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ANFÖRANDE' UPPLÄST I l{ONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKA

PET AF FöREDRAGANDEN FÖR TAKTISKA AFDELNINGEN , 

Å SÄLLSKAPETS HÖGTIDSDAG DEN 15 NOVEMBER 1847. 

~~ed blott ett års mellantid har jag af Kong!. Örlogs
manna-Sällslwpet å nyo blirvit vald att vara Föredragande 
för TalltisiHl afdelningen; och ehuru jag redan 2:ne gånger 
förut vid samma uppdrag salmat annan leduiug för full
t:;ii rand et al redorrörelse för denna vigtiga del af tjensten, än 
rl<·n jag lwnuat inhemta af histori en och ceen insliränkt er
far enhet, har jag dock haft anledning att af handla detaljer, 
11Vill•a jag ansett hafva ett victiet inflytande på en Linie
floltas talitislia ledning. Nu är j:if: i salmad af ämne, för att i 
drtt.a hänseende anföra något af vigt; men anser mig böra 
erinra, hurusom jag för två år sedan , på Kong!. Ödogs
manna-Sällsliapets högtidsdag·, söl• te utveclda de skäl, h varpå 
jarr anslig, att f(•glorne för en Linieflollas taktislm ledning, 
och striderna på hafven, icke röna nfl[:Oll hufvudsakJip, rubb
llill{l, eeuom tillämpnine af den, snart sagd t, förvånande ut
vcr:J,Iinecn af 5nglu-al'teu till far·tyes frambringande genom sjön. 

Men hiidc före och äfven dter den tiden hafva vi er
rarit, att man af den nämnd e uppfinningen vill draga den 
slutsats, " <~tl u ya lwnstruldioner af större fart n; förestä, och 
<Jtl J'öljal1tlieen de nuvarande Liniesl1eppens tid sannolikt icke 
blir lånr:vari~ "· 

Inom Yilrl land h~r (' Il sådan meuin g liinge gjort sig 
gitlla11de, och heldael it:ll'i s allt. hittill s undanh ållit uppmärk- , 
samiH'ten il ;·fll) ni.id v(indighPtl' :J ull komplette ra livad vi bordt, 
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j detta hiinseende. Det är icl;e Himpligt , att hår upptaga 
något af dessa olycldiga menings-strider, som stö1t förtroen
det till vapnet, och haft så heldagansvärda följder. Ty VälT 
synas de ännu icke vara ut11ämpade. 

Icke ensamt i Sverige hafva Liniesl;epps vigt uti sjöför
svaret varit ifrågasatt, äfven i Franl;rilw var man niira alt 
utdöma dem ; och hos den ena stats-maktens (Deputei'ade 
Kammarens) 13udget-Kommission för Mariu-detaljen hade den 
åsigt gjort sig gällande, att, såsom anförd t är, 

11
nya kon

strnlltioner äro i fråga, och att de nuvarande Linieskeppens 
tid sannolil1t icl1e blir lfmgvarif:''. 

Dessa åsigter hafva vi erfarit, hurusom Redaktionen för 
Kong!. J(rigs-Vetenskaps-Akademien, uti 2:a häftet af Akad. 
Tidsl;rift innevarande år, varit angelägen alt sprida bland 
Sveriges militrlrer. För att eifva styrka åt en sådan opinion, 
har Hed. på original-språl1et intagit 2:ne noter, en af Ami
ralen de nell och en af då varande Sjö-l\1inistern, Amiralen 
.13at'on Macl1au. Den första af dessa noter är af särdeles 
lil;het med hvad man erfarit här i Sverige af dem, hvilka 
framstått såsom vedersal;are af Liniefartyg, nem!. exillama
tioner och rop om förkäl'lek fllr förftldrade förhållanden, förbi
seende af tidens framsteg, och dylikt. Den andra, af sjö
Ministern, iir af egensl;ap att lilma dessa ministeriela slirifter, 
af hvilka man, efter läsningen , föga vet hvad författaren 
egentligen vill, annat än att - som man stiger - "behålla 
Jwppan p~ båda axlarne11

• Men lycldigtvis för den goda sa
lien, tiger det olyckliga förhållande icke rum i Franl1ril;e *) 
som hos oss, att, då Bil;sförsamlingen sammantrtidrr, är dE't 
omöjligt för Sjövnpnets män att der inställa sig, för alt be
möta de sl1äl (hvill;a den med Sjöyrket obelwnte icl;e för
står) , som ens idigheten eller villo-begreppen framställa, och 

' ) 18'~1 . 
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hvill;et iir orsaken, att det olyckliga förhållandet hos oss 
tagit öfverhanden , ty uti Frankrike lmnde oberoende män 
taga hand om frågan , och desse hafva utredt den så, att 
nwn !;an vara förvissad, att all tvetydighet, rörande Unie
fartygs bibehållande såsom seglande, der ät' undanröjd. 

Detta oal;tadt, torde man ännu i Sverige göra sig stöne 
fö!'IIOppningat' af ångl;raftens användande i Flottan än rimligt 
är, hvat'före jag, ehuru Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet nog
samt kftnner förhandlingame i Fransysl!a Kan1rarne i denna 
fråga, ansett tjenligt, att på vårt språlc öfverföra, h vad 
som egentligast synts mig bafva verlwt till det resultat, att 
vid voteringen uti Pärskammaren, öfver lagen om 93,100,000 
Francs extra anslag för Fransysl!a Flottans lwmpletterande 
till hestämd normal styrlw, till år 1853, tömdes utur urnan 
305 h vita kulor af 305 närvarande ledamöter. 

Om detta resultat bör man iclie i Sverige vara okunnig. 
Jag har derföt·e öfversatt följande utdrag af 

Anmärlmingar, adresserade till Depu
terade ({arumaren, få dagar före diskus
sionen, rörande lag om 931100,000 

Francs samt det antal Skepp och Fre
gatter, som äro lämpligast föt· Frank
rike , af Baron Charles Dupins , f. d. 
Deputerad , Ledamot af Amiralitets
konseljen, General-Inspektör öfver Flot
tans Gcni-lwrpser *). 

11 lllom få dagar lwmmer Deputerade Kammm·en att taga 
öfverviigande en af de vietigaste frågor, som kan angå 

National-makten. Här förelwmmer att ordna det väsendtli-

*) Öfversättning ur Annales Maritimes , häftet N:r 5 för Maj t8ta, 
sid. 589 ocil följ ;ntd<J. 
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p,aste uti Franlirikes krip,smakt till sjös. Alltsedan 1814 har 
anta let af våra Skepp minslwts med den mest beklagliga ha
stighet. För att sätta en gräns för det framskridande af
tagandet uti krip,s-materielen, nernl. Örlogsfartl'(:en, har sty
relsen ansett nödviindict att begära ett extra anslag- af 

!13, l 00,000 Francs." 

''Den Kommission, som Deputerade Kammaren har valt, 
har erkiint omiitligheten af våra förluster, men den har en
dast till en del omfattat medlet att eodtgöra dem . Den 
minsl1ar på en eåne antalet af våra SliCpp , Frecatter och 

mindre fartyg." 

"Snsom Fransysk Ingeniör och fem års ledamot af den 
höesta lwnseljen i Flottan, vill jag nndersölw, om dessa be
tydlif,a minslmingat· äro nyttip,a eller skadliga för mitt Fä
llerneslands makt. Jag åsidosiilter all fråga om personerne, 
för att ensamt öfverväga det allmiinna bästa." 

"De anmC1rkningar, jaf, ef1r att framställa, skulle blifva 
desamma, med hvill;a andra \\lin istrar, hvilken annan Kom
mission som helst, vore de än mindre mine enskilte vänner 
än dcsse äro. Jag erl\änner och föridarar mig inse deras 
goda vilja och afsip,ter, jag eör rättvisa åt deras upplys
ning- med ett ord , jaf, hyser den största al;tning för män
nen , men, min första vördnad och min högsta tillgifvenhet 
tillhör mitt fädernesland. Med dessa tänkesätt slirider jag 

till verliCt." 

'1Så väl Kommissionen som Sfyt·elsen och de båda Kam
rarue vilja hafva en ÖrlogsiJotta, vrd sammansalt och maktiv,. 
Erned lertid nedsätter Kornmissionen , fr ån !13 till 73,000,000 
Francs, dE' t af l\larin-Departementet begärda extra anslag, 
för att återröra dess materiel på en fot , som den aldrig 
bordt lemna , och som den endast föl'lorat af en beldaglig 
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anledning-, neml. att under 13 åt· och derutöfl,er detta De
pa rtements anslag för materielen haft en brist, som varit 
mäl'l•bart verksam och systematiskt föranledt det närvarande 

sliicliet." 

"Detta är ett eemensamt och oförklarlieen öfverens
sWmmande fel af både 'den lag-stiftande och verl;ställande 
makten, hvat's följd bilda förutsett, men aldrig förrän under 
senare åren haft verklig eod vilja att för ebygga.'' 

"Hedan llt· 1833 upptäcktes af Marin-Ministern, Amiral 
de Rigny , den brist uti anslaeet för Marinens matet·iel, som 
det årets Gudget-Kommission upprättat. Uti den rapport till 
Konungen , som föregick burleeten för år l S34 , och hvaraf 
de bf1da lwmrarne fått officiel del, yttrar sig denne Minister 
uti följande ordalag : 

"Tiden i1r inne och har bestyrl1t, att äfven om vi ställa 
"våra bertilminear på de mest hushållsaktiga erunder' hafva 
"vi för dc löpande arbetena likväl funnit en brist, likstämmig 
"med bristen uti anslaget. Uti denna framst(lllniug - yt
"trade han - är det tillfredsställande för mir, att under
"stödjas af den sista Finans-Kommissionen. Den satte en 
"heder uti , att uttala denna allvarliga, af hög vie t varande, 
"sanning: bevara {ör framtiden." så talade segervinnaren 
vid Navarino. '1 

"Må det tillåtas mig att, utan egenllädek, men också 
utan öfverflödig återhållsamhet, yttra, att det var jag, som, 
i egenskap af Föt·edragande för föresående budget , rörande 
arbetena, framstäide dessa allvarliga sanningar, h vilka kunnat 
blifva nyttige, men icl1e rönt framgång." 

Baron Dupins uppläste härvid ett utdrag af dess rap
port 1833, livaruti han, understödd af Amiral de Rignys rap-
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port till Konungen, anvisat, ntt för materielens underhåll och 

nybyggnad erfordrades en förhöjning uti årlir:a anslaget med 

4,654,287 Francs, h vill; et för 20 år utgjorde 93,085,7 40 

Francs. Häraf följer, att, för ernåendet, på de 7 återstående 

åren till 1853 , af IJVad man åsyftade af materielens kom

plettei·ande, fordrades, h vad styrelsen begärt, ett extra an

slag af 93,100,000 Francs; och har alltså behörir:heten af 

förra beräkninr:en besannats. 

''Nu (fortfar Baron Dupins) påstår Kommissionen , att 

den vill återupprätta Marin-materielens normal-tillstånd, och 

densamma föreslår en afpl'utning af 20 millioner på de 

93, hvilka äro beviste vara oundgänglige, d. v. s. en ned

sättning af iclw mindre än 20! procent.11 

''Om detta härledde sig af ovilja för Flottan 1 så skulle 

jag förstå det ; men då man , under åbel'opande af kårlek 

derföre, till denna grad vill försvara meulen för återupprät

tandet af dess materiel, kan jag för ett sådant förhållande 

icke göra mig redo., 

"Den ädlaste pligt, Deputerade Kammaren har att upp

fylla, är, utan gensägelse, att strängt hushålla vid fördelnin

gen af det allmännas medel. Detta ial1ttager den kanslw 

icke alltid, men det utgör dock en sl>yldir:het., 

''Heder derföre åt den Kommission, som älskar en till

börlig sparsamhet och hushållning; men framför allt den 

bushållning, som icke leder till synbar nedsättning af N:ttio

nal-maktens väsendtligaste lifskraft, hvill1et - låtom oss iclie 

frul1ta att siiga det - icke skett i elak afsigt. Det är ett 

misstag :tf Kommissionen, och sädallt vill jag försöka att 

leda i bevis. n 
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,Gör Frankrike anse den seclande Flottan såsom till

hörande ett artagande fordom~ - är hvad som bör under

sökas." 

"verlden ä I' örvenaskad af ångans undergörande verk

ninaar. Denna rörelse-kraft har förorsakat märkbar föran

dring uti lwmmunil;ations-utvägarne på land, och har betyd

ligt befrämjat handels-navigationen. Underhållandet af rela

tioner öfve1· hafven , folken emellan , är numera icke bero

ende af atmospherens nycker, och hvarje dag medför nya 

framsteg. För 20 år sedan våcade man lm a ppt besegla Ka

nalens sund med ångfartyg, och nu går man dermed öfver 

Allantiska och Indislm hafven, utan att uppehållas af stormar 

eller passad-vindar." 

"Ej blott det l1alla förnuftet går att följa, att beräkna 

framskridaodet af dessa underba1·a inrättningar. Inbillningen 

går ännu fortare ; den går framom verkligheten , och intet 

hejdar dess förhoppningar. Dra~en af dessa föreställningar 

hafva de fått rotfäste uti tanliarne, och såsom ett mera 

tröttsamt än nödvändigt, mera betungande än nyttict bihang, 

föraktas den sl1att af naturen 1 som fås för intet - vinden, 

att begagna genom segel." 

''Jag tillhör visserlisen icl1e dem, som anse för små

saker den lysande utvecldigen af en stot· upptäckt, och den 

tillämpning, man deraf kan göra uti Krigs-marinen. Jag ut

märkte red:tn 1825 :tlla fördelar deraf uti då afgilvet betän

kande, i följd hvaraf Vetenskaps-Akademien godkände min 

aflidne väns, M:r Maristiers vackra af handling om Ångfartyg. 

Senare (1834) använde jag mitt inflytande uti Mar-in-De

partementet för att få anslag af 6000 Francs belöning till 

den, som kunde uppgifva fö1·delaktigaste sättet för ånckraf

tens användande å krigsfartyg." 
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11 Uli de fyra I'apporter, som jag al'gifvit till Deputerade 
Kammaren, angående Marin-budgeten, har jag icke underlåtit 
att, vid upptagande af bristen för materielen , utmärka det 
vigtiga in(]ytande, som ångans begagnande i framtiden har 

i'ör den seglande styrlwn ." 

"Med ett ord, uti mina rapporter, vid slii!dringarne af 
industriens framsteg, har jag , särdeles 18H, utvecldat ena
handa tankar om framstegen såsom i synnerhet nyttiga för 

Frankrikes Flotta." 

"Jag har t1·ott mig böra erinra om dessa falila, på det 
man icl;e må tillvita mig att vara föga gynsam emot en 
Ängmarin , eller att iclie göra rättvi sa åt dess framtida ut
bildning. Men ju lycldigare jag l>änn er mic- uti föreställnin
gen om de fullkomlieheter, man sl!iilieen !wo hoppas ernå 
från den sidan, desto mera har jag, med h varje tänkande, 
bordt taga mig till vara för en så uteslutande förliärleli, att 
ja e derieenom simlie gliimma det element , som, ända in till 
denna dag , varit villwret för så väl llandels- som Militär
marinen." 

"så länee man finner sic- böra iakttaga bushållnine vid 
transporter, skall man icke upphöra, att uti navieationen 
begagna vinden. De nationer, hvillia varit angeläenast att 
antaea transporter med ångfartyg, för sådane handelns eller 
statens behof, som fordrat skyndsamhet, lwfva ännu icke, 
äfven uti nybygenader, utvidgat den i någon mån, som l;an 
hafva betydliet inflytande på det hela i framtiden., 

,Närvarande förhållande emellan de två klasserne, som 
drligen byggas för Stora Brillaniens handel, är följande : 

seglande fartyg 

Xngfartm 

Tonnage. 
95 (94,629) 

u (u,371)." 
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"Ar denna enkla tabell kan man bedöma , huru aOägse 
från veddigbeten den nog allmänt hysta tanlwn är, att Äng
marinen är näi'a att uttränga den seglande Marinen för 
Brittiska rikets omätliga Ilandels alla behof. '' 

"Ännu ofördelal;tigare för ångan är förhållandet frank-
ril;e än uti England." 

''Närva1·ande proportion emellan de två ldasseme far
tYG, som årligen byggas för frankril;es handel : 

seglande fartye . 
Ängfartyg. 

Tonnaee. 

!18 (98 -f0 ) 

2 (11~-).'' 

"Den vel'ldiga orsal1en till det tre gåneer mindre ha
stiga framsliridandet uti Frankrike än i England består uti 
de svårigheter, vi möta, och hvilka äro större , men för
defarne mindre, för anslwffande af hvad som erfordras för 
ånefartyg än seeland e fartyg., 

,Vftrt Stål, vårt Jern är dyrare och våra stenkol äro 
mera afläese från våra hamnar., 

,Eneelsmännen hafva hunnit femton år före oss uti 
ångfartygs-navigationen, ty då de bmga hundrade ångfartyv,, 
bygga vi sexton; då de erhålla en skepps- dräglighet af 
I 0,000 Tons, så erhålla vi endast 800. De äea följaktli
gen alla medel att göra sex gånger vidsträcktare försök än 
vi, och det på fartyg af nära dubbla storleken." 

11 Detta ensamt föridarar, hurusom , oansett våi' uppfin
nings-förmåga, de fullständiganden , som härledt sig från 
Frankrike, äro mindre än dem i Enelaod." 

''Det hörer följaktligen till soliens natur, alt En:;el,miin
nen hunnit forture, ej miudre uti uppfinlliJJgar, ~Ju försiili 
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och lycliade resultater i fråga om allt, som angår ånr;ans 

ilegagnande till furtygs förande eenom sjön.'' 

"En dylik oliigenhet, hörande till saliernes ordninr;, ut

e ör icke sklil att af hålla oss ifrån att' så vid t möjligt är·, 

antaga alla nya utvägar till erhällande af en Ängmarin ; men 
den afhöljer den ibland oss rådande villfarelse, att en Ång

tlotta skall bibringa oss fördelar öfver Eneelsmännen , som 
iclie kunnat ernås med en seelande Flotta. • . . . Denna 
opinion, jag tvekar intet öconblicli att föriiiara det, är falsk.'' 

"Det är icl1e sl1äl att afhålla oss ifrån att begärligt incå 
uti det nya skicket ; det är ofelb-art, och vi äro dertill 

tvuncne; men valitom oss, att deraf förvänta eller lofva oss 

mera eller annat, än hvad som är förnuftigt. 11 

''Låtom oss undersöka en victig fråga, som hlifvit hand
lagd - jag hade så när sagt - sargad af Deputerade 

Kammarens Kommission.'' 

"Bör Frankrikes Militär-marin upphöra att vara samman

satt af seglande Skepp '?" 

11 Seglande Liniesliepp , böra de öfvergifvas för att er

sättas af Ångfartye '?" 

"Är det med detta 1 det förflutna, hvarmed man mdste 

bryta - hvarmed - för att begagna de uti repporten bin
dande uttrycken - man ännu icke vill bryta helt och hållet ? 

Denna framställning bevisar, att Kommissionen åtminstone 
vill bryta med en del af det förflutna, d. v. s. med seglande 

Krigsflottan. Seclande Krigsskepp hafva, det medgifves, min
dre hastighet än Ångfartyg ; men är det derföre skäl för 
oss , att icke begagna dem såsom en seglande Arme. Jag 

bestrider detta ." 
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"Jag påkallar här alla statsmäns och alla Vetenskapsmäns 

uppmärl1samhet. Denna fråga är den vietigaste, vår tid er
bjuder, rörande beslwffenheten af de större Sjö-nationernes 

Krigsflottor." 

"Låtom oss icke inveclda den uti några teckniska de

taljer; låtom oss taga den uti sin högre bemärkelse.11 

''Skeppen uti en sjöstyrila äro , med afseende på deras 
massa och hastighet, för den , IJVad Infanteri-Regementerue 

äro för en Arme till lands , då RegPmenterne föra med sig 

Artilleri. 11 

"Förestäiiom oss, att man ända till vår tid icl1e känt 
bruket af Kavalleri, d. v. s. en ordnad styrka med förmåga 
att röra sig två, tre, fyra och ännu tlera gånger hastigare 

än Infanteri, och detta underverl• vore Ångmarinen. Hvad 
siwlie vi då säga, om våra nyhets-härnare yrkade: hastig

heten afgör allt, låtom oss öfvergifva Infanteri och endast 

slåss till häst." 

11 Skall man kunna tänka sig, att den makt, som sålunda 
förvandlade sig till Kavalleri, skulle beseera en annan, som 
biföll , att för kriget endast hafva ett kraftfullt och väl ord
nadt Infanteri '? 11 

11Romersl1a Legionerne hade endast -lv och någon gång 

icke -.lo Kavalleri. Deras Infanteri eröfrade verlden. Alexan
ders phalanger voro ännu mindre rörliga än Legionerne, och 
endast beräknade på fotfolli; de inkräktade Orienten.'1 

"Aldrig var Fransyslw Armeen mera beundrad , än då 

den med Infanteri måste ersätta det svaga antalet af Kaval
leri; derom vittnar Italiens vackraste fiilttåg och slridcrne i 
Egypten emot Mameluckerne." 
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"Ell lirifisstyrka under segel innefattar Infanteriets fast
het med det fl'lllitansvärda af en befästad kriesplats. Den 
utgör tre- till fyrdubbla b<~tlerier, som verka gemensamt 
och röt'a sig med samband, men af rörelsen icke tröt.tas; 
en mäl'!, bar förmån framför fotfolket.'' 

"Ånefartye kunna omkring en seglande Krigsflotta e öra 
under n f hastighet; men i närvaro af en väl och orduings
fullt sluten slag-Iinie är det nödvändigt, att man deremot 
siittct· en annan, hvars eld ät· lika verlisam och massan af 
artilleri-Iiraften lika lwuceutrerad, för att icke hlifva lit'ossad." 

"Hvnd iir väl långsammare iin lnfauteri-bataljonernes 
marcher, hindr<Jde af en större styrlw Kavalleri , som rörer 
sig fem till sex gånger fortare'? Emedlcrtid lortsälter In
fanteriet sin vii[!; det uppnår sitt ändarnål långsamt, men 
siilicrt, då det fll' ett sådant Infanteri, hvaraf verlden räknar 
trenne , nem l. Frankrilie, Hyssland och Eneland. Kavalleriet 
måste derföre vika.'' 

"Om genom ett förändradt systern , kvartill ingenstädes 
ännu tagits ett enda steg, man skulle lyclws att konstruera 
Linieskepp utan segel; Linieskepp, h viilias fortsl!alfnines-medel 
voro fredade för förstöring af fiendens · eld ; Liniesl!epp 

. ' lmlka, på lilla lång siaglinie som nutidens Linieskepp er-
bjuda, kunna utveckla lika artilleri-kraft ; då, men incalunda 
förr , lwn man siiga sie hafva funnit utväg att ersätta seg
lande Sliepp, men ditintills, låtom oss behålla dessa. De 
hafva iclie upphört att utgö1·a den styrka , som afaör den 
vigtiga täflan att segra på hafvet." 

''Denna theori, som jag nu framställt , och hvilken man 
ännu icke öfverväet och bestridt, är öfverP.nsstämmande med 
de större Sjö-nationernes innersta åsieter och erfarenhet, 
i synnerhet Eneland. Låtom oss tillse, huru detta land 
handlar· i denna stund.11 
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''Under de sex sista månaderna har stor anledning varit 
att emotse ett krig med Förenta staterna. England har an
sett Oregans-tvisten utgöra en af dessa ambitions-frågor, 
från hvilka man icke borde afstå för hvad pris som helst.'' 

,, England fruktade , såsom resultat af ett krig med 
Amerilwnska förbundet, en icke otiinkbar förlust af sina vid
sträcllta länder uti Canada, nya Slwttland, nya Brunswich 
och öfrige lwlonier norr om den stora Republiken. För att 
sätta sig i stånd att af böja alla dessa faror, har det , utan 
hemlighet, men med lirart, gjort en frulilansvärd rustning, 
bestående af 

Linieslwpp : 

6 Tredäclwre, 
6 skepp om 80 lianouer, 
2 d:o om 74 d:o. 

H skepp. 

Seglande Fregatter : 
7 om 50 lwnoner, 
5 om 42 a u, 
l om 46. 

13 Freeatter. 
i\Ied de mindre, tillsammans n seglande fartyg. 11 

"Ånefregatter och Ånclwrvetter, disponibla uti Atlantiska 
och Stilla hafvet, 7 ." 

"Af dessa hieshercdclser i det öeonblicl!, då ett freds
hrott syntes oundvildigt, är det ingalunda tvetydigt, IJVad 
England har för öfvertyeelse om hvad som är lirartfullast uti 
sjöliriget, och att största vigten der h vilar på seglande fartyg." 

"Betralitar man förhållandet i antalet kanoner, så finner 
man en ännu större skiluad än i antalet fartyg." 

seglande Flottans bestyclming utgjordes af kanoner, 
å Linieskeppen 1,106, På Ånefregatterne och 
å F't'e[plterne 576, Ångkorvetterne HO 
å Korvettern e 168. kanoner. 

Tillsammans 1,850. 
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"Jag öfvel'lemnar åt en hvar att bedöma , på hvilken

dera af de siirsliilte stridslirafterne Englaud mest litade för 
att bereda sig seger '? När var likväl fr·åga om att brottas 

med en mal1t, som har föga betyd11g seglande Krigs!lotta, 
men hvillwn, hvad angår Ångfartyg 1 i)ger omätliga tillgångar 

från handels-sidan.'' 

"Jag vet väl h vad inkast man icke lär er underlåta att 

häremot göra, nemligen : "England har få Ångfregatter· och 

"Korvetter, men det bygger många, och deremot ffi seglande 
"skepp och Fregatter." Nå väl, detta är åter ett misstag. 
I detta öe·on!Jiick, då jag talar de rom , bmea Engelsmännen 
dubbelt !lera Liniesl(epp än Ångfreeatter, och äro längt ifrån 
att upphöra med seelantie Freeatter.11 

"Engelska Amiralitetet beiraidar följalilligen icke seglande 

Kriasilottor såsom ett forntidens skräp, hvill•et i dag borde 

föralflas, men med hvill1et man af artighet dröjer att bryta 
för alltid." 

"Engelska Amiralitetet har r[itt; och om vi äro förstån
dige, böra vi följa dess efterdöme. Vi böra, liksom uti Eng
land , taga för afgjordt, att Liniesliepp och större seeland e 
Fregatter innefatta den största materiela kraft, som kan ut
vecldas på hafvet." 

Baron Dupins uppdrar:er härefter en historik, hurusom 
Fransysl1a Flottan efter Richelieux's död och under Mazarins 

1\Iinister förföll; men efter dennes diid, hvarigenom Ludvig 
XIV ficl; fria htinder, återupprättades Marinen efter sex år af 

den snillril1e Colbert till 60,000 Matroser för Ihndelsllottan 
och staten samt till GO Linieskcpp; och under Signalai, 
Colbcrts viirdir,c son , föriiktrs antalet till 100 Linieskepp ; 

vidare huru denna Ma ri n , som genom Lndrigs öfvcrmod 
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måste miita sig med 44 Skepp mot 96 förenade Enaelslm 
och Holländslia, led nederlag - men med heder; huru nu
det· den påföljande Förmyudar-Regeringen och den verklige 
Flenrys Minister Flottan förföll ; hum den föröktes under 
Ludvig XIV och deltog uti Amerikansila fribets-kriget med 
so Linieskepp samt tvingade England till fred • • • . hvar
efter han fortfar (sid. GOO ). 

11 Efter sju års fred rälmade Franln·ike 1790 ännu 69 

Liniesl(epp. Det hade l 04,000 man inslirifne uti Marin-
ldasserna." 

"tåtom oss förbigå den långa serien af motgångar, som 
vår Marin rönte ifrän 1793 till 1805 , året af slaget vid 
Trafalgar. Men då insåg Napoleons snille vigten af att äga 
en Marin utaf Rangskepp. Han lyckades deruti genom be
undransvärda ansträngningar; ocliså räknade han redan 1814 

Sl1epp i stridfiirdir:t sllick 69, 
d:o under byggnad . • 39. 

Tillsammans 108." 

"Om Kejsaren icl1e företagit det heldagansvärda fälttåget 
åt Moslwu, men fullföljt sitt lwntinental-blocl!ad-system u n
det• tillvexten af sin sjöstyrlin, så hade England lupit stor 
fara och skolat tvingas till fred." 

En sådan utredning af denna för verldens alla nationer 
vietiga fråga har hlifvit gjord af en man , hvars namn är 
l1ändt uti alla länder ; men äfven andra män så inom som 

utom vapnet hafva uti Frankrike i denna frågas diskuterande 
deltagit på ett sätt, som viii förtjente att blifva allmänt 
känd t 1 såsom ådagalagde bevis , grundade icl1e på hal f ldoli
het, utan på verldiga Statsmanna-insigter, i bredd med stilier 
saldiännedom, äfven i de ringare detaljerne. De, som synas 

mig lycldiuast harva uttryclit sig i sådane hänseenden, äro 
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uti Piirslwmmnt·cn i .In ni månad förlidne ~r, den 15 , Ilaron 

Charles Du pins, Grefve 13 <' 1i g· not., Baron Tupenier, Vice-Ami

ralerne Grivelle och Birgenet, och den 21 Grefve Monlam

bert m. fl ., allt ledande till det resultat vid voteringen, som 

jag omnämnt. 

Då jag här nämnt, med h vilken uppmärl(samh et man i 

Franl•rike söl•er förb ätt rin gar i hvad som angå r l\'lar ineiJ , 

torde dertill höt'a, att. man äfven i tul;ti slit hänseende sett 

förnyade afhandlingar. Uti Konc-1. Siillskapets Arldv finn es 

en traites de la Tactirjue Nava le af 1834, hvillieD synes vara 

uturbetad med sjömanna- uppmärl;samhet och er farenhet. 

Men ehuru den ihland regiorne och före sl<rifterne omfattar 

delar, so m jag anser välfiirtjente att intagas uti vår 

1!'\3!1 upprät 1<1de och af Ko ng l. l\la j:t fa ststäide Evolu

tinns- och Signa i-Boli, iir,er docli denna i afseende på de 

stadaanden, som iiro best;imde, en utförli;::hct och redighet, 

som uti den Fransys lw saknas. Den en da anmiirlming, jag 

sl1ulle lwnna tillåta mir, emot vår nya T~ldil1, ii r, att förfat

tarn c pilrälmat nog m yclwn erfarenhet hos IJefälet, ty ehuru 

systemet är fullt liOnsecrvcnt, fordras docli särdeles upp

mii rl;samltet vid dess instud erande, för att ö~onbli cldigen 

tiiHimpa reglor och fö1·eskrifter. Jag anser visserlir:en , att 

för cs l;rifternes punl;tuela ialittngande utgöra viikor för möj

li r, heten att lwncent rera en Flottas ell er Eslwders matcriela 

lirall , mrn jag siw ile anse, Gtt en antydninr: varit lil<a myc

ket verlw nd e som en förshrift. Den förra har lilw in(l ytand e 

på den verldiga am bitionen som den senare, men fötjd erne 

äro olilw, om anmärkningGr nppstå, der för es lirifterne iclw 

kunnat ell er iämplip,rn hordt föl jGs. 

Gl'nom ett fycldiet hiincle lsr rnas sammantr~ifrande !Ji ef 

det just den O!liccrs lott, som hade friim sta rummet ut i 

Konunitl t;!'n för ntarhPI<! tlde af (kli a förtjcn,trulla vrrl\, Glt 
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sllsom Amiral, undersliidtl af vapnets yppe1·ste skepps-Chefer, 

vara den förste, som uti större skala pröfvade, hvad ban 

utarbetat; och jaa lian id•e nel<a, det jaa och troligen flera 

med mi u, af så viii Chefen för I 846 års Esliadet· som dess 

Skepps-Befälhafvare, önsl<a ett meddelande i h vad afseende 

de föreslu·ilter och reglor , som i den nya sjötaktiken be

stämmas, funnits så tillfredsställande, att de i siQ eeenskap 

af reelementariska stade-anden kunnat blifva och blifvit under 

expeditionen iakttaene; och i synnerhet böra de anrnärlmin

gar, hvilka vid siirskilte evolutioner rnöjlieen varit att göra, 

vara af ett stort int:·esse för det stora antal af alla grader• 

h vi lka önsl>at deltaga uti denna , den första eskader, som. 

varit utrustad på en tid af flere år. 

Såsom ett ytterligare bevis på dt'll rastlöshet, h varmed 

man söket' fulllwmna allt, livad som tillhöret' sjökriget i 

Franl>rike, får jag fästa uppmärl<sarnheten på ett förslag till 

signaler, så dag som natt, h vilket upp[;i fves användhart e,j 

mindre på flottor, än ifrån dt>sse till och ifrån land, på jern

Vflp,a r, till och med emcllatl all<it:se ifrån h varandra födagde 

Arme-korpser. 

livad l\'att-sir,naleringen s;irsliilt angår, sä ans<'r jag detta 

system iifvertr:i/fa allt , h vad kiindt ii r, att sjö-nationerue 

hittills hrnliat och försökt. ~lett jarr bcliiinner, att jar, anser 

tvifvelalitiet , det man kan åstadkomma den materiel, som 

dertill fordrades, nem l. kolorerade ralieter, h varuti fiirgome 

så hjert framstå, att icke misstag eller förblandning deraf 

kan orsaka villelse. 

Onekligt är, att en väl slagen en pundig raket har en 

länp,t vidstriie ldare l10rizont än till och med de tleste fyrar 

på laud , ~ch at.l dett iir urskiljbHr på al'~tänd, der skolt icke 

fj 
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kunna höras, <;>m vinden ligger emot; men då, som anfördt 
rtr, jag icke känner, om Iustfyrverl<eriet här i Sverige hunnit 
den höjd, att, såsom uti Fransyska skl'iften är upptaget, man 
kan hafva 12 variationer uti följande färg or, dels ensamt, 
dels 2 uti samma ral;et (till och med tricolor uti uppmärk
samhets-ral;eten), nem\. hvit, röd, eui, blå erön, och kre
verad med stjernor ·(plui d'Or), så lwn jag icke yttra mig 

öfver systemets nnvändbarhet. 

Att våra Fvrverlwre här i Carlslirona troligen icke lyckas 
att slå sådane ~aketer med tillförlitlighet 1 har jag anledning 
att tro af det sliäl, att, sedan f(ongl. Örlop,smanna-Siillskapet 
vintren emellan 1838 och 39 anställt försöli med det seder
mera faststäida systemet med 4 lanternor och uti afgifvet 
underdånigt betänkande icl;e kunnat tillstyrka detsamma för 
Flottan , begftrde Kongl. Sällslwpet af Befälharvande Amiralen 
att få göra försök med enpundige brännare uti tre färgor, 
nem!. hvita, röda och blå , i följd hvaraf all uppmärksamhet 
af [-]err Typ,mästaren och Fyrverkarne användes vid slagnin
gen af ett icke obetydligt antal af hvarje färg. Dessa brän
nare afbrändes på I\onp,sholmen och observerarles ifrån flera 
punkter ; men ehuru färgorne n5gorlunda kunde skiljas från 
hvarandra de första sel;underne efter antändningen, öfver
gicl! fll.q~en snart till vanlig brännare-elds och syntes såsom 
s5dan största delen af tiden , i följd hvaraf äfven detta för
söll iclie ansi\gs nog tillförlitligt för den vigt, som ligger 

uppå signalers tydlighet. 

Emedlertid , och då det icke är ot.ftnkbart, att man se
dan den tiden och särdeles i . Stocliholm hunnit längre i 
Justfyrverkeriet, synes mig, som lönade det väl mödan att 
våga försölwt att erhålla pålitlige färp,ade ral•eter; och torde 
genom belöning af en summa penningar till den, som lycl;as 
att slå · sådan e ral<eter, som af behörige personer godlitinnas 
att användas till signalering nattetid, säkrast vinnas ända-
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målet att få s:idane. För min del anser jnr: docl1, det man 
borde åtnöja sig med fyra färgor ralietet·, neml. h vita, röda 
och blå samt lirevad med stjernor. 1\'Ied dessa kunna många 
variationet· cöras, och ånnu flera än uti systemet med lan
ternor. 

Systemet fiir dag-signaler var detsamma som för natt
sir:naler, hvad tabellerne beträffa , men verkställes med pje
ser, hvilka benämnas Parachutes, som på Svenska öfversättes 
med fall-skänn. Men huru dessa äro beskalfade , beskrifves 
icke , utan endast att de hafva samma färgor som natt-sig
nalernes raketer, med svart i stället för s. k. plui d'Or. 

C. L. 



SYSTEi\l FÖR BÅT-TJENSTENS UTÖFNII'\G *). 

H varje Sjö-Officer, af h vad grad som helst, erkän~er 
vigten af att harva ett system för ofvannämnde del af Ot·

logs-tjensten, som är lätt ordnadt och skyndsamt kan in
örvas. Men inom hvarje Sl1epps-cert äro dessa systemer i 
d~talj så olika, och variera till och med i dess väsendtligare 
och maktpåliegande delar så , att de göra hastig öfverens
stämmelse och samband, bf1t-divisioner emellan, till ett för 

den Jwmmenderande Officern besvärligt och ansvarsfullt tjenst

åliggande. Ehuru han vet sig äga att disponera öfver be
slutsamhet, skicklighet, fysisk liraft och mod , kan likvål bd
sten på en gemensam plan inom hela Flottan,' i denna vig
tir,a gren af tjensten försätta honom i en obehaglie belägen-

•) Denna afbandling från Engelskan, inlemnad af en ung Sjö-Of!icer, 

; om tjenstgjort på Engelska Flottan, innefattar en, ehuru icke 
i allo för vår Marin tillämplig, dock i många afseenden ganska 

vigtig ledning för ordnandet ar den bos oss alltför mycket Asido

satta båt-tjenstgöringen. 

.:<!nnu torde uti miingens minne lefva hågkomster af den tid, 
då hnn, som ung Of11cer, hals öfver bufvudet utskickades med 

skeppets bevärade slupar, utan tid att ordna det ringaste, eller 
ens med synnerl1g reda på ändamålet med sin beskickning. Om 

följderna deraf icke alltid voro just ändamålslösa , blefvo dock re
sultaten aldrig bvad de kunde ocb borde blifvit, om allt på för

hand varit så förberedt och ordnadt som vederbordt. Måtte för 
den sk ull det här införda systemet för bål-tjensten blifva en väc
kelse till fö,·blittring af denna angelägna del af själjensten äfven 
hos oss; och jng är då öfvertygad, att den unge Oft1cerns föl·

tjenst, som härtill gifvit första anledningen, icke k'1n blifva på ett 

mera till f• edsslöilande sätt belönad. liedaktionens an m. 
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het och göra hans uppdrat: , i trots af de största anstt·äug
ningar, svårt, om icke omöjligt , att fulleöra. skulle ett 
skepp anlända, just då en båt-expedition vore för handen, 
eller ett fartyg nyligen vara utrustadt vid ett sådant till
fälle, eller förändring af befäl upplwmma (hvilken ändrade 
alla förr uppgjorda ordningar), blef deraf en naturlig följd, 
att den kommenderande Officern vore nödsakad eifva en 
otalig mängd order, innan han kunde blifva säker, det alla 
divisionerne under hans befäl förstodo hans kommando, och 

komme att utföra de åsyftade evolutionerne med precision 

och på det sätt, som han önskade att se dem verkstät da. 

Den beständiga uppmärksamhet, med hvil11en Sir Thomas 
Cochrane, Eskader-Chef för den Ostindiska stationen, följde 
denna vigtiga del af tjensten, styrlite nödvändigheten af att 
hafva en generel plan, en bestämd exercis å förekommande 
olika evolutioner med båtat· under rodd , en allmän signal
bok för hela Flottan , ett skriftligt förslag, upptagande det 
effektiva tillståndet af hvarje båt med dess armering och 
besättning, och hvilket förslag genast inlemnades till den 
kommenderande Officern af Divisions-Bef!ilhafvaren, så snart 
ban med sin division tillstötte. 

Denna eskader vill jag derföt·e af tvenne sliäl taga till 

mönster för mitt förslag: l :o emedan jag är öfvertygad, att 
denna eskaders båt- arrangemen ter v oro verkställbara och 
högst ändamålsenliga ; 2:o emedan på ingen station , på se
nare tider, Englands eskadrar oftare behöft att sända sina 
båtar bort för dagar eller veckor å fiendtlig kust , utsatte 
för alla de omvexlingar, som krig, sjukdomar och tropikens 

klimat medföra. Nya Zeeland, China, Borneo äro bevis, som 
styrl\a min sats. 

Ett generelt system medför likstämmighet, säkerhet o'CI.t 
allmin trefnad , frikallar Befälhafvareu ifrån alt ingå i detal-
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.jer , fritager honom fr&n omtankan på annat än planen för 
en attack , landstigning eller kryssning, och lägaer i darren 
rätta orsaken till en mindre lycklig utgång. 

Jag vill försöka att framställa det sätt , hvarpå ett dug
ligt och planmessig t system skulle kunna till v ägabrinaas , uti 
fyra hufvud-afdelningar. 

l :o Utredning för båta1·, utrustade till kricstjenst, deras 
armerande och bemanning för längsta expedition, då båtarue 
äro mer än 24 timma1· borta från sina skepp. Dito för 
kortare expedition, som ej fordrar mer än 12 timmars 
frånvaro. 

2:o Uppgift på båtarnes effel•tiva tillstånd. 

3:o En allmän gällande Signal-bok för båtar. 

4:o Ett Reglemente för båt-exercis under rodd. 

Den första punliten innefattar, enligt sin rubril•, hvarje 
artil1el, som tillhör antiugen båten , båt-besättningen eller 
dess armering, med ett ord allt, hvad som erfordrades vid 
alla förekommande omständigheter, så fullständigt, att båten 
aldrig hehöfver återvända till sitt sl;epp i och för afhjelpan
det af något behof, förorsalwdt af den _skyndsamhet eller 
det buller i fartyget, som uppstår, då order girves att ar
mera och bemanna båtarue på så och så många .minuter. 
Jag simile tro, att, om ett sl1epp l1an , till följe af sin di
sciplin, inom 15 minuter hafva sina båtar färdige för längre 
kryssning, och det sedan skulle befinnas, att någonting fattas 
uti en af dem, det förverkar allt anspråk på att blifva an
sedt bättre än ett, som behöfver en timma till rustning af 
-sina båtar, då dessa hafva allt, hvad mensklig skarpsinnighet 
kan förutse, till uppfyllande af alla behof, som lmnna upp
komma under den tjer.st, hvartill de påkallas. Det är ta
delvärd t hos en kommenderande Ofllcer att utskicka sitt 

fartygs båtar med ett uttryck : "Åh, t: ör iueentiug, säll af! 

87 

det kommer icke i fråga", och det änuu met·, om man tan
ker : "det kan ej blifva bemärl•t". 

Att bevisa, att det både kan behöfvas , komma i fråga 
~ch blifva bemärkt, är likväl hvad jag ernar komma till, och 
skulle jag än icke lyckas häruti, är jag likväl nöjd, öm dessa 
framställningar förmå att sporra andra till uppgörande af 
någon plan , som lemnade ändamålsenligare resnitater, att 
nemligen gifva vapnet möjligaste höjd af fullkomlighet. 

För att befrämja detta ändamål, bör ett tryckt Inven
tarium för båtarnes utrustning lemnas till Chefen och af 
honom fattas inom ram samt upphängas på något synligt 
ställe i skeppet, och alldenstund all utredning af h vad natur 
som helst erhålles från Uppbördsmännens förråds-rum, skulle 
det lätta ntförandet, om d esse personer vid sådan e tillfällen 
vore ansvarige för de persedlars anskaffande, som tillhöra 
hvars och ens detalj , och om för den skull en lwrrekt ta
bell upphänges i hvat·je uppbörds-rum för olika slags båtar, 
kunde ingen ursägt för försummelse godl1ännas. 

För utrednings ombesörjande vill jag fömtsätta tvenne 
·rall , nemligen : 

I:o Till en aflägsen expedition, utrednings-persedlar för 
båtar, bestyckade med kanoner. 

2:o Till aflägsen expedition, utrednings-persedlar för 
båtar, h vilka icke äro bestyckade med kanoner, men föra 
beväpnadt manskap. 

Mastern e, seglen, ankrarue med draggtåg, åror, soltålt 
med dess stöttor, förmodas alltid ligga tillreds i båtarue och 
deri genast nedlangade, så snart d esse äro utsatte, och tof
terne uti , och då de skola på någon expedition , försedde 

med sin kanon , lavett och kursör samt tillbehör kompl€tt. 
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Officerarne, som hafva befiil öfver båten, ombesörja all
skalfandet af signal-flatmor i den båt, som Divisions-Befäl
hafvaren för sig utser, äfvensom blyertspenna och papper, 
.ol!tant, tournikett, navigations-tabeller, en liten logg-rulle 
och kikare 1 bvilka senare hänr,as i stroppar balwm hack
brädet. 

För de öfrige båtarue: svars-vimpel, portee-tabeller för 
kanonen, uppspikade på hackbrädet, nycl•el till kardus-lådorna, 
vred till kranen på brtinvins-anlwret, triidd på ett snöre 
om halsen , samt en lwrrekt lista på alla persedlar 1 till
böri&e båten. 

Uppbörds -skepparen bar att från sitt uppbörds- rum 
utlemna: båtens nachterhus lwmpletteradt, olja, oljekanna, 
vekar, garn-nystan, platting för årorna, 30 famnar lösända; 
uppskjutet nätt under sitsen al<ter-nt, fyra förråds-block, 
lod och lina mårkt i fot, sex förråds-årstroppar ; seeel
sömmare-handske, nål, tråd, sex alnar hitt duk och en liten 
splits-knop, förvaradt i en påse. 

Uppbörds-Timmermannen utlemnar från sitt uppbörds
rum : förhydnings- vadmal , spik, haruniare, tång , talg, 
djuplod, dref, skarf-yx, koppar för årorna, hvilket allt bör 
förvaras uti en liten draelåda akter-ut. Båtens kok-aparat 
(upphängd mellan 2:ne af de främsta tofterne), regn-pre
senningar, ett stycke planka, 2:ne förråds-åror, en båtshake, 
2:ne roddluckor, 2:ne tullpinnar, presenningar för att be
täcka amunitionen, en spada, en kofot 1 en yxa och en såg, 
upphängde på sidorne under tofterne, allt i vård af Tim
mermannen, som är d eld till båten. 

Uppbörds-Honstapeln ombesörjer anskalfandet för Ba1•• 
kassen, bestyckad med en 24-Tt:a karronad, 2 hela ,kardu.s-
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lådor ~) , h viiila hålla l 00 l.ardttser och 150 antändnings
rör, antingen Fymour eller med slagllrttts-antändning, allt 
efter låsets beskalfenhet, 100 l!ulor och förladdningar, 30 
ihåliea projektiler, fy Ida med muskött-kulor, 30 bomber, 30 
sliråkappor, 20 muskött-patroner i hvarje patrontastia, 30 
knallhattar på man, och till hvardera af Marineme 40 mu
sl;ött-patronel' samt 50 knallhattar. 

Reserv-amunition för ~lusliötlrriet: 

Halfva lådor, hållande 1,400 patroner, tenn-lianistrar, 
hållande 2000 förråds-knallhattar, 2 bianidyrar, 2 sienal
raketer, en brännare, lunta med stake, 2:ne änterbilor, re
serv-brok och taljor, reserv-faddetyg, reserv-mntor, samt 
kanonens tillbehör komplett. 

För 14-Hug·garne (n arges «. Linna n s), bestycl•ade 
h vardera med IS-7l:ee karronade1· 1 en hel låda, hållande Ii O 
karduser och 100 antändnings-rör, 60 lwlor, 10 i!Jåliga pro
jektiler (spherical Cases) fylde med muskött-kulor och för
sedde med brandrör samt stufvade i skråkappor, S till an
talet, täcl<te med målad segelduk samt märkte till sitt num
mer och den distans, fö1· hvilken rören iil'O afskurne , 20 
skråkappor, l O bomber, 20 patroner i båtbesättningens pa
tron taskor med 30 knallhattar samt 40 patroner med 50 
knallhattar i l\Iarinernes. 

Reserv-amunition för Muskötteriet: 
Qvartlåda 1 hållande 700 patroner, tennlådor, hållande 

100 förråds-knallhattar, 2 blänlifyrar och en brännare, 2:ne 
signal-raketer, lunta «.c. lika med barl1assen. 

•) Dessa krutlådor motsvara de förr brukliga krut-centnerna. 
Yttre dimensionerna: Hela lådor Halfva lådor Q vartlådor 

Längd. 16 i tum. 13 ~ tum. 
Bredd. 16 ~ tum. 13 ~ tum. 
Höjd. 20 ~ tum. 16 ! Lum. 

Dessa. lihlor äro iuuti ldäuda med förtent koppar. 

10 ~ tum. 
tO~ tum. 
H tum. 

l 
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För båtar utan beslyclming, men förande armeradt 
manskap, såsom Slupar, Giggar och Jollar. 

13ål-13efiilhafvaren l anskaffa samma attirälj 
Uppbörds-Slieppat'en de bestyckade bätarue. 

dito Timmermannen 

som för 

Upphörds- Konstapeln anslwffar detsamma som för de 
bestycl;ade hittame (med undant<~g af kanonens amunition 
och attiralj) samt i Sluparne: läder-patronkök med reserv
amunilion föt' muskötteriet, 300 patroner och :no !mall
hattar j i Joltarne : lädcr-patrouköli med reserv-amunition 
för musl;ötteriet, 220 patroner och 290 knallhattar j i Gig
garne: läder-patronliöli, hållande reserv-amunition för mu
skötteriet, 200 patroner och 250 lmallhattar. 

Trosshottens Under-Or!icerare (i\laster of Arms) anskaffa 
efternämnde persedlar för båtar : 

ett ombyte af hvita kläder ) att stufvas i sltepps- säckar, 
ett d:o blå ~ målade och behörigen numme-
en Filt J re rad e efter båtens Iiiass, 
The och socke1· } hvartdera sammanblandadt i vatten-
Cholwlad och Socl1er täta q vartlådor, 
rått Fläsli, nedlagdt i tomma cholwlad-tunnor, Bränvin i an
kare, försedt med nyckel-kran, Roi, Lättved, Lanternor med 
ljus, Tändstickor, Vatten i stroppade ankaren, folkets !\'luggar, 
skedar, stufvade i en liten låda ' behörigt märlita för hvarje 
båt, Bröd i en mindre, målad tunna med upphugget lock 

vid sprundet. 

Ar1nernent ., li.anoner., Raketer m. m. 

Alla skepps och Fregatters Barliasser samt Hjulbusbåtar 
för 1:a klassens Krigs-ångfartyg kunna bestyckas med en 
24-'lt:g karrouad med amunition och attiralj komplett. 
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Alla l :a klassens llat·kar eller 16-Huggare kunna bestyc
kas med en 18-'tl':g karronad. 

Alla 2:a klassens Barkar eller H-Huggare och Hjulhus
båtar för 2:a !dassens Krigs-ångfartyg kunna bestycl;as med 
en 12-'tt':g karronad. 

Alla 12-Huggare kunna bestyclms med en 24-'tl:g ra
ket-tub, dess attiralj komplett, eller en 12-'it:g lwrronad. 

Alla Slupar lnmna bestyckas med en 12-'it:g raket-tub. 

Alla Jollm· och Giggar med en 6- eller 3- 'lt:g ra
ket-tub. 

Brok-ringarue skola afskaffas och broken bringas rund 
förstäfven, ldädd med läder, och fyllnings-klossar placeras å 
stäfven1 pä h varje sida, utombords, för att förelwmma bryt
ning och sl<amfilning-. Jag anser placerandet af 2:ne l1anoner 
i en barkass vara utan ändamål. Den främre kmsören 1 då 
båten är under rodd 1 uppfyller alla fordringar på sltjut
ning akter-ut. Akter-kanonen är betydligt i vär:en för Offi
_cerarnes och manskapets beqvämlighet, borttager stufuings
rummet för attiralj , utredning, och är af ingen nytta vid 
framryclming. Om häda ändame af Iwrsören äro lilia mon
terade för en Pivot med häl för denna på båda sidors Iä
Tin~ar, och då orde1· gifves: "färdig till sl<jntning akter-ut", 
alla lösa tofter bringas långskepps samt nedfällas i ursliölp
ningarne på de fasta tofterne, samt en plattform för kur-
1lören att sliipas på j fäst-bulten eller pivoten uttages, 
kursören med sin kanon och lavett arbetas akter-ut, bulten 
nedfalles, då d~n är öfver sitt hål , sammanbindnings-bulten 
för lavetten och lmrsören skrufvas opp 

1 
!;an on en omsvänges, 

rigtas, brokas , sammanbindnings-bulten tillsltrufvas , och på 
det sätt är endast en lm10n behöllig j segelförningen hittas, 
styl'llin[!en lik~ledes, häcken beiJmras ej och öfvervtgleu 
llliu~I,us, lll. fl. l'ikdelar. 
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Läsilr, Loclwr, taljor, Luftar, sk1·urvar &c. b01·de vara 
lilia 1ö1· hela Flottan, och lås-ldackarne så gjorde, att derå 

kunde fästas alla nu bruklir;a lås. 

Brolwrne af samma tumtal, 5 tum, höra vara svåra nog 

för en 2-i -'tl:g l1arronad och i c lie ovig föl' en 12-'ll:g. 

Alla taljor för båtlwnonerne höra vara af samma svårlek, 

t. ex. l ! tum och blocl1en 6 tum. 

Karronad-skrufvar och bultar böra hafva samma dia
meter. Hesultatet ar dessa väsendtliga omständir;hrter blefve 
då, att man kunde förlita sig på hvarJrldra under svåra om

ständigheter och då hjelp är al nöden. 

Betnanning. 

Mycl!en urskiljning fordras att bemanna båtarue för 

längre expedition , och att finna rätta medium emellan en 
fö1· starkt eller för Ident bemannad båt. Den plan , jag re

kommenderar' innefattar 3:ne kasus' under hvillm skepps
båtars bemanning förelwmmer på den fot, tjensten står. 

1 :o För h vilken tid som helst, då bestyckning med 
kanoner och raketer ifrågakommer. 

2:o Föt· omedelbarlig landsättning , bestyckad med ka

noner och raketer. 

3:o För omedelbarlig landsättning utan bestyckning. 

Hvarje slar;s båt förmodas rymma här nedan uppgifne 

antal Officerare, Sjöfolk och Mariner. 

Utredning och proviant till län-
Utredning för län-

gre expedition på 000 dagar. 
gre expedition, 

men utan proviant 

För h vad tid som helst, bestyc-
För omedelbarlig 
landsältn., best. kade med kanoner och raketer. m. kan. s raketer. 

Båtarnes l ~;;'l ~;;'l På h vad sätt 
klassifika- o-~ Bestående af l g-~ 111 . k t 

tion. ~ ;n m ~ 1 0 
• 

Barkasser, 
1 Löjtnant. 
1 Sek.- Löjtu. 

Hjulhusbå- 1 Midskipsm. 
tar af 1:a 1 Mar.- O ffi c. 
klassens 

50. 1 Läkare. 
Ångbåtar. 1 Slupstyrm. 

76. 26 Mariner. 

, t Timmerman j 
t8 llihgastar. 
1 Sergeant l 

med 
2'• Mariner. 

Barkar eller 
1 Löjtnant. 

16- s H-
1 Mate eller 

Huggare 
Miskipsman 

t Mar.-Offic. 
samt Hjul- 1 Läkare. 

husbåtar 35. 
l Slupstyrare 

52. 17 Mariner. 
för 2:a l Timmerman 

klassens 16 llåtgastar. 
Ångbåtar. t SergPant 

m~d 
12 Mariner. 

En H- 1 Löjtnant. l l 
Huggare. 

t Midskipsm . 
1 Slupstyrare 

28. 1 Tunmerman 44 t6 Mariner 
g Båtgastar. 
t Korporal 

l 
med 

l j9 Mariner. 

Större Slu-1 
1 Mate eller 

Midskipsm. 
par. l Slupstyrare 

18. 1 Timmerman 24 6 Mariner 
10 Båtgastar. 

11 1\orporal l l med 
!~Mariner. 
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Ingen extra ut-
redning eller 

pr·oviant. 

Ulan kanon och 
raket. 

~~l ...., ~ På h vad sätt 
g-~ lillökt. 
?'· 

l 
95. 45 Mariner. 

56. 21 Mariner . 

l 
l 

'•8. 20 Mariner. 

24. 6 Mariner. 
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Smärre 1 ~late elll'r 
Mid:;liip<m. Slupar. 1 Slupstyrare 

16. 1 Timmermao 2lk 8 Mariner. 2'k 8 Mariner. 
8 13åtgastar. 
1 KorporaL 

l l~ Mariner. 

t Midskipsm. l l 
Jollen. 1 Slupstyrare 

11. 1 Timmermao H. 2 Mariner. 17. 6 Marioer. 
6 Båtgastar. 

l 2 Meriner. l 

6årad Gigg. t Officer. 
1 Timmermao g_ 
1 Marin. 
6 llr1tgastar. -

4årad Gigg. 
t Midskipsm. 

6. t Marin. 
l~ Båt a star. l l g 

Den första punkten innefattar, h vad som är nödvändiet 
för båtar , sände på kryssning, längre bort från sina skepp. 
Den andra, dem, som hchöfva endast dar;ens skaffning från 
sl;epps-pannan. Den tredje ål' för en landstigning . under 
sl;cppets l;anoner

1 såsom vid [{öpenhamn, Montago Bay, Egyp
ten m. m., samt vid de tilliiilien, då l\1usketörerne och 
l\Iarinerne skola exerceras i land. 

Ombord å hvarje skepp höra alltid håtkanonerne vara 
monterade och lätt åtkomliga för omedelbart användande, 
bibehållas stående på sina lavetter och lmrsörer med sin 
rigtsl;ruf, ställ hult, uppsättnioear, lås och kapell, samt för
sålirade med sina brokar och taljor. Om de ställas på 
temporära rullar, lmnna de nyttjas på hyttan eller annat 
tjenliet sttille under alilion, samt underhjelpa eller tillbalia
drifva äntringar, h varvid de böra laddas med liten krut
laddning och dubbel! skrå 1 för alt {jifv a slirflell större 
spridni ng. 
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Då Linieskepp hafva 4 ;~rmerade båtar att bortsända, 
oberäknadt raket-båtarue, kunna 2:ne nf deras kanoner be
qvämligen placeras tYärsl~epps uti vattenbalken eller vid bog
portarue på undra batteriet, klara för Iletting, tåg, lwhlar, 
kabellarium eller transport-kanoner under jagning. På så 
sätt placerade, lwnna de l~itt påslås, och medelst en re
serv-lwnon-talja, tillhörig främsta divisionen, huggen å kran
balken , med löparen på backen uthissas genom bog-porten. 
Reserv-brokar, pivoter, laddnings-tyg, shålmppor (upphängde 
upp under dftcl; öfver kanonen) nedlangas tillilla med ut
redningen och provianten genom samma port. Kast-tåg böra 
finnas från halsdäfverterna för båtarue att hålla fast vid. 

Denna planen är visserligen såsom beroende af väder 
och vind och mindre användbar i star!\ motsjö, men i jemnt 
väder och lugnt vatten påskyndas utrustningen derigenom, 
ntt de 2:ne största båtarne kunna på samma r,ång ligr;a un
der stor- råen och arm eras (fartygen natul'lit;lvis liggande 
med stor-råen i fyrlwnt) och lwnonerne med deras lavettage 
upphissade från Stor-rummet. Slupar, Giggar och Jollar· fr·ån 
Iåringarne och aliter-ut. För de 2:ne största båtarne äro 
lårings-portame på undra batteriet bäst passande för hastig 
nedlangning af utrednine och proviant. Giegarne och Jol
lam e allter-ut, och Sluparne under fock-rösten, härigenom 
erhålles Ida ra r:änebord och fallrep. De 1\Iariner, som äro 
nfdelte till båtarne, böra så fort som möjligt vara till hands 
vid deras respektive båtars lanr;nings-portnr, färdige a t t em
barkera på sina stormlejdare, som huggas inombords i krok
bultarue, nyttjande portstjerten till fallrep (hvilka på Linie
skepp alllid i sjön böra vara smygde). Portlåsar och sido
taljor böra undanrödjas, innan någon langning börjar. 

Då båtarne ej är·o under segel, böra mnsterne h:inga i 
stroppar utombords och om små jernldylwr aliter-ut anbi.-in
gas, 2:ne på hvardera sidan, för att deri nedl är,ca : solliilt, 



segel .Iee., vinnes billtre rum, rodden hindras rj, icl;e heller 

årornas resning. 

Båt•mauska)1ets Vapen oclt EquiJ•ering. 

H varje Båtgast bör beväpnas med en hur,gare, muskött 

och bajonett. Slupstyraren med pistol, huggare och muskött 

med bajonett. Landstignings-sjöfolket eller 1\'luskötteriet med 

muskött och bajonett, kantin och proviant-påse, Mngande 

öfver axeln. Marinerne i arbets-mundering, sliipmössa, slåp

tröja och bussaron deröfver, samt försedde med remtyg, provi

ant-påse och kantin. Alla muskötter böra hafva srct·ldul\s

örverdrar:, så att de lillnna rwdliir,rras akter-ut, och tiicl;te 

med r n presenning, befrias från rost. 

nä h:lt('ns armerande och bemanning blifvit arrangeradt, 

hör man vara hetiinl;t på dd bästa sililet att skyndsamt 

nwddrla sina order och lwmmando-ord. Att meddela dem 

Penom båtars sändande blel\e tidsödande och mot stark ., . 
hn,; eller strömvattrn omöjligt. En cencrel Sicnal-boll för 

blit-esliadrar iir derlöre nödviiudia. 

Förslag ()f'vet• båtarnes effeldiva tillstånd. 

Låt oss antaga , att ett antal af 30 eller 40 båtar skola 

kommenderas genom signaler på 6 a s minuters arständ 

från sina sliepp och alt hvarje division allägsnar sig till den 

!Jcstiimda mötes-platsen, utan afseende på aneiennete, emedan 

de på dPn signalerade rendezvous-platsen blifva rangerade 

antingen i rodd- eller segel-ordning. 

Allt eftc~r som divisionerne komma upp till smnlings

pl~tsc~ n, sl.tille dd blifva elt tidsudande l'di(;(iilllde f'iir dPn 

1wmm1~ 11dnande Officrrn all beliöfva pcrsuulit;ell iuspebtera 
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h varje båt, från Barlwssen till Jollen , i ändamål att förvissa 

sig om den mer eller mindre tjenstbarliet, livaruti hvarje 

båt befinner sig. En order, gifveu af Esl<ader-Chefeu på 

den Ostindiska stationen, g af Befälhafvaren för . båt-exercisen 

en ögonblieldig hänvisning till båtarnes equipering i alla 

dess rnalitpåliggande delar. Ordren lydde så här: Då ett 

fartygs båtar komma upp, skyndat' sig Befälharvaren för 

divisionen, så snart han placerat sina båtar i den anbefalda 

ordningen , att t'o till Chefrn för expeditionen , och öfver

Jemnar till honom en skrifven uppsats , h vari iir uppgifvit 

båtarnes nummer, deras igenl<ännings-vimpel, styrka &c. 

enligt å andra sidan uppgifna formulär . 
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En sådan uppgift lernnaa· den lwmmendcrande Officern 

med ens en öfversigt om hätarnes effektiva ställning under 

hans befäl, och försätter honom i en fördelaktig-are belägen

het, än den , som skulle vara nödsallad at.t persontirren in

spel;tera båtarnes armering och utredn ing m. m. , då möj

liatvis upptäckten af svårare brister i en eller annan form 

skulle ingifva misstroende och osäkerhet. 

skulle något sliäligt tvifvel uppslfl lws denne Officca·, 

att utredningar &.c. hafva ingått i t·apporten, som ej vore 

kompletterade, så blefve den Officer, som undertelmat för

slaget , ansvarig för en falsk rapport. 

Då evolutionet· under rodd ifr5cali0mma och hastiga 

front-förändringar slwla göras, så biira eslwclrens hå tar ma

növrera efter en öfvet'Pnslwmmen och af Amira len :>ladfflstad 

plan, hvilken ät· grunden för det systt>m, jag här nedan 

fiireslår : 

Båt-Tai~tn~ unde1• rodd. 

l :o llåtarne raneeras pft en linPa, tvärs fr5n h varandra, 

s!iil'vande enlir,t p,ifven signal , Ot~ h nummcn'rade fr5n höger 

till venster, distansen en billiiined frUn h varandra, för att 

gifva rum 51 årorna. Alla h~larne hålla riittning, under rodd 

lin ea, p:i blltarne å lln;tarne elit- r eenlel'll. 

Då front-linien slwll för~indras gPnom att framr yclta med 

veustra eller högra flyg eln , kommenderas eller sienateras: 

2:o "Ho 00 strell styrbord hän!" 

Den yttersta båten af högra flygeln blir vändpunlit, och 

vänder på stiillet stiifven så nära som möjligt i elen anbe

falta direl;tionen • samt hlifver liggande på årorna tilldess 

lini cn har intacit sin rättning fr5n honom. Den niista i 

ordning ror salita fr<~m , oclt sii vidarP, de öfrig:1 ölwnd e> rod-
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den , tilldess hela linien har intagit sin rättning på båten 
till höger. 

3:o "Ro 00 strek babord hän !'1 

Den yttersta båten på venstra flygeln blifver då vånd
punkt och intager direktionen , bvarefter den nästa och öf
riga båtarne sluta upp och rätta sig på flygel-båten , silsom 

förra händelsen. 

4:o 111-Iöger eller venster om vändning !'1 

Alla båtarne svänga rund med ens antingen åt ba- eller 
styrbord, efter som befallning lyder, strykande med inra 
årorna för att bibehålla platsen , ialittagande noga vid alla 
rörelser att de små båtarne väl berälwa svängningen för de 
större, så att de alltid kunna hålla linien och bestämda di
stanser. 

5:o ''Formera linea åt styrbord i hvarandras köl
vatten P' 

!!varje båt vänder hastigt åtta strek styrbord hän , och 
brinr,ar den båten, som var tvärs styrbord-ut, rätt för-ut ; 
om ''dt babord11

, svänges åtta strel; babord hän , och den 
båten, som var tvärs babord-ut, bringas r.ätt för-ut. 

Då båtarne äro i linea , 
kommando eller signal gifves : 

fi:o "Front åt babord !" 

hvarandras kölvatten, och 

I-I varje båt svänger hastigt åtta strek babord hän, brin
gande den båten, som var för-ut, tvärs styrbord-ut. 

7:o Om 11 Front åt styrbord I" 

Sväng åtta strek styrbord hän , bringande uen bAten, 
som är rätt för-ut , tvärs babord-ut. 

Då Lutarne äro i linea , 
kommando eller signal gifves : 
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hvarandras kölvatten , och 

S:o "Formera front babord hän med rflttning på le
daren I11 

Leoaren hviiar på årorna, de öfriga båtarue öppna åt 
babord och ro successivt upp, tills de lwmma tvärs babord
ut om de för-om dem varande båtar, hållande distansen och 
rättning på ledaren och centern. 

9:o "Front styrbord hän med rättning på ledaren !'1 

Ledaren h vilar på sina åror, de öfriga båtarue öppna 
åt styrbord och ro successivt upp, tills de komma tvärs 
styrbort-ut om de !ör-om dem varande båtar, hållande di
stansen ,och rättning på ledaren. 

l O:o "Formera front p~ centern, queuen babord hän !" 

Båten i centem hvilar på årorna, alla båtarue för-om 
denna svänaa rund , styrbord hän , och ro, tills de komma 
successivt tvärs för båten i centern, då de svänga hastigt 
rnnd , styrbord hän , och intaga rättning på centern. Alla 
båtar akter-om båten i centern öppna åt babord och ro 
upp, tills de komma tvärs babord-ut om denna , då de in
taga rättning på centern. 

Il :o 1'Formera- front på centern, queuen styrbord hän P1 

Båten i centern h vilar på årorna, alla biltar för-om 
svänga hastigt rund, babord hän , och intaga rättning å bå
ten i centern. Alla båtame akter-om ro successivt upp och 
inta"a rättning på centern och slutarn. 

Om under framryckning i linea tvärs ut från hvarandra 
kommanuo eller signal gifves : 

l2:o "Formera linea i livarandras kölvatten på båten i 
centern !'1 skall båten i centern ro sakta, alla båtar på styr-
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bords flygel styra åt bobord och ro tills de komma på gif

ven distans rätt för-om sin efterföljare , hållande samma 

strek han styr. Alla båtar på bahords flygel svänga hastigt 

rund, styrbord hän (stq'lwnde på iura årorna), styrande 

något babord hän, tills de på eil'ven distans kounna upp oeh 

styra i ledarens kölvatten. 

13:o ~Formera linea i h varandt'as kölvatten på ledaren 

eller slutaren 111 

Ledaren eller slutaren ror upp och intar fronten, de 

öfriga förhålla sig som i 5:e mom.: ''Formera linea åt styr

bord eller babord i livarandras kölvatten !" Då de komma 

successivt upp, styra de i ledarens kölvatten. 

Om båtarue äro linea tvärs ut från hvarandra och 

kommando eller signal cifves : 

14:o "Avancera från centem i 2:ne lwlonner 1'1 

De två båtarne i centern intaga omedelbarligen fronten 

och fortsätta rodden. Alla båtarne på styrbords flygel stj'fa 

babord hän oeh formera sig i kölvattnet af den båt i cen

tern, som blir dess lwlonn-ledare. Alla båtarue på babords 

flygel styra styrbord hän och formera sig i kölvattnet af 

den andra kolonnens ledare. 

15:o "Återformera linea tvärs ut från h varandra!" 

De två båtarue i eentern eller båda kolonnernes ledare 

ligga på årorna, alla båtarue akter-om öppna åt styrbord 

eller babord och intaga sin ställning som i 11 linea tvärs ut 

från h varandra", tagande rättning på centern. 

Om, liggande i linea tvärs ut från hvarandra, kommando 

eller signal gifves : 

16:o 11 Förrninska fronten och formera 2:ne Iinier 1'1 

Hvarje båt, som har jemna nummer (beg1'nnande med 

den 2:a från höc:er) , ligua på sina åror, tills de udda 
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numren hunnit ro upp 2:ne båtlängder för-om dem, då 

båda divisionerne sluta sig till båtarne i centern, så att an

dra liniens båtar komma att stäfva emellan dem och första 

liniens. 

Då lwmmando eller signal gifves : 

17:o '1Formera en linea!, 

Båten i centern för den första linien fortfar att ro 

salila , styrande som förut ; de andra båtarne öppna styr

bord eller babord hän, tills de h af va lemnat 2:ne båtlängder 

emellan sig, då andra linien, som gjort på samma sätt, ror 

upp och intager sitt rum i första linien. 

Om' det simlie befinnas nödigt att avancera båtarne pli 

samma gång, både åt fronten och flanken (antingen en 

eller två linier), blir kommando eller signalen: 

IS:o 11 Ändra kurs 00 strek babord eller styrbord hän 111 

Alla båtarue ändra ögonblickligen till den anbefalda 

kursen , tagande väl i akt att bibehålla distansen och posi

tionerne i den förra ordningen genom pejlingar. 

Då tillräcldig rymd är intagen , gifves kommando eller . 

signal: 

19:o 11 Ändra kurs 00 strek styrbord eller babord 111 

Alla båtarue återtaga ögonblickligen deras ursprungliga 

ordning, distans 6Cc. bibehållen genom pejlin~ar. 

Om under rodd i en eller två linier kommando eller 

signal gifves : 

20:o 11 Formera två linier l de bestyckade båtarue le

dare 1'1 

De bestyckade båtarue ro genast upp och intaga- fron

ten, och slutande sig till centern, Iwmma de på så sätt att 
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utgöra första linien ; de öfl'iga ligga på årorna, tills de be

styckade båtarue äro 2:ne båtlängder för-om, då de sluta 

sig till sin center och bilda så andra linien. 

Ledarne, slutarue och båtarue i centern böra hafva i 

bogen en gös-stake n:ietl en liten flagg på , för att bättre 

lmnna ätsldljas och bemärl;as från de öfrige. 

All rättning bör, om möjligt, ske på de yttre, eller de 

båtar, som uteöra vändpunllter, och de större eller tyngre 
båtarue böra bestämma rodden. Slupstyraren kan icke hafva 
en bättre punlit alt intaga rättning ifrån , än båtarnes flagg
stakar, och om de ej siwlie vara uppe, taga som regel att 

hålla alla akterspeglarue öfverens. 

Att framrycka med en linea frå,n högra, vensti·a flygeln 

eller centern är användbart, då en utsträcl1t linea styr ge

nom stängsel in uti hamnar, eller skall passera mellan grund, 

torra sandbankar, lag af fartyg &c. 

Att avancera i två linier med bestyckade båtar till le
dare är tjenligt, då man väntar eller sj el f vill börja ett an

fall , hvanid de smärre båtarue ej kunna blifva af något 

serdeles gagn, utom som reserv, och då de behöfvas, kunna 
de lätt lwmma upp i linien och gifva eld. Det bör dock 

iakttagas, att den aktre divisionen eller linien, bestående af 
endast Muskätteriet och Mariner , ej börja att formera sin 

linea förr än alla de bestyckade båtarue hafva slutit sig till 

sin center-ledare. Denna plan användes vid attackerne å 

Borneo 1845 i Malloodo Bay, och 18-16 vid uppgåendet för 

den befästade floden 11Brune11
, ledande till hufvudstaden på 

ön Borneo. 

Denna exercis fordrar mera omfång och flera positioner 

att göras lämplig för Ångfartyg; ty den dagen är ej långt 
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borta, då ett taktisl!t system befinnes nödvändigt för dessa; 
· och det simlie vara löjligt att insliränl1a fartyg, framskalfade 

antingen med åror eller ånga, endast till manövrer, bero
ende af vinden, då ej denne är den drifvande. Hvarje Ång

båt tvingas snart att röra sig lika hastigt och med samma 

ackuratess som ett Regemente i en brigad. Mången Sjö
orncer anser, utan tvifvel, dessa saker onödiga, kanslw' onyt

tiga och stötande för mycket på ''Knekt"; men då förbät

tringar jemt fortgå i vapnets materiel och sl1ötande, måste 

ordnings-reglor finnas för att kontrollera lydnad för kom

mando på batalj-dagen, och gifva åt attacker en rask och 
afgörande vändning. 

H. M. S. Agincourt. 
J. Paynter, 
Commander. 



NY METHOD ATT BERXKNA CHRONOMETRARS DRAGNING. 

( Öfversättning). 

Då man, på en resa, medelst Chronameter sölwr att be

stämma Loneituclerna af de ställen, man besöker, så beror 

hela nogr,r·anlreten af de erhållna resultaten på liännedomen 

af de föri.indl'ingar, som detta instruments dar,Iiga draeninff 

undergått. Det är för detta ändamål, som man under når:ra 

dagars tid uppehåller· sie på särskil ta · ställen , för att erhålla 

denna dragning på mer eller mindre a!Higsna tidpunliter, 

utan någon hypothes om Longituderna. Då man sålunda . 

har, på två ställen , reglerat en Chronameter, så erhåller 

man differens i Loneitud, genom att antaga för olaglig drag

ning det medium af draeningar, som blifvit observerade vid af

resan och ankomsten; det vill säga, att man antager Chrona

meterns dagliga accelleration eller retardation hafva varierat . 

enformigt emellan dessa båda ställen samt proportionett till 

tiderna. 

Föl' att erhålla Loneituderna af mellanliggande punkter, 

h varest man endast vid passerandet har observerat, och 

Slieppets i de ögonblick, då man har tagit höjd-observatio

nerne, så börjar man med att beräkna en ungefärlig J.ongi

tud, i det man betjenar sig af den dragning, som observe

rades vid afresan ; man korrigerar den slutlieen medelst 

antalet daear, som förflutit sedan denna tidpunkt , och för 

det fel, som användandet af samma dragning skulle bafva 

gifvit i Longituden af anlwmst-stället, erhållen , såsom vi 

ofvanföre hafva sagdt, genom medium af dragningarne vid 

afresan och ankomsten. Den method , som man vanligtvis 
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använder för att göra denna rättelse, fö rutsätter äfven, att 

dragningens förändrine har varit proportionel till tiden. 

Om ankomst-ställets Longitud var känd primitift, på 

ett sätt, att man trodde den äga företräde för den , som 

Chronametern simlie gifva, så skulle man kunna erhålla lwl'

rel!tionerne för de meiianligcande Longituderna, utan att 

behöfva observera urets nya dragning på detta stiiiie. I 

sjelfva verl!et behöfves blott att genom tidvinidar bestämma 

Chronameterns stånd i anseende till ankomst-ställ ets medel

tid , för att få det fel, som m·ets dragning, ansedd såsom 

eonstant, simlie hafva gifvit i detta ställes Lon:;itud . Detta 

fel sk_uiie slutligen blifva deladt på de mellanligr:ande Longi

tuderna, medelst de förflutna dagarnes antal, och genom att 

fö lja de gifna reglorna. Men då dessa reglor äro härledda 

från den hypothes, att dragningen har varierat proportionett 

tiii tiden , så skulle man äfven efter samma hypothes kunna 

beräkna urets dragning vid ankomst-tiden; på det att denna 

skulle öfverensstämma med den , som direkta observationer 

gåfvo , måste den antaena Longituden vara densamma som 

de, h vilka skulle kunna härledas af Chronometern, då man 

använder medeldragningen. Denna öfverensstämmelse äger 

sällan rum; och, i händelse af sliilnad, finner man lätteligen, 

att man skulle få de mellanliggande Loneituderna annorlunda 

än dem, man har erhållit , om man tog sidinaderna tiiibaka

gående ifrån ankomst- till -afseglings-stäiiet , h vilket åt' likaså 

väl tillåtet som den motsatta operationen. Hvilka äro då 

de värden, som man bör antaga för dessa Longituder , med 

antagande, att man sätter lika förtroende tiii observationerne 

vid afgånes- som vid ankomst-orten, och till differens i Loneitud 

emellan dessa båda ställen'? eller, med andra ord, huru kan 

man bestämma förändringen i en Chronameters dragning, på 

det den genom enformig rörelse går ifrån det värd e , som 

observationerne vid afresan hafva gifvit till det, som man 

härkder af observationerne vid anlwmsten , och på det säll, 
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att summan utaf de sålunda bestämda dagliga dragniuear·ue 
på mellantiden blir fulllwmlil~t lilw med den, som man siwile 
kunna li ål'icda ge nom direkta observationer på de båda stäl
lena, och af den kända differensen i Longitud '? 

Sl\dant iir det problem , som jag har företagit mig att 
lösa, på det möjligaste enkla sätt, och h vars lösning är så 
mycket mera nödviindig, som antalet al väl bestämda stäl
len, livilka l;nnna tj ena såsom utgångs-punliter för nya be
st(immelser, blir med h varje dag större, och det är af viet 
att up pc ifva en noucran metlwd, för att beriikna de mellan
liggande ställena. 

Vi hoppas visserligen ej, utt gr nom de fonnler, som vi 
slwla Gifva, kunna exakt uttry cka Chronameterns dragning j 

dertill måste man antaga, alt detta in strument aldrig varierar 
utan med om(irkliga steg , och, ändå mera , att de omstän
digheter , som lmnna föräntlra dess rörelse , aldrig undergå 
hastiga för(indringar. IY!en vi tro, att alltid , då man bör 
uppfylla åtsldlliga lika villwr, såsom dragningen vid afresan, 
vid anlwmsten och på mellantiden , så är det bättre att be
handla dessa villwr på ett enformigt satt, an att söka, ge
nom jemlmingar eller ett alltid obestämdt antagande , det 
resultat, som man bör gifva företradet. 

Antagom då , att man på ett ställe , hvars Longitud är 
l<änd , har observerat grundfelet A, u ta f en Chronometer, i 
anseende till ställets medeltid ; och dess dagliga dragning, 
som vi vilja föreställa med A; att ett visst antal (m) dagar 
efteråt, man på ett annat ställe, h vars Longitud äfven är l<änd, 
hat· på samma sätt observerat denna Chronameters grund
fel B , och dess dagliga dragning C i anseende till medel
tiden j Frrtga n är då , hur man skall kunna . bestamma för
änrlringarne i dragningen , så att den , genom enformig rö
relse , går ifrån a till b , och för att summan af de inter-
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roediiir'a dragningarne sl;all gifva det grundfel, som man er
ll ft ller efter den !;ända differensen i Longitud emellan begge 

stallena. 

Då vi vilja bestämma differens i Longitud eenom me
dium af de vid afresan och anlwmsten erhållna draonin11arne u o ) 

antaga vi, att, på mellantiden, dragningen har varierat f~ ll-

formi gt och proportionert till tiden , det vill säea, att man 
föreställ er de dagliga dragningarnes serie genom 

a, a +x, a + 2 x, a + 3 x, &c. , 
sedan hade man, om ett antal m dagar förlupit emellan af
resan och anlwmsten, b= a+ (m+ I) x""); man lir rnd e 
då bestämma x, och man hade slutligen, för n:te daaen ef
ter afresar., summan af dragningarne lika med a+ x+ a+ 

2 x+ a + 3 x .... • •. +a+ nx eller na + (n+ I) n x. 
' 2 

hval"igenom man alltid lmnde, för hvillwn dag som J1elst 
beräkna urets grundfel med den antagna hypothesen af er; 
förändring i dragningen, proportionel till tiden ; men nu, då 
vi hafva ett tredje viikor, och vi äfven vilja antaga, att för
ändl'ingarne sl1e blott småningom , så kunna vi icke uppfylla 
delta vil11or, utan att antaga såsom eonstant dragningarnes 
andra differens, i stiillet för den första differensen, det vill 
säga att dragnings-serien simlie vara : 

*) J~g sätter (m+ 1), emedan dr~gningen vid afres~n går före, och 
den vid ankomsten tydligen följer observationerne på dessa båda 
ställen Man ser äfveo, an den dragning, som omedelbart följer 
af resan, tir a+ x och icke a. a föreställer, strängt taget, till och 
med endast dragniogen vid midten af det tids-intervall, under 
hvilket man har gjort observationerne vid afresan; men då antalet 
dagar, använde till regierandet af Chrooometrarne, vanligtvis är 
väl litet, så kan man antaga, att de bafva gått enformi~t. Om 
detta intervall vore något stort, så vore det nödvändig t att J e la 
det uti två eller flera delar, samt beräkna dragningen, som äger 
rum str·axt efter ankomsten, under vistaodet på, samt stra xt före 
afresan från deHa ställ e. 
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a 

a+x 

a+2x+y 

a+ax+ay 

a+4x+6y 

l :a differens 

x 
x+y 

x+2y 

x+ay 

2:a differens 

y 

y 

y 

Vi hafva här ytterligare en obekant, y, men vi lwfva 

äfven ännu en belwnt, nem!. di ffe rens i Loneitud eller me

de!Jra gningen på tiden mellan afrcsan och ankomsten; denna 

meJeldragn ing, som vi siitl.a lil<a med c, härledes i sjelfva 

verl<et omedelbart af differens i Longitud, emedan denna ditfe

rens iir· lill;I med urets p;rnndfel i anseenJe till medeltiden vid 

anlwms tr n, minslwd med summan af urets grundfel i an

seenJe till medeltiden vid afresan och summan af dragnin

garne emellan b5da dessa ställ en , eller medeldragnineen , 

multiplicerad med antalet dagar. D = B- A- nc, hvaraf 

man fåt' C = B- A - D • Detta girvet, så hafva vi, för 
n 

bestämmandet af x och y, följande uppcifter: 

l:o Om antalet daear, förflutne emellan afresan och 

ankomsten , vore n, så har man , efter hvad vi hafva sagt 

ofvanföre, 

b= a+n + 1 x+ Cn+I)_~y. 
2 

2:o Summan af draguinearue, ifrån afresan ända till 

anlwmsten , blir : 

a+ x + a+ 2 x + y + a+ 3 x+ 3 y .... +a+ nx + 

n (n-l).y = na-j- (n+l) n x+ (n+l) n (n--1) 

2 2 2. a. 
y = nc. 
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Medelst dessa båda eqvationer får man lätt x och y; den 

första gifver: 

(n+t)x + Cn+I)n·Y= ~' 
2 4 2 

den andra Cn+t)x + (n+t) (n-I)y=C-a. 
2 2 . 3 

subtraherande den ena från den andra, får man n+ l 
2 

(n _ n -I) y= b-a- c+ a= b+ a - 2 c; hvaraf 

2 -a 2 2 
man erhåller y = b. + a - 2 c - 6 b+ a- 2 c; (A.) 

(n+ I) c~-n-l) (n+I) (n+2) 
2 3 

hvilken, genom en lätt substitution, gifver 

X= (n+2) (b-a)- 3n (h+a-2c). (fl.) 

Cn+I) Cn+2) 

Efter att sålunda hafva bestämt x och y, får man med 

lätthet, för llvillwn dag som helst, såsom t. ex. den m:te 

efter afresan, Chronometerus grundfel i anseende till medel

tiden , på det ställe, hvartill man kommit, genom formlen 

A+ma+Cm+I)m x+ (m+I)m (m-I) y. 

2 2 . 3. 

Om direlita observationei' gifva , för samma dug, Cht·onome

tems grundfel i anseende till medeltiden, på det ställe, man 

befinner sig, lilia med M, så får man för detta ställes Longitud 

M_ A _ ma _ (m + I) m x _ (m + I) m (m - l) y ; 
2 2 . 3 

ellrr om man vill hafva den korreldion, som simlie tilläm

pas Longituden, som man hade härledt genom suppositionen 

och en kontant draening lika med a, så fåt· man lätt denna 

qvantitet 
-(m+ I) m x_ (m+ I) m (m- I) y. 

2 2 . 3 
Man uppfyller på detta sätt villwret, att Chronameterns 

dragning har varierat gradvis , öfvrrgående ifrån den , som 
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blifvit bestämd vid afresan , till den , som man har erhållit 

vid ankomsten, och på sådant sätt, att den differens i Longi-. 

tud, som man be1·älmar med dessa dragningar, blir lika med 

den gifna differens i Longitud för dessa båda ställen. 

Dessa formler äro föga sammansatta ; vi gå att gifva 

nägra exempel på deras användande, för att visa, huru dessa 

beräkning·ar Imnna anställas. Härtill välja vi en följd af 

observationer, gjorda år 1839 af M. Berthelin, Marin-Elev, 

uppdragen att observera dragningen af B1·equits Chronome

ter, N:r 4830 , ombord på Fregatten ''Ja Psycbe", kommen

derad af M. Lonvel. Dessa observationer, vid hvilka l\1. 

J3crtheliu användt siird eles omsorg, gifva oss tillfälle att visa, 

huru ' man kan draga fördel af de resnitater, som man er

håller, och hvillw qvantiteter de äro, som måste vara gifna, 

på det man alltid kan veriticera kalkylerne ; slutligen finna 

vi äfven deri medel att bestämma läget af Porto-Cahello 

och Sainte-Martinique. 

Den 7 Mm·s 1839 afseglade Psyche från Ton-Royiii på 

Martinique, sedan Chronomrtern blifvit reglerad; hon ankrade 

vid ''La Guayra", hvarest. timvinf1els-observationer gåfvo urets 

stånd i anseende till ställets medeltid pen 17 , 22 och 28 

Maj ; derifrån seglade hon till Porto-Cahello, och man ob

serverade der den 5 och 6 Juni; man gjorde sedermera 

observationer vid Cura<;ao den 9, 11, 13 och 16 Juni; vid 

Sainte Marthe den 21 och 23 Juni, och slutligen i eartha

gena den 25, 27 och 29 i samma månad. 

Alla dessa observationer hafva varit gjorda med rel.lek

tions-cirliel och artillciel hOI'izont; M. Berthelin iakttog att 

alltid göra dem vid nära samma timme på eftermiddagen, 

på det att, om ett eonstant fel gafs 1 va1·c sig hos instru

mentet Pller i si1tlcl at l observera, differens i Lonr,itud ide 
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skulle bli fl' a ·aflici<·rad ,Je ra f*') . Enwdan nrrts daglit:a drag

ning alltid har varit mh1dre än en selwnd, så kan man anse 

d em såsom hafvande hlifvit. r,jorda i samma öeonhlicl1, hvari

genom man undviker en reduction, som för öfrigt låter 

göra sig ganslia enkelt. se hiir resultaterne ar tidvinkel

berälwingarne, af hvilka man gifver bär endast meditun ar 

serierna för h varje dag, fiir att undvilia de detaljer, som ej 

äro nödvändiga, men hvillw l\1. BcrlhPiin med skäl har au

fört i sin berättelse. 

Vid Martinique (arresan) den 7 Maj gar uret fiire me

deltiden med 4t91H 1
1126. Dess dagliga dragning, erhallen 

af dc föregående observationeme, iii' en retardation af 

01
11833 eller - 0,"833. 

Vid La Guayra den 17 Maj före medelliden _ 4t33'15,''89. 

22 d:o . . . . . . . . . - 4 t33' 1 O," 12. 

28 d:o .....•... - 4t3315,1150. 

Vid Porto-Cahello d. 5 Juni före medelliden _ 4t37'16,''25. 

6 d:o ..•...... - 4t37'15,"79. 

Vid Cura<;ao den 9 Juni före medeltiden _ 4t41'1,"41. 

Il d:o - 4t 41 ',0,50. 

13 d:o - 4t.40'59,"16. 

Hi d:o - 4t40'57,1167. 

Vid Sainte Marthe d. 21 .luni _ 5t.2'11,"36. 

23 d:o -· 5t2'7 1
11 U . 

*) Denna rnethod har emedler·lid den oHig•·nlwtPn, ~tt om man på 

ett stillie har gjort fel i Latituden, så blir man ~ej var;se detsamma. 

Det är alltid bättre observer~, så mycket som möjligt, morgon och 

afto -, på h varje ställe j då märker man, om instrumentet icke bar 

något eonstant fel, om man icke sjelf har något felaktigt sätt att 

observera, eller slutligen om den använda Latituden icke är fel

aktig, ty dessa tre orsaker göra lika mycket, att observHtionerne 

på morgonen ocb aftonen ej öfverensst~mma. Det \ ' O re visserligen 

ej lätt att urskilja, l11·ilkenrlera af dessa orsaker denna olikhet. bör 

tillskrifvas j rneu resultatet blir alltid oben:umde af d~ssa fel. 

s 
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Vid Carthaee-na den 25 Juni före mellelliden 
17 d:o 
29 d:o 

- 517125,''27. 

- 5t7'22,'199. 

- 5t7'21,"85. 

Dessa observationer hafva blifvit gjorda i Martiniqne på 
på ,,~Mie de llellevue1', 3"6 söder och 3911 öster om flagg
stången på Fort S:t Louis. Följaktligen på Lat. N. H 0 36'3,''G 

och Longt. West (i3°25'3". 

Vid La Guayra, på Slwnsen, som är belägen till venster 
om lan<istigt1ings-platsen , 23" vester om Citadellet, h vars 
belägenhet är uppgirven uti "Conn. des temps" ; följaktligen 
på Lat. N. 10°-36'19" och Longt. W. 69°17'23". 

I Porto-Cahello , vid Fort San-Felippe, på Lat. Nord 
10029'23". Longituden är, enligt ''Conn. des temps" för 
1839, 70021'0" West. Denna Longitud sliall blifva korri
gerad genom M. nerthelins observationer. 

Vid Curat;ao, uti hamnen 1211 Nord och 311 West om 
Fort AmsterJam; följalitligen efter "Conn. des temps" på 
Lat. N. 12°6'2811 och Lo ngt. W. 71° 16'13". 

Vid Sainte Marthe 1 på Slwnsen , som är pi'l stranden, 
9 11 Nord och 311 West om Cathedralen; L:tt. N. Il 0 1511311 

och Longt. W. 76°2S1<i5". Denna Longitud slwll blifva 
korrigerad genom M. 13erthelins observationer. 

. 
_J Carlhagena, bredvid Citadellet, som är till höger om 

inloppet, emellan anlirings-platsen och staden, 
omkring 2511 söder och 24" öster om Domen. 
Lat. N. 10°2513 11 och Longt. W. 77°54'0". 

eaer kortet, 
således på 

Vi anmärlia till en början, ntt i La Gunyra, Curat;ao 
och Carlhagena, har tids-förloppet mellan observationerlie 
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varit noa lfmct för att kunna Prhftlla <;:ht·onometerns drag
ning på hvarje af dessa ställen' oberoende ar all hypothes 
otn Lon[;iluderna. Dd iir ej lil,aså vid Porlo-Cahello och 
sainte ~Jarthe, hvarest mau endast har en tidrymd af en och 
to/i dagar. Der af följer, att de o und viid1ga felen i obset·va
tionerne skulle inverka pä ett alltför menligt sätt på den 
daalig11 dragning , som man härledde af dem. F'ör öfril:t 
Iwnua dessa observationer tjena oss att rätta dessn ställens 
Longitud , i det man hänför dem till de tvenne, emellan 
hvi llw de innefattas. ILirigenom fli vi iifven till fälle att eifva 
exempel på den method, som vi ofvanföt·e hafva utvecl>lat. 
Vi vi lja börja med att bestämma Chronameterns erundfel 
och dragnine i de tre stationerne La Guayra, Curat;ao och 
Carthagena, hvarvid vi begagna den method, som är anförd 
i "Con n. des temps" för är 1835, och h viilien gifvet· medel 
att på ett enformigt sätt använda, för denna bestämmelse, 
alla de observatiouer, som äro ejorda på hvart och ett nf 
dessa ställen. 

Vid La Guayra. 
Observationerne af den 17 och 28, ensamt hetral!tade, 

[o 11 35 
eifva oss dagliea dracnineen = -· -'-'- =- 0 1 11 9~. Vi hafva 

11 
då såsom första u ppv,iftrrne : 

Uret före medeltiden den 17 ..... = 4133115,"89 +x, 
daelie drar;ning •........ = - 0,"94- y; 

och följaktligen för de tre obsPnalions-dar;urne: 
Den 17, uret före medelt. = <i/33 1 15,118!1 = 4t33'15,"S9 +x. 
Den_ 22. . ...... = 4t.33'10,"12 = 4133'15,"89 +x 

- 4-,'';0- 5 y • 
Den 2S. = 413315,1150 = 4t33,'15"89 +x 

h varar man får: 

Sumri:w ellrr l :a 

o = x 
1,"07 - x - 5 y 
0,"05 = x- Il l'· 

-10,''34 - Il y; 

final-eqvalionen ·-1,11 12 = 3x-Hiy. (,\) 
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l\fultiplicerande hvar och en af de tre p:trliela eqvatio

nerne med eqvationens coefficient för y, det vill säga den 
första med O, den andra med 5 och den tre1lje med Il, 

så erhåller man följande tre eqvationer : 

o= o 
- 5,"35 = 5 x- 25 y 
- 0,"55 = Il x- 121 y. 

Summa eller 2:a 
slut-eqvationen - 51

1190 = 16 x- 146 y. (B) 

Dessa båda final-eqvationer (A) och (B) gifva oss me
del att bestämma x och y. För detta ändamål dividera vi 
den första med 3 och den andra med I 6, då de blifva : 

- 0,"373 = x- 5,333 y 

- 0,11369 = x - 9,125 y. 

Om man tager skilnaden, får man : 
- 0,"004 = + 31792 y, hvaraf fås y = - 0,"001. 

Insättande detta värde på y uti de båda sista eqvationerne, 

bar man: 
x = - 0,"373 - 0,"005 = - 0,"378 
x = - 0,369 - o ,009 - 0,378. 

slutligen får man då : 
Uret före medeltiden den 17 Maj = 4133115,'189- 01"378 

. = ~t33'15,''51 ' 

daglig dragning = - 0,"940 + 01
11001 =- 01

11 939. 
llvaraf man äfven härleder : 

Uret före medeltiden den 28 Maj = 4133115,'51 -10,"33 
= 4t3315,''18. 

Vid Cura~ao. 

Observatiouerne af d. 9 och 16 Juni, ensamt betraktade, gifva 
o d . d . 3,"7 4 Il sasom aghg ragnmg - -- =-o, 534. Man har då 

7 
till första uppgifter : 

Uret före medeltiden den 9 Juni . = ~t,i]'J".U+v 
' ·' l 

daelie drap,nine . . . = 0,"534 - y. 
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De fyra o!Jservationerue gifva : 

Den 9, uret före medeltiden = ~tn'1,"41 = ~tU'I,''~l +x. 
Den 11 . .•.•.. . ... == ~tn'0,"50 = ~1 41'1,"41 +x 

- 1,"068 - 2 y 
Den 13 .•... . ....• = ~t40'59,''16 = 4t4l'I,"41 +~ 

- 2,"136- 4 y. 

Den 16 .. · .••.•. = ~t~0'57,67 = ~tn'1,"U +x 
- 3,"738- 7 y. 

Hvaraf man får : 

summa eller 1:a 

o= x + 0,"158 = x-2 y 
- 0,"114 = x-~ y 
- 0,11002 - x - 7 y. 

slut- eqvationen + 0,"0~2 - 4 x- 13 y. (A') 

Då man multiplicerar hvar och en af de partieJa eqva
tionerne med coefficienten för y uti samma eqvation, det 
vill säga den första med O, den andra med 2, den tredje 
med ~ och den fjerde med 7 , så blifva de : 

Summa eller 2:a 

o= o + 0,"316 = 2 x-~ y 
-o" 456 = 4 x- 16 y 
- 0,"014 = 7 x- 49 y 

slut'-ef}vationen - 0,154 = 13 x- 69 y. (B') 

Dividerande eqvationen (A') med 4 och eqvationen (B') 

med 13, får man: 
+ 0,"010 = x- 3,"250 y 
- 0,"012 = x- 5,308 y 

Skilnad + o,"022 = + 2,''058 y, 
o "02" 

som gifver y=+-'--"'=+ o,"Oll . 
2,058 

Om man insätter detta värde på y uti de båda sista 
eqvationerne , så får man : 

x=+ 0,11010 + 0,"036 = + 0,"0~6 

x=- 0,11012 + 0,"058 = + 0,"046. 
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Man får då, för Cura<;ao, af de sammanförda observationerne 

den 9r 11 1 13 och 16 Juni: 

Den 9 Juni, uret före = 4tl'I,"41 + 0,"046 = 4t41'1,"46, 

daglie dragning = - 0,"534 - 0,"041 =- 0,"545. 

H vara f man härleder, att 
d. I 7 Juni e år uret före = 4t41 11 ," 46- 3,'1815 = 4 t40'57 ,"64. 

Vid Carthagena. 

Observationerile af den 25 och 29 Juni gifva s5som 
3 If 42 

daglilj dragning - -'-- = -- 01
11 855. Vi harva då såsom 

4 
första uppcilt<~r: 

Uret före medeltiden den 25 Juni .. = 5t7 125,"27 +x, 

daglig dragnin g .......... = - 01"855 - y. 

Observationerne af den 25, 27 och 29 Juni gil'va: 

D. 25 obs. uret före medelt. 5t7'25,"27 = 5t7'251"27 +x- O. 

D "7 ~t"7/')') "99- ~t7'"5 ""7 +x- l 11710-- ')y • - ••••• c.JI' l. .... , -v - l - . l ..... • 

D. 29 ..... 5t7'21 1"85 = ä 17'25,''2'1 +x- 31
11420- 4 y. 

Hvaraf man får: 

Summa eller I:a 

o- x 

-0,1157 - x- 2 y 

-01
11 00 - x- 4 ·y. 

slut- eqvationen -- 01
1157 = 3 x - 6 y. (A") 

Multiplicerande hvarje af de partiela· eqvationerne med 

eqvationens coefficient för y, det vill säga den första med 

O , den andra med 2 och den tredje med 4 , får man: 

o= o 
- 11111-i - -2 x- 4 y 
- O,"OO = 4 x -16 y. 

Summa eller 2:a 
slut-eqvationen -1,"14 = 6 x- 20 y. (B") 

Dividerande eqvationen (A") med 3 och eqvationen (B") 

med 6, få1· man : 

- 0,"190 = x- 2 y 
- 0"190 = x- 3,333 y; 

hvaraf man härleder y= o, och följaktligen x - - 0,"190. 
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Man har då för Curthagena, medelst observationerne af den 

25, 27 och 29 Juni : 
, Uret före medeltiden den 25 Juni = 5t7'25,''27- 01

1119 

= 5t7125,'108' 
daglig draening . ..•... . =- 0,11855- o, 

och följaktligen uret före den 29 Juni 5t7'25,''08- 31
11 420 

= 5t7'21,''68. 

om vi förena resultaten af lialkylerne uti de tre orvan

nämnda ställena , så hafva vi : 

Vid Martinique 

går förut den 7 Maj 4t9'H,"36, daglig dragning -01
11833. 

går förut den 17 Maj 

den 28 l\'laj 

går förut den 9 Maj 

d. 16 Juni 

Vid La Guayra 
4t33115 "51 o o 

t ' daehg dragmng - 01
11939. 

4 3315,'118 

Vid Cura9ao 

4ttu 'I," 46 daglig dragnine - 0,"545. 
4 40'57 ,"64 

går förut den 25 Juni 

den 29 Juni 

Vid Carlhagena 
5t7 125 "08 

t ' daglie dragning - 0,''855. 
5 7'21,"68 

Med dessa uppgifter kunna vi , utgående från de på 

hvarje ställe gjorda observationerile och de erhållna drae

ningarne, bestämma Longituds-dilferenserne; vi hafva sålunda : 

emellan Martinique och La Guayra 5°55'0" 

i stället för 5 52 20 

fel+ 2,'40"; 

emellan La Guayra och Cura<;ao 2°1 11811 

i stället för l 58 50 

fel + 212811
; 

emellan Cura~ao och Carthaeena 6° 38126" 

i stället för 6°37 47 

fel + 0139". 
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Dessa fel äro vissrrliv,en ej sf1 ~tora; emrdlertid , 0111 

man sammanlägger dessa differenser, 1iuner man emellan 

Martinique och Carlhagena J4°3.j 144". De observationer, 

som vi ltafva an rört i Con n. des temps för år 1839, ådaga

lägga, att på tre resor, med 2 Chronometrar, har l\1. Lartique 

aldrig funnit mera än 14°30134". l\.l:r Dagorne har, på en 

annan resa, funnit 14°3012l". Medium af dessa och många 

andra observationer har gifvit mig drnna difi'erens till 14°30,'00. 

Det är då troligt, att As treas Chronometer, af någon o~änd 

orsak, har gifvit något för stora Lougituds-differenser. !Ilen 

som jag tror, att Longituderna af Martinique, La Guayra, 

Curat;ao och Curthagena äro tillriickligt väl bestämda, för att 

kunna blifva ansedda såsom fasta punl•t•'l', så gå vi att be

tjena oss af dessa observationer, för att p,ifva ett exempel 

på den method, som vi hafva framställt ofvanföre, och hvil

ken består i att bestämma variationen i urets dragning, på 
det sätt) att den satisfierar på en cäng dragningen, obser

verad vid afresan , den vid ankoll1sten , och de intagna be

kanta Longituds-differenserne, det vill säga medeldragningen 

på resan, erhållen genom jemnförantle af urets stånd vid 

afresan och vid ankomsten , rättadt för differens i Longitud. 

Låtom oss då börja med att söka denna medeldragning 

efter de observationer, som vi taga i betraktande. Man vet, 

att man alltid har : Chronometerns crundfel i anseende till 

medeltiden på ankomst-stället, minus grundfelet i anseende 

till medeltiden vid afresan, minus nx = medeldragningen = 
differens i Longitud emellan båda ställena , 

n varande antalet förflutna dagar emellan observationerne. 

Efter detta får man : 

Emellan Martinique och La Guayra: 

4t33m15,S51- 4t9mH,S36- 10 x, medeldr. = 23129,''33, 

hvilket gifver : 

10m = + 1,"82 eller m = + 0,"182. 
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Emellan La Guayra oclt Cumr,:rw : 

4~4lml,s46 -4t33m5,SI8- 12x, medeldr. = 7m55/33
1 

som gifVt'l' : 
12m = + o,s950 eller m = + 0/079. 

Emellan Curar,:ao och Carlhagena: 

5t7'25,''0S __: 4t40'57,"64- 9 x, medeldr. = 26m3l,sl3, 

som gil\'cr: 

9m=-3/69 eller m=-0,
5
410. 

Man ser häraf, att medeldragnincen emellan ~lartinique 

och La Guayra, i stället för att vara, såsom vi skulle an

tagit den till, tagande medium af dragnincarne vid afresan 

och ankomsten, eller 

- 0,"916, befinnes vara + 0,"182; 

att emellan La Gnayra och Curat;ao, i stället för att vara 

- 0,"742, så är den 0,"079; och emellan Curat;ao och 

Carlhagena, i stället för - 0,"700, befinnes den vara 

- o ,O /~lO. H vilket tyckes angifva en ständig accelleration 

under den tid, som fartyget behöft för öfverresan från ett 

ställe till ett annat. Denna förändring i dragning till anlwrs 

eller till segels , så underlig som den synes, tyclies dock ej 

oantaglig föt· dem, som hafva studerat d(!n verlwn, som för

ändring af läge frambrioear på dessa så dyrbara, men äfven 

så ömtåliga instrumentcr. Det är detta, som alltid kommit 

oss att tänka, att man ej på ett absolut sätt bör antaga, att 

då dragnincen vid 3nlwmsten är i det närmaste densamma 

som vid afresan, uret ej har varierat på mellantiden*'), och 

*) Det är i följe bäraf, som jag anser såsom föga noggrant, att då 

man bar flera Chronametrar, företrädesvis välja, för beräkning af 

Longituderna emellan 2 ställen, den, bvars dragning man bar tyd

ligen funnit vara densamma vid ankomsten och l'id afresan, med 

uteslutande af alla de andra. Jag tror, att man ej bör utesluta 

andra än dem, hvilk~s dragning, påtagligen ine~ulier, gilr utom dt~ 

gränsor, som mau kan medgifva för eLL gudt iustrumeut af ddLa 
slag. 



1 ')') --
att medeldrailningen på en öfverresa alltid utgöt· medium 

emellan den vid afresan och vid anlwmsten. Utan tvifvel äl' 

man nödsalwd göra denna supposition, då ankomst-ställets 

Longitud ej [ir liänd , och det är nödviindigt att bestämma 

den ; men då den är gifven, och man följalitligen kan hafva 

värdet på ruedeldragningen under öfverresan , måste man 

göra afseende derpå, för att bestämma variationcrne i drag

nincen, och följal;tligen äfvcn de mellanlir;gande Longituderna; 

det iir då, som (len method, jag utvecklar här, låter använda 

sig, och h varpå jag sär att gifva två exempel, i det jag be

stämmer val'iationerne uti urets (N:r 4830) dragningar, på 

hvar och en af öfverresorna fri.in La Guayra till Curaoao och 

från Curaoao till Carlhagena , och i det jag betjenar mig af 

dessa dragningar för att besLimma Lon~ituderna af Porto

Cahello och Sainte ~Jarthe, h varest man har gjort observa

tioner under loppet af hvarje resa. 

Från La Guayra till Curar;ao Porto-Cabel!o. 

Vi hafva ofvanföre funnit 
dragnins i La Guayra . . . • . . . = -0,11939 (a) 
medeldragning på öfverresan ...•••• = + 0,"079 (c) 
dragning i Curaoao ............ = - 01

11545 (b) 

före medeltiden i La Guayra den 2S Maj . 413315,"18, 

före medeltiuen i Cura<;ao den 9 Juni .• . • •.. 4t41 1 1,"46. 

Formlerna 
b+ a- 2 c h Cn+2) (b-a)-3n (b+a-2c) 

y = 6 oc x = ---'-----;--;-~---..::.,__:-;---....: 
(n+tHn+2) Cn+1). Cn+2) 

gifva, då man sätter n = 12, på ett ganska enkelt sätt: 

y = - 01
11 054 och x = + 01

11355. 

sedan finnes, huru mycket uret går före medeltiden i La 
Guayra, m dagar efter afresan den 28 Maj, af formlen: 

4t3315,''1S -m • 0,"939 + (m+ l) m 0
1

11355 -

(m+ l) m (m- l) 0,,054. 

2 . 3 

2 

Denna formel tjenar oss till att berälina Longituderna af de 

ställen , hvarest man har gjort observationer emellan La 
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Guayra och CuraQao. Eller, på denna mellantid, hafva de 

porto-Cahello gjorda observationer gifvit: 

Uret före detta ställes medeltid d. 5 Juni 4 t37'lli ""a 
. l .. ' 

d. Ii Juni 4 t37'15,"79. 

om man successivt sätter , m = S och m = 9 uti formlen 

ofvanföre, så få vi uret före La Guayras medeltid 
' 

den 5 Juni 4t33'5,''18- 7,''512 + 12,''780- 4,"536 _ 

4 t33'5,"91 , 

den 6 Juni 4t33'5,''1S - 8,''451 + 15,''975 - 5,"1i70 = 
4t3:$'7 1103' , 

hvill1et gifver, såsom differens i Longitud emellan Porto

Cahello och La Guayra , 

genom observ. den 5 4miO,S34 

och den 6 4m S,S76 
-----

Medium 4m 91
855 - Io2'23"; 

och då La Guayras tongitud är 69°17123", så blir Porto

Cabellos 70°19i46". 

M:r Zarthman hade funnit , utgående från S:t Thomas, 

70°20'25", och utgående från CuraQao 70°20137,. Dessa 

resultater öfverensstämma temligen väl , och jag tror , att 

man kan antaga medium af de tre, det vill säga 70020'16". 

Om, såsom nästan alltid händer, man hade bestämt Porto

Cabellos tongitud med dragningen vid afresan antagen såsom 

constant, skulle man funnit denna Longitud vara: 

genom observ. der: 5 4m1S,S5S 

och den 6 4m19/06 . . 

Man skulle kunnat s!utligen korrigera dessa l-ongituder, efter 

att hafva bestämt x och y , i det man subtraherar ifrån 

dessa qvantiteter 

(m+ I) m 0/355 - (m+ I) m (m- I) 
2 2 . 3 y, 

eller för den 5 : .•• 12,"780- 4,11536 = 8,"244 
och för den 6 ...• 15,"975- ä,11670 = 101

11305; 

hvilket äfven skulle hafva gifvit samma värden som ofvau
nämnde. 
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Frdn Cumrao till Cartltagena . . . Sainte ii'Iarthe. 

Vi hafva ofvanföre funnit, att man hade 

d l. l · · 1 c = - 0,"545 (a) ar, 1g < rar,n111g VI< m·a<;ao •.•. 
medeldragning på öfverresan. . • • . . = - 0,"410 (c) 
daglic draening i Carlhagena ..•.•.. = - 0,"855 (b) 
Uret före medelliden i Cura t;ao den 16 Juni 4t40'57,"64, 

d:o i Carlhagena d. 25 Juni 5t7'2511,08, 

Fol'lnlerna (A) och (B) , uti hvill;a man sätter n = 9 , 

eifva oss: y = - 0,"032) x = +O," HI. 
Chronom etvrns stånd före medeltiden i Cm·ar;ao, h vilken dag 
som helst, t. ex. den m:te efter afresan , uttryckes då ge
nom forml en : 

(m+ l) m 
4l40'57,''6ll- m x 0,"545 + X 0,"111 -

2 

(m+ l) m (m- I) x o,"032, hvill;et tjenar att beräkna 
2 . 3 

Longituderna emellan Curar;ao och Carthar,ena. 
Sålunda har man gjort observationer i Sainte l\Jarthr, 

som hafva gifvit : 
Uret fö1·c medelt. i Sainte Marthe d. 21 Juni 5t2'11 ,1136 ' 

d. :23 Juni 5t2'7 ," 44. 

Fonnlen ofvanföre gifver, om man succcssi\"t sätter m = 5 

och m = 7: 
Uret före meddtidrn i Curat;ao d. 21' Juni 4t40'55,''94, 

d. 23 Juni 4 40 55, U. 

Man får då, såsom differens i Longitud emellan Curar;ao och 
Sainte Marthe : 

af observationerne den 21 Juni 
och af den 23 Juni 

. • • . . 21'15,'142 
. . . • . 21'121130. 

Medium 21 113,''86 

eller . • . • • • 5° 18'28" 

Longitud af observations-stället i Curat;ao • .. 71°16113 

Longitud af observations-stället i Sainte Marthe 76°34'41" 

Reduction till Cathedralen • . . . . . . - - 3" 

Longitud af Saintc-~larthe-Cathedraleu . .. .. 76°34'38". 
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Vi hafva antagit efter Herreras observationer , uppgifne 
af M:r Oltmann, 76°28'4,5", det vill säga 6' mindre; men 
det återstod tvifvel i anseende till de korrektioner, som Yi 
hafva låtit ll era ställen på denna kust "undergå. För när
varande siwlie denna Longitud synas oss vm·a väl bestämd, 
om det icke iinnu återstod en osäkerhet om Latituden, 
bvilken det varit oss omöjligt att häfva. 

Sainte l\lar·th es Latitud är visserligen nppgifven uti Espi
nosas anteckningar, på den plan, som llydrographiska Direl;
tionen i Madrid bar utcifvit öfver denna hamn, och på de 
Spanska Chartorna, till 11°15'4". Det är denna Latitud, 
som M:r Berthelin har antacit, ölwnde den med 911 för att 
reducera den till observations-stället. Emedlertid anför l\l:r 
Oltmann uti sina "Recherches sur la eeographie du nouveau 
continent'\ tilll:a sid. 158, 5 observationer af P. Feuillee på So
leni höjd, hvill.a sl;tllle eifva denna stads Latitud tillll 0 19'3911 • 

Man ser härar, huru väl det varit nödvändiet uti detta fall att 
hafva tidvinl;els-observationer morgon och afton ; derigenom 
skulle vi lmnna finna , om den antagna Latituden var drn 
sanna; ty då vi omrälma M:r Berthelins observationer med 
Oltmanns Latitud , finna vi en skilnad af 7 ,S1 i Saint e Mar
thes medeltid , hvilket skulle eifva en mindre Loneitnd än 
den, vi erh ållit. Om då Oltmanns Latitud varit drn sanna, 
så skulle man, om man användt Heneras, hafl"a funnit r n 
skilnad af 14/2 i medeltiden emellan observationeme mor
gon och afton. Sedan skulle man varit säker på den 'a!ma 
J.atituden, under det att vi ännu äro i ovisshet, om man 
bör antaga för Sainte Marthe Lat. 11°15'4", som gifvrr 
Longt. 76°34138, eller Lat. 11°1913911 , som gifver Longt. 
76°32'52". 
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UTDRAG UTUR KONGL. FönVALTNINGENS AF SJö-ÄnEN-' 

DENA DEN 27 JULI 1848 AFGIFNE UNDERDÅNIGA BE

RÄTTELSE O~I FRÄMMANDE NATIONERS UPPTÄCKTER 

OCH FRAMSTEG l SJÖVÄSENDET TILLHÖRANDE ÄMNEN. 

Då det ännu ofta inträffar, att pannor till Ångmachiner, 

äfven om de äro lågtryclis, springa sönder, och Machinisteme 

mången gi\ng iiro olmnnige om rätta orsaken till dessa 
olyckshändelse!", har till deras förelwmmande nedanshifne 
utväg föreslaeits af en Engelsk Ingeniör, William Hopldnson . 

Vid undersökning om orsalwn till en svår Ångpannas 
sprängning, som nyligen ägt rum vid Leeds, upplystes, att 
olycliall vällats af vattenbrist i pannan; och då Ångpannans 
botten är å en sida utsatt för eldens åverlwn under salmad 
af vatten ä den andra sidan , blir den snart glödhet. om 
under ett sådant förhållande vatten påsliippes, öfvergår det
samma med största häftighet till ånga af sä hög tryclwing, 
att den starkaste panna måste spräneas, så framt öppningen 
för ångans aflopp iclw är tillräcldigt stor att låta den starl1a 
ångan strömrna ut, så fort den bildas. 

En mängd försiil1, som Förenta statemes i Nord-Ame
rika Regering låtit anställa, hafva visat, att då en rödglödgad 
pannbotten berördes af en vattenstråle, bildades ångan så 
hastigt, att dess ti·yckning steg på en minuts tid friin ett 
skålpund till 180 sl1ålpund per qvadrat-tnm, d. v. s. ång-ans 
Värmegrad uppgår på en minuts tiu från 400 till 1 go o 
Celsii. Ångpannans säkerhets- ventiler och matare- pumpar 
äro alurig nog stora att utsläppa en sådan mängd ånga JiJ1a 



l'url som <f,•n bildas, och vid sådant [iirbfiii•Hldc måste pan

norna nöd vändig t spräugas. 

Enlict Hopliinsons tanlia, simlie detta mål, nernlic t·n 

ångans af m y eket bög tqckning utsläppande lika fort som 

den bildas , bäst uppnås genom ett i båda ändar öppet rör 

af 12 a 15 tums diam eter och 22 fots längd' stående upp

rätt i pannan med rörets undra ända I O a 14 tum från 

pannans botten. Ett rör af de uppgifne dimensionerne, och 

i öfriet nära lilm beskalfacit som det vanliga matm·e-röret, 

siwlie kunna utsläppa bvil11en mycl;enhet som helst ånga 

eller vatteu lika så fort som ångan bildas, och emedrm ån

gan i en med ett sådant rör försedd panna ej kan få högre 

trycl1 än l O 'fl per q vadrat-tu m, kan sprängning ej äga rum. 

Förvaltninp,Pn ansPI' vi~sr.l'lir,en, att det föreslagna röret 

lwmmer att bidraga till siil1erbet emot sprängning, men dess 

införande på Ångfartms-pannor, som äro d P lade genom en 

män~::d rörcf•ncar, lwnuner att medföra ätsllilliga olägenheter. 

(Forts.) 

C A Hl. S l(!{ O\.\ l ~48. Georg AmNm ~- Comp. 




