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ANFÖRANDE AF FÖREDRAGANDEN FÖR 'fAKTISKA AFDEL
NINGEN 1 UPPLÄST I 1\0NGL. ÖRLOGS~fANNA-SÄLLSKAPET 
Å DESS HÖGTIDSDAG DEN 15 NOVEMBER 1848. 

Knappast kan något uppdrag vara svårare att uppfylla , 
fritt från misstag och oril\tiga slutsatser, än det, som nu, 
enligt Kong!. Örlogsmanna-Sällskapets stadgar, åligger mig , 
neml. att redogöra för förhållandet med det militära Sjö
mansiwpet hos oss och annorstädes, enär jag endast haft att 
söka upplysningar från främmande källor, och att af hvad 
derifrån kunnat inhemtas, göra de slutsatser och anmärknin
gar, hvartill allmänna pralitiska grunder lmnnat föranleda. 

så väl Kong!. Örlogsmanna-Sällskapet som Konffl. Kriffs
Vetenskaps- Akademien hafva ansett nödvändigt, att bland 
Ledamöterue årligen utse en att hafva uppmärl<samhet på 
sjövapnet och såsom föredragande inför Institutionen redo
göra; och då Kong!. Krigs-Vetenskaps-Akademiens sliriftel' 
utgöra en af de källor för upplysningars vinnande och spri
dande, som icke bör förbises, men jag, af h vad som inför 
I<ongl. Akademien den 27 Oktober 181{7 af dess föredragande 
blifvit afhandladt, rörande åtskillige nuvarande förhållanden 
uti de stön·e nationernes Flottor, funnit framställninffar, 
bvilka synas mig icke stå väl tillsammans med hvad man 
deroro i allmänbet kan hafva sig bekant, har sådant bord t 
väclm min uppmärlisamhet. 

Jag inser nogsamt, att hvad en föredragande antyder, 
nlllid kommer att betral!tas såsom dess enskiltJa opinion, 
lll'ilken blifvil fr<nnst ;ild efter hvars och ens sätt att beiralita 
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fö1·ehafvande arunen ; men då man behandlar rörhållanden 
af en sådan natur som Sjöl1rigs-vetenskapen och Sjökrigs
tjensten, hvill.a, hvad erfarenheten ådagalagt, äro främmande 
för mänr:den , i anseende till deras egenheter i jemförelse 
med andra metieer, h öre r det till sal1ens natue, att, enär 
(hvilket var fallet med siste föredraganden i Kong!. Krigs
Vetenskaps-Akademien) mannen är liänd för vidsträcl;ta lwn
skaper och stilistisli förmåga, torde dess framställningar vinna 
sympathier , oansedt -- hvad jag trott mig finna - dem 
vid lådel' omdömen i annan rigtning än IJVartill sakernas 
verkliga sldck synts mig lämplip,en föranleda, och följaktligen 
orsalia intryck af menlig inverlmn på de slutsatser, som man 
haft att draga, rörande förhållandE't med uet ämne , som 
blifvit sldldradt, h varföre jag trott det osliiljalitigt från h vad 
som tillhör mitt uppclr'ag att dervid göra nödige anmärk-

ningar. 

Föredraganuen har uti sin berättelse ~) till Kong!. Krigs
Vetenslwps-Akademien angifvit, hurusom ''Engelslw Regerin
gens anbefalde rustningar, för att jemföra egenskapen hos 
KrigssiH~pp , bygd e efter olika grunder - - - tyclies. be
klaaliaen icke utföras med den oväld och sträfvan att vmna 
san"n "upplysning, som sakens vigt oneliligen fordrar". 

''Engelslm Tidslirifter äro nemligen hvarannan fullt mot

satta". - - -

Denna anmärlming är oneldigen rililig. Den är nu för
anledd af profseglinearne med Skepp af Symondslia konstrul•-

t . men kan särras rwa rum i månea andra fall. Dock wnen , ' " " 
lwn jag icke förena mig om de slutsatser, som författaren 

härar synes hafva dragit. 

*) Lutagen i lf :e häftet af Krigs-Vetenskaps-Akademiens Tidskt-ift i k 
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Efter några intressanta uppeiller om förberörde prof
sep,lingar, och uppgift om åtsliilliee experimenter vid ångans 
beeaenaude, samt en ny uppfunnen aparat för framdl'ifniug 
af fartyg och ängvagnar, benämnd fumific impeller (rök
drifvare), h vars hufvuugrunder beskrifvas, förekommer föl
jande anförande (sid. 31): 

"Det är allm~\nt belwnt, att Sjöl1rigs-materielen sannolilit 
uppnått tidpunkten för sin rnärldigaste utveckling, äfvensom 
att orsakf~rne härtill böra söl1as uti ångmachinernes och 
bombkanonernes användande å fartyg. Man tycl1es allt mera 
blifva ense derom, att bomhsl\jutninear är den mest förödande 
eld, som mot stora Skepp kan användas; h varföre ock alla 
stora Ångfartyg, äfvensom Linieskepp och Fregatter, allt me1· 
och mer *·) förses uermed". 

"Paixhans spådde, att hans uppfinning siwlie hafva till 
fö ljd de stora Slieppens afs!.alfande, sedan man så lätt ge
nom bombsl1jutnine kan förstöra dem. Rörande denna åsigt, 
råda ännu de mest stridiga meningar, hvilka sannolikt endast 
i stöd af tillräcldie l;rigs-erfarenhet lwnna afgöras. Oli Frau
slia Deputerade Kammaren hafva nåcre Amiraler l'örfi\ktat 
åsigten, att Linieskepp numera icl\e äro fönnåulige för 
Frankrike, hYarföre deras hn:gande borde inställas. Inom 
verldens begp,e förnämsta Örlop,-sflottor har byegandet af 
Linieskepp på senare tider märliiigen aftagit ; men dP.t är 
svårt att afgöra, om detta får tillslirifvas tvekan, angående 
Linieskeppens H\mplighet såsom stridsfartyg, eller öfvertygel
sen om Ångfartygens stora vigt under sjökric , och deraf 
följande nödvändip,het, att för deras byggande anvi\nda stör
sta delen af medlen till Flottans materiel, eller huruvida 
begge dessa orsakr1· inverkat. Under senast förflutna åren 

*) .Jag för erima, att tifven smärre fartyg, t. o. m. af 1\nnonslups 
stol"iel<, hestycka s rned bombkanuner. 
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har Engelsl1a Ängflottan blifvit ökad med 37 fartyg och den 

Franska med 27. Helt olika är deremot förhållandet med 

Linieskepp". - - -

Jag hemställer, om icke tonen och ordställningen uti 

detta anförande lemnar anledning till den slutsats, att man 

numera i England och Frankrike, i följd ''af dngkraftens och 

bombirraftens begagnande", vårdslösar Linieskeppens, och gif

ver dem ett underordnad t rum uti sjövapnet '? De skäl, 

som blifvit antydda för en sådan åsigt, torde tåla att när

mare öfvervägas. 

Tnnan jag företager gr·anslmingen af dem, anser jag det 

böra anmärkas, att det icke synes mig rätt lämpligt att ge

merJsamt betral1ta änglirartens och bombkanoners inflytande 

uti krig på hafven. Ånv,ans vigt är oneldig. så väl Veten

skapsmän som praktisl;e Sjömän äro derom ense. Ingen 

marin kan munera vara den förutan. Men efter min tanka, 

är man ännu långt ifrån "tidpunlrten {ör dess märkligaste 

utveckling till Sjökrigs-materielens gagn" eller rättaste och 

nyttigaste sättet för dess användande. Jag vill längre fram 

försöka att utveckla sl1äl för denna åsigt, och vill nu blott 

hafva anmarllt, att ångl\raften är en ny sal! för sig, som af 

intet annat [lllnu lmnnat ersättas. Annorlunda förhåller det 

sia med bombkanonerne. Deras förstörande vel'lwn är oneli

lig ; dock råder viikor för och svårigheter vid deras begag

nande, h vilka, då de noggrannt öfverviifins, synas mig göra 

det tvifvelal1tigt, om det just är med skäl, mall, på sätt an

fördt är, "allt mer och mer använder dem, äfvell på Linie

sllepp och Fregatter" ; och deröfver vill jag också ingå uti 

utredning. Olil1a med ångkraften, hvilken jemte sig ännu 

har intet, äga likväl bombl1anonerne annat förstörande ar

tilleri att utträngu. Deras anv:indande på Liniesliepp och 

Freaatter l;an jaa ieke firma har nårron gemenskap med fln

gan . \ro de nyttigare än annat ar tilleri , så böra de in-
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tagas, utan afseende derpå. Jag har velat anm[1rl1a detta 

i följd af den åberopade, allmänt llända (?) sanllolil1het, "att 
Sjöl1rigs-materielen uppnått tidpullliten . för sin märkligaste 

utvecldinz genom ångmachiners och bomblwnoners anviin

dande fl fart yg'\ emedan jag vid redogörelsen siirskildt för 

ångl;raften och särskild! för· bombl1allonerne torde lmnna be

visa, att mycket återstår att pröfva och erfara, innan man 

kan siiga siz så fullkomligt bel1ant med förhålland erne, att 

rnan derpå kan grunda ett bestånd-ägande system fur Sjö

försvaret. 

A n g Ii r a r t e n. 
Hvad som blif'vit anförd t uti föreberörde, inför Konzl. 

Krigs-Vetensi;.-Aimdemien afgifne berättelse, angående Linie

sllepp , har bord t väcl1a min och , som jag förmodar, en 

allmännare uppmärlisa mil et, ueml. att "byggandet af Linie

slrepp inom verldens begge Örlogsflottor märkligen a(tagit", 

vid hvilken antydning det varit författaren "svårt alt a{göra, 

om detta {år tillslrrifvas tvekan om Linieslrepps lämplighet 

såsom lrrigsfartyg eller ö{vertygelsen om Ångfartygens öfver

vigt å{ver Linieslwppen (?) uti sjökrig". 

Betr·ätrande uppstådel "tvekan om Linieslrepps lämplighet", 

så torde det vara för att styrlut behörigheten af egna tvif

vet i detta hänseende, man upptagit, hurusom "uti Fransyska 

Deputerade Kamrarne någre Amiraler förfäl1tade åsigter, att 

Linieskepp numera iclw voro förmånlie-e för Franllrike, hvar

före deras byggande borde inskrälllws" . Men må det bärvid 

tillåtas mig alt anmiirl<a såsom oväntadt, att man fästat sig 

vid de der Amiralernes omotiverade framställningar. De 

hade ju ingen framaång. Diskussionen uti l1amrarne, hvarvid 

Linieslwpps vigt uti Sjöförsvaret utgjorde en vital-fråga, 

spridde deröfver ett så klart ljus af andre Amiraler och 

flere Stats- och Vetenskapsmän, hval'ibland i syllnerhet den 

snillril1e Baron Charles Dupins , att intet tvifvel af någon 

dermed heLwnt synes mir, lwnna eller höra ~ga rum. 
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Emedlertid bevistes här, att Prankrilw l1ar Amil'aler, 

lJVillm nepotismen framhaft, utan afseende på det maktpålig

gande, att d esse höge Embetsmän äga en fullkomlig beliant

skap med det vapen, hvarmed fäderneslandet skall skyddas, 

och med hvilket de skola gå dess fiender till mötes. Och 

att desse Berrar voro i salmad häraf, hafva de ådagalagt, 

så vida de iclie, emot bättre vetande, "förfäktat'' satsen, för 

att vinna popularitet hos hopen eller något visst parti. Som 

jag förmodar, vann deras anseende föga derpå uti kamrarne 

elll'r hos egen korps. Utgiingen af dislwssionen i kamrarne 

synes mig , som föredraganden i Kong l. Krigs-Vetenskaps

Akademien borde haft sig belwnt, hvadau de der Flaggmän

nens vota, d~ följderue de ra f förtegats, i min tanka kunnat 

från ämnet uteslutats, i stiillet att, såsom det nu vill synas, 

vara upptaget för att gifva stöd åt författarens egen "tvekan". 

Att man i Franl1rike icl1e ifrågasiitter "Linieskepps lämp

lighet såsom stridsfartyg", iit' alldeles bestiimdt. Den om

nämnde dislw ssionen i liamrarne afgjorde den frågan, till 

IJVars lösning alldeles iclie fo,·drades ''krigs-erfarenhet". Vi 

hafva nn uti Svensil öfversiittning, både uti Kong!. Krigs

VPtenslwps-Aiiademiens Tidslu·ift ( 4:e häftet 1848) och uti 

Tidskrift i Sjöväsendet (2:a häftet Il:~ årgången), den 

adress, som den snillril1e, rylilbare Fransyslw lngeniören , 

Baron Charles Dupins - hvill!en , hvad jag tror, hvarken 

äger krigs- eller sjö- erfarenhet - af! ä t till Deputerade 

Kammaren l!ort före frågans <:~fgörande (Juni 1846) rörande 

lag för !13,100,000 Francs extra anslag för Flottall. Och 

denna adress förtjente väl för sin sakril1het ntt med guld

bolistärver framhållas hos alla maritima folkslag, för att förr

bygga irriga begrepp och afböja (hvad som nu händt hos 

oss), nemligen att en föredragande inför den högsta miliUir

institution 1 landet, vid redogörelsrn för sjölirigs-vetenslw

pen, upptagit, hurusom någre af de mest betydande m~ n af 

vapnet, inför Riksförsamlingen i Franl1rike, "förfäktat" äsigter 
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i ett ämne, som djupt ingriper uti national-mal•ten, oansedt 

det uti samma Riksförsamling blifvit ådagalagdt och med 

stor uppoffring af medel erkändt, att, såsom Baron Dupins 

yttrat sig , "Linieskepp iclre utgöra ett forntidens "skräp", 

utan "innebär den största materie/a lira(t", som Iran utvec/rlas 

pä hafvet". 

Det and,·a skälet för förment orsak till den "märkligt 

aftagande byggnaden af Liniesl1epp i England och Frankrike'' 

iir "öfvertygelsen om Ångfartygens öfverlägsenhet uti sjölrrig". 

Den al1tning mnn är sl1yldig andras öfvfrtygelse, äfven 

då den, såsom nu, omotiverad framstår, bör iclw utgöra 

ett hinder för mig att ådagal;igga min , i det afseende, 

In·arom här är fråga, hvilken är i strid med orvananförde 
författares antydninear. 

Ångfartyg, såsom vnpen hetralitade, utp,öra, liliasom de 

flet·a olilia uti krigs-materielen , ett särskilrit vapen för sig, 

och såsom sådant, gemensamt med andra, nyttigt och fruk

tansvDrdt; men det råder ett stort misstag hos en h var, 

som tror, att de kunna miita sig med en väl förd och väl 

sammansatt Linies!repps-flotta. 

Jag har inför Kong·!. Örlogsmanna- Sällslwpet på dess 

högtidsdag för tre år sedan redogjort för frågan: i hvad 

mån ångkraftens begagnande Iran hafva inflytande uti krig 

på hafven "') , och en verldsk,1nd man , livars autoritet icke 

torde lwnna jäfvas, denne, Baron Charles Du pins, har, "med 

pålwllande af alla statsmäns och alla Vetenskapsmäns upp

märlrsamhet", arhandlat samma ämne, hvilket ansetts vara 

det "vigtigaste, som vår tid erbjuder, i fråga om bes!wlfen-

*) Anförandet af den 15 November 18'f5 är intaget uti 3:e häftet 
9:e årgången af Tidskrift i SjöviJsendet. 
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lteten af de större nalionernes Hrigsflottor". Och efter de 
motiver, Baron Dupins utvecklat, förekommer följande slut
sats, h viilien jag ansett nog förtjena att releveras : 

11 Ångfal"tyg kunna omkring en seglande Flotta göra un-
der af hasti»bet men i närvaro af en väl och ordnincsfullt u ' 
sluten slaolinie är ilet nödvändiet, att man deremot s~\ttcr 
en aunau,u flYars eld är lil;a verl1sam och massnu af artilleri
eirel;ter Iil;a lwncentrerad, för att icke blifva l1rossad. --
Om genom ett förändradt system, hvarti ll ingenstädes ännu 
tacits ett enda steg, man siwile lyckas att lwnstrnera Linie
skepp ntnn segel , Linieslwpp, hvillws fortskuffnincs-medel 
voro fredade för förstöring af fiendens eld: Liniesl;epp , 
hvilka, på li lw lång siaglinie som nutidens Skepp erbjuda, 
Jwnna utveclda lilw artilleri- l;raft, dd, men ingalunda förr, 
(;an man siiga sig hafva funnit utväg att ersätta seglande 
Linieskepp, men intilldess, !å tom oss behålla dessa,. 

summan af Baron Dnpins snillril;a utveckling af frågan 
kan med ski\1 s~gas utgöra ett be,·is, h vi lket icl;e torde med 
konseqventa motiver (vid hngslwtt borde man aldrig fästa 
afseende) vederlär,eas , nem!. all en Å ng {lolla lilw omöjligt 
Tran förhindra en seglmtde J(rigsflolla all utföra sina pla
ner på sjön, som ensamt Havalleri på lana all stänga vägen 
for en väl sammansall arme, förnämligast fotfo lk. 

De åsir,ter, rörande detta ämne, h vilka af mig blirvit 
ådagalagde och varit i Svensl;t trycl1 att tillgå i 3 åi', jemte 
Baron Dupins verldsbel;anta af handling, torde väl lwnna 
sättas emot: "ö{verty_qelsen om Ångfartygs stora vigt under 
sjökrig, såscm orsak, att byggandel af Linieskepp på senare 
tider mär/iligen afiagit". 

Såsom belJis för den "aftagande" Linicskepps-byggnaden, 
torde den i sammanhanr. dermed intagne uppv,ifl vara ämnad, 
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nem!. "att under senaste rörflutna 1\ren, Engelska Ångtlottan 
blifvit ölwd med 37 farlyr,-, och den Fransysl;a med 27. 
Helt olilw - heter det - är förhällandet med Lmieskepp". 

Denna sliiljalitiehet af nybyeenadel' finner jag, och, som 
jag förmodar, icl<e ensam, gan:>lw naturlig. Eneland har ju 
alltid underhållit normal-behofvet af sina Liniesliepp, och 
antalet rättad t efter rörhållandet i de stater, med lnill;a det 
sannolil;t kan komma i delo ; således mindre nu , än då 
Frankrike ägde dubbelt flera Liniesl;epp än för närvarande, 
ot:h då Spanien samt Portugal äro utan Flottor. England 
har i d~nna stund nära nog lita många Linieskepp, som alla 
E-uropas mal;ter tillsammans. Ånr:fartyg deremot hafva icke 
länge varit kända; men sedan man erkänt behofvet af dem, 
måste man försl;affa sig nödigt antal i alla länder, lämpadt 
efter deras olika behof, i afseende på geografiska liigeu, ul
t ra-marinska besittningar, strateeisl;a, kommerdela och andra 
ski ljaktiga stats-förhållanden. Det föreföll mig derföre oväu
tadt, att man anser "Linieslwpps-byggnaden i England lwfva 
märkligen a{tagit", af det skäl, att der på de 20 sista åren, 
ifrån att icke tlnnas ett enda Krigs-Ångfartyg , byggts flera, 
än Linieslleppens hela antal. 

Men det förlilarar sie lätt, h varföre man så der fäst sig 
vid den ''märltligt aftagande nybygynaden"; på den afgifne 
besl;rifningen å det föråldrade skicl;, hvaruti Enelands Flotta 
nu förmenas befinna sie. "Den har" - säger man - "7S 
Liniesl;epp i sjön , förutan Ii Ångvalitsl;epp, samt 24 under 
nybyggnad ; men af dessa 24 voro 16 redan under byggnad 
1840, och sedan 1843 har l;öl blirvit sträcl;t till l Linie
sllepp. Af de i sjöi~ varande Slwppen äro de flesta mycket 
gamla, ty endast 23 af dem äro under 20 år". 

Man finner bär, 1md hvilken omsorg föredraganden sökt 
vinna bekantslwp med LiuieskPppens ålder uti verld<'IIS stöt'

U 
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'Il · l f 1 t " 'na·1 arbete och forsk-sta marin, hvartt 1c ;e Ol'f ra s sa rt .,, 
ninaar uti Journaler och Tidsl;rifter. \\len det förundrat· 

·" att han dervid förbisett omständigheter, som deruti illlg, . 
måste hafva varit tillgänelige, hvill;a bordt leda till helt au-
dra slutsatser, lin man t1an finna anledning att göra sig af 
h vad som är nämnd t om de der "myclwt gamla Linieslrep
pen", bredvid anmiirlmingen öfver "den märkligt a(tagande 
nybyggnaden". 

Det torde derföre icke vara obehöriet att angifva, h vad 
som ät' verldiga förhållandet uti ifdizavarande fall i "verldens 
becge största örlogsflottor'\ hvill;et annars är lätt att in
hemta för h vem som helst., som de rom vill taga l;ännedom. 
Det är nem!igen ett faktum, att. man just uti Engelsl;a och 
Fransysl1a marinerne iclw lwn pårälma ett i sjön rörligt 
tinieskepp eller annat Öl'logsfartyg, oansedt flera lätta re
parationer, tjensthart utöfver 15 år, då sv[tr reparation eller 
förbyggnad, ofta uppg fte nde till ! af primitiva kostnaden, 
Wrekommer. l\len då vi veta, att nf de der "myclret gamla 
S/wppen" flera nyligen varit eller ännu äro uti alltiv tjenst 
på afli\gsna hnf, lian man viii icl;e med full lwnseqvens ar 
samma skepps ålder, eller derföre, att det nya vapnet 
Ängfartyg - bygges i hundradetal , draga den slutsats, alt 
England linmur öfvercifva Linieslieppen *). 

~) Detta omdöme vinner stöd uti en, sedan detta anförande .bli fvit 
aflemnadt till try ckning , hitkommen urtikel uti Fntns~·ska 1Jdllln

. gen National, rörande den oupphörligt stigande Engelska .Ma.rin
budgeten, hvaruli, efter nflgra anmärkningar öfver de pa ang
marinen använde oerhörde kostnaderne, förekommer fölJande: 
__ "Detta erinrar oss om ett af de större misstag, som man 

har att tillräkna Engelska marinernas Central-styrelse. 1'he Times 
yttrar sig deröfver uti en artikel , som den ofJentliggjoJ t för kort 
tid sedan : 

"En dag - säger the 1'imes - hade det fallit en af byråerna 
"uti Amiralitetet in att fatta tyck e för .'i.ngfartyg af jern j mera 

227 

Uti the New Nawy list (J n Ii 18!A~) finna vi namn pft 
Liniesl•cpp, bibehällne ifrfin Amcril;ans!ia frihets-krigPts tider, 
el1urn det iir lätt al l förstu, att iclw en cndJ nac·el r llet• 
ful tr~1d lian finnas qvar· af primitiva byggnaden för '10 till 80 
ilr sedan; li vadan nnderhu!l d liir dc 82 Linicslwppen, deraf 
per medium sex il rl icen un dt' rcä svår repJratioo eller för
byggnad, väl motsvarande uybycgnad af .1., icl;c !wn slir;u s 
vara ringa. 

Det kan väl iclw nclias, alt nyi>nmnad <tf Liniesl>epp i 
England dc senare deceon idne varit insl;rftn!ttare, iin und er 
åren, som följde på allru ånna fred en 1814 ; men anled nin
gen derti ll må iclw söl1as, livarlien u!i misstt·oetule till Linie
sl; cppens lämplighet såsom stridsfartyg i följd af Äncfartyeens 
tilllwmst, e lle t• dessas pit skyndade byggnad. Shillct lice-er 
ld arli gen dernti , att Eneels!;a Floitan fö re näm nde tid ( 1814) 
viii alll.id besec1·ade dc för enade Fransyslia och Spauslw, men 
fiel; doctl som oftast clyrt uoe köpa seeren ' ulan att lemnas 

"fordrödes icke, och genas t fö retogs byggande af femtio . Seder
"mera väcktes bet.:inkligheter af of1gon, som hy ste fal'l1åga, att 
"dessa farty g icke förmndde motstå el u r, å u en skepps-sida . Dcrpå 
"hade ingen af by1Bens Lednmöter tänkt. Emed lertid, dn bär var 
"fråga om ett krigsfa rtyg, och man uti krig vanligen ~ör bruk af 
"krut och kulor, an s5g man sig böra låta dessa prakt-biltar på
"kännas af en 18-puntlig kula fd\n ett l8ndbatteri. Resultatet cleraf 
11 blef, att den, som hyst bet<iuklighe t, hade rätt. I sUille L för att, 
"sil som uti ekeplanka, göra ett ruudt bill, af lika s torlek som ku
"lan , lossrycktes hela jernpl~ten j om nu ifriigavaraode försök iigt 
"I'Um uti en strid p~ hafvet, så hade fart yget sj unkit. Man mås te 
"dc rföre, efter a tt hafva förslösat millioner, afstå ifrån att smida 
"Å ngb3Lar". 

"Dylika misstag af Amiralitetet hopas på hvarandra, och har 
ådragit det skarpa anmärkningar. Man kau uppgifva flera oför
sva rliga utgifter, bva ribland den af 68,000 Pund Sterling (880,000 
Rdr Sv. 13:ko eller v:i 1det af två Svenska Lioieskepp) för att för
änd ra Skep pc t Blenlwim , om 72 l<a noner, till ett .4 ngfartyg'"' . -· -
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tid, att med erforderlig noggrannhet iståndsill ta de uti stri

derue sl1adade Slwppen , h varföre så väl i följd d era r, som 

för att vinna större dimensioner, lwsseringar och en utvid

gad nybyggnad då förekom j men sedan ett tillfyllestgörande 

antal erhållits, är det ju tydligt, att, såsom anmärl\t är, 

nnybyqgnad slfulle aftaga". 

Att de anmiirl;te, under nybyggnad varande 24 Slieppen 

iclie blifvit fullbordade och i sjön satte, torde hafva till or

sak, att England för freds-tillståndet anser sig bafva nog ar 

de 82 i sjön varande. Af de 24, som stf1 p5 stapel, äro de 

fleste färdige till atlöpning, hvilket fördröj es tills de behöl'

vas, af det gi ltiga och vi\1 kända sliäl, att då harva dem nya, 

och icke utsatte för den förstöring , som drabbar i sjön va

rand e fartyg. 

Rö1·ande den Fransyska Flottan , så nppgifves det, att 

den består "af 21 Sliepp och 24 under byggnad, men de 

sistnämnde Sl;eppens mrrlel-å lder är 19 år. Till l Linie

skepp har . liöl blifvit sträelit i år, men af de öfrir,e under 

byr,gnad varande är det äldsta 40 och det yngsta l O år 

eammalt". 

Det är just örver den ringa uppmf1rl•samheten på Flot

tan , man alltid beldagat sig uti Fransyska marinen , dock 

utan påföljd, t ills vid kamrarnes sammanvaro 1846. Den 

vanmakt, h varuti detta lunds sjövapen sjunldt efter Kejsar

dömets fall, härleder sig från samma orsak som vår marin s 

förfall , nem l. att hafva blifvit en lekboll för partierne. Men 

om Fransyska marinens materiel blifvit vårdslösad , så har 

förhållandet varit annorlunda med personalen. Den theore

tisl•a bildniogen för omcerare har länge stått framom alla 

andra nationer, och den pral1tiska har varit nilra nog lika 

yidstriickt som den Engelska. 
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Detta har haft till följd det in n ytan de på den goda sa

ken , att, då Riksförsamlingen bland sig räknat Ledamöter, 

riktade med verkliga sjömilitära kunskaper och erfm·enhet i 

förening med statsmanna-insigter, d esse, såsom vi sett, lyc

kats att besegra den Kommission och andre om vapnets 

vigt olmnnige (h varibland äfven Amiraler), h vilka, under 

framhållning af omogna satser, ville afpruta 20 millioner på 

det af styrelsen begärda extra anslaget, för att godtr,öra, 

h vad man försummat j och genom denna seger erhölls me

del, att på 7 år, eller till 1853, sätta Flottan uti det till

stånd (efter den faststäida planen), som ansågs behö!lig för 

Frankrikes makt. 

Detta äe verldskunnigt, och derefter synes mig förhål

landerue uti Fransyska marinen hufva bordt bedömas i 

Oktober 184 7, h varhelst de än blifvit skildeade. 

Sedan jag sålunda redogjort för hvad som blifvit ifråga

satt, rörande de i England och Franlirike rådande opinionerne 

om Sjökrigs-materielen och dess behandling, går jag nu att 

i möjligaste lwrthet antyda, huru man, efter mina åsigter, 

skulle kunna, med möjligaste minsta kostnad, draga en säker 

fördel af ttnglrraften uti stridenw på hafvet, utan att för

nel\a, att en högre förmåga, med fördelen af högre kunsl;a

per och vunnen erfarenhet med det nya elemeutet, lian ut

veckla ett system, som vore fullkomligare . 

Den största erfarenheten af änglirartens begagnaode å 

krigsfartyg är att hemta från Enp,land , der millioner fort

gående uppoffras derpiL Men efter mitt omdöme kan man, 

icke en gånp, derifrån, af hvau som hitintills blifvit gjordt, 

såsom system för sjölirig betraktadt, hemta en säker ledning 

för ångans änuamålsenligaste begagnande uti striderue på 

harvet med flottor eller eskadrar. 



Innan jarr rrår att gifva skiil föl' denna framställning, an
ser jag a.ngeläget vara att tillse , vid /wil/ra tilf(ällen, eller 
under h.vilka omständiglteter, det är mest maktpåliggande 
att äga auxiliär-medlet - ånglrra(ten - till hands, oclt 
hvad lrraft, som dli behöfves ; och jag siwlie 1I'o, det intet 
misstag ligger uti min mening, att, under förutsättning att 
Flottan eller Esl;adern är uti sädune händer, att den alltid 
och ordningsfull.t samman!Jålles , stöl's ta behofvet i allmänhet 
är under påstående strid. 

Härvid möter docl1 tvenne, vida sl;iljaldiga omständig
heter, hvilka h var för sig fordra olika sätt för ångkraftens 
begagnande. 

Det första, h vilket alla nationer för sina n n iigande 
Liniesl1epp hafva att vidtaga, är, att använda den på sär
skilta, för ändamålet konstruerade furtyg, och det andra, att 
anbringa Pl'opellern å Linie- och andra Örlogsfurtyg - i fall 
ett sådant system förtjente antaens, IJVill;et vi straxt slwla 
undersölw. 

utom den undsättning, Ångfartyg lmnna le mua redlöse
blifue Sllepp, och att under laber t viiuer nyttjas att halla 
Slieppen slutne i linier, lwnna de äfven verksamt deltaga uti 
striden mellan 2:ne Flottor, om de placeras uti öppuin
garne i egen linie , då de ofta , utan siirdeles ris!; lillnna 
besl•jnta fiender med sina bomblianouer i stäfven , :amt då 
ett Sl1epp omgifves af tlera fiendtliga, sl•yndsamt intar;a 
ställning alitcr-om 1 och långsl•epps uti dem inlanga. bornbcl'. 

De föl' sådane funktioner lämpligaste Ångfartyg äro sft
<)ane, å hvillw man anbragt propellern. l\Je niugarne äro 
v!sserligcn ännu delade, huruvida icl1e fartre med hjul på 
Sidorna iiro stad1are, både att frambrinea sig sjclfve uti svål' 
sjö emot vinden och att bogse ra , och derom tvinas iinnu 
uti England och Franlirike. Men då här r11• fr åga 0111 alt 
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undsälta fartyg, llvilka äro uti fortfarande strid och blifvit 
redlösa, vare sig att behålla dessa på sin plats eller föra 
dem utur eller uti striden, då Ångfartygen äfven löpa fara 
för fiendens Jmlor, så är vådan för demontering af machine
riet ojemförliet större å hjulbuset än propellern, h vilken för 
skott är fredad , jemte allt, h varpå dess rörelse beror, med 
undantag af skorstenen och rodret, h vilka vådor äro lika 
för båda. På dessa skäl äro propeller-fartygen ovedersägli
gen dem , man bör föredraga, äfven om de i någon mån 
ägde mindre kraft, h vilket, om så nu än är, torde blifva 
annorlunda , då man genom erfarenheten hunnit vinna sam
ma - att jag så må säga - harmoni emellan propeller
fartygs konstruktion och maehin , som förvärfvats å hjul

fartygen. 

Vid alla förrättningar af Ångfartyg i en Flotta är det 
oncldigt, a t t ju större och starl;ure de äro , desto bättre 
uppfylla de sina ändamål. Men af högst vigliga sl;iil är det 
nödvändigt, att en gräns sättes så för det högsta som det 
minsta i detta hänseende. Den öfvervägande och ecentliga 
förstörings-kraften på hafvet licger uti Linieslwppens batte
rier. Dessa krigs-machiner äga inom sig sjelfva många re
surser. De kunna förlora flera för segling och manövrering 
väsendlliga delar af sin tackling, och likviii iiga utväg att bi
behålla sin plats uti en ännu icke bruten linie, hvarunder 
biträde af Ångfartyg icke ifrågakommer. Men om ett Skepp 
träffar den största föl'lust, ett sådant kan lida, nem!. af alla 
tre masterne, så synes mig, som den Ängbåt vore tillfyllest
görande, som under sådant väder, då en hufvud-batalj kan 
äga rum, förmådde hålla skeppet uti den rigtning, hvari 
linien vore rangerad , vid den högsta tänl;bara farten under 
en påstående strid mellan 2:ne Flottor , neml. 3 högst 3 ! 
mils , då han säkerligen förmådde draga det, med hälften 

' deraf, emot vinden. Att vinna ett sådant ändamål är stort, 
och mig synes, som man borde f1tnöja sic dermed. 
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Det år och förhlifl·er alltid ett oupplilst (H'oblem, hnnt 
många Ångbåtar, som voro lämpligast i förhållande till antal 

Skepp. Något visst i detta hänseende torde vara angeiiiget 

att bestämma uti planen för vapnets oq;anisation; och iifven 

i detta afseende torde jae komma att yttra mie. Men det 

är alldeles uppenbarligt, att ju större ångl>ra(t och fartyg är 

utö(ver allmänna belw(vet, ju mera in/i rälila de, utan mot

sr;arande nytta, på anslaget till de verlrliga lrrigs-rnachinerne 

(Linieskeppen) eller på det antal Ang(artyg, som var mest 

gagneligt, ty hvart och ett sådant kan, uti nämnde, på stri

dens uteäng beroende fall, blott göra gagn för ett, vore det 
än dubbelt starkare, än belwfvet pålwllade. 

Jag har framför mig listan på Enelands Krigs-Xnefartm, 
hvaraf man ibland dess 88 med hjul på sidorna och dess 

40 med propeller finner uti bftda slagen dem a r l ,850 tons 

(eller Linicsliepps storlek) ända till 200 tons; de förra med 

ångmachiner om 800 hästlira fler, de senare l !lO; men man 

upptiicl\er vid jemförelsen af fartygen, relatilt till driigtighet, 

rnachineri och bestyclming, sådane anomalier, att man finner·, 

att allt hv:td man hittills gjort, och i synnerbet hvad slwf

velhjul-fartyp,en angår·, endast är alt anse såsom försök , 

hvarföre vel'lden står till England i förbindelse, men icke 

efter nåeot berälmadt system, för Englunds. talrika Flotta på 

hafven, ty ibland de 128 Ångfartygen finnas icl;e 6 till 8 

sins emellan så lilia, nU man deraf l;an sluta, det man be

stämt sig för dem för Flottans skull. Alla Englands Ånr,

fartyg lmnna målJiinda blifva nyttip,a för landets och lwlonier

nes öfriga intressen och för' kusternes försv'ar, h varvid Eng

land, med afseende på omgifvande banliar, grund och ström

mar, har be h of, som uti andra länder är mer eller mindre 

skiljalitigt, hvadan uti dem en stor· del af hvad England upp

offrat på Ängfart yr,, vore utan nytta för landet förloradt. 

Af propeller-fartygen synes mig, att man iinou icke 

hunnit in hemta nog erfarenhet, för alt. vara l'iiis om , at! , 
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ehuru man öfvervunnit det väsendtligaste af hvad man haft 

att besegra, ännu mycket torde återstå att förbättra, ty af 

de för staten bestiimda 40 Ängfartyg äro endast, euligt 

Nawy list (Juli 1848) , följande färdige, nemligen : 

Horvetter : 

Con ni et l :a !dassen, bygd 1847 1,013 tons 400 häsllir. 

Enehartres 2:a d:o d:o 1846 893 d:o 360 d:o 

Rattler 3:e d:o d:o 1843 888 d:o 200 d:o 

bestyckade med 4 bomb- och 4 st. 32-'il:ge kanoner. 

JJ'lindre bevärade Angfartyg : 

l h d 18!<6 - 480 tons 200 häslkr. Shurpshatter l:a Ii assen, yg • -

Raffelman d:o d:o 1847 486 d:o 202 d:o 

Teazat' 2:a d:o d:o 181!6 - 206 d:o 100 d:o. 

1 :a klassens bestyckade med 2 bomb- och 2 st. 32-'it:ee 

lianoner, och 2:a klassen l af hvardera sorten. 

Alla de öfrige, 34 till antalet, äro under nybyggnad ; 

och med de färdiBe, h vilka :\ro af de minsta certerne, lärer 

man icke ännu hunnit genomgå alla nödiga försö!;, för alt 

med säl;erhet !;unna bedöma, huruvida icke mer eller mindre 

kan vara al t förändra , för att ernå allt, h vad som står att 

vinna af systemet. 

om jag derföre haft anledning yttra, att man icke ännu 

från England kan hemta en säker ledninp; för ångans nytti

gaste användande under hafs-1\rigen, så är det docli oneldigt, 

att man derifrån har mest att lära uti kraftens användande 

till fartygs frambringande genom sjön ; så till meJianism för 

rnachin eri som till fartyas konstru!ilion, äfvensom att, af de 
' U n 

anstiilde rönen, så väl med statens som ensliilta Ant;fa rty g, 

hemta ledning för bt?dömandet ar de- funlifioner' man liimp

liu en f,an pår;1kna al fartn; ens olika styrka efter storlcl,cn. 



Vid examioerandet af förtekningen öfver Englands [{rigs
Ångfartyg, Donet· man en - att jag så må säga - jemnt 
artagande serie ifrån det största till det minsta , allt med 
olikheter inom de särsldlta dimensioneroe, så att man nästan 
Iwn anse, att deruti ( dimensionerne) föga återstår att variera. 

Och som hvarken de stö_rsta eller de minsta äro de, som 
bäst uppfylla Ilehofven på hafvet, måste de finnas uti ldas
seroe dem emellan. 

Då man aldrig bör Iemna ur sig te, i h vad mån ångans 
användande miosl1ar det egentliga vapnet, så är det natur
ligt, att man, så vidt det iir möjligt, bör taga i noggrannt 

öfvervägande , kvad inflytande det kan hafva, att uti linien 
salrna ett eller flera Slrepp. 

sjö-bataljer kunna äga rum under sådane omstiindig

heter , att Ångfartyg derunder icke kunna undsätta redlös~ 
Slwpp, h vadan Linieskepp, i de overl\samma Ångfartygens 
ställe, siwlie g if va ett annat resultat af slaget. 

Emellan detta fall och såclane, då Ångfartygen i laber 
vind o af brutet äro i rörelse ifrån det ena Skeppet till det 
andra, för att hålla linien sluten, då en Chef med skäl 

s~ulle önska sig af med ett eller annat Sl1epp i stället för 
Ånebåtar, för att genom dem, med lwncentrerade lirafter, 
bättre lmnna använda de öl'riae, lwn råda en mångfald af 
omständigheter, der be hofvet af ångan lwu vara större eller 
mindre, doc!! alltid uteörande ett behof. Emedlertid är 
uppoffringen af Liniesl1epp uti alla omständigheter lränbar, 
hvarföre, 11Vad man derföre tillbyter sig, bör rättas efter 
största probabiliteten af tillfyllestgörande lrra(t vid allmän
nast förelwmmande behof. 

Med denna t'ceel till ledtråd, bar jag sölit tänlia mie in 
uti de omstiintlit:lieter och förhftllanden, som kunna möta 
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undet' sjö-bataljer , och , så vidt jae förmått uppfatta dem, 
~1ar jag trott allt förena till, hvad som blifvit min åsjgt., 

.nemlig.en : 

Att man icke för ångan bör uppoffra eller minsfra haf
.v.ens egentliga beherrslwres (Linieskeppens) antal närmare 
fin "et.t" af "tio". Och om - h vilket jag hat· all anledning 

:att tro i de allmännaste fall vore till.fyll'"stgöraode - man 
å,tniijde sig med sådane Ängbåtar, kvara( man Iran erkiillq, 
"tre" för frostnaden af ett Linieskepp , så får man 'i slag

linien l Ångbåt för 3· Sl1epp, 3 för 9, 6 för 18 o. s. v., 

1ö.r samma medel, ~pan nu har 10 Sliepp i stället för ,9 och 
2.0 i stället för 18 , och för båda senare fallen med 3 eller 

6 Ångbåtar. 

Om jag icke misstaeer mie , simile man utan betydlig 
afvikning från en sådan grund, med afseende på nationernes 
nu ägande Liniesliepp , kunna indela Ångfartygen nti 3 ldas

s.er, nem!. 225 hästlirarter i l:a, 185 i 2:a och 150 i 3:e 

~lassen. 

Men då jag sålunda ledt mie till, hvad son:,. synts mig 
utan stort misstag lwnna utgöra ett gaenande system för 
ftngans anviindande uti bafs-lirir,en , hat' jag nogsamt insett, 
att andra tillfällen, än under batalj, kunna erfordra större liraft, 

än som kan åstadlwmmas med - som jae vill kalla dem -
ldass-båtarne, hvarfiire jae trott, att man - alllid med 
l)änsigt att iclw öfverstiga den omnämnda grunden fiit' ånp,
In·aftens andel uti anslaeet - borde i stället för 6 bestämma 
sig för 5 Ängfartyg, hvaraf ett större än Klass-Ångfartygen. 

Men dft vi erfarit, med h vilken hastighet Eneelsila Gard
skeppet Blenheim, sjelf ett Liniesliepp med sin 450 hästliraf

ters maehin, förmått bogsera ett ännu stötTe, skulle jag 
tro, att de större .~ncfartygen för Flottans behof böra lill
fyllcstGiira med clubhel hästkraft emot ldass-båtarne och 
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f'öljalitligen mån af Linieskeppens stol'lek ocbså erhilllas i 

3 klasse1·, nem l. 450 hästlirarter i l:a, 370 i 2:a samt 300 

i 3:e lilassen, måhända med icke så betydlig skilnad dem 

emellan. 

Härvid är att anmärka , att man i stäfven på klass

båtarne endast kan begagna en bomhl;anon, då på 300 häst

krafter möjligtvis, i vacliert väder, kan nyttas två; men 

enär t. ex. uti vår mariu , med afseende på skeppens di

mensioner uti den , endast de 2:ne minsta klassernes Äng

fartyg ifråealwm ma , siniii e man för samma medel lillnna äga 

lO sådane, för 6 om 300 hästlirarter, och - åtminstone 

synes mig så - vore en Flotta i allmänhet pålitligare un

derstödd af det större än det mindre antalet, emedan und

sättningen förhåller sig som 10 till 6, men risken af isank

sl;jutuing eller andra orsaller till förluster som 6 till 10. 

Hvad jag nu af handlat, rörande Ångfartyg, har icke af

seende på behofvet af sådane för lmstförvaret, IJVarvid klass

båtarne i många fall äro lil;a olämpliga som kustförsvaret 

för hafvet. Många äro dock händelserne, då de siwile Jnmna 

gagna för båda ändamålen. 

Beträffande slimfvens anviindnnde å fartyg af vanlig 

konstrulilion , så har jaa mir; endast bel;ant , att sådant för 

större f(rigsslwpp de senare åren blifvit försöl;t uti England 

med 8 så kallade Gardskepp och 2 Fregatter. Fyra af de 

förstniimncle iiro af mindre certen Liniesliepp. De öfriue, 

iifvensom Fregatterile, skilja så väl i drAgtigiJet som ång

machius-kraft, äfvensom uti bestycliningen, sin s emellan*'). 

*) Gardskeppen hafva v~l crballit fullständiga tacklingar, men för

minskade, och Bleubeims lära vara lika med 46-kanons-Fregatlcr. 

IJestyckuit,gen på batterieme ä de fyra Gardskeppen är skilj-
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Efter tlerfaldiga jemnkniugar med Gartlslteppet 131enheim 

lärer man Jwmmit till det slutliga resultat, att det uti stil t 

väder Jwn uppclrifva erren fart till 6 mils, och att på släp 

under gynnande omständigheter bo:::sera ett SO-Iianons-Siwpp 

med 4 mils fart. 

Uti vanliga Liniesltepp, der snart sagdt hvarje vinliel och 

vrå ål' he~;agnad, har intet rum varit öfrigt, sedan man in

tagit beho!ver· för 5 månader. Det förefaller mig derföre, 

aktig från vanliga Linieskepps af motsvarande klass, i så måtto, 

att antalet pjeser är lika , men kaliber 42 skillp. i st~llet för 32-

pundioger; däcks-bestyckiJingen utgöres af l~ bombkanoner i stället 

för H halfkanoner och karronader, som vanliga Skepp föra. De 

fyra Gardskeppen Edinburg, Ajax, Blenheim och Hagen , äro min

dre certer Linieskepp om 1,770 till 1,750 tons med 4-50 hästkraf

ters i\ngmachineri och 56 knnoner. De öfrige fyra, nem/. Eurotas, 

Horatius, Seahors och Fortbs om 1,228 till 1,0\JO tons med 350 

hastkrafters llngrnachineri, äro bestyckade med 21~ kanoner. Här 

synes \-dl ett någorlunda jemnt förhålland e äga rum emellan far

tygens dräglighet, bestyckning och ~ngkraft, men vid jernnförelse 

emellan dem och Frogatterne synes, att andra åsigter gjort sig 

gällande. 

För AtrogBnt, hvilken änn1:1 Ur under byggnad uti Portsmouth, 

är hvarken dräglighet eller ante1l hlistkra fter för dess ängmaehin 

upptagne uti Nawy list (.Juli 1848), men väl dess bestyckning, 

som kornmer att utgöras af 22 st. 9 ~ fots 32-pundinger pä batte

riet, 6 st. 9 ~ fots 8 tum s kanoner, 1 st. 10 fots 68-pundig och 

16 st. 6 fots 32-pundinger pi\ halfdäcket samt 1 st. 10 fots 68-

pundig pi\ backen, tillsammans !~6 pj eser. Amphion, 1,!~7!~ tons, 

med 300 bästkraiters ångmachio, är bestycköd med g st. 9 ~ fots 

32-pundinger, 6 st. 9 fots 8 tums kan oner på batteri et, 1 st. 10 

fots 68-pundig ocb 8 st. 6 fots 32-pundinger p3 halfdäcket samt 

1 st. 10 fots 68-pundig pi\ backen, tillsammans 30 pjeser. 

Man finner här en så betydlig skiljaktighet emellan bestycknio

game å de båda Fregatterue, att om silmrna proportion skall blifva 

rädande i dräglighet och iingkraft, måste Arrogauts dimensioner 

och protwl!"r uppgå till, orn icke öfversliga de ~tön·e Gardskeppens. 
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som 450 h5stlu'afters maehin snmt afstäneriingar af rum för 

lwl , hvarnf dock icke liirer Iwnna intaeas mera, än som för

brulws på 10 a 12 da::;ars tid' simlie fordra så stort rum 
att man ro··r r · I d ' ö r·1ge behof icke w e utrymme för mera än 
halfva tiden i vanliea Sl1epp. 

Då hiirtill lwmrner, att Gardskeppen lwsta oml1ring dub~ 

belt mera än andra Liniesl;epp , och man för samma medel 

siwlie lwnna äga 5 Liniesliepp med en måttlig propeller· föt· 

kostnaden af 3 Gardslwpp - hvaruti består väl då vinsten'? 

Gardsl;epp löpa väl hastigare för sina macbiner än vanliga 

med mindre sliruf, men detta motviig·es genom Slwppens 

större fart för segel, operations~fältet Iilia för båda. Detta 

allt vill Ieruna den pralitisl;a Sjöm ilitären äm ne till betrall

telser öfver de planer och beräl<ningar , som Imnnat föran

leda dyl ilw försök, och annorlunda lwn jaa icke anse dem. 

Min tro är, att de äro alster af tidens svindlande i'deer hos 

n il eon med inilytande, som ve lat vinna utmärl<else. 

Jae har väl redan för tre år sedan nntydt, ntt sl!rufvens 

användanJe i höffst betvd li " mån siwlie lnrnna aa t' . u u' v,na u 1 

sjöl1rig, doc!! under jennäl antydlin villwr, nem!. att icke 

fö rdelen att med segel begagna vinden åsidosättes , samt 

att man åtnöjer sig med så mycket af ångliraften, som for-

Jemnföres äter Fregatten Amphion med Gardskeppet Horalis så 

har väl det senares artilleri något gröfre kalibrar, men Frrgat
1

tens 

större antal gör· l'igten af artill er iet oiira lika, h varemot, då Am

pbions dräglighet är 1,474· tons med 300 hä stkrafters åoamachin 
o ) 

men Skeppets 1,090 lons med 350 hästkrafters machin, så har man 

sv5rt att inse, !JVad so m kunnat vara orsak, att man gifvit 50 

hästkra ft ers mindre ängmaehin åt Fregatten, som är så betydligt 

större som 38!~ tons. Något sys tem synes lika litet här vara 

följ dt, som vid kon struktionen nf 1\rigs-ÅngfartygPn. Att icke nå-· 

gra ve rkli gt praldiske S;ömilitärer blifvit rådfråga de, kan man taga 
fö r nfgjo rdt. 
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dras all manövrera Slreppet, då vind salrna s (en åsigt, som 

. troli aen i c l< e får anledning att ändra) ; men att. såsom Pff · u · , 

nu sliett uti England, min ska förm5gnn att scala, på belwst-

nad af två Linieslwpp bland fem, torde icke stå till samman 

med en väl betiinl;t försvars-plan och hushålln in g .med s ta

tens medel. Vidlyftiga bevis torde icl;e vara nödvändiga för 

att ådav,alugrra , att delta sätt för det nya elementels begag

nande iclw är det ändamålsenligaste, och utt gr~insen för 

det nytliga redan bl ifvit öfverskriden med 450 hnstl<rafte rs 

användande å Linieslwpp ; följalitligen måste vapn et försvagas 

ännu mera, i mån nf nnvänd ånr: l;raft derutöfver. 

Jag hemsHil ler, b rad t. ex. sex Ängsl;cpp , som mötte 

tio af samma cert, med en måttlig sliruf, hade att göra'? 

Frågan är vietiG, den bör icke liittsinni~t becl ii mas. Om 

man hittills anse tt, att arståndet mellan S lu~ ppen uti slag

linien !.a n vara ~ lwbcl-llinad , så lian man vara förvissad, 

att då propellem hunnit blifva allm iin - och det blir han, 

kan detta afständ ännu mera förkortas, och uti smult vatten 

insliriinl<as ända till i lwbel-läned; IJVad vill viii Je 6 Gard

skeppen för etav,a emot en sådan linie af. I O '? Må nne de då 

v,jorde sli~il för namn et'? i\I ig förefaller, att de endast hade 

att lly ; men uti ett trångt haf yppar si e icke alltid utväg 

att komrna undan. 

Det sl<ydd, ånaliraften, till öfl!erdrift begagnad, lemnar 

ett lands lillste r, öar och kolonier, är ju såled<!S svagare, än 

detsamma för derpå offrade medel !runde vara. Detta har 

jag trott vat·a min pligt att ådagaliirrea, i följd af b vad inför 

Konel. Kries- Vetensliaps- Aiwdemien den 27 Olitobet· sist!. är 

af dess föredra ga nde blil'vit afhandladt och sp riclt öfver lan

det, rörande öfvertyv,rlsen om Ångfartygs öfvervigt uti sjö

k1'ig ; och det ur behandlingens fel, om förhålland et icke 

hlifvit tydligt för en hvar , som vill taaa det i öfvcr

v:igand e. 
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l ot·dninp,en bör nu följa att utveckla, hvad jag 1845 
ansåg mig lwnna framställa, med den kännedom, jag då 
ägde om de i England under beredning varande försöl< med 
propellerns anbringande på Linieslwpp, då jag jemväl ansåg 
såsom otvifvelaktigt, att dessa försök simlie alstra ett system 
för änghaftens direlda användande å Krigsskepp, som verl
den nödgades antaga. , 

Jag hm· alltid trott och tror, att man i möjligaste min
sta måtto bör anlita ångl;raften. Den är dyr att anbringa, 
dyr att nyttja ; men uyttit:r - ja alldeles oundgänglig till 
viss graJ, är den skadlig att begagna utöiver det nödvändiga. 

För användandet af 5ngl;raften å särsidila, till den seg
lande styrkans undsiittning lwnstruerade fartyg, har jag re
dJn yttrat mig, och går nu att redoeöra för de reglor, som 
synts mig böra förebn:ga, åtminstone betydliga misstag vid 
ordnandet af ett system för· ångkraftens direkta användande 
å en seglande Flotta. 

så länge man icl1e kunnat finna nigon annan kraft att 
intaga seglens stalie å Kl'igssl;cpp, än ångan (troligen äfven, 
om , genom vetenskaplir,a for·slmingar, anJra lirafler lwnna 
framkallas), torde slirufven blifva den, man alltid får anlita 
fiir kraftens anviindande till åsyftadt ändamål. Fullkomligt 
öfvertygad, att ännu mycliet återstår att förbättra uti meka
nismen för slirufvens drifvande, är jag ock säker, att större 
fulllwmlighet l; an vinnas , än h vad man hittills !;unnat ernå. 
1\Ien då detta leJer till större lirart för mindre lwstnad, kan 
det iclw blifva ett fel, att, vid brrälmineen af till Inad 
grad det är mest gagneligt att använda ånean, taga till 
miitare det närvarande skicl;ct, sådant det visat sig, och 
hvarom man är siilier. 

Den regel , jag t1·ott böra vara grunden för ångans an
vändande å sPelande Linieskepp, blir, efter min tanka, vara 
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den sa.mtna, som jag h(il' förut antydt , för bestämmande af 
lirarten ti ll Ångbåtar, neml. !turu många Skepp af ett visst 
antal Iran vara lämpligt att uppoffra, för att förse de öfrige 

d Propeller Och med de anspråk på auxiliär-kraften, me · . 
hvarmed jag ansett att man kan vara belåten, erhålles nödig 
drif-kraft med uppoffring af ett Linieskepp af tio . 

Denna proportion hade jag redan tänkt mig, då jag 
första gången afhandlade ångl1raftens inflytande uti krig på 
hafven ; och har uti denna öfvertygelse blifvit stärkt genom 
resultaterne af försöken med Gardskeppet Blenheim. 

För en tiondedel , lagd till h vad ett Linieskepp af h vil
ken klass som helst kostar, är jag fullt öfvertygad , att man 
kan erhålla en propeller-maehin, hvilken under gynnande 
omständigheter skall förmå brinea sitt Sl1epp till 4 mils fart, 
och ett redlöst Skepp, uti sådant väder, att ett allmänt sjö
slag kunnat äga rum, till hälften ar denna fart, emot vinden. 

Denna beräkning är naturligtvis icke grundad derpå , att 
å tjenstl>ara Skepp eller vid dockningar, för mindre repara
tioner anbringa skrufven , hvilket måhända skulle kosta in
emot hälften så myclwt som machineriet, utan har jag 
förutsatt, att å alla Sl>epp, som hädanefter byggas eller för
.byggas, höra akter-skeppen beredas för propeller. Och om 
man då icke beslutat sig att anbringa machineriet, vare sig i 
afval>tan på förväntade förbättringar i methoder, saknad af 
medel eller andra orsaker, kan ju öppningen för slirufhjulet 
i'genfyllas, utan att större kostnad blifvit offrad å ett sådant 
än vanliga Skepp, om propeller derå än icke blifver anbragd. 

Äfven hvad beträffar den sliiljaktighet uti inredning, som 
är oundvildig emellan skepp med eller utan ängmaehin , så 
torde en sådan indelning å nya eller förbygeande Skepp 
kunna iakttagas , att då Sl<eppet - ifall det är i sjön 

16 
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dockas för maebins intagande , en föga afseende värd kost

nad, vid inredningens rättande derefter, uppstår. 

Jag har således endast beräknat lwstnaden för äng
machineo och dess insättning i sammanhang med skeppets 

nybyggnad eller förbyggnad - (att det blir kostsammare 

sedan, kanske ända till l O procent 1 är tydligt) - och om 
jag icke alltför mycket misstager mig uti jemrörelsen i kost
nad af skepp och machin, skulle ett 120-kanons-Skepp kunna 
erhålla, för lo af dess kostnad, en propeller af 180 och ett 
70-kanons-Skepp en om 100 hästkrufter. 

Men om jag simlie hafva misstagit mig häruti ända till 
l O procent, så är dock min tanka den, att anslaget icke bör 

anlitas hårdare än till lo af Skeppets kostnad ; ty jag är 
fullt öfvertygad, att ett väl konstrueradt rnachineri skall, 
äfven om det blifver 1 O procent svagare än jag påräknat, 
kunna uppdrirva skeppet till den fart, som jag antydt, och 
dermed anser jag, att man bör låta sig nöja. De uppoffrin
gar , man nödgas göra för att ernå denna fart , äro icke 
ringa; ty utom förlusten af ett Liuieskepp af lO, inkräkta 
machinen och kol-rummen säkert utrymme för en månads 
förnödenheter af hufVLidsakliga artiklar, h varförutan icke så 
ringa bryderi , kostnad och omtanka fordras att alltid hafva 
kol till hands. Alla dessa olägenheter och uppoffringar o/ras 
i mån af ö/rad machin-kraft. 

Till detta system hörer, att råseglen å aktre masten 
skola försvinna , och den öfriga segel-arean ökas i samma 

mån. Jag har väl häruti blifvit motsagd, af skäl, att skorste
nen skall kunna placeras så emellan de alitre masterne att . ' mgen fara vore för elden ; men då jag påräknar ångmachi-
nen uti jagt eller reträtt för lårings-vind , om icke att be
fordra, dock icke hindra farten , äfvensom under hyssningar 
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uti trängsel (uti så h&rd vind , att maehin icke förmådde 
fra :n föra fartyget direkte) , då täta genomvinds-vändningar 
förekomma , så synes mig säkerheten fordra , att råseglen 
på aktre masten äro borta , helst erfarenheten visat, att 

desse föga bidraga till fartens ökande. 

Föl' det system, jag tänkt mig, till skrufvens användande 

för hafs-l1rigen , har jag nu haft äran inför Kongl. Örlogs
manna-Sällskapet redogöra. Om jag misstagit mig uti be
räkningarne, h vilket jag icke tror, men kan vara möjligt, 
torde icke så betydliga fel förefinnas, att systemet derigenom 
förintas. Att af det nya elementet icke använda mera än 
nätt upp, hvad som fyller de allmännaste behof, ar hvad 
jag ansett böra vara den gräns , som man iclw bör öfver
träda. Och såsom ett axiom torde kunna antagas , att när 
man sträcl>er sig derutöfver, stärl>er man ej, utan tvärtom 
försvagar vapnet. 

(Forts.) 



PORTUGISISKA FLOTTAN 1848. 

Enligt uppp,iftet· i Portugisiska allmänna blad bestod detta 
rikes Flotta 18~8 af följande fartyg: 

Utrustade och stationerade pli Tajo-floden: Vasco de 
Gama , 80 Iwnonet' ; Hainha, 42 ~) ; Iris, 20 ; Joao I, 20 ; 
O i to de Jul ho, 20; Villa Flor, 14; Con de do Tojal, 6 ; Te jo, 
2; S:ta Isabel, 2 ; Andormna, 2; Ångfartygen l\lindello, 6 ; 
lnfante D. Luiz, 4 i Conde do Tojal, 2 ; Terceira, 2. 

Pil främmande stationer: Infante Regente , 20 , Ost
Indian; Relampago, 20, Angola i Don Joao de Castro, 16, 
Mozambique ; Mondego, u, Angola; Tejo, U, Mozambique i 
Douro, 12, Madei ra ; Nimpha, 6, Angola ; Boa Vista, 6, An
gola ; Constituaic;o, 6, Angola ; Principe Reale, 6, Angola ; 
l\'leteoro, 4, S:t Thomas ; Ca bo Verde, 4, Cap-Verd-öarne ; 
Duke de Terceira, 4 1 Cap Verd ; Contie de Thomar, 2, ku
sten af Algarvien; Mindetio 1 2 , kusten af Algarvien ; Serra 
do Pilar, 2 , kusten af Alp,arvien; In v eja, 2 , kusten af Al
earvien; S:t Mejuel, 2, Bissan. 

l[pplagde samt under byggnad och reparation : Don 
Joao Vf1 78, reparat. ; Don Fernando, 58, nybY(ld ; Cabo de 
S:t Vincente, 56, utdömd i Diana, 54, re parat.; Donna Maria, 
5;! , färdiG att rusta ; Duqueza de Braganza 1 48, raparat. ; 
Don Pedro, 46, d:o ; Porto, 20, nybygd i Urania, 20, re-

' ) F. d. Svenska Fregatten af Chapman. 

245 

.,
1
.3 t . Isabella Maria, 20, d:o; Damao, 20, d:o . Vonea1 16 i pu ·l , 

Don Pedro, 16, utdömd i Serra do Ptla~·, H, reparat.; non 
ventura, 10, utdömd; Tameea, 6, reparat.; Faial, 6; f'rin
ceza Heal, reparat. ; Maia Cardoza, utdömd. 

Under byggnad och nästan {ät•diqe: Korvetterue Goa 
och Darnas samt Brigeen Audaz, H. 



BESKRIFNING ÖFVER FYRAR' BÅKAR OCH SJÖI\1ÄRKEN Å 

VERLDENS KÄNDA KUSTER 1 EFTER COULIERS DESCRIP-; 

TION GENERALE DES PHARES & FANAUX, UTGIFVEN AF 

KONGL. ÖRLOGSMANNA-SÄLLSKAPET 1848. 

Sedan orvanstående arbete blifvit färdigtrycl•t, har Tidskrif
tens Redaktion erhållit del af nedanstående upplysningar, 
hvilka den sl•yndar att meddela, såsom tillägg och rättelse : 

"Uti 2G2:a och 263:e sidorna af nämnde arbete upp
girves : 

''Fiores (ön) Fyr, omgående och omvexlande med för
mörkelser &c. &c." 

11Fyren har under inbördes kriget blifvit förstörd af Ro
sas , men återuppbygd af Fransmännen. Författaren tror, 
att fyren numera är stillastående''. 

"Montevideo Fyr, på berget Cerro de Montevideo &c. &c.'' 

"La Plata Fyrsl•epp ligger på 15 famnars djup , 8 ~ mil 
N. O. från P:t Judos = = Der fiut:as alltid Lotsar1111

• 

Alla dessa uppgifter voro, enligt sanna förhållandet, före 
åren 1845 och 1846, men sedan dess hafva fyrarue, så väl 
på ön Flores, som ock på el Cerro, af den belägrande Gene
ralen Oribes trupper blifvit utsläckte, samt lanterniner och 
fyr-apparater förstörde , så att dess e fyrar, allt sedan sisl
nämnde år, ej lysa , under grundad förmodan, att desamme 
ej komma att io1·d ningstiillas eller tändas , fön än fredligare 
förhållanden in!riidt. på Plata-flodcn och i dess onvrifvand e u 

state!'. 
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Likaledes har, sedan flere år tillbaka, så väl Fyrskeppet 
punt lndo, som ock alla omkring de farliga bankarue i flo
den utlagde Tunnor och Sjömärken blirvit förstörde, så att 
fartyg, IJVillm numera vilja taga Lots 1 för att genom Plata
tloden uppr,å till Buenos Ayres, måste söka desse uti Monte
video, der man noga slwll al•ta sig, att ej få en af de många 
oduglige, hvilka , försedde med antagniogs-bevis af Hamn
Kaptenen , derstädes anmäla sig som Lotsar, men ej känna 
farvattnet bättre, än liVar och en Fartygs-Befälhafvare, liVar
före de ock vanligen sätta fartygen på grund , utan vidare 
tal om saken, då desse ej hafva någon ansvars-skyldighet. 
Vill man vara säker att få en god Lots, bör man söka sig 
den ibland de få, hvillm alltid begagnas ombord på de En
gelska Paketeme. 

Skepps-Befälhafvare, hvill1a under resa till Mondevideo 
eller Buenos Ayres angöra Plata-floden, och som till följe af 
uppgifter, så väl uti Description Generale des Phares &". Fa
naux par Coulier, som ocl; uti åtsl•illiae andre besl\rifningar, 
ej känna annat, än att fyren på Flores lyser, kunna lätt, 
nattetid , under denna förmodan , löpa med deras fartyg i 
land på den låga ön , belägen nära nog uti midten af far
vattnet, och h vilken egentligen ej är annat, än en ö'fver 
vattnet liggande, från fasta landet iltsl;jutande smal sand
refvel, med en högre sandlmlle, på h vilken fyrtornet är be
läget' helst den vanligaste och beqvämaste navigeringen be
står deri, att, sedan ön Lobos uti flod-mynningen är angjord 
och passerad , taga en passande kurs, för att, under täta 
lodninga1·, på jemt artagande djup, segla, om dagen den låga 
ön och fyrtornet, samt om natten fyren i sigte. 

En Amerikansk Slwnert, hvars Kapten var i okunnighet 
om denna fyrs förstöring~ förlOI'ade år 1846 på den ej långt 
söder om .Plores liggande Engelska banken. sedan han, med 
kurs pf1 fyren, ej vid den tid, som han beräknat , Jwm uti 
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sig te af densamma, trodde han sig af Tiden, som uti P lata

floden löper starkt och irreguliert, och den man, kommande 

från sjön , ej alltid I1an så noga ber~kna, blifvit satt för . 

llordligt emot fasta landet, hvarföre han, till uppsökande af 

meranämnde fyr, ändrade sin kurs uti en sydligare direktion, 

och seglade med denna snart rätt upp på banken , hvilket 

säkerligen ej händt, om han ej bestämd t beräknat, att det 

eftersökta ljuset ovilkorligen skulle finnas. 
P-t·. 

Journal des Dehats innehåller följande , mllngenstädes 
tillämpliga anmärkningar , rörande Engelska . Äng-Fregatten 

Avengers förolyckande: 

11 Vi slwla ej begagna oss af Äng-Fregatten Avengers 

förolyckande, för att e öra ett förhatligt sammanförande af 

denna förlust med dem , som inom Fransila marinen hafva 

spridt sore. Det är lil;a orätt att för dessa bedröfliga hän
delser förebrå dem, hvillla i alla hänseenden äro de första 

offren för olyclwn, som det simlie vara att förebrå en Gene

ral , att på ett batalj-fält hafva förlorat något visst antal 

soldater. Sjömannens Ii f är Ptt beständigt. krig, och då d~t 

händer honom att duka under i striden , äro män af hjerta 

och heder, h vilket land de än må tillhöra, skyldige honom 

ett djupt deltagande. Detta är mera menskligt, och visser
ligen är det lika patriotiskt som att, på sätt många hos oss 

göra, söl1a att väcka missaktning för nationens llaeea och 

att nedsvii1·ta tappre och förtjente Officerare, i afsigt att 

uppreta allmänna opinionen mot en styrelse eller en Mi

nister". 
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l\blmö V 1 Torbäck med eskadern 371 16 12! ,, 2 1327~ 1315 
Uppe ldat och åter afslflclit för svårt väder 2 s 2 1315 l3H7 -g 
Torbäck till i\Ialmö genom Drogden med eslwdern 3 28 32 6 4i 1307 1275 '8 
0.9 il( u An g. uppeldat och e ätt rund å i\Ialmö redd för 

bestämmande af kompassens missvisning 20 26 9 5 1275 1249 

l 
Malmö ~1 Malmö 21 17 24 5 2 1249 1225 -g " l\lalmö 29 Landsl;rona &. Helsingborg 29 32 li8 9} 5.1 1225 1177 s 1l' 4 

Helsineborg 3fl (Wrångö) Götheborg ~o 100 109 17} 15,! 1177 1068 7 H 
" 8 

(;ötheborg 3 l La nds l; rona 3-,l 112 g .r~ H ,l 13 1068 974 -g-
Landsl;rona l Köpenhamn ]_ 12 ~ 400 16 ;~! J! 974 958 

9 Q 

Köpenhamn 4 Fauborg på Fy en 5 185 147 27 C)<> l 1358 12ll v \i .... o:! 
l:a 

Faaborg 7 Stocldwlm 9 530 l o 400 412 G l~ IHI 1211 799 T h ·g v 9 

Stocldwlm \" Carlshamn l_jj 304 9 
258 34~ 3lt II99 941 

2:a 

Carlshamn Jjl stockhol m 20 3(1lj 21 660 349 liG} H 941 592 T h 
9 '9 9 

stoeldJOlm 2-2 Ilarösund &. W esteniii 23 180 Hi5 ~H 1!14 1252 1087 
'9 9 

We! 
\Yestervik ~~? 1 (H~irhamra) Umea 28 li75 444 64 54 1087 643 T h 

9' 

Umeå 29 stoelihol m 30 330 2 500 293 3!) 37 

l 
6li3 350 

9 9 lo 

Stockholm -1
5
0 l (Eigsnahben) Carlslirona 7 290 353 47} 43t 850 497 Häs To 

Summa 
l 

G759 l l 7013 l 6516 
l 

1051it 
l 

910:?o 
l l l 

Då ifrån konsumtions-summan afdrages h vad som till l~ t uppeirlningar, till eldningens underh:illando 103 timmar, då rnachineo icke var 
[H' timma; en s\örre komsumtion, ~n som varit fallet under föregående expeditioner, men förklariig, då i hetraktanrle tages den myckna bogsering, 

fur t~g~ts djupgående vid ~[seglingen fråa Ca riskrona: Akter = 13 fot 9 Lum, samt <id expeditionens slut = 12 fot 8 tum. 
För = 12 - 9 = 12 - 1 

Styrlastighct = 1 - , - =o- 'i'-



1rda distanser samt tids-förlopp , kol-konsumtion , embarkerad trupp-styrka m. m. 1848. 

Behåll- 13ehåll
oing vid oing vid 
eldn:s eltln:s 
början. slut. 

1200 ll85 
1185 !}12~ 

1430 954! 

954! 531{ 

141 6} 1015} 

1015l 797! 

797~ 570} 

570} 186 
1416 11101 

1110} 795i 

1415J- 1050 
1050 1030 

1030 868 

SliS 7274 
1327~ 1315 
1315 1307 
1307 1275 

1275 1249 
12119 1225 
1225 1177 
)] 77 1068 
1068 974 

974 95S 
1358 1211 

12ll 799 

1199 941 

911 592 

1252 1087 

1087 643 

l 
643 350 

850 497 

l l 

l 

Embarkerad Trupp. 

l :a Gardet : 
Thor 16. 18. 261. 
Jenny. 6. 4. 300. 

S:a 605. 
2:a Gardet: 

Thor 17. 17. 260. 
Jenny. 6. 4. 300 . 

S:a 604. 
CaJmar Reg:te: 

Thor } 17. 20. 445 . 
Jenny · 

S:a 482. 

Westerb. F.-Jäg.: 
Thor } I" Il. 256. 
Jenny · 

. . .... 
S:a 279. 

Elrsborgs Reg:te : 
Thor . .. 5. 3. 77. 

S:a 85. 

l s. s. 420. 

7 1\an.-Siup. 436. 

1 :a Gardet: 
Thor . G. 5. 190. 

-
S:a 201. 

2:a ea rdet: 
Thor .. .... 8. 6. 188. 

S:a 202. 
Westerb. F.-Jiiff. : 

Thor . . Il. 8. 256. 

S:a 275. -S:a S:m 3,169. 
llästnr 22. 

l 41 Uppeldninear. 

. 

Prof tur. 
Uppeldning och mönstring i Carlsilrona samt uppehåll af tjocka, 11 timmar. 

' Dist. på hort. , 428. Anlöpande af Cappelshamn , 60 min. Två uppeldningar. 

i 

l\led Briggen Jenny på släp. 

} ~led Norsl(a Briggen Aurora på släp. 

Första försöl;et n;]isslyckadt till följe ar inträffad t hård t väder. 
Profsegling med Ang-Korvetten Gell e. 
Bogs. 6 Kanon-Slupar och l Chefs-fartyg. Två uppeldninear. 
Bogs. G Kanon-Slupar och l Chefs-fartyg. 

Två upp elcl ningar. 

Anlöpt och an!;rat vid BarrösuraL T va uppeldnin z~ r . 

Fyra uppeld ningar . 

Med Ängfartrect Gylf e på s bp. Två uppeldninear. 

r 1 då rna chineo icke varit i g;'\ ng, snm t till kabyssen åtg:~tt, h vilket snmmaolagdt gör omkring 750 tunnor, blir mod ium af kol-:itg~ngen G j- tunnoi 
:es den myckna bogsering 1 fdrtyget i iJ,· verkstal!L 1 samt de dåliga kol, som ett par gånger i Stockbolm , och i synuerhet i Malmö , må;;t intagas. 
t 8 tum. 
- 1 -

-?-




