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UTDRAG UTUR RoNGL. FöRVALTNINGENs AF SJö-ÄREN

DENA TILL RONGL. MAJ:T AFGU'NE UNDERDÅNIGA BE

RÄTTELSE OM l FRÄMMANDE LÄNDER SKEDDE UPP

TÄCKTER OCH FRAMSTEG RÖRANDE SJÖVÄSENDET, DAT. 

DEN 20 JULI 1849. 

H vad i första rummet förekommer anrnärkningsvärdt ät·, 
att det i England nybygda Jernfartyget Vulcan, som den 27 
Januari detta år lopp af siapet i Blackvall, nära London, och 
ämnadt att blifva Äng-Fregatt, med rnachiner om tillsam
mans 700 hästkrafter och försedd med skrnf, beväradt med 
tio 32-'it:ge kanoner samt fyra bomblwnonet· af sammanlagdt 
255 Sk'il Svensk v. v., i stället blifvit bestämdt att inredas 

till transport-skepp för trupper, som till ett antal af l 000 
man beqvämt kunna inrymmas i detsamma, och att erhålla 
rnachiner om endast 350 hästkt·after, men ingen armering. 
Detta fartyg , som är 220 fot långt, 41 fot bredt, 26 fot 
djupt i rummet samt 1,740 tons drägligt, låg efter aflöp
ningen 11 fot djupt, och anses komma att ligga 16 fot, 
sedan machiner, all ntt·edning och alla förråder fåtts ombord. 

Anledningen till denna förändrade bestämmelse för be
rörde fartyg omförmäles icl\e , men skulle kunna förmodas 
härröra från det nu inträdda mindre förtroende, än som 
under flera föregående år hysts till Jernfartyg såsom be

värade. 

Ett särdeles lyckadt försök att, som hjelpliraft till far

tygs framförande, använda ångmachinen, har i England ver~-
9 
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ställts med ett nytt fartyg af jern, benåmndt Earl af Ducii
land, om 450 tuns drl\gt. Tillhörigt ett bolag, som å alla 
sina fartyg uteslutande använde r skruf, och ämnad t att cå 
emellan England samt Medelhafs-hamnarue, är delta fartyg 
försedt med direlit verkande rnachiner om tillsammans 60 
hästl;rafter eller en för 7 ~ tons, och har dermed under 
försöl•en på Therusen uppnått en hastighPt af 9 i sjömil i 
timman. Fartyeets förlust i framfart, jemförd med slirnfvens 
omlopp, motsvarar i die fullt I O proc. af hela hastigheten. 

Ett utmärl;l rnm J,land nyare uppGnningar intager Ameri
kanaren Cochrans med ångkra ft drifna sågmaehin, livarrned 
skeppsbyggnads-timmer kunna p,ifvas mer eller mindre ln·um
form, hur oregelbunden den ån må vara. sågbladen i denna 
maehin röras, liksom i vanlig sågqvai'D, upp och ned, men 
kunna derjemte med Iittibet vridas i tjenlig ställning, för ntt 
följa den på timret uppritade lirok-lilii en. Medelst använ
dande af två sågblad på en gång kan timret gifvas två med 
livarandra paralleJa vridna ytor. Emedan sågbladens rörelse 
upp och ned i vertilwl plan är oföränderlig, så måste tim
ret i stället vridas i den riktning, som erforrl1·as, för alt 
medelst sågen tillvägabringa den sneda eller vridna yta, tim
ret enligt ritning skall hafva, och för detta iindamål är tim
rets hvardera ända fasth ållen med en l;M_I , sittande i en 
axel, till hvillien är fastad ett hjul , lilwande en rordrill, 
h varmed timret lwn vridas 45 ° åt Ii vardera sidan. Vit! 
detta hjul iir under maehinens gflng en person stiindir:t sys
selsatt och uppmiirksam på att oafbrutet hl\i la ti'llrPt så vri
det, att den derpå ritade krol;-linien alltid är stald emot 
sågens tand. Timret h vilar dessutom pf1 ett, emc~llan de 
omnämnde kiiftarne, nära sågen, varande underlag eller stöd, 
hvilket vrides på samma gång och lika myclil~t som timret, 
hvilket under sågningen glider öfver underlaget. Denna såg
maehin besparar mycken arbetsl;raft och virlie, hvilliet vid 
vanlig belluggning ar krum-timmer går förlorad t; men är 
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machinen ar alltrör invecklad beskalfenhet, att utan ritning 
eller modell kunna på blott beslirifning närmare fattas. Dess 
användbarhet och stora nytta vitsordas på det fördelaktigaste 
så väl från England , der den redan någon tid varit i hruk, 
som af tlere härvarande sal;kunnige, hvill;a dels sett den
samma i England och dels i modell härstäd~s. 

Ång-Freg. Megmra, bygd af jern för Eng. statens rftkning, 
lopp af stapel från Fairhairns &. Sons varf vid Millvall den 22 
Maj dl'tta år. Fartyget är 207 fot långt mellan perpen
dild arne, 37 t fot bred t, 24! fot. djupt i rummet, och ar 
1,3!)1 tons drä;;t, samt ämnad l att bestyckas, på öf'ra df1cli, 

med 2 st. 56-'tt':ge om 85 Cwt el ler 25 ~ SlSt Svensli v. v. 
h vardera, 4 st. 68-1t:ge om 65 Cwt eller 19.} Sl;~ Svensk 
v. v. h vardera, 4 st. 32-'ll:ge om 25 Cwt eller 7 ~ Sli~ 

svensli v. v. hvardera, och på undra däck Il st. 32-1t:ge 
om 56 Cwt eller 16 ~ Sk~ Svensk v. v. hvardera - inalles 
14 st. svåra kanoner. Denna Frep,atts l<öl och stäfvar äro 
ar smid t j er n, 8 i tum bred t och i förhållande dertill tjockt j 
spanten ar vinkel-jern 1 5 tums med 3 tums, äro stäide ~ 2 
tum afskiljde i machin-rummet1 samt för- och akter-ut med 
öliade afstånd, ända till 18 tum; bordlliggnings-plåtarne, ar 
föränderlig tjocklek 1 från -U till ~ tum, allt efter deras be
lägenhet. Megreras rnachiner äro af Renuies tillverlming och 
drifva en sl,ruf ar omkring 13 fots diameter, så inrättad, att 
den kan af- och påkopplas, upplyftas och nedfiras, när så 
finnes för godt. llland Enge lska Kronans med slirllf försedda 
Ångfartyg anses Arrogant om 360 hästkrafter och 11872 tons 
drägt, bygdt år 18~7, för det bästa, och bland de med hjul 
försedda hållas Bulldog om 6 kanoner, 500 hästlirafler och 
1,123 tons drägt, samt Terrible om 21 kanoner, 850 häst
krafter och I,8-i7 tons drägt, båda bygda år 1845, för att 
vara de bästa. f>et snabbast gående Ångfartyg anses vara 
det år 1847 af jern bygda 1 benämndt Banshee, om 3 kano
ner, 350 hästkr. och 656 tons drägt, samt försedt med hjul, 
bvilket fartygs hastiahel säges uppgå till 15 minuter i thnman. 
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Till utrönande af styrlmn hos artilleri-pjeser af jern, 
har i Woolwieh början gjorts med ett försök, som kommer 

att framdeles fortsältas, nem!. med en lianon af 8 Engelslia 
tums diameter i l;analen - motsvarande oml!ring 52 'ii) 

Svensk lwliber - och oml<ring 19 Sli'fb 8 L'it v. v. samt 

9 i fot lång, r,juten vid Law Moor i Grefskapet York och 
der, på i Eneland hruldigt sätt, profskjuten med två slwtt, 
bestående hvartdera af 20 'fl lirut och en massiv 56-'it:g 
lmla. Pörsölien började med krut-laddning af 5 'fl och två 
ihf1liga 56-'it:ga lwlor, h varmed fortsatt es till or:h med liO:e 
siwHet, hvarefler, med sUindigt bibehållande af två 56-'it:ga 
lwlor, krut-laddningen öliades till 6 '$ för dPrpä följande 
10 skott till 7 'fl lu·ut för nastpflföljande 10, och så fort
farande med lirut-laddningens ölming 1 'fl efter 10 med den 
nästförutgångne laddningen afsl;jutne slwtt, så att slwtten 

från och med numret 2ll till och med numret 220 afslijötos 
med 21 'it:s !;rut-laddning. Kanonen befanns vid härefter 

verkståld undersöl;ning icke hafva lidit någon märkbar skada, 
men en lavett hade under slijutningen förstörts. Man har 
funnit den redan visade hålligheten och styrkan öfverstiga 
allt, h vad enligt berälming kunnat förväntas, och ernar fort
sätta försöken tills kanonen springer. 

Äfven allstäides försök med ihåliga projektiler, till for
men lilmande en socl1ertopp, endast något spetsigare mot 
pynten, h varpå en slar;hatt fästades, och refflade utåt si
dorna, för att bringa projektilen att under sitt lopp till må
let rotera kring sin axel, och sål un da hindra den hvälfning, 
afsl;jutne runda bomber erhålla. Fyra såclane projektiler af

sl•jötos med !t 'fl:s krut-laddning ur 32-'lt:g kanon ; fyra 
56-'lt:ga ihåliga kulor afsl1jötos äfven med !t 'it:s lirut-ladd
ning ur en 8-tums kanon. Medel-distansen för de fyra af
sl•jutne toppformade projelitilerne blef 650 yards och för 

de fyra afskjutna runda ihåliga kulorna 862! yards, ut

visande dessa sednare lmlors företräde. Med tät eller mas-
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siv lwla uppnådde 32-'lt:gen 1000 yards; alla skotten af
skjötos under 3 i 0 elevation, och i allt lilia gynnande om
ständir;heter. De toppformade projel;tilerue äro af Ameri
kanslie Kaptenen Thisties uppfinning. Beri\ttelsen omnämner 
icke, huruvida desse projel1tiler gått sin bana fram till målet 

så ralit som åsyftats. 

I Franl;rilie har från sjö-Ministern utgått till veder

börande en uppmaning att tillse, det ångpannor, som äro 

försedda med sina cyliuderformiga rör, eller så kallade tu

hutar-pannor, efter det elden i dem släckts och utan att 
säkerhets-veutilen öppnas, varda från vatten tömda eller af
tappade till underl;ant af de understa rören, hvill1et försig

tighets-mått skall verlw, att den mängd ånga, som i pannan 
qvarstår vid afl•ylninr:en , förvandlas till färslit vatten, som 
rensliöljer pannans väggar och rörens yttre yta från den 

saltfalini ng·, som å dem möjligen kunnat fastna. 

Sjö-Ministern i Pranliril;e har ock befallt, att de fartyg, 

som i Tonlon äro under rustning eller rustade, skola förses 
med kanon-karduser af ett särskildt slags tyg, tillverlwdt af 

silkes-rasp, hvill;en nya sort liarduser skall till minst ! högst 
l af hela antalet ingå i fartygs utredning och förbrulws 
samti{ligt med de af bombasin och sldnn-papper tillverlwde, 

ändamål att utröna den nya sortens möjliga företräden 

jemförelse med de äldre. 

Bestyckningen å Franska Flottans fartyg har sednast 

blifvit bestämd att utgöra : 

Å Skepp af i:a rangen eller om 116 lwn~ner: 
J :a batteriet, 8 bombkanoner om 22 c: m. N:r l 2-1 st. långa 

30-'ll:ge •.•.•.•• 32. 

2:a d:o, s 

3:e d:o, 3-1 

Bacli o. skans, i 

d:o 

d:o 

d:o 

om 22 c:m. N:r 2 26 st. 
liorta 30 'U:ge • . . • 34. 
om 16 c:m . . ..•.• 3.\. 

d:o 12 karron. 
30-'ll:ge. · · · · · • ~ll6. 
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Å Skepp af 2:a rangen eller om 96 lwnoner : 

1 :a batteriet, 8 bomblwnoner om 22 c:m. N:r l 24 st. långa 
30-'il:ge kanoner .... 32. 

2:a d:o, s 

Back o. skans, 4 

d:o 

d:o 

om 22 c:m. N:r 2 26 st. 
korta 30-'ll':e-e kanoner . 34 . 
om 16 c:m. 26 st. 
30-'il.ge karronader . •. 30. 96. 

Å Skepp af 3.e rangen eller om 86 lranoner : 
l :a batteriet, 8 bombkanoner om 22 c: m. N: r l 22 st. låuga 

30-'ll':ge kanoner .... 30. 
2:a d:o, S d:o 

Back o. skans, 4 d:o 

om 22 c:m. N:r 2 24 st. 
korta 30-'ll':ge Jwnouer. 
om 16 c:m. 20 st. 

c:aC) u ... 

30- 'll':ge karronader . •. 24. 86• 

A Skepp af 4 :e rangen eller om 76 lwnoner: 
l:a batteriet, S bombl1anoner om 22 c:m. N:r l 20 st. långa 

30- 'fl:ge l;anoner .••• 28. 
2:a d:o, 8 d:o 

Back o. skans, 4 d:o 

om 22 c:m. N:r 2 22 st. 
Jwrta 30-'it:ge J;anoner. 30. 
om 16 c:m. 14 st. 

30-'ll':te karronader . . ~ 76• 

Å Fregatter af 1 :a m n gen eller om 60 lfanoner : 
Batteri et, 4 bombkanon r r om 22 c:m. N:r l 26 st. fånga 

30-'it:ge lianoner •... • 30. 
13a cli o. skans, 4 d:o om Hi c:m. 26 st. långa 

30-'ll:ge liarronader ..• ~60• 

Å Fregallet· af 2:a rangen eller om 50 ltanoner : 
Batteriet, 4 homhlianon er om 22 c:m. N:r 2 24 st. korta 

30-'ll:ge kanoner . . . .. 28. 
Bad o. slwn s, 4 J: o om 16c:m l8 st. 30-'ll':ge 

karrouaJer .. . . . . .. . 22. " O __ a . 
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J Fregatter af 3:6 rangen eller om 40 kanoner : 

Batteriet, 2 bombkanoner 

Back o. skans, 4 d:o 

om 22 c:m. N:r 2 24 st. korta 
30-'lil:ge kanoner • .. . . 26. 
om 16 c:m. 10 st. 30-'il:ge 

karronader. • • • • • · • · U. 40 -· 
Å [(orv etter af 1 :a rangen eller om 30 kanoner : 

Batteriet 2 bombkanoner om 22 c:m. N:r 2 22 st. bomb-
' '>4 kanoner ar 16 c:m .•.• • - . 

l l 6 St 18-"":cre karronader _6. ·•o. Bac 1 o. s 1aos, • w u o 

Anm. : 
22 CentimPtres motsvara på Svenska kaliber-linien 

nära 68 l. 

16 d:o d:o •• • . •••• • •• 26 I. 



F öredraganden för Taktiska afdelningen, i Kong!. Örlogs
manna-Sällskapet, har ansett sitt åliggande : 11 att redogöra 
för förhållandet med det militära Sjömansfiapet hos oss och 
annorstädes'\ äfven böra omfatta en granskning af mitt an
förande den 27 Oktober 1847, i Kong!. KriGs-Vetenskaps
Akademien, såsom Föredragande i Sjöl1rigs-vetenskapen. Det 
anförande, Föredraganden i Örlogsmanna-Sällsliapet afgi fvit, 
finnes anfördt uti Tidsl;rift för Sjöväsendet Il :e Årgå ngens 
4:e häfte, samt arslutas i 12:e Årgå ngens 1 :a häfte' der det 
är uudertelmadt med C. L. Mindre Ol' il1tigheter i de utdrag, 
som der lemoas af mitt anförande, vill jag förbise; men då 
man derstädes finner anfördt följande, här sammandragne, 
uttryck : ''Om detta får tillsl;rifvas - - - öfvertygelsen 
om Ångfartygens ärvervigt öfver Liniesl1eppen uti sjökrig'', 
samt utmärht yttrandet med cursiv stil och citations-tecl!en, 
så torde meningen varit , att tillskrifva mie- detsamma. Så
lunda har jag dock aldrig yttrat mig; ty jag har endast talat 
om Ångfartn:ens stora vigt i sjöluig, icl1e om deras "öfver
vigt öfvet· U nieskeppen ". livar och en, som behagar omläsa 
sid. 219 (ll:e Ärg. 4:e haftet), der ett utdrag af mitt an
förande lemnas , sl1all finna detta. Föreäfves eftersöl;er man 
ock i detta anförande, som finnes införd t i Konel. Krigs
Vetenskaps- Akademiens Handlingar (år 1848, häftet 4:e), 
yttrandet: "att man i England och Franlirilie vårdslösar 
Linieslieppen", och "gifver dem ett underordnadt rum i sjö
vapnet"; je m te andra lil;al'lade åsigter. Dessa satser, som 
granskaren så l<raftigt bellämpar, samt anfört i Tidsl;rift för 
Sjöväsendet och utmärkt med citations-tecken, Ilar icke jag 
framställt 
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Åtsldlliaa eänger har man sett tabeller tryclias , uppgir
vande det antal Lioiesl1epp, som i England äfvensom i 
Franluike v oro utrustade, upplagde och under byagnad. Då 
man deraf kunde inhemta, att nåera och tjugo Liniesliepp, 
inom hvardera af dessa länder, år lieen stodo under bygenad, 
så skulle det antaaande varit gansfia ursäetliGt, att på En
gelslia och Franslw Varf en alldeles ovanligt liOig Liniesliepps
byggnad påcick. Vid nogare granslil1ing af förhållandet fann 
jae lili väl , att af dessa skepp de Ilesta redan stått mera än 
ett, men många mera än två eller tre årtionden på stapel, 
samt att i Frunlirilie och England tvertom Linieslwpps-bygg
nad märlilieen på sednare åren aftn~.:it, då uuder flera af de 
sistförflutne åren icke liöl blifvit stråelit till mera än ett 
Linieskepp inom hvardera landet. Man har funnit det an
märlmingsvärdt, hvillwn möda jag bör hafva unvändt, att 
utreda detta förhållande ; men såsom svar på denna an
märlwing (lilander förmodar jag den väl icke skall utlryclia) 
vill jag endast nämna, att jag aldrig slq•r möda för att ut
forska sanningen, som jag alltid ärligen vill framställa. Miss
tag och orikti~.:heter, som komma mig till last, äro alltid 
ouppsätliea, och följd er af min olwnnighet. Min vedersakare 
har oc l< hånat mitt yttrande - förauledt af denna upplys
ning om artagandet af Linieskepps-byggnadcn i England och 
Franlirike - ntt det vore svårt att afgöra, om detta för
hållande får tillsl1 rifvas tvelwn om Linieslwppens lämplinhet 
såsom stridsfartyg (sedan bombskjutningen blifvit antneen 
och utvecldad), eller nödvändigheten ntt anviinda auslar::en 
till bnenad ar År.gfurtyg' h vars stora vigt för sjökrie blifvit 
insedd , ell er om begge orsakerne inverkat. Uti Franl1rilw 
har man nem !igen yttrat betänldigheter, rörande de nu
varande stora Linieskeppens läm pliehet, sedan bombskjutnin
gen lwmmit i bruk; och äfven jag vågar dela dessa betänl<
ligheter. Emedan allting vexlar och förändras, antingen ha
stigt eller enligt småningom sl< eende upptäclilcr och för
ändrade i\siGter, har jag fördristat mig nntnga , att de stora 
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Linieskeppen icke ensamme göra ett undantae härifrån ; 

livaremot min vedersal1are tycl;es om de nu bruldiga Linie

skeppen tro detsamma, som om de 30-'it:ee fullgode lwno

neme : att vara ''på hufvet det lörfäl'figaste, tiuerne kunna 

frambrioga". Så Iange strid i linie uti öppen sjö kommer 

att äga rum , måste ocl1 dertill passande fart m, d. v. s. 

Li'lieskepp, byggas; men att Liniesl;eppen i framtid en siwlie 

vara af enahanua besl1alfenhet med de nu brukliga , finnas 

inga skäl att antaga. När bombkauonernes ' 'erlian blifvit 

nöjaktigt genom krigs-erfarenhet l1änd, torde tvl'rtom , i11 tip·a 

förändringar hfrruti sl;e; och om det är klol1t att bibe~1 ä~a 
nu bruklie-a Linieskepp, tills erfarenheten ådagalagt deras 

olämplighet, så är det omtdnksamt, att uti en så viPtio 

brytoingstid, som nu sannolikt är inne, icl1e utan gilti3' :o: 

ledning, under nuvarande fred, offra för stora summor på ett 

ytterst dyrt vapen (stora Linieskepp), som m5h[inda unuer 

första allvarliga sjökrig faller i värde. Jae har· redan förut 

(Kong l. Krias-Vetersl!.-Aiwdem:s Handlingar år I 844 häftet 5) 

försöl\t visa, hvilken verkan bombsl<jutoingens införande å 

seglande fartyg sannolikt lwmmer att utöfva på beskalfen

heten af de egentliga Lioieskeppen. 

Min vedersakare vill bevisa mig harva orätt, då jag 

räknar bombkanonerne bland vår tids märkligaste uppfinnin

gar i Sjökr igs-vetensl1apen. Jag måste bel;änna, att, oaktadt 

hans bevisning, min åsigt i denna fråga är densamma som 
förut. 

Man hade reuan under förra århundradet fö1·sökt ur 

kanoner sl1juta concav-l;ulor, men brandrören slocknade Yid 

skjutningen; och ännu för några år sedan inträffade att 
' bomber, som under bombardering kastades ur bomhl1anoner 

' brunn o, under det de, som skjötos, sloclmade genom ofull-

komlighet hos brandrören. Att tillverka bomber, som vid 

ans laget emot u~t flenritliga skeppets sida tändas , men ut-
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härda anslagen emot vattnet, iir en ännu utlandet olöst 

frä~a j ty så vidt jar, kunnat utforslw, uppfylla hvarken Nor

tons eller Tuckers "concession shells" uessa villwr. Bomb

tillverluling oeh skjutning är derföre iinnu i sin linda, ehuru 

den hos oss för det närvarande torde vara fullkomlieast. 

Herr C. L. behagar, uti Tidsl;rift i Sjöviisendet 12:e Årg. 

I :a häftrt, göra ett utdrag ur mitt anförande i\ r 1843 i 

Kongl. Krigs-Vetensl1nps-Akademien, anr, åerde försök aU be

svara frftgan: 11 hvillien är den sannolika Vl'rl;an, sprän;:;

bombc•r utiifva emot krigsfartyg" j och tror· sig här· finna 

stöd för åsi;:ten, att sprängbombers verlwn emot Sliepp icl1e 

är fruktansvärd. Han förvånas derföre örver, huru man i 

Kongl. Kri gs-VetPnslwps-AIIademien å1· 1847 kunde anse Paix

hans upp;inning uteöra föremål för de mest stridiga menin

gar, samt att det erfortirades tillräcklig krigs-erfarenhet för 

<h·ras afgörande, då man år 1843 der lwnde bevisa, att 

bomberne ict1e f1ro frul;tansvärua. Jag skulle således år 1847 

hafva fullliOmlip,en glömt eller låtsat glömma, hvad jag år 

1843 yttrat. E11 si' dan oförlåtlig glömsila lwmmer mig lil1 viii 

iclie till last, ula o händ~lsen är den, att min vedersalwre 

en dast ansett första hälften af min aflianuling - der det 

talas om spränr;homlwrs verl;an emot Sl;eppets sida - värd 

att grnnslw ; livarPmot han lemnat den sednare delen -

d~r jag sölit utreda bPsl!aff'enheteo af sprängbombers verlwn 

innanför Slieppels sida - utan uppmäl'lisamhet. Må det 

derföre tillåtas mi3 här Ieruna ett sammandrag af sluts<rt

scrne i min fiir<'nämnde afhandling, jemte nåera små upp

lysningar. - I stöd af theori och l•ries-erfarenhet eller för

sök, torde man lwnna antaga : Sprängbombers verkan å 

Sl1eppets timmer är icke mera iin omkring l i gång så sto1· 

som en kulas af lilw diameter. Bomhen åstadkommer der

emot omkring dubbelt så mycket splint som lwlan, livarföre 

oek dess verkan inne på det li endtliga Skeppets batteri, så

ledes mot beman11ingeu , är ojemförligt mera förödande iin 
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kulans. Bombers moraliska inverkan år sådan, att de tappra

ste besättningar, som lugnt uthät•dat häftig kul-eld, lemnat 

sina poster, när de anfallits med granat- ellet' bomb-Ilastning. 
\ 

Eldfaran och möjligheten för skeppets sprängning i luf

ten är vid besl;jutning med bomber ganslw stor. GetJOrn 

springande bomber åstadlwmmes så myclien rök, att den på 

ett ofvantill täclit batteri lwu blifva outhärdelig för lwnon

betjeninearne. Theoretisk berälming antyder viii, att h varje 

sl<ålpund krut endast slilllle förderfva nåeot mera ii n l 00 

kubikfot luft; men Scharnhorsts försök (jemför sid. 73 

Kong!. Krigs-Vetensli.-Aiwdem:s Handlingar för år J SH) visa, 

att 2 ~ 'ii) sprängladdning orsalwde så mycl1en röl1 uti ett 

blockhus, hvars kubik-innehåll var 4,573 lwbillfot, att den i 

6 minuters tid var outhiird elirr, ehuru port- och slwtt

gluggar voro öppna. Försöl1, som hos oss blifvit i mindre 

sliala utförda, bestyrka sistnämnde förhållande. Krutrök 

blandar sig endast långsamt med luft, h varföre röken på ett 

täckt sl1epps-batteri , särdeles i laber bris och vid liflig be

skjutning m~delst bomber, kan blifva oulhärdelig, helst som 

den rökmassa , 4 ovala eller S st. runda 7 -tums bomber, 

vid sin sprängning, åstadkomma , är tillräcklig, att på ett 

Linieskepps batteri gifva rö l; en sam ma täthet, som den hade 

i bioelihuset vid Scharnhorsts försöl>. Den vid egna kano

ners afsl1jutning upplwmmande krutröl1, jemte rö!;en vid 

explosionen af karduser, antända under langningen på batte

riet af bombers eld , bidraga ocl1 att öl;a krutröl1ens massa, 

så att måhända icl1e synnerligen månBa bomber behöfva 

b varje minut springa på batteriet, för att bibehålla luften 
derstädes i förderfvadt tillstånd. 

Det, som hittills ftr l;iiudt om bomberne, an ty det· så

ledes, alt de verlia ojemförligt mera förödande och för

lamande på kanon-betjeningarne lin !w l or, samt att skeppen 

genom dem utsättas för en i sjöstrid, vid skjutning med 
lwlla kulor, öliiiod eldfara. 
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Jag frågar : är det obehöfligt - såsom min vedersakare 

tyckes mena - aH få dessa förhållanden utredda genom 

tillräddig krigs-erfarenhet'? skulle den besanna, hvad freds

försöllen antyda, har man då icke skäl att anse bombskjut

ningen vara en af de för sjöl<riget mest inllytelserilia upp

finningar'? eller har jag saknat sliäl, att nu, ehuru dessa 

frågor iclie ännu äro fullt utredda, räkna bomblwnoner bland 

v·1r tids n mlirliliBaste uppfinningar'' '? ' · 

Rörande den lämpligaste bombkanons lwliber har jag 

ingenting sacl i min Årsberättelse för år 1847; men 1843 

yttrade jat;: "det är ännu oafgjordt, h vilka pundigtal, som 

för bombl1anoner äro lämpligast"; samt att 30- och 24-'ib:ge 

kanoner borde förses med ett slat;s perlwssions-lmlor (Kong!. 

Krigs-Vetensli.-Aiwdem:s Handlingar år 1844 sid. 77 och 79). 

Redan då trodde jag, att för seglande fartyg den 60-'il:ge 

Norsiw bomblwnooen vore bättre än vår 72-'U:ge, och nu 

hafva vi ju 60-'ib:ge bombkanoner för flera af våra set;lande 

fartyg. L<lere förmän och kamrater läste år 1847 en ar mig 

sl•rifven större afhandling, der jag yttrar, angående fullgode 

24-'lb:ge kanonerne, att de borde förses med så väl runda 

som ovala granater, för att vid behof användas. De sist

nämnde lmnna rymma samma sprängladdning som en rund 

48-'il:g granat och ur nämnde 2~-'il:g kanon afsl1jutas med 

samma laddning som den 48-'il:ge granaten nr sin bomb-

kanon hvarföre ocl1 den ovale 2/&-'ib:gen i verkan borde 
l . 

vara nära lilia med den runde 48-'il:ge granaten. Masstva lm-

lor simlie likväl vara de projelitiler, h varmed d esse 24-'ll:Ge 

kanoner mest skulle utredas. Ehuru jag talat för granat

slijutning m· 24-'ib:~e lwuoner, betvitlur jag dock icke, att 

grofva bombl1anoner vid denna sl;jutoing ärra betydlig öfver

lägsenhet öfver dylil1a nu nämnda nödfalls-medel. 

Jae har slo·ifvit för bombl1anoner, och min vedersakare·

till h vad slutsats kommet' han , rörande delta ämne. Han 
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yttrar: "Efter att hafva emotta[!it ett sådant lag, der 120 1f) 

krut sprängt mer än l 000 'il) j er n, inom ett Sl1epps relingar, 

torde hvad Sliepp som helst hafva fått nog, för att betagas 

all kraft till vidare anfall eller försvar''. - I-lar man iclie 

skäl 1 att riilma bombkanoner - eller rättare uttrycl<t: den 

Paixhanska uppfinningen af borubslijutning ur kanoner -

bland vår tids märkliga uppfinningar, då till och med de, 

som bestrida denna uppfinnings värde , derorn yttra sådant 

som det nu sist anförda. Herr C. L. vill rnåh:inda iclie 

räkna 30-'it:ge lwnoner, som skjuta spräng-granater, till 

bombkanonernes Iiiass ~ - Den första bomblianonen, som 

hos oss rörsölltes, var likväl icke större iin 48-'it:g; och 

rättast torde derföre vara, att icl<e nr bombl;anonernes antal 

utesluta några lwnoner, som skjuta ihåliga sprängladdade 

granater, nog stora, att åstadlwmma nöjalilig verl1an i ett 

skepps sida. 

Angående de uppgifter, som min vedersalwre anfört, 

vill jag endast anmärka , att en perkussions-bombs alla bitar 

rusa framåt, och att ingen anmärkninesvärd massa krutgas 

af mig förmärkts rusa tillbaka åt ''sjösidan"; utan torde man 

kunna antaga, att perkussions-bomben - der så väl pro

jektilens rörelse-qvantitet som bomb-laddningens spränekraft 

verlia inilt bottnen - ger stöne massa splint än brandrörs

bomben. Den sednares verkan kan blifva större än per

kussions-bombens, såvida den förut g·enomträneer ena sidan 

och gör en fördelalltiG sprängning i den andra. Likväl har, 

i de få fall, jag liänner, den verkan, som åstadliOmmits af 

fastsittande bomber - hvillw genomträngt en taOa af en 

slH~ppssidas tjoelilek och fastnat i en baliomvarande tafla -

blifvit jemförelsevis obetydlig, emedan förmodligen hutgasen 

mest rusar tillbaka, genom det af bomben vid dess inträng

ninG bildade bålet. - Det går nog an, att för bomblianonen 

uppgöra skjut-tabeller för olilw afstånd och olil;a laddningai', 

men hvar och en Sjö-Arfillel'ist läi'er docl1 böra medgifva, 
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att i de flesta fall, elden från det i rörelse varande skeppet 

är ganska osäker, utom på nära håll , samt att eldens osä

kerhet blifver ännu större, om man under flendtlip, besl;jut

ninG, för olil;a afstånd, skulle bestämma olika laddningar och, 

eniigt deremot svarande olilia skjut-tabell, uppsättningar. 

Delta allt inn efattar så många svårigheter, att få personer 

torde finnas, som icke Irka på skjutning med samma ladd

ning på olika arständ, d. v. s. iclw under vanliga fall anse 

skjutning med perlwssious-bomber ansenligt föl'delaktigare 

och siillrare, än den mera invecldade med brandrörs-bomber 

och deras olil!a laddningar. Att brandrörs-bomber vid många 

tillfällen äro bra, och vid flera oumbärliga, måste man likväl 

medgil'va. 

I afseende på jemförelsen emellan skyndsamheten af 

elden hos 30-'it:ge "fulleode" kanonei' och bomblwnoner 
. ' 

tager Jag mig friheten påminna, att den ä Exercis-s11eppet 

vunna erfarenheten sannolikt rörer en jemförelse emellan 

72-'it:ge bombl;anoner och 30-'it::::e medel11anoner (de full

gode 30-'il:ge lwnonei·ne konstruerades först år 1 845). Att 

eldens skyndsamhet för 30-'it:ge fullgode lwnoner och bomb

kanoner ej kommer att förhålla sig såsom 9 till 7, utan 

ungefär blir lilw, är deremot saunolilit, då man besinnar, att 

30-'it:ge full1:ode kanoner äro något tyngre, än den vanlige 

6J-tums-bombl.anonen, som trolir,en mest lwmm er att an

vändas på seglande fartm, samt <~lt dess vigt är 19 Sli'it, då 

7-tums-bomblwnonen är 22 ~ Sl;'1t. Den 30-'it:ga fmlan vä

ger 38 skälp. , tq-tums-bomben omliring 45 sliålp. och 

7-tums-bombcn 67 skålp.; men projektilens tyngd bör här

vid vara af mindre inllytande, em 0dan melwnisl;a inrättnin

gen (och här t. ex. en gölinG orvanför porten) lillllna an

vändas att upplyfta den, och sålunda Wtta dess insättande i 

lwnonen. Ej heller kan jag gilla åsigten, alt hvarje projelitil 

blott verlwr såsom en, samt att det häi'af är tydli{~t, att de 

flera skada mera än färre, som sliju tas unJPr samma tid. 
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Både den 6-'lb:ga, 12-'lb:ea och 30-'lb:ga kulan verlwr såsom 

en, af sitt slag, nemligen ; men i detta fall torde dock min 

vedersakare icl!e vilja medt:ifva, att de af honom såsom oöf

verträfllige ansedde 30-'it:ge kanonerne icke skulle verka 

mera än de fordom anviinde, men nu af svå1·are kalibrar 

utträngde 6-'U:ge, 12-Tt:ge och 18-'it:ge sjökanoneme. Der

före torde man ock liunna antaga om bomblwnonerne, att 

de gröfre kalibrarne äro verksammare än de mindre ; men 

svftrt är att afgöra, hvill!a pundigtal bland dem, som äro 

lämplir;ast under olil1a omständigheter. Rörande dessa frå

gor, torde derföre mitt förliastade påstående gälla, neml. 

''bombsl1jutningens verlwn emot krigssliepp, ftfvensom sättet 

för denna slljutnings fördelaktigaste anordnande, kan sanno

likt endast afgöras genom goda försöli, samt i stöd af till

räcklig krigs-erfarenhet''. På denna väg kan man endast 

finna, huruvida de 30-'U:ge fullgode lianonerne öfverträffa 

72-'it:ge bomblutnoner i skottvidd och skottsäkerhet, hvilket 

jag för min del betviOar. 

Carlberg den Il September 1849. 

A. W. Laven, 
Kapt.-Löjtn. i K. M:s Flotta. 

FöRKLARINGAR ÖFVER FÖRESTÅENDE ANMÄRKNING *) .. 

En hvar, som läst, hvad Herr Kapten-Löjtnant Laven emot 

mitt anförJnde anmärl1t, lä re r säliedigen finna, att jag der

öfver bör afgifva förlilaring. ~1en innan jag besvarar an

miirkningarne, är det angeiiiget att föddara, det jag uti ett 

fall helt och hållet misstagit mig. Jag trodde nemligen, det 

Föredraganden för Sjöl1ries-vetenslwpen i Konel. Krigs- Veten

siwps-Akademien 1847 var en annan man af vapnet. Delta 

misstarr torde vara ursiirrtligt, helst artil!eln, utan signatur 

fl . ' 
nnes t n tarren uti Kanel. r<rigs- Vetenskaps-Ahademiens Tid-

slirift. Den, som läser mina anm iif'iwingar dervid med upp

märl;samhet, bör finna, att om jag lläot, att den författare, 

hvars redogörelse inför Kong!. Akademien, jag eranskat, vore 

Kapten-Löjtnant Laven , så hade jag otvifvelal1tigt bellandlat 

ämnet på annat sätt, just med afseende derpå, att jag kun

nat begagna, såsom stöd, hans sal; rika utredning 1843 af 

hufvud-frågan , bvillif'll synts mig icl1e stå väl tillsammans 

med hvad han inföt· r<ongl. Aliademien andragit 1847. Emed

lertid är jag inealunda missniijd att hafva framlwllat anmiirk

ningar af denne kamrat, h vilken står högt i opinionen inom 

Kong!. Krigs- Vetensliaps- AI;ademi C:' n, h vars förtroende han 

*) Då, b vad som afhaodlas uti offentliga diskussioner, låtlast ocb 

bäst uppf3ttas ocb bedömes, när tal ocb sva1· stå bredvid h var

andra , har je g , sedan det blifvit känd t, att an mark ningar blifvit 

gjorde vid mit t, inför 1\ongl. Örlogsmaooa-Sä ll skapet, upplästa och 

sedermera tryekta anförande, af desse anmärkningar förskaffat mig 

del, för att blifva i tillfålle besvara dem så, att svaret blef bekunL 

11amtidigt med aomäfkuingarne. 

10 



äeer, ej mindre än att som oftast blifva utsedd att redogöra 

för Sjöluigs-vetenslwpens framsteg och vapnets utbildning 

och behandling uti alla länder, än ock hedrad med att vara 

Ledamot uti Utslwttet för Redal1tionen af Alwdemiens olfent 

liga slu·irter. Jag är äfven nöjd, att Herr Kapten-Löjtnanten, 

genom s·ina anmtirlw ingar, beredt mig tillfiille att närmare 

utveckla mina åsigter rörande vapnet och tjensten 1 än som 

skett uti anförandet af den 15 November 18118, !!Vartill Herr 

Kapten-Löjtnantens olfentliga berättelse gifvit anledning. 

Författaren säger sig: vilja förbise ''mindre orillfiga ut

drag, som lemnats af hans anförande". - -· - Detta nog 

myclwt slitna siitt att anmärka är här icke lämpligt, emedan 

jag icke erl1änner de der så antydde oanmlir'llte oril!tig

beterne, h varemot jag vidgår, att "ett'' skäl finnes att anse, 

det jag velat gifva en utsträcl1t tydning åt meningen an

gående Ångfartygs vigt uti strider på hafven ; men detta 

häriE'der sig ifrån fel i den afskrift, som aflemnades till 

tryclming, h varå två parenthes-tecken salwas, hvill;et vid 

kollationeringen undföll mig. Den omtvistade meningen borde 

nemligen vara denna (sid. 219) : 

1'Hvnd som bli fvit anfördt uti förberqrdP, inför Kong!. 

J{rigs- V etenskaps- Al;ademien afgifne berättelse , Hngående 

Liniesl<epp, har bord t väda min och, som jag förmodar, en 

allmänuare uppm~irl1sambet, nernlieeu : "Inom neridens begge 
"för·nämsta Örlogsflottor har byggandet af Linieslrepp på 
"sednare tider mär/fligen aftagit", vid hvill;en antydning det 

varit författaren . "svårt att afgöra, om detta får tillsfrrifvas 

"tvefwn angående Liniesfrepps lämplighet silsom stridsfartyg, 

"eller öfverlygelsen orn Ångfartygs stora ( öfver '?) vigt ( öfve r 

'1 Linieskeppen '?) under sjökrig". H vad som inom parenthes 

blirvit infördt, synes ju tydligen tillkommit för att låta 

märka , att man icke förstod meningen annorlunda , än a';ö; 

i:Hvertygelsen om Ängfartygens stora vigt uti sjökrig var nn~ 
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.ledningen till tvekan om Linieskeppens olämplighet säsom 

stridsfa1·tyg; eller med andra ord, att Ångfartyg skulle hafva 

den öfvervigt uti strideme på hafven, att Sl<eppen icl!e mera 

äro lämpliga der. Hvarföre ställer man uti en offentlig be

rättelse tillsammans två sådaue skäl, såsom verl<ande orsak 

till ett uppgifvet förhållande, som ovilkorligt måste leda till 

förändring uti sjöl!rigs-systernet 1 hvill;et för verlden vore af 

yttersta vigt, om uppgiften verldigen vore grundad '? Det 

var alltså en lycldig tillfällighet, att en ouppmärksamhet af 

mig gifvit den Svensl;e Sjömilitären tillfiille att förtydliga sig 

uti en fråga af så betydlig viet. 

uti en längre mening har Herr Kapten-Löjtnanten be

stridt riktigheten i den slutsats, h vartill hans berättelse om 

den "märffligt aftagande" nyhn;gnaden synts leda, nemligen : 

"att man i England och Franliril<e vårdslösar Liniesl1eppen 

och gil'ver dem ett underordnadt rum uti Sjövapnet11 • Jag 

hemställer, om denna slutsats var så obehörig, då man all

mänt nog anser, alt allt, liVad som "märkligt aftager", slut

ligen slwllupphöra, eller med andra ord, "vdrdslösasn. Jag har 

ingalunda påbördat Herr Kapten-Löjtnanten att hafva bestämt 

yttrat sig i detta afseende, men af det, han sagt, torde slut

satsen vara logisk nog. Emedlertid är här en strid om ord 

i följd af otydligt, eller rättare tvetydigt, skrifsält, hvilket 

doc!! föranledt, att författaren fått förtydliga sin mening. 

Den aft:ifne föridaringen iifver inberättaodet om Engelslm 

Linieskeppens ålder synes mig något haltande, då ,man sagt, 

att England har 82 Liniesl<epp i sjön , "ftvaraf de flesta äro 

mycket gamla, ty endast 23 af dem äro under 20 dr". 

Jag har ingalunda bestridt rikticheten af Herr Kapten

Löjtnantens uppgift om åldern på Engelska skeppens namn, 

tvertom sagt , att sådane qvarfinnas sedan Amerikansila fri

bets-kriget på 1770-talet; men att det · förhållet· sig helt 
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olil1a med sl;epps-skrofven, är tydligt, då det af erfarenheten 

är bestyrkt, att dessa l;rigs-machiner, då de äro i kommis

sion eller ligr:a i sjön uti hamnar, som stöta intill stora 

Verldshafvet, iclle äro tjenstbare utöfver U eller 15 å1·, 

men att, följal!tlir,en' de der "mycket gamla skeppen" flera 

gånger blirvit (örbygde, d. v. s. nya. 

Jag frågar Herr Kapten-Löjtnant Laven, hvad man borde 

svara når:on, som berättade, att af de få Liniesllepp, Sver-ige 

äger, äro tre öfver 60 är, då lil;väl det ena af dem - Fä

derneslandet -- förlidet är lär: färdigt, tacldadt , att gf1 till 

sjös '? 

f)et har tagits mindre väl, att jag yttrat, att det for

drades icl;e så ringa arbete och forskning uti Journaler och 

Tidsl;rifter för alt få reda på de der "m y el; et gamla Sl;ep

peos ålder", och dert!ll har Herr 1\apteo- Löjtnanten svarat, 

det "han aldrig sl1yr möda för att utrorsl;a sanningen, den 

han alltid ärligen vill framställa''. Ingen är mera villig än 

jag att p,öra rättvisa åt Kapten-Löjtnantens allmänt erl;ända 

kunslwper och nit att använda dem ; men denna gången 

synes mi[!, det han haft något för mjcl;en brådslw, då, vid 

författandet af sin ledande artikel, det varit skuggan, men 

i el; e verkligheten, han sllildrat. 

De anmärkningar, som jap, nn besvarat, höra väl till 

saken, ellei' den af mig l'öretap,ne eransiwingen af heriitld

sen, men det öfriga af Hen· Rapten-Löjtnantens sl;rift inne

fattar ep,entligcn en kritil1 öfver hvad jag afhandlat, rörande 

de säfskilta förslagen att öl;a Sjöl1rigs-vapnets materiela kraft 

genom begagnande af ånga och spräng-projektiler. Härvid 

kommer jag att fram stå såsom, svarande. 

Han siiger nemligen här ofvanföre (sid. 141): 
11
alt uti 

»Fra nkrike 11ar man yttrat betänldi ~ heter röran.de de uu 
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11 brukliga stora Liniesl;eppcn , sedan bombskjutning kommit 

"hrul;; och ärven jag vågar dela dessa belänldigheter. Eme

"dan alltinr, vexlar och förändras, antingen hastigt eller en

"ligt srnånint~om skeende upptiicklel' och förändrade äsigter, 

"har jag fördrislat mig antaga , att de stora Linicslwppen 

"icl1e ensamme eöra ett undantag derifrån; livaremot min 

"vedcrsal;are tyckes om de nu bruldiga Liniesl;eppen tro det

"samma som om de 30-'it:rre l;anonerne: att vara på harvet 
11 det förfilrli r:nste, lidcrne kunnat frambrinca. Så länge strid 

'1i Ii nie uti öpp en sjö lwmmer alt ät:a rum, mflstc ocl; der-

11lill passand e fartyc byr,rras, d. v. s. Linieskepp, men att 
nunieskrppen i framtiden siwlie vara ar enahanda besl,atfen

'1het med de nu bruliliga, finnas inga sliiil att antaea ." 

Uti denna lw rta meninG finnes ämne till betralilelser, 

vigtiga nog. Ja r, anser mig dock först b ii ra fästa n ppm:irll

samhel pi\ den Svenske J{apten-Löjtnantcns bestämda förida

ring : ,, a l t L i n i e s !t e p p e n i f r a m l i d e n s !t u l l e 

vara af enahanda beskaffenhet med de nu 

bruldiga, finnas inga skäl att antarJa''. 

lnnan jag anför niigot stöd för min egen öfvertyp,~'lse 

om stora Sl<t·pp~ vigt i l1rig pf1 hafven, vill jag upptaua, hvad 

en annan Sjö - Offi ee r, ocli så Sv ens!;, ej mindre Lind för sina 

kunslwp er iin Herr Kapten-Löjtnant Laven, yttrat i ämnet. 

Framlidne Stats-Hådet Ehrenstam l1ar uti sin förtjenst

fulla al'handling om Krig sflottor, lrycl;t 18~0, derom andragit 

följande (sid. 22) : 

- - -- "Genom det anförda*) hafva vi endast velat 

bestrida det öfverdrifna uti framstiilluingen om bombskjut-

*) Nemligen hvad jag förut utdragit och är upptaget i 12:e Årgången 

t:a häftet sid. 3, rörande sprängbombers verkan emot en skepps

sida 1 d. v. s . hål 1 "lwariqenom man icke utan möda kan tränga 
ena armen". 
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nings verkan, och det föregirvande, att större skepp skulle 

med en sådan lätthet deraf förstöras, att Flottors värde och 

nytta lwnde genom bombslijut.ning blifva tvifvPialllig. Det 

åt' en stor villomening, som, alstrad och utspridd ar parti

sinnet 1 omöjligen kan hafva varit någon salilwnnig persons 

öfvertygelse. Engelsmän och Fransmän rn. O. hafva nogsamt 

lärt känna bombskjutningens verlian och införa dess syste

matisl>a användande på sina Flo !.t or, under det de allt mera 

förstora Slieppens dimensioner. Om bombsl;jutning kan åstad

komma en verl~an , som med ett vederbörligt nppslialtande 

af alla de omständigheter' h varpå den beror' blir 30 a 50 

procent större än den verlian, man på samma tid slilllle 

göi'a med vanlig skjutning och lil.a tungt artilleri, och om 

denna tillölwing i effekten, genom ytterligare förbättringar, 

kunde brinp,as till l 00 procent - väl är det värd t, alt man 

till vinnande deraf använder bemödande och omsorg, samt 

att staten lemnar medel till anslwffande af den nya ma

terielen, utan att man behöfver förvandla den en lila sannin

gen till en barnsaga eller förfäl>ta den orimligheten , att då 

alla hittills gjorda förbättringar uti artilleriet föranled t, att 

krigsfartygen blifvit större och af starlwre sammansättning, 

skulle denna förbättring harva en motsatt verlwn" -

Vi se här två Vetensliapsrnän, båda Sjömilitärer, i rak 

opposition, offentligen, inför en nppmärlisam publik, afhandla 

en af fäderneslandets vital-frågor. Endera af dem förfälltar 

alltså, af brist på saldiännedom, en villomening. Innan nå

gondera af desse Herrars fisigter blifvit synlige inför allmän

heten, hade den sats, Herr Kapten-Löjtnant Laven förfäl;tar, 

vunnit ett stort insteg , till och med vid Hillsdagarne , och 

öfver Linieslieppen ville man redan för 20 år sedan bryta 

stafven, om iclie af samma, dock ingalunda vigtigare sl1äl än 

Kapten-Löjtnant Lavens, och dervid hade jag offentligen 

framstått för att l1ämpa emot de nya förvillande ideerne. 

Följaktligen synes mig, som Herr Kapten-Löjtnanten , då han 

adresserar sina planer direkte till mig t), bord t låta sig 

angeläget vara , att med andra "slräl" än hans enstnlia fö r

klaring : så är det - eller, som vill siiga detsamma , alt 

för ett närvaruncle systems fortfarand e "firmas inga "skäl!' 

all antaga" - undanrödja eller vederliigga de moti ver, hvar

med jag söl1t stödja allt, liVad jag framstiillt uti den slil·ift, 

h varvid anmärlwingar nu blifvit gjorde, alla i öfverensstäm

melse med de liera offentliga svar, jag afgifvit på likartade 

anfall emot det hnfvndsaldigaste uti iandels sjöförsvar 2). 

Men då sådane, med Kapten-Löjtnant Laven sarntidiee för

fattares afhandlinear, som framlidne Stats-Hådet Ehrenstams 

och den namnlmnnige statsmannen, Franslie lngeniören Baron 

Charles Du pins m. fl., oanseclt der:~s ldassislw värde, blifvit 

förbisedde, tir det föea alt undra på , att en så föga känd 

pral1tisl• Ofllcers tnnliar, som mina, lem n as utan afseende. 

Jag anser dock slij'ldichcten emot mig sjelf och fäderneslun-

1 ) Della lord e ban kanske förneka; men om än allmänbeten af 

sigrwluren vid s lutet af den artikel, h varom btir är fråga, icke 

igenkänt mig silsom förfällare dertill, så är delta knappt länkbart 

med 1\aplen-Löjloant Lav·en. Sjelf, liksom jag, Ledamot af Kong! . 

Örlogsmanna-Sällskapet, skulle det ådagalagga en allt för stor oupp

mlirksamhet emot Sällskapet, om han, ibland de få härvarande 

Ledamölerne, skulle v J ra i saknad af kännedom om h vilka, som 

voro Föredragande, isynnerhet då en afgifven hertillelse till den 

grad väckt hans uppmärksamhet, alt han dervid gjort anmärknin

gar, och artikeln dessutom var försedd med inilialerne lill författa

rens namn. 

2 ) Hvaribland må nämnas den diskussion uti Kong!. 1\rigs-Vetensk:s

Akaderniens Tidskrift 18!~8, som uppkom genom etl af mig till 

1\ongl. Akademien insändt försök till hesvarande af pris-frågan: 

På hvad sätt kommer Skärgårds-vapnet att användas under ett 

btifvande krig. Af denua diskussion har Herr Kapten - Löjtnant 

Laven haft tillftllle se motiverade sk~l, understödde af fakta, som 

icl<e kunnat bestridas. Då det nu tir ådagalagdt, att han under

k~nner dem , bvarföre låt ban en Utskotts-Ledamot af ett annat 

vapen upptaga frågan? Detta ser besynnerligt ut. 
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dets sak fordra att ådap,alägga, det jag nu , lil1sorn alltid, 

tagit mig till vara att hänröras af tlygtiga ingifvelser och 

lättsinne, och att jag har mera än en miiktig aulorilet att 

stödja mig vid. 

Innan fullt 100 år förflutit efter l1rutets uppfinnanJe, 

hade nationerne börjat bygga stora Sl>epp , för alt iifven på 

hafvet kunna slunga mördanJe jern. Undt•r mera än 200 

år fortfor dock Sl1eppsbyggeriet att, utan andra reglor eller 

beräknings-grunder, än hvad som inilemlades genom pral;ti

ska rön, utbilJas, intilldess vår eller rättare ve!'ldens störste 

Konstrul1tör, Chapman, efter medlet af förra århundradet, 

började och lyckades att, innan slutet de ra f, lösa fWOblemet, 

att bringa Skeppsbyp,zeriet till en rez~>lhunden vetenskap, 

grundad på matbematikens och fysikens lagar. Denne store 

man , ehuru hvarken pralilisl1 sjöman eller milit:"ll', förstod 

dock att bedöma hafvet, samt att öfverväga, hvad maximum 

ar tyngd hos slljutpjeser man med sälu'rhet lwnde begagna 

på dess ostadiga yta. Bans snille skapade och utvecldade 

ett system för alla sl1epps-l;roppa1 s former, Himpade efter 

en mångfald af mötande omständieheter, för att ernå viikoren 

för ett stridfardiet Skepp, nrml. att förena egensliaperne af 

lirartfull effekt af ett handterligt artilleri mPd hvad man på 

sjösprål1rt liallar - ,qod Sjöbål, hvarrned man med säkerhet 

lmnde hjuda Plementerne spetsen och b1:ottande beseera 

dem. Amiral Chapmans thearier och synnerlieast dess af

handling om Liniesl;~>pp (stora Sl1epp) syntes snart uti 

Fransysk och Eneelsk iifversiittnine, och alla nationer skyn

dade att derefter skapa sina Flottor, men hafva icl1e förr än 

eflel' freden 18lli antauit så lwlossala dimensioner som dem, 

Chapman ansåg vara iindamålsenligast i krig på Oceanen. 

Förgäfves har tidens nyhets-bPgår bjudit till att mästra på 

Chapmans form r r och proportioner till higsfartyg af sär

skitta certer och Idasser; resultatf'rne af alla försök i detta 

hänseende hafva varit, att om man vunnit i ett afseendr~ 

hat' förluslen varit öf'verviiga.nde i ett annat. 
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Vi hafva härpå bevis, ej mindre uti vPrktiv,e Sjömiliiii

rers opinion , ii n uti tillförlitliga slirifter, h varibland jag vill 

nämna Förvaltningens af Sjö-Arendena till Konp,l. Maj:t af

p,ifna underdånifja berättelser om hvad som rörer sjövapnet 

från utländerne, der tid eller annan sjö-Pxpeditioner utru

stas ensatnt l'ör att utröna ep,ensliaperne hos Sl1epp, lion

strnerade elt1·r olika principer. Arven halva vi uti Kong!. 

Kriv,s-Vetenslwps-Al,ademiens skrifter en nppfjill af Kapten

Löjtnant Laven, rörande profsegling~>n mnl Sli<cpp af Sey

munds lwnstrulilion, allt visande, att Cltapmans Sliepp i <h·t 

väsrndtliv,aste irl1e llnnnat ö!vertri.ilfas. 

Jag har allt si\ der, vill jag tro, en antoritet att stödja 

mig vid för min opinion om nyttan och nödvändighetPil af stora 

Sl1epp uti Flottor. Jag tror mig iiga iinnu en uti Fransyske 

Ingeniören Charles Dupins verldshelianta adress till Depute

rade !Cunmaren lwrt före frågans afgörande 1846 om ett 

extra anslag af !la,ooo,ooo Francs för Flottan, hvarnti denne 

stats- och Vetensliapsman utveclilade de ldaraste bevis för 

nödvändighPten att bibehålla seglande LinieskPpp, och h var

Pmot alla försöl1 att få dem utrang-erade Uf' vapnet strandadP. 

H vad Amiral Chapmans system angår, så törmenar för

modligen llerr 1\apten-Uijtnant Laven, att det iir ifrån tider, 

då skjutnin;~ af bomber iclie lwmmit i bruk, men numera 

sliall vil;a för denna artilleriets tillölita malil. Detta iir ielw 

att såsom jäf andraga emot det stöd, ja[l vill hemta uti för

berörde Dupi11s adress, d5 bombsl,jutninr: 1846 var lika be

lwnt. som nu. Jag frågar, h varföre Herr Kapten-LöjtnantPil 

hållit ö[Jat slutit föl' Dupins bevis, hvil11a jag uppslagit för 

honom '? Sannerlig,•n synes d d hesyunel'ligt, att så, som 

Herr Kapten-LöjtnantPil gjort, olfenttir,en behandla Sjövapnets 

vip,tigaste angeliit:enltet. Ban 11<1r ansett det sig tillständigt, 

att om vapnet yttra, h vad honom godt synes, och då man 

söker vedPrl:.igv,a honom med falila, lika p'ila:;lit;a som ax i o-
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mer - ty det är Du pins - går han dem förbi, och fram 

kommei' med nya, såsom detta : "Emedan allting vexlar och 

förändras - - har jag fördristat mig antaga, att de stora 

Liniesl<eppen icl<e utgöra ett undantag härifrån" (sid. Hl). 

l-Ivad bevisande vtirde hafva sådane fra ser '? Det ii i' här 

alldeles icl<e fråga om nfieon ting, som i.ir blottstäldt för ti

dens frätand e tand. Det var mathematil1ens och fys il1ens 

lagar, på hvillw en st o1· man grundade ett system, som sl<all 

stå eller falla med dem. ll afva desse, alla lwnsters och 

vetenskapers grundpelare - l;iinde sedan årtusenden -

vexlat '? Har viii nfteon af Liniesl<eppens vedcrsalwre förmått 

uppgifva en tillförlitlig materiel, grundad på ni.imnde ve ten

skaper, som lian uppehålla och försvara en marilim Stats 

alla intressen, lirartigare och mindre liost samma ii n seglande 

Linieskepp '? fliirpå torde det vara mig till åtet att svara 

nej f så vida man vill ås tadkomma föriindrin ~::e n p,enom bru

ket af flllp,a och bombl<anoner. Jag troJd e mig hafvn be

vist - uti den sln·ift, der systemet fram stiill es för ångans 

användande , dels på siirslii lta fartyg till hj elp åt andra och 

dels dir ekte å seglande Sl<epp - att, "ehuru oumbärlig ång

"lora{ten än är, om man använde mera dera{ än nätt upp, 

nlwad som upp{ylde de a!fmännaste beho(, stärker man ej, 

nutan tvertom försvagar vapnet"; och h ~ad bombl(a noner 

angår, ansåp, jag, ,all några {ii slidanes antagande på Linie

,s!repps och Fregatters batterier ic!re var att uttaga ,allt", 

nhvad af sprängst.jutning lwn åstad/rammas". Jap, ville der

med hafva antydt ett ännu mera ulsträclit brul< af sl<jutninp, 

med spräng-projcl1tiler än med bomblwnonr.r, och vidhöll 

ändock, att stora Linies l;epp bli danefter som hittills voro 

förd elakligast uti l1rig pf1 hafvet. Då Knpten-Löjtnant Laven 

l<rin gB5 lt de då anförde sliälen och kommit med andra, 

nödr:as jag sliiirsli åda dem ; men nnse r mig förut böra yttra 

mig iHv er !wns angifna si<äl: ,vexlingar och förändringar 

,antingen "hastigt, eller enligt "smliningom slreende upptdck-

11ter" och "förändrade äsigter''". 
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Hastigt förändrades det osäl<ra i Sl<eppsbygp,nads-lwn

sten, då det uppstod en man, som förstod att der före gifva 

rcglor, p,rundade på veteusl<aper. Enligt småningom slreende 

uppläcliter, h nr artilleriet uppnått sin nlirvara nd e , docli allt 

för osäl;ra höjd 1 ). För min del anser ja p, , h vad artilleri 

till Flottor angii r, att nä st fram stegen uti gjuteri-lwnsten och 

jern-handter in ge n, är säl<erheten att slå brandrör - villwret 

för möjligh eten att lm nna slijuta spräng-projelililer - det 

förn limligaste, detta århundrades ''upptäclaer" till vägabragt 

"Förändrade åsigter", rörande ämnr.n, hvarom här är 

fr5r;a, som fUtt p,öra sit: gä llande - hvilket t y viirr ofta va

rit fall et både uti allrniinna opinion en och hos styrelser i 

alla länder - hafva orsalwt mera oreda i verlden än gagn. 

För att bevisa, liurn "äsi,qlerne" in!i'asslat Sjövapnets vigti

gaste aneeläp,enheter, hindrat utvec ldir:ge n deraf und er för

störing af millioner på r:ar,nlösa försöli och omogna projeli

ter, och slwl<at foll•ens förtroend e derföre, behöfver jag blott 

nämna tilldragel st> rne i England de sednare åren, med äng

Iiraft ens bep,a gnande till lirip,sbruk 2 ). Hvad som i Franl<rilie 

tilldrazit sig fram och åter och sist med Sl<eppsbyggeriet, 

t. ex. lionstrulilion af nya 120-l<anons-Skeppet Valmy, samt 

det nyss anbefalda bestydnings-systemet föt' Fransysl<a Flot

tan 3), och huru de (förändrade) åsietei' verlwt uti vå1· 

1 ) Striden emelbn mig och 1\apteo-Löjtnant Laven är ett, dock föga 

talande bevis dcrpå, emot b vad jag längre fram kommer att an

gifva. 

2 ) Se noten sid. 226 i !~:e häftet t 1:e årgången af Tid skriften, och 

hvad som uti 1:a häftet af 12:e årg~ngen sid. 20 är öfv ersa tt ifrån 

Tidningen United Service Gazette den 17 Februari 1849, rörande 

Lini eskeppet fllenheim. 

3 ) Förva ltningens af Sjö-Ärendena hä •· förut int~gna underdåniga 

berä ttelse till 1\ongl. Maj:t om i främm ande lander skedde upp

tl.lckter och framsteg, röraode Sjöväsendet, upplyser htirom. Uti 
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Flotta, hvilken de trolieen bragt på bra nten af sitt fall, ,är 

be~ l aeli::tvis allt för noesamt kiinrlt. Hvad jag lillnnat er

fara, rörande br l;antblifna åsigter, lika d Pm, h vartill Kapt en

Löjtnant Laven bel;änner sie, hafva de aldrig hli iv it 5tl'öljde 

af detaljerade berälwinr,ar och moliver, som stillt profvet 

fö1· en vederbörlig !l''änsl;ning, utan endast antydningar, så

dane jag nu sl<ärsl<ådat; och hetriilfand e Kapten-Löjtnantens 

här anfiird e äsigtPr, sfi sta de iclie viii till sammans nlPd den 

grund lighet, livarmed han 18~a undanröjd e hul'vudsliiild till 

Paixhans syst r· m, e-enom hevis, att, i sUii!Pt för livad P. före

sUillt sir:, spränr;ninp, uti Pil sl;epps-sida ;:f e:1 <-~ nda 48-'il:a 

bomb slillll e "verlw såsom uti en mina, deru/i göra öppnin

"gar, hMrs m·egelhundna sönderhrålmingar slrola s/räcfw 

''sig ned under wllenlinien och lata va linet inslörla, silsom 

"da en fördämning hastigt msar" - lwnna "starl<t hyp,da 

helförtimrade SI<Ppp icl<e med synnerlig större li\lthet sänl;as 

genom bombskott lin lrulslrolt, af samma l;alibcr, ocl~ har 

man derföre icke skiil att befara, att stora stul'lw Sl;epp 

Tidningen Journal de la Marine N:r Ht P<~ris den l Sept. 18'~9 

är Marin-Ministerns cirkulär upptaget, hv:•d skjut-pje;;erne till 

h varje Örlogsfartyg a ng~ r, men icke, huru de skola iude las å 

lJatterierno. 

fhir hafva vi de lyd ligö;;le he,• is, ej mindre" på följJ~r·ne af "(ö1'

ändrade åsigler", ån h vad höj d af fullkom!ighet, "enligt små

ningom slreende upptäckter", Sjöartilleriet uppnålL t8lf9. Och det 

är likval betäulrligheterne i Frankrike (rle betänkligheter neml igen, 

hvilka hlifvit offentligen beseg rade i Riks-Församlingen genom be

vis, grundade på vetenskapliga, historiska och praktiskn fakta) 1 

Herr 1\apt c• u-LöJlnant La\'f~n alltjemnt framhåller, till stöd der före, 

alt, som han ytt rat (sid. 1lfl), "ä(ven jag vågar dela dessa be

lä171rligheter" 
Det nu antagna sy;;ternel. för lws tyckning af Fransyska Flottan 

är onckli~e n e n lJlanrJ lidens märkvärdig•' lilldragc•l sc r. Jag torde 

komma alt göra jernförelser der emelliln och det systern, jag tänkt 

mig och offeutligen afhHndlat för 10 år sedan, hvilket j~g ilunu 

anser mig tiga full a nl r dniog alt vidh:llld. 
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kunna skjutas i sanl1 genom bomhslwtt''. Men Herr Kapten

Löjtnanten har måhiinda icke ansett det behölligt, att vidare 

argumentera för sina åsieter, än att, såsom han nu gjort, 

förehålla sin vedersaliare, det han "lemuat den sednare de

len - (af 18~3 års bevis) - - - rörande besl;atrenhetcn 

af spränp,-honJh ers verl1an innanför Sl;eppets sid:.~ ._ utan 

uppmärl.samlret". UnJer medg-ifvande ar dPtla förbigående

hval'lill vi sl;ola liOmma sedan - torde det ursiil,tas af lusa

ren, att jag, då det r·örcr mi e personlirren, upp1d1illler mig 

vid den sista frasen uti ofvanslflende mcn ino nemli f•en. 
{J' , • 

"hvaremot min vedersakare tyclies om de nu bruldiea Linie-

slieppen tro detsamma som om de fullgode 30-'ff :ge l;ano

uerne, ntt vara "pii hafvet det förf,irlit;aste, tidem e luJunat 

frambringa."" 

Tonen huruti oeh utlryclien "lyc!res'1 och "nu brulrliga'' 

hafva uppenbarligen för afsip,t, att uti läsarens opi11ion in

sinuera, del ja p, h öre r till sådan e personer, h vill;a, hatare af 

allt nytt, endast hylla det gamla, livarvid de iiro vane. Nå

gon annan mening dermed kau åtmiustone icke jag inse. 

Euur det är ett lika så stort fel af en hvar isvnnerhet 
' . 

dem, som låter !tina sig af staten , att icke med uppmärk-

samhet följa vetensliapernes och pral;til1ens invedian på tin

gen, som att utan öfverväp,ande förbise, och - so m man 

säger - slå döf-örat till vid andras offentliga aflwndlingar 

l o • 
l 

r a man SJelf behandla!' dem, må det vara mig tillåtet utt 

frieöra mi3 ifrån sådane tillmuiPn, rörande de iimnen, 

hvarom nu är fråga, genom att relevera, huru jag uppfattat 

ångans användande till lnigsbrul; p[t hafvet, rnnau n5p,ra re

sultater vunnits af i sådant afseende ansiiiide försöli i större 

slwla uti England. Då ångkraftens begagnande till fartygs 

frambl'ineande genom sjön, de sednare å!·en gjort förvånande 

framsteg, ansäe jap, 18~5 det tillhöra mitt uppdrag, såsom 

FöredraBalide för Talitislia afdelningen i J(onr;l. Örlogsmauna-
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Sällskapet, att undersöl1a, i h vad mån sådant kan harva in

flytande uti krig på hafven, och inverka på talilil<en i Linie

flottor eller föranleda förändl'inear uti reelorne för anfall 

och försvar. Och sedan jne yttrat mig så väl öl'ver Ång

fartyg, som drifvas af hjul på sicloma, som öfver sådana, 

som fortslwlfas eenom propeller eller sl<ruf, anförde jae föl

jande (sid. 177, i Tidskrift i Sjöväsendet, 9;e Årg. 3:e häftet): 

_ - - "Då det lihväl med fördel blifvit försöl;t, att 

anbringa slirufven å seglande fartyg af vanlig lwnstrulltion 

och tacliling, kvarvid man åtnöjt sig med, att af ånglrraften 

be,qagna så myclret som utrymmet i fartyget, och de omstän
digheter, kvarvid afseende milste fästas, medgifva, och hvar

vid ingen annan uppoffring af fördelen att begagna vinden 

blir nöd vändig , än att råseglen på a Ii tre masten bortgå, 

hvill1et i allmänhet är att anse som en ringa förlust, som 

J1an ersättas mt>d en obetydlig ölmiug i den öfriga segel

arean och masternes fall, så lwn det niistan tagas för afejordt, 

att en sådan utväg fiir ftngl<raftens begagnande såsom se

Jrundär dri{lrraft blifver använd å Liniesliepp; och torde 
detta vara enda sättet all deraf göra brul> med fördel uti 

Sjöförsvaret pil hafven. Också veta vi, att de större Sjö

maliterne nu som bäst anstiilla försöl1 i . detta hiinseende, 

och att verlden med spänd uppmärl;samhet följer fortshi

dandet, som sälrert milste föranleda ett system, som verlden 

nödgas antaga.'' 

så bedömde jag den nya uppfinningen 1845, och skyg

gade icl1e för vådan att derom göra framställning inför eliten 

af Flottans korps och uti trycl1 för allmänheten. 

Om det icke simile kunna anses för en pligt för en 

hvar, som påtager sig att offeniligen afhandla ett ämne, 

hvarpå fäderneslandets sjelfständighet och po litiska lif så 

mycket beror, som dess Sjöförsvar , att taga kännedom om, 
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hvad andra före eller samtidigt med dem derom yttrat, och 

Kapten-Löjtnant Laven, oal1tadt Sjö-Officer och Ledamot af 

Örlogsmanna-Sällskapet , skulle, med afseende på tjenste

befattningar, som taga hans tid i ansprål1, lnmna tillgirvas 

salUlad l;änn edo:ll om eller elömslw af' hvad jag afhandlat 

för 4 ilr sedan, sil S)' nes för·hållandet vara annorl unda, då 

han hade framför sig den sl;rift, hvarvid anmät"iiningen gjor

des. Om, af hvad deruti står att läsa, Herr Kapten-Löjtnanten 

funnit sig äga anledning att yttra, det hans "v edersai;are 

tyclres om de nu bru!;li_qa Lioiesl;eppen tro &:c.", så gör jag 

mig ett bra orililigt begrepp om hvad man l; allar uppfatt

nings- och lwmbinations-förmåga. Man finner nemli~:en u Ii 

min afhaudling följande : 

(Sid. 229) - - "sedan jag sålunda redoajort för, livad 

som blifvit ifrågasatt, rörande de i England och Franl1ril1e 

rådande opinionerne om Sjöllrigs-mat€rieleu och dess be

ilandlinrr, går jag nu att i möjligaste lwrthet antyda, hum 

man, eller mina åsigter, siwile kunna, med möjligaste minsta 

kostnad, draga en säker fördel af ångkraften uti striderne 

på ilafvet." - -

(Sid. 230) - - '1Härvid möter dock tvenne, vida 
skiljaliliga omständigheter, hvillia h var för sig fordra olilm 

sätt för ångl1raflens begagnande." 

"Det första, h vilket alla nationer för sina nu ägande 

Sl;epp hafva att vidtvga, är, att använda dt>n på särsliilta, för 

äudam51 et lwnstruerade fartyg, och det andra, att anbringa 

propellern d Linie- och andra Örlogsfartyg - i fall ett 

sådant system fiirtjente att antagas , hvilket vi straxt skola 
ucdersöka." -

(Sid. 234) - - "Då man aldrig bör lemna ur sigte, 

hvad mån ångans använ dand e inkräktar på medlen till det 

verldiga vapnet1 så är det naturligt, att man bör taga i nog-



lti4 

p,rant öfvervägan<le, hvad inlly!HtHie del kan hafva, at r uti 

liuien sakna ett eller !lera Sliepp." - -

(Sid. 236) - - ~Beträffaude skrufvens användande ä 
fartyp, af vanlig konstruktion, så har jag mig endast bekant, 
att sådant för större Krigsskepp de sednare åren blifvit för

siilit i Env,land med 8 så lwllade Guardsliepp och 2 Fre

eatter." - -

(Sid. 237) - - "Eft er fl erfaldiga jemlwinp,ar tnPd 

Guardslieppet Blenheim lftrer man kommit till det märldir,a 
resultat, att dPl uti stilt vädr.r lian uppdrifva egen fart till 
Ii mil, och att på sliip, under gynnande omsHtndighf'ler, 

bogsera ett 80-kanons-SI,epp med 4 mils fart." - -

(Siri. 238) - - "Guardslieppen liosta omliring dubbelt 

mera än andra LiniesliPpp, och man slitdie för samma mPdel 
kunna äga 5 Liniesl1epp med m5ttlig propeller för lwstnad en 
af 3 Guarcb•kepp.'1 - - "Jag har väl för 3 år seelan an
tydt, att sl>rufvens användande i högst Iletydlie mån sliulle 
Iwnna gagna uti sjökrig, docli under jemval antydda villwr, 
att iclie fördelen att med sPgel bPgagna vinden förnärmas, 
samt alt man må åtnöj3 sig med så mycket af änglirarten 

som erfordras, för att manövrera Sl1eppet, då vind salillas 
(en åsigt, som jag troligen icl1e får anledning att ändra); 
men att, såsom nu skett uti Enr;land, minslia förmågan att 
ser,la på bekostnad af tvli Lini1•sliepp bland fem, torde icke 
stå väl tillsammans med en väl betänkt försvars-plan och 
hushållning med statens medel. Vidlyrtina bevis torde icke 

vara nödvändiga för att ådagalftgr,a, att dPtta sätt för dPt 
nva elementets brgaenande iclie är dd ändamålsenligaste, 
o~h alt gr:insen för det nytliga redan blifvit öl'vertrftdd med 
!~50 hästlirarters användande å Linieskepp; följaktligt"n mft
ste vapnet försvagas ännu mera, i mån af använd ångkraft 

dPrutöfver. 11 
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"Jag hemställeJ• , IJVad t. ex. sex Ängskepp; solh mötte 
tio af samma cert, med en måttlig skrur, hade att göra 9 
Frågan är vigtig, den hör icke lättsinnigt bedömas. Oni 
man hittills anse tt, att afståndet mellan skeppen uti slag
Iinie kan vara i l1abel-längd, så kan man vara förvissad, ålt 
då propellern hunnit blifva allman - (och det blir han) _ 

kan detta afstånd ännu mera förl1dftas, och i smult vatten 

inskränkas ända till -Is kabel-ltingd; h vad vill väl de 6 Guard
skeppen företaga emot en sådan Ii nie af 1 O '?" --... -

(Sid. 240) - - 11 Den regel, jag trott böra vara grun
den föt' ångans (propellerns) användande å seglande Unie
skepp, bör, efter min tanka, vara den samma, som jag här 
förut antydt, för bestämmande af kraften till Ångbå tar, ileml. 
huru många Sliepp af ett visst antal Iran vara lämpligt att 
uppoffra , för all förse de öfriga med propeller. Och med 
dr anspråk på auxiliär-lirarten, h varmed jag ansett att man 
kan vara belåten , erhålles nödig drifliraft med uppoffring af 
ett Linieskepp af tio." - -

(Sid. 2.U) - - ,Denna beräknings-grund är natur
ligtvis icke grundad derpå , att å tjenstbara Skepp, eller vid 
dockningar, för mindre reparationer, anbringa skrufven, hvil
ket måhända siwlie kosta inemot hälften så mycket som 
machineriet, utan har jag förutsatt, att å alla Skepp, som 
hädanefter byg{l"as eller förbygcas, böra akter-skeppen bere
das för propeller. Och om man då icl<e beslutat sig att 
anbringa machineriet, vare sig i afval1tan på förväntade för
bättringar· i methoder, saknad af medel eller andra orsaker, 
ltan ju öppningen för skn1f-hjulet igenfyllas, utan att större 
kostnad blifvit offrad å ett sådant än å vanliga Skepp, om 
propeller derå än icl1e blifver anbragd." - -

Med så bestämda yttranden under ögonen , var det 
oväntadt erfara , det kamraten tillät sig den anmärkte an-

11 
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tydoineen om mitt sätt att bedöma de nu brukliga Linie
skeppen. : Att jag åtminstone icke varit ouppmärksam på 
tidens upptäckter, torde vara ådagalagd t, då, mig veterligt, 
jag hittills varit den ende, som afeifvit detaljerade och mo_ti
verade förslag om , icke allenast huru stor andel af Mann
budge.ten på ångkraft bör uppoffras, utan huru den bör för
detas på de fartyg , som skola strida på hafvet. En annan 
sak är om_jag orätt uppfattat, hvad som af Flottan påräk-
. ) - . n nas och misstagit mig om tjenligaste qvant1teten af ang-
kra!~en och dess fördelning på Ångfartyg och direkte på 
Skepp. Detta kan vara en möjliehet, h varpå jag dock tviflar; 
tvertom bar min öfvertygelse blifvit styrkt af det kända för
hållande att man i England, efter en tanklös uppoffring af ,_ 
millioner, nödgats afstå ifrån det öfvermått, h varmed man 
i börJan tillgrep ånskraften till bevärade stora l1rigssl1epp. 

Kapten-Löjtnant Laven, h vilken - som vi sett - icke 
vill veta af, långt mindre gifva med sig för några skäl , sä
ger i sammanhang med sin förklaring, "att inga skäl finnas 
''att antaga, det Linieskepp i framtiden simlie vara af ena
"handa beskaffenhet (till storleken nemligen) med de nu 
''brukliga", ty - menar han - "när bombkanoners v~rk.an 
blifvit genom krigs-erfarenhet känd, torde tvertom v1ghga 
förändringar häruti ske". 

Det är förunderligt att se framställningar, som skulle 
stödja det misstroende, man söker sprida mot - h vad_ nå
gon stor författare förmält Linieskeppen vara - menmsk~
snillets mäster-verk, alltid äro af den egenskap, att de, ratt 
betraktade, blifva vapen emot dem, som begagnat sig deraf. 
Utom oss tillse, hum den för sina kunskaper rättvist kände 
Laven argumenterat vid behandlingen af sitt ämne. 

Han har börjat sitt anfall emot principen af stora Skepp, 
med en förklaring, att "det är allmänt bekant, att sjökrigs-
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materielen sannolillt uppnått tidpunkten för sin märkligaste 
utveckling, äfvensom (att det är allmänt bekant) att orsa
kerne härtill böra sökas uti ångmachinernes och bombkano
nerDes användande å fartyg". 

Då man låtit förstå, att den 1847 så der "allmänt hellantan 
tidpunkten torde vara temligen aflägse den utvecllling, som hår 
menas, häoskjutes tidpunkten till den tid, "då bombkanoners 
verkan bl!fvit genom krigs-erfarenbet känd". Han har så
ledes upphört att strida för ett - som det vill synas af 
den säkerhet, h varmed han börjat - redan upplöst. pro
blem, utan för något, som andra lwllat hypothes, om hvars 
redande han varit alldeles obekymrad, under synbart för
menande, att hvarken genom den hjelpreda, vetenskaperna 
lernoa, r·esultaterne af pral1tiska försök, eller h vad man kan 
hafva att sluta sig till af förra tiders krigs-erfarenhet, vill 
förslå, att bedöma hvad gagneligt är, ty "l1rigs-erfarenhet 
om verkan" af det omstörtande medlet erfordras dertill; då 
får man erfara annat; då skola Paixhaus spådomar och La
vens betänkligbeter framstå straffande för dem, som deremot 
höjt rösten , och dymedelst förhindrat sanningen att i tid 
göra sig gällande. sådant synes mig vara korolluiet af 
hvad här är sagdt. 

Jag har yttrat , att då Linieskeppens vedersakare ao
gifva några skäl, blifva dess e, rätt betraktade, vapen emot 
dem sjelfve ; och att så förhåller sig med Kapten-Löjtnant 
Lavens andraganden uti anmärkningar emot mina åsigter, 
röraode verkan af tidens upptäcllter, vill jag försöka att 
ådagalägga. 

Uti allt, hvad han framställt , såsom verkande till för
störing af en fiende, äro vi ense. Det tvetydiga yttrande, 
att Ångfartygs vigt uti sjökrig iclle var att förstå så, som 
hade de öfvervigt öfver Lioieskepp, har blifvit förklarad t att 
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icke hafva del i betänkligheterne om deras lämplighet sdsom 
stridsfartyg. Icke heller var det bombkanonerne, som hade 
del uti dessa betänkligheter, betral•tade ifrån deras egenskap 
(som mången utspridt till allmänhetens förskräckelse) att 
genom ett enda slwtt kunna sänka det största Sliepp.. Ge
no;n oemotsägliga bevis, hade Herr Kapten-Löjtnanten 1 detta 
hänseenåe lugnat allmänheten, och hvilliet han vidare nu 
förnyat med uppgift om storleken af den h~esta slwda, ~ätt 
på tumstock, en bomb förmår att göra ut1 ett skepps s1dn, 
bvadan han nu 1849 bekräftat sitt yttrande 1843, att "man 
har derföre iclre skäl all befara, att stora starfra Slwpp 
kunna ·skjutas i sank genom bombskott". Det är "beslwffen
beten af spräng-bombers verkan innanför Slieppets sida'', 
som bar ansetts afgörande Linieskeppens öde, och förändra 
den roi de hittills innehaft uti hars-lirigens drama. Och 
förehålla

1

nde mig - hvillwn dock sjelf ordat tillräcliligt 
deroro *) _ det jag väl ur hans anförande 1843 behagat 
göra ett utdrag af beviset öfver hvad bombkanoner icke 
förmå, h varemot jag lemnat hvad de förmå, utan uppmärk-

*) Så har jag, utom bvad som på flera ställen. derom ,;ttrats ~sid. 
t2 och 13) i den klandrade skriften, ang1fV1t, att brandrors
''bomben alltid ~.:enomtränger den först träffande skepps-sidan och 
"fastnar i den andra samt spränges uti den , sprider eld, r.ök och 
"splint på batteriet bland folket i mångdubbelt större förha llan dP~ 
''än som kan tränga in uti Skeppet efter skott, som sprängts utr 
"första sidan, der _ såsom anfördt är - det mesta af elden rasat 
""t ··· Al lt hvnd en brandrörs-bomb möter under passagen a SJOn . ' 
"mellan båda sidorna, såsom kanon-lavetter, betingar, pumpar, 
~spel, d~icks-stöttor' tomma och fylda skrå ställningar se.' for-
" t ·· och orsakar förödelse och förskräckelse. Om en mast s ores, , 
"träffas närmare midden, så fastnar bomben och spränger masten. 
__ .Jag. hade all de les icke orsak att hemta stöd af n~gon a?nan, 
för så lätt begripliga följder af sprängda projektiler wne ut1 Skep
pet. Annorlunda var förhållandet med den - som .m~n sett 
t. 

0
_ m. på Svenska Riddarbuset - förespeglade formagan, att 

med etL skott sä nl;a e tt Skep p. 
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samhet, tager han sig derföre anledning att hålla en före
läsning, rörande e/fel!ten af splint, rök och eld af. en spräng
bomb, hvaraf Sl1epp löper fara att sprängas i luften &c., 
hvilket klinear förfärligt och synes beriil;nadt på att göra 
effekt; men författaren har glömt, h vad hvarje läsare genast 
salmar, nem!. att uppgifva utväg, att få de der förstörelse
bomberne från eget, inom ett fiendtligt Skepps sidor. Det 
der är likväl en sal! att tänka på. Om Herr Kapten-Löjtnant 
Laven verldigen förmäl' att göra sig sjelf redo för ett sy
stem , som fyller denna brist, att på annat sätt än det na
tionerne nu begagna, för mindre lwstnad: och möjlighet för 
oss att åstadkomma i första rummet och bruka i krig uti 
det andra, så h varföre dröja att lägga det i dagen'? 

Efter föridaringen, att "inga sl1äl finnas att antaga, det 
Liniesl!rppen skulle vara af enahanda besilatrenhet (i afseende 
på storlel1en) med de nu bruldiga", följer "sfrälet", neml.: 
"När bombkanonernes verlian blifvit genom l1rigs-erfarenhet 
"nöjal1tigt känd, torde tvertom vigtiga förändringar häruti 
"ske". 

Det är således på tankan om bombkanoner å mindre 
fartyg, som han grundat denna förldaring. Förhållandet ut
gör doc!\ ett problem, om h vars lösning Herr Kapten-Löjtn. 
varit alldeles obelq•mrad, ehuru han, att börja med, fram
ställt det som ett allmänt bekant axiom. 

Det var emedan allting vcxlar och förändras, som, en
ligt småningom siwende upptäcl1ter, krigsskeppen under nå
gra århundraden blefvo allt större och större, intilldess Chap
man, på vetenskapliga grunder, bragte dem till det maximum 
af storlek - för att vara handterliga - som de nu hafva, 
och hvilket ingen hittills vågat öfverträda. 

Motivet för denna tillvext var det på fysikens och 
mel!anilwns lagar gruntlade och af all erfarenhet vitsot'dade, 
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att koncentrerade krafter - artilleri så väl som andra -

äro verksammare än spridda. 

Knappast hade den genom sekler öfvade praktiken, ord

nad af Chapmans theorier , hunnit vinna krigs-erfarenhetens 

bekräftelse, förr än tidens nyhets- och omskapsDings-begär 

upphäfver sig till domare deröfver, samt ''hastigt'\ i följd af 

förändrade åsigter, fäller förkastelsens dom. 

Man finner bland dem, som sålunda offentligen upp

trädt, äfven andre än vapnets män , ibland hvilka sednare 

Herr Kapten-Löjtnant Laven gjort sig till försvarare af den 

nya läran, inför en Vetenskaps-Akademi, egen korps, natio

nen och dess höge Regent. Tiden är icke illa vald och 

förespeglingen af besparing talande. Utgången är ock oviss. 

Emedlertid må det angifna skälet - förmodadt resultat af 

kriget, och ledande till de antydde vigtiga förändringarne -

undersökas. 

Instämmande deruti , att om n~gon sjömakt adopterade 

de nya ideerne och utbytte stora Skepp emot små , skulle 

den 11 krigs-erfarenhet'\ som der af vore att hemta , af göra 

tvisten, dock - hvad jag tror höra till sakens natur -

ingalunda i den riktning, som Herr Kapten-Löjtnant Laven 

åsyftat, utan tvertom till ådagaläggande, "att inga skäl finnas 

''att antaga, att Linieskepp i framtiden (i afseende på stor

" leken) skulle vara annorlunda beskalfade än de nu bruk

"liga". 

Det är just på krigs-erfarenhet, hemtad ur krigs-histo

rien , och redan tillfyllestgörande "känd verl1an af bomb

kanonerne", som jag grundar denna förklaring. 

FÖL' bekantskapen med verkan af bombkanoner, stå vi 

is ynnerhet i förbindelse till Kapten-Löjtnant Laven, hvilken 

171 

theoretiskt (bestyrkt af praktiska rön) ledt uti bevis, ''att 

man icke har skal att befara, det stora starka Skepp kunna 

skjutas i sank genom bombskott11 if-), äfvensom af den be

skrifning, han gifvit på den förödelse, en srräng-bomb för
orsakar inne i ett skepp. 

Då detta allt är "kändl", bar det förefallit mig besyn

nerligt , att man, såsom skäl till förändringar , tänker sig 

!innu större verkan genom krigs-erfarenhet , än man bevist 

vara den högsta, bombkanonerne lmnna åstadkomma. Sättet 

att argumentera är något eget, och skälet synes icke hålla 

profvet för behörig granskning. 

Ingenting synes så uppenbara Herr Kapten-Löjtnant La

vens liknöjdhet för det vapens förlwfran, hvarvid han tjenar, 

som följande yttrande (sid. 142), h vilket afstyrker, h vad 

som utgör föremål för allas våra önslmingar, nemligen att 

Flottans angelägenheter må med kraft hedrifvas. 11 0m'' -

säger han - "det är klokt att bibehålla nu brukliga skepp, 

*) Artilleri-Ofversten Paixbans, obekant med allt, h vad som angick 

sjöväsemlet och dess materiels beskaffenhet i afseende på solidi

tet, grundade sitt system på öfvertygelsen, att ett enda bombskott 

skulle sänka det största Skepp (sid. 83 i afbandlingen Nouvelle 

force maritime .!>c.) Detta var hufvud-motivet. Om ban, såsom 

Herr l{apten-Löjtnant Laren, ägt bekantskap med sammansättnin

gen af en Linieskepps-sida, och liksom ban, haft tillfälle att öfver

vara de Svenska bombskjutnings-försöken, eller om bevisen, att 

Paixhans grund-ide var falsk, blifvit så tydligt utvecklade för bo

nom, som det skett af Herr Kapten-Löjtnant Laven 1843 1 innan 

han offentliggjorde den digra afhandliugen, så hade det varit att 

förvänta 1 af den urskiljning, han ådagalagt i andra hänseenden, 

att han afstått ifrån ett projekt 1 h vars grund ramlade vid första 

profvet. 

Emedlertid erfara vi, att nyhets- och omskapnings-begäret om 

fattat Paixbans system 1 och att samme kun skap5fulle Sjö-Officer, 

som kullkastat grunden de rför- e1 nu bygger på spih·orna de raf. 



172 

''tills ~rfarenh~teo ådagalagt deras olämplighet, så iir det 

»omtänksamt, att uti en så vit; tig brytning, som nu sann(}

'' likt är inne, icke utan giltig anledning, under nuvarande 

»fred, offra för stora summor på ett ytterst dyrt vapen 

»(stora Linieskepp), som måhända under första allvarliga 

»sjökrig faller i värde., 

Jag hemställer, om jag girvit anlednin!~ till de der fra

serue : "iclre utan giltiga sltäl'', "uppoffra stora summor" &c. 1 

eller om jag bestridt, liVad som är "lilolrt" eller "omtänk

samt"? 

Det är smärtsamt att erfara , att någon Svensk finnes 

vara så likgiltig, att ban under nuvarande fred icke önskar, 

att dess försvars-medel må herrdas, att dermed l1raftfullt 

kunna möta en fiende, som vill gäckas med våra anspråk, 

att i handel och vandel sköta oss såsom ett sjelfständigt 

folk ! Hvilken Svensk med bildning lwn sakna l:ännedom 

om följderue af tillståndet med och användandet af vår 

krigs-materiel och personal 1808? Flottan var dock i ett 

för den tiden jemföt·elsevis bättre sliicl; iin de öfriae vapnen, 

och skyddade, hvad henne tillhörde att sl1ydda. Nu är för

hållandet omvändt, och sjövapnet suckar efter allvarligt 

upphjelpande ifrån dess svaga belägenhet. 

Då de af dem , som vilja omstörta, h vad hela vedden 

bibehåller, fortfara att - som sagdt är - med dylilla orda

lag, som Herr l{apten-Löjtnant Laven hät' nyttjat, sprida frö 

till misstroende emot det väsendtligaste af sjövapnet, och 

han dristigt förklarat, att brytnings-tiden nu sannoli/il är 

inne, som måhända i första allvarliga lirip, slwll nedsätta 

detta vapens värde, tillilia med varninG alt använda stora 

summat·, så är det af det innehållslösa i detta tal, jag be

dömer honom , att vara lilq~iltig för sitt vapens föl'!wfran, 

och elömsk af följderue (l808) dl'rutar, allunder freden un-
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d!~rlåta alt bereda sig för l•riget. Nationen har aldrig nekat 

anslag, men den vill hafva sällerhet för ett ändamålsenligt 

användande deraf, och har blifvit förvillad om sättet, genom 

stridigheterue emellan dem, som meq vapnet skola rpöta 

Rikets fiender. 

Hefl' l{apten-Löjtnant Laven tyckes harva glömt, att om 

folket kunnat göras vacklande, öfvertygar hau ingalund;~ vap

nets män, med sin talitil•, att såsom nu skett föl'!dara brytnings

tiden inne för ett annat sl1ick, då ici\C någonstädes ett enda 

steg blifvit taget uti en sådan riktning, och dervid beled

saga sina framställningar med ett - "måhända" - "efter 

all sannolilrhet" o. m. d. Jag säger iinnu en gång, att om 

han l1an göra sig sj e l f redo för möjligheten att, med upp

girven åsyftad fördel, genom ångmachiner och homblianoner 

förstöra stora Liniesl1epp, med att använda dem på mindre 

fartyg, så hör det tillhöra honom, såsom en plit;t emot fä

derneslandet och sig sjelf, att egna hela sin förmåga att 

göra det gällande. Att hans sätt att tillviigagå dermed 

omöjligen l1an leda till något annat resultat, äD att reta 

sinnena, är tydligt; ty om man vet, att bombkanoner lwnna 

sl1juta eld uti ett Linieskepp, så vet man ock, att Liniesliep

pet har · ett lirartfullt artilleri, och icke lärer underlåta att 

med det samma afspisa sin fiende. 

Här ät' alldeles icke fråga om ett ensamt Liniesl\epp, 

omringadt af !lera små ; det är en sjönations !lottas be

sllaffenhet, man vill påstå är svagare , om den utgöres af 

stora Skepp än små. 

Det ät' alldeles bestiimut, nit om man beräknar kostna

den för en Linieskepps-flotta af t. ex. 20 Skepp , förande 

tillsammans 1,600 skjutpjeser, och man, för att å mindre 

fartyg använua samma antal lwnoner, skulle konstruera så

dane, så kostade den sednare tiollan fullt ut en tredjedel 
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mera , och skulle ändock få vika för Linieshepps-flottan , i 
följd af den koncentrerade styrl1ans öfvervigt , ty man må 
icke med Herr Kapten-Löjtnant Laven och andra , honom 
liktänkte, fiirgäta, att hvil11et af de mindre fartygen , som 

inom skotthåll nalkades ett större , alltid erhöll två kulor 
eller bomber, då det gaf en. Det talas väl nu om den lätt

het, h varmed man med bombkanoner han förstöra stora 
Skepp; men man aktar sig noga att nämna, med huru myc
ket större lätthet stora Skepp kunna förstöra mindre. 

Det erfordras alldeles ingen krigs-erfarenhet, för att 
kunna inse och förstå detta, hvilket torde vara tydligt, utan 
annan ledning , än kännedom , att Linieskeppen , ifrån ena 

sidan af hufvud-batterierne, skjuta med 32 a 33 Ilanon er, 
då de mindre , eller Fregatter - i fall man påräknat så
dane - skjuta med 13 eller 14 af samma kaliber. 

Man må icke bygga de smärre fartygens segrat' på deras 
större snabbsegling och förmåga att hastigare manövr·era. 
Det hjelper dem icke emot de frul1tansvärda Skeppeu , isyn
nerhet numera, sedan ångkraften kommer dessa till hjelp, 
att oafbrutet kunna iakttaga de taktiska regiorne uti tätt 
sluten linie och unde1· evolutioner med korta afstånd sins
emellan. 

Jag tillåter mig att anmärka såsom ett misstag af en 
h var, som drifver· den satsen, att Linieskeppens tid är förbi, 
eller att tidpunl1ten derföre är närmare nu än för 50 eller 
l 00 år sedan. Det är ett misstag i militärisl;t hänseende 
och emot hvad som åsyftats - hushållning med Statens 

medel. Och t.lessa misstag äro , isynnerhet af Sjömilitärer, 
så mycket mera oväntat.le, som de äro lätta att upptäcka för 

en hvar·, som vill taga i öfverväg~nJe de förhållanden , hvarpå 
allt bPror. 
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Vi känna ju till den fullkomligaste noggranhet verf;au 
af alla slags projektiler, och hafva hunnit långt uti methoder 
att slunga t.lem på hafvet. Om deruti kan vinnas en äunn 
högre fulllwmlighet, så blifver den icke ensamt förilehållen 
de smärre fartygen. Vi känna äfvenledes, eller kunna utan 
svårigheter få flända, kostnaderne för fartyg af alla storlekar, 
äfvensom för ångmachiner per hästkr-aft. Något annat be
höfves ju icke för att kunna beräkna , hvad som är starkt 

eller svagt, dyrare ~ler mindre kostsamt, men dertill har, 

åtminstone mig veterligt, hvarken Kapten-Löjtnant Laven eller 
andra, som ex officio fört det nya sprftket , varit benägne. 
Deras ansprål\ är, att man skall enfaldeligen tro. 

Jag har i det föregående anmärl;t, det Herr Kapten
Löjtnant Laven är liktänkt med mig i det väsendtligaste, rö
rande verkan af spr·äng-skott; men det oal;tarlt har han 
s~som anmärkning emot mig utbredt sig i en lång mening 
öfver, h vad ärven han före mig yttrat, både om runt.la och 

ovala granater för 30-'ib:ge och 24-'it:ge kanoner, hvilka han 
doc!• angifvit såsom ett nöt.lfalls-medel ; hvarefter han fort

far (sid. 145) : 

11 Jag har skrifvit för bombkanonerlie, och min veder
sakare - till h vad slutsats kommer han, rörande t.letta 
ämne '? Han yttrar : "Efter att hafva emottagit ett sådant 
''lag"'), der 120 % l;rut sprängt mer än 1000 % jern, inom 
11ett Sl;epps relingar, torde h vad Skepp som helst hafva fått 
"nog, för att betagas all kraft till vidare anfall eller försvar." 11 

"Har man icke skäl att r ä lm a bombkanoner - eller rättare 

4
) .Jag får erinra, att bär alldeles icke är fråga om några hombkano

ner, utan ett lag af 30-pundingar, laddade med runda spräng-gra
nater. Begagnas ovala på hufvud-batterierne, så tir uti dem krut 

qvantilelen fullt u l t 70 skålp. ovh det sprängda jernet omkring 

1,400. 
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!Jttryckt: den Paixhanska uppfinningen af bombskjutning ur 
kanoner -- bland vår tids märkliga uppfinningar 1 ), då till 
och med de, som bestrida denna uppfinnings värde , derom 
yttra sådant som det bär anförda 2 ). Ilerr C. L. vill må
hända icke räkna 30-'it:ge lwnooer, som skjuta syriiog-gra
nater, till bombkanoners klass'?" 3 ). 

Här nöd_gas jag åter göra en anmärlmiuz emot Herr 
Kapten-Löjtnant L:JVens sätt att behandla sitt ämne. Jag 

1 ) Medgifves; men endast i det afseende märklig, att nntionerne an
tagit n~gra få bombkanoner på sina Skepp, utan att öfverväga, 
om eller livad vinst, som dermed var att skörda. Mig har det 
förefallit, att detta sä tt icke var att uttaga hela den kraft, b var
med en tJottas artilleri kan tillökas genom sprängskott. Se vi
dare noten sid. 18 i den klandrade skriften. 

2 ) H vad menas härmod, om jag får fråga? Ser det icke ut, som 
m~n vi ll e påstå, det jag yttrat något, som vore till uppfinningens 
fördel, då den, med bvad jag antydt, icke har den ringaste gemen
sbp? Ett sådant lag, "!!varom ja_q skri(vit", är ett Linieskepps 
sidas 40 st. 30-pundige kanoner, laddade med spräng-granater. 
Hen 1\apten-Löjtoant Laven, "som skrifvit för bombkanonerne" -
"till hvad slutsa ts kommer han" med 6 a 7 bombkanoner på 
skepps- sidan? Jag frågar Herr 1\aptcn-Löjtnant Laven, om han 
noga betänkt, h vilken skiljaktighet, som är rådande uti deo olika 
skepps-bestyckningen. Har Skeppet fått nog af ett lag ifrån 30-
pund ingar n e, så gör det föga till saken, om det deribland varit 
några större bomber. Men då Herr Kapten-Löjtnanten icke lärer 
vilja ur bombkanonerne skjuta med massiva kulor, aldra minst på 
afstånd af 1,500 till 2,000 alnar, ej heller då med bomber, så är 
bans Skepp i saknad af de kanoner 1 h varmed dess motståndare 
gör de s~kra s te kulskotten , och att vara af med 7 de bästa pje
serne af 32 (h vilket antal man har emot sig), är ingen ringa 
förlu st. 

•) Alldeles riktigt. Jag vill icke veta af några sl<jutpjeser på Linie
skt>pps-hatterior, som icke tåla att skjuta sin massiva kula med 
~ krut af dess vigt. Jag har, uti Anrnä7'/min_qar vid Sjökl'igs

ljensten , uneler rubrik Artilleri, utvecklat sköl härföre, underslödde 
af ili stori >ka bevrs. 
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hade gerna velat undvika att yttra något om hans method 
att bryta ut och stympa meningaroe ur deras sammanhang 
i dedulitionen, för att derifrån få egna kommentarier mera 
gällande l men c! å det nu sl1ett på ett sådant sätt, att läsa
ren derigenom f~ r sliäl att anse mig icl1e !rafva bättre reda 
j tanl1egångcn och med ämnet, än att å ena sidan erkänna, 
h vad jag bestrider å en annan, måste jag låta fakta tala. 

Efter att hafva motiverat, h vad erfarenheten visat vara 
att pårtilma af svårt artilleri på hafven, afslutade jaa afhand
lingen med följande mening, innefattande, som det synts 
mig, resultatet af det system, jag uppdragit för spräng
projektilers begagnande å llrigssl•epp (sid. 17), så lydande: 

''Om jag nu - som jag förmodar - har ådagalagt, att 
ett l;rigsslwpp , på arständ utöfver l ,500 alnar, är starhare 
bestyclwdt med 30-'it:ge kanonrr, på sina hufvud-batterier, 
än om deribland äro anbragte 6 till 7 bomhl!ano.ner på 
hvarje sida , så är det dock oemotsägligt, att ju närmare 
man är till det föremål, man vill besl<juta, ju mera ökas 
säkerheten att träffa, och med detsamma öl>as effekten tiH 
förstörelse ojemnförligt mera af bombskott, än skott med 
massiva kulor." 

"SI1jutning med spräng-projel;tiler är följaktligen numera 
väl känd, således nödvändig att antaga; men att dertill an
vända de svårt handterliga "') och dyra, med många svårig-

*) Paixhans i fra de mest för 150- a 200-pundingar; men 8f eftergift 
för cle fördomar, ban hade att besegra 1 stäide han sina beräknin
gar på 48-pundiugar eller knappa 6 ~ tums bombkanoner. För 
dessas l ~mplighet bar Kapten-Löjtnant Laven ordat, ocb äfveo an
märkt, att sådane äro bestämde för en del af våra Skepp. Härvid 
får jag anmärka, dels ntt jag icke skrifvit emot bombkanoners an
vändande en sa mt å Svenska Skepp, utan å !'lottor i allmänhet, 
och del s ~Lt 7 ~ tums ell er 80-puodingar äro auvä11de å våra 
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heter förknippade bombkanonerne, h vilka, vid sa maktpålig

gande tillfällen som uti preliminäl·-strider, förblifva onyttige, 

kan jag för min del icke anse vara att uttaga "allt", hvad 

som med spräng-skjutning kan åstadkommas." 

"Batterier af 30-'it:ge fullgode kanoner med massiva 

kulor utgör för längsta porteer på hafvet det förfärligaste, 

tiderne kunna frambringa. Samma batterier med bomb

kanoner dcribland, äro på l ,000 alnar ännu mera förödande j 

men lånet förfärlieare på sistnämnde afstånd och derinom 
' 

äro de 30-'it:ge kanonerne, till antalet då ökade med däcks-

bestyckningen af samma kaliber, alla laddade med spräng

granater. Efter att hafva emottagit ett sådant lag, der 120 

'it l1rut sprängt mera än l ,000 'ilJ jern inom ett skepps re

lingar, torde h vad Skepp som helst hafva fått nog, för att 

betagas all kraft till vidare anfall eller försvar. Och efter 

min tanka skulle man kunna, utan att öda medel på dyra 

och tunea bomhkanoner - för hvilkas användande man 

nödgas minska antalet af öfrigt artilleri - gifva en sådan 

,Nouvelle force 11 åt Linieskepp och Fregatter j och deras be

fälhafvare lemnas då i händer de största tänl1bara förödelse-

större Skepp och en Fregatt, samt att ända . till tOO-pundinga r 

finnas å Engelska fartyg; silledes visste jag nog, h vad jag skref, 

då jag yttrade mig om sådane pjesers ohandterlighet och lång

samma charge på den oroliga hafs-ytan, i jemnförelse med 30-

pundige fullgode kanoner i Marshalls, af Ehrenstam förb~ttrade, 

lavetter. Dessa sednare hinna följaktligen att spränga lika mycket 

krut och jern som bombkanonerna, och det med så mycket mera 

förstörande ver·kao, som ingen lärer vilja disputera, att det ligger 

mera förder f uti t. ex. 20 spräng-skoLt, än 10, som samtidigt in

hällas. Eller h vad tycker Herr Laven? Vi hafva vl!l ännu icke 

någon praktisk krigs-erfarenhet häraf, men di\ han theoretiskt un

dersökt, huru det förhnller sig med rök efter sprängda skott per 

skålpund, låter detsamma väl göra sig 1 med det större actalet hål 
i sidan och probaliteteo 1 att mer eller mindre förstöra master, Ja

vetter och annat på ett Skepps-balteri. 
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medel, för fjermare och närmare afstånd - ja alla händel

ser på hafvet, h vilka tiden och erfarenheten aldrig torde 
kunna jäfva." 

Då man läser de 2:ne Utbrytningarne härar (sid. 142 

och 146) med Herr Kapten-Löjtnantens kommentarier der

ärver förut och efteråt, så inses nogsamt afsiglen dermed 

vara att bortblanda riit!a meningen, hvilken, då det icl~e gick 

an att helt och hållet gå den förbi , lärer funnits besvär·lig 

att på annat sätt bemöta. 

Jag hade önskat, att uti förldarinr;arne öfver Kapten

Löjtnant Lavens anmärkning ensamt hålla mig vid försvar 

af mitt förslag, rörande ångans och sprängskotts användande 

till bruk i sjökrig ; men då han vid afhandling uti speciali

teterne hafvit yttranden , hvilka , om de adopteras, hafva 

vådliga följder, har jag trott det vara tillbörligt, att drrpå 

fästa uppmärksamheten. Han har nemligen (sid. 146) ingått 

uti ett resonement, angående l!rutgasen, af en uti en skepps

sida sprängd bomb, hvilken simlie var·a en vederlägr;ning af 

h vad jag anfört, rörande olika verlmn af perkussions- och 

brandrörs-homber j men äfven här har han kringgått huf

vudsaken, och talat om, hvad jag icke satt i fråga, och dess

utom aldrig kan inträffa , nemligen att en brandrörs-bomb 

fastnar uti den först träffande skepps-sidan och spränges uti 

den j ty om rörelse-qvantiteten är nog betydlig - hvilket 

den alltid måste vara - att förmå frambrinr;a bomben till 

ett Skrpps sida , så tränger han nog igenom den. Snarare 

har man att befara, att bomben äfven går igenom den an

dra sidan innan explosion skett, och är det till förekom

mande deraf, som man för olika afstånd bör nyttja olika 

krutladdningar uti sl,jutpjesen. 

Herr Kapten-Löjtnant Laven anser detta "innefatta så 

många svårigheter, att få personer'' - menar han - "torde 
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finnas, som icke yrl1a på skjutnin~ med samma laddning på 

olika afstånd , d. v, s. icke under vanliga fall anse skjutniiJg 

med perlwssions-bomber ofantlir:t fördelal;tigare "'), än deil 

mera invecldade med brllndrörs-bomber och deras olil;a 

laddningar. 

Det synes dock, att Herr I\apten-Löjtnanten, efter denna 

bestämda föridaring, icl1e kunnat lossgöra sig ifrån den af 

honom ocl1 erl;ända sanning, ''att brandrörs-homber vid 

många tillfällen äro bra och vid flera oumbärlige", men 

hvillm dessa "flera tillfällen" äro, har han nor:a alllat sig att 

uppgifva. Nog af - för vanliga fall tror han, att "få prr

soner finnas, som iclie yrlia att skjuta med sarurna laddning 

på olil1a afstånd 11
• Är det icl1e så, han menar'? Förstår då 

icke Herr Laven, att inga andra slliljal<tiga fall finnas att vid 

sl;jutning taga i betraktande, än olika afstånd '? ty mr-r eller 

mind1·e upprörd sjö inverlwr väl på osäkerbet att träffa, men 

derpå har man icke haft skäl att göra afseende, vid upp

rättande af skott-t~beller, der krut hlifvit bestämdt endast 

för olil<a afstånd. Enär således , efter Uerr Kapten-Löjtnan

tens förmenande, "vanliga fall" alltid äro inne, så komma ju 

brandrörs-bomber aldrig i frår;a. Och den der förklaringen, 

att "de vid många tillfällen äro bra och .vid flpra oumbär

lige", är - åtminstone synes mig så - en tom 1 ingenting· 

sägande, fras. 

") Herr Kapten-Löjtnanten anser så ledes det vara "ansenligt fördel

aktigare" att gifva sin motståndares shpps-sida ett hål, icke 

större än att man icke utan svår·igltet deruti kan träda in ena 

armen, än att gifva honom hålet af en o•prängd bomb i samma 

sida, hvilken (bomb) förstör allt, som träffas i Skeppet, innan han 

uppo!ltt och fastnat samt sprängts uti andra siddn, så vida ban 

icke, innan han uppnått den, au tänds och exploder<~t 1 ocb Skep

peL fått inom sig t•moltaga följderue deraf? Vi få längre fram se, 

om det alllid gör a11 att uytlju lika krutladdning på olil<a afstånd. 
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Det går nog an - säges det i samma mening - att 

för bombkanoner uppgöra skjut-tabeller för olil<a afstånd och 

olika laddningar, men h var och en Sjö-Arlillerist ('?) lärer 

dock böra medeifva , att i de flesta fall elden ifrån det i 

rörelse varande Skeppet är ganska osäker, utom på nära 

håll, samt att eldens osäkerhet blifver ännu större, om man 

under fiendtlig besl<jutning skulle bestämma olika laddningar 

och, enligt deremot svarande sl<jut-tabell, uppsättningar." 

Jag hemställer, h vad man hade att Y än ta af vapnet, om 

sådane läror adopte1·ades och blefve gällande. Herr Kapten

Löjtnant La ven har ju här dragit ett tydlig t st re l< öfver de 

af Ehrenstam förbättrade Engelska rigtnings-ruethoderne, af

handlade uti hans Lärokurs för Artilleri-vetenslwpen, och 

stadfästade af Kong!. Maj:t uti Kanon-Exercis-Reglementet. 

Han förnekar eller underkänner alltså, hvad Elirenstam be

mödat sig att med motiver utveckla, rörande nödvändigheten 

att ialittaga de bestämda reglorna, 

skeppets rörelse - oundgängliga) 

möjligaste förhoppning att träffa. 

just med afseende på 

för att kunna skjuta med 

Det synes, som Herr Kapten-Löjtnanten icke känner, 

hvad följderne blifva, "om man under fiendtlig beskjutning 

för olika afstdnd" ural<tlåter att "bestämma olika laddningar 

och, enligt deremot svarande sirjut-tahell, uppsättningarne". 

Ehuru jag hoppas , att ganska få "Sjö-Artillet·ister" äro 

lil!tänkte med Herr Kapten-Löjtnant Laven i denna vigtiga 

fråga, torde det icl1e Yara obehölligt att undersöka de åsig

ter, han framställt, och skildra följderne deraf, om de göra 

sig gällande. 

Deruti måste väl åtminstone meningarue vara ense, att 

all öfniog, som lenwas personalen uti handterande af kano

ner, har för ändamål att bereda den färdighet uti deras 

manövrerande, och säh:erhet att skjuta , så att målet träffas . 

12 
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Hvad man dervid har aldra angelägnast att lära Kanon
Kommendören, är ju, att noga gifva al1t på Sl1eppets rörelse, 
så att skottet brunnit i det ögonblick 1 då skåran uti upp
sättnineen och pynten af sigtkornet är öfverens med den 
punkt på det fiendtliga skepp, hvarpå befallning är gifven .att 
rigla. Detta är det vietigasie af allt, h vad man har att ID
planta hos Kanon-Kommendören ; och om han icke begriper, 
att skottet detta förutan går förlorad t, kan man ingenting 
vänta af hans lwnon. Men huru kunna pårälwa en sådan 
noggranbet af en Matros, då en så lwnskapsfull Officer som 
Herr Rapten-Löjtnant Laven förklarat, att bvad man lärt ho
nom (Matrosen), gör ''eldens osälwrhet ännu större"? Det 
beror alldeles icke på den riatande, om projel1tilen flyger 
öfver fiendens toppar eller dränl1es , innan den hinner dess 
skepp. sådant beror på anbefald höjning eller sänln:ing af 
uppsättningen 

1 
och detta åter på arståndet enligt slwtt

tabellen, hvaruti också krutet är bestämdt. 

Det synes tydligen af hvad Herr Rapten-Löjtnanten saet, 
att han icke är hemmastadd med den enkla principen för 
riatnings-methoden med uppsättningar ; det synes ocl1 , att 
h:n gått förbi, hvad jag afhandlat i denna fråga (sid. 12) 
i den skrift, han haft för sig , ty omöjligt. vore det annars 
att föra ett sådant språl1. Han har äfven glömt vådan af 
att icke rätta !1rut-qvantiteten efter· olil1a afstånd , då man 
vet, att man på u ära håll, då, såsom vi båda anmärl1t, osä
ker!Jet att träffa upphört, lägger 2 till 3 kulor på de svåra
ste l.anonerne, h varföre ock Reglementet bestämt särsid !ta 
krut-qvantiteter allt efter skott-tabellerne. livad skulle det 
hlifva af, om man med lika krutladdniug, livarmed en strid 
börjades - och detta sker ju på längre afstånd - fortfore 
och , i mån af minskad distans, lade 2, och sedan 3 lwlor 
på pjeserne '? Sannerligen jag tror med Herr Laven , att 
detta gillas af någon verldig '1Sjö-Artillerist11

• Olilm laddnin
gar på olilla arständ äro nödvändiga' och måste iakttagas 
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vid all skjutning, äfven med perkussions-projektiler; ty om 
det än går an , att på afstånd af 500 alnar skjuta en rund 
30-$:g granat med högsta laddningen , så må man icke 
glömma , att den dubbelt tyngre ovala då bör brul1as med 
derföre bestämd l1rutladdning. Under en häftig strid kan 
ocl1så uppstå och måste ofta inträffa brist på granater, genom 
binder i langningen. Antingen får lwnonen eller l1anonerne 
då stå over!1samme, eller skjuta en rundlmla i stället för tre. 
Det sednare antalet skulle med bögsta laddningen spränga 
eller demontera pjesen, och denna skilnad l1an orsalw batal
jens förlust emot en al;tiv fiende, som begagnat behöriga 
laddningar efter afståndet. 

Det synes , som Herr Kapten-Löjtnant Laven icke vore 
bekant med de dispositioner , som göras för en strid , och 
de anordningar, h viiila under all exercis inöfvas, för att be
reda säker ordning och sl1yndsamt ial!ttagande af de order, 
som den högstbefallande kan hafva att gifva, och h vilkas 
Öf!OIIblickliga utdelande till alla punkter i Skeppet är så be
redd, att intet hinder dervid kan möta. Föl' sådant ändamål 
är Chefen omgifven af sin stab , af honom valde Officerare 
och Kadetter eller Under-Offleerare, genom hvill<a, efter 
ärendets besilatrenhet, haus befallningar emanera till den 
eller dem, det vederbör; och beträffande, h vad k!'lltladdnin
gar och upps:iltninRs-grad samt projel!tiler, som slwla be
gagnas, samt fiirändringar deruti, angår endast detta Batteri
Cheferne. Dock - Befälharvarne få order särskildt för 
olilm l;rut-lwrduser. l{rutlangning, charger och allt annat 
utföres mekanisl1t, i en förut inöfvad ordning. Den, som 
känner detta, hvill1et är vigtigt, isynnerhet för hvarje Officer, 
lärer icke såsom Hen Kapten-Löjtnant Laven föra det språ
ket, att med afseende på Slwppets rör·Pise "eldens osäl1erhet 
blifver ännu större, om man under fiendtlig beskjutning för 
olika afstånd siwlie best<imrna olilla laddninrrar och, enligt 
deremot svarande skjut-tabell, uppsättningarne". 
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Då Herr Kapten-Löjtnanten sålunda ansett det sig till

ständigt, att rent ut föriiiara det reglementerade system för 

artilleriets handterande, som nu följ er, för l;assabelt, såsom 

ledande till ökad osäl1erhet, hade det varit att förvänta, att 

han framställt ett annat, och iclie, såsom nu skett, sprid t 

misstroende till vapnets handho{vande, hviii1P.t han vill draga 

ifrån den högsta och ensamt ansvarande myndiglH'ten -

och kasta den på - '? - - hvill1en eller hvilka '? delta 

har han tagit sig till vara att uppgifva. 

Jag sluta!' mina föridaringar öfver HPrr Knpten-Löjtnant 

Lavens anmärkningar med en fråp,a, om han har hopp , att 

nägon Sjö-Arlillerist slwll anse det lämpliet, att under en 

brådskande strid, der h varje selwnd är dyrbar, vidtaga den 

utväg, han föreslagit, för att jemna den olilrhet i möjligheten, 

att, under fartyeets slingring, hastiet ladda l;anoner, som 

uppstår eenom den olilw tynaden hos en 7-tums bumb och 

en 30-'it:g granat, den förre v;igande 78, den sednare 29, 

höest 30 Tb, Han har i detta hänseende yttrat följaode 

(sid. 1!17): - - -- ''Men projel;tilens tyngd bör härvid 

vara af mindre innytande, emetlao mekaniska inrättningar 

(t. ex. en eöline orvanför porten) lmona användas att upp

lyfta den, och sålunda lätta dess insättande .i kanon". 

Äfven Paixhnns hade insett de svårigheter, som ound

vildieen orsalwde långsamhet uti laddninear, eenom tunea 

projelililer ; hvarföre han ocl;så föreslap,it en mekanisk in

rättning vid porten , der en s. t. s. sliål, i form af en half 

bomb, af lil1a vidd inuti med bombens yttre sfer, höjdes 

Reuom en vef med samma utvexlings-princip, som vanliga 

domlirafter, upp till l•anon-mynningen, hvarefler den uti skå

len taede bomben hviilfues in uti Iwnalen. Denna anstalt 

har llerr Kapten-Löjtnant Laven förmodligen varseblifvit, och 

rättvisligen funnit den både olämplig, vansldie och dyr, 

hvadörc , då han nog insett , att det icke år en leksak att 
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vissa tempo handtera den 80-'it:ge bomben , föreslog sin 

"göling". Men ulan att vara annat än vanlig sjöman, förstår 

en h var, att en gölines anbrineande här vore en tillölming 

af särskilla handgrepp och tempo, hvanned den nog inveck

lade exercisen redan är föl'lmippad , och att bomben siwlie 

särskild t inrättas att få gölingen dervid fast, så att den 

öeonblieldir,en liunde derifrån slliljas , utan att hindra ladd

ningens införande; allt ledande till låugsamhet, om icl1e oreda. 

Jae hemslälle1', om jag icke haft skäl att ytt1·a, det Ilen· 

Kaplen-Löjtnant Laven, så vid detta fiirslae som i nera fall, 

gifvit sirr allt för liten tid att ordna sina tanlwr, då han 

offentligen upplrädt och inlåtit sig uti dislmssioo om så vig

tiga delar af vapnets angeliieenheter och tjensten, som dem, 

han, såsom an märlminear emot mig , af handlat'? 

Måtte Herr Kapten-Löjtnanten - hvill1en genom den 

preponderans han äger framrör sina lwmrater, att hafva allt 

för sig uti Kries-Vetenskaps-Akademien, uti sina · befatlnin

p,-ar såsom Ledamot i Utslwttet för Akademiens skriftel', 

snart saedt permanent f<ÖI'edrar;ande för Sjöl;rigs-vet.eosl!a

pens framstea in- oeh utrikes, samt det hedrande och 

mal;tpnlig~ande vi.irfvet, att såsom Lärare vid Konel. r<l'ir:s

Alwdemien eifva vetenslii!plig darJioe åt landets mest bil

dade ungrlom - inse, huru skauligt det är för hans va

pen, om just han ural1tlåter färsigtighet uti allt, h vad han 

om vapnet olfentligeör; måtte han taea sig till vara för ti

dens begär, att haka sir; fast vid minsta anledning till om

störtningar af hvad vi äga; måtte han , me1·a än hittills, 

fästa afseende vid andras tankar och öfverväga dem , då 

han behandlar samma ämne ; måtte han vakta sig för det 

misstae, de neste begått, h vilket är orsaken till alla oredor 

och missnöjen , att styckevis skiirsl;f1da vapnets anerliigen

heter' utan noea tillse i huru harmonien bibehålles i det 

hela, vid förändrincar. 
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Men då jag tillåtit mig dessa önskningnr , vågar ocl; en 

äldre man gifva det råd åt Herr Kapten-Löjtnanten, att då 

bau fullt genomtänkt, hvad tiden och erfarenheten fram

bragt, eller hvad han sj el f på vetensl;apliga grunder - vii

koret för att lycl1as i praliliken - kunnat finna gagneligt 

att antaga, må han då med allvar utveclda och sölw göra 

gällande, hvad rätt och sant och nyttigt är. 

eartskrona i November 18~9. 

C. Laqerbe1·g. 

Rättelse: 

Uti 11:e arket, sid. 180, 3:e raden, står : ofantligt, bör vara: 

ansenligt. 




