock sent blifvit upptäckt, och ännu sednare begagnad. Det är likvisst endast det öfverlägsna snillet, i förening med sjömanna-erfarenheten, som vet tilläm pa denna
konst; för medelmåttan och oerfarenheten skall den för
alltid blifva dold .
Måhända låg det icke eller så mycket i för fädrens
lynne, alt begagna alla sig erbjudande medel för att , såsom i denna vår egen pral\liska tid, genom snillets utvägar tillintetgöra sin fiende. Man slogs då helst sida mot
sida , eller ock söl\ te man handgemänget. Rid narc-andan
visade sig äfven på hafvet; nu mera är den försvunnen,
så på ha f som på land; man förkrossar sin fiende , när
man hn , och hum man kan - ja sju emot tu , är ingen
vanära·' t''crtom 1 den befälharvare , som med minsta hlodi-
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utgjutelse å egen sida kan tillfoga flenden största förlusten, vinner största lofordet; och det bör så vara, ty krig
göras nu mera icke utan de vigtigaste anledningar; Nationerna hafva fått plikta alltför dyrt, för att det skulle vara
annorlunda, och derföre måste de Befälhafvare , som fått
sig uppdraget att värna fäderneslandet, endast afse dess
fördelar, åsidosättande alfa andra konsiderationer.
Carlskrona i December 1840.

UTDRAG UR FöREDRAGANDENs Fön
SEN 1 KONGL.
TELSE DEN

2:A

VETEIISKAPs-I\LAS-

ÖRLOGSMAl'INA-SÄLL SKAl'E'l'

ÅnsBERÄT-

16 Nov. 1840.

C. A. G.
De stora förändringar och förbättringar i Krutdurkarnas inredning, som under de sednare åren blifvit vidtagna
och infö.rda inom Engelska och Fransyslw flottorna, till
vinnande af säker och hastig krutlangning, har föranled t
mig alt låta anställa krutlangnings-försök ombord på våra
skepp, till utrönande af skilnaden emellan krutlangningens
hastighet ifrån gamla och nya sortens Durkar. I anledning
deraf anstäldes förlidet år flera krutlangnings-exerciser ombord pä Linieskeppet Carl Johan, inred t med gamla sortens Durkar. Upplysningsvis får jag nämna, att endast Artilleri-Under-Officerare blefvo använda som langningsmanskap i Uurkarna ., gången, på trossdäck, i luckorna, samt
inom ski!rmarna på de olika bal!erierna. Till kruthämtare
begagnades Sj.ö-Artillerister , under uppsigt af en Oflicer
på hvarje batteri.
Sedan jag efter tvenne anstälda exerciser, h vars resultater här icke utföras, blifvit öfvertygad, att hela personalen riktigt kände sine åligganden, anstätdes flera exerciser , hvar och en på en tid af femlon minuter. Della
tidsmoment valdes för alt lwnna jemföra de ,här anslälda
försöken med en krutlangning, som ägde rum under expeditionen år 1838 på Linieslieppet Oscar , hvarest Durkarna äro inredua efter Engclsl\ modell.

20'?
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Under en Liu af 15 winu! er , ombord på Linieskeppet
Carl Johan, fick per medium
Undra batteriets kanoner 15 st. på ena sidan 10 -i skott.
s{dito
15 ,
dito
dito
Öfra
s
dito
12 ,
Back och slmns
Under lika tid på Skeppet Oscar lick per
Undra batteriets li<moner 14 st. på ena sidan
dito
dito 15 ,
dito
Öfra
dito
U ,
Back och skan ~

medium
221 skott.
14 -i
13

Härvid bör anmärkas, alt det här ofvan anförda resultatet af langningen på Skeppet Carl Johan var det förmånligaste af ålla exercis er, som der ombord anstäldes, då
endast en exercis ägde rum på Skeppet Oscar. Den, nära
som'1 visar si()'o
nog, dubbla hastigheten i krutlangnincrcn
'
~
tiga rum ifrån de nya Durkarna, jemförd nie d langningen
ifrån de gamla , vinnes derigenom, att all upp- och nedlangning af kogers är afskild, samt att de nya Durkarna
iiro försedda med två upp- och tv ä nedlangnings-luckor,
beqvämt placerade och oberoende af hvarandra· då de remot den gamla sortens Durkar endast hafva en ' upp- och
en nedlangningslucka, hopträngda på Durksdörren; hvilket
under langningen, alltid slmll förorsaka villervalla och
tidsutdrägt. Da man kan taga för gifvet, att alla nybygda
fartyg hädanefter komma att undfå ändamålsenligt i oredda
Durkar, bör ovilkorligen de äldre slwppen, vid förefallande rustning, äfvenledes dermed förses, så vida de skola
kunna motsvara tidens fordringar i detta , för försvaret
vigtiga, afseend e.
Af bifogade ritningar öfvcr Engelslca och Fransyska ·
Durkar, som benäget blifvit mig mcddelle af Premier- Löjtnanten C. Lundqvist , synes, att krullangningen , till stor
del , gi\ r igenom luckor i däckeu , SlJCCielt inrät(ade fö r

de lla iindamål , och oberoende af skeppels trappor ; hrilket iir en stor och viisendllig förbiiltring , jemförelseYis
till det äldre luutlangnings-systemet , som, niira nog, upptager och stänger trapporna , livarigenom kommunil;atiDn
emellan de oJ ika batterierna och tross-cläclwt försvåras,
en olägenhet som alltid uneler en drabbning sl<all menligt
inverka mot lwnonserveringens obehintlrade gäng , och på
de mångfaldiga transporter, som dernndcr förefalla.

Det nya JJeslycllnings-system, som !J!ifvit infördt inom
Fransyska och Engelska flottorna , grundadt på lild1et i
pund1glalet af alla el.t sl~epps kanoner , synes, genom sin
enkelhet , innebära en horgen för de ss bibehållande, så
länge den fullgoda kanonen med dess solida kula , iiger
sitt obestridliga värde. llomb- kanons- "vurmarn e" hafva
filtt kylande pulfver utaf en af Siillskapels Ledamö ter;
elfekten cleraf får framtiden utvisa; cmedlerlid vore det
llög:st önskligt, om all öfverdrift i delta iilnne derigenom
blifvit föreb ygd. Huruvida bomb- kanoner komma att fullt
motsvara den stora eJfekt, man af dem pår~ilmat, kan endast under ett kommande lirig best~imdt afgöras , dit alia
fördelar och olägenheter framträda i sin riitla dager. Enligt min öfvertygelse, äro dessa kanoner ej väl anviindbara ombord pli seglande fartyg, förr än man får perkusions-anländuing till bomberne, hvilka under laddningctl
behandlas lika med den solida kulan. Vädan och tidsutdräglen af alt öppna förkappningcn och inpudra stubinen på ett brandtrör , under det alt skjutning med närst ående l\at10ner på et t slwpps batterier äger rum , i nses af
alla, och behöfver ej hiir nlYecldas; jag vill en das t au föra
en del af alla dc missgy nnand e förh ålland en, som ofi a
måste uppslå, sås om reg ni g och fu g; Lig viiderlek , hart!
blåst och svår dyning, h arigenom anlitn dniu gc n af brandtröret , troli ge n i de Oe.s la fal l, missl yc kns.
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Som profskjutning härstädes Hg t rum innevarande år,
med tvenne 36 'lt:ge Aschlingska l\anoner, hvilka, enligt
J(ongl. Förvaltningens af Sjöärenderne beslut , blifvit ut,
borrade till 56 Vi':ge bomb-kanoner, för att utröna, huruvida dessa utborrade pjeser skulle kunna användas som
bomb- l\anoner ombord på seglande fartyg, får jag härmed i afskrift bifoga Premier-Löjtnant Ehrenstams ullåtande, h vilket fullständigt reder detta grannlaga ämne ;
äfvensom bemälte Premier-Löjtnants rapport till Befälharvande Amiralen, om den profskjutning med en 72 'li:g
bomb-kanon, som äfvenledes blifvit verkstäld ombord på
däckade Kanonslupen v. Essen .

Ibland böcker, som kommit till Sällskapets Bibliotek ,
är det tvenne, som afhandla Sjö-Artilleriet , den ena utgifven af Kapten i Engelska Landt-Artilleriet Simmons ,
och den andra af Timmerman i Engelska Marinen Kennisch. Båda dessa afhandlingar angifva nyttan och den
kraftiga verkan af concentrerad eld, hvilket man i föregående sjökrig ej fullkomligt insett. Den förstnämde författaren visar tydligen, genom anstälda jemförelser emellan breeliskjutning i land, och åtsl\illiga sjödrabbningar
till ankars, såsom : vid Nilen, Köpenhamn och Navarino,
att Sjö-Officerarne, i brist af nödig Artillerikunskap, icke
dro!!o de stora fördelar, som vinnas genom en väl använd concentrerad eld ifrån ett Linieskepps batterier. Om,
vid nä mde tillfällen, concentrerad skjutning ägt rum, äfvensom vid Trafalgar, der många S!wpp under liera timmar lf1go ombord på hvarandra, skulle olvifvelaktigt ännu
större resullaler visat sig, och vunnits på betydligt kor- .
!are tid. Boken innehåller för öfrigt många sakrika upplysningar om sjödrabbningarne emellan Engelsmännen och
Amerikanarne, och förtjenar läsas i sin helhet.
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slutligen får jag äran anmäla, att under loppet af
året inga skrifter i Artilleriet till mig inkommit.
Carlskrona den 16 November 1840.
C. S. A.

(Bilagan N:r 1.)

P. hL
angående !trutets stufning i Durltarne och lorutlangningen3
anordning å . H, Jf1:s Slwpp Prins Oscar, under profseglings- och Exercis-Expeditionen år 1838.

1:o F ö r d ur k en.
På Babordssidan i Durken lades alla de karduser, som
tillhörde undra batteriets kanoner l hvaraf främsta Divisionen skulle hemta sitt krut i denna durk. De ifrån livarandra åtskilda lafvarna lemnade här och allestädes tillfälle
att ifrån hvarandra afskilja karduser, som innehålla större
och mindre laddningar , samt salut- och exercis-skott.

På styrbordssidan i Durken placerades alla de karduser l som tillhörde öfra batteriets främsta Division samt
de 6:pundiga kanonerna, hvaraf 2:ne stod o på backen och
en förligast på skansen å hvarje sida af skeppet. Dessa
6:pundiga karduser hade sin plats längst bordvarts.
Det fylda krutet utgjorde 30 skott för hvarje kanon
på Skeppets begge sidor, nem !igen 30 skott med större
och 10 med mindre laddning, samt dessutom 15 salut'OCh exercis-skott l äfvenledes för hvarje kanon. Dessa
karduser hade på lafvarne öfverflödigt rum l så att man
der måhända kunnat rymma ett dubbelt antal. Det akter
uti Durken varande Centner-rummet var icke till hälften
uppfyldt af Centnerna. Häraf synes, att Durken utan olä!!enhet kunnat vara mindre l synnerligen då lådor eller luft-
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täta kärl icke begagnas till .kardusernas förvarande i Durken; men härvid må dock tagas i betraktande, att nu gällande Inventarie- och Utrednings-Reglemente icke består
mer än 75 skol! på hvarje kanon, och man i sednare tid,
med mycket skäl, föreslagit att hafva DO skott, då sl\eppet skall vara fullt armerad!.

2:o Akterdurken
Alla karduser, som tillhörde undra batteriels aktra
Division , lades akterligt uti Durken eller närmast till
hands för langnings-luckorna åt Arliliet; karduserna till
öfra batteriets al\tra Division och Kanonaderna på skansen, fin go sin plats förligare, eller niirmast langningsluclwrna vid nedgångs-trappan.

Då 30 karduser till kul-skolt och 15 till salut-skott
för hvarje kanon blifvit nedstufvadH, var väl Durken vida
mer upp fy ld än Fördurken, dock iclw mer än att ett ännu
något större antal skolt hade kunna l rymmas; någon förminskning uti denna Durks rymlighet vore docli ingalunda
lämplig.

l{l'utlangnings-FöJ•delning.
i:o Fördurken.
a) l och (ör undra baltedet , hvars slwtt ligga om babord.

Vid den aktersta af de små luckorna å undra batteriet *) att langa ned .. . . . . . . . . . ... . 1 man,
Under luclwn att langa ned . .. .. . . . . . . . . 1 ,,
Transport 2 ,
*) Vid främsta betingen finnes en lucka med 4 st. små luullang-

nings-luckor ; af dessa kunna endast de 2:ne, som äro om babord , begagnas , och de 2:ne om styrbord blifva igenspikade.

Transport 2 man.
Innanför dörren att nedsläppa i Durken . . . . . . 1 ,
I Durken, på ställningen, att mottaga tomma koger som nedsläppas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
Att mottaga tomma koger af mannen på ställningen . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .. . . . . 1 ,,
Att inlägga karduser . . . . . . . . . . . . . . ... 2 ,
På bordet att upplanga . . . . . . . . .. . . . . . . 1 ,,
l~å Durkluckan att upplanga ·. . . . ·. . . . . • . . . 1 ,,
Mellan dörrarne att d:o
. . . . . . . . . . . . . 1 ,
Utanför dörren under den främsta af småluckorna
alt langa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
Pii undra batteriet vid denna lucka alt moltaga fylda koger .. .. . ... .. . . . . . . . . . . . . · 1 "
Summa 12 man.
b) 1 och för ö(ra batteriet ocl. de 6:pundiga Jwnonerna på
däcl>, hvars karduser ligga om styrbord i Durken.

På öfra batteriet vid förluckan att nedlanga tomma koger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~' 1 man.
På undra batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 1 ,
På trossbotten mellan förluckan och inlangningsIuckan på hörnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
innanför denna luclia i gången. . . . . . . . . . . . 1 "
Inuti skrubben att mottaga koger och nedsläppa
dem i Durken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
Uti Durken på ställningen att mottaga nedsl~ppte
tom-koger . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
Att lan()'a
från honom öfra batteriets koger . . .. J ,
o
d:o
6:pundingarnes d:o ... . 1 ,
Att inlägga karduser till öfra batteriet . .
.2 ,
d:o
till 6:pundingarne . . . . . . . 1 ,
På bordet att upplanga fylda koger . . . . . . . . 1 "
Ofvanpå durks-luckan .. . .. . . . . . . . .. ... 1 "
Transport 13 ,
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Transport 13
... . 1
...
.
..
dörren
medlersta
och
Mellan inre
Mellan medlersta och yttre dörren . . . . . . .. . 1
Utanför yttre dörren på trossbotten att mottaga och
1
langa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
På undra batteriet att langa upp . . . ... . . . . . 1
. . . ... . .. . ... . 1
På öfra batteriet .
Summa 18
Blyspost . .
. . .. .. 1
Summa Summarum till Fördurken 31

man.
,
,
,
,

,
man.
.,
man.

2:o Akterdurken.
a) I och {ör undra batteriet, hvars s/wtt ligga. akterst.

Transport 11 man.
1 ,
durlien under babordslucl(an att langa upp .
Jfvanpå luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ,
\'Iellan dörrarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,
På trossbotten ifrån durlisdörren till akterlucl\an 3 ,
. . . . . 1 ,
På undra batteriet att langa upp .
. . . . . . 1 .,
· På öfra batteriet . . . . . . . . . .
Summa 19 man .
Blyspost . . • . . . . • .•• .• • . . . . . ' . . . • 1. ,
Summa Summarum till Akterdurken 28 man.
Hela krutlangningen erfordrar således 59 ma u, förutan de 2:ne Under-Officerare , som äro i Durl1arne.

På luckan i arkliet att nedlanga tomma koger . • . 1 man.

. 1 ,
Under luckan i gången . . . . . . . .
. 1 ,
I durken att mottaga tomma koger . .
. 2 ,
Kardusers inläggande . . . . . . . . . .
. 1 ,
I durken att upplanga fylda koger. . .
. . •. 1 ,
d:o
I gången
På luckan i Arkliet att mottaga fylda koger . ... 1 ,
Summa 8 man.
b) l och för öfra batteriet ock skansen, hvars karduser

ligga (ärligast.

På öfra batteriet att nedlanga tomma koger * . . 1
* ..1
d:o
På undra batteriet
På trossbotten mellan akterluckan ock durksdörren 3
Mellan yttre och inre durksdörrarne om styrbord . 1
Innanför på luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I durken under styrbords-luckan att mottaga tomma koger . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. 1
Att iulägga karduser till öfra batteriet ... .. . . 2
till kanonaderna på skansen t J
d:o
Transp1nt 11

man.
,
,

",,

"
Il

",.

Genom bruket af krutlangnings-trummor för kogernas
nedsläppande, simlie man kunna bespara fyra man, eller
de 2:ne vid för- och 2:ne vid allterluckorna, som ~iro
märkta med *. Dessutom skulle å detta skepp kunna besparas fyra af de sex man , s om, i och för upp- och
nedlangning till Aktcrdurken, äro placerade på trossbotten
mellan akterluckan och Durken, genom att 2:ne smärre
luckor blefvo upphuggne uti däcket mellan trossbolten och
undra batteriet, tittt utanför durl\sdörrarne, samt mi dt öfver dessa, 2:ne dylika luckor uti däcket mellan undra
och öfra batterierna. Derigenom vanns iifven ett nu saknadt utrymme på trossbotten , att vid klart skepp inrälla
qväst-lafve genom att akter ut tvärskepps upphiinga en
skärm, som afsl\ilde krutlangarne , som stå utanför durksdörrarne under nyssnämde små luckor, ifrån det öfriga
rummet på trossbotten, der man då obehindrad! kund e
upptända lanternor m. m., som för de blesserades vårdande erfordras. (Se Obscnati ons-J ourual en).
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Pö1·söh vid R1·utlangning.
Uti Fördurken nedlades 200 st. 24 'ii':ge bollförladdningar, för att utmärka karduser till undra batteriet.
200 st. 24 'it:ge ringförladdningar, föreställande karduser
till öfra batteriet, och 100 st. 6 u:ge bollförladdningar
att beteckna 6 U:ge karduser. Uti Akterdurl\en nedfördes
äfven 200 st. 24 'lt:ge bollförladdningar, 200 st. 24 $:ge
ringförladdningar och 450 st. 6 n:: ge ringförladdningar,
för att beteckna karduser till undra batteriet, ö fra batteriet och kanonerna på skansen. Krutlangningsmanskapet
uppstäides och instruerades; de hade icke haft någon föregående öfning. Kruthemtame uppstäides vi? hvar sin
kanon, färdige till hemtning vid luclwrna, och kanonkommendörerne för att emott&ga förladdningarna och samla
dem uti en hög, Vid ett trumslag börjades krutlangningen; den fortfor i 15 minuter och afstannade vid ett annat trumslag, hvarefter intet lwger fick röras.
Uesultatet af detta försök var följande:
1:o. Kanonerna på undra batteriet hade fått llYardera
17 a 28 skott, eller per medium 22 ?-.
Z: o. Kanonerna på ö fra batteriet hade hvardera ,erhållit 12 a 17 skott, eller i medeltal 14 ~·

3:o. De 6 'it:ge kanonerna hade hvardera fått 12 a 16
skott, eller i medellal 14 t; men som 2:ne sådana karduser kunnat läggas i hvarje koger, hade medium lHmnat
vara vid pass 23.
4:o . De G st. kanonaderna på skansen hade hvardera erhållit etltlast 5 a 6 skott , eller per medium Gi ,
så alt om äfvcn 2:nc lmrduser varit i lnarje koger , had e
dock medium idw blifvit mer än 1:3.

Denna li'lngsamhe! för karronaderne, i jemförelse med
de 6 rt::ge l•anonerna på samma däck, befanns härröra
dels dera f, att uti Akterdurken fanns endast en man att
inlägga karduser till 6 st. karronader, då 2:ne man förrättade samrna göromål för de 7 st. kanonema och öfra
batteriels aktra division (se tecknet +), hvilket fel således bort rättas genom en mans tillsättande i Durken, dels
ock af det förhållande, att till hvarje kanonad icke fanns
så många koger som till hvarje kanon, hvilket fel bör
rättas uti projektet till nytt Invenlarie-Reglemente.
Carlskrona den 26 Oktober 1838.

J. F. E II R E N S T .Ur.

(Bilagan N:r 2.)
Betänkande an,qående siitlet all å J(ongl. Flottans seglande
fartyg införa bruli'et af bomb-lwnonm· och ihåliga proje/iiiler, med serslrildt afseende ]Jå det till någon del
verlrstälda {örsöliel, att till 6-tums (6, Si tums) bomblwnoner utborra äldre 36 'f{:ge /ianoner af Aschlin!JS
modell.

Vfd, bedömandet af frågan: om 36 'it":ge kanoner af
Aschlings modell med fördel kunna, genom utborrning,
förvandlas till bomb-kanoner af 6 tums kaliber, förekommer till belraktande: 1:o huruvida goda och användbara
pjcser påc--Sadant s1Ht lwnna erhållas, och 2:o om bombkanoner af denna kaliber, huru ändamålsenliga de till sin
beskalfenhet än må vara, äro för Kong!. !?lottans behof
lämpliga.
Genom kanalens utborrande till större kaliber, förändras proportionen mellan godsets ljocldek på serskilda

21'7

216
ställen af pjesen, så att, t. ex . å de ifrågavarande pjescrna godset öfver kammaren blifvit minskad med 114 ,
af den ursprungliga tjockmen det vid halsbandet med
leken. Om proportionen förut varit riktig , blir den säIedes på ett orätt sätt förändrad, men som den nu till
bomb-kanon utborrade pjesens gods vid halsbandet ändock är O, 45 af godset öfver lwmmaren, kan i detta
afseende ingen gällande anmärkning göras. Likaså är
lländelsen med den genom utborrningen ökade bakvigten ,
hvilken i dessa pjeser väl kunnat tåla sådan tillökning,
och torde man derföre endast hafra alt fästa uppmärksamheten vid, huruvida pjeserna, med förtunnadt gods ,
hafva nog styrka emot sprängning, helst de i allmänhet
synas vara gjutna af en jernsort, som i hårdhet och kohesion är vida underlägsen den, som ifrån styckebruken nu
för tiden erhålles. I detta afseende hade det varit önsldigt,
för att icke säga oundvikligen nödvändigt, att profskjutning
blifvit anstäld vid styckebruket, der pjeserna blefvo utborrade, emedan härstädes saknas sådana massiva projektiler, som till profskjutning böra begagnas. Vid den
anstälda profskjutningen befanns en af pjeserna, utan att
sprängas, tåla krutladdningar af 9, 12, 15 och 18 WJ, så
väl med enlwl bomb som med dubbelt skarp af en bomb
och en massiv kula, äfvensom slutligen laddningar af
18 $ krut med en bomb och tvenne, samt en bomb och
trenne massiva kulor; men som de begagnade massiva
kulorna vor o endast 48 'lt:ge, med något öfver !- tums
spelrum, torde deras molstånd mot krutkraften icke hafva
varit serdeles stort, sedan den innerst liggande och tilf
kanalen passande bomben. vid krutgasens första påtryckning, blifvit sönderkrossad emot de utanför liggande kulorna; och man äger derföre, genom detta försök, ingen
fullkomlig visshet, att pjeserna skola uthålla en långvarig
skju tnin g, helst den ena och andra af dem torde vara af
sliiljaktiga jernsortcr.

+

Sedan Kongl. Maj:t år 1831 i Nåder fastställ det nya
kali!Jersysternet , enligt hvilket deu största kanon-kaliber
är 30 'il':g (5, 63 dec.-tum), och den minsta kalibern för
kastpjeser och bomb-kanoner är 7 tums (7, 62 dec.-tum),
emellan hvilka således ingen annan lialiber existerar, har
styrelsen för Kong!. Norska flottan begärt och erhållit
serskild t tillstånd, alt tillverka bomb-kanoner af 6, 81 dec.lums kaliber, och har hufvudsakliga anledningen härtill
varit, all7 tums bomb-kanoner af den klass, som hos oss
blifvit antagna, eller vägande 22 Sk$ vict.-vigt, ansågos
vara alltför tunga att användas å Kanonslupar, då dessa
skola hafva en bomb-kanon i hvarje ända, och något mindre dimensioner än de Svenska Kanonsluparne, men ändock äga förmåga att gå ut i öppen sjö på de Norska
kusterna. Dessa skäl till den mindre kaliberns begagnande kunna visserligen ej jäfvas; men då hos oss 7 tums
bomb-kanonerna lmnna med fördel anviindas å Kanonsluparne, torde icke finnas något skäl alt nyttja en mindre
kaliber å seglande fartyg, der pjeser af 22 Sk'ib vigt utan
någon olägenhet kunna begagnas. Inom Franska fiollan ,
der bomb-kanons-systemet onekligen är mest utvecklat,
användes 80 'lt:ge bomb-kanoner, hvars kaliber i det aldra
närmaste är lika med vår 7 tums, och på Engelska flottan äro bomb-kanonerna icke allenast 68 'il:ge, utan ock
af 10 och 12 tums kalibrar (8, 56 och 10, 27 Svenska
dec.-tum). Alla upptänkliga skäl tala för den åsigt, att
bomb-kanoner sl\Ola lnfva så stor l{aliber och tyngd som
möjligt, och ibland dessa skäl må här anföras fö!j ande :
a) I samma proportion med projektilernas sprängladdningar och vigler, eller måhända till och med i något
större förhållande, ökas äfven deras förstörelseverkningar.
b) Antingen skulle till pjesen kunna nyttjas massiva
li.Ulor, som för skjutning på långa distanser alltid äro
28
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t;enligas t så väl med afseende på skottvidd och salwrhet
.l
'
att träffa, som med afseende pi't den minsta möjliga dyrbarhet af ammunitionen, eller ock skola de ihåliga projell.tilerna, då de uteslutande begagnas , hafva den stor le!{ ,
att de äg a en öfvervägande effekt i förening med nöjaktig
sl;.ott vid d och skottsäl\erhe t.
c) Den princip, hvarefter alla sakkunnige ansett skeppsbestyckningar böra bestiin11nas, för att erhålla den största
möjliga Artil! eri-styrl\a , är att pjesemas pundigtal och
vigter höra vara så stora , so m omständigheterna någonsin
lmnna mcdgi fva, och denna princip mus te äfven uti sin
fttila Juan gälla för lwmb-kanonerna.
d) Ami ralen af Chapman bevisar, ''att det är !Jästa
hushållninge n att hafva de stö rsta skepp och de svftraste
Iwnoner'\ och denna sals kommer alt i alla tider förblifva
uti sin fulla sanning. Den gäller Hvcn i ännu högre grad
för bomb-kanon er, emeda n dyrbarheten af deras projektiler i betydl ig m ~tn uppkommer af dessas brandtrörs- och
antändnings -inrättning, hvilken iir enahanda för den minsta grana t som för den största bomb.
För slorlclwn af bomb- kanonernas liabiler bör si\lecles
icke beslämmas någon annan griins än projcl\lilernas handterl ighet, samt möjligheten att få de svi:tra pjeserna tillräcll!igen starka; och erfarenheten, sf1 viii hos oss som i andra
länder, har fullkom !igen bevis t, alt 7 tumskalibern icke är
utöfver denna gräns. Det är således 7 tums bomb-Imnoner, som skola användas, icke allenast på v;tra Kanonslupar
och sjönistningar, utan oek i de seglande fartygen, och
måste då denna kaliher vara den enda brukliga. Då en
bomb-Iwnon icke kostar mer än vid pass 70 st. af dess
projektiler, eller ungefär 40 slwrpa skolt, finner man lätt,
att det är ammunitionen, som här ulgör den väsendlligaste
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kostnaden; och då man, för att icke komma i brist under
ett påkommande luig, behöfver ett större förråd af pro .:.
jektiler, ju flera de bruldiga sorterna deraf äro, så torde
det ingalunda kunna blifva en !dok elwnomi, alt inom en
liten Marin, nyttja 20 st. bomb-kanoner af G tums och de
öfriga af 7 tums kaliber, om ock de förstnämda skulle
kunna erhållas genom en, för ögonblicket, mi nd re penningeutgift.
Då det nya 1\aliber-systemet, som under den 17 September 1831 !Jlifvit af Kong!. l\'Iaj:t i Nåder fastäldt, är
efter så obestridligt rigtiga grundsatser och med den sak·1\ännedom uttänkt, att någon för ändring deruti , vare sig
o-enom nya kalibrars införande eller på hvad annat sätt
:om helst, icke rimligen kan begäras, ftlminstone så Hin ge
icke någon större omskapning uti Artilleri-vapnets besl\affcnhet och sättet att använda det dertill föranleder; sä återstår för flottan endast, att i öfverensstämmelse derme d, få
faststäicH ett för framliden gällande bestycknings-s ystem,
hvilket sedan l\an i mån af tillgångarne införas, till någo n
del å äldre skepp och full ständigt på dem, som tic! efter
annan ny byggas. Angående denna frtlga, har und ertecknad
redan år 1834 afgifvit ett vidlyftigt och på en mängd försök grundadt betänkande, samt derom erhållit en ännu
mer stadgad öfverlygelse genom känne dom en om de dermed fullkomligt öfverensstämmande reorganisationer af
Slwpps-Artilleriet, som sed an hlifvit gjorda vid Engelsll:a
och Franska flottorna. Ar 1838 fa ststäides för Franska
flottan ett nytt bestycknings-sys tem, enligt hvillwt för alla
fartyg, ifrån och med 120-kanons Skeppen till och med
de minsta lKorvetterna, icl\ e användas annat än 30 'ib:gc
kanoner och karronader, samt 80 'ib:ge bomb- kanoner ;
och ett niistan dylikt system har äfvcn hlifvit antage t '
England. Bruket af homb - lmnoner, iifvensom anvilndan-·
rt ct af granater till en del and ra pjeser, har derigeno m
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blifvit faststäldt efter den grundsats, att högst 2:ne pjeser
pä hvarje sida af ett balteri eller däck kunna, under fortsatt eld, förses med ihåliga projektiler, men deremot hela
batteriet någon gång, eller då ett uppehåll uti skjutningen
dertill lemnar tillfälle, laddas med granater, hvartill således några få stycken för hvarje kanon finnas. På samma
sätt som i England och Frankrike torde det äfven hos oss
vara !j enligt, att antaga bruket af bomber och granater i
sammanhang med ett helt system för bestyckningen m. m.,
och i öfverensstämmelse med hvad uti afhandhngen om
bestyckningar af år 1834 blifvit bevist, skulle det, efter
min tanka, vara allt skäl att hos oss antaga det nya
Franska bestycknings-systemet, sådant det, faststäldt den
15 April 1838, finnes anfördt uti IV:e häftet af Annales
l\'Iaritimes & Coloniales för samma år. De Franska 80
$:ge bomb-kanonerna äro, så väl till lm liber som vigt i
förhållande till projektilen, i det aldra närmaste lika med
vår 7 tums; de 30 $:ge långa kanonerna hafva vid pass
1G kalibers kanallängd, och väga 206 gånger kulan; de
korta kanonerna hafva en kanallängd af vid pass 15 kaliber, och en vigt af 177 kulor, och desse äro således ungefär lika med de 30 9t:ge af 175 kulors vigt, som hos
oss sednast blifvit anskalfade till Fregatten Desirees bat,
teri; de 30 'it:ge så kallade "Canons Ohusiers, eller haubits-kanonerna väga 103 gånger en massiv kula, eller äro
Ii ka med våra lätta (medium) k<moner. Det förhållande ,
hvaruti vår 30 'fl': ge kaliber är större än den Franska, är
icke betydligare, än alt våra pjeser af 200, 175 och 100
kulors vigt icke, hvarl den absoluta vigten betriilfar, blifva
serdeles tyngre än de molsvarande Franska, af 20G, 177
och 103 kulors vigt.
I anledning häraf siwile det bestycknings-system, som
hos oss borde antagas, innefatta endnst följande slag af
pjeser , nemligen :
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1:o. 7 tums bomb-kanoner , vägande 22 Sk$ vietvigt, hvara f 4 på U nieskeppens undra batterier, och 2 eller
4 å batteriet af svåra eller G0-1\anons Fregatter.
2:o. 30 'ff:ge kanone·r af 200 Jrulors vigt till undra
batterier af Linieskeppen, samt batterierne af svåra Fregatter.
3:o. 30 'i1:ge /wnon er af 175 kulors rigt till Linieskeppens öfra samt vanliga Fregatters batterier.
4:0. 30 'it:ge /ianoner af 100 hutors vigt till Skepps
och Fregatters back och skans, samt Korvetlers batterier,
äfvensom till en del af batteriet i mindre Fregatter, som
ej kunna bära en hel batteri-bestyckning af 175 kulor
tunga 30 'it:gar.

Det enda af delta bestycknings-system, som lämpligen
kan föreslås till införande å de Skepp och Fregatter, Kongl.
flottan nu äger, torde vara 2 eller 4 bomb-kanoners placerande på batterierna, i stället för ett lika antal af de
förra batteri-pjeserna, samt en derefter lämpad minskning
af nuvarande däcks-bestyckningar.
:Enligt Franska Heglementet af år 1838 skola vissa
pjeser å hvarje batteri vara uteslutande egnade till skjutning af ihåliga projektiler; dessa äro de 80 'tt:ge bombkanonerna, der sådana finnas, äfvensom 30 $:ge kanoner
och haubits-kanoner å de skepp, som äro bestyckade efter
nya systemet, samt 36 och 24 'it:ge pjeser å fartyg med
gamla bestyckningar; så att 12 st. pjcser å Tredäckare,
8 st. å Tvådäcks-Linieskepp, 6 st. å svåra Fregal!er och
nedhuggcia Skepp, 4 st. å Fregatter i allmänhet (hvaribland de så kallade 30-kanons Korvetterna med back
och skans), samt 2 st. å mindre Korvetter med öppet
batteri, enkom äro bestämde att afskjula bomber eller
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granater. För hvar och en af dessa pjeser bestås såsom
utredning 35 st. bomber eller granater, och skall förrådet
af sådana projektiler dessutom innefatta 5 st. projektiler
för hvarje kanon, samt för hvar och en af haubits-kanonerna på Skepps och Fregatters back och skans, hvaremot
antalet af massiva kulor för dessa pjeser blir i samma
mån förminskad!; detta allt oberäknadt de l)fOjelitiler, som
för exercis sersldldt inedgifvas, Äfven i detta afseende
synes det Franska systemet hos oss böra antagas, och
erfordras för dess införande endast tillgång å projektiler, samt en lämplig inredning för deras förvarande
ombord .

3:o. For öfriga lwnoner af minst 24- 'ft:g lwliber : 5
st. granaler med brandtrör; hvaremot utredningen af massiva kulor minsims med ett lika antal.

På grund af dessa resonnemanger torde ammunitionsutredningen af ihåliga l)fOjektiler böra besiämmas som
följer :

Till llcJ'J' Bcfiillwfvwulc Ami1·alcn.

1 :o. För 7 tums bomb-Jrananer: 25 st. runda och 10
st. allånga laddade boinber, samt dessutom 15 st. oladdade
bomber att användas dels till exercis dels till skjutning
af de första skotten på längre distans, dels ock att afskjutas oladelade (såsom de af Engelsmännen lwllade Hollow
Shots), om det under skjutning emot en fiende skulle inträffa uppehåll uti de ladelade bombernas upph!ngriing, emedan en del af dessa bomber lämpligen lmnna ligga oladdade på batteriet, i likhet med massiva kulor.
2:o.

För kanoner som uteslutande blifvit bestämda
till s!tjutning af granater, och för hvilka massiva kulor
således icke medgifvas (4 st. pjeser å Skcpps- och Fregatt-batterier der inga bomb-kanoner llnnas , samt 2 st.
å Korvetter); 35 st. granater, och clcrjemte 15 st. för
exercis.

Carlslirona den 8 April 1840.
J. F. E liREN s T .UI.

(Bilagan N:r 3).

Till Herr Bcfälhafvancle Amiralen har jag äran härjemte öfvcrlemna protokollerna som blifvit hållne vid det
Artilleri-försök, hvars verkställande varit mig i Nåder anbefaldt å Hans Maj:ts däckade Kanonslup von Essen, och
finnas dervid äfven upptagne de slutsatser, hvartill försöket
synts leda ; hvarom allt jag, enligt Nådiga Order af den
18 sist!. Augusti, haft Nåden afgifva underdånig rapport
till Kong!. l\1aj:t, genom Chefen för Sjöförsvars-Departementet , samt, enligt instruktion: af den 24 sist!. Juli, äfvenlecles afgifvit ödmjuk rapport till Kong!. Förvallningen
af Sjöärenderne.
Carlsl\rona den 11 SeptemlJer 1840.
.J. F.

EHHEN S 'l'Al\L
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Protokoll, hållet vid dc försök , som blifvit
anstälda å Hans Maj:ts Däckade Kanonslup
von Essen, med en 7 tums bomb-kanon uti
en kursör-lavett af ny konstruktion, i ändamål all utröna användbarheten af denna lavett, samt huruvida en sådan bomb-kanon ,
placerad midskepps mellan masterna, kan utgöra lämplig bestyckning å däckade Kanonslupar.

Den 7 .A.ugnsti 1840. Diiclwdc I'anonslupen till anlwrs å Sliitbalrcn.
Genom anstälda mätningar och blind exercis utröntes
följande :
Pjesens rekyl-distans är 5 fot, men kursörens längd
medgifver att rekyleR, genom brokens sträckning, ökas
ytterligare 1 i fot.
Då pjesen, tvärs riktad, sättes till bords, erhåller fartyget en krängning af 1° 26', och genom inrekylerandel
eller inhalning i st yf brok, får fartyget en krängning åt
motsatt håll af 0° 29'. Genom kammarens nedsänkninrrt:>
på lavettens kammarkolf, eleveras pjesen 15° 56' öfrer
o
horisonten, och genom kamrnarens höJ·ande , till dess lånera
fältets underkant tager emot lavettens bröstlwlf, kan pjesen plongeras 10° 36'. Vid sistnämnda plongerade ställning kan man, åtminstone då pjesen står tvärskepps, obehindrad! skjuta öfver fartygets reling. Del är således möjligt all skj uta horisontell åt lää vid en, endast af vinelens
tryckning i seglen förorsakad, krängning af 15o 56' 1 11 26' = 14° 30' ; samt åt lofvart vid en lika beskaffad

krängning af 10° 36' 1° 26' = 12o 2', - krängningsgrader, h varvid fartygets lää-rcling skulle vara långt under vattenytan.
Ehuru de elevationsgrader , h vartill pjesen kan riktas
sålunda äro mer äil tillräckliga för all skjutning äro d~
dock icl\e nog stora för bomb-kanonens använd,ande till
kastning , hvartill lavellagen ·m. m. svårligen torde kunna
inrättas å delta slag af fartyg.
Pjesen kan ril\tas 42° för om tvärs, utan att förstängbardunerna afskjutas af projektilen, samt på samma sätt
45° akter om tvärs , i och för det främsta spantet af storvanten. Det måste dock blifva föremål för serskildt försök alt utröna, till hvad grad dessa snedriktningar kunna
nalkas, utan att lacldingen brännes och förstöres af elden
ifrån mynningen.
Kanon-servisen har befunnits liimpligen kunna utgöras af 12 man , med tillägg af en kruthemture och en
bombhemtare. Af detta manskap kan tillbordsättninrr och
"'
iuhalning verkställas med aldra största lätthet.
Uppvägningen med spakarna på lyflarmarna göres äfren lalteli~en genom en mans krart uti hvarje spak, och
denna anordning ~ige r företräde framför rullspak, applicerad vid svansen af lavetten , så väl derföre, att rullarue
och den öfriga inrättningen a lavette n är mindre kostsam
som ock i synnerhet derföre, all rullspalwn fordrar ett ut~
rymrue bakom inrelq•lerad kanon , som, då kanonen står
tvärskepps , icke linnes å delta fartyg, och icke eller skulle
finnas på alla ställen af ett sl\epps-batteri.
Siuoriklningcn verksUdles af 2:nc man genom spakarnas applicerande mellan dobbarne å kursö rens aktra rullar,
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och denna rörelse, som utan minsta möda förrättas, kan
Iät.teligen jemkas till h vilken grad af noggranhet som helst.
På sådant sätt kan äfven kanonen svängas ru nd med
mynningen ifrån ena till andra sidan, hvilken rörelse äna
nu mera påsl,yndas genom all äfven å kursörens främst
n
pivote
rullar applicera 2.ne spakar. Svängningen omkring
a
sker dock i allmänhet så lätt, att servisen kan förrätt
.
häflyg
några
den utan
I och för elevations-ril\lningen synes riktskrufven fullkomligt oumbärlig, helst lmmmarens höjande svårli
rne,
spaka
af
p
tillhjel
utan
gen kan dermed förrättas,
och skrufven således icke utgör annat än ett stöd för
De
kammaren, eller detsamma som ett vanligt ställhult.
fliga
obehö
dyrbara ril\tskrufvarna torde derföre vara lika
för bomb-l1.anoner som för andra pjeser å Skepp och fartyg, der elevations-riktningens finare jemkning sker genom fartygets rörelse och den riktande personens skicklighet att iakttaga affyrings-ögonblicket.

Genom begagnande af sidataljornas löpare och ett
,
serski!dt surrtagel, kan kanonen lätt och sl(yndsamt surras
mligen
fulllw
står
så att den , under alla omständigheter,
fast.
Som kanonen, tillbordsatt, har sin mynning mer än 2
,
fot innanför fartygets reling, då riktningen är tvärskepps
elföroch ännu mer i den mån riktningen göres snedt
ler akterligt, befanns nödigt att bekläda däcket och relinngen framför mynningen med oxhudar och våta presse
detta
För
.
fästade
blefvo
spik
e
ningar, hvilka med smtirr
ändamål böra serkilda pressenningar finnas, med inrättning alt lätt och hastigt kunna fästas på båda sidors gångbord och relingar.

Till skarpskjutning voro iordningstälda följande projektiler, nemligen: klotrunda bomber 1 som l fy Ida ~ed
sand, befunnos väga 72 'iE v. v.; allånga bomber, hvil~a
på enahanda sätt fy Ida, vägde 97 'iE v. v., samt.. skrade
skott af 64-lödigt skrot, uti kappar af jernbleck, vagan
kade
tillver
vit
f
bli
ldt
74 $. v. v., hvilka sistnämnda serski
för att vid försöket begagnas såsom varande mindre dyrbara än bomberna.
Det krut, som till försöken blifvit fyldt på karduser,
är af sednare årens tillverkning och bästa beskaffenhet.
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Sammanpacd:o
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Dessa skott hafva varit riktade 15 å 20 °, dels akterdels förom tvärs, allt efter fartygets ~vajningar i anseende
till skottlinien. Vid skottens allossande har någon eld
fallit inombords, dock utan alt göra skada. Rekylens
verkan på fartyget har, genom näfverpackningens spänstighet, icke medfört någon knyck eller ristning, utan blott
en maklig krängnings-förändring, i likhet med hvad som
åstadkommes genom pjesens tillbordsättning och inhalande.

Den 8 Augusti.
Sedan kursörens näfverpackning framför pivoten blifvit af föregående skjutning betydligen sammantryckt , men
ytterligare näfverdynor saknades ombord , togos tvenne
sådana ulur den, onödig befunna packningen bakom pivoten
och flyttades framför, hvarjemte mindre tomrum uppfyldei
med inkilade smorda ekeplaner.

Erter skjutningens slut sammankilades kursörens näf-.
verpackning, för att uppfylla det tomrum af 11 tum, som
genom sammanpressningen bildat sig.
Med afseende på ril\tningen, elden inombords, och
rekylens verkan på fartyget, gälla samma anmärkningar
som vid föregående dagens skjutning .

Den 27 ./iUfJtt.'lli.
Kanonslupen var till segels i norra delen af I\almar
sund, och styrde bidevind för styl·bords halsar. Frisk
bramsegels kul!ie. Alla segel till, h'v-araf fartyget erhöll
en krängning ar 4 a 5 o.

i:o. skjutning· åt lofvart.
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Vid denna skjutning åt lofvart anmärkles: 1:o att rel\ylen var något, ehuru ej betydligt, häftigare än vid skjutning till ankars; 2:o att något mera eld syntes falla pi\
relingen och inombords, så väl genom vindens verkan ,
som i synnerhet dera f, att pjesen hade sin mynning närmare relingen ; samt 3:o att då broken tog st yft , ly flad e
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sig kursörens framända 1 , 3 a 4 tum ifrån däcket. Af
denna sistnämnda omständighet skulle man kunna ledas till
en föreställning om möjligheten, att pjesen, riklad åt !ofvart och affyrad vid en stark öfverhalning åt lää, kunde
stjelpa sig tillbaka eller åtminstone lyfta sig öfver den lösa
pivot-klossen, och med sin kursör gå emot fartygets lääreling; men denna, troligtvis obefogade, fruktan kan dock
lätteligen tillintetgöras genom en förändrad konstruktion af
pivot-klossen .
2:o Skjutning åt lää, krängningen 4°

a 5°

I och för skjutning ät lää, blef det nödvändigt att berga
gaffel-focken.
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Vid denna skjutning åt lää befanns kanonen rekylera
gansim makligt , ingen eld föll inombords, och rekylens
verkan på näfverpackningen och fartyget var högst lindrig.

Den 51 Augusti.
Då däckade Kanon-slupen var till ankars å Karlskrona
redd, verkstäides följande skjutning i ändamål att utröna
hvad grad af snedriktning pjesen kan gifvas, utan alt vid
skottets atlossande vanten skadas af elden ifrån mynningen.
Vid skjutningen voro närvarande Hr Varfs-Chefeu, Hr Eki,..
page- Mästaren, Hr Tyg- Mästaren jemte 3:ne andre Officerare
samt Rust- och Lådemakare-Mästarne ifrån Artillerigården.
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axeln, uti hvars bultar sidataljorna 11Uggas, blifvit afbruten derigenom, att en kink uti taljan hindrat den att löpa
vid rekylen. Rn sådan händelse kan lätt förekommas
genom att, efter tillbordsättningen, uthugga taljorna, och
åstadkommer dessutom ingen annan olägenhet än något
trögare tillbordsättning. 12 skott voro utan någon besviirlighet afskjutna, sedan akteraxeln b!ifvit afbruten.
De anstälda försölien hafva gifvit anledning till följande anrnärkningar vid lavettens konstruktion :

J{ ursören
sandad eller
osandad.

;;
"g
"'

g levatinn öl"v
horisonten

C"1

~

~Iirutiarlrllling.

i

Sko ttc ts !'i:r

"'

o

G:;
N

-~---

1:o. Som kanon-broken är fästad uli km·sören, för
att medfölja pjesen uti alla dess vändningar, och rekylen
således verlwr på kursören och genom densamrna på pivoten
i fartyget , har en packning af näfverdynor blifvit inrättad mellan kursörens fasta tvärkoff och den lösa kloss,
som omsluter pivoten, för att derigenom mildra våldsamheten af rekylens verkan. Denna anordning har befunnits,
på ett tillfredsställande sätt, uppfylla sitt ändamål , och
s:'is om olägenhet kan icke an ses, att näfverpackningen till
en början gansl\a mycket sammantrycl\es, emedan följden
deraf endast blif\'er, att pivoten kommer något närmare
kursörens främre ända, och dessutom det, genom sammanpackningen bildade tornrummet lätt och hastigt kan
fyllas med nya niifverdynor och ekeplaner, hvaraf tillgång
alltid bör finnas . Serskildt å detta fartyg har det varit
angeläget, att alltid hålla packningon sådan, att pivoten
varit i kursören s medelpunkt, emedan kursören, med annat
vilkor, icke kunnat svängas långskepps mellan stor- och
förluclwrna ; Iilen detta bör anses såsom fel uti luckornas
placering, och icke uti lavettens konstruktion . Den å kursören anbragta näfverpackningen, bakom pivot-klossen ,
hvars ändamål varit alt mildra stöten vid pjesens tillbordsättning , har deremot befunnits öfverllödig , emedan man
här äger samma utväg till detta ändamåls vinnande , som
30
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vid handlerandet af sHipande J\farshalls-lavcUcr, alt nemIigen uppgå i spakarne och låta Iavellen släpa, då den
med för mycken hastighet vill gå till bords. :Man kan
derföre, i dessa näfverdynors ställe sätta en trädfyllning,
och vid konstruktionen af en ny sådan lavett, framflytta
kursörens bakre mellanlwlf, så alt den utgör ett omedelbart stöd för pivot-klossen.
2:o. Den lösa pivot-Idossen bör gifvas en förändrad
konstruktion, för alt hindra den anmärkta lyftningen af
kursörens framända, då man skjuter till lofvart. Denna
förändring bör bestå deruti, att, med bibehållande af pivotklossens flyttbarhet utefter längden af kursören, göra den
sammanhängande medelst falls både på öfver- och underkant, så att någon betydligare lyftning _af kursörens ena
ända icke kan ske, utan brytning på den starka pivoten .
Förändringen kan utan svårighet göras, äfven på denna
lavett.
3:o. De å lavettens sitloplankor nu befintlige brokböglar böra borttagas, och i dess ställe böra sådan e, af
den form och beskaffenhet, som å franska konon-laYCller
brul\as, fästas å de för lavettens uppvägning med spaliarna
Yarande stöd-klossar.
4:o. Då någon ny lavett af denna konstrulition möjligen kommer att tillverl1as, torde kursörens al1tra ända
kunna gifvas något större höjning, emedan erfarenheten
"\"isat, att de fördelar, som deraf vinnas, icke äro förenado
med olägenheter.

Slutsat~·e1·

a f o f v a u a n f ö r d u A r t i 11 e r i -f ö r s ö k.
1:o. Med afseende på fartygets styrka för en så svår
pjes som den ·72 'ft:ge bomb-l{anonen, har det befunnits,
så väl under skarpskjutning med högsta krutladdning som
ock under segling, någon gång i svårare sjö, att däcksbalkar, förtimring och förbindning icke det minsta lidit af
pjesens ~ryckning.
2:o. För att utröna bestyckningens inverkan på däclwde Kanonslupens förhållande såsom sjöfartyg, hade det
egentligen erfordrats ett jemförelseförsök med den fordna
bestycl\ningen å samma fartyg; dock synes det såsom den
betydliga stampning och rullning, hvartill fartyget visade
benägenhet vid ett tillfälle, då anledning dertill var för handen, ingalunda torde uppkomma genom bestyclmings-tyngdens flyttande ifrån stäfvarne till midten, eller af dess höjande några tum högre ifrån däcket.
3:o. Som bomb-kanonen upptager det rum mellan
masterna, hvilket ursprungligen varit afsedt för småfartygen, blef det nödvändigt att placera dessa (Jollen inuti Slupen) akterom stormasten, hvilken anordning icke
visade sig medföra någon olägenhet, helst man med handkraft lätteligen kan lyfta Jollen utur Slupen, samt framföra begg e på gångbordet, för att utsättas.
4:o. Då man på ett fart yg, som icke äger allt för
stor bredd och styfhet, vill aH vända en och samma svåra
kanon till skjutning åt begge ·sidor, måste det nödvändigt
inträffa, att om pjesen sättes till bords tätt intill relingen,
får fartyget en hetydlig slagsida , och om man deremot ,
till förekommande härar, inrättar lavetten på sådant sätt ,
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att pjesens tyngdpunkt icke mycket aflägsnas ifrån midskepps-linien, kan icke mynningen komma utombords ,
aldraminst vid snedriktning, och man får olägenheten af
krutelden på däcl( och reling. En medelväg mellan dessa
stridiga olägenheter måste derföre sökas, och erfarenheten
synes hafva bevis!, att den är någorlunda rätt funnen vid
konstruktionen af ifrågavarande bomb-kanons-lavett. Elden inombords utgör den enda hufvudsakliga olägenhet ,
som visat sig vid den verkstäida försökskjutningen, dock
torde den icke blifva af stor betydenhet, under förutsättande af tjenliga inrättningar att förekomma antändning
och nödig försigtighet vid skjutningen. Med den gamla
bestyckningen af 24 'it:ge kanoner, äfvenlcdes inrättade
att svängas omkring pivot i mi dten af fartyget, torde förhållandet vara i det närmaste enahanda, så väl i afseende
på eldspillning vid relinge::t, som slagsida vid pjesens
tillbordsättning, åtminstone i den händelse alt begge pjeserna, riktade tvärs, på en gång sättas till bords; och
någon ny olägenhet har derföre icke upp!wmmit genom
24 'it:nes utbytande emot en bomb-kanon. Härvid må
dock anmärkas, att däckade Kanonsluparnes konstruktion,
med mycket utfallande sidor, eller mycket större bredd på
däck än i vattenlinien, är den minst lämpliga för svängkanoner; ty om sidan ifrån vallenlinien gick mera lodrätt
uppåt, ägde fartyget något när samma styfhet 1 åtminstone
vid vanliga mindre krängningar, men den lillbordsalta
kanonen kom derigenom mycket närmare relingen, med
bibehållande af samma ställning, i anseende till fartygets
midskepps- och vatten-linia. Man kan äfven anse såsom
en olägenhet af fartygels stora bredd mellan relingarna
(24 i- fot), att den onödigtvis är 1 fot större än slussames
bredd uti Götha kanal.

seroas vigter utgjordt 27 Sk'lb viet-vigt, då deremot den
gamla bestyckning af 2:ne st. 24 7/':ge kanoner och 6 st.
12 %:ge karronader, hade en sammanlagd vigt af 43 Sk'it
Yict.-vigt. Det torde väl vara obestridligt, att sistnämnda
bestycknings-tyngd är för stor i förhållande till fartyget ,
lJvartil! kummel' att bomb-kanonens lavett och kursör har
en, i proportion till pjesen 1 något betydligare vigt, dock
kan det med säkerhet antagas, alt f~rtyget ulan olägenhet
bör kunna bära kanoner af sammanlagett 35 a 3G Sk'it tyngd,
eller 13 . å 14 Sk1iJ utöfver bomb-kanonens.

5:o. Jemte bomb-kanonen har fartygel varit besty ckad! med 2.- ne 12 'it:ge lwrronader , så all summan af pj c-

7:o. Däckade 1\anonslupen von Essen har , i och för
bestyckningen med bomb-kanon , icke erhållit n~ go n vii-

6:o. Utan att här söka utreda frågan, huruvida en 7
tums bomb-kanon innebär större eller mindre Artilleristyrka än 2:ne 24 'i1:ge kanoner, kan dock, utan fara för
misstag, antagas att den på allt sätt lätthandterliga bombkanonen förmår emot en tieode uträtta långt större skada
än de förra 24 'it:ne, h vars lavettage gjorde dem ohandterliga, och af h vilka den för-ut placerade, i anseende till
trängseln på backen af ett seglande fartyg 1 aldrig kunde
blifva serdeles verksam. Det är dock el! föremål för serskild uppmärksamhet, att bomb-kanonen endast kan verka
tvärs ut ifrån sidorna, med en icke serdeles stor snedriktning för- och al\terligt, och att den således icke lemnar
fartyget n ~1got försvar för- eller akter-ut ; ty, alt i ett litet
fartyg förflyila en så svår pjes, torde blifva fullkomligen
overkställbart, och skulle dessutom ofördelaktigt inverka
llå fartygets segling. Det synes derföre vara lämpligast,
att en med bomb-kanon försedd däckad Kanonslup, till
öfrig bestyckning äger 2:ne 12 'ti':ga kanoner uti Yanliga
ruii-Iådor, h vilka, stäide en på h varje sida 1 akter om
storvanten, kunna flytlas både för- och akter-ut, der brokbeslag för dem äfveu böra finnas .
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sendUigcn förändrad inredning och placering af luckor 1
betingar m. m. l\fed afseende på en mindre vådlig krutlangning, smäfartygens plats, samt de föreslagne 2:ne 12
f(.:ge kanonerne, och deras möjliga framförande på backen ,
blir doc!\ en sådan förändring oundvildigen nödvändig.
l3eträffande taldingen, fordras iclw allenast den förändring
å undervanten, som i Protokollet för den 31 Augusti finnes
omnämnd 1 utan ock att fartyget må förses med ett fast
bogspröt, för att åstadkomma en högst bchöllig förbättring
uti fockstagels bärning; hvilken inrätlning 1 nu mera, icl\e
möter något hinder, sedan den svåra backs-kanonen försvunnit.

blifva anviinda för
fartyg.

I'CS,

mera tjenstbara och nyttiga

Hvad slutligen beträffar den kursör-·lavelt af ny konstruktion, livaruti bomb-kanonen varit monterad , har pjesen
förmedelst densamma kunnat serveras med ovanlig lätthet, på sätt protokollerna derom vitsorda; och torde den
derföre kunna anses fullt ändamålsenlig, sedan de anmärkte
mindre maktpi'lliggan de ändringarne blifvit iakttagne. Som
lavetter af denna !;lass, eller af den beskaffenhet att svårare pjeser dermed kunna svä ngas till fartygels begge sidor, framgent blifva af mycken ny tia, icke allenast å mindre seglande lirigs-farlyg utan äfven , orh lwnske isynnerhet, å Angfartyg, har uppmärksamheten äfven hlifvit fästad
vid den ntt försökta lavett-konstruktionens anviindbarhet å
det , på I\ong l. Sl1eppsvarfvet, under nybyggnad varande
Ångfartyget Thor, or: h dervid befinnes, att Angfarlygets
aktra bomb-kanon med fördel kan mont eras uti en lavett,
inrättad all s\·ängas omkring en fast pivot, i medelpunkten
af den cirliel som af allterskeppet formeras j och ägande
något när lika konstruktion med den nu försökta bomlJII.anons-lavctten . Ång farty ge ts bredd är i det nii rmaste lika
med däckad e Kanonslup ens, hvarföre 1\nrsörcns längd derstädes kan blifva nästan enahanda j och so m Ångfartygels
styfhet otvifvelal\ligt torde medgifva, att pjcscn kan föras
tätt intill relingen, kan kursörens Jwnstruklion derefter
lämpas , och olägenheten af att skjuta med mynningen
inomborels , i dc Vesta fall , förs vinna . Hvad åter betrMfar
Ångfartygets främsta bomb-kanon, måste dess knrsör vara
af annan beskalfenhet, sä att den icke syänges omliring
någon i däcket orörligt fästad pivot, utan kan flyLias på
ena och andra sidan om fart yge ts försliif och bogspröt ,
jemte det att den kan riklas tvärs och något akterligt åt
båda si dorna. Den kursör-lavett af Engelsk modell ,
hvarå. Premier-Löjtnant en vid Kong!. Flo\lans 1\onstruk-

Af det nu anförda synes blifva en följd, alt bomhkano.ner, hvars användbarhet å de egentliga stridsfartygen
eller linieskepp, Fregatter och öppna Kanonslupar, redan
är af erfarenheten vitsordad, äfven kunna nwd fördel nyttjas iill bestyckande af smärre seglande fartyg med Skonerttalding 1 samt att sistnämnda fartygsidass 1 alltid kan
gifvas en större svängkanon 1 af någon efter deras storlek
nfpassad vigt, i stället för mindre pjeser på sidorna 1 genom hvilken förändring deras Artilleri-styrka blir betydIigen förökad. Denna erfarenhet kan blifva af mycken
nytta i och för de smärre seglande fartyg, som framdeles
vid Kong!. Fiollan blifva bygda, om man ock med skäl
skulle anse de så kallade däckade Kanonsluparne 1 genom
bristande välsegling (alla krigsfartygs och i synnerhet de
smärres väsendtligaste egenskap) vara af så litet värde, att
deras underhållande, genom svårare reparationer, vore
otjenligt , och några kostsamma förhällringar således utan
ändamål. Måhända skulle dessa fartygs nu ägande ollandterliga släplaveller, kunna med ringare kostnad gifvas
rullar och uppvägnings-inrättning, och den nuvarande bestycli.ningen sålunda blifra användbar, medan de mcdel , som till förbättrande af floUan s Artilleri lwnna ar-

l'

240
lions-Korps C. Lundqvist förskalfat ritning, synes vara
tjenlig; till detta behof, så vida den, vid anställande försök, icke visar sig vara behäftad med olägenheter; dock
torde det äfven vara skäl, att söka erfarenhet, huruvida
icl1.e backs-kanonen å ett större Ångfartyg lämpligen kan
vara utan kursör och, uti släp-lavett med uppvägningsinrättning, röras på sjelfva däcket, hvarigenom dess förflyttningar blefvo mest enkla och måhända lika lätt verkstälda. Att sådana lavetter gifva pjeserna mycken lätthandterlighet, är bevis! genom batteripjeserna å Kong!.
Norska Fregatten Freja, äfvensom af Skepps och ~·regal
ters bomb-kanons-Javetter, hvilka icke röras på kursörer;
och behofvet af starka däck och däcksbalkar, torde icke
af kursörens bortlagande blifva serdeles mycket ökadt.
CarlsJuona den 3 September 1840.
J. F. E Il R E N s 'f

A 1\I.

UTDRAG

un

RLAssEN

FÖREDRAGANDENs

3:E

VETENsKAPS-

1 KoNGL. ÖnLOGSl\IANNA-SÄLLSKAPET ANFö-

RANDE DEN

År

Fön

10

DEC.

1840.

hvad som genom utkomna af handlingar, Journaler
och enskilda underrättelser kunnat inilemlas, visar det sig,
att man i skeppsbyggeriets theoretiska del, äfven under delta
år, icke lwmmit närmare i denna vetenskaps fullständiga utveckling; icke eller hafva någonstädes under samma tid, vetenskapliga rön b!ifvit anstälda lill afhjelpande af de brister,
som ännu kunna förefinnas. Denna vetenskap står, i det
närmaste, ännu på samma - visserligen höga - ståndpunkt, hvartill Chapmans snille upplyftade, och för mera
än 30 år sedan lemnade den. Deremot har man i allt,
som hörer till utförandet af fartygs-byggnaden, eller fartygens sammansättning till vinnande af den största styrka
eller sammanhällning hos skepps-kroppen, i förening med
den minsta tyngd af materielen, kommit, under de senare
åren , till den grad af fullkomlighet, att i denna del knappast något mera är att vidgöra, med afseende på fartyg
inom gränsorna af nuvarande bestämda dimensioner. Det
vigtiga problemet "att sammansätta s!reppskroppen pä ett sätt,
att dess ryggbrytning md {örelwrnrnas", har genom diagonalförbindnings-melhoden, och den omsorgsfulla noggranhet
och fullkomlighet, hvarmed fartygs-byggnads-arbetet till alla
dess delar nu mera utföres, blifvit gansl\a tillfredsställande löst. Hädanefter har man icke som fordom alt frukta
krigsfartygs utdömande, såsom oljenstbare inom få år ,
31
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anseende till stor och skadlig ryggbrytning, vanligtvis långt
förr än förruttnelsen lade sin härjande hand på de samma,
och hvaruppå, under förflutna tider, gifvits mångfaldiga
exempel inom snart sagdt alla mariner. Chapman var den,
som äfven till detta förbindningssätt lenmade första idecn,
hvilken sedermera blef af en Engelsk Konstruktör fullföljd och bringad i system.
Bland vigtiga förbättringar i fartygs-byggnaden, som
utom den nyssnämnde blifvit under senare tider gjorda,
må i främsta rummet nämnas: det på . Engelsl\a Örlogsvarfven nu allmänt följda sättet, att sammansälta kölen
och dess närmaste delar, i England kallad! 1\J:r Lang's "Safety lteel'' efter uppfinnaren, Master Shipwright på Örlogsvarfvet i Woolwich: l\'l:r Lang, erkänd som Englands
skickligaste och utmärktaste skepps-byggmästare. Under
mitt vistande i Woolwich gjorde jag bekantskap med denne byggmästare, och jag står till honom i största förbindelse för de nyttiga upplysningar och underrätlels(lr, han
meddelade, under det han flerfaldiga gånger åtföljde mig
till de många fartygs -byggnader, som på varfvet derstädes
då voro för hand.
Fördelen af säkerhetskölen är, jemle den betydliga
besparing, som dymedelst vinnes, så att trädpjeser af
mindre bugtig beskaffen het kunna användas till bottenstockar, i stället för sådana af större bugt, hvilkas anslialfande alltid är med svårighet och större kostnad förenad, egentligen den, att denna del af fartyget derigenom
får den starkaste sammansättning, som möjligen kan åstadkommas, hvillwt blir af största vigt, i händelse fartyget
skulle komma på grund. Flerfaldiga exempel gifvas, då
fartyg med säkerhetsköl, blifvit vid sådana olyckstillfällen
rädd ade , hvaremot de den förutan, oundvildigen skulle
hafva gått förlorade . Jag vill i detta afseende omnämna
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endast Engelska Fregatten Pique, hvilken år 1835 kom
på grund å Nord-Amerikanska kusten, och förlorade en
del af kölen, men sådant oaktadt gjorde återresan till
England, då, efter dess intagande i Portsmouths Docka,
de svåra skador, som liölen och angränsande delar lidit
af ldippornc blefvo synlige och väckte allmän förvåning.
Man betvillade möjligheten, att denna Fregatt, efter en sådan
händelse och med så svåra skador, kunde hafva gjort
hemseglingen öfver Oceanen. Om Fregatten icke varit
försedd med säkerhetsköl och tät förlimrad botten, så
hade den ofelbart gått förlorad.
Utom på Örlogs-varfven i England, hvarest fartygen,
som förut nämdt är, vid deras nybyggnad nästan allmänt
erhålla säkerhetskölar, användes detta byggnadssätt äfven
stundom på de pr i va ta varfven derstäd es. I Frankrike
har det äfvenledes börjadt vinna insteg; jag såg der ett
armeradt större Ångfartyg under byggnad, som hade dylik
köl. I Sverige har, mig vetterligt, något fartyg ännu icke
blifvit försedt dermed. Jag anser denna uppfinning , att
inrätta den så lwllade säkerhetsköln, i förening med en
förtimrad botten af fartygen, vara en af dc vigtigasto och
nyttigaste förbättringar i skepps-sammansättningen, hvilken, efter min öfvertygelse, hädanefter borde begagnas
vid nybyggnader af alla slags fartyg, i synnerhet till dem
af större dimensioner. Sli:epp och goJs samt menniskolifs
räddning , kommer att vid mångfaldiga tillfällen bero på
denna inrättnings mer eller mindre allmänna tillämpning.
Sättet för denna köls sam mansättni ng är väl icke
obel\ant i Sverige, men dit jag anser det nyttigt, att derom
sprida en allmännare kännedom, vill jag deröfver Iemna
en kort beslnifning, åtföljd af en ritning, hvarå de utförde
dimensionorne inpassa till ett 140 lästers fartyg. Dottenstocl\arne och zittrornes form i deras undra del, blifva
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vid midten (såsom sectionen utvisar) efter en horizontel
plan eller affläckning a b, hvarigenom till dessa pjeser
l>an begagnas timmer af betydligt mindre b ng tig form än
eljest är be)löfligt. Åt fartygets för- och akter-ändar aflägsnar sig denna plans läge ifrån den horizontela till
en vinkel deremot, desto större ju längre åt ändarne,
eller i den mån spantens form blifver skarpare; höjden
emellan c och a är, långs hela kölen, oförändrad så långt
som arfläckningen går, och förändringen i planens lutningsvinkel, sker genon1 förändrad t läge af punkten b, allt efter större skarphet i spantformen; på fartyg med mycket
resande bottenstocl>sform, eller skarpt noll-spant, vill denna
affläckningen, äfven på noll-spantet, hafva en lutning. Költrädet blir af vanliga dimensioner, 15 tum högt och 14
tums tunning; bo Lienstockarne deruti bröstade 1 tum djupt,
och får vanliga köl-laskar; spunningens form synes å
planehen; de 3:ne bordläggmngs-gångarne e, f, g, närmast
kölen, blifva af en sådan ökad tjocklel•, att de tillika
remplacera den trädmassa, som genom affläckningen felas
i botten, för att utgöra vanliga spantformen å det! a ställe;
de 2:ne nedersta gångarue e och f, fortfara från mi dten
åt fartygsändarue, förskjulande resningen, och stöta med
ändarne emot timmersidan; bottenstocks-afiläckningen fortfar ej längre åt ändarne, än som desse 2:ne gångar räcka,
och h vilka sedan fortsältas till stäfvarno, medelst bordläggningsplankor af vanlig tjocklek; den 3:e gången g, som
under noll-spantet har 6 tums tjocklel>, återtager, inom kort
distans, 3 tums eller lika tjocklek med den öfriga bottenbordläggningen; gångarue e och {, gifvas platt-laskar , och
förses på hvar 6:e a S:e fot med runda dammar; gången
f uti förlimringen, och e uti kölen; gångarn e å ömse sidor om och närmast intill kölen, bultas på llVar 4:e fots
distans med horizonlela bultar h, af ~ tums diameter ,
så placerade som å planehen synes , och fästes till förtimringen med upp- och ned-bullar i af lika tjocklek , på
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hvar 5:e fots distans ; gången f fästes till förtimringen äfvenledes med lika svåra och lika distribuerade bultar , ldin!u:tde på våghåls-vägaren; närmare stäfvarne kunna endast
skarpbullar begagnas. Till utgörande af vanliga l\ölhöjden
under bordläggningen , pålägges under l\öllrädet en så
kallad aditionel köl Ii, 7 } tum hög och af lika lunning
med költrädet , hvilken får stuf-laskar furskjutande l\ölträds-laskarue ; denna köl fä stes till fasta !{ölen med
skarpbultar b, af %tums diameter och 10 tum djupt ingående utf költrädet, samt placerade 3 tum nära kanten å
ömse sidor i sigsag. Bottenstocksbultarnc m räcka ej
genom aditionela kölen, utan afklinkas under fasta költrädet ; under den aditionela kölen spikas den vanliga löskolen n.
Den prickade linien o p utmärker höjden, hvartill
trädfyllningen emellan timren går.
Carlskrona den 16 November 1840.
CARL

LuNDQvisT.
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Fransyske Amiralen Eaudins imtruhtion for Ceferne å
den, under hans befäl, till Jlexilro bestämda eslwder , daterad Cadix i September 1838, lyder som följer'!') :

l'vlin Herre!

(lnsändt.)
Då man så gerna vill anse Sjömanskapet förlmippadt
med sådane omständigheter, som inverka på lynnet, och
al~tra en grotesk hållning i skeppslirvet; då man liksom
tager för afgjordt, att sjömän, i anseende till deras hårda
yrl1.e, måste vara efter uti samhällslefnadens allt jemt
framskridande bildning, och att de, i delta afseende, stå
på en låg punkt i jemförelse med annan militär, torde det
icke vara olämpligt att oll'entliggöra, huru som högste
13efälhafvaren för vår tids sista sjökrigs-operationer, ansåg sig böra tilltala de krigsmän, hvilka voro bestämd~
att strida för förtryckta landsmäns och sin nations kränkta
rättigheter. Här visar det sig, att den fordna gröfre behandlingen nu mera icke tilihör tiden, då en högste Befälhafvare offentligen proklamerar, att tjenstens rätta utförande endast är att påräkna, i den mån allmän belåtenhet i ett skepp är rådande; och att bloUa maktspråk äro
svaga medel till ordningens vidmakthållande i kritiska
ögonblick .
Verlden har sett, huru den Fransyske Amiralen
lyckades, och att han iclw misstog sig, då han i förväg
förklarade, att skeppslifvet hvilar på ett redigt begrepp
hos en !war om disciplinens fordringar. Då desse på intet sätt afvil1.a, utan helt och hållet äro beroende af, hvad
man kallar bildning, så saknar prevensionen mot sjömän
all grund, serdeles hos oss, der de lägre klasserna redan
hafva den grad af odling, att de kunna urskilja , huruvida
de behandlas slafviskt, eller såsom män, hvillm frivillig t
egnat sig till fosterjordens försvar.

Kallad genom Konungens förtroende, att taga befälet
öfver den till 1Hexikansl1.a Golfen bestämda Franska sjöstyrka, gratulerat jag mig upprikligt, att ni blifvit släld
under milt befäl. Den utmärkta aktning, ni med så mycken rättvisa njuter inom vårt vapen, är mig en säker horgen, för hvad jag har att förvänta af en mans medverlian
sådan som ni.
Ni bör hålla er färdig alt gå till segels från Ca dix,
så snart ni erhållit de artilleri-effekter och öfrige skeppsförnödenheter , som äro bestämde för er Fregatt.
Min afsigt är att segla med samlad division ända titt
Vera Crux. I händelse af oundvil\lig skingring, bör ni
icke förlora tiden att söka mig, men ni bör använda allt
ert bemödande att genaste viigen uppnå eder destination.
Jag uppgifver derföre icke någon mötesplats , h varlwn i
· sjön eller i sigte af land, men anser mig dock böra meddela eder den väg, jag ämnar taga, på det ni möjligtvis
må kunna träffa antingen la Nereide **J eller några andra
fartyg i divisionen under seglingen.
Härefter uppgifver Amiralen , huru han ämnar styra
i afseende på Madeira och Tropikens arskärande o. s. v.,
h varefter han fortfar:
Följande dessa underrättelser, är det troligt, att fartyg, som ungefärligen äro lika i seglingen, skola sam\ *)

Öfyersättning ilr Annales Maritimes, i Mars-häftet 1839.

**) Chefsli.eppet.
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mauträlfa under loppet nf viigen utan all behöfva föriorll
lid med alt söka eller invänta hvarandra .
Om ni framkommer före mig till granstiapet af Vera
Crux , skall ui vänta mig på en af de här förut omnämda
ankarplatsarne, men icke taga del uti någon krigs-operation, så vida iclw ni derom formligen blifver anmodad af
den Officer, som är befälharvare öfver blocl\aden på stället,
samt i händelse han är eder förman .
Ni Ii ä nner, min Herre , föremålet för vår expedition .
De oredor, den brist på rättvisa, och de grymheter för
hvilka våra uti Mexiko vistande landsmän varit utsatte,
hafva numera gått till den öfverdrift, alt Frankrike har
bord t taga sådana mått och steg, all dessa sakernas ställning må för framtiden upphöra, och erhålla upprättelse
för det förllutna. Men det synes mig ingalunda troligt,
att vi vinna ändamålet genom underhandlingar; vi blifva
säkerligen nödsakade att bruka våld, och v1 böra bereda
oss i förväg, alt kunna göra ett kraftfullt bruk af den
makt, vi äga.
Var derföre beredd på kriget, och bered eder besättning der på; må edra framställningar och all\! edra tillgöranden hafva striden till föremål. lHå en hvar i edert
skepp, familjurisera sig med tankan, att en lysande utgång alltid blifver resullalet af raskhet och djerfhet, i förening med god ordning, ouh alt en djerf coup de main ,
uLrörd med allvar, lugn och rådighet, kan afgöra striden
till största heder för Franl\rike , och båda verldsdelarnes
beundran.
Detta tillfälle är gynnande för återupprättande af disciplinen , hvilken lidit, eller h vars drilfjedrar slabbnat under vanan af en lång fred . Sysselsätt eder oafbrutet att
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åter införa den, eller att återgifva dessa drilfjedrar deras
spänstighet; och börja med att starkt utmärka demarkationslinien emellan de serskilda graderna.
Uti tjensten är ingen jemnlikhet; der finnes endast
Förmän och underordnade; - män som befalla, och män
som lyda. Må ej mindre edra Ofllcerare, än den ringasta
af edert folk vara intagne af den sanning, att ingenting i
tjensten är af likgiltighet, att allt der bör utföras med
allvar , och att intet göromål 1\an förekomma, huru föga
V icrticrt
o o det än må synas l som icke bör ske med omsorg
och skyndsamhet. Del en sak kan vara verkstiild på en
minut, bör man aldrig der på använda två . Det är dessa
verksamhetsvanor, som gifva !if åt utöfningen och alstrar
intresse för tjensten, samt af bryter enformigheten af
skeppslifvet. Dessutom kan man endast väl utföra sådant
tillfälligtvis 1 som man vant sig vid att dagligen väl utö fra .
Vaktom oss för den lankan, all under seglingens faror eller i stridens ögonblick, nödvändigheten skall ersälta bristen af vana och skapa en ögonblicklig opåtänkt
ingifvelse; den innebär ett fördedligt misstag. En väl
hållen besättning, bör manövrera , uti alla omständigheter, såsom om fartygets säkerhet der på berodde; den bör
utföra alla sina krigsöfningar, såsom vore den under en
ii endes eld. Låt det va ra eder angeläget, att den största
tystnad får råda i edert skepp 1 och att öfvertyga en hvar
om dess nödvändighet; tystnaden är ett oeftergifligt viikor för ordning; den utgör själen i manöHen; ju· mera
den synes fremmande för vår nations vanor, j11 rnera bör
ni söka inplanta elen, men med försiglighet och omsorg,
och utan att, för dess vinnande, använda utvägar, som
kunna förminska den tillgifvenhet eder besättning bör för
eder hysa. Myndigheten låter endast utföra sig genom
medlare; desse äro edra Officerare, och det är genom
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dem , som ni hör verka P<l eder l folk. 'ljenstens fördelar
fordra, att ni är mycket älskad , och alt de män, söm
befalla under er, må vara något frnktade. En befälharvare kan endast visa undseende i !j ensten , i den mån
hans Officerare äro ohevekelige väktare öfver den stadgade
disciplinen ; om de deruti äro eftergifvande, så blil'ver han
nödsakad att använda öfverdrift i strängheL Emedlertid
bör en högre grad af godhet hos Chefen alltid mildra
disciplinens noggranhet; det är endast då vi med största
omsorg omfatta äfven det obetydligaste, som lwn bidraga
till de menniskors trefnad och belåtenhet, hvilka äro stäida
under vårt befäl , och det är endast genom visad välvilja
och oafbrutet deltagande , som vi förvärfva oss rättighet
att icke öfverse med deras fel.

(Insändt),
0~I

JiÖRDELARNE FÖn

ÅNG~'ARTYG

A'r T KUNNA DEGAGrU

SEGEL.

(Ö fversättnio g).

Till Redaktören af Annales Maritimes.
Treport den 12 Aug. 184.0.

Herr Redaktör ! Tillåt mig meddela några anmärkningar
Slu!ligen M. H. gör ni eder för!jent om fäderneslandet , och ni har uppnått den höga grad af fullkomlighet
jag kan af er fordra, om ni förmår inplanta de r ä!la
grunderna för disciplinen och lydnaden uti llYars och eus
öfvertygelse, hos alla dem, som tjenstgöra under ert befäl. Måtte ordning och verksam het blifva följden af den
allmänna andan i edert sl\epp, och om ni erhåller en frivillig lydnad , och behörig subordination så ·- heder och
lycka åt den befäl]~afvare , som - uppnått ett så ädelt mål.
Emottag &c.
BAUDI X.

rörande Ångfarten , och den stora fördel , som skulle tillskyndas Marinen, om fartyg sålunda inrättades, att de,
efter omständigheterna, kunde begagna de båda rörelsekrafterna, vinden och ångan, antingen gemensamt eller
ock hvar för sig, oberoende af hvarandra.
Dessa reflexioner äro föranledde af åtskillige manövrer, som blifvit utförde uli kanalen utanför Treport, af
Ångfartyget Le Velou. De stödja sig följaktligen icke på
hypotheser eller gissningar, utan på sannfärdiga tilldragelser, hvartill tusendetals åskådare varit vittne.
Hittils har man ej ansett Ångfartyg för annat än
mäktiga hjelpmedel under ett ltrig. Det är ock obestridligt, att skepp hädanefter aldrig skola förenas till eskadrar, utan att vara åtföljde af Angfartyg , ej blott för att
gå med depecher , utan äfven att användas som bogserfartyg, då skepp fallit i stiltje, och att vid serskilda till fällen föra dem i eld NI , eller lljelpa dem ur någon svär
belägenhet. Det ~~r jemväl p[\lagligt, alt Ångfartrg skola,
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vara mycket tjenlige till korta kryssningar, att anfalla enskilda fartyg , eller att bemäktiga sig handelsfartyg; men
deras verkningskrets kan ej utsträckas längre än i förIiållan de till kolförrådet, hvilket merendels är litet i anseende till bristande utrymme. Detta är ett hård t viikor,
som inskränker gränsorne för Ångfartygs verl\samhet :
helst man alltid kan mot dem göra följande invändningar :

1:o. Omöjligheten att företaga långa kryssningar eller
längre resor.
De största Ångfartyg kunna blott för 20 dagar intaga
kol; och om de endast begagnat denna rörelsekraft, så
ha fva de, efter en öfverresa af 20 dagar, vid ankomsten
uttömt sitt kolförråd, och kan ej gå till sjöss förr än efter intagande af nya kol, hvilka ej äro alt tillgå h var
som helst, och hvara f vi , i synnerhet under ett krig med
England, skulle kornrna att lida brist. En Paketbåt gör
en bestämd resa; ankommen till destinerad ort, finner den
tillräcldiga förråder för att återvända, utan att deraf hindras
all uppnå sin bestämmelse; men ett Örlogsfartyg l>änner
oftast, hvarken hvarthän, eller när det skall afgå; det
kan i sjön erhålla order, som förändra dess destination,
och om kolförrådet är otillräcldigt för denna nya resa ,
så är det omöjligt för detsamma att fullgöra sitt uppdrag ,
och blifver alltså derigenom för ändamålet helt och hållet onyttigt.
2:o. Den fara hvaruti ett fartyg, som ej har annan
rörelselwaft än ånga, befinner sig i fall machinen, af nägo n inträffad bristfällighet, blifrer obruilbar.
Vid tillfälle af lägervall, skall ett Ångfartyg ofelbart
gå förlorad!, vid den minsta skada som hindrar maehinens
gång , så framt det ej äger erforderliga segel, för att der-
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rned kunna arbeta sig upp till lofvarl ; äfvenså måste cH
fartyg ovilkorligen blifva til!f;!ngatuget om , under en Ilatal j , machinen trälfas af en kula.
Till följd af de försök , som blifvit gjorda med Le
Velou, kunna alla dessa oliigenheter öfvervinnas och tillintetgöras. Detta fartyg är talilad t, och kan nytlja lika
segel som en Korvett , samt gör dä med största lätthet
alla evofutioner, vänder genom vinden , och kryssar med
fördel mot vind och ström . Dessa försök äro gjorda under åtskilliga förhållanden, och de hafva lyckats så väl i
·vackert väder, som under hård kultje , och så svår sjö ,
att de Örlogskuttrar , som voro till ankars på Treports
redd, måste gå till sjöss. Jag hörde simpla fisl\m·e, som
voro församlade på kusten, i anledning af dessa försök,
draga ganska fördelakliga slutsatser för det nya systemet
- slutsatser, som ofelbart äfvenledes skola göras af hvarje
upplyst person - serdeles af män af yrket. Vid infallande stiltje, beslås seglen, och fartyget framdrifves med
ånga, och om vid motvind, vindfånget behöfver minskas ,
nedfiras stängerna akter om hvarandra, råerna slås till-·
sammans långs masterna, och den stora Korvetten blir
helt enkelt - ett Ångfartyg.
Jag skall iclw ingå i närmare afhandlande af Hr
Bechameils system; jag vill endast tala om dess resultat ,
h vilket synes mig blifva oberäkneligt. Alla inlwst, som
kunna göras mot vanliga Ångfartyg, äro härigenom kulllwstade, då de ögonblickligen kunna förändras till seglande fartyg , eller ock tvertorn, samt spara kolförrådet ,
för all endast vid oundgängliga behof användas. Ett
Ångfartyg, sålunda inrättad t, lian företaga längre resor ,
och om dess maehin simile blifva bristfällig under en
storm eller en batalj , så återslår doc!' alltid samma me-
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del som för ett annat seglande fartyg, att draga sig ur
l1varje dylik belägenhet.
Att en ganska stor besparing härigenom skall åstadkommas, är ögonskenligt, ty om jag föreställer mig ett
Ångfartyg, som har 20 dagars resa, segla halfva tiden,
skall dymedelst besparas 10 dagars kol, hvaraf el t stort
Ångfartyg anYänder för 2000 Francs på 24 timmar. Om
det antages, att fem sådana resor göras på ett år (hvilket ej vill säga mycl\et), skulle årliga besparingen blifva
1001000 Francs 1 och på 1O år 1 million, samt maehinens
slitning hälften mindre j hvaraf följer, att besparingen, genom det nya systemet, vida öfverstiger d,e dermed förenade kostnader.
Innan jag sett Le Vel ou under segel, kunde jag ef
föreställa mig, att delta fartyg seglade och manövrerad-e
så viii j och på det att Sjö-Officerare-, som ej sett dess~
försök 1 icke må vara i samma villfarelse, l1ar jag velat
öfverlemna dessa korta reflexioner tiH er, för alt, om ni
!inner lämpligt, in fön dem i er Journal.
Slutligen skall jag tillägga en anmärlming, som jag
tror af vigt, då Ångfartyg hädanefter byggas j den är: att
då böra begagnas endast sådane nya rnachiner ,' hvilka,
ehuru af samma styrka, likväl äro mycket lättare, och
intaga mycket mindre rum j dessa kunna ock så placeras
i fartygen, att rum beredes för kollårar på sidorne af
machinerne, hvilka derigenom skulle till en del blifva
skottfrie.
DE

CHADANN ES.

Capitainc dc la Reine Amehc.
'

li'öRÄl'IDR.INGAR INUi\I KONGL. l\'fAJ:TS FLOTTA.

a)

Befordrade:

Örver-Sty rmannen vid Kong l. 1\Iaj:ts Fl olla, C. J. Berggren, Lots-Löjtnants Namn, Hed-er och Värdighet, den 3
Oktober.
Landtmäteri-Auskultanten C. J. Nyström och Ynglingen E. O. Cullberg till Und-erLöjtnanter vid Flottans 1\'Iekaniska korps den 16 November.
Vice HäradshöJdingen Johan Jacob Hartelius till Kanslist vid Va.rfs-Chefens Kansli den 8 December.
b) Förordnade :
Kaptenen och Riddaren Sheldon, alt tjenstgöra som
Chef för Konstruktions-Kontoret i Stockholm och Ledamot
i FÖrvallningen af Sjöärenderna. Nådiga Order den 12
September.
Raptenen och Ridd. d'Ailly att under Kapt. och Ridd.
Sheldons frånvaro förestå Chefskapet för KonstruktionsDepartementet i Karlskrona . Nådiga Order den 12 Sepf.
Medicine Kandidaten J. Roth, att tjenstgöra i Karlskrona sås0m Balaljons-Läl\are. Sundhets-Koll. Förordn.
den 26 Olit.
Kommendör-Kaptenen och Hi dd. C. lagerberg , alt
vara Informations-Officer i Sjötaktikcn. Nådigt 11'örordn.
den 14 December.
Premier-Löjtnanten C. G. Bagge, alt Yara Chef för
2:a Blekings Bfltsmans-1\ompani , och Premier-Löjtnant O.
1
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F. Ameen, au vara Chef för Tjusts Roterings-R'tlsmansKompani. Chefens för Sjö-Försv.-Depart. Förordn. den 1.)
December.
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c) Arsked :
Regements-Skrifvaren vid Båtsmanshållet, Krigs- I\ommissarien C. A. Kihlgren, med pension , den 29 Oktober.
Premier-LöJtnanten vid 1\ongl. Maj:ls Flotta, P. G.
Hammar , med dito; den 1G November.
Selwnd-Löj:nanten O. Lindblom, samma dag.

i
~

~~J

ll·i!

u
1

1

d) Döde :
Vice Amiralen och Kommendören af Kong!. SvärdsOrden med Stora Korset, samt Ledamoten af Kong!. KrigsVetenskaps-Akademien 1 Friherre P. G. Lagerstråle 1 den
27 Oktober.
Flagg-Konstapeln vid Kong!. Maj:ts Floila , Löjtnanten
C. Kullenberg , den 19 December.
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3 Häl't. sid. 153 1 4 rad . står: Tristan . d'Ac unlta; läs: Tristan d' Acunlw.
, 189, 18 och 19 rad . står: Hoppar-Rubel ; läs: Hope/c
,

l

l l
~ l; 'i
f

Rättel&er :

l

J'

1841.

•

lj

