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Carlskrona

KOl\IPÅSSENS VARIATION

1857.

Sedan man errarit att kompassens variation på Europas
kuster under sista 20 åren artagit, så att den under denna tid blifvit omkring l streck mindre, harva dylika undersökningar derom, som i Sverige, blifvit röretagna i England,
hvarar resultatet berunnits som följer, llvilket är al största
vigt för sjörarande alt känna.
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Pd södra kusterna af Spanien, Frankrike och Italien,
(hvaresL variationen artager 3' till 5' årligen).
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FYRAR PÅ SEGLANDI!l OCH ÅNG-FARTYG.

De oupphörligt rörekommande ombordläggningar och deraf
inträffade förlust er eller skador å fartyg, foll\ och last, Ilar
föranled! engelska amiralit etet att- förordna en ko1mite af 5
erfarne officerare, hvill.a siwlie efterforsila lämpligheten alt
ändra nu anbefallda sätt att genom lantärnor utmärka läget
af fartyg, som möta hvarandra. Till denna komile iniemuades en petition af 435 sjökaptener från Schilds, yrkande på
att kulörta lan tärnor måtte åläggas äfven alla seglande far-

tyg att föra under segling. Äh·en uppmanades erfarne skep·
pare, lotsar och redare från olika hamnar att uttala sitt omd~me öfver nu gällande syslerner för ångfartygsfyrar.
Detta
sistnämnda vann allmänt bifall, men för seglande fartyg gjordes åtskilliga förslag, afseonde dels olika signaler för olika
halsar, dels lil1het med åagbåtarne. Några ansägo sådana
fyrar behöfva uppsättas endast vid möte med andra farly{f,
och det invändes att mindre fartyg iclie skulle kunna föra
sidolantärnor under sjögång eller bård t våder, samt att kostnaden blefve dem dryg. Lotsarne begärde deremot att få
genom egna slags fyrar gifva sig tilllliinna för seglare.
Efter en noggrano undersölming af alla förelwmmaode
inl•ast, antog lwmiten enhälligt följande förslag, hvill!ct till
amiralitetet öfverlemnades :
I:o. Alt ineen förändring hör göras i det nu för ångfartyg gällande fyrsy stemet.
2:o. Att man sl;all afsl<alfa nu bruldiga sätt, att segelfartyg föra en klar fyr när de bogseras eller segla, men att
de i stället slwla från solnedgång till soluppgång föra en röd
lantärna orn babord och en grön om styrbord, likasom på å ngfart n:.
3:o. Att dessa fär~ade lantr1rnor skola om möjligt
vara fasta, men att i annat fall bestämda platser finnas för
dem, så alt de alltid äro färdiga alt visas på rätt sida och i
rigtig ställning.
4:o. Att alla fyrar, S1l1D antingen äro fasta eller uppvisas vid tillråliP, slwla förses med skärmar, hvilka hindra
skenet att ses från motsalt bog eller sida af fartyget.
5:o. Alt dessa laotärnor icke må vara mindre eller af
svagare sken än de såsom prof af Trorniten inlemnadt>, hvilka
visa ett lika starlit sken ö fve r 16 st reell af kompassen.
6:o. Att hvarje fartyg (afven åneare) skall till ankars
visa en ofärgad, globformig lantärna om 6 tums diarueter af
lika ljusstyrka åt alla håll, uppsatt högst 20 rot från relingen på det ställe uer den bäst synes.
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7:o. Komilen anser önskvårdt alt lotsfartre nn\'isas sl'r- a
skilda fyrar, och röreslår att de, J. e m le ofva 1111 a·· mnt 1a rot
1
och gröna sidolantärnor, röra en ofärgad lantärna i lika höjd
med dessa .
S:o. Angående mistsign<IIPr föreslår komilen dessutom
alt ångfartyg såsom sådana begap,na hvisselpipa f-Iler klocka
och att alla andra fartyg nyttja lur, (helst af en i Amerika
bruklig billig sort).
9:o. l{omiten anser att ofvannämnda förPskrirter böra,
så vidt de ar amiralitetet antagas, gfllla för alla ent:elska fartyg på alla delar ar jordklotet.

slutligen kan det omdöme icke undertryckas, att de
flesta sammanstötningar fartyg emellan kunna hårledas från
brist pd utkik, hvarföre det bör väl inprägla's hos farlj'gs befäl alt med all noggrannhet tillse dena vigliga del af tjensten .
Jemte detta utlåtande fiilja prof på såväl sido- som ankar-lantåruor, af hvilka de förra kosta mindre än J L. Sterling och den globformiga lantärnan 7 ~ shillinu. Hvardera
rymmer l pint olja, som kostar omkine 2 pence och räcker
att brånna l4 limmar. Cl pint molsvarar ungefår 3 kubikjumfru samt det uppgifna priset 15 öre ellt>r
tum eller
något öfver 7 skilling).

OM

LUFTVEXLING

PÅ

FARTYG.

Alt ventilering på fartyg varit felaktig har måogtn anmärkt, och icke sällan beklaga sig passagerare öfver och önska
få stänga de öppningar, som blifvit Jemnatle för luftvexling
mellan skeppslimret, derföre all de insläppt ångor och insekter fr ån Jasten till hyltorna eller mellancl:ickel. En engelsk kapten Toynbee har derföre fört>slagit !'Il s~tt, hvarige-

nom mellandåcl1 lian ventileras u4an ofvanmimnde olägenheter, på samma gång hältre Jurtvexling till timren an hillills
skulle kunna beredas.
I de flesta fartyg hvila öfra dådishalkarue på bred ,J vågare, öfver hvill1a limrrn bloll helå cllnS af genombrutna fyllningshrådPn Mr att ·tillåta frisli luft heröra dem och orena
dunstrr bortgå, nli de mellan limr<'n l<·mnad<• lllPIIanrnm
nedifrån slaget eller kölen ända upp till sliandcid. Somliga skeppsbyggare borra hål i sliantläd! midt tHvH sildana
öppningar, och infälla dcröfl•er messingslil alfar som efte r behor kunna ilpprHs eller sl:ingas. Det är en förhällring af
denna melhod som 1>.11 föreslås. Fyllninesbrädena, öfver balk\äcarPn skulle nemli gc n r,öras alldr!Ps täta, så all de hindrade dunster från shefll'els undre delar intränga i hyllor
och på melland:~cll, men hafva infällda blyrör för alt leda
frisk luft till h~ltorna eenom sersidida öppninear i sllandäcl<,
hvill;a i de Il· sta fall !,und e hållas öppna, åtminstone längre
an porlar och ventilt>r på sidorna, och i annat fall kunde
förses med små sliOrslPnar för alt hindra vatten intränga.
Uti ett passagornrefarl)g der lnflslwrslenar blif1•it inrilitade
nära ludwma, dn dessa måste hilllas stängda, märldes derigenom sådan! drar,, all f'lt slyeke af ett lidnincsblad medföljde upp f:Pilom sf,orstPnsöppninr,en.
För alt åter brreda nödig lnflvPxling mellan fartyp,els
timmer, hvill;a annars l<ilt a11gripas af tonMa, föreslfts alt
hvarje bordl:iggninp,s- och garnerinp,splanl;a på sin mot limren vända sida förses med ett par lånr,sgiientle fördjupningar,
så alt fri lnft1·exling derigenom beredes långs hela fartyget,
hvilkPn vid stafvarne genom fina horrarle hål kund<' sammanbindas med andra sidans. Andra hål med sl<jnllnckor
måste derjt>mle upplagas i skandåck. Sllulle . det anses försvagande att bo rra alltför månsa hål tlrr, så kundr rum för
Juftvexling lt>mnas hring tle förr namnda bi!'I'ÖI'!:'ns slwrstenar. Det skulle måhända vara ännu hältre alt göra små inskärningar tvärs öfver alla limren, innan plankorna tlervid
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fästades, och med iakttagande att dessa hål icke inirälfade
midtför nålen; men måhända skall detta anses mera försvagande för fartyget ån rånnor i plankorne.
Det år troligt att insekter äfven skulle vantrifvas i ett
så väl venlileradt fartyg, ty man vet alt kaclierlaclwr isynnerhl)t söka sådana platser som icke hafva luftvexling.
Den som tillbragt många år på fartyg, och inandats en
luft som gifver blyfårg åt knappar och andra messingssaker,
skall utan tvifvel beldaga trupper och emigranter, då de inpackas på illa ventilerade fartyg, och önska att någon method måtte allmänt antagas att befordra frisk lurt, trefnad
och svalka uti de undre delarue af fartyg.

UTDRAG UR PREl\UER-LÖ JTNANTERNE RUDBECKS OCH
AMEENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE OM IAKTTAGELSER UNDER EN UTRIKES RESA:

{Fortsättning från föregående häfte.)

Franska och Engelska Mörsarefartyg.
Såval uti Franl1rike som uti Eneland förefinnes uti sjelfva systemet för Mörsare-lavettaget en mårlibar olikhet med
lavettaget å de Svenska.

Mörsarefartygen. Å de båda första ländHoas mörsarefartyg kunna mörsarna riklas åt alla sidor, {l'anlir;tvis riklas
de tvärs ut), men hafva ingen rel1 yl. Å de SYenska der e-

mot är mörsaren alltid ril;tad rätt föröfver, lavetten år försedd med hrok och rekj'l meueifves.
Att kunna verl•ställa sidoril1tningen med mörsaren och alt
kunna kasta åt alla sidor, anses äga följande fördelar:
J:o. Alt fartyeet kan förtöjas uti den för sjö, vind
eller ström lämpligaste direktionen, då deremot, om kastniogen måste verkställas rätt föröfver, fartyect måste förtöjas
med fören rätt emot målet, huru ofördelakliet detta läge ån
må vara.
2:o. Om mörsaren icke kan svängas, så måste riktningen verkställas med sjelfva fartn:et, hvill1et sålt>des bör vara
förtöjd! mPd ett eller tvenne anl;aren {eiiPr dragear) förut,
samt ett pä hvardera låringen. Riktningen, som sker genom att hala på den ena och lira på den andra alilerförtöjningen, går långsamt, fordrar flera man och kan molvägas af
vind eller ström. Om mörsaren deremot kan svängas, så
''erksl:tlles sidoril;tningeo ganska lätt och fort med spakar
och taljor.
Att icl;e låta mörsaren rekylera ans<'s hafva dPn fördelen att icl1e behöfva sätta till bords för hvarje kast, att brok
och' taljor m. m. äro öfverOödiua. Om reliyl medgirves då
mörsaren kan sv än gas, så uppstår oödvändieheten alt hafva
mörsare-Iiare t tillräcldigt lånet och bredt för att medgifva
denna rekyl, åt hvilket håll l1astnineen ån må sl;e, så vida
det icke låter sig t:öra att hafva en lwrsör, ~om h~r !Jiott
den ena ändan hvilande på bäddningen och den andra eller
svansen utskjutande öfver d-et fasta däcl;t>l.
De Franska mörsarne hafva icl1e lappar, ulan äro faslgjutoe på et t pl:1n, hvilket fälles in och fäsles med bultar vid
lavetten, som uteöres af en rund plan.
De Eneelslia mörsarne hafva tappar lil1asom dc Svenska.
Ända till under nyss slutade krig hafva de Franslia miirsarefartygen uiBjorls af stora fartyg om 800 tons, hvarje
rartyg ågtlo 2:ne mörsare ar 32 et,n
10,91 dec. tum, placerade på bäddningar, beslående ar i kors lagda fyrkanliga stoc-

=

224
kar, ll\'ilka voro 3( furu i de undr~ lagrPn, för att girva lagom elasticitet, och ek i de öfre. Dessa häddningar motstodo ganska väl den vertikala tryckningen, m~n den horizonleJa slråf1•ade alt öppna mörsare-kare ls väggar, hvarföre
sneda stöttor placPrades PmeHan karets vär,gar ocla filrtygssidan. Sed; n det observerats att fartyPssidan led derar
"
,
emedan den uppbar hela lryckningrn, sf1 fann man siu föranlåten alt sammanbinda de båda sidorna med svåra jerubultar, gåPnde !Tårs genom fartygPI.
Da nndPr sednaste l;riget l'ransmännen och Engelsmännen skulle hy[!ga flytande batterier samt mörsarefartyg och
kanonslupar, gjorde de båda natiooerne utbyte af ritningar på dd sätt, att Fransmännen lemnalle ritningar på de
Hylande batterierna och Engelsm<innen på mörsarefarlyg en.
De nya Franslia mörsarefarlygen~ hvill;a dPitogo vid Sveaborgs bombardering aro byggda hufvudsaklicen lika med de
Engelslia, men hafva blirvit gjorde längre, för att lnmna bära
2:ne mörsarP.
Den idee man följt vid byggandet af de nya mörsarefartnren, :ir i lwrthet följande:
Att göra dem så små som möjlict på tlt•t all rartyget
vid sl;oltlossuingen sliltlle gifva sig undan i vattnet, (d•• gamla
Franska milrsarl'fartygen \'Oro om 800 tons, de Engrlsl;a nya
äro om 166 och de Franska nya om 192 tons); all r,öra
sidan mycket star k på dr! slålie der mörsarne äro plact>rade,
men alt låta den ulifva af vanlig tjocklek mot båda ändarne,
att gifva dem så liten tackling som möjliet, ty de anses i
vanliga fall alllid böra bogseras.
Tvenne Franska Officerare M:r Pasloureau, 11 lngeoieur de
la Marine" och M:r Sapia ,Chef de batallion d'arlillerie de la
Marine 11 , voro skickade till England föt• att öfvervara de försök
som gjordes med Engelska mörsarefarlyg en, hvarefter de
sedermera borde uppuöra planen till de Franska.
Enligt dessa Officerares rapport hade ett litet fartyg,
"Sinbad 11 , om 166 lonneaux blirvit inrättadt till mörsarefar-
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tyg. Bäddningen var i det närmaste lil;nande bäddningarne
på de Engel ska mö rsar efarlleen, som under Lord Exmouths
hefal bombarderad e Algier.
Lavetten hvilade på en plattform, på h vilken den kunde svångas omkring en ph·ot. Platlformt'n 11Vilade på 6 st. svåra lvårhjelkar, h viiila uppburosar
,·ertikalt stående stöttor, i 3:ne rader, 6 i hvarje rad, ellrr
summa l S.
12 st. vulcanicerade kautchulisskifvor 2 17 dec.
tum tjocka och 6 tum i diamett'r voro lag•le emellan plattformen och tviirbjrlkarne ; mörsarens diameter var= 41 dec.
tum; viBt = 30 Sl;rpp. v. v.; vid försöken anvftndes 21 11!1
sliålp. l;rut, som ear t•n porlee af (i,400 alnar.
1\Pdan i första kastet förorsakade lnrttqckl'l betydlig
sl;a<la å tia eket samt relingen framför mörsaren, och för hvarje
kast hoppade mörsaren och lavett«>n höet npp (S,s '? dec.
tnm) från pl~ttformeo, utan alt dPnna scdnare, som var placerad dirl'l;te på kanlchuksskifl'ornP, llftad<'s upp, hvart>ftt'r
den m•·rl hela sin tynp,d föll tillhal;a pil platlfllrmen. Srdrrmera borttogos kautchul;ssliifvornP, livarefter kastningen filrisattes; man hatl e troll, all de våldsamma rörelserna derigenom skulle minskas, men del visad~ sig alt de Vllro lika
starka som förut.
I April månad 1855 anslålides uti Lorieot försök med
det nya Franska w.örsarefartyget "le Tocsin" om 192 torrs,
som sed Prrnera tillika med 4 antlra likadana användes l'i,J
sveaborgs bombardering . Detta fartyg har 2:ne st. Il dec.
tums (32C/rn) mi\rsare. Del har platt botten; midlför båda
mörsarne är sidan myckPt starkt byggd, men mot båda åndarne artager sidans tjocklek, så att den icke hlifver starkare än på ett annat fartyg af samma storl ek. ll iuhloinu•·n
upptager en längd af 1 O alnar. På botten, som är platt,
aro placerade 3:ne st. långskeppsbalkar, en micltöfvPr köiPn
och en på hvardera sidan ungefär midtemellan köl och sida. Dessa balliar upphåra 3:ne rndH vertikalt stående
8,5 dec. tums stöttor, 9 i hvnrje rad, således tillsamman s
27 st. Öfre ändarnc af dessa stöttor ii ro infällda uti 3:ne
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st. Jångskeppsbalkar, en fot i fyrkant, IJVar·på hvila 9 si. tvärskeppsbalkar af samma svårlek. De båda balkarne, som äro
midt under rnörsarepivoterne, äro uti 2:ne delar, (hvardera
6! dec. tum breda) en på hvardera sidan af pivoten, således blir tvärskeppsbalkarnes antal i sjelfva verket Il i stället !ör 9. Emellan balkarnes öfverkant och däcksplankornes
underlianl återstår ännu ett tomrum, af ungefår 2,5 fots
djup. Detta rum är medelst balliar delad! uti 2:ne qvadratiska kar af 9,~ fots sida. Uti hvardera af dessa kar är en
fast plattform, S,.s dec. tum tjock i midlen, på hvilken är en
stark pivot. Ofvanpå hvardera plattformen ;iro uti hörnen
starka fyllningar af el! faslbultade, så att ett rundl hål hildas,
hvaruti mörsare-lavetten nedsjunker och lian sväneas omkring pivoten. Lavetten har uti det runda hålet eller· karet
ett spelrum ar J,'r dec. tum åt h varje sida. Ändamålet med
detta spelrum är att, efter ferkställd riktning, kunna slå in
liilar mellan lavetlen och karets sidor för att motverka en
del af rek ylen, pil det att icke denna skall verl1a eosamt på
pivoten
För alt eifva 1\liad styrka mot rekylen i horisontel dl•tning finnas upp under dack slräfvor mellan de nyss beskrifne karens sidor och fartygssidan, och dessutom finnas sträfvor, hvillias öfre ändar äro iniiiiide uti vinlieln som !Jildas
mellan långsliPpps- och tvärskE'ppsbalkarne och IJVi!kas nedre
ändar iiro infälde uti 2:ne långskeppsbalkar i slaget på fartyget. Dessa sträfvor stå uti 15° vinliel, och de falla så,
att om mörsaren rili!as tvärskepps, så utgör den slräfva,
som är midtrör mörsaren en fortsättning af dennes utdragne
kärnlinie.
Mörsarne kunna svängas så, att man kan l1asta ål alla
sidor.
Då försöl1en simlie verkställas, hade man emellan plattformen för den främre mörsaren och hvarje tvärskeppsbalk,
placerad 0,5 dec. tums tjocka kautcbuksskifvor, men inga
under den aktre mörsaren.
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Vid dessa likasom vid alla de fllrsök, som gjorts i
Frankrike med mörsarebaddninear och lavetter, ansåg Kommitteen det icke komma i fråga att börja med mindre än Il l
skålp. krulladdning, för att sedermera smånineoro öka
den ända till 33 skålp. Med anl~dning deraf kaslades lO st.
bomber med hvardera mörsaren nem!.
3:ne bomber med Il 175 skålp. lmJtladdning.
17,63
2:ne dito
dito.
" 23,50 "
2:ne dito
dito.
",, 28,20 "
dito
l
dito.
dito
1
30,56
dito.
" 31,75 "
dito
dito.
Under hela tiden, " som det "!w stades med dessa höga
laddningar, har det icke kunnat observeras, alt hvarken fartyg, bäddning, eller lavettage tagit nåeon skada. För de
första kasten kunde man nä3tan icke märka att mörsarelavetten lyftade sig från platrormen, och för de starl!aste
Iaddningarne var denna lyftning gansfia obetydlie, men efter
IJVad man tyclite sig märka, alltid n5got häftieare för den
mörsaren, för hvilken Invändes kanteshuk än för 'den andre;
den största lyftningen var för den förre l ,5
2,0 dec. tum
och för den sednare ungefår hälften.
Sedan fartreet kommit tillbaka in på varfvet uttogos
mörsarne, lavettorne och platrormarne för alt undersökas,
h varvid icke någon annan skada kunde upptäcl1as, än alt meta IIruiiarne under lavetterne gifvit sig, och det syntes som
om den Lavett, under hvilken det icke fanns någon kautschuk, sliulle hafva lidit något mera an den, h varunder kautchukssldfvorne voro placeradP.
Sedan försölien på "le Tocsin" blifvit slutade, anställdes
samma sorls försöli på ångfartyget 11 Cassiui", som blifvit inredt till mörsarefartyg med 2:ne st. mörsare. Bäddningen
delta fartyg utgjordes af i kors laggde långskepps- och
tvärskeppsbalkar, en fot i fyrkant, hvilken bäddning gick ånda nedifrån bot Il' n på fart ycet, ocb liknade bäddniocarne på

,

a

uti

229

228
de fartyg, som nnvrtntles . vid Alglers och S:t Jean u'UIIoas
bombarderingar. För all gifva mera elasticitet, voro de undre lagen af furu och de öfre ar ek. Dt•t anv:lndes alldeles ingen kautschuk, Med 11vardora mörsaren kaslades s
bomber med laddningar tilltagan1le från H,1o skålp. anda till
33 skålp.
Under denna kastning hafl'a lavetterne nästan allsit:ke
l j· flats upp från plattformen; hvarken Iavetiage eller bäddning halva lidit någonting, men relineen och d<icket framför mörsarne halva lidit betydligt af lufttrycket, hvarföre d~>t
ansågs nödvändigt att borttaga relingen på sidan om mörsaren .
Ula[ dessa försök ombord på Tocsio och Cassini har
man kommit till den slutsats, alt det möjligen kunde
vara skäl alt am·ända tunna kau!chullsskifvor, 0,5 dec.
tum tjocka, ombord på de små mörsarefart ygen, men alt de
äro öfvel'flödiga ombord å Cassini, livars båddninr. anses vara mera elastisk an de förres. Anl'ändandet ar tjocka kautchuksskif,·or anses icke vara ändamålsenligt, i anseende till
den alltför valdsamma reaktionen.
l Franlirike anses det icke vara fördPialiligt alt hafva
förmycket elastiska bäddningar.
L.ufltryckningen vid skolllossnineen var så stark, särdeles på Tocsin, att man kände en besvårande trycbning på
bröstet, hvarföre det ansågs nödvändigt att vid fortsatt kastning gifva manskapet bröstharnesk {des plastrons, samt alt
hafva bomull i öronen"').
l\1:r Sapia, Chef Je IJatallion d'<Hlillerie de la Marine,
som öfvervarit de försök; hvilka blirvit ejorde uti England
*) En Officer, som varit ombord på Mörsare-Briggen "la Palinu" vid
bombarderingen af Sebastopol och Kinburn, har bt>rätlat att lufttryckningen var så sla.rk, aLt hesältningen måste för hvarje skott
draga sig för- och akterut, den som firade af måste draga sig så
långt som möjligt tillbaka, och för att mildra det v~lusamma,slaget
på bröstet, luta sig framåt. Man har äfven ansedt det vara skäl
aU gifva manskapet suspensoirer.

ocb som kommenderade mörsare-balleriernQ vid Sveaborgs
bombardering, år icke af samma tanke som de Fransila Officerare, hvilka anse anvf1ndandet af ~autschuk vara öfverflödigt. Ban anser alt de försök som blifvit verkställde ombord på Tocsin och vid h vilka det endast ka~tades J O bomber med hvarje mörsare, äro alldeles otillräckliga, och alt
man, för alt få frå~:an afgjord, borde halva kaslat Oere lumdra bomber med de största Iaddningarne 25 a 33 skålp.
Enligt denna Officers öfvertygt>lse äro de ~autcbuksskifvor
som amändts på Engelska mörsarefartygen särdeles åndamlilseoliga, de äro 2,7 dec. tum tjocka och 7,o dec. tum i
diameter med ett hål för en bult i midten.
De som
tillverkas af M:r Tuller uti London, som har patent derpå,
anses vara de bästa, ty de äro hårdt komprimerade, så att
det fordras en mycket starl1 kraft för att pressa dem vidare
tillsamman. Följande tabell ulvisar huru mycl1rt de sammaopressas ar olika tryckninear.
15 Cwt sammao(fl'essas l inches
30
~
"
'3
,·
60 "
4

,

l 00

"

l

,.

500

"

2

"

Ombord å de Encelska mörsarefartygen vid Sveaborg
an vändes J 6 st. sådana skifvor emellan tvårbalkarue och
plattformen, neml. 4 nära intill pivoten och 12 uti en cirkel
närmare perift>rien.
M:r Pastoureau och M:r Sapia föreslå, uti en not af den
9 Mars 1855, alt anbringa:
J:o. En lwutchul.sshifva 0,5 dec.. tum tjock, l n ,2o lång
och 1 ,oo bred mellan mörsarens plan och lavetten.
2:o. llunda sbifvor 0,11 dec. tum tjocka under de
bultar som fästa mörsaren vid lavetten.
3:o. Likadana runda skirvor pi\ pivotens undre ända.
4:o. Kau!chukssldfvor 0 15 dec. tum tjocka mellan plattformen och balkaror,
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så val uti Frankri11e som Eneland iir man beläten med de nya

rartyeens båddningar med de vrrtihala stött orne. De försöl 1, som
dermed gjorts hafva varit fullkomlie t tillfredsställande. Båda flottorna hade sädana mörsarefartyg vid Sveabore, och ehuruväl, såsom bekant är, de Engelska mörsal"lle sprungo, så var det ineen
mimärkning att göra mot bäddningarne. livad Fransmånneo
angår, så äro de alldeles förtjuste öfver det sätt, hvarpå deras fartyg uthärdat kastniogro ar en måned bomber med
svåra laddoinear vid Sv~aborg, hvilket l1an ses dt•ls ar oårliggaode utdrag af ett brer från Chefen på mörsarefartyget
Ja Trombe, och dels af samma Officers rapport efter bombarderingen, och hvaraf synes, att nämnde fartyg kastade
350 bomber med laddningar af 20 a 25 skålp. krut,
På inget af de öfnga Mörsarl'fartyg som deltogo uti
Sveaborgs bombardering hade hvarlll'O b:lddningar eller fartyget lidit ar den långvariga l!aslninp,~n, men förhållandet har
icke varit så med lavetterne, hvilka snart började alt blifva
bristfälliga. Chrfen på la Trombe tror iclie alt han skulle
harva kunnat kasta 250 bomber med hvarje mörsare, innan
Javettt·rne varit odugliga. Enliet lians påstående bidrogo de
måoga bultarue som gå igenom lavetten, mer att försvaga
lin att förstärka.
/

De förnämsta dimensionerna å Franska mörsarefartmen
liro:
Längd i vattenlirlien 23 140 = 78 fot.
Bredd .
6,10 = 20,3 11
Djupeående
1,35
4,5,
Proviant tages för 45 dagar, vatten för 30 för 20mans
bt>sfillning.

=

Mörsart>farlygens nautiska t'{!enskaper äro icke lika väl
lyckade som deras bäddninear. De handlera sig illa uti sjögång och det anst>s alt de under längre sjöres"or böra Ieruna
sina mörsare ombord på _något annat fartm. De sPgla illa,
till följd af deras ringa segclarea, de rulla och stampa myc-

ket hårdt. Emot inredningen finnes äfven ålskilliga anmärkningar. Uti Olilob er 1855 förordnad~ Frausl;a ~larin-mioi
stern en kornmille för att ytlra sig angående de nya mörsarefartygen och föreslå de förändringar som borde göras.

Om Roberts hängande Mörsare.
Vi hafva under vår resa sölit att så mycket som möjligt försl1atfa upplysniD{{ar och inhemta olika personers tankar om Capitaine RobHis hängande mörsare.
De Franska Officerarne M:r Pastoureau och M:r Sapia,
hvill!a såsom redan blifvit nåmndt varit sliickade till Eneland
för att taga l1ånnedom om de Engelsl!a mörsarefartygen, öf.ervoro de försöli som uti Woolwich ejordes med Roberts
mörsare. Båda dessa Officerare, hvilkas bekantskap vi hade
tillfälle att göra, !Jafva gifvit ett högst ofördelaktigt yllraode
rim delta lavettage, och M:r Sapia har i sin rapport anmärkt,
hurusom Capilaine llobl~rts misstagit sie, då han påstått att
tryckningen vid slwtllossningen skulle försvinna till följd af
den svängande rörelsen.
Mörsaren har dessutom v31dsamma rörelser, särdeles
har mynningen stor benägenhet att ryckas hastigt upp och
sedan falla hårdt ned.
Under försöken förliOmmo derföre ständiga reparationer.
M:r Sapia påslår att det visade sig fördelaktigt, att icke försöka hindra mynningens rörelse.
Uti Franl1rike hafva troligen till följd af nämnde Orticerares ofördelaliliga rapport, inga försök med bångande mörsare blifvit gjorda.
Uti England frågade vi Oere personer såväl i Woulwich
som ombord på Excellent om deras tankar angående ifrågavarande invention. Af alla dessa personer var det ingen som
berömde den öppet, men de Ilesta gåfvo antingen undvikande svar eller svarade bestämdt alt ue ansägo den vara af
föga eller intet värde.
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M:r Alexandre's Lavettflge (ör Bombkanoner och Mörsare.
Vid sl!jutoinp, eller kastning verl1ar den kraft som åstadkommer rel1ylen uti snmma direl<tioo som kanalens axel
och den l;an upplösas uti 2:ne lirarter, en horisonid och en
verlilial. Den horisontria l1raften stilter kanonen i en rörelse
akteröfver, som vanligen hämmas af brokPn, klfrmmareskrufvar, lutande plan m. m. Den \'ertikala kraften verkar såsom
ett slag på dåck, den blir allt starkare ju högre elevationen
är, och vill 45° elevation tir den lil•a med den borisonteJa;
den rw•dl'örer den oliip,enhden, alt man är tvungen att göra
daelien starkare än hvau som eljest !mode behöfvas, samt
att för mörsare byer,a särskildta fartyg med starka b<iddninear:, som äro dyra, tunp,a och upptaga en stor del af fartyget.
En Frans!\ OfflcPr lVJ:r Alexandre, Chef de batallion d'artilleri de la MarinP, har sökt alt lösa det problem, ått med
en bomblianan eller mörsare, placerad på ett vanligt däcl1,
l1unna kasta bomber mPd de högsia laddningar utan att däcket frestas. För detta :indamål har M:r Alexandre inlemoat
ritningar jeiJliP försJap, liJJ ett Javeltaee kallad\ 11 alfut achassis circulairt~ pour annull•·r le choc sur le pant'\ h varefter en
lavett till en 9 tums bomblu1non och en lavett till en Il
dec. tums mörsare blifvil förfardit:ade och försökte*').
Detta lavrllap,e nigöres af en lavett och en lwrsör, som
äro så besliaffade, att Iavriteos underkant och l1ursörens bana ~ro i fo rm af cirl<elb~gar. Man lian till en början röreställa sir: alt kanonen liep,er fast uti lavetten, si\ att den icl1e
lian dn1npas; d~ laHlten står midt på lnusören är kanonen
horisonl r- 1, om den derifrån halas fram så erhålles allt större
ocb störe Plevalion, så att om l•ursören ar indelad uti grade r och ett märke !lnnPs på lavetten eller tvärtom, så behöfves, för att gifva l1anonen en viss elevation, endast ·att

,

") Dessa ritningar hafva b1ifvit granskade af l{ejsar Napoleon sjelf,
som fann dem äga så stort värde, att han genast lät utnämna M:r"
A1eXc1od rc, som cW var en af de yngste Capitainer, till Chef de Ba- ·
tallion.

detta märl1e kommer öfverens med det eifna gradtalet. Om
fartyget har· lu·&ogning ökas eller minskas detta gradtal med
krfmgningsgradernas antal. Om så slitdie påfordras kan elevationen slullieen jemkas genom dumpning.
Jdeeo, h varpå hela systemet erundar sig, är eauska enkel,
nemlieen: att h varhelst på l1ursören Iavellen befinner sig, går
rekylkraftens direktion uti tangentens riktning till bågen,
Detta lavettage har redan blifvit försällt och lemnat fördelaktiga resultater, såsom af medföljande utdrag ur rapporten kan ses. Den förnämsta fördelen som M:r Alexandre
dermed afsrll är: "att särskild! byggde mörsarefartyg, hvillia
endast undantagsvis och kanhända alldeles icke under ett
helt krig komma att behöfvas, blifva öfverflödiga. En, två
eller flera mörsare lmooa placeras på bvilket fartyg som
helst, från skeppet ända ned till skonaren, utan att någon
annan inrättning behöfver göras än upptagande af hål i däck
för pivoterne."
''Om England och Frankrilie unriH nyss slutade krig äet
sådant lavettage, och den tillämnade bombarderingen af
Cronstadt blifvit beslutad, sä hade det t'ndast erfordrats att,
på samma gång ordres derom afsändes, sldclw till Ilattorna
mörsare med tillhörande lavettage, eller ocl;så endast lavettage till de å fartygen befintlige svåra hornbl1anoneroe. 11
Innan vi lemnade LoriPilt visade oss M:r· Alexandre ett
bref från 11 le Consul de lraveaux de la Marine 11 med uoderrät. telse om alt sj~lfva ideen med lavettaget, hvill!el på det högsta berömdes, var antagen, men att alldenstund svårighet visat sig alt anskaffa passande l1rumt virke till lilli'SÖrens sidoplaokor, samt mörsaren eller bombl1anonen ansågs komma
för högt upp, så uppmanatles han alt inkomma med ritningar till en kursör al jern så besl;atfau, alt hela systemet skulle
komma så lågt som möjliet. !\l:r Alexandre erhöll för öfrigt
fria händer att fil :indra mörsarnes eller bombl;anooernas kon··
struktioo, såsom honom bast slilllle synas.
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M:r Alex3ndre :imn3de till följll derar låta lavetten han-.
ga mellan sidoplnnliornn på liursören i ståilet för att slå ofTaopi) densamma.
Utdrag utur 1·apporter, som blifvit inlemnade afde kommitteer
'
hvilka varit beordrade att försö/w M:r Alexandre' s Lat•ettage.
'l) l Au~us!i rtdnaJ år 1855 san,lade suti Bresten kommille
beslå ende af 2:ne Offic erare af Ar!illerie de la Marin<>, en Construc!ions-orn cer och 2:oe Sjö -offi cerare>, för att försöl<a en
l·avett till en 9 tums dec. tum bomhlwooo, som blifvit för-
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ltdlismen em ellan kanonens lliHnlinie ocl1 tan~enten till l>å~en
som pas serade genom lianonens och lavritens tyn t{dpunkt
upphördt•, så var slaget pfl däcket obetydligt starliare än
förut. Slullig en slijötos 2:nt> slwlt under 25° elevation, det
ena med lavetten på 33° och l1arnmaren nedsånlit i lavetten
8° och det andl'a med lavetten på 17° och kammaren höjd
8° öfver sitt vanliga l<iae uti lavetten, hvarvid freslnint:en
pli tliic l!et var lilia så obetyd liff 1 som vid de föreeående skotten. (Se följaode tabell).

.,"'c
"'
~

fiirdir;ad efter M:r· !dexandre's ritninr;ar.
Försö li en verkställdes ombord å en !{anooierbrigr, "la Tactique." Man hade förut på detta fart~g placerat stöttor und f' r d:ick, för att armera d!'! med 30-pund. svåra lwnoner,
men rör att rililigt kunna bedömrna laveliagens Wrm5ea att
omintete-öra slagt>t på däck, bldvo dessa stöttor afs åeade så
att hela trycliuing en uppbars af diiclisballiarne, som voro
stödda Plldast vid ändarne; och för· att lnmna aO:isa huru
myckrt dessa höjde si~ för hvarje skolt placerades under
tbc!\ l'll graderad lillrsör.
Slijutnin~en börjades gP!last under 30° elevation, hvilken t• n l i~t · M: r Alexandr e's försla g sliltlle vara den högsta,
men sedan lwmmii!een al . de 5 första sliolten öfvertyp,at
siu om att sl<tr, et på diick kunde anses för noll, ökades t'l6vation en genom at t sflnka liammaren uti lav etten, medelst
Ehuru delta sätt
rililhil ens utdragande eller horltagande.
emedau paraoförd<'lal;tigt,
var
att eifva li anonen elevation
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För att hålla lavetten qv~r på kursören vid 300 a 3:;o
elevation begagnades förltlrade stroppar af 2 tums tross .
Vid tillbordssflttniugen har erfordrats 20 man. Ladd·
niogen och tillhordssättningPn verkställdes på 3 ~ minut.
Vid skjutning under mindre än 200 elevation anser kom.
mitteen d~n vanliga servisen 14 man, vnra tillrädilig.
Föl' jemförelses slmll sl;jötos sedermera 14 slwtt med
samma Iwnoo uti vanlig lavt-tt under 25o, 26o, 31 ~o, och
:37° elevation.
Däckets svietniog varierade mellan 1,5 och 1175 dec. tum,
d. v. s. den var 3 gånger så stor som då M:r Alexandre's
lavetla[!e beeagnades. Lavellen hoppade betydliet, livarigenom fartyget f1·estndes. Rel.ylens längd till styf brok var 6
fot, utan någon benagenhet till återgång till bords. Servisen
bestod af 14 man. Laddningen och tillbordssättningen upptog 3 ~ minut.
Kommitteen slutar sin rapport med uppräknande! ar
de fördelar, som kunna vinnas genom använtlandet af det
föreslagna lavettaget; och uttrycker den åsigten, att svaga
fartyg lmnna armeras med 9 dec. tums bombl,anoner, för
att kasta und er höga elevationer, endast dilcket uppstöttas
af några smäckra stöttor.
b) Uti Februari månad 1856 sammantrf1dde en annan kommitic för att försöka en lavett till en Il dec. tums mörsare
efter M:r Alexandre's system.
Kanonierbriggen la Tactique, som förut blifvit använd
att försöl;a bombkanonslavettaget, användes äfven för dessa
försöl1. Mörsaren placerades med sin lavett och Imrsör på
däck, utan att vara uppburen af någon bäddning och utan
att däcl1et stöttades.
Kommitteen ansåg den minsta laddning som kunde komma i fråga att användas vara 15l skålp. krut, bvarföre för-

söken genast började m~d denna laddning. Allteftersom
kommilteen öfvertygade sig alt fartnet l1uncle uthärda Ilastning med svårare laddnincar öliades dessa ända till 30 ~
skålpund.
Första daeen Ilastades 11 bombPr, hv~.raf 5 mPd 15!
skålp. krut, 5 med 22 ~ sliålp. och l med 30 4 sli fllp. l;rut,
hvarvid dllcl;ets första svietninr, var = 1 l der. tum.
Till följd deraf att ena sidoplonliall nli hursören bräcktes vid det ställe der hålen för brol;en voro anbringade
måste försöken uppskjutas tillsvidare. Sidoplaol;an r Ppar erades med plattjernssldfvor och brolien ändrad es så, alt br okIdammarile fastades vid lwrsörens hröstlwlf.
Derefter påhörjndes för söken ånyo, ll\•arvirl liaslades
25 bomber, nernl. 4 med 22 fi skå!p. l;rut och 21 med 30 i
skål p. Däckets största svip,tninr; var för ett l; a st = 1,9 dec.
tum, eljest var . cl•·n vanlica svi:;tnioeen J 1 25 dec. tum.
Till brol• användes en otjiiraJ 6 ~ tum s tross ell r r vanlig 30-pund. och so-pund. brolilross.
sedan dessa försök blifvit slutade inlad es fart yeet på
varfvet, hvarest så väl fartygPl som lavett acet noe n undersöktes, utan att det lwndt< observt>ras alt hvarl;en dd ena
eller det andra lidit nåp,ontine ar ilastning en.
Innan kommi!leen trädde till samman had e r edan 17
bomber förut blifvit l;astade, hvaraf 6 med t 5 l skålp., 6
med 20 ~. 2 med 24 ~ sliålp. och 3 mer! 30 ~ sk ålp. kr ut.
Hvill;et sammanlagd! gör 53 kast med svåra laddningar.
Kommitteen ansåg lavettaget tillräcliligt försölit för att
kunna afgifva det mest gynsamma utlåtand e derom oc h föreslår endast några ändrin~ar uti detaljerna.

Flytande Batterier.
Frankrike äger 5 st. flytande batteri er, de äro byggde i
Lorient efter ritning af M:r Gnyesse, Ingenieur de la Marine.
Fartygets form liknar temligen nära en fyrliantig låda. Botten är .alldeles platt, sidan går uti skarp vinkel deremot och
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går sedan nästan rätt upp, endast nåeot uteallande mellan
botten och vatteolioien, samt orvanför vattenlioien, nä~ot
iofallaode, för- och alderstäf aro nCtstan lodrätta. Köl finnes
icke. De 3:ne yttersta planlip,ånearne af den llata botten
äro tjoclwre än de öfrir,r-o, dessa planlip,anp,ars ljocldeli är
3l dec. tum, de öfri::e = 3 dec. tum. Spantenas tjoelilek
är vid vattenlinien 8,7ti dec. tum ~amt upptill och nedtill
7,4 dec. tum. De balkar som bilda hotten äro Il dec. tum
i fyrkaot, lir,gande tätt in,id livarandra; bordläggningens
tjocldel1 = 6,H dec. tum, men på ett afstånd af 2,• fot
från vattenlinien, h varest jrrnbeldädnarleo slut ar är den l 0,1
dec. tum, livarifrån den åter arsmalnar nedåt.

=

Jernplåtarnes tjoclddi är 3,705 dec. Jum uti vattenlinien,
men öfver och under densamma 3,37 dee. tnm. Diickshalkarne äro placerade helt nära liVarandra och däcksplankorne
utgöras af 7,H dec. tum tjocl1a balkar.
Lndwr'le täckas
under striden med en svår ballifyllnine. Portarne äro p,jorda så små som möjlip,t, deras dimensionPr iiro: hiljd
2,4 fot; bredd
2 1·\6 fot. Undre prHtldot;.ens öfverkants
höjd öfver vattnet 4,ot fot. Fartygets l;inp,d i vattenlinien
= 178 fot; bredd i vatt enlinien utanför jernheld:tdnad en =
44,3 fot. Djupeående = 7 , 95 fot. DeplacP.ment = 1461,77
touneaux, vattenliniens ar1!a = 636,s6 qv. metres: nolllo·ysspanlets area = 30,70 qv. Illetres. llesiillning = 280 man.
Proviant tages för 30 dagar; vatten rör 23.

=

=

Bestydningen uteöres af 16 st. 50-pund. svåra kanoner och 2:ne st. l S-pund. l1anoner.
Machinerna äro högtrycknings af 150 hästars kraft.
Cylinderns inre diameter
om,6oo ::::r 2,02 fot.
Pistonslagets längd
• - om,Goo = 2,02 ,
Propellern är fyrb!adie, diameter = 1m,so
6 1o6 ,
Stigoine
2m,1o
9,t fot; antal slag i minuten
120.
Vanliga ångtrycket uti pannorna = 5 atmosferer.
Till nppeldnirg åtgår 3 timmar.

=

=

=

=
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Dessa fartyg äro tacklade till Barkskepp.
Dimensioner å master och r11 ndhult å ro:
Dia met.
L~ngd.
Stormast
21m, ;o
om,4!l
Fockmast
om,46
J9lll ,50
l'l'lesanmast
l6m,oo
om,30
Bogspröt
om,u
I 0' 11 ,30
storstången
15m,oo
om,2s
Förstången
15m ,oo
0m 1 2S
I(J yfvarbo m men
om,2t
12 01 ,oo
stor- rån
1sm ,oo
om,3o
Fockrån
tsm ,oo
orn,ao
um,oo
Stormårs-rån
o:::!,23
Förmärs-rån
um,10
om,23
8m
TO
om,15
storbram-rån
1
sm,70
om,t5
Förbram-rån
om,16
s,moo
l\lesan-ealtel
om,20
9m,so
Galfel-A pe-gaiTel
gm,
10
om,18
Galfei-Focli-eaffel •
om,23
Il m,50
Mesanbommen
Sq:lens areor ~ro uti q vadrat-metres:
storseglet = 195 152; Focken
116 115; StormårsseRiet
= l U-,31; Förmårssc>glel = 'Il ~!,st j Storhramsep,let = ~9,~9;
)esan
8S,o4; Galfelapan = 1 S9,oo j Galfelfocken = 129,50;
Klyfvaren
69,330; Förstängstagsecel
~6,56; Förhramseelet
~9,~9.
Vidlyftiga försök hafva blifvit gjorda vid Vincennes för
alt utröna jernplåtars förrnaga att motslå skjutning. Af dessa
försök har det visat sie att plåtar af samma tjocklek hafv.a
dertill hö~:st olil\a förm5ca. De plåtar som visat sig vara
båst, voro från Rive de Gicr nära Lyon och Crensot, hvarföre . plåtarue till de Franska llytande batterierna togos från
dessa båda ställen. Ena sidan å hvarje batteri bekläddes
med plåtar från det el)a stället och den andra från det anåra ar dessa båda ställen. Vid Kinburn voro endast de

.

=

=

),1

=

=

=

240

241

sidor, som Yoro klädda med plåtar frän Rivc de Gier vände
,
mot fienden.
Priserna å plåtaroe voro: 100 a 11 O a 130 francs rör
100 kilop,ramer.
Trenne af de franska flytande batterierna deltogo uti
striden vid Kinburn, nemlip,en: la Devastatiou, la Lave och
Ja Tonnante.
Fartygen voro förtöjda på 4 å 5 kabellängders afstånd
från fästningen på ett djup af 2m,so a ~ metres. Ryssarne
underhöllo en regulier och säker eld från kl. st40 r. m. till
Iii. 11t50 '? La Devastation hade blifvit lråtfadt af 29 kulor
öfver vallenlinien och af ett obekant antal under densamm a;
35 lit!lor ricochetterade på däck ; flaggan blef genomsl;juten,
sienaimasten afsl1uren på 2:ne ställen och ett varpankare
söndersl1jutet. Trenne bomber komniO in på t,atterie t: en
genom storluckan, hvars betäckning var ofullständig, blesserade en man j en bröts sönder mot kanten af 4:de porten
blesserade en kanonkommendör och 5 man; en genom 5:te
porten dödade en man, livarförutom 6 man blesserades af
bombstycken eller trädsplint.
La Devastation skjöt 1265
projektiler.
La Lave har endast 3:ne märken efter kulor öfver· vattenlinien, ingen man blef dödad eller blesserad. Detta fartyg sl1jöt 900 skolt.
La Toanante har blirvit träffad ar 79 projel1tiler, hvarar
12 i eller under vattenlioien, flera kulor trålfade nära kanteroa af portarue och hade troliffen åstadkommit stor skada
på batteriet om portarue varit något större. 3:ne man vid
l:a kanon blesserades af bitarue af en kula, som sönderbröts
mot portens kant, och 6 man vid 12:te kanon blesserades of
en kula, som sönderslogs mot trumfen på kanonen under
det denna laddades.
Märken efter de kulor som trälfade de flytande batterierna, synas på plåtaroe i form af små segmenter af ringa
djup, och plåtarne äro icke skadade ..

,

De !lytande batterierna kunna visserligen vara förträffliga såsom fästningar, men såsom rartyg betraktade hafva de
högst dåliga egenskaper. Ehuru de Iransila flytande batterierna hade 3:ne ror, nemligen ett akterut på vanligt ställe
och rtt på hvardera låring en, samt dessutom svärd, liknande
de Holländska Kolfarnes och ehuru vål de både bogst;>rades af
starl1a ängfregatter och gingo med egen machin, så styrde
och manövrerade de ytterst illa.
För att få dessa fartyg att styra bättre, har ett projekt
blifvit uppgjord! alt flytta propellern akterom akterstäfven och
att fästa rodret vid en jernarm.
Eneelsmännen hafva S st. flytande batterier, hvaraf 4
st. äro om 1SSO tons, bestyel1ade med 16 st. 68-pund . kanoner af 95 cwt och hafva 200 hästkrafter j de 4 öfrige äro
om 1470 tons, de äro bestycliade med H st. 68-pund . kanoner af 95 cwt och hafva 150 hästkrafter.
De första engelska flytande batterier na byggdes i det
närmaste efter de Franska ritnin~:arne, men de som sist blifvit byggde äro betydligt ändrade ; de äro först byggde såsom ett vanliet jernfartyg, tlerofv anpå är en tjocl1 bordläep,ning ar träd, h varpå jernbeklädnaden ör fastad. Dessa fartyg
äro nåeot skarpare än de franska och handtera sig troligen
bättre i sjö.
På däck finnes en kur försedd med små hål för en utkik, som under striden skall observera kulornas nedslag,
stridens gång m. m.
Däcket består af tjocka fyrkantiga ball1ar. Uti luckorna
äro svåra jernstänger, som till utseende t kunna liknas vid
rosterna uti eldstaden under en ångpanna, ämnade att hindra kulor att slå ned uti batteriet, men att ändå nedsläppa
luft och dager.
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Utombords kunn~ hankar ulhåugas, för silarpskyLtar att
stå på. Skytlarne slå på molsalt sida om den hvaråt skjutes, de äro silledes skyddade ar hela rartyget och skjuta tvärs
öfver däck.
År 1854 utfördes uti England från skeppet Excellent
skjutrörsök med 4 ~ inches jernplålar. Dessa plåtar höllo mot
skjutning af Engelslia 32-pund. lmlor, sl;julne med l O L:bs
krutlad d ni ng, från en ka non ar 58 cw l, på ett arständ ar 360
yards, men cle rnotstodo icke de Engelska 68-pund. kulorna,
sl;jutne på 400 yards afstånd, med 13 L:bs ~rutladdning,
bvilkerr laddning man beräknat skulle gifva samma anslagsbastighet på denna dislance som 16 L:bs på 600 yards
arstån d.
Uti Belgien hafva i år för~ök blirvit gjorda för alt utröna kulors förmåga att genomtränga plåtbekl:1dnaden pä flyGlljutn inearne verl;slälldes från 48-pund.
tande batterier.
skålp.) kmtlad rl ning på 400 ruetres ar(19
kanon med s,
stånd. Trenne olika sorlers proje:1:iler an vändt>s, nem l. \'anliga kulor, härdade jernkulor och kulor af puddelstål. De
Tanli[!a lmJorna gjorde iiitryck af 7 a 8 centimetres och
sprackte plåtaro() till hela deras längd och hela deras tjocklek.

a

9 c~ntiln•·ters
De härdad e kulorna gjorde intryck af S
och spräcl1te äfven ,plåtarne. Kulorna plattades något, men
brötos ej ~öndPr,
({ulorna ar pnddelstål p,iogo
spräckte d~n helt och hållet.

tvärsigenom plåten och

Franska' och Engelska Kanonbtltar.
Uti Frankril;e byggde! under sista k.riget Ängkanonbåtar
af 3:ne olil;a modeller, af den största sorten som förde 4
st. svåra 5!1-puod. J;anoner byggdes 12, ar den andra sorten som förde 2:ne ar nyssnämnde kanoner byggdes s, och
af den minsta sorten som förde l st 30-puod. Sfär kanon
och 2 st. 18-puod. karronader, byggdes S st.

Dessa fartygs

förnämst~

dimensioner m. m. äro:

~:a klassen \z:~ klassen i 3:e klaslieD
Längd i vattenlinien • • • •
35,38
dito utanför bordBredd i
läggning • • •
7,76
6,0 o
6,72
Djupgå ende akter .
2,47 (2,75)
~ ,3 o
} 2,18
för
D1to
2,27
111
291 ton:x l64 ton:x 7!. to n:x
Deplacerr.ent (fartyget tomt)
484 ton:x :289 ton :x ~27,8 t:x
(med full last)
Dito
72 man
Besältningsstyrka
32 man
60 man
..
~5 daga1·
Proviant lag<'s för
30 daga r 15 da gar
42 dagar J 'j' dagar l8 da gar
Vallen tages för
43 ton:x 30 ton:x ~2 to n:x
l\ o l ocb ved tages.
..
110
~o
Machinernas hästkraft
60
om l 22
O'n,H
om ,oo
Cylindrarnes inre diameter.
om 26
om 140
0 01 ,50
Pistonslagets längd
4'
4
4
Propellerbladens antal
t m 00
tm 181
1m,S6
Propellerus diameter •
m'
..
'2n1,40
2m,so
stigning
Uito
1 l 25
2'2 5
145
Antal slag i minuten. .
4 alm.
4 at m.
4 atm.
Ångtryck. • • • •

.

.

. .

.
.. .. .
..
.

Första klassens kanonbåtar äro tacklade till brieg, de
öfriea hafva 2:ne master med snedsegel.
Första klassens kanonbåtar äro bestyckade med 4 st.
svära 50-pund. kanoner som skjuta med å kule-ladduing.
1\anonPrJla lmnna skjuta 2 förut och 2 akterut, eller också
all'a åt näeondPra sidan. På dack finnas 2:ne tvärväggar, en
för- och en akterut byggde, som en fartyessida, samt med
2:ne portar hvard:ra för kanooernil. Dessa vaegar åro lutande inåt farly!)et; d t> n som ar förut Ar ungdär 4 ~ m~tres
från förstHven och den som är akterut iir 3 metres från
al!lerstilfven. Förut hafYa dessa fart}g en sorts stjert likasom
pa J{anonjolllr, hvars däck sluttar föröfver, och är beklädt
ined plåt. Akterom drn aktre tvärvåggen år relingen nedskuren, så att den itr endast ungefår 1 ~ fot hög och liknar
ett höet vate;bord. Sålr-des bildas aliterut I'D sorts instängd
bassin, omeil'ven på förl;ant af tvårVå !)g <H' OCh på de öfrige
sidorna af den 15ga relineeo. Däcket i den·na bassin, IJVilket
år klädt med bly, är icke sluttande eller nedsänkt utan gär
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fortsättning af det öfriga tliicket. Det tyckes således som
det skulle erfara en hård tryckning vid skottlossning«>n ;
särdeles bör den uppstående relingen eller vaterbordet lida
betydligt ar lufttrycket, ty dess öfverkant ligger ob etydligt under kanonens kärnlinie ocb är 5 ~ 6 fot framför mynningen .
Innanför de 2:ne Ivarväggarne finnas back och hytta,
så att kanonerna vid skjutning för- eller akteröfver kunna
anses stå på ett täckt batteri. Att sköta kanonerna vid
skjut.oing för- eller akteröfver måtte · vara ganska trångt,
särdeles om snedriktning förekommer.
Fartygen äro beräknade alt göra 8,5 knop, vanligen göra
de dock mindre.
Andra klassens Kanonbåtar hafva 2:ne 50-pund. svåra
kanoner, som kunna skjuta för- eller akteröfver eller åt sidorna.
Tredje klassens Kanonbåtar harva en 30-pund. svår kanon som sl1juter föröfver samt 2:ne st. 18-pund. karronader.
Förut år en timrad, alileröfver lutande tvärvägg, med port
för kanonen. Däcket för om denna vägg sluttrr mot förstäfven; det är likasom väggen betäclit rut-d jernplåt. Farten på dessa kanonbåtar har i vadert väder varit 6 knop
då rnachiilen gjorde 225 slag i minuten.
På alla Fransila Kanonbåtarna hafva kanonerna fyrarullsde lådor.
Alla dessa fartyg i1andtera sig ytterst illa i den minsta
sjögång. Ar en mänGd rapporter, som vi haft tillf:Jlle att
taga kännedom af, inhemtas att de rulla och stampa så
bårdt, att vattnet icke täcker eldytorne i pannorna; all eldning blir omöjlig, propellern lyftes upp ur sjön, IJVarigenom
starka ryckningar uppko:nma i machineriet. således kunna
fartygen icke gå med machin, och med segel gå de föga
bättre. Kryssa gilra de dåligt; om de under sjögång få god
vind, våga de icke hålla af och slyra kurs. De slingra så
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h'årdt, att man ständigt befarar att se masterna gå öfver
bord, och det år ytterst svårt att stå på däcl1.
Då Kanonbåtarne och Mörsarefartygen, som år i 855 voro
uti Finska vilien, på hösten slllllle återvända till Frankrike,
så ansågs detta vara förenad! med den största fara. Amiral
Penaud, som kommenderade Franska Oottan i Östersjön, fruktade så mycket för denna resa, alt han uti en rapport der..:
om till Marinministern begärde att rå lernoa ifrågavarande
fartyg uti Kiel eller någon annan Östersjöhamn. Denna Amiral hade utsändt 2:ne kanonbåtar att liryssa vid inloppet till
Finsl1a viken, och inforda·ade sedermera chefernes lanliar angående möjligheten att förelaga hemresan. Dessa officerares
utlåtande var ganska ofördelaktigt.
De små lianonbåtarne af 3:e klassen lära bärga sig bättre än de stora, åtminstone finnes det icke på långt när så
mycket klagomål mot dem, som mot dem ar I:a ' klassen.
Mot Kanonbåtarnes ångmachiner harva åfven en mängd
anmärkningar blifvit gjorda, hvaraf här anföras några tagna ur de
särskildta rapporter som vi varit i tillfälle all taga 11ännedom utar.
så klandras t. ex. användandet ar hör:tryckningsmachiner utan
kondensor, och på några af dessa fartyg hafva rörledningar
och andra inr:'ittninga r, proponerade af lngenieur M: r le
Brun blifvit anbringade för att åstadkomma kondensation.
Forcerad! drng erhålles genom ångas insläppande i skorstenen ; sedan ånga erhållits är derföre draget starkt, men under
uppeldning finnPS så Jitel drag, att 2 a 3 timmar OCh derUtöfver åtr:ft till uppeldning. Den utströmmande ångan är
vid många tillfällen ytterst besvärlig för dem som äro på
däck. Vid ångans inströmmande i skorstenen, uppkommer
ett starkt bvisslande ljurl. M:r Paris, Capitaiue de Vaissl'!au,
som kommenderade nottiljen vid Kinburn, beklagar sig uti
sin rapport myci1et deröfver; han anför att det derigenom
blir bonorn omöjl igt, att nattetid veruställa en öfverrump-
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ling, emedan detta ljud redan på l·ångt arståad un(lerrällar
fienden om rartygeus aoualkaodt>, alt det vore lått för Byssarue alt äntra farlygPo, då nattetid Upp eldnine Jwm irråga
eller äuga måste hållas uppe för att vara klar att gå, ty de
hade, vägledde af del hvisslandt' ljudet, lmooat ro rätt på
dem utan att sjelfva vara observerade, och för öfrigt var

Denna 1\anonhåt gjorde 7 lmops fart i medeltal, machineo gjo~de ·uo slag i minuten, åogtrycliet var = 60 L:bs.
Naera af dessa fartyg utrustades under innevarande höst i
Portsmouth för att gå till Ostindien.

detta ljud vid alla tillfållen obehagligt.
Tvåbladig propeller har 9f somliga ansetts vara fönl elaktigare än fyrbladig, t>medan den tl'åbladiga kan stållas ve•·tikalt under segling och horisootalt under strid, hvarigenom
den är skyddad för skott.
Uti England finnas omkring 200 st. Ånglwnonbåtar af
flera olil'a dimensioner. De Slörsta af dem kallas nscrue
Steam Gun vessels."'
Dessutom finnas saliallade "Scrue Sleam vessels" m. Il.,
Dessa äro
hvilka äfven kunna anses såsom Kanonbåtar.
liliasom de Engt>lska !\·1örsarefartygen och flytaode Batterierna, till största delen hyggda på privata varf, och ånnu
ser man på varfven långs Themsen li era pf1 stapeln.
De förnämsta dimensionerna å 1\anonbåten äro: längd
1 OG engelsl1a fot, största bredd
emellan perpendicklarne
6 ~ fot, kanonerna bafva lavetter
22 fot, djupgående
med pivotkursörer af samma form som de vanliga Engelslia
pivolkiJI·sörerna. Kanonernas vanlign plats då de ej begagnas är midslu~ pps, hvarest de stå, lånesl,epps den ena mellan slwrstenen och slormastPn 1 den andra tätt a literom denna
Frän dessa platser lmnna de svängas till bordvarts•
mast.

=

=

=

pivoterne åt ena eller andra sidan.
Den ena kanonen kan transporteras längH förut och den
andra akterut. På en Gunhoat (stork), ombord på hvilken
vi voro med på en resa i kanalen, för att öfvervara skjutförs ök med bomb er, hade den 68-pund. kanonen blifvit ut-

bytt mot en Lankasterkanoo.

ANTECKNINGAR*)

RÖRANDE

FRANSKA FLOTTANs ARTIL-

J,ERI-MATERIEL VID SEBASTOPOLS BELÄGRING 1 MEDDELADE
AF

0.

RUDBECI\.

Om Bqtteriernas anläggande.
Nödvändigheten att dominera fästningens eld tviagade
Fransmännen att anlägga batt e ri~r på omlirineliggande höjder, hvaraf många på 2000, ä 2500 alnars alstånd, till
hvilkas bestyckande !lottans svi\ra kanoner med fördel anväodos.
De batterier, som voro uppförda på krönet af en J;ulle
så att de syntes mot himnwl en, ledo mera ån anJra på lika
afstånd, hvarföre det blef nödii;t alt undvika sådana lägen;
att anlägga batterierna så att bröstvarnet till en del skymdes
af markens ojeutDheter samt att hålla embrassurerna dolda,
hvartill användes tomma skanskorgar, eller 2:ne med bö fyllda säckar, hängand e på en ofvanl'öre embrassuren lagd stli np,,
hvilka medel befuunos tillrii ck li l:a alt afvånda fi6ndeus uppmärksamhet. Ryssarne anv ände till samma ändamål (embras*) Samladtl dels frän mundtliga medde.landen af de Sjö-Officerare,

bvilka tjens tgjorde i löpgrafvarne, och dels genom utdrag ur den
officiella raptJOrt, som Chefen för Flottans Artilleripark, !'d:r Virgile, Capitaine d'Artillerie de la Marine, efter belägringens slut inlemnat.
3
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suremas döljande) skifvo1· af tågvirke, starka nog att motstå
gevärskulor, hängande på jernstänger, samt trädtaflor som fästades på kanonros långa fält.
Med afseende å bröstvärnets dimensioner, ansågs 20
fots tjocklek från crete till crete vara tillräcklig, ehuruväl
den stundom gjordes 27 fot.
De 30-pund . projektilerr~as stora skottsäkerhet samt deras stupande bana på lf1nga afstånd föranledde att öka bröstvärnens och traversernas höjd från 7,ö fot, som ansågs otillräckligt, till minst 8,3 fot öfver plattformen, och denna sednares höjd ansågs böra vara 1,7 fot. Batteriernas hela höjd
öfver marken gjordes stundom ända till 11,1 fot.
För batterier, ämnade alt bestyclins med flottans knno ~
ner, befanns embrassurernns bredd böra vara 2,s fot for
30-pund. kanonPr och 3 10 för 7-tnms bomblianoner, samt
plattformens lutning 4 ~ 0 • Vid plattformens ända anbrinBades en balk eller jordsäcliar för att hämma rekylen, och bakom plattrormen ställdes en påle för kanonens inhalning om
så behöfdes.
Skanstwrcarna uti embrassurerna eller uti deras gran-.
skap tömdes lått när jordfyllningen var lös, man försölile att
fylla dem med jordsiicl1ar, men detta befanns icke vara fördelahtigt, ty elden tog uti säekarnr, hvilket iif.ven ,inträffade
med skanskorgaror då ernbrassurerna VOro smalare ån 2,8
3.,o fot.
SkansliOrgar af jern (en fer feuil!ard) försöktes, men de
qvarhöllo rj jorden. De af blufne tunna trälattor, ehuru båt-;
tre än de förrn, voro föga varaktiga; de användes endast t.ill
inre beldadnad. Till bröstvärnens beklädnad användes dessutom brödfastager och tunnor. Ryssarne använde äfven till
samma ändamål vattr.ncistPrner.
Embrassureruas beldädnad uti batterier af lös jord. s,k adades snarare af ep,en eld än af fi end ens, hvilket ofta fö.r anledde a[brott Uti eld en, för att VE'I'kställa nödit;a reparation er.

a

För att uppfånga splittror, bvilka möjligen kunde återkastas

från bomber som språngdes efter att bafva nedslagit innanför batterierna, uppfördes tunna vallar kallade ''paradosn,
tillråcliligt svaga [ör att genomtränp,as ar bomberna. Äfven
upplinslades skyddsvallar kallade ntraverses tournantes'\ bakom hvilka mansiwpet lnlllde dölja sig uniler afvaktan på
att en bomb sl1ulle sprinea. Linier af fyllda skanskorgar,
eller små bröstvärn af jordsäckar befunnas dertill tjenliga.
För mörsare, gjutne med fast plan, begagnades till plattform en trädkista, innehållande en sandbädd öfvertäckt med
2:ne bvarf i kors laggda plankor (lambourds) .

J(rutmagasiner.
Erfarenbeten visade att krutmagasinerna borde anläggas,
utanför batterierna. Den basta betäckning och den allmännast anviinda) då man ide behöfde frukta stenslliirfvor, bestod af en rad lutande 1{111 intill hvarandra lap,gda ball1ar,
täckte med ett lager jordsäckur samt derofvanpå ett (3 l
fot tjockt) stenlager (lit de moellons) .
Ryssarne betäckte krutmagasinerna med svåra obarkade
stockar, hvilande pä 3:ne undPfiag, och betäckta med ett
hvarf jordsäckar samt 3 ~ fot jord.
Bomber"') hade ingen verliall på ett lagPr af 2 a 3 ~
fots lös sten, (pierres tendres).
Betäckningar af sausissoner (en slaes fachiner) låckte
med jord motstå iclle länge bombers verliall. Tal;rt å lirutmagasinet i batteriet S:t Laurrut, som heslod af Oera hvarf
deraf, täckta med 3 ~ fots jordlager, genomträngdes ~r en
bo.ll)b, dock bör det anmärkas, att detta sl1edde efter Oera
dagars regn.
Explosionen af l:a batteriets krutmagasin uti Fort Genois orsakades af en bomb, som rullande inträngde deruti.

•J I Frankrike menas med hornber sådana projektiler, som kastas
från mörsare, titt skillnad från dem som användas till bombkaooner, hvilka benämnas obus etter boulets creux.
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Tjen!lten uti batterierna.

Då skjutning ej varade länge, nöjde
l1ruthemtare för 2:ne kanoner.

IO<Ill

sig med en

Uti hörjan serverades kononeroe i land på samma sätt
och af samma antal mån som ombord. Men snart lärde erfarenheten att hrol1 och taljor kunde undvaras; relqlen IHimmades af jordsftcl\ar, laegda vid plaltformens ånda.
I anseende till fän:;hålens utbränning, lmnde slagrör icke

Uti de batterier som hade hombkanon Pr, {·rfordrades
2:ne hombhemtare per kanon och en man till bomb cmas
utdelanJe åt hela batteriet.

långe användas, livarföre kanonlåsen borttoeos och frietioosrör användes.
Efter ytterli~are fortsatt slijutoing hlefvo fänghålen så
stora, att frielionsrören måste fästas med träd plugffar. Lad d-.
ningarne reducerad es från -} till l af 11ulans vigt för alla
svåra kanoner (30-punJ. från slwpps undra batterier) och
på v·e nstra flygeln hvarest sl1öts på afstånd mindre ån 1,700

för lianonernes laskning.

alnar, anv<illd es, f1i1· att spara l1anonerna, endast J lillleladdning. Emellan krut och projektil användes eri höboll i brist
på si\l;allade mjuka e!IH compressibla förladdningar. Ringförladdnin{iar ~tlades uti alla batterier på dt>n venstra Oygeln
samt uti en del på den hör,ra -A<) och ersattes vid de tillfällen da förl ttddnint; hehilfdes af en andra höboll, ·så ·a·t t hufarl bi er liegantie •' mellan 2:ne liöbollar.

Flottans batterier erhöllo löddninp,arne rylld<~ u ti karduser, men landtartilleriets och marinartilleri els llngo kr utet
löst. Krutfyl loingen ferhställdes, så vidt möjligt va1·, orn ni1tterna, då äfven vatten hemtades såv;il för mansfiapet som

Medel att förekomma vådskott.
Kanonerna viskades med våta viskare, hvilkE>t arts es vara
förnamsta orsnlu· n till det lycliliga result at att man und er hela
belar,ringen icl,, hörde omtalas att nflp,ot vfHlsliOlt giilt arunder laddning, och hvilkd år så myci; et mii rliv ii rdigar e, som
kanonernas fänghål ofta voro så stora och af s5 oree elbunden
form att de icke tmnde ti1ppas.
De liarduser som användes voro af tlera olika slav,, nemlieen af per~.:amentspapper, ylle, sillie och van lit; l papper.

J(ononbetjeningens antal.
Det antal män som ;tnvilndes till l;anonens betjenande
berodde uf tillgången på mansl;ap. Erfarenheten visade det
vara möjli p, t att med llottans svån1 kanoner underhålla en
temlic en lifli t; eld und e r en a två timmars tid, med 3
man per hanon, l\l·uthemt~ren inberäknad, samt en man
för hela batteri et till l;rut Pts utlemnande, men under häftig eld erfordr-ad es min st 5 man pet' kanon, utom en man
till l;ruts utl emnande åt liruth emtarne till 4 a 5 lianoner.
*) I Frankrike har det länge ans etts vara en möjlighet att ringförladdnin gar ku nna ås tadkomma proj ektil ens kiln ing i könalen, oeh sär-

deles om de äro af gamm alt hårdt t~g virke, orsaka kanonens
sprängning, men denna fråga tyckes icke vara ulredd.

llfateriel.

För att bedö:nma till hvad del llottans rna teri ol an v;indes vid Sebastopols belägring, år det iillrii cldi c t alt ~a s ta
ögonen på följande tab ell, utvi sand e franska batt e ri e ru~s ar~ering ~id .sista belägringsid agen dP ~ S ·s·eptemb er:
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l'"' ·

t

Fransk~ Landt-artilleriets
materiol

.

•

Franska Flottans
riel •

•

.

.

mate• •

l
1

Ka·nmner , .• . ,,..
Dorn hk anoner och }
Granatkanoner .•
Mörsare • . •

Kanoner 30-pund ..
Bombkanoner och }
Granatkanoner • .

l

Mörsare

. • ,

.

;:l253.

136\
193l

6: 265.

253
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Engelsk materiel

.

Turkisk materiel .

.

!

Kanoner •
Bombkanoner •
Mörsare . • .

Olika sdttt, hvarpd Kanonerna blefvo otjenstbara.
Bland de l os kanoner som blefvo otjenstbara genom
fiendE> os eld hafva:

J Kanoner . •
• ) Bomblianonor .
( Mörsare
. •

51 blirvit det genom en eller båda tapparues förlust.
dito
genom mynningens sönderslijutniug.
dito
genom drufvans förlust.
l
dito
genom obel1ant orsal1.

8'

o( 51.
33j
i

52
4

3}

Rysk materiel, tagen vid g rö- {Kanoner
na Kullen och hvita Verket Mörsare

8 1L

Summa kanoner i de Franska batterierna 620.
Hela antalet kanoner, som Franska flotian användt vid
Sebastopols belägrine uppgår till U7, hvarå SJWciOcerad förteckning finnes i följaode tabell:
l\anoner blil'ne
oljenstbart under
belägringens fort~n ng

o
Kanonernas pundigtal och

klass
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"

"

"'
&;
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N:r 1

-87
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17
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~
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Kanon er

Till följd ar egen sl1jutning blefvo 67 kanoner otjenstbara h varar:
61 genom fänghålens utbränning.
lj harva sprungit.
Efter belägringens slut liasserades 141 kanoner, hvaraf
139 till följd ar fänghålets utbränning, 2 till fötjd ar skada å
mynningen.

1441 1241 4.47

FÖRÄNDRADE

OCH NYTILLKOMNE .FYRAH OCH SJÖMÄRKEN.
Ryssland.

CRONSTADT (58) i<), 2:ne Fyrar, på Nicolai-batteriet. Den
östra, hvit, belj'ser en vinkel ar 40° emellan N. 68° V. och
v. och 180o emellan ~ - och ti., O. ornkrine; syn~idd 9 mil. Den v~stra, röd, Sj'OVidd s mil. Fyrarne öfverens, eller den hvita fyren i ständigt sigte inom den åt

N. . 78o

V. uppr,ifna gränsen, ulvisar farvattnet.
•) De inom parentestecken ställda siffrorna angifva å hvilka p3gioa i
1856 års upplaga af "H e s k r i f n i o g ö f v e r F y r a r o c h
s j ö m ä r k e n etc.", förändringaroe 'böra införas.
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SVINEMUNDE (66).
Fyr, stillastående 1,o5 mil s. l'riln
fyren på O. pirhufvudet. Höjd 205 fot; synvidd 20 a 22

FO!~MBY (135). FyrskPpp är tlyttadt N. V. ~ 'N. l mil.
Pejl > Crosby fyrtor·iJ s·. O. t. O. 1 O. något O:re .t~ mil j
Crosby fyrskepp S. O. ~ s. 3 mil.

mil.

,,

§knttland,

Danmark.

SOUND OF MULL (145).

Fyr, stillaståPnde, på klip~i~n :

KNUDSIWVED (81 ).
Fyr, under förandring och visas
under tiden en 65 fot hög LanternP-fyr från en på le O. om

Runa Gall vid Sound of 111ull, s. lwstPn. Visar Nordvardt åt
sjön, rödt silen, åt New Rocks, Red Rocl•s och Stirk Rocks,

fyrtornet.

i sundet, grönt sken och åt
55 fot'; · sy·nvidd 12 ' mil.

Val;are-boj, 6 mil V. N. V. frän fyr-

EIDEREN (82).

s.,

sundet, hvitt sl;en.

Höjd

1

KYL EAI(lN (l i7 ).

sl!eppet.
SYLT (82).

2:ne Fyrar i hvita jerntorn med röda öf-

verdelar i O. S. O. l S. p. c. 4·250 alnar från hvarandra
och öfverens under inseelingen. V. tornet är 28 och O.
tornet 37

V. fyren har rödt slien.

fot högt.

70 fot; synvidd 8

a 12

1

mil.

Höjd 62 och
1

55° 3 N. 8° 26 O.

De förra fyrarne liallade Lists upphöra och båkarne ned- ·
tagas.
RÖDE KLIF (82).

Fyr, visar 2m 55& blink hvar 4m ef-

ter luillien följer 25 8 förmörlie lser, 15s blink, 25 8 förmörkelser

och

sedan stadip,t sken.

Åt Listerdjupet emellan N.

N. O. och emellan N. O. t. O. visar fyren rödt sken.
Tysldand,

BORKOM (87).

Höjd 140

fot; synvidd 20 mil, emellan O. oeh V., N. omkring.
35 1 22 11 N. 6° 10 1 20 11 O.

53°

England,

TEES (103).

Fyrar äro flyttade uti 2:ne byggnader O.

l

O. från hvarandra.

s.

O.

Fyrskepp, är flyttad t l kabellängd O.

Frål) fyrskeppet pejlas 2:ne utmärkta skorst;enar

i Lowestolf öfverens i N. V. t. V.

Owers (117).

Fyrskepp flyttadt 1 mil S.

Lock Alsh visar den r(jdt sken och N. om farvattnet ti ll
Loch Als.h ar de? ej synli::. Höjd 53 rot; synvidd Il mi l.
OlWNSAY (147). FF, stillastfll'tidP, 1jå S. O. sidan a(
denna ö. Höjd 58 fot; synvidd 12 mil.
QSliEN!SH ( 14 7 ). Fyr, röd, p fr O. sidan af South Vist
(Hebriderna). llöjd ISU fot; synvidd IS mil.
BONA (147). Fy.r·, . orugåend", , med blink livar 12 8 1 på
denna ö, emellan Ross Shire och ön Slrye. Böjd 239 rot ;
NOB'nl UNST (149). Fyr, stillastående på ilfuqgle-Fluggaklippan på N. åndan af ön Unst, den nordvestligaste af Skt'llands-öarne, med hvilt slien, utom emell·an S. O. t. O. ~ O.
och s. ·S. O. l O. 'från fyren, der det år rödt. Torn'et år
hvitt och 61 fot högt. Höjd 230 fot·;' synvidd '21 mil. ·

De gamla

tornen må hädanefter ej användas som daesmärl•en.
STANFORD (l 08).

till Lock Alsh, Appiesros~ sound, o'c11 sydligt till Pablea-island.
Härifrån ostvardt lå.ncs kusten af Skye till S. farvattnet till

synvidd 20 mil.

Fyr, stillastående, förändrad.

om förra stället, i S. t. O.

Fyr, på en,, vid höet vallen, springtid
öfversvammad klippynt pf1 V. sidan a( Eilan Dool eller Gileanisland. ~yr~n ' v'isar h vitt, stillast:!ende, sken .,åt V. inloppet

Irland,

EERAGII eller ROCK-'ISLAND (16~). Fyr, omgäende,
med blink hvar 3m på denna ö. Bundl grått torn, med 2:ne
röda horisonteJa ränder, 101 fot högt.

Höjd 115 l'ot; syn-

vidd emellan V. N. V. och N. V. t. N. 16 mil.

s.

v.

!

V.

N. 9° 51' 30

11

V.

530 8 1 54 11
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INISHEER ('164). Fyr, stillastående, på S. V. pynten af
ön, med rödt sken åt Finnis Rock, men rör ölrigt hvitt.
Tornet är grått. Höjd Il O fot; synvidd 15 mil emt-llan s.
O. ! S. och V. t. S., S. omkring. 53° 2 1 42 11 N. go 31'
30 1 ~ V.
Den härvarande förra fyren är släckt.
ARR~ N ( 164). Fyr, är släckt.
Spanien.

GlimAL TAR (209).

Fyr, tillfällig, på yttersta pynten af

en under byegnad varande mölj. Till åtskillnad från en på
gamle pynten af möljen varande röd fyr visar den rödt sken
åt S., ~::rönt åt N. och hvitt åt V.
CAP SAN SEBASTIAN (211). (Catalonien). Fyr, omgående, med förmörkelser h var 1m. Höjd 560 fot; synvidd
22 mil. 41° 53' 30" N. 3° 12 1 22" O.

lWord·&JDerilianslia iFörenade staterna.

DUTCH-ISLAND (287). Fyr.
BLOC!{-ISLAND (288). Här
stående, A mil N. Iran de lörra .
\\!ONTADK POINT ( 293).
med blink IJVar 2m. Höjd 160
6 11 v.

Höjd 50 fot j synvidd 14 mil.
llnn••s enrla·s t en Fyr, stilla-',
Höjd 60 Iot; syrnidd 14 rn.il.
Fyr, förändrad till omgående
Iot. 41° 4 1 12 11 N. 71° 51'

SHINNERACH (293). Båkljus, stillastående på N. Hospitalsbron. Höjd 160 fot j synvidd 20 mil. 40° 51' N. 72o 30' v.
ROMAN (Cap) (303). Fyr, omgående på Im. Höjd 150
fot; synvidd 17 mil. 33° l' 6 11 N. 79° 17 1 6 11 V.
CllAfiLESTON (30~).
Fyr, förändrad till stillastående.
Höjd 133 fot; synvidd 20 mil. 32° 41 1 54 11 N. 79° 52'
30 11

v.

Corsica.

Vestindien.

ISOLA ROSSA (217). Fyr, stillastående, röd, på högsta
pynten af öo La Pietra. Höjd 180 fot j synvidd 6 mil. uo

YCACOS (317). Fyr, återställd, omgåendP, med hvitt
sken · och röda blinkar som råclia 5 5 hvar 30 5 , på Piedra&
Cay . Höjd 'l'3 fot; synvidd 15 mil. 81° 12 1 V.

38' 50 11 N. 8° 55 1 44" O.
Italien.

s.

Cbili.

· LIVORNO (220). Fyr, stillastående, röd, 136 fot N. från
pynten af den krökta vågbrytaren.
Fyr, stillastående, grön, på N. pynten af den

krökta vågbrytaren.
Fyr, stillastående, IJVit, pä S. V. pynten af derr
raka hamndammen som är under byggnad N. från den nuvarande hamnen •
.'
CAGLIAIU (221). Hår finnes ingen annan fyr ån 2:n~
1
röda vid infarten till hamnen, men 2:neåro föreslagna, neml.

VALPARAISO (329). Fyr, flyttad 50 fot till Playa Aucha,
i ett rnndt hvilt torn med grön lanternin. Är stillastående.
Höjd 206 fot, synvidd 16 mil. 33° 11 7"S.71°41 1 39"V.
Central·A.•neJ."ica.

PUNTA ARENAS (331) .
ende.

Höjd

(Nicoya-viken).

Fyr, stillastå-

65 fot; synvidd lO mil., 9° 58 1 43 11 N. M

0

45' V.

Cavoli och Cap S:t Ello.
Turkiet.

llnderrättelse för sjö{m·ande.

SERALJ UDDEN (239). Fyr, omgående, med grön blink
b var l m, oQJgifven af förmörkelser. Synvidd 15 mil. 41°
O' 30 11 N. 26° 39 1 1311 O.
LEANDER-TORNET (239).

Hlippa l Herradura•Day

med e.ndast 2 fots v.atten vid lågt vatten springtid, midt i
2:ne Fyrar, röda, ölver bvar-

aodra. · Höjd 37 fot ; synvidd 4 mil.

1

400 59 N. 26° 42

1

o.

viken.

längder.

Pejl. Ett bus på sta·anden N. O. ~ N. p. c. 8 kabel-

Cano-pynten

s.

V. t.

s.

p. c. 9 kabellängder

2~8
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Grund vid Lempa-ffoden

med 12 fot vatten, 1 O mil från kusten, i farvattnet från
La 1Union till Acajutla. Det har en utsträckning af 3 mil
och från dess midt pejlas .: Vulcan San Miguel i N. N. o.
p. c.. 1° 2' ' N. 88° 191 V. ungefär.

S. d. Att Underofficerarne, kommenderade på
Chapman under dess sednaste expPdilion till
blifvit tillagd~ en gratifil,ation, motsvarande
för 1856 års 4:de qvartal på sökanderna sie
ligt K. M. Nåd. Brer af den 7 Jarwari 1857.

Konetteo af
Medelhafvet,
den del som
belöper en-

Ref i l'flagellaos sund

med 6 fots vatten, emellan O. sidan af Long-Island och
King Williams land . Refvet sträcker sig tvärs öfver passet
rrar.i 'stranden under Ro1e Hill till inom i kabellängd från
stranden af Long-Island.

SAl\11\lANDRAG AF ÅTSKILLIGA l{ONGL. BREF' FöRORDNINGAR] GENERAL-ORDER l\1. l\1., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖRSVARS-DEPARTEl\IENTET.

(I\.oogl. Bref.)
Den 16 .Ofitober. Att det belopp af 64,000 Rdr Bko som
jemlikt K. Förvaltningeos undertJ. redovisning för det vid
1853-54 års Hiksdag beviljade extra statsanslag af 200,000
Rdr Bko för sjöförsvaret till anskaffning af gevär och blanka vapen f1nnn finnes i behåll, får användas till anskaffande
af antingen 400 st. kammarladdningsgevär och 600 st: miniegevär, eller om priset å de förstnämnde skulle öfverskrida 35 Rdr st., 2,200 st. miniegevär samt 200 st. pistoler och 400 st. hup,gare af uy mo~ell, jemte komplettering af förradels remtygspersedlar.
s. d. Att en Artilleribf•tsmao, som å sjukhuset i Carlskrona
erhållit undervisning i 'yttre ål1ommors vårdande skall beordras till Kungsholms fästning för att der efter behof i
berörde afseende användas emot åtnjutande af den gagetillökning af 2 sk. Bko dagligen som bestämmes af K. B. den
19 Sept. 1854.

Den 23. Att kostnaden för den expedition IJVartill Lioieskeppet Carl XIV Johan, jemlikt Nåd. General-Order af den 9
Mars 1855, blifvit utrustadt för att i händelse af Nåd . befallning, kunna utgå till sjöss, får betådas af d~n, å 5:te
Hufvudtitelns anslag till Exercis med Flottans .bemanning,
befintliga behållning.
S. d. Alt - hädanefter, vid alla tillfällen då 2:a Norrlands 2:a
Båtsmans-Kom p. i och för uppfordring till tjenstgöri'ng,
kommer att transporteras sjöledes. l{ompanieli -iniH-es''
platser skola vara: för Hotenlllnmer 1·-48 vid Äsl1ja. ·
49-70 , Näske.
"
71-156 i Örnsköldsvik.
,
,
157-175vidÖnska·
samt embari;Pringsställena för 1-70 vid Näske,
, 71-175 i Örnsköldsvik.

,"

,

S. d. Att' en gratifil1alion af 12 Rdr Eko blifvit tilldelad f.
d. Marin-soldaten Nildas Sch!berg I\lang att utbetalas af
de, till understöd åt personer som tillhört Flottan, afsatte InvalidhusmedeL '
S. d. Att liobtnadsbeloppet, 38 Il dr 32 siL Blw, för ett kammarladdningsgevär som blirvit öfverlemna,lt till l{ejserliga
Fransysl1a Ambass~dören Marsl1all• Canrobert under hans
vistande i hufvudstaden, skall godtgöras från det på 5:te
Hufvudti_teln till extra utgifter uppförda anslag.
Den 27 . Att en uppkommen brist i anslaget till expenser
för Förvallningen af . Sjö-Ärendena, lionstruktions-Kontoret ·och Sjöförsvars-D epa rt eme ntets Kommando-Expedition
får af behållne aflöoioes-statsmedel betäckas.
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Den 3 Nov. Att förbaliningen al mjulit bröd för [{ronans
manskap vid Flottans Carlsilrona station må under å1· 1858
få verlislållas rued endast råg.
Den l O. Att a rivodet för Kaplen-Löjtnant C. Kl e man såsom
t. l. Inspektör för Lirräddningsanstalterna å Rikets kuster
ökas till 400 Hdr Bko årligen, samt att förhöjnincen berålmas från innevarande års början, hvilket arfvode utgär
af Handels- och Sjöfartsfonden.
S. d. Att 12 st. buggare få, mot ersättning af deras värde,
från förrådet vid K. M. Flottas Carlsilrona station, utlemnas till Lunds Universitet, för att vid fåktärningar begagnas.
S. d. Att sekund-Löjtnanten vid K. M. Flotta G. Åkerhjelm,
som under Nåd. tillstånd tjenstgör å K. Stor-Brittaniska
Örlogsflottan, erhållit ytterligare 1 års resestipendium med
75 L. Sterling.
Den 24. Att sekund-Löjtnanten vit,l K. M. Flotta A. F. L.
Lind af flageby, som med Nlld. tillstånd tjenstgör å K. StorBrittaniska ÖrlogsOotlan, erhållit l års resestipendium !ör
nästkommande år, af 75 L. Sterling.
(General-Order.)
Den 2 Nov. Sekund-Liljtnantrn \id f(. M. Floila F. T. Thörn
bar erhållit 6 månaders ljenstledighet att vistas i England.
S. d. Selillnd-Löjtnanten vid f(. ~l. Flotta Y. N. Christierson
har erhi1llit Nåd . tillåtelse att under nu löpande semester
företaga en resa till England och Frankrike.
Den l O. Att [{apteoen vid Flottans Mekaniska Korps E. Sasse
skall afresa till Molala för att taga kännedom om, vid nyssnämode verkstad begagnade arbetsmethoder med hånsyo
till deras möjli~a fördelakliga tillämpning vid verkstäderna å· K. Varfvet i Carlskrona.
Den 17. Sekund-Löjlnanten vid K. M. Flotta A. F. OuchterIony har erhållit 3 års ljenstledighet för alt å Svenska
eller Norska handelsfarty g idka in- och utrikes sjöfart.
S. d. Att Ångfartyget ,Skåne, få1· intagas i docka å Kongl.
SkeppsvarfYet i Carlskrona når sådan blir ledig, och der
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efter bebof iståndsättas, mot ersättning af den, för K. M1
och Kronan, derigenom uppkommande kostnad.
Den 12 Dec. Alt Kaptenen vid K. M. Flotta !{. A. P. Oliveerona skall i slåilet för insjuknade Kommendör-Kaptenen och
Hiddaren J. C. Warberg vara Ledamot af K. Krigs-Hofråtten
för att deltaga i pröfningen af ett mål angående timade
skador å Ängkorvetten ,Orädds, ångpanna.
Den 15. Att all salut med styckeskott från Drottningskårs
lästning sillsvidare silall inslå lias.
S. d. Att K. M. i Nåd. tillåtit att Varfs-Chefen i Stockholm
Kommendör-Kaptenen och l~iddaren P. E. Alllgren må t>ga
fritt tillträde till Flottans hårvarande slagkrutslaboratorium
och taga kännedom om så väl sjelfva lokalen till alla dess
delar som ock om allt h vad till slagkrutstillverkningen hörer.
Den J S. Att Se~und-Löjlnanten vid K. M. Flotta G. af Trolie
skall efter Premier-Löjtnanten E. Odelstjerna, som begärt
alt med detta års ut~ång blifva entl edigad från sin nu innehafvande befattning såsom Informations-Officer i Carlskrona Arlilleri-Under-Orficers-slwla, tillsvidare vara Informations-Oillcer i nämnde skola.
Den 24. Att Ånp,fartyget nBaldern fiir upplägga i och för
ångpannans utlagaode och reparation.
Den 31. Att f. d. Sl~ts-Råd e t, f. d. Kontre-Amiralen, Koll)mendören med stora Korset af K. Svi:lrds-Orden, Kommeodören af IL Nordstjeru e-Orden och af K. Danska Da,nnebross-Orden C. B. Ulner erhållit tillståad bilra K. M. Flottas nuvarande Kontre-Amirals-uniform.

Förändringar mom Kongl. Maj:ts Flotta.
Befordringar.
Den 2 ~ November. Till Varis-Kommissarie vid Flottans
station i Carlskroua: Kammarförvandten J. O. Lennman.
Den 15 December. Till Kapten-Löjtnant: Premier-Löjtnanten Grerve A. Taube i till Pl'emier-Löjtnaot: Sekund-Löjt-
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oantf!D J. L. Cronst1·and; i Flottnos Mel•anisl1a Korps, till
Under-Löjtnant: Sergeanten vid Sve<~ Artilleri-Regemente o.
Hult.
· Den 22 December. Till l• ;~te ,nataljqns-Läkare vid Flottans station i Slockolrn: Lilmedikus hos I-1•• K. H. Hertigen
ar Östergöthland, Med. Doktorn och Chir. Magistern F. A.

Westfelt.
Den 30 December. Till Stats-Råd och .Chef för Sjöförsvars-Departementet, samt till Kontre-Amiral: KommendörKaptenen C. M. Ehnemqrk, vid Marin-Reg,em~ntet till Under-Löjtnant: Fanjunkaren J. G. Ulfsparre; till Auditör vid
Carlskrolla: l{aoslisten v, fläradshöfdingen
Flottans station
C. G. Brunberg.
Utnä(nning:
Den 1 December. Till l(omm endö,r med Stora Korset ar
Kongl. Svärdp-Orden: [{ontre-Amiraleo S. 1v.on Hrusenstierna.
Förordnanden : '
Den 15 December. Till Tygmästare vid Flottans station
i Carlsilrona : [{aptenen J. B. [([eman; till Eqnipagmästare
Yid samma station : Kapten-Löjtnanten A. Adlersparre.
Den 30 December. Att til lsvidare vara Chef för · SjöförsYars-Departernentels Kommando-Expeditio n: [{aptenen J. E.
Ekman.
A(sked:
Den 30 December. Stals-Rådet och Chefen för Sjöförsvars-Departementet C. 11. Ulner, på derom gjord ansölwn,
alsked från Stats-Rådsembetet, och under samma dag, afsked
ur krigstjaosten med rätt till pension.
Dödsfall.
sekund-Löjtnanten H. E. Roos, i Amoy den 20 September; Löjtnanten vid Mario-Regementet G. E. Pihl den 30
Decel!lber.

