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ANMÄRKNINGAR VID SJÖKRIGSTJENSTEN.
l<~u blick p& Svenska Sjökrlg arens •tällnlog .

uti

(Forts. från föreg. häfte.)

det föregående har rörhållaodet med Flottans Orficerskorps blirvit skildrad!, och orsakerna till det närvaraode
skicket au tydde; och då det derigenom blirvit ådagalagd t, att
de ömsesidi(!a anspråken - statens ptl tjenstemännen och
tjenstemännens pt1 staten - icke väga jemnt, är det uppenbart, att eo ny re[!lering llr ar behofvet högt påkallad;
meo då embets- och tjenstemäunen uti Flottans örriga korpser, noder daglig tjenstgöring, kämpa med knappa vilkor, år
dl't lika nödvändigt att rättvisa vederfares dem. Ehuru mindre bekant med detaljerne uti dessa korpser, ä o jag bar skyldighet att ega om Sjö-Ofticers-korpsen, är jag dock örverlygad, att äfveu uti dem, en undersökning bör anställas, för
att tillse om tjensten är så ordnad som närvarande tid fordrar, "så att den på alla punkter kan handharvas ar eo ioftsigtsfull belåten personal, och der rättelser erfordras, dessa
~må vidtagas."
En blick på sjökrigarens ställning leder ock sjelfmaot
till eo blick på den matel'iel, med bvilkeo sjökrigaren påräknas att värna fäderneslaodet och vidmakthålla dess industriella, dess politiska !if, dess nationalm akt Denna materiel
är ännu långt ilrån hvad den bör vara, meo på det man ej
må misstaga sig om förnämsta orsaken dertill, är det angeläget erinra, att de olyckliga krigen före 181 O Jemnade föga
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dugligt q var af bvail vi e ede; och då förhålland et var sådant
orver allt uti försvarsverket, och •lertill st;attkammaren tom
och folket utarmad t, lwn !örh511antlet icke vara annorlunda.
För alt ou, närmare ett halft århundra de efteråt, kunna rätt
bedöma tillstånde t i landet vid den tiden, cör· det tillfyllest
att citera följande utdra~ ar ett bref till Frankrikes allsmaktiee Kejsare ifrån l{ronprinsen Carl Johan, - (sedan liera
i samma ämne bli!vit' ob es vararll' ) - daterad t den S December 1810 ~"), i öfversättninc så lydande: .

--- --":Sverige . hvarllen kunl:le eller bord~', uti den bekymm ersamma belagenh et det blirvit brap,t under den förecaende
regH·i!i~ ~ n, ega nåcra åndra önskningar, än en lång varic
f'red. ' ()etta var ~hda rlledlet, f'ör att eenöm åkerbrukets
6th !Jantiein·s llpplijelphnde, ersWa lidna filrlusl~r och så11\itUa' srnål1ingöil1 Ställa sh1a 'llrlanser i orrlning och hl'lt och
haiiH aterupp rätta sitt militårsystern och ile§s förvaltning.
lJ~rlgt derifrån; Mt år 'sverit:e son\ n~lip,en förklarat (England) krig. Oet hat vi'dlagit detta våcstycke utan alt halva
en elitia bata ljon fårdig alt utryeka, ulan ålt i dess arsenaler ·~tl~ r in h g:1 ~iner ep,a det ininsta Wrråd och, hvatl sotn iin0-u . våd!! är, utan alt kunna ås rad komma den första skillingeh' for ' be'stridat\d~ ar lie kostnader, SOIU äro osld lj aktige
jf'rfm ett stort foretac ; med ett orrl: i den belfl[:enhd detta
läntls R't>gering si~ befirlner, slilllle Pit dylikt steg !örtj ena
tilliniile ar galt'llsliilp (folie), om icke E1lors Maj:ls påräknade
unrlerstöd ratträ'rdigade allt.

-----

Freden vunno ivi dock. Dess välcörande verk.ni11gar har.lifvat maidet hos . foll1et och uppmun trat det till begagnande ;af fördelar, som fordom blifvit vanskötte etl'e r förbis'edd"e. ,,Huru blomstra icke handel ocb sjölart 'l Hvad säga
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") Hellitadt ur Recueil de Lettres ~c. de Charles Jean, Prince Royal
et ensuite R'oi de .suilde et de Norvego.
i:

sånings- och hergsmflnnen, oeh hviltwn styrlin för nationen
ligger icl1e uti Bankens hvalf'? Med upprätt hufvud står den
rör 46 år sedan blödande Svea, try{:l'g blickande omkring sig
111 Pd handen livilande på sitt svärd.
Foll;et har vaknat till l;iin sla al dess !ordna kraft; det
har visat intresse !ör det vapen, hvarpå det i första rummet
beror alt hiunma och söka afvärja yttre väld; det har redan
ci!1·it anslag till förstärilande al Flottan, och skall icke neka
att dermed fortfara, om det vinner öfvertygelse, alt medlen
llndarn ålseoligt användas. Detta kan icke bestridas , så vidt
det rör materiel en: Vi hafva redan tillegna t oss godkände
tillölw inear och förhällrin gar och sålunda dragit nytta af andra nationer s forskningar och antagne bruk och deraf vunnit
allt mera och mera erfarenh et. Det beror således på om
medel vidare bestås, om landf't snarare eller senare skall
uppsti ga till verldig sjömal;t, och dertill synes nationen verkligen lrafva råd, vid betral<tande af det ökade valstånd et i
land et och vid jem!örel se mellan statsinlw msterna l SU ocb
1856.
Med de medel som girvits för personal ens bringaod e till
och ~1nderhållande vid tjenstbar het, förhåller det sig annorlunda. Jag har under· eo tång följd af år genom artiklar uti
denna Tidskrift framhållit nödvåndit;h eten af ett system i
ddta afseende, och vågar nu hemställa, att då vi låtit det
vara oss angelaget att tillegna oss andra makters förbättri ngar uti materietl en, böra vi icke underlåt a att begagna oss
af dera s methode r, !ilr att vinna tjenstbar·het bos vår personal, hvilken - det är nedslåen de att nödgas närnoa det i PraMiskt laäoseende nu står på en låg ståndpun kt, i jemlö;~eJ s.e med andra mariner.
'Det är utiJkrics historieo tillräckligen vitsordad t, att Frankrike uti århundra de sträfvat att blifva, hvad man kallar, en
SitJmakt, och derpå gjort otroliga uppoffringar. Detta misslyckades alllid genom Eogelsruåonens öfverlägsenbet, och tro-
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!igen hade ett lika förhållande, oansedt den 40-åriga rref>)en,
fortfarit allt framp,ent, emedan Frankrike alllid var angelätg:et
alt försliatfa sig en massa af skepp, af hvilka det under re-staurationen så val som förut utrustades behötligt antal för
tillfällige behor. Om delta sätt att behandla Flottan, yttrar
sig Prinsen af Joinville, uti sin här förut åberopade afhandling, alt "dessa krafter, lil.a hastigt upplösta, som samlade
,utan samband sins emellan, dessa skepp lika sk~ndsamt af11rustade som utstyrde, dessa besf1ttningar, huru goda de an
, 1uå !larva varit, skingrade utan att hafva inhemlat den takt
"~ch rådighet, som endast kan förvfu·fvas under I'D ordnad
~lärotid, utgjorde aldrig hvad man l>allar en EsktJder.n
Frankrilie hade troligen ännu varit i saknad af en ortinad och behörigen krigsbildad personal, och således vid
bva.rje rustning fåll brål;a med instrnlilioner om tjenstens
gång, och dessa olil1a genom olil1a åsigter vid ombyte al
makt~gande, eller, rör alt slippa tlerifrån, örverlemna åt sjöbefälet, all <h·rom besörja efter nfir,ra hufvutlre1~h>r, och sålunda aldrig kommil längre eller vunnit d~n enhet och kran,
som utgör viikor fik bl'hörit: esprit och samverkan uti t>n
Flotta, i sal;natl hvar~f Frankrilie lödoral tie vigtigasie sjöslag; men hänrlelse\'is lick An1iral Laf;~nde uti det kritiska
rörhållandet i Orienten J 839, belfil öfver hå J.tnieskepp,
hvillws besältninear han nndt·r en slrång disciplin öfvade,
och delsamma ialillogs med llera skepp, som successift stålldes under hans befäl, tills Esl;adt•rn llltdordes af J3 Liniesli:epp, allt under beständi~; täOan dem emellan; och hade
Eskadern, ·innan den upplöstes i Oktober, vunnit den skicklighet i talllislit hänseende - det vigtigasie uti kriget -aU
Eskadern·, såsom Prinsen-författaren . yttrat sig "slingrade Ii!}

som en orm emellan klippor och grund, med Ii{ f hvttrje led,
utan ntt· de tltskiljdes.n Denna Eskaders dacliga, varierande
öloin_gar kontrollerades större delen af tiden ula f 1 O Engelska Linieskepp, som förblefvo stilla liggande för sine .ankare
i närheten; och förhållandet har älven väckt uppmärksamhel

uti Engelska Parlamentet, tlet· frieau väcktes al Sir Charles
Napier.
Delta lilh•ägabraete Amiral Lalaode på några få mäuader
medelst en af honom uppriillad rutin för da:;liga tjensten,
så att fördelningar för a'l'la tankll<ll'a fall hvarje vecl'a blifvit
under nppsigt af behörigt befal genomr,ångne . Och dessa
anordningar halva blifvit iakttagne uti alla sedermera utrustade Franska Esli3drar och enlda sl1epp. Franl;ril'e hade
derigenom förskatfat sig en sjöbildad stam ar både bef(il och
mu~skap till kärna i besällningarne å den verldsbekanta Evolutions-Eskadern i Cherbourg J 851 - den största samling af
tuigsskepp som Pgt rum sedan slaget vid Trafalgar i Okt.
1805 - h varmed de vackraste krigsrörelser utfördes . vid
Flottans inspektion af UPpublikens PrPsidenl, och hvartill en
mängd frernlingar lråo flera häll tillstött.
För att bib~hålla dPssa nu i stort pröfvade anordningar
och deraf alstrade esprit, all qvarhållas till tradition genom
tiderna, ulf:irdades den 15 Augusti (185J), således få dagar
eller Eskadt>rns npplösuint:, ett Oecret lör administrationen i
Flottan, och straxt dt•rpå emanerade ett He;:lemPnte för inre
tjenstens gång uti krigsskepp, erundadl på detta J)pcret, hvaritll!flOJD Frankrike för framliden blilvit lika tryr:gadt för tjenstbarheten hos Fiollaos personal, som den :1f iiltlf•r varit för
dess ArnH~es, hvaruti tjensten gått enligt H<'glementen.
Icke belåten mt>d Styrelst>n af Flottans ärenden, som
lilan tror i sättet att anv:inda de 91 millioner francs NatioDalförsamlingen beviljat l S-16 fön Flottans bringande till normal-antal uti hvarje klas~, hade Uepublikens President, under den 19 September 1849 utfärdat en ny Instruktion för
Amiralitets-konseljen, ( eonsPil d'amiraulee) uppgjord, som det
vill synas, efter Engrlsk modell. Den makt en Sjöminister
ovilkorligen bör ega, blef honom icke beröf~ad, men likval
fGrhiodrades han att antaga eller prodUc(>r~ omogna eller
..f\'lrhastade förslag, då det uti l O art. föreskl'ifves att ,intet
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Jaeförslag, älven då det rlirer burlr,•·tn1 ellt'l' r·åkenskap~'rrw,
11 få1· anm:tlas uti Nationalförsam lic en; int;t'll åtp,:ird, som
an11går organisationen af Flottans personal eller matPriel, rnå
11genom författningar påbjudas eiiH gonom re~:lr.meniPn last11ställas, innan pröfning af dem i Amiralitets-konseljen liirut,gått.,
· Hvad verlian detta halt på Franska Flottan, alt ral,na
ifrån 1839 till 1856, hafva vi nogsamt l'rfarit uti st.·nare
årens händelser, och ovedersflp,lit:L torde 1lt•t vara, att denna
Flotta nu slår främst, sil väl hvad angå•· materi~l som personal, bland verldens mariner.
Månne det då iclie vore sl,äl, att vi fåslade uppmärksamhet på hvad vi sålunda hafva att l:ira från Franl;ril;e, hvilket icke motsf1ges af IJVad vi känna om anordninr;ame i England. Intet år hos oss nu fremmande, då denna Tidskrift
sökt följa och allmänp,öra tilldragelserna, isynnerhet inom
franska marinen.
Så hafva vi uti 1840 års Fl,bruari-häfte inlat:;it den 5 J
månader förut ut~:ifne, här ofvan nämnde nya Jnst.ruktionl'n
för Amiralitets-konseljen: Uti Maj-Juni-h:Htet 1853, medd~lad<:>s uldrne nr Prinsens af Joiuville förtjenstfulla afhaudlinr, om Amiral Lalantles system för Sjökriearens bildning "'),
Inareft er följde ett llera gånger förut och nu ånyo framstäldt och motiveradt system för bildninr:en af vdra Sjökrigare, grundadt på dertill afsedt statsanslag: och uti Aprilhäftet 1854 anmälles det här förut omnämnda Reglementet
för inre tjenstgöringen å franska l;rigsfartyg, åtföljd! af utdrag af det missif, sjöministern Ducos, iemte lörslaeet, inlemnade till Republikens Pr('sideot.
*) Denna afbandling förtjenar verkligen att läsas på originalspråket,

helst många förträffliga reflexioner af den snillrike författaren af
brist på utrymme i Tidskriften, måst förbigås, men innefatta s~il
dringar af behöriga förhållaoden emellan befalluncle och lydande,
såsom grunden för en sann esprit.
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Oet saknas oss följaktligen icke Iednine för etablerande
af en säker och beståndegande ordning uti allt hvad som
rörer vår Flottas aneelägenheter. Vi halva ju ocl< en ytterligare anlednine, att komma ifrån de oläge nheter, att icke
~äga skadl·iea fiiljder, vi under en mi\ngfald af år lidit och
annu lid~, frarn~allade af olika åsieter h<ls ofta ombytta maktegande, då, j anledning ar del] högt pålwllade löo e lörhöjnin~en för Slah'llS alla embets- och tjenstemän, man arven i(rågasatt såsom villior, 'lltt tjensten allestädes matte blifva o~dpa4
enligt tidens fordringar.

Fulllwmlir,t inser jag, .alt mången torde Idandra ~eq
vidlyftighet med hvilken jag behandlat mitt ämne; men 4&
vapnet lidf'r och :\r misskän~t, har jag trott min pligt varq,
alt uppsöka orsal;erne dHtill och söh reda förhflllandena, så
vidt det varit mir, möjligt, Inarvid fullstiindi!jhet att skifdr'
Cjensten och dess fordringa•· icke kunn:1t undvikas . . Jag år
ock innerligen iHvertyg~d, ;1tt om man iclie ined nog.grannhet öfvPrvåger allt och om man Ullllerlått•r att siilta sig il)
uti allt hvad med tjenstens st'iirre eller mindre detaljer har
s~mband, så iHventyrar man att begå misstag, htitl,~nefter sqm
hittills, ty alt ''idta~:a på ett un~efär, haf\•'! l·i sett le<la till
betånkliga följder. ~fan bör aldrir, lemna ur· sigtt~, huru vigtigt det ~r att :~Ut harmunjer411 uti slyrelseformerna; i ruot.s~t\ fall ~an in!Jef!lil!!i ~g~ t,e~lål~d : täla omskapningar blifva
fö,tj~en; detta gifver anledrJinp, ~~Il r;nissnöje och ldaoder; och
något på så,ker grund hvilandt;' [örlroende eller sympathi för
~apnet, kan ickf: förv ~ ntas a.f naliQnen, .om misstroende. till
de$s administration fgeJ: rum, och dess krigares dugligh·et ål'
tvitvela~tig.

C. L a g e r b er!!·
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ÄNNU NÅGOT MER 0111 ÄNGKANONSLUPAR OCH RODDKANONSLUPAR.

.De i tidskriftens sednaste hiifte införda 11 brri~liganden"
ocb nrättelser 11 undertecknad e af d<·n viiiiiända signalnren
A. W. L. - emot den uti ett för et:åt·nde hafle gjorda j(' JUförelse-beråkniugen emellan :lngllanonslupar och roddkanonslupar, föreeif,·a alt samrna jemfiirelse på mer än ett sätt
varit sker och oriktig, Dessa brskj'llnin~:ar, att hillsinoigl
bafva behandlat svenska sjöförsvarl'ls för närvarande kanske
mest maktpåliggande fråga, åt' man af grannlagenhet för åmnets vigt nödsakad alt uppta~:a, och då dertill kommer, alt
samma så kallade 11 berikligantleo 11 innebära märkliga opinionsJtlringar, uttalade af sliiirgårdsvapnds numera mest framstående och otvirvelaliligt lwnskapsriliaste man, kan man sa
mycket mindre bemöta dem tnPd tysinadens likgiltip,het. Det
år sålunda af innerlig åtra att mPd t>n om än aldrig så rin1:a
skärf bidraga till utredaodet af dngkraftens relativa värde
emot roddkra{ten, äfveusom ar aktning föt· motståndaren s
frejdade personlighet, som följande nedskrifves.
Alt bilrja med mäste man utan förbehåll förnPka hvad
A. W. L. klandrande anmärker, neml. att man vid den ifrågavarande jemförelse-be räkningen skulle halva utgått Hrän det
oriktiga antagandet, att roddkanllnslupen ej kan tillrygp,alägga
mer än 90 tyska mil i månaden. Orden voro deremot följande : 11 man kan antaga, att en kanonslup under ett helt
fälttåg i medeltal ej tillryggalägger mer ån hör,st 90 tyska
mil i månaden, förutom de viie~tycken dt>n kan sep,la, hvilket antagande alldeles icke förnel1ar roddkanonslupens
förmåga, att under oafbruten marcb kunna hinna ett större

vågstycke fln 90 tyska mil j utan afser blott, h vaJ orden tydligt innebara, och erfarenheten af fordua krig bestyrkt, llt>llll.
att i medeltal äro 90 tyska mil det hiiesta som tll~tlt•r filtttåg kan komma ifråga, eller af behofvet år påkallad!, för en
kanonslup att i månaden lillrygealägga, oberältnadt kvad den
med gynnande vind kan .~egla. A. W. L. skjutPr d erföre på
sidan ar linien, då han såsom rnollialliyl uppställer: 1111 en
roddkanonslup kan "under stillt v:ider 11 lramdrifvas 2 ~ '' np,elska mil i timmen, och med 12 limmars marsch tillrygr,nlågga 30 engelska mil i dyr,net, h varföre den 11 i månaden",
säger han, 11 under oupphörlig march lian framkomma !)00
en gelska mil d. v. s. 225 tyska mil i 1tället för 90 1om R.
o. X antagit.11 DPnna vaclira ber:ikning öfver roddlianonslupens rörelseförmåga förutsalt ,under stillt vadPr 11 hela
månaden l - kan man gerna tillegna all den kraft ordeii inoebara, ulan att deraf följer nåp,on vederlagcnint: mot det
förstnamnda antagantiet af !lO tyska mil i medeHal m. m.
Tvertom år detsamma nu så myclu·t siilirare, s··tlan A. W. L
sje lf bestyrker dess sannolilih t- t, då han pi\rninn,.r, huru 11all
skärgårdsstrid varit s. k. positionsslrid"j 11 alt urH]Pr lirigförin g är iclie styrl;an slitndip,t på march; ty ofta ligger den
ltJnga tider 1tilla pil en punltt'1 j samt vidare, "att motvind
endast kan ligga inom 12 streck, då god vind kan upptap,a
2 0 streck af kompasseo.n
Den framkastade anmärlillingen
synes derföre lrafva tillkommit genom nåp,ot sårsldldt förbiSI!ende å anmärkarens sida! lclie destomindre år Hrl;an
vålgörande j ty då A. W. L., som mer än någon annan studerat skärgårdskrigets natur, hårieenom blif,·it föranietid att
lägga sitt ord i vågskålen till förmån för den missförstådda
jemförelse-be räkningen, har densamrna vunnit en opåräknat!
bekräftelse. Det år derföre full anl edniilp, alt såsom sannolikhets-beräkning :10taga, att vid blif\'ande krip, skall ånp,k:tnonslt.l pen, som med . 8 eng elska mils lart förbränner 2 ~
tunnor stenkol i timmen, i medeltal för hela fälltåget Pj förbrnka mer än lrögst 112_! tunnor i månaden. Miinadtliga
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kostnaden för kolrörhranningen, efter 2 rdr bko tunnan, utgör sålunda 225 rdr bko. Når nu aOöningen för 2:ne maskinister och 4 eldart> 1 tillika med kostnaden för förbrukad
olja, talg, hampa m. m. ej uppgå till mer ån 280 rdr bko
för samma tid, så är hela månadtliga kostnaden för ängkanonslupens {ramdrifningskra{l 50ä rd1· bko. Hoddlwnonslupens 36 roddare efter 32 sk. bl;o om dagen för hvarje, kosta dock alltid, åfven om slupen låg oafbrulet stilla, 720 rdr
I:Jko i månaden. Följaktlillen bliiver ängkanonslupens [ramdrifningskroft betydli{lt billigare ån roddkanonslupens roddar&tyrka. Ett annorinnila resultat blifver det naturligtvis, om
ängkanonslupen icke allenast skall öfvertaga roddkanonslupens ålip,ganden, utan åfven iklädes rölen af depech- eller
relwgnoserings[artyg, hvarigenom dess verksamhet blifver
fördubblad och kanske påkallad dag och natt hela fälttåget
igenom; men då blifver ocksä dess större öfverlä,gsenhet i
samma förhållande mångdubblad, och roddl.anonslupens jen!förelse\is totala oanvändbarhet ännu mer plilaglig.
Ånr;kanonslupens drygare nybygenadskoslnad har . 'Tian
ingalunda sökt undanhålla, utan tvertom sagdt den vara
11
mångdubbel 11 - och mer );an man ju icl1e säga! - meQ
den nalurli(!tvis större nybygr,ll~dskostnadPn för ett för be"
så.ttning och utredningar qmlip,are sl;rof, masldnPri, fulllwm ligare artilleri m. m. - lil;a litet som l;anonbetjt>ningarnas
fördubblade eller förminskade aot.ll - harva int et att beställa mt-d [ramdri{ningsl•roftens dagliga uteirtskostnatl, hvil ket var berakuingens föremål. Lil;vål viiear man pilstå, sedan nu frågan blirvit sålunda oml1astad, att ehuru såsom ~.
W. L, förmenar, ångkanonsluparnes större nyh)'gg ,nadskostuad
simlie föranleda kanonsluparnes färre antal, åf dock detta
f;irre antal, genom dess större snabhrörlighet, mera ?heroende af väder oc!J \'ind, dess fulllirartigare artilleri 'lf) 1 störr~
•} Man kan ej förutsätta annat än att de svenska ängkanonsluparna
bestyckas med lika Cullgodt artilleri som de franska och engelska,
bvilka föra 2:ne svåra bombkaooner, ar 156 kulors vig,, som skjuta
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utredningar, och framförallt, genom dess mindre ~ebof ~r
den för hvarje krig alltmer d)Thara rnennislwl;raftell'--"~ i iii.,
lom en an1·ändbararr, hfltlre, och mera verklie krip,sstyr~11, å~
den mångtaligare roddl;anonslupsmassan, som i öppen ~jö~
gång ej våear visa sig ute i sjön, ej ens att gå utmed vår~
egna stränder, och dertill förbrul;ar foll1 i stället för stenkpl,

A. W. L:s yt!Hligare anmärkning om orf1llvisan alt jemföra ångkanonslupen, som år en nutidt·us sliapelse, med vår
nu hruklir,a, sedan äldre tider lwnslrn erade, roddlianonslup,
då "rättvisan fordrar'' snerr han, "all Ill~ll iifv•·n tänker sig
roddkanonslupens lwnslrnlilion fö.rhållradn - livarefter han
såsom vardiet motslyeke anför en ny sorts roddslup ar honom sjelf ännu blott projel.terad, aldrig försölil, ännu ej af
mensldi ?t öga sl;ådad annal än på papperet - ~r en Qllk la&else så obillig, att man icke lian anse sig förpligligad den~~Qlllla besvara.
Deremot år man sig sjelf nch den goda salien sa mycket
mer sliyldig, att något uårrnare h1•riira tlen förvillande uppf~ttning ~n af rodds)'stemets, s&som orden föllo sig, "med för ..
lof, så kallade lilla nödlöp,n." IJet år ett oblid! öde, att an.,
klagas hafva förnekat en "sanning", som man dock aldrig ens
vidrört. Jcl;e med n5eot enda ord har man behillal, ånnu
mindre förnekat, den helt sillll'rt obestridlir,a sanninx•·n, som
"t. o. m. hvarje simulacre11 lär hafva "bestyrkt,'' atl nfgörande
fördelar vinnos of den som pd samma gllng lwn anfalla si1f
motstdndare sd CJäl [rdn sjön som {rdn land. livad man tieremot har sagdt, (se 3:dje hMtet pae. 82), och IDPtl full i\fvertyeelse ännu vidhlifver, är att dd omiijlint 1.ar1 m .. dgifvas vura en fördel, alt roddkanonslliJWfl till >in rocltl Nfordrar 36 man, hvill;a 1 såsom landslltjllingslrnpp bdral.tade,
massh·a kulor med 47-skillp. laddnipg; då dt:remot, vår roddkanonslup med sin mediums-bombkanon, ar endast 95 kuiJrs vigt,
skjuter med högst 4'2 skålp. laddning, och då ej uthärdar skjutuing
med massiv kula .
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Aro ~~ fdtaliga gånger of behofvet p3l;allade i jemfMelse med
den dagliga nytta de &lmlle göra om de voro öfvPrlemnade
lt armeen. Man anser sig på grund härar kunna påstå, att
voro icke dessa 36 man oundgängligen behöniga, såsom fartygets framdrifningskrart, vore det en bestamd misshushällning alt fortrarande bibehålla dem på kaoonslupf'n, Mt-n å
andra sidan vill man visst icl1e förnel•a, att såtänge dessa 36
roddare ej kunna undvaras, ilr det Olleiiiigen !'O fördeJ att
dem bibehålla, och till landstigning brp,agna, hvill1et allt är
en 1anning som evigt sl1all bestå, n. b. om roddsysll'met
evinnerligen skall fortfara. Men sanningar, så väl som allt
annat, måste klassificeras i mohn af deras mer eller mindre
betydelsefulla vårde. En vida mP.r maktpåliggande sanning ,
som icke ostraffad! kan förbises, ar neml. att under krig,

1tlrdele1 nutidens krig, är armeen alltid i brist pd folk, och då dertill kommer en tredje ållllll vigtigare sanning:
att armeen mdste hetraktas sdsom hufvudvapnet och följaktligen egnas högsta omsorgen, - så måste man, vid dessa
sanningars sammanförande, komrna till den slutsatsen, att det
icke kan anses vara annat ån förlust, på sin höjli en negatif
fördel, att på kanonslupens roddarbånl;ar bibeldilla 36 man,
eller råttare Hera tusende man, hvill;a lmnde tilldelas armeen,
medelst roddens utbytande mot dt-n hade billi~:are och i militäriskt hånseende mera fördelallliea dngkraften.
Härmed har man nn besvarat tfe egentliga ankla~:etse
punkterna, h vilkas värde den opartiske läsaren bäst kan uppskatta. Man kan dock icke med tystnad förbigå nå[{ra andra
af A. W. L. gjorda inkast emot ångl1anonslupen. Onekligen
eger hvar och en full rätt att hysa sin egen tro, och densamma fritt uttala j men å andra sidan är · det icke mindre
tillätligt att öppet gransila offentligt uttafade äsigter, utan att
någon derföre bör kalla det ob efogadt. Med denna öfvertygelse måste man upptrada mot A. W. L:s alltför ofördragsamma antydning, att enda st 11 skärgårds0ottans och armeens
officerare" ega rått att vidröra skargårdsvapnets 11 konstruk-
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tion, llfriga beskaffenhet, och taktiska sammansättning" m. m.
Frågas blott: medcifver A. W. L. örlogsvapnets officerare
samma odelade rätt att ensamme algöra hvad till deras yrke
hörer'? Har A. W. L. på samma sätt sökt afspisa t. ex. studiernas författare - förutom mångfalldiga andra landtmäo,
med såväl som utan anlwre i knapparna - h1·ilka obt•svåradl
orda i allt hvad örlogsOoltan rö re r'? Det årliga svaret blifver helt säkert nej l Finnes det då nägot enda rimligt skäl
att förneka sjö-ofticern, ja alt icke tillåta hvarje svensk medborgare, uttala sin tanilo och tro om skärgårdsOottao! Det
medgifvande svaret hehöf1·er man ej alvakta l
\\'!anad af denna billighetskänsla l;ao man ej underlrycka
sin förvåning, att si1ärgårdsvapnets utm:irktaste, kunskapsrikaste, mest varma och tilleifoaste vän, ännu är I 856 bar
kunnat uppträda med så många skumögda arp,umenter emot
kanonslupens fördelar att utbyta rodden för dngkraft. Ty
IJvad är det annat An synvilla, när ångl;anonslupens icke allenast jemngoda, utan m ycliet vidsträcktare, användbarhet rortonar sig lil1a med l•avalleriets betydligt skiljaktiga förmåga i•
jel!iförelse med infantc· ril'ls, -eller att argumentera: 11 Snabba rörelsE>r äro lika nödvändiga på land som på sjön j men
det oaktatlt, utgö•· l1avalleriets styrka endast en mindre del
ar hufvudvapnets eller inlanteriets j h varföre ock ar samma
1käl ånllkanonhåtarn es hör ut p, öra en ungefär motsvar3nde del
ar roddkanonbåtarnrs.n ({avalleriets mindre antal än infanteriet skulle sålunda vara en följd endast af dess större kostnad, och ic.l;e af strategiska orsaker· 'l Och, om liknelsen
vore sann, skulle åuglwnonslupens 2 fot mera djupgående ån
roddkanonslupen, motsvara kavalleriets oförmåga all lika med ·
infanteriet röra sig i ~liOp,s- och bergstrakter, storma för- ·
huegningar och fästninr,svallar m. m. Så är dock på intet
vis förhållandet! Man kan utan öfverdrift antaga, att äng•
kanonslupen kan upptråda öfverallt der roddkanonslupens
verl1samhet erfordras, enär det hådaneftPr icke ar någon sannolikhet, att fiend~o glider fram under rodd, ulan helt så-

199

198
kert anfaller med större 11ller mindre ångfartyg; och df.>r· flenden med sina ångl;anouslupar .kan försöka att' framtränga,
der flyter äfven den svensila ånp,l;anonslupen, Men ännu
mer; änp,lianonslnpen iir icke endast lika, utan mycliel mer
oberoende af terrängen än roddkanonslupen, em1.•dan dE>n ar
istand att sl;yndsamt framkomma, och med lättht't röra sill!
lHver sjö der roddkanonslupama, 0111 än aldrip, så manetaliga, Toro fullkomlip,t vanmåliliea, ja, sku'lle spårlöst försvinna
likt bubblorna eftPr vågPil som vrakte dllm ned i djupet.
Icke heller är det någon lil;artad analogi uti beväpningen, eniir
kavalleriels skjut.vapen är svagare än infanteriets, då deremot
ängkanonslupen bär ett fullkraftigare artilleri än roddslupeu.
l.ilwelsen med kavalleriet är derföre orililig, på mångahanda
sätt örigtig, och hör aldrig förnyas.
Iclw mindre vilseledande är förlwstelse-domen öfver
åo,p,kmften, på gr·und af, att 11 machint-n som framdrifver fartyget, förblifver alltid en Olll'Uig tyned, när den t-j användes till frallidrifniogen; l:nen ro-d daren, som sköter åran, kan,
då han ej behöfs härtill, gripa till sina vapen och utföra strid
ombord eller i land. n Detta är en si1llsarn för v·exling ar bi s-ak med hufvudsal1, att uppoffra ändamålet för medlen. Då
det år ett. oeftergitligt viikor för lianonslupPns stridbarhet,
att · d1'll lian skyndsamt röra sig, såväl undr.r striden, som
ifrån den E>lla position till den andra, och dt'lla si\ vid! mbjliGt är obProende al väder och vind: och då 5n~::kraften både
är etl billigare och mångdubbelt kraftigare fortskalfningsrnedel fm rodden, hvilken ar a.f ringa förrnåea, rl)T<Ire och olla
oanvändbar, - så är det lika illa beräknadt, att vilja förkasta ·det förstnämnde framdrifninp,smedlet, d'e rföre att maskinen 1år· en onytli!J tyngd när den ej användes, uch i -s tallet
föredraua rodden, t>medan ,roddaren som sköter år'an lwn
'
d-å han ej behöfs härtill, p,ripa till sina vapen 11 - so.m att
förkasta bombkanonen för dess onyttiga tyngd, när den rej
användes; men mansl1apet, som kastar handgranater, kan, då
det ej behöfs hartill, gripa till andra vapen, segel eller flra 1

,

eller ann11t arbete hvarbelst det erfordras! Visserligen vore
det on önsl1elig fulllwmning i masliinist-laran, om ångmaskiiJeil lwnde förmås att resa sig ur sin undervattenshåla, och
lik en annan jernbefjällad Levialllan kräla opp på stränderna,
sprutande eld och förstörelse öfve1· fit>nden; men då delta
!lnnu li3ger utom möjlighett~ns p,ränsor, måste skargårdsvapnets män nedsätta sin·a anspråk, och ej förkasta angkraften,
derföre att rnaskinens tyngd ej gagnar, då den ej begagnas,
- hvilket onekligen är en öfverdrilt i fordringarna,
Öfverdrifvet år det äfven, att ångl1anonslupen 11 saknar
förrnåga att röra sig nar· maskinrn är obrukbar.11 Har då
icke ångl1anonslupen master och srp,r>l '? eller är den regeln
ensamt afsedd för roddl1anonslupen, 11 att motvind endast l1an
Jigga inom 12 strecl1 1 då god Viild lian upptaga 20 streck ar
kompassen'? Dessutom vet sjömannen flere andra hjelpmedel, hvaribland huuld\ran bör med fördel lmnna nyttjas på
ånglwnonslupen, hvilkens deplacemPnt ej uppgår till6000 kubikfo't, när erfarenheten visat att den fulltadlade korvetten
med tro gåneer större deplacement, dermed lmnnat både,
manövreras och fortskaffas.
Ängkanonslupens l ~ p,ång större öfvervattenskropp, åfvensom masldneriets möJliga förstörelse af sprängbomber,
(rnaski'nen ligger docil slqddatl under vattnet, då roddarne
sitta helt och hållet blottade ö{ver vattnet!) m. Il. små invånningar, äro visserligen sanna, men af så underordnad betydenhet mot dess i öfl'igt storartade öfverlägsenhet, att ,Je
icke gifva det ringaste sken af företrädt- åt roddkanonslupen.
·skargårdsvapnets vanner kunna numera gerna vara öppenhjertiga och borlläega all s. k. delwrationsmålning, bvilken si;lllan är cagnelig, alltid äfventyrlic, och just nu helt och
hållet öfverflödig. Den tid då en och annan af örlogsilottans
IDån, dels f·ö r att utöfva repressalier, och dels af öfvertygelse
eller m·issrörstånd., stred ernot allt h vad skärgårdsilottan tillhörde - en strid som mer slwdade den sak som skulle försvaras än den de ville kasta öfverända - var det måhända både billigt och ratt, all skärgårdsvapnets vånner öfvcr-
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sliyltle roddsystem els mfioga . brister, och gjorde det basta
de kunde af ett vapen, som, oaktadt sina ofullkomligh~o"ter,
dock var oumbärligt, och tillilia det bästa som då kunde
åstadliOmmas. Icke heller bör man för strängt hedöma deras dåvarande många öfverdrifter, Jet varma nitets vanliga
öfVt•rliOk, t. ex. att en roddflotta ensamt är nog att afsli'l
hvarje fiendlligt anfall ifrån sjösidan j fullt istånd att skydda
våra \'idstr<ickta kuster och sjösläder ; ja, att möta fiendtliga
örlogssl1Ppp, rycka öfver hafvet, och på fiendens egna strändt>r bränna och förstöra m. m. Förhållandena äro dock
fii•·nndrade med tiderna. Numera finnes det iclte någon som
hestrider n)'!lan af en skärgårdsfl otta; ej heller är roddkanonslupen mer den oumbärlige *). Ångmasldnens fullkomnande har .gjort det möjliet att utbyta rodden m~o"d ångkraft;
oeh Sveaborgs kanoner, såväl som Östersjöns Novembers tarmar och Finlands klippfulla farleder, hafva oaktadt hårda ps·öfningar iclie kunnat förneka ångl1anonslupen dess fullgoda
"gensliaper både såsom sjöhåt och stridsfartyg . Öfverdrifte rna äro följalitligen icke behöfliea sedan sanningen innebår allt
~~-~arl man rimligen lian önska. Det finnes icke mer någon
ursåkt alt törblommer a roddl1anonslupens egenskaper utöfYer
hvad de i verklieheten äro, sedan Försynen p,ifvit o.ss medel
alt skapa ett nyare bflltre vapen, hvilket icke allenast förmår allt hvad roddkanons lupen kunnat uträtta, utan åfven
vida öfverlrriffar dfonsamma. Den blottade sannin~;en kan under sårlana förhållantlen t'j störa förtroendet till skäreårdsvapnets h varlien styrka eller nytta; endast framkalla en behö !Ii g omsliapning uti materielens beskaffenhet. Lika tillåtliut som nödvändigt är det derföre, att , nu öppet uttala huru
roddkanonslupar ej motsvara fordrin(larua på ett flytande för") Deremot vill man ej bestrida möjligheten, att kanonjollen, i(öljd ar
sitt betydligt mindre djupgående och mindre behof ar folk, ännu
måste fortrarande vara etl roende artilleri; men då oskiliaktigt
ifrån 4:de hufvudtiteln, och ett regemente eller vapen för sig, hvar·
med sjöofficern aldrig borde halva något att beställa.
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svar j att de endast inom t:itt omslutna sk:l.reårdar kunna anses vara tjensthara, fas!flll :lfHn der beroende af sqvalpet på
de större fjardarna; alt de på de öppna lmsterna, företräMsvis hela straclwo norr om 1\os!Jgssliären, d. v. s. just den
del af fost erjorden som sannolilit hlifver först ifråga att förara otjenstbara , alltför bräcliliea och på samma gång
alltför ldumsiga, för att liunna berr,a sig emot elementern a,
ännu mindre att uppträda som ett stridbart försvar; samt att
de, iföljd af denna tfpras begränsade verkningsförmåga och
jemfö•·elsevis stora liostnarl, iclie innebära den styrlta som varit påniknad. tletta iir den osminkade sanningen, fullt öfverensstämm ande med den <laeliga rrfareuhete n ar hvad som
oerter gilligen fordras af en materiel som skall flyta och röra
sig pil öppna kuster. Krigserfarenheten har visserligen icke
val"it någon exempelritt läromästare, men den har dock några ord att säea oss; och d ä man v<il vet, att motståndar e
ej godkf1nna blotta förnuftsskäl, är· det liärt att lmnna vara
till ljenst med en auktorilet som ineen kan jäfva. Vi hade
år 1809 åt Norrbotten en expedition med roende skårgårdslartyg, h vilka, ditforslade af liniesliepp och frPgatter, voro till
väsendtlie ljenst sedan de lycldigen uppnått en läelig station.
Denna samma expedition, oal1tadt i den blida årstiden Augusti och September, var dor;li tillrådlig alt öfverlyga sakkunnig e män, det våra ro ende lianonslupar icke äro den materiel som försvarar ifrågavilrantle hundramils -kust Dåvarande Majoren och Öfver-Adjntanten, sedermera Amiralen,
Carl Wirsen, chef fö1· omnämnde till Norrbotten afsiinda sliårgårdsfarly g, förklarar officiell i l'genskap ar befälhafvare, att
våra öppna rJddkanons lupar ej iiro tjenslbara på Norrbotten s
farvatten. Anledningen till denna hans för·Jdaring var eo i
sig sjelf obetydlig förlust, som docl1 kunde hafva blifvit betydligare, hvilken han uti samma sin rapport till högste befälhafvaren Öfver-Amiralen Friherre Puke, sålunda beskrifv e r : - -' - "Samma ögonh licli då jag var i royuningen ar Ulfö hamn och det redan blirvit nära nedmörkt, sände
'
15
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jag Lientenant Brunerona med 2:ne bMar för att uppgöra en
stockeld på ömse striindt>r af inloppet, hvi lket genast skedde,
och 4 slupar med lantärnor och lotsar förladPs ulanlöre,
flottan till mötes. Med dessa precHJtioner, och då enligt
utgirne General-Ordres hvart och ett fart)g, stort eller litet,
skulle föra lantärna; då alla voro mycliel väl samlade, och
då alla Gallairer och Bilseglare redan voro inne, trodde jag
med mycllen säkerhet hela nottan sauverad; OH!n i mörkret
och i trängseln genom nere på en g:ang inkommanoe kanonslupar, som ej successivt lwnde se alt berga segel, stötte
knoooslnpeo N:o 129, förd af Under-Lieutenant Halleen, en
af sin Bataillons-Chef 1-Jerr Capitaine Baron Klinkowslröm
mycket berömd OIIi et> r, på Östra udden af inloppet, och l O
kanonslupar och 3 kokslupar af queuen, missledd af denna
fyr kommo i lä af inloppet och måste anlira på kusten. Besättningen på kanonslupen, hvillien genast stötte hål i botten
och l1antrade med lovarts reline under vatten, bergades genast, och om natten och följande morgon i aldra första dagbråclming inarbetades de utanföre ankrade slupar och kokbåtar lyckligen i hamn, och från det strandade vraket bargades så mycl1et som den svåra bninningen tilläl 11 - - - - - Vidare fortsälter han med följ-uode behjertansvårda
ord, hvill•a, uttalade af en erfaren och utmärkt krieare som
Wirsen, måste uppsliatlas såsom en ledande stjrrna högt öfver de förvillande töclienbilder som sednare tiders skriftstälJare hoptals uppstaplat mera till missledning än reda: 11 Utom
denna. förlust, visserligen stor och smärtsam, men visserligen
äfven ringa, om det blir den enda flottan lider, ptl en Expedition dt Norrbotten, ett farvatten, dit }ag är ö{vertygad
om att Herr Baron och Öfver-Amiralen afstyrker hvarje
Expedition med öppna kanonslupar, har flottan ha fe de smärre
förluster, närlaggde förteckning upptager11 - - - - Dessa ord af en krigserfaren man borde vara tillräckliga att
ö!vertyga dem som icke ega den ringaste krigserfareohet, att
roddkanonslupen endast ar etl skarpt begränsadt lokalvapen,
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utan vidsträcktare verkningsförmåga. Når nu deremot äng•
kano nslupen är fullt mäktig att ehvart som helst bekämpa de
· vilda ste stormar, och dertill kan med mångdubbelt större
hastighet än roddkanonslupen r()ra sig åfveo inom de trångaste skärgårdar, så finnes det iclie något slcäl att försöka
kon stia onaturliga lifskrafter uti en numera icke oumbärlig
ma teriel, som, enligt evigt beståndande lagar, slutligen skulle
bl ifn föråldrad, så småningom troppa af, tacka för god vakt,
och gifva rum åt det föryngrade och bättre. Roddsystemets
anhängare må häremot il ra så m yck et de behaga; de kunna
dock icke brottas emot tidsandan . Menniskan är längesedan
en all tför dyrbar materiel att utnötas vid åran, och ångkraften har redan vunnit så många lysande segrar, att det icke
mer finnes något hopp om framgång för dem som vilja förne ka den dess seeer älven öfver den råa roddkraften. Så
ge rna må de försölia hvad verkan det har att argumentera
mot nol'danvinden, eller att vada ut i Niagara-strömmen och
bedj a den vända sig i sitt lopp. Bättre och visa1·e då att
genast tända tackoffret, sätta seglen kant, prisa den gynnande brisell', eller som Shal1speare säger : 11 lake the current
when it serves. 11 Göra de. deremot till samvetssak att ståndaUigt lefva och dö uti den tro de blifvit uppfödde; eller
uth ärda de icke att se undergången af ett vapen som gifvit
svenska äran hennes kanske skönaste lagrar, så finnes ej bättre
rå d för dessa de stora minnenas martyrer, äo att följa det
för tvinade exemplet af llnl;an Rödes gamle Jarl lfettil Okristen, h vilken, af 11 1cda och harm 11 öfver IHistendomens öfvertygande kraft, lät inmura sig lervande i en gralhög, heldre ån
att se l lirfädrens hedna•lära besegrad: tid och menskligbet
äro emot dem.
A. W. L:s vackra uppmaning, alt icl1e med inbördes stri•
der splittra krafter, hvilk;as samverlcan vål behöfves för att
bekämpa det 11 mälltiga motstånd" som för närvaraode lägger
hinder för materielens tidsenliga fullkomning och personalens
innerligare belåtenhet, kan man icke annat än högeligen prisa,
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och densamma öppet antaea; men beklagar, alt A. W. L:s
.offensiva anrniirkningar gjorde ett tillfälligt undantag nödvlindigt.
H. t>. Ä.

HÖGTRYCK PÅ KRIGSFARTYG.
(Efter "The Artizan").

Då de ene~lsl1a krigsfartygen återkommo från Östersjön
i vintras, hörde man med serd~les tillfredsställelse, af personer pf1 hvill1a man lian förlita si(f, att alla höztrycksf<~rtygen,
och isynnerhet lwnonbåtarne, hafl·a till alla delar motsvarat
lörhoppningarne, af dem som förlitade sig på fördelen af höetqcksmachiner. Det gifver stor heder åt fubrikanterna, alt
bristfälligheterna äro gansfia obetydliga på denna massa kanonbåtal' (hvilka ·varit ständigt under ånga i llera månaders
tid). Man är förvissad, att dessa kanonbåtar äro beundransvärdi passande för Östersjöns grundare vatten. Visserligen
har det öfverklagats, att machin- och el·drum icke fått tillräcklig vädervexling, h vilket dock icke kan förvåna, då man
besinnar deras hasliga utrustande; men troligen s hol a vt>,Jerbörande fästa det afseende dervid, som denna vigtiga sak
förtjenar. Äfvenledes må det nämnas, att den ringa sållan
i Östersjö-valinet fördelaliligt inverkat på pnnnorna, och att
hafsvattnets inverkan ännu iclie blifvit fullt utredd. Engelslia
Amiralitetet har deröfver utfärdat ett cirkulär, som har meddelas :

Om vårdande och skötseln af högtrycks-tubulär-pannor.
Som flera skepp och fartyg nyligen blifvit försedda
med höctryclis-lubulår-pannor, och ännu in~;en erfarenhel
inilemlats om sådana pannors begagnande uli salt vatten, så
hafva Lorderne af Amiralitetet velat uppmana alla Officerare,

5010 få befälet öfver sådana fart n;, att inprägla hos machinisterila behofvet af att egna me1·a fln vanlig uppm:irl;sarnhet
åt de under deras vård lemnade ångpannor, häde för bibehållande af J·agom vattenhöjd, och att genom liimplig utblåsning hålla salthalten nnder det gradtal, hvill;et i Hlgtryclispannor icke skulle förorsaka någon serdeles skada.

Älven då full gång erfordras, måste dPssa salier anses
af förnämsta vigt, ty hvarje försummelse lian medföra en
sådan ohjelplig sl;ada åt pannan, som vida öfvervugde den
ögonblickliga vinslen af en ringa ökning i farten . Till dess
någon erfarenhet i deras sliötsel erhållits, måste derföre den
mest sorufålliga och oallåtlir:a uppmärlisamhet användas, att.
mt>d noggrannhet utröna den grad salthalt, som deras vatten
bar uppnått, och hvilken åtminstone id;e får \'ara mera ån
dubbelt så stark som hafsvattnets. Men om machinen stoppas eller går salita, bör tillfället iclie försummas att ombyta
valten i pannorna, genom att ölia utblåsningen och gifva tillräckligt matarvalten, så alt salthalten minskas sd mycket som

mlijligt.
sådana försip,tighdsmått, och ialdtaeande att aldrig hastigt öppna säkerhets-ventilerna helt och hållet, samt att vid
igangsättaode aldrig släppa på full ånea på machinerna, blifva
alltid nödvåodi~;a, för att hälla höetrycks-tubulär-pannor i
riktig vård och fullr,odt skick; men de blifva isynnerhet nödiga, innan erfarenheten utvisat de noggranna ialitlagelser,
hvilka med trysghet kunna användas, och till dess sådan er·rarenhet blifvit vunnen, måste besparing af brausle och alla
andra afseeoden betraktas vara af underordnad betydenhe't.
DPn ständiga uppmärl;samhet, som erfordras af machi,!lister, ansvarige för s5dane rartygs machiner, och andra omständigheter, komma otvifvelal1tigt att vid vissa tillfällen pålägga dem en ovanlig del arbete och ansvarighet; men som
1lera af dessa pannor äro fullkomligt lika, skall verlian af klo!>
och omsorgsfull sl>ötsel inom kort blirva ådagalaggtt, ocb
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Amiralitetet skall icke underlåta, att med sitt bifall utmärka
de personer, som bäst utfört sin skyldig het.
På Amiralitetets befallning
R. Osborne.
Till alla chefer och befälbarvare på H. M;ts fartyg.
5

RYSKA ÅNGKANONSLUPAR.

liten vinl•ef mo't hvarandra, hvarföre en motvigt var fästad
på propelferueln att hjelpa Mver centrum. Denna ax.el var
6 tum i genomsliårniug, och vefstaliarne 2 fot 7 4 tum långa.
fl varje håt hade en panna om 13 4 fots längd och 4 ~ fots
liöJ•i med elipliska gaflar samt 400 tuber om l ~ tums inva ndig diameter och 7 fots lilngd, äfvensom pannans beräli·
oade tryck var 70 a 80 Sfiålp. på qv .-tum, hvarföre den var
vål stagad, ·ö fre och nedre delarue sammanhölfos af Hata
slagpi lTtar mellan hvarannan rad tuber; plåtarue \'oro l tum
tjocka. Dessutom voro pannorna inrättade alt spruta hett
vatten mot fienden.

En engelsman, som bott i Ryssland och, vid krigets ut-

brott, lemoade en fördelaktig plats derstädes, har meddelat
några underrättelser om de såkallade ängkanonslupar (gunboats), hvilka blifvit tillverkade vid Kejserliga ryska faktoriet
j Alexandrofsky af der anställda Ameril~<lDska mekanici.
Dessa fartyg byg~des först 95 fot fånga med en utvändig bredd af 20 ~ fot och invändig höjd af ungefår 10 fot,
och föra 3 kanoner, af hvilka den mellersta har 9 eng. tums
kaliber, och de andra båda 8 tums, med en längd af 9 till
10 fot. Sedermera anbefalldes byggandet af ~2 större ängkanonslupar af J 15 till 125 fots läned, och 22 i bredd, och
att då dessa i Maj månad detta år skulle blifva färdiga, kom•
me 40 andra att sättas i arbete.
Propellern, hvarmed de förstnämnde framdrefvos, var 6
fot j diameter och af 12 fots stigning, göraode 120 slag i
minuten. Denna propeller var omeifven af en ring, efter
Carlsunds princip, och hade 8 blad, hvaraf 4 räckte från
centrum till ringen; men de öfriga voro blott fastsittaode
vid ringen, och som de efter ett par försöl1 befunnas obehölliga, blefvo de borttagna, utan att nägon olikhet förmårktes i båt ens fart.
Cylindrarna hade 18 tums diameter och 15 tums slag,
samt lågo under fartygets vattenlinea, en på bvar sida i helt

OM

IUFVETS DJUP.

(Efte1· Naut. Magazine.)

Före den nu i amerikanska marinen antagna method att
lod a på stora djn(J, var oceanens botten lika okänd som det
inre af en planet i vårt solsystem. Ross, Du Petit-Thouars
och andra officerare af engelsl;a, franska och holländska Hottorna hafva försökt att mäta hafvets större djup, dels med
sil kestråd, dels med kabel3arn och några äfven med vanligt
lod och lina. Alfa dessa försök skedde under den förutsättning, att när lodet nådde botten, skulle man känna en knyck,
eller att åtminstone linan skulle upphöra att löpa ut.
Men efter sednare iakttagelser under systematiskt ut·
förda försök, finner man sig icke kunna lita på detta antagande, ty verl;an af att lodet trälfar botten kan icke kännas
på stora djup, och derföre följer icke heller att lodlinan blifver slabb och upphörer att löpa af rullan. Tvertom upplyser erfarenheten, att i allmänhet de undre hafsströmmarue i
oceanen harva nog styrka att draga linan med sig långt efter
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sedan lodet upphört att draga 1len. Följalilligrn kan ruau
föga förlila sig på de lodsl;ott öfn·r 8 1·ll er lO lus en Iot
som erhållils pii earnJa lodningss3lt.
'
Man har dock anvar11lt Oera snillril;a ml'lhoJer, s~sonl
att afbränna stora lil'utlaudninear på djupl'l, dC1 fullkoinlie
stiltje inträffade, för att höra i\ 1erl;asla11del af ljudet frän
botten och räkna ut afstfinJet p, enom tideu sorn dertill [1tgick; men man erhöll icl1e något svar från halsbotten.
Ericsson och andra inrättade djuplod med en pelare ar
luft deruti innesluten, hvilliPII genom sammanpr~ssnint; utvisade det tryck, för hvilket den varit utsatt. Detta Jrcl;ades
ganska val för vanliga fall, men på mycket stort djup, der
tryckningen uppgår till Uera hundra atmosferers tyngd, motstod instrumentet icke detsamma.
Efter Löjtnant Manrys anvisning rörf;1rdigad~s ett lodningsinstrume nt på principen af en prop ell er , hvilken genom
urverk antecknade antalet omlopp som den lilla sllrufven ejort
under nedgående, och då h varje dess lirinegål:'nde var afmätt
att motsvara en famn, kunde djupet i famnar derpå genast
aOäsas.
Detta visade sig iifven tillförlitligt på måttliga djup, mf'n
slog felt på stora, genom svårigheten att få det ned, om
man begagnade en lina, som var starl1 nog att hålla vid upphalandet.
Sålunda förblefvo likväl hafvets djupare ställen lika outforskade som rymden öfv er oss. Men man hade funnit medel att öfvervinna dylika svårigheter i andra fall och ejonle
!tlerligare ansträngninga r. Det förestors att nyttja vanligt
segelgarn till lina och en kanonimta sfisom lod, hvilket genom sin enl;elhet lätt kunde utföras. Ocllså kom man sålunda att mata större djup, än man fiirut vetat omtala.
Amerikansila Löjtnanten Walsh anmälde en lodning pii 34000
fot utan botten. Hans lina var en jorntråd af Il engelska
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mils längd. Löjtnant BHqman anmältie sig icl;e kant botlen
på 39()00 fot. Kapten Denham i enp,elska notlan hade nått
hotten i södra atlantisJ,a oceönen på 4u000 fot, och amerikanaren Pariler lodade der på GO,OOll fot~ fiJnp.
De 3 sista försöl;en utfördes mPd dt•n lodningstråd som
blifvit antar,en i amrrikansl;a marinen, och medlörde lör
hvarje l;ast blott förluslen af en llalloltlinla och det llflP!lifna
måttet se1:elgarn. Men sållet var doc!; icke tilllörlitliBt, innan dPI hrat;tes till större fullliOmli~het af amHikansl;a Löjtnanten Lee, som nls~ndes nll'd bri(lp,en Dolphin. ~led hand
kraftfullhet hörjade harr undersöka den lina han erhållit, och
fann den mydet ojemn samt urstånd att ölvf•r·allt bära den
föresl;rifna vigtr,n af 55 sl1ålp., hvarlöre han profvade många
hundratusen famnar lina, innan han erhöll sådan som var
fullgod.

Når han lwm till sjös, beslöt han att icke loda från
sjelfva farty{lP.t, emedan det icke lwnde hindras från att drifva
från stället, utan han begagnade dertill alllid en biU. l början mötte han många opår;llwade svfirigheter, och använde
en månad att eenom ihärdiehet, fintlit;het och klokhet öfvervinna dem, till dess han erhöll resullater af större värde än
alla hitlills uppnådda.
Först fann han att en lina, som höll 75 till 80 skålp.
och faslp,jordes vid en 32 skålp. kula, spraoe, ehuru ,Jen fick
löpa af rullan så fort tyngden drog den. Han påfann då att
dubbla och älven tredubbla de första 2 eller 3 hundra ·famnarne af linan, och förekom sålunda dess bristan1le. Äfven
underlätlade han mycket lodningen genom alt från hålens
bog observera linans ståilning och lnt>d ett eller annat ärtag rätta båtens derefter, så alt linan hölls upp och ned.
Först efter 16 misslydade lodoingar nådde han botten på
1700 famnar utan alt linan sprang. Detta lyckades deri1:enom,
att han icke lät linan utlöpa så fort den kunde, då den emellanåt befinnes taga en häftig knyck af rullen och springli af;
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utan han lät anbringa en lindrig friktion på lodrullen, så att
de första 300 famnarue icke utlupo lullt så fort, som kulan
tog lina. För att förvissa sig om att han fått botten, litt
ban vid Oera tillfällen föroya försöket med 2 kulor istället
för en, och fick samma djup angifvet. l-lan hade noea anmärkt hvad tid, som dtgick för hvarje hundra famnar lina
att löpa ut, och med sitt lod i botten på 3 ~ller 4 mils djup,
lät ban det tjena som ankare för båten, hvilken dervid svajade upp och utvisade strömmens riktning och styrka pä oceanens yta, b vilket aldrig förr med noggrannhet kunnat utföras.
sedan man sålunda erhållit ett tillförlitligt sätt att luda
på stora djup, har man börjat utföra det i system inom
amerikanska flottan. Hvarje ar dess utrustande fartyg erhåller, om chefen förpliktar sig att sjelf eller genom saker person ärvervara alla sådana lodningar, en tillräcklig mängd lodlina, för bvar hundrade famn noga märkt och upplaggd på
rullar om l 0,000 famnar hvardera. Likväl felades ännu ett
såliert· bevis på att lodet verkligen nått botten på så stora
djup att linan icke höll att hala in. Ty hittills hade man
icke påtänl1t att bringa lodskott från botten, enär inhalning
af en så ofantligt lång lina betraktades såsom en omöjlighet.
En utexaminerad sjöl1adett, Brooke, utlänkte dock ett
instrument, livarigenom kulan skulle lossas från linan då den
nådde botten, och prof på sjöbottens art kunde uppbrin~:as
med den inhalade linan. Detta under Brooks namn patenterade lod begagnas nu vid vissa tillfällen, och inom amerikansim marinen har utfårdats följaode instrul•tion vid begagnande af lodlinorna: Den lina som begagnas för stora djup
är ar h' å slag; den smackrare bör begagnas, då intet försök
skall göras att upphämta ämnen från botten. Den är beräknad att bära 60 skålp. tyngd i Jurten, håller omkring T~ll'
engelska tum i diameter, och deraf gå 180 famnar på ett
skålpunds vigt. Den år märkt på h var l OO:de famn och· lemDas pä rullar om l o,ooo famnar b vardera.
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Den svårare lodlinan begagnas, når lodskott frän bolten
skola upphämtas. Den år beräknad att i luften bära en tyngd
af 150 skålp., håller -i71 tum i diameter, mater 80 famnar
på l skålp. vigt, och lemoas på rullar, om 5000 famnar.
Det anses, såsom allmän regel, alt man blott behöfver
ett lodskott för hvarje rymd om 5° i qvadrat på en karta,
som har meridianer och parallelcirl!lar uppdragna för hvar
5:te latituds- och longitudsgrad. På en serskild karta llro
de qvadrater utmärkte, der lodning sl•ett i norra atlantiska
oceanen. Der dessa siffror äro åtföljde af fråeteckeo, böra
de dock verificeras.
Försök att upphämta prof på bottens beskaffenhet böra
göras när det kan sl1e; man bander då den svårare linan i
Brookes patent-lod, och efter någon öfning bör man lyckas
att utföra sfldan lodning med den småekra linan på mindre
djup än 2000 famnar. Då den smäcl!ra linan begagnas utan
Brookes lod, skall den dubblas för de första 200 famoarne,
fåstas till 2 st. 32-pundiga kulor, och fastgöras vid båtens
bog, så snart man fått botten, så alt båten må se upp för
den och strömmen bestämmas, livarefter linan inhalas till dess
den springer.
Lodningen bör alltid verl(ställas från en båt och aldrig
från ett fartyg, på det man genom årors tillhjelp må hålla
linan upp och ned.
För att mäta vattnets temperatur på stort djup, begagnas metallisk thermometer som utvisar detta, eller i brist
deraf uppbarntas vatten i en oledande cylinder.11
Då sådana arbeten att mäta oceanens djup sedan år
l 853 fortgått, har man erhållit någ.on kunskap om norra atlantiska oceanen, hvilket bör anses lika så vigtigt, som att
mäta bergskedjors höjd och utmärka deras sträckning på kartor. Löjtnant Maury har utfört en sådan karta, börjaod e på
Joo sydlig latitud, ocb utmärkande bvar 5:e latituds ocb
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longituds grad upp till 50° nordlig latitud mellan Europa
och Amerika. Derpå har han med 5 olilia starka skuggningar utmärkt bankar, djup under 6000 fot, under 12000, under 18000, och den svagaste der djupet icke öfverstiger
24000 fot eller 4000 famnar, hvaremot han lemnat blanlit
för ännu större djup. En sådan basin filer djup håla har
man trott sig finna mellan Newroundlands bank och nermudiska öarne, ehuru utan tillförlitliga observationer. Af den
ljusaste skuggningen stnlcl1er sig på denna karta en bred
ränna mellan nermuderne och Vestindien samt följande på
något arständ södra Amerikas fasta land, hvaremot ett djup
af 2 · till 3000 ramnar bildar en ränna från Irland, mellan
Portugal och Azoriska öarnl", omslutaode Madeira, och åtföl jande Afrikanska kusten utanföre Capverdsöarne.
Mexikanska vil1en år jemförelsevis grund, då dess lodDingar utvisa i allmänhet omkring 600 famnar, och dess djupaste ränna öfverstiger sällan en engelsk mil under sin sträckning från Portorico mot Panama.
Denna karta bar dock ännu icke större noggrannhet, ån
våra bästa geograters arbeten öfver det inre ar Afrika och
Australien.
Det djupaste ställe från hvars bolten man fått upp lodskolt, var 2150 famnar, belaset på 13° lat. syd och 162°
ost Iong. från Greenwich.

Hvarjehanda.
Prässade Mtar och bagage-vagnar som flyta. Då den
stora ångaren 11 Arago11 kom till Havre från Amerika första
gången, förlidet år, hade den nåsra båtar, som för ögat ternIigen liknade vanliga klinkbyggda lårinssbåtar, men berömdes
för sin ovanliga styrka ocb lättbet; dock med den anmärk-

niug, att de voro temligcn dyra, ty de voro nAgon ny patenterad uppfinning, hvarom man finner åtsldlliga upplysningar i United Service Gazette.
Deras sammansäl.tning lärer så tillgå, att en kopparskifva
eller en galvaniserad jernplät; så stor som båtens ena halfva ,
men icke tjockare . än ett silfvermynt om 6 pence (något
tunnare än i specieriksdaler), läsges mellan tvenne formar
af behörig fac:;oo, mellan hvilka plåten medelst en stark hydraulisk pråss på en gäns prässas att utsöra båtens ena sida.
Formarne hafva nemlisen blifvit förfärdisade efter de dimensioner och de linier, båten skall erhålla, samt försedda med
Jångsgäende böjningar, lilmande kanterna på borden • i en
klinkbyggd slup, hvarisenom båten erhåller en förvånaode
styrl1a. Det fordras mycken nogsrannhet, kostnad och arbete att tillaga dessa formar, helst tvenne par, ett för styrbords och ett par för babords sida, erfordras för hvarje slags
båt; men då de engång äro förfärdiBade, kunna båtar både
fort och lått tillagas. På likartadt sätt, ehuru med behöriga förändringar, kunna icl;e blott alla slacs båtar, från en
gigg till en barkass, förfärdigas utan äh·en basage-vagnar
för armeens behof.
En sådan båt hld försöht i Liverpool, under inseende
af t>n Engelsli sjöof!ic Pr, då den stackars båten underkastades den mest våldsarnm <l m ~ dfart. Först kastades den från
en höjd ned på en st enla gg d liaj, l'llllades och sliiltes deremot, och nåera man lingo försöka att med tunga hammare
skada den, utan att deruti lyckas. Derpå blef samma båt
satt i sjön med 4 rolldare, hvilka under full rodd drervo
densamma med ståfven mot steol1ajen Oerfalldiga gånger.
Men efter slutet af sådane försök, som skulle alldeles förstört
en båt bnmd af träd , heranos denne helt och hållet oskadad, blott några små hu ~g marktes i plåten, hvilka genast
kunde hamras bor!.
En artilleriofficer, som i Woolwich llfvervarit förs öken
med dylika basagevagnar, rapporterade derom följande: Först

215

214
lades den i vattnet med hela noderredet och st§ngen, då den
vägde 17 centner och 4 lisp. Då 16 man deri insläpptes,
vagande 25 centner, sjönk vagnen till en fot från öfverkanten. Genom att dessa man llyttade sig först alla på en sida
och derpå åt den motsatta, lycliades de dock icke kantra
va.gneu eller få den att intaga vatten. Samma prof utföll
likaså med blott 6 man. Nästa försöli gjordes med sjelfva
vagnen utan underrede, då man iclie heller förmådde få den
att kantra. Derpå blef den lastad med plaolwr och 2 man,
tillhopa utgöraode en tyngd af 34 centner, men icl1e heller
då kunde man medelst rullning få öfra kanten under vattenytan.
Fyra sådana vaguslwrga1' tillhopa utgöra en förträffli g
Oate, hvarpå svåra lwnoner kunna transporteras, och genom
det underredena bibehållas fastsittande, fillnna de lätt dragas
i och ur sjön. Man inser, hvillia måogfalldiga fördelar en
marscherande arme kan draga af sådana bagage-vagnar, af
ilvilka äfven pontonbryg~or lwnna sammansättas.
Upplinnaren är en M:r Francis i New-Yorl1 1 som fått sitt
patent antaget i Frankrike, der en verkstad för både båtar
och \'agnar l:irer slwla inrättas. Fördelarne af dessa uppgirves vara, alt de äro sakra mot eld, vatten, röta och mask,
samt dessutom mot stötar och det lufttrycl1, som uppkommer ar slijutning, hvarigenom bätaroe kunna blifva hängande
i- s-i.na dävertar, under den starkaste kanonad.

Lisp. mjöl, börande deraf upplwmmande kostnad bestridas
af anslaget å 5:te flufvud-Titeln till spanrremålsupphandIing och bageri-kostnader.

s.

d. F. d. Båtsmannen ar l ; a Söderman l. kompani, Anders
Hallman Slaghök, har erhållit gratifikatiou af 12 Rdr Bko
att utgå af de till understöd åt personer som tillhört Flottan afsatte invalidhusmedel.

s.

d. F. d. Båtsmannen af Södra Möre komp. N:o 250 Måns
Jönson ({ornpass har erhållit gratifil1alion af 8 Rdr att ock
af nyssnämnde medel utgå.

Den 17. Smedgesållen vid 3:e Handtverlis-kompaniet i Carlskron a, F. A. Lindström, bar erhållit gratifikation af 50 Rdr
Bl10 alt utgå af anslaget å 5:te Hufvud-Titeln till extra
utgifter.

s.

d. Mäster-Lots-Enkan Anna Maria Pijl1, född Sandberg, har
erhållit nädegålva ar 25 Rdr, samt Sekund-Lotsen N. Hansson Nästegårds barn gemensamt 20 Rdr allt bko alt utgå
af nyssmimode anslag till extra utgifter.

(General-Order.)
Den 4 Juli. Sek.-Löjn. C. R. v. Krusenstjerna beviljad 3 års
tjenstledighet att idka sjöfart å handelsfartyg.
S. d. Premier-Löjtn. Grefve A. Taube beviljad ett års tjenstledighet att i ensiiiide angelagenheter vistas in- och utrikes, samt 3 års tjenstledighet beviljad Sek.-Löjtn. C. R,
Fröl en att idka sjöfart å handelsfartyg.

:s

Den 14. 3 års tjenslledighet att idka sjöfart å handelsfartyg, beviljad Sek.-Löjtn. E. v. Schmiterlöw.
SAMMANDRAG AF ÅTSKILLIGA KONGL. BREF' FöRORDNINGAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖRSVARS-DEPARTEl\IENTET.

(1\ongl. Bref.)
Juni den 6. Bröd, som för Flottans manskap förbakas, skall
beredas med tillsats af salt, be rälmad efter l Lis p. för l 50

Den 15. Kapt.-Löjto. och Ridd. R. v. Feilitzen tillåtes emottaga och bära det honom af Belgiernes Konung tilldelade
Ollicerskorset af Leopolds-Orden .
Den 22. Kapt.-Löjtn. och Ridd. E. Ekman beviljad ett års
, tjenstledighet att inom och utom Riket sköta egne angelägenheter.
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Den 25. Sek.-Löjln. A. Meister beviljad 2:ne års föl'länp,ninr,
ä inneharvande tjenstbliehet att idka sjöfart å handelsfartye.
S. d. Premier-Löjtn. och Bidd. Aug. lljelmsljerna skall tillsvidare tjensteöra i Sjöförsvars-Departeme ntels Komm antl oexpedition, i stället för permitterade Sek.-Löjtn. Scl1ön meyer.
Den 29. Tjenstledighet beviljad 1\apt.-Löjtn. n. W. Thorn ander under instundande Augusti månad att in- och utrikes
sköta e3ne aneelägenheter, samt Selc-Löjln. S. Sandels, ett
års, att å handelsfartyg idlia sjöfart. Under Thornand ers
tjenstledighet skall Kapt.-Löjln. C. Melander förestä chefskapet för Goll.lands båda Båtsmanskompanier.

Förändringar inom 1-fongl. Maj:ts Flotta.
A{sked, med pension.
Den 15 Juli. Komrmndör-Kaplenen, Hidtl. af K. Svärdsorden A. Håfelt; l{apten-Liljtnant en C. E. 1\osen; samt örversten och sekund-ch efen vid K. Marin- recementet, r<ommendöreo af 1{. Svärds-orden Grefve P. G. Sparre.

Rättelse :
Sid l S9, rad . 9 oedifr. står: 91 millioner; Jas: 93,100,000.

