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UTDRAG UR PREMIER-LÖJTNANT c. o. L. RUDBECKS AN
TECKNINGAR RÖRANDE FRANSKA ÅNGFLOTTAN SAMT DE 

FÖRSÖK MED NYA ÅNGLINIESKEPP SOM UTFÖRDES ÅR 

1853 och 1854. 
(Forts. från föreg. häfte.) 

F örr hände det ganska ofta, att bojrepen o klarade sig 
uti propellern. Till förekommaode deraf, är det nu förbju
det att hafva bojrep å propellerfartyg. 

De flesta officerare erkänna, att de sällan sett det kom
ma ifråga att lätta ett svårt ankare med bojrep; orta äro 
bojrepen så dåliga, att de ej skulle hålla dertill, och om en 
kett ing springer, måste man vanligen dragga efter densamma, 
bvarefter ankaret hemtages på vanligt sätt. l eskadrar anses 
bojarue vara nyttiga för att vid ankring uti linie, hvarje skepp 
må kunna pejla det näst förut ankrade skeppets boj och deri
genom genast komma i den anbefallda linien. På det att de 
skepp, som skola ankra straxt efter ett propellerfartyg, må 
komma i åtnjutande af en sådan fördel, bruka propellerskep
pen hafva tillhands ett trädkryss med en liten flagga, som de 
lå ta gå straxt efter ankaret. 

De propellerfartyg, som icke bafva brunn för propellerns 
upptagande, hafva en liten brunn eller ett bål uti den bakre ak
terstäfven för att medelst en jerostång kunna lyfta upp la
gret b varuti propelleraxelns yttersta ända b vilar. Detta är en 
mycket god inrättning, ty det kan ofta inträffa att man må
ste undersöka lagret eller reparera det om det gått varmt; 
åfvenså är det ganska fördel ak tigt, om fartyget skulle blifva 
ryggbrutet. Vanligen finnas reservlager, så att då det ena re
pareras, insättes det andra. Axel ns ända äfvensom hålet för 
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densamma i latlr€1, äro konis!w, och hålet större . än ändan 
på axeln, så att när lagret behöfver repareras, sättes en tapp, 

af samma form som axeländan, uti hålet, bvarefter man gju
ter aotifrililionsmetall i mellanrummet. 

Lagrets upptagande tillgår på följande sätt: näst den 

sista delen af axeln uppl)'ftes, hvarefter den sista delen, liVar

pli propellern sitter, drages medelst en skrufinrättning några 

tum föröfver, så att ändan släpper lagret. Uti jornstångens 

öfre ända finnes en skruf med en bögel; en drejare eller 
jernstör instickes i denna bögel, hvarefter sl;rufvas, så att 
lagret lyftes något till en början, hvarefter det går ganska 
lätt att få upp det. I däcl1en midt öfver jernståogeu finnas 
små luckor, så att denne !;an sticka upp derigenom. 

Att hafva propelleraxlar utan stöd för yttre ändan, an

ses icke vara fördelaktigt; och att hafva ett fast lager, som 
ej kan undersölws eller repareras, anses vara ännu sämre. 

Man har M:r Dypuy de Löme att tacka för denna verklieen 
nyttiga invention, hvarir,enom dessa båda olfl{!enheter före

kommas. Napoleon, Montebelio, Caton s•tmt Primaueuet, ocb 
troligen alla de öfriga ångfartyeen med fast propeller, bafva 

d~nna inrät tning. 

Linies!;eppet Austerlitz hade till att börja med, den yttt'e 
lindan ar propelleraxeln galvaniserad j stället för att hafva 

den omgifven :~f en metall hylsa. Man hade raknat på att gal

vaniseringen skulle tillräckligt skydda axeln, men att detta ej 

var fallet, bevisas af följa nde: 

Propellern sidekades i början af förra vintern till Iodret, 

för att ändras, så att skeppet låg en längre tid å Bres t' s redd 
med axelns ända bart utskjutande i vattnet. Nät' sedan pro

pellet·n kom tillbaka och åter siwlie påsättas, var axeln så 
angripen, att detta ej var möjligt. Derigenom blef man tvun

p,eo att taga ut sista delen af axeln föt' att förse skeppet med 

en annan, förfärdigad på V<IOiigt sätt. Denna operation, som 

måste ske p5 det sållet, utt näst den sista delen af (lxel u 
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lyftades upp oeh ändan halath·s i u, h varefter bålet skulle fyl
las med en trädplup,g, h:~de troligen varit mycket lätt verk
ställd om siH!ppet gått i doclia, men som detta hade varit 

fören adt med mycket lwsvär, och ingen docka för tillfället 
var ledig, måste den verliställns medan fartyget låg på red
den, och var derigenom förenad med stor fara. Man fruk

tade att vattnet skulle rusa på allt för häftigt, samt att plug
gen ej skulle hålla tätl; äfvenså var det att befara, att denne, 
sedan den en gång var ditkommen, skulle svålla så hårdt, att 
det skulle blifva mycket svårt att få ut den igen. Emeller

tid utförd es arbetet med mycken försigtighet, hvarje timma 

lerunades rapport till eskaderchefen, Amiral Bruat, om dess fort

gång, och alla de öfriga skeppen voro klara att Ieruna und
sättning om så skulle påfordras, hvilket dock icke behöfdes, 

ty företag et lyckades förträffligt. Sedan seglade Austerlitz 
med sin propp i aktern hela vintern i sällskap med den öf
riga eskadern. 

Till följd ar de svårigheter, som denna operation före
tedde, har blifvit . proponerad!, att propellerfartyg hädanef

ter skulle förses med en så kallad 11 vanoe11 (dammlucka), pla
cerad i akterskeppet, och som skulle kunna stängas hastigt 

och väl i det ögonblick som axelns ända släpper hylsans inre 
kant, och förmodligen kommer en sådan inrättning att apli
ceras a skepp som hädanefter byggas. 

Försöl1 lära redan länge blifvit gjorda att göra propell

rar med rörliga blad, så att stigniogen efter behof skulle 

kunna ökas eller minskas, men några lyckade resnitater der

med måtte icke hafva uppnåtts, eftersom en så vigtig sak ej 
kommi t i bruk. Med en tillfredsställaode lösning af detta 

problem, skulle det ej mem blifva så nödvändigt att hafva 
brunn för propellrrns upplyftandC', och kanhända skulle striden 

för och emot brunnars användande derigenom blirva afgjord. 

Den löskopplade propeii Pr ns olåeenhet att hindra farten, blef
ve derigenom reducerad till nästan intet, ty om propellern 
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vore fyrbladig, så kunde man, dll den löskopplas, gifvo den 

mycket stor stigning, hvarigenom dess förmåga att bindra 

farten, minskas; och om man åtnöjde sig med en tvåbladig 

propeller, så kunde den ställas vertikalt, oeh bladen vridas 

så mycket, att hela propellern kunde iostångas emellan 2:ne 

luckor, som skulle skjutas fram så att de tiicl1te rummet 

emellan de båda stäf1·arne, i likhet med hvad M:r Bourgois 

i sitt förslag proponerat. Skulle det likviii anses nödvän

di'gt att harva brunn, så kunde ändock den fördelen vinnas 
' 

att denna kunde eöras betydligt smalare an eljest med en-

dast en ringa ökning uti längden. 

Fördelen af att harva rörliga h lad är obestridlie, om den 

kan vinnas utan för stora uppoffringar utaf styrka och en

kelhet. 

Hvar och en vet, att en propeller med stor stigning, 

gifver mycket stor fart uti stiltje, eller med god vind; men 

alt i motvind eller vid boesering blir det fördelaktigare att 

bafva propell!!rn med liten stiening. Det blelve så ledes möj

ligt alt under olika omständigheter gifva propellern den för 

tillfället lämpligaste stigningen. 

På en del engelska ångfartyg, som harva en propeller i 

reserv, lär stundom den ena propellern hafva större stigning 

an den andra, så att man efter behof kan använda den ena 

eller den andra. 

J Franlirilw känner man ganska väl och erkänner äfven 

fördelen af att hafva !vånne propellrar, men man har ännu 

icke lwmmit sig till att antaga detta bruk. Hvarkeo Charle

magne, Jean-Bart eller Austerlitz, h vilka alla hafva brunn, ega 

reservpropeller. 

Ett par franska ånsskepp bar jag sett harva dykare-ap

parater; men alla hafva det ej. Detta anses dock allmänt 

såsom en nödvändig persedel, och troligen blil\·a alla äng

skepp framdeles försedde dermed. 
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Flera modelle1' till dykareidoekor och beklädnader m. O, 

dylika inrättningar finnas uti Toulon. 

De franska ängskeppen ega samrna olägenhet, som de 

flesta propellerfartyg lära ega, oeml. att aktern skokar myc

ket under gång med machin. På Napoleon var man i bör

jan nästan förskräckt öfver den skalming som l<ändes synner

ligast på hyttan. Detta väckte mycl1et uppseende, och det 

lär ha haft en besynnerlig verkan på de aktPrut vistaode 

personernas magar. 

Till och med lredäcl1aren Montebello, som hade endast 

140 bästars rnachiu, och i förhållande till slirolvet, en liten 

propeller, skal.ade ganslw betydligt, sa att det var svårt att 

skrifva uti gunrummet eller under hyttan. Äfven under seg

ling med löslwpplad propeller, kunde man bade höra och 

känna når propellern börjnde röra sig. 

På ängkorvetten Primaugnet, som hnde fembladig pro

peller, kunde man mycket väl känna när farlen var öfver eller 

under l O lm o p. Då den var större än I O och särdeles når 

den närmade sig 12 knop, gicll fartyget mycket stadigt, så 

att man kunde ganska väl sl<rifva, cia man salt akterut; men 

da farten val' mindre 1\n 10 elll'r endast omliring 8 knop, 

var ristningen mycket våltlsam och högst hes vårlig. 

Många fransl1a ineeniörer halva mycken förl<ärlek rör 

an vändandet ar 4 cylindrar. Maehinens rörelse anses blifva 

betydligt jamnare då vefvarnes inbördes vinidar ratt afpassas. 

Ma chinerna påstås arven skola blifva lättare än med tvä cy

lind rar ('l). Då man vill gå långsamt, begagnas endast 2:ne 

cylindrar. 

På de Oesta macl1iner finnas 2:oe pistoostänger till b varje 

cylinder. På Montebello, som bar 2:ne oscillerande cylin

drar, hvilka stå midt emot hvarandra, finnas älven 2:ne pi

stonstänger för h varje cylinder; på det att dessa må under 

axelns kringvridande komma förbi hvaranJra, står den ena 
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cylinderns pistonstänp,er i linie med hvarandra långslieppsva
gen och den andres tvärskeppsväp,en. 

M:r Dupuy de Lome gillar ickt> användandet af t1•å pi
stonstånger; ty ban påstår att pistonkannan får en ben,ip,en
hct att brytas itu långs den linien, som går eenom de båda 
pistonstaogerna. Hao har derföre på skeppet Al~esiras au
våodt fyra pistonstänger till hvarje cylinder. Denna lngeniör 
använder ej heller 4 cylindrar, utan endast 2:oe på samma 
sida horizootelt liggaode cylindrar, med Iuftpumparne pfl an
dra sidan. Sådane äro machiuerna på Napoleon, Eylau, Flen
rus, Algesiras m. tl. sl;epp. På litlieskeppet Eylan aro cy
lindrarne omgifne ar ett fodral (ch emise), IJVaruti man låter 
cirkulera varm Juft ar högre temp era tur än ån~aos. 

På ängkorvetten Primauguet äro pannor och maehin pla
cerade på ett ovanligt sålt, Pannorna åro placerade bord
vards på båda sidor, och ma chtn är mirlt emellan dem. Cy
Jindrarne, som äro 4 till antalet, äro placerade såsom det 
kallas 11 eo ecbiquier", d. v. s. så att I:a och 3:e cylindrarne 
äro om styrbord samt 2:a och 4:e om babord. Liliasom å 
nästan alla franska ångmachiner har man äfven här sökt att 
få så långt slag som möjligt, derföre gå pistonstängerna öf
ver till andra sidan, hvarest de verka på tvärstycken, som gå 
mellan horizootela lager, och från hvilka vefstakarae gå till
baka till vefvarne. 

Eldstadsöppningarne 16 till antalet, äro vända för- och 
akteröfver, och äro uti 2:ne våningar öfver hva1·andra. Når 
man vill gå med endast halfva antalet uenar, så eldas uti de 
undre, och de öfre stängas och igenmuras. Detta försöktes 
under den tid, som jag var ombord, men tycktes ej vara än
damålsenligt. 

Emedan det eldas på 4 särsiiiida ställen, och dessa ej 
äro afskiljda från machinrummet, så är detta ständigt upp
fylld! ar en mängd koldam (särdeles då tlägten är i rörelse), 
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hvitket fåster sie öfverallt, och hvilket troligen var orsaken 
att Jaeren ständigt gingo varma, så att af de 4 cylin
drarne sällan mer än tre kunde begagnas samtidigt. Det 
kotn således väl till pass att hafva mer än 2:ne cylindrar. 

Emedan pannorna äro på bfHla sidor om macbinen, så 
bildar skorstensuppr:ångrn ett hvalf mirlt öfver d_ensau~ma. 
Detta gör temperaturen i maehinrummet mycl•el hög, liVliket 
är så mycket mera besvärande, som den förn ams ta delen af 
detta rum utgörPs af altaner öfvt!r maehin och tätt noder 
omnämnde ,hvalf. 1 början var värmen alldeles odräglig, men 
sedan gjordes af plåt ett hvalf iouncler det för ra, sä ~tt det 
blef ett mellanrum eme llan dem båda, hvaruli luft ctrkule
rade. Den varma luften ntströmmad1~ eenom 4 omkring 
skorstenen place rade munnar, som alltid brassades åt 1:1. 
Denna inrättn in g visade sig vara ånJamålsenlig. 

Primanp,uets propeller har mycliet stor sti~:ning. Jag tror 
att den är ~1 np,efär 30 fot, hvill;et gör att faf'lyget nti stiltje 
med latthe t uppnl\r 11 knops fart; (emellao Gallipoli ocb ön 
Syra var mPde lfarten 12,5 knop). Men uti molvin.d ~inskas 
farten bt!lydligl. Mellan Milo oeh Ce rizo möttes v1, pa hem
vägen frfm Gallipoli, af en p,ansl1a stark motvind med ~vår 
sjö; farten minskades snnrt till 3 a 2 knop, och slutitgen 
måste vi liit:G" bi uti sund et mellan Cerigo oeh Grelda:~· 
Under denna tid passt>rades vi af en passagerare-propeller at 
från Marseille, som Mven var pä ·vår; hPru; och hvilken gick 
förbi oss med r;od fart. 

Med skt>ppet Eylau, som ou är färdigt att gå ar stapeln 
uti Tonlon var ett eget förhållande, som förtjenar att an
märkas. D;Lta sl\epp, som stått på stapel i mån~a år, arsä
gades under loppet af år 1 S53 på midten, för att förläng~s 
med 22 63 fot på det att det skulle kunna gifvas en maclnn 
ar 900 'hästars t1raft. Man ville äfveo ·vid samma tillfälle 

.. t r· keppet ett par tum bredare, spänoa ut spanten for at a s . 
men vid nogare undersökning befanns att sl•eppet sjelft VJd-
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gat sig, så alt det antagit den form man velat p,ifva det. 
Denna vidgning kommer sig troligPn deraf, att sjelfva bädden 
gifvit eller satt sig. Uti dock:~ bör någonting sådant ej kom
ma i fråga, men om ar någon orsak det simile inträtr~, att 
ett skepp, l1vars bredd varit ursprungligen beräknad så stor 
som möjligt, för att det jemt och natt kunde passera genom 
porten, vidgat sig, så kunde det blifva ganska svårt att ra 
ut det. 

Det börjar nu att fästas stor vigt vid att hafvo mycllet 
stora stagsegel rör att begar,nas då man går 4 a 5 si re ck 
nära vinden. Dessa segel göra särdeles nytta vid bosst>rin
gen, isynnerh111t när både den bogserande och den eller de 
bogserade betjena sig d!'raf. Ofta då man med maehin få
fängt försöker att gå ratt emot vinden, eller då man vinne•· 
föga derpå, sä går det rätt bra att kryssa med stagseglen. 

Den förra chefeli' å Linieskeppet Henri IV, Grefve Guey
don, begagnade alltid, då hans skepp bogserades, alla tillfäl
len att föra icke allenast de vanliga stag- och gatfelseglena, 
utan äfven de gammalmodiga sPglena under stäng- och bram
stagena, och det visade sig vid jemförelsen med de öfriga 
skeppen, som endast hade klyfvare och mesan, att alla dessa 
stagsegel gjorde nytta. 

Många yrka p3 att hafva gaffeltoppsegel ärvensom att 
harva gafflarue å stor- och fockmasterna så stora som möj
ligt, och att bafva 2:ne galfelfockar och 2:ne apor, en större 
och en mindre, likasom man har stor- och mellanmesan. 
De båda stora skulle naturligtvis begagnas i vackert väder, 
och de båda mindre i härdt väder. 

Franska regeringen är mycket sträng med att fartygs
cheferna spara på kol så mycket som möjligt, de få nästan 
aldrig gå med full maehin så vida de icke hafva sårskildie 
order, eller att omständigheterna tvi nga dem dertill. Ång
fregatterne, som gå mellan Tonlon och Algier, böra lämpa sin 
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fart så att de i vanliea fall hinna fram på 54 timmar, ehuru 
de kunna komma fram på bt:> tydliet kortare tid. Många che
fer hafva blifvit ställde till ansvar för att hafva konsumerat 
kol onödigtvis. Hvarje qvartal inleuJOas från alla ånefartyg 
sommariska rapporter upptngande uti kolumner för bvarje 
resa: afgångs- och ankomstdae och ort - huru månr;a tim
mar fartyget varit i gång, vind och sjögång, fartmets lillrs, 
hvilka segel varit till, fart ygets medelfart, huru många pan
nor varit eldade, ångans medeltrycll, vacuum, expansion, re
gulator-ventilernas öppnande, antal slag, Inad för sorls kol 
hlifvit använde, huru många procent asl;a blifvit kastad i sjön 
samt konsumtion af lwl, talg och olja. För hvarje resa in
föres arven ett utdrag af chefens instrut;tion, särdeles om den
na innehåller föreskrifter om resan bör göras så hastig som 
möjligt eller ej. 

Ångskeppet le Montehello gick frän Tonlon tillllrest utan 
att elda upp mer än en enda dag, oaktadt det ofta var stillt, 
och oaktadt att det fick kryssa åtta dagar i Gibraltar sund, 
utan att komma igenom. 

Utvexlingshjul laggas helt och hållet utar. Endast Napo
leon och ett par andra äldre fartyg hafva sådana, men alla 
på sista tiden byggde skepp hafva rnachiner direkte verk;~nde 
på axeln. 

Det klagas mycket_ öfver den starka värmen på tross
botten i narbeten af machinen, särdeles i de officershyttor 
som ligga midt för slwrstensuppgåogen och öfver pannorna. 
Första dagen är värmen ej m yclwt besvärande, men efter 48 
timmars fortsatt eldning blifver den odräglig, isynnerhet som
martid, då nyssnämnde byttor blifva obeboeliga. Om man 
går barfota eller kf1nner med band en på du rkarue i dessa 
byttor, så känner man att däcksplankorna äro ri gti gt va rma. 
En sådan värme i hyttorne kan icke annat il n va ra skadlig 
för de personer som bebo dem, särd eles fö1· de vakt göra n
de of6cerarne, hvilka midt i natten måste stiga upp från ett 
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ordentliet svettbad, fö1· att, lwnhilnda i köld och regn, göra 

4 timmars vakt. lcl;e mindre skadligt måtte det vara, alt 

vid vaktens slut direlite från dack återvända till samma svett

bad. 

Man har föreslagit många medel för att afhjelpa denna 

olägenhet; mig vetlerligt har man doc!; hittills ejort föga 

derför, men det är högst troliet, att någon inrättning snart 

kommer att försökas för att få frisk luft i hyttorna. 

Jag har hört föreslås att låta ett rör gå genom hyltorna 

med ventiler, som skulle kunna öppnas eller slutas efter be

bag. Uti ena ändan af detta rör skulle finoas en vädervex

lingsmacuin som ständigt deruti inblåste frisk luft. Dessut

om skulle finnas hål i däck mellan undre batteriet och tross

botten, för att derigenom utsläppa den varma Juften. 

skorstensuppgåogen borde vara omgifven af ett fodral 

så att lurten kunde fritt spela emellan. 

Å skrufsl;eppet Montehello finnes å trosshotten en stor 

bytt eller ett glasskåp, som omgirver skorstensuppgången, och 

bvars ändamål är att hindra värmen att fritt utstråla inåt 

trossbotten. Detta hindrar icke att beeap,na sig af den från 

maehinrummet kommaode värmen för att torl1a trossbotten 

efter rengöring, ty man behöfver då endast öppna fönstren, 

bvaraf glasskåpet bildas. Luckan, hvarigenom skorsten går 

upp, var icke såsom å en dal andra fwgfartyg, täcl1t med en 

hel plan, utan endast med ett jerutrall, så att den varma luften 

derigenom kunde stiga rätt upp. Uti regnväder eller under 

segling täcktes en pressenning deröfver. 

Erfarenheten har visat, att · kompassens lolwlmissvisning 

år olika, då skorstenen är uppe och då deu är nere, då den 

år kall och då den är uppvärmd. Detta öfverensstämmer 

med den gamla satsen, att jernmassornas ytor hafva ett större 

inflytande på kompassen än hvad deras massor bafva. 

Å ånr;fartyg i allmänhet göras numera deviationsförsö

ken vanlisen med macbinen i gång, men det vore kanbända 
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skal uti att ombord å ångskepp, hvilkas ändamål år att seg

Ja, mer än att gå med ånga, :H ven verkställa deviatiou~

försöken på det gamla sättet, att svänga fartyget utan att 

lwfva eldat i machin. Mig velterliuen har dock iclie ännu de 

dubbla försöken gjorts på något fartyg. 

Det är förbud et att måla sliorstenar eller antlra machin

delar med kall!, emedan detta bdunnits vara skadligt. Pott

lod anses vara bra till målning af åtsl;illi(la delar. 

Däcksbalkarne midt öfve1· maehin göras af pliit- och hörn

jern, hvil ket visat sig vara starkt och pålitligt. 

Kommandobryggor börja blifva allt mera allmänna; på 

ånefartyg och andra mindre fartyg p,öras de mycliet Ona och 

lätta för att t-j stöta utst>endet. Det unnes åncfarlyg, som 

hafva kommandobryggor uti 3:oe delar, så att de båda yt

tersta hunna slijutas in under <len medlersta delen. Till och 

med ångsl1rppeo börja att få lwmmandobryggor. Ansterlitz 

ocb Jean Bart, som icke hafva hyttor, äro dermed försedde. 

Jeau Barts lwmmandohrygga är för om mesanmasten, den be

gagnas af vakthufvande både under gång för maehin och un

der segling. Austerlitz har sin kommandobrygga vid storma

sten; under S<'gling har jag stundom sett Välilhafvande ofU

Ceren på en liten upphöjning ell er hytta, som finnes längst 

akterut, men under gång med maehin år hans plats på kom

mand obryggan. 

För att en kommandobrygga skall vara rigtict ändamåls

enlig, anses det att den bör gå något utanför relint;arne. 

För de franska officerarne har vanan gjordt det till ett be

bol att hafva fri utsigt långs fartygets sidor, samt att linona 

se vattnet. Del'före finnas på de fran5ka fartn:eo, till och 

med på de mindre, en lwmmaodopall utombord; på hvarjt~ 

sida, vid förkant af hyttan. 

En annan sak, som i Frankrilw anses oumbärlig, men 

som man hos oss ännu icke hirt sig att värderJ, är den så 
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kallade axiometern eller en visare, som utmarker huru roret 

~igger. Oettfl instrument liknar till utseendet en ur

tatla med sin timvisare; öfverst på ta fl an står siffran o 
' samt till höger och venste1· derom på lika afstånd från !Jvar-

andra siffrorna J, II, Ill, IV och V, så att de båda femmorna 

falla ungefår der fyran och åttan sitta på klockan. På ändan 

af drillens axel finnes en utvexling så beskaffad, att visaren 

vrides på den siffra, som utvisar huru många slag roret lig

ger åt ena eller andra sidan. 

Vanligen finnes en axiometer vid sjelfva drillen och en i 

nachterhuset på hyttan, hvilken är förenad med den förre 

genom en kedja. 

Axiometern på hyttan består af ett matlslipadt glas; 

siffrorna äro af messine, och visaren silter utvåndiet. Den 

upplyses om niltterna af nachterhus-Iampan, så att vakthar

vande officeren ständigt kan se hnru roret ligger och huru 

det skötes. 

Såsom ett motstycke till axiometern, har en Lientenant 

de Vaisseau M:r Morell, ombord på ängfregatten Caffarelli an

bringat en inrlHtning, som, jornförd med sin enkelhP.t, är gan

ska nyttig. Den :ir afsedd att användas på fartyg, hvars lwm

mandobrygga ~~· ungefär på midten af fartyget, och der rors

mannen står akterut. 

Dess ändamål är att, lilwsom man om dagen tecknar 

med armen huru roret skall läggas, kunna nattetid göra det

samma med en visare som fir upplyst. Inrättningen består 

af en låda, på hvars ena sida finnes ett halfrundt mattsli

padt glas, med mörka siffror och en visare likasom å axio

metern. Inuti lådan hänges en vanlig lantärna, och hela in

rättningen hänges på räcliet till kommandobryggan så att gla
set vändes akteröfver. 

Uppfinnarens mening år att denna inrättning icke sl1all 

begagnas i sjön, utan endast i trånga farvatten eller då man 
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skall ankra eller gå nattetid uti hamnar, der det finnes mån

ga fartyg till ankars, hvarest det år nödvändigt att befälhar

varen s§ till sligandes har roret i sina egna händer, under 

det att han sjelf håller utkik. Genom olika vridning af vi

saren, kan han angifva om roret bör läggas ned helt lång

samt eller helt och hållet med ens, samt när det bör börja 

stöttas o. s. v., och genom att se på axiometern, kan han 

öfvertyga sig om hans ordres blifvit rätt utförde, så att på 

detta sätt intet misstag bör ega rum. 

Den inrättning jag såg på Caffarelli var gjord ombord. 

1 st<lllet föl' maltslipad glasskifva kan oljaclt papper eller cal

querpapper användas. 

Ännu en annan inrättning, hvilken, i anseende till sin 

enkelhet förtjenar anmärkas, såg jag på ängskeppet Napoleon. 

Den bestod deruti, att i en af luckorna, som ledde från däck 

till öfra batteriet, var anbringad en liten propeller, som ge

nom ett snöre stod i förbindelse med propelleraxeln, så att 

den rörde sig på samma siitt som skeppets propeller. Nyt

tan håraf är lätt att inse. En manöver, som skall utföras, 

är ofta beroende på propellerns ställning eller rörelse, och 

det ål' af vigt Cör en befälhalvare att i hvad ögonblick som 

helst liUnna underrätta sig derom. T. ex. i en vändning år 

det nyttigt att veta nar propellern upphör att röra sig, samt 

om den ställning uti hvilken den stadoat underlättar eller 

bindrar dess utförande. Vid tagande af bogsertåg eller under 

andra omständigheter är det ofta gansl1a beqvämt för Che

fen att med ett ögonkast på den lilla propellem, se när hans 

ordres att stoppa, bHclw eller sätta i gång hunnit utföras. 

Det kan dessutom vara intressant, att när som helst kunna 

se huru många slag propellern gör, antingen under gång med 

maehin eller under seeling, med aflwpplad propeller. 

Med undantag af nåera af Je nyaste skeppen, äro d~ 

Des ta franslia fartygens kanonporlar illa upphugene; p~ ~ä, c~ 

händer det ganska ofta, att man får se kanoQer1 sr;>,fi.l, 1;\~S~&Q 
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alldeles icke lmnnn sidoriktas i noseende dE•rlill att vantena 

eller taljrepen kornrna näslan midt för porten; till och med 

på öfre batteriet flnoas kanoner, h vars förm åga att sidoriktas 

är betydlir,t minsf(ad af snedt förbi porten gående röstj e r~ : 
Jag har ärveo sett l•anooer med hvilka man icke kunde sbju ta 

derföre att anlwrslockrn är midt fr amför porten. ' 

Det är märl;värdi~::t att sädune fel hafl'a l•unuat t•Xist era 

i sa många år· utan att rattas, om icke på redan färd i~e 

skepp så åtminstone på dem som varit . under· byggnad. Fl f' ra 

sjöofflcerare flfvensom Marin-Artilleri-office rare bafva Iiiandrat 

denna oeflerrättliea tanklösh (· t, att hafva Jwnoner hvarmed 

man icke kan skjuta; men [(onstrul>törerna tyckas hafva varit 

döfva för· detta ldau<ler. 

Det är icke förr än under de s~>dnaste åren, som nägot 

bvar blifvit gripne af en rigtig ifver att göra allt för att ka

nonerna skola få den största möjliga sidoriktning. Numera 

bör vid för- och aktersl;eppens konstrul;tion stort afseende 

fästas denid, att det ide filr flnuas uåp,on enda direl(tion, 

som blifver obestrul;en af artillerielden. 

Förr placerades, för att vinna ett vackert utseende, por

tarna för d:icliskanouerna i symetri rnidt öfve1· undre batte

riets portar, och vantena på ung efär lika afstiind fr fn1 hvar·

andra. Nu händer d t> t drremot, att man lil;asom på Eneel

ska fartyg får se porfarne sitta sn edt öfver hvarandra, samt 

att stundom 2:ne spant liomma helt nära livarandra och 2:ne 

andra 15n et åtskild a. Jar; har sjelf sett ombord på fregatten 

lphigenie, som rustades första p,fwp,e n 1§53, Konstrnktions-of

ficerar·ne med en tr(il<aoon uppmäta de vinklar under hvilka 

lianonerna lmnde rikta s, fö r att med snören utmärka vante

Das, röstj ;o rnenas och anlu-arnes ändarnåls enliga placering. 

På f'Sliadern i Svarta hafvet uppmätt es nylige n ombord 

å alla sli tp peu huru mycliel lia nonPrna knnde höjd- och sido

riktas i alla portarn P, (iifve n jag t- och retraite-portarne ). 

Tabe/lt>r uppni tl ad es de röfve r, äl'v t> nsom rilninga·r, filmande 
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compass-skifvor, som visade hvilka och huru manga kanoner 

Jwnde skjuta uti hvarje dirrktion, och dessa dolmmenter in

sändes till Marin-Ministern. 

Ängskeppet Charlemagne var isynnerhet märkvärdigt der

före, att det fanns ingen ~nda pnnl;t som icke kunde samti

digt beskjulas af flera kanoner, hvarlill i synnerbet bidrog 

den derför ändarnålsenliga form, man gifvit dess rundgattade 

akter, samt bogportames lämpliga placerarrde. 

Å ångsl1eppet Napoleon, som är mycket skarpt, äro äf

ven batterierna, särdeles det undre, mycl1et spetsiga förut. 

För att dock icke gå miste om möjligheten att lmnna skjuta 

rätt förut från undre batteriet, tjenar jagtportens ena undre 

hörn såsom yttre keltingsldys. 

På ängskeppet Austerlitz sitta röstena upp under bastin

geringen, så att däcksf;anouerna icke det ringaste generas af 

vantena. Mao har befarat att detta satt att placera röstena 

slilllle sl1ada relingarne. Konstruktörerna anse sig dock hafva 

l'idtagit tillräckliga försigti p, hetsmått för att förelwmma detta. 

Ombord har man ännu ick e märlit någon olägenhet deraf, 

men sl;eppet är kanhända iHJnu för nytt för att man må 

kunna derom dömma. 

På de sl;epp, som hafva crema lierer eller också skruf

var till vantenas ansättand e, kan man sidoril;ta kanonerna 

lämmeligen mycket mera än på dem, som ansätta med talje

rep. På en del fartyg, som hafva taljer ep, sitta iclie de un

dre jungfrurna nere vid rös tet utan vid jernl änl;ar, som äro 

så långa, att junBfrurna komma orvanför lwnonerna, hvilka 

således lwnna rilitas ända till dess att långa fältet liommer 

emot jernliinl(en, eller till dess at t (;ulan går jemt ocb nätt 

fri derför; man befarar således iclw att bränna eller skjuta 

af taljrept•n. 
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FORTSÄTTNING AF STRIDEN OM ÄNGKANONSLUPAR OCH 

RODDKANONSLUP AR. 

Efterföljande utgjutelser :iro innehållet af det bidrag 
eller 11 Bihang11 

- utdeladt på sidan om Tidsl1rirten -- som 
A. W. L. ansett sig böra ytterligare egna åt den omtvistade 
frågan om ångliauonslupars företräde framfö1· roddkanonslu
par. Det vore orätt att icke införa detsamma inom Tidskrif
tens spalter, enär det, iföljtl af ämnets vi·gt, är af al ltrör myc
liet värde fö1• att utl1astas såsom ett löst !lyp,blad "'). I en 
framtid kan det, för jemförelsens slwll med då rådande åsig
ter, möj ligtvis blifva intressant, hvarföre det hårmedelst till
varatages: 

"Oti Tidskriftens 7:e h:Hte har H. o. Ä. på ett sådant 
11 sätt besvarat min i 5:e--6:e häftet införda uppsats: 11 0m 
''ångl>anonbåtar och roddkanonbåtar m. m.", att tystnaden 
"vore rätta genmälet på en skrift af detta svars beskaffenhet. 
"Likväl anser jag mig manad af skyldig uppmärksamhet emot 
,Tidskriftens Läsare och emot anhänr:nre af de åsi[Jter till 
11 hvillws försvar jag uppträd t: att belysa min motståndares 
"stridssatt , genom en kort granslining af några de vig tieaste 
11 bland hans motbevis . 

"Hvar och en vet, att ånemasldnerna, ehuru de ofantligt 
nöl;at öl'logssl;t>ppens användbarhet, likl'äl högst betydligt ste
"gr·at materielens nybyeenads- och underhålls-Iwsinad åfven
"som expeditionskostnaden. Oti 3:tlje häftet af Tidskriften 
"vill dock 11. o. Ä. icl1e allenast ådagalägga: att ångkanonbå-

*) I ~nledning af orvanstående yttrande, anser sig Red. böra förklara 
sin fullkomliga obekantskap med A. W. L:s ifrågavarande skrin, in
tilldess den utdelades, och följaktligen att Red. icke genom någon 
p)al?s vägran, från Tidskriftens spalter utestängt densamma. 

Anmärkn. af Red. 
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"ta rne äro brttlre, utan ock bevis~ den orimligheten: att de
" ras an vändande vid försvar et är billigare än roddkanonbå
ntars. 1). - Em Pdaa nu ny b\ ggnaJsl;ostnaden af en ånp,ka
"non båt är fi a 7 eånger så stor som en roddkanonhåts, så 
"Jwnd e del åstundade beviset endast grundas på ångkanon
"håtens större rörelseförmåga -A<) och mindre behof af folk. 
nHoddlianonhål~ns rörel~efi\rmåea antog han lmnna uttryckas 
"med 90 tyska mil i månaden, 3) och foll.besparingen att 
"vara 30 man. J mitt svar visade jag deremot all rörelse-
11förmllgan borde uttryckas med 225, och att folkbesparingen 
~med nu gällande hesältnings-styrkor endast utgjorde IS 
11 man. Då jag sålunda ådagalagt oriktigheten af de antagan-
11den hvarpå min motståndares bevis grundades, så vill han 
11 nn låta förstå: att här alls icke varit fråga om rörelsoför
"måga, utan om den i månaden utförda rörelsen, d. v. s. den 
11 tillryggalaeda vägens längd. Oml11·ing denna sats, och dess 
11{ullkomligt godtyckligt 4) antagna sitfervårde såsom kärna, ao-
111ör han för öfrigt åtsllilligt, hvar·med det ej lönnr mödan att 
11 sysselsälla sig. Tages ångkanonbåtarnes större röreleeför-
11måga ej i anspråk, utan förutsätter man att de blifva po-
11sterade t. ex. till försvar af ett sund eller f'lt pass, så är 
11deras underläesenhet Ilar af gjord, ty i en strid ~r denna art, 
~som egentligen slwr under stillaliggande, iir det tydligt, att 
11 öfverlägsenlleten bestämmes af kanonalltal et och manskaps-
11st)Tkan. Här måste derföre roddkanonbi\t ~r vara att före
ndraga, emedan man då kan ställa 6 a 7 kanoner i eldlinien, 

•) "På ungefär likartad t sätt, som i 3:dje häftet blifvit användt, kunde 
"man ock bevisa att jernvägars användande t. o. m. i stället för 
"hva rje by,·äg skulle medföra stor besparing :.:l). - Rörligheten är 
nej alltid af så afgörande värde, som mången tyckes föreställa sig, 
"Det orörligaste af allt försvar, nemligan Befästningar, skall utan 
"t•ifvel älven framdeles bevisa sig vara af stort gagn. De pass i 
"skärgården till h vilkas försvar l'>kärgårdsfartygens kanoner och man
"skap komma att användas, kunna sålunda försvarade ställas i sam
"ma klass som heftistningarne. 

21 
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"för hvar och on al d t• m, som från en ångkauonhl\t vandos 
"emot fienuen. 5). 

"Att m ed n. o. Ä. tvista om rätta s:ittet för skflrgårds
"stridens utförande, och förd PI~n af de större Lesältningarne 
"å sk;irgårdsfnrtygen, ellPr om satser hvilka af honom angi f
nvas vara ''nödlö(pl ern, vore fullliOmligen ftndamålslöst 6). 
noessa fråBor böra granskas af pPrsoner, som äga erforth•rlig~ 
"kunsllaper alt kunna ut1·eda dem, samt derjemlc l\ro fria 
"från ofördragsamhet och ej viisPiedas af vissa fi>rutfattad e 
"ensidiga åsigter. 

nom ocll n. o. Ä. måhända lyckals framlwlla bifall fran 
,vissa håll genom sitt satt att mto delst gyckel möta ett eil-
111' t · 1· 1 ocll 11"ns be•·~lwino slaoil in då han framkallade IE 111 .as , · " · · " " 
nhiLJon af Pn jernhefjällad Leviathan, som kr;il:'lr upp på strän-
,, 1 , s~• har docil hv;lrJ'e tänl,ande läsare sannolilit redan t e rna , ._ u ' 

. 
"funnit hela sl•efheten af den framslungade qvickheten, livan-
ngenom df nna ock ej når målet. "Fartyget är till fOr ka
" n·J s si· 11 II" säoer Chapman, och sannolilit är ocli n. o. non er (.. ~ \ ._\u 

"Ä. dt•n för str, som kunnat Uwka sig kanonen såsom en on yl-
, tig tyngd i f' O lwnonhåt, h viili eD naturligt vis enkom är byggd 
'"att föra Twnonen. 

" Utdra oet utur c. Wirsens rapport år synhariigen amnatl ,, . 
"att utr,iira en "IPt.lantl e stj ernan, en riktip, glanspunlit 1 sva-
"ret ?). För att rått lörstå mPn ingen med dPt anförda ut
"try cl,et i Wirscns rap(wd är nöd vändigt att ihå~:l~omma f~l
,jan<l <·: untl •· r •·x peditionen till Norrbotlen lltPIIföljd~ 10 dac
"l>atl P lwn ons lnpar ~ ll e r '· Ii. hanonslwnl;'rtar, för hvlikcn far
''tyos- cert Wirsen bys le mycl<en förkärlek, hvilket bland an
"na~ bevisas af de sjöförsvarsplaner, som uppgjordes efter 
"k ri gets slut och år 1816, ty i den förra, df• t· Wirsen i syn
"n Prhet !vekad es l'inna framst!'g för sina åsicter, uteslöts dfl 

. livaremol 60 kanonsh onrrtar upptogas "öppna kanonsluparnt>, 
An r }0 )6 lnl.I'SkadeS delta anta l till 36j lll t'll 60 11 i förs laget. "' u • 

"l;anonslnpar tiro åtPr upptagne i planen. Wirsens verksam-
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"hd som Slalions-h{:falhafvare i Götheborg bevisar äfven 
OJenna bans förkärl ek för en fait)'!:s-c ert om hvars oduglig
flhet alla nu äro ense. DPt af n. o. Ä. lcmnade utdraget af 
11\Virsens rapporl und ' ITätlar derom, att en öppen kanon
'slup lwm pi\ land och blef vrak, men man bör ihåglwmma 
natt detta skPdde pä en öppen kust under hal( storm samt 
nmörker och tjocka. Finn es nu verldigen ringaste förnuftig 
nanledning att fästa sig vid denna tilldragelse, då sådant häodt 
w0 ch bPldagligen nog framdeles åfven kommer att handa både 
llJinieskepp och ånp,fartjg. Utdraget tyckes dermot tydligen 
,visa, att Wirsen i denna obetydliea hlindelse sölit ett stöd 
,för sin åsip,t om de dåcl.ade kanonsluparnes ellt>r llaDonsko-
11nertarnes föret räde fc·a mför den mindre sortt>n sllårgårds-
11farlyg. Att manskapets helsa lwnde lirla eansl•a betydligt 
"på de öppna lwnonsluparne, hade erfarenheten på ett högst 
"beklap,li p,t siill ~dagalagt, och derföre finnas ,våra öppna ka-
11nonslupar11 - som R. o. Ä. synes så angrl :igen att utpeka 
,_ - icke mera till, t y våra kanonslupar år o numera däc
,kade, och halva så varit i nära tvenne ärtiondcn, men de-
11ras dimensioner äro icl>e större ån de förra öppna kanon
"sluparnes. Då likval de nuvarande l1anonsluparne ej rymma 
,mera ån kn"ppast hälften af sina besättningar under däck, 
nsä bar ett vigtit;t syfte för mina förhånade llan onbåts-kon-
11strul•tioner varit alt försilalfa officrren hytt och hela besätt
"ningen ordentliet kojrum under däck. - Me ra ån det lem
"nad e utdragd utur Wirstins rapport torde sjelfva expeditio
"nens resullaler tala om 1\Jnonslupars verhsamhet i Norrbot
"ten, ty unde r färden dit had e de Ilesta af dem ärver 100 
11 marr om bord; men slaget vid Ha lan utgör dock för vap
nnets verksamhet ett så starkt bevis, att dot fulllwmligen 
11 släcker den ledau1le stjerna R. o. Ä. trott sig i Wirsens ord 
"finna, för att hitt a rätta v;ige n till det egentliga skärgårds
nvapnets (d e grundgående, billig~re fartygens) utdömande. 

nHv ar oclt en som liist min uppsats har oc. k insett huru 
nskeft miHa åsigtE'r om ång l;anonslupens plats uli sl1åreå rds-
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"vapnet af [\, o. Ä. uppfaltals; samt med h vad rättvisa han 

"tillvitat mig riktip,t hednisk förl>ärlrk för roddkraftens och 

"motvilja emot ånp,l.raftens användande. 

nMan kan ej hiiligtvis fordra att [\, o. Ä. skulle äga nå

"gon synner lig insi~t om sl;är~årdsvapnets vit:t eller använd

"nin~ssätt m. rn. §), då t. o. m. rnån~en, som tjenstgjort 

"vid detsamma och kan ralwas bland dess vänner, icke klart 

"uppfattat vapnets vi~t vid fosterjordens försvar, eller skär

"gårdsstridens rätta beskaffenhet, hvill<en i sjelfva verket ännu 

"ej hos oss är fullkomligan utredd 9). 

"Deremot tror jap, !;nappas! man hos mig kundP ursäkta 

"en så stor okunnighet om örlogsvapnet, att jag icke skulle 

"•iga rått '11-) om drtla \'ap•·ns "lwnstruklion, öfriga beskaffen

"het och tal!lisl;a samrnansältnin{! m. m.n yttra mina §sigler, 

,med hopp Rit äl'ven de olika täul;ande deråt skulle egna 

"upp m fnl1sa m h et. 

"livad för öfrigt min vedersal!are i sitt svar anfört -

"deruti inbPgripd den å 5id. 195 anförda mårldiga förvräop,

nning af hvad jag sid. 171 yttrat om konstruktionen af en 

"roddkanonbät - anser jag mit; iclie behöfva npptaea till 

"gransknint; 10). 

Emt·dan nn A. W. L. för dt>lla sitt "bihang" ej kan kom

plimenteras, ocll man naturlietvis icke hvnrl;~n vill ej heller 

bör honom /ilandra, skall dt-1 korta svaret lugnt hålla sig till sak 

och godmodigt öfversP mPd den s·ärade ofelbarhetens små hetsic

heter. !!) A. W. L:s misshumör ht>lt och hållet åsido, måste man 

likvål försal€ensskull ånyonpprepa, att åoou aldrig har någon sökt 

bevisa, att llngkanons lupars användande är i kostnad t.illigare 

än roddkanonslupars, nian har man tvertom oförbehållsamt 

anfört ~nckanonsluparnPs ,mångdubbt>lt större nybyggnads

J;oslnad." ()eremol har en samvets1:rann bPrilkning hlifvit 

framstalld, som tydligt bPvisar, all ån!lkanonslnpPns expedi

tionslwstnad, eller dagliga utgift under /€rigels utöfning, år 

")"Detta uttryck söker man förgi.ifves i mitt yttrande (se Tidskr.sid.173)." 
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belydfi~t billit;are äu motsvarande utgifter för rodtllianooslu

pt>ll. Dessa zitfer-uppgifter oberäknad t, finnes Jet slutlf'doin

gar per analogia, livarigenom man kan I!Dmma till sanoin

gl'U. 2) De i nybyggnadsl;ostnad ofanlli~t d)'fa jernvägarne 

aro, denna kostnad oaldadt, en stor besparing iör de tralilte

rande, äfvensom i längden en inkomstl!älla för sjelfva bola

get, jornförde med tidsuldräglen och utgifterna på dl' så kal

lade "byväp,arne"; Iiiinså bör man äfven kunna antaga, att 

ångkraft skall blifva besparing emot fyratio-manna-rodd på 

en kanonslup. 0Pt erltännes gern~, att det år lätt att vilse

leda sig till öfverdrifter vid dessa beräkningar. 3) Men jem

förelse-berälwingen ernellau expeditions-liO~!naden för äng

kanonslupar och roddkanonslupar är icke p,rundad på någon 

öfverdrift, hvilket onekligen hade varit förhållandet om A. 

w. L:s uppgift vore sann, att man an!at:it roddkauonslupens 

rörelsP-förmdga "lnmna ullryclws mPd 90 ljsl<a mil i måna

,J,.11.'1 1\Ör(•lsdörmågau har ensamt A. W. 1.. ifrh1:asatt, och 

dervid utan motsiir,else m"dgifvPts ri1lt i det för en rolldka

nonslup storartade resultat af 225 ty:d!a mil i månaden, n.b. 

förutsatt "under stillt viider''! De 90 tyska milen Jeremot, 

nfseddo hvad för krigsbruk i nwdeltal varit behöfligt, och bor-

de väl nu, då det för tredje gången upprepas, idt• tydas an

norlunda än hvad orden innebära, neml. "att under f'lt helt 

[;ilttåg äro i medeltal 90 tyslw mil det hög>la s!\rn ban an

tar,as komma i fråga, eller af Ilehofvet är p;\kalladt, för en 

kanonslup alt i månaden tillrygr,alägga, oberäknad! hvad den 

med gynnande vind kan segla. 4) Della anta~an•le är inga

lunda "godtyckligt", utan är det eo DO{!a öfvertänkt slutled

ning ar hvad man inhemtat ifrån krigshistorien, dessutom af 

sjelfva vedersal;aren bestyrkt genom sl!ärgfmlsvapn· ts uppgifna 

kall att hufvudsakligast vara ett positionsvapen. 5) Icl<e de

stomindre bör ånp,kanonslupens öfverlnusna rört'lseförmilr:a 

såsom flygelbetäckning för armeen - tilllöroe framhållen så

som dess vigtiga&le röle l - ej ftlrbises, u :Jr tnJn an mårkor 

dess dyrht'l såsom positions-vapen. Frliuan är on ldi&t>n 
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mångsidig, och löljahtlig ,· n omiljli~ alt r:tt, tu, !rP •lfeöra mr·<! 

några penndr:q,:. 6) Det itr r•j ffiPr än hil!ig t, att dd for

dras ett icl1e ri11p,a kunsk apsmåtl, och ännu llll'r kriv, s .. rfa

renhet, för att kunna erliCllliJ.ls silsom ofl'lhar authoritet vid 

bestämmandet af en så prilldisl1 fråga, som »rätta sättet för 

skårgårdsstridt•Jls utförande"; m•·n di\ dPillta oklharill'l un

der nuvaraudt• förhålland•·n måste möta något tvifvPI, arven

som ett och annat motstånd, är drt dt·rföre icke nändam~ls

löst», att medelst anta~::anden och slntledninear söka upplysa 

en intrrsserarl allm:\nhd, och l('da dess ömrli\me till an!at:

liga sannolikheter; - on ~e lilieen vore detta den vackraste 

"uppmärksamhrt emot Tidskrift ens läsare.n Icke heller höra 

någons åsi!{!Pr helt och hållet för~mås, ~ardr·les nar rit> :iro 

grundade på l;rigsprfaren het. 7) Fr<lllliidne Amiral C. Wirsen 

var ea erfarttn llrir:an\ hl'arföre hans ord blif1•i t :~nförda till 

den kraft och verkan dt~ ovedersägligen förtjena. Emedan 

ban oafbrutet tillhörd" sliftq;årdsv~pnPI, och nndPr higsåreu 

med utm:1rkelse tjens!::.jorde vit! det~arnrna, är det onekligen 

ar vigt, att dt'nne erfarue krigare ansåe sig nödsakad orticielt 

yttra: ati Norrhotten är ett fariJatten dit han afstyrker hvarje 

expedition med öppna kanonslupar. 8) skärgårdsvapnets vigt 

l1ar detta yttrande, oal1tadt icl1e af någon blifvit bt>stridd, utan 

är tvertom af nästan alla erkänd, särdeles numera sedan äng~ 

krarten undanröjt ofullkomligheten, och gjort den jemförelse

vis vanmäktit;a åran nära nog obehöllig. 9) Det är ocliså 

märkli~;t, att ''miJngen» af till och med dem som tillhöra skär

gårdsvapnet och 9 kan räknas bland dess väone1·n, Jilligt framhåller 

roddkraftens numera oanvändbar·het, sedan det med visshet 

är kändt, att ~;rannen i öster oförtrutet fortgår med att ut

byta sin rodd emot ångkraft. Den återstäende lilla minori

tet, som ilnou föredrager att aovanda åran i stället för åo~;a, 

måste, om den skall öfvertyga, framla~;ga mera rationeJa be

vis å11 h vad som kunna hemtas inom det rent spekulativa område!. 

10) Om A. W. L., eller någon annan, lian framvisa en förbaltrad 

roddkanonsin p, och sedan den ar behörig a utborilet blifvit prö{-

291 

vad och godkänd, - då fönt <ir titl"n inu", alt i "t·ättt:isansn 

namn fordra d1· nsamma upptagen till jemförelse li :P,I angka

nooslupeo; meu innan den väntade framl;oulmil i l'el'iden, 

så långe dPn iinnll är ett r·mhryon i IIIOderssl,iild, lllUSie 

man äterLiilla silvål nmdömd som lyl'l;önslminearne. N3r den 

store Chapman oj liunde filrn!s:lr.:a sina lwnstnlidioners ~-'eon 

sJ1aper innan de hlifvit försöli!a, \Oro d d al illör liäelit af den 

som står utanföt· yrl;et, att gå 'prii!11inearna i fön.-trr och efter 

blotta förmodanden antar,a heral"tineanla fi>r tv:\ r-s:\ lira . Må

hända blifver den lilla tlt lyckad! snillefostet· - hvilliel ,·ore 

önsklint! - men måhilnda oclis5 Pit misslyri~<Hit litd mtss

foster~ Dttl är omöjligt att eissnillt]S\ is f:illa domen. ~:iledes 
finnes iugea rättiglid till anmftrli!ling, då man l:og•· r \ar. nu

varande roddkanonslup, s5dan dt!ll i verlrligheten år, trll Jem

!örelse emellan angkanonsluparnes törelnide framför roddl!a

nonsfuparne. DPnna jPmfön·ls"' lian icli<' tydlirrare nppst~J

la s, än som sk<·! t uti dr-·n i holdtandr·ln nlli~~lo'll ntliomna sli~·.~f

tr·n : Teckningar i Sjökrigsväsendet. Slackholm f856. !·ol

jande tabell är df-rifräu ett af!rycl;: 

Jem{öre!se emellan svenska och engelslw franonslupar: 

D i m c n s i o n e r. 

L:tugd öfvt.T star 
Slörsia brt•dd •... 
Ojupgå<'ndr! ....••.••..•..• 

13d:il och hcsättnint: pi\ t.!.-n Ettf!ebl>a 
li;lllonh ill•·n, 28 ma11. 

13 e f;l( och b~sätlninp, p~ d· ·n SI'<:'Jh lia 
J,anonslupe n, til m;' "· 

U t r e d n i n g. 

Bombkanoner • . • . antal 

Massiva kulor dertill , 

Perlmssions-bombcr . , 

llt·andrörs-boruber , 

Slirål>appar " 

llombl;anoners laddning (högsta) .• 'fl) 

llombliaooners vi{lt (gånger kulan) •. 

24-pundig kanon •.••..... antal 

24-puodige metallhaubitzer . . • , 

l{ongrevslia raketer .• • .• • • • , 
Proviant • :~ntal tbt::ar 

Vatten . • . . . . • • . . . d:o 

iJ('n l Den 
Svensi,a , En i:elslia 

fot !tum fot l tum 
------~-

65 a 1 o :s 1 
--

t 5 3 22 (i 

4 6 Ii 7 

l 2 -
4 120,-

24 60 
30 60 

30 
12 17 
94 160 

1 
2 

36 
21 42 

5 30 

.. 
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Då ångkanonslnpen er·nom sina välhända egenskaper i 

snabbgående, obrroende af väder och vind, samt förmåea att 

röra sig på äfven den Int•st stormande sjö, talar för sig sjetr, 

och då roddkanonslupens motsvarand e underliiesenhet, att ej 

säga totala oduelir;h et, äro lil•a vnlbel<anta fakta, så är till 

orvanstående jernförelse id<e be höfliet något bifoga. Endast 

följande begäran tager man sig friliden tillåp,f!a,i den neml. 

att i den oförutsedda händelse blirvande svensToa ångl•anon

slupar icl!e erhålla det ringa djupeäend<> af cirka 6 ~ fot -

och om de icke tilldelas det stora ammunitionsförråd, samt 

framförallt, det fulll1raftit;a, f~:tllgoda :1rtiiiPri som tillhör dt·n 

engelska silviii som den franska och ryska ångkanonsluprn , 

så må icl!e nfigon deraf L1p,a sig anledning utropa, att dessa 

den svensl•a ängkanonsl upens brister och ofullständigare ut

redning äro oskiljalltiga eg enheter tillhörande denna, i sin r~tta 

gestalt kraftiga, och i alla farvatten användbara sjökrigsmateriel. 

R. o . .if. 

RYSSLANDS SJÖKRIGSRUSTNINGAR. 

Ett llmne, som icke kan undgå att väcka inlresst>,iir 

kännedomen om H ysslarids förberedt·lsPr för att införa ånr:an 

på sina liniesiH'PP och att bilda eo flotta af l;anonångbåtar 

eller dylil;a ångfartyg, lämpliga att ställas emot de allierades 
ofantliga ångflotta. 

Amiral Napier lemnade, efter sitt besök i Cronstadt, 

m5np,a intressanta upplysningar i delta ämne, och ll<'ra sådana 

hafva erhållits af en utmärkt macliinist-officer, som nyligen 

b<'sökt Petersburg och åsliådat den sista revyn af flottan. 

betraidan de af Rysslands få med t' l att skaffa si~ 5ng 

machiner på sina farin;, i jrmförelse med <l!·ss mäldiBa mul -
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ståndare, må man förundra sig öfver de anstrllngningar som 

blifvit gjorda och de resultatr·r som uppnåtts. 

Vid revyn i Cronstadt inspekterades hela ångbåtsilottan 

jemte liniesl1eppen och fregatterna . Der funnos då 45 till 

50 ängkanonbåtar med propeller fullt utrustade till sjötjenst. 

De hafva 7 fots djupgående akter och 5 fots för; ängmachi

nerna af 80 hästl;rafter äro efter Carlsunds princip. Deras 

2 pannor äro 4 fot i diameter, och de göra en fart af 8 

till 9 knop. De hafva 3 svåra kanoner, hvaraf 2 fullgoda 

68-pundiga (om 27 Sl;eppunds v. v.) och 1. lling 36-pundig. 

Konstrulllionen och utsr·endet liknar de engelsl<a l;anonbåtar

nes, utom att de äro lägre på vattnet och hafva sl;arpare 

bor:, så att de snarare tyckas passa till nodfart än att eå till 

sjös, och de hafva således icke så kraftfullt utseende. 

Icke mindre an *4"' sådana hålla pä alt byggas. Äfven 

har man påbörjat 12 a 14 propellerlwrvett.er med högtrycks

machioer, men endast 2:ne sädana hade kunnat blifva färdiaa 

till denna vår. 

Dessutom äro 14 flytande batterier under byggnad. 

Dessa bafva blott kanoner på ena sidan och föra sina 4 st. 

fullgoda 68-pundiga kanoner fulla 5 fot öfver vattnet. Bröst

värnet mellan kanonportarue är bekläd! med 4 tums tjockt 

jern ned till däck, hvarest sidan utskjuter i en stark slutt

ning till valtenlinien och är beklädd med endast l tum tjocka 

plåtar, enär det aotaees att en kula, som trätfar den sneda 

ytan, skall deremot studsa utan att genomtränga plåtarne. 

Under däcket bildas skrofvet af 3 långa, fyrsidiga cisterner, 

uti hvilka krutet förvaras under vattenytan. 

Kanonlirila äro serdeles väl beräknade pä att kunna med 

minsta arbete serveras hastigt. 

Ännu har Ryssland endast ett linirsiH•pp med propell er, 

mrn det omtalas allm!mt, att ett stort antal både linieskepp 
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och fregatter slwla förses med !lnp,krart, helst rnachiner der

till redan Aro under tillverkning vid regrringens verl1sliid~r i 

Kolpeny och på samma fal;torier, drr kanonblitame blifvit 

byggda. 

Utom allt delta fanns ett stort antal seglande och ro-

ende kanonslupar, hvilka man 

under pågående revy. 

hade svårt alt lillnna råkna 

(Efter the Artizanc.) 

RÄDDNINGS-ANSTALTER FÖR SKEPPSBRUTNE. 

danna Tidskriris 15:dc årgång (1852) meddelades ef

ter ,Nyt Archiv for SÖvre~ent>t11 en redogörelse för de an

stalter till rädduncle af skeppsbrutne som i Danmarl1 vidto

gos, och ll\'ilka då redan vunnit en större utslråclming. se

dan dess har f:'lt stort antal råddnincs-stntioner, försedde 

dels med r:iddninr,sl>åtar, dels m<·tl rai1Pl-apparater, dels med 

beggedera, blifvit inrättade och försatte i verl;samhd å ve

sira kusten af Julland arvensom å Bornholm. Från och med 

1850 intill slutet af September 1853 blefvo 115 mennislwlir 

frälsade - medelst användande af ofvannämnde räddning~mr

del, och under de år som dereftf'r förflutit, lära räddninr,s

apparaterne vid Oere tillfållen bafva visat sin nytta, ehuru vi 

för närvarande sakna bestämd upplysning om denna deras 

senare verksamhet. 

Äfven i Sverige bafva sådana inrättningar kommit till 

stånd, och den nytta, h vilken de få, som för det närvarande 

finnas, redan åstadlwmmit, torde visa angelägenheten af Oere 

räddningsstationers anlaggan de. År l 854 uppdrogs åt ({apt.

Löjtnanten vid Flottan, C. ({leman, att taga kännedom om 

beskalfenbeten af räddnings-anstalterna i Danmarl1, och efler 
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återkornsten från den resa, han i dt•tla ändamål 'företagit, för

ordJh1des han genom l<ongl. brd af den 9 Febmari 1855 alt 

ordna dylilla anstaltH å våra lmstl'r. För närvarande äro 

blott 2:ne räddningsstationer upprättade, nerul.: l :o. Vid 

östra Mälarhusen d Sandhammar, fullständig station, d. v. s. 

försedd med l>åde räddningsbåt och raketapparat, samt 2:o 

vid Brantevik, 1 mil söder om Cimhritshamn, raket-station. 

Begge dessa stationer v oro färdi~::e att träda i verksamhet den 

1 December förlidet år. Vid Brantevik har ännu icke något 

räddningsföretag ifrågakommit, men vid ~·lälarehusen harva 

redan tvenne fartyp,sbesättningar, ulp,öranclo tillsamman U 

man, blifvit rädclade. 

Det vid sista Riksdagen gifna anslag, l 01000 ,R dr B ko 1 

medgifver endast upprf11tancle af ytterligare en fullständig 

station, utom de redan färdige, men man bör hoppas att 

vid innevarande års Riksmöte ytterligare medel l;omma att 

för dessa nyttiga inrällnin~::a•· anslås. 

Emellertid äro order gifna om an5kaffande af alla effek

ter till en båt··station, och räddningsbåten, som bygges å 

Flottans varf i Carlskrona, är i det närmaste färdig. 

Efter nyligen slutad undersökning af kusten rrån Hel

singborg till Torekow, hafva följaode nya räddnings-stationer 

blirvit föreslagna : 

l :o. Fisklå~et Wiken; fullslåndig station. 

2:o. Högands i båt-station. 

3:o. Mölle Fisldäee; raket-station. 

4 :o. Arildsläge; Dito. 

5:o. Torekow; Dito. 

Dessa stationer gränsa intill hvarandra, så alt hela IIIIst

sträckan från ~:irka l mil norr om Helsinp,borg till! mil öster 

om Torekow i sädant fall kunde anses bestruken af dem, med 

undantag af en del af Engelholmsbup,ten och Kullaber(len, der 

räddninesanstalterne ej kunna användas. 
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För att gHva sjöfarande n11rmare l1ånnedom om beskai

fenheten af de räddningsmedel som begagnas, äfvensom rädd, 

nings-stationernes läge åt Danska kusternP, har Inrikes-Mini

steriet i Danmark i April innevarande år låtit från trycliet ut

gifn kungörelser på danska, engelska, franska, tyska och hol

ländska språken, med åtföljande afbildoinp,ar öfver ral!P.t-ap, 

paratens användande, samt karta öfvor räddninp,s-stalionern P. 

Nämnde lwngört:lsf', hvilken här nedan meddelas, hafva vi 

ansett tillräckligt upplysande, hvad heskrifningeo på ral1et, 

apparatens användande beträffar, samt bifoga således endast 

kartan öfvcr .räddnings-stalionerne. 

K u n g ö r e l s e. 
Till sjöfarandes kännedom meddelas härmedelst, alt på 

åtskilliga ställen af norra Jullands veslt·a lillsl åfv('nsom pii 

Bornholm till sllt•ppsbrutnes fJ·älsning hlifvit upprättade rådd, 

nings-statiouer, försedde med för detta ändamål nödige appa

rater, bestående dels af räddnint;sbåtar, dels af raket-appa

rater. 

stationorne äro följande: 

l. Norra-Jutland. 

skagen; räddningsbåt och raket-apparat. 

Kandestedl'rne d:o d:o. 

flirtshals d:o d:o. 

Lönstrup d:o d:o. 
Löl1ken d:o d:o. 

Bioklinsene d:o d:o. 

Slette Strand d:o d:o. 

Lild Strand d:o d:o. 

Kanstedholm d:o d:o. 

l{litmöller; ral1et-appnrat. 

Nordre Vorupi\re; räddningsbåt och raket-apparat. 

Vester-Agger; raket-apparat. 

,\gger kanal; räddningsbåt. 

Thyboe-Rön; raket-apparat. 
Flyv-holm; räddningsbåt och 

ruskjur; d:o 
Vredersö 1\lit d:o 

Sönder Lyngvir, d:o 

lljerregaard; raket-apparat. 

neonestrand d:o. 

raket-apparat. 

d:o. 
d:o. 
d:o. 

lll:wvandshuk; räddoincsbät och raket-apparat. 

Il. Bornholm. 

Rönn e; ral1et-apparat. 

Allinge d:o. 

Gudhjern d:o. 

Svanike d:o. 

Snogebrek; räddningsbåt och raket-apparat. 
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Såvida kommunikation med ett strandadt fartyg ick~ på 

annat sätt kan åstadkommas, skall, medelst tillhjelp af en ra

ket-apparat, till de skeppsbrutne kastas en 9-garns lina; då 

de hala till sig denna lina, medföljer en påstucken 3 ~ tums 

tross, vid hvars ända är fastgjordt ett block, hvarigenom 

bugten af en småeker lina löper. Begge ändarue af denna 

lina äro fästade vid räddningsstolen, bvilken med sin kaus 

kan vandra på 3 i tums trossen. Trossen måste fastgöras 

ombord på rart y get så högt som möjligt, på det att stolen 

om möjligt må cå fritt öfver bränningarne. Medelst den 

smäcl1ra linan, som löper i blocket, hvilket är fastgjort vid 

trossen ombord, lian stolen från land balas fram och åter 

längs trossen, och på detta sätt är kommunikation till de 

skeppsbrutnes räddning åvägabragd. 
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SAM~IANDRAG AF ÅTSKILLIGA f{ONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORDER l\'1. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR

SVARS-DEPARTEMEN'l'ET. 

(l\ongl. Bref.) 

Augusti den 2. F. d. Båtsman af S. Rosi. 2 Komp. Eril1 Sand 
tillagd gratifikation af 16 Rdr Bko att utGå af de till un
derstöd ät personer, som tillhört Fiollan afsatte Invalid
husmedeL 

S. d. F. d. Lotsfördelnings-Chef i Sundsvall Lots-Löjtnant 
J. P. Åkerblad tillagd gratifil~ation af 400 Rdr Bko att utr,ä 
till ena hälften af nyssnämnde Invalidhusmedel och till an

•dra af den på Lots- och Fyringsstatsmedeln befintliga be
båHning. 

Den 12. Gillande af Befiilhafvande Amiralens, till lindring af 
yppad spannemålsbrist inom Carlskrona, viillat;na åtgärd 
att utlemna råg från Flottans map,aziner, samt medt;ifvan
de för honom att ytterligare försträcka högst 500 tunnor, 
ifall bchofvet så skulle l1råfva. 

S. d. F. d. Sjö-artilleristen Lars Hansson Luudmarl1 tillagd 
gratifikation af 24 Rdr Blio att utgå af ofvanoämnde lnva
lidhusmedol. 

S. d. Gralifi11ationer att utgå af bem:ilde Invalidbusmedel 
tillagde f. d. Kapt.-Löjtnanteu vid Flottau Goerg With. 
Uggla, 200 Rdr; r. d. Under-Konstapeln Carl Gustaf Sö
derberg 20 Rdr; samt f. d. Båtsmannen af Smålands Rot.
Komp. N:o 62 Nils Nilsson Stor och f. d. 1\larin-Soldaten 
Niklas Schyberg Klang hvardera Tolf Rdr, allt banko. 

Den 22. Norska Postångfartyg(>t "Viken" får emot godlgörelse 
intap,as i docka i eartskrona att koppras etc. 
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s. d. F. d. Under-Konstapeln G. A. Orgman tillagd gratifi
kation al 16 Rdr 32 sk. Bko att utgå ar de till understöd 
åt personer som tillhöl't Flottan arsalle lnvalidhusmedel. 

Den 26. Vid skeppsgosseskolan i Carlskrona skall anställas 
en Dupplikant till biträde vid undervisningen i skolans ne
dre afdelning, emot åtnjutande ar 300 Rdr Bko i årligt 
arvode, hvaremot kommenderingar ar en Under-Officer till 
biträde vid undervisningen skall upphöra, och det fOr bo
nom anvisade arvode af 50 Rdr Bko indragas. 

(General-Order.) 

September den 2. Varfs-Chefen, l\omm.-[{apt. PaJaoder skall 
resa till Stockholm. 

Den 3. Ängfart Valkyrian sl;all proviantera för l mllnads 

expedition. 

Den 4. l{omm.-Kapt. Printzensköld skall förestå Varfs-Chefs
Embetet under Komm.-Kapt. PaJanders frånvaro från Carls-

krooa . 

Den 5. Sek.-Löjtn. O. Öhrström beviljad 3 års tjenstledig
het att idka handelssjöfart. 

s. d. Premier-Löjtnant Schweder beviljad 6 månaders tjenst
ledighet att i enskilde angelägenheter \'istas in- och utri-

kes. 

Den 1 o. Ä~gfartyget Valkyrian skall inmönstra den 13 Sept. 

s. d. F. d. Komm.-Kapt. A. Råfelt tillåtes bära Flottans nu

varande Komm.-Kaptens uniform. 

D. 16. Prem.-Löjtnant Tenger beviljad I års tjenstledigbet 

att idl;a handelssjöfart. 

Den 19. Sek.-Löjln. Oslerman kommend. att genomgå kur
sen 'iid Gyron. Central-Institutet i Stocldwlm. 
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Deri 23. Sek.-Löjto. M. v. Krusenstjerna d:o d:o. 

s. d. Öf\'er-Kommissarieo flubendick skall resa till Stockholm. 

Den 24. Und.-Löjtn. vid Mek. korpsen A. Roos beviljad 4 
månarl1•rs permission att. utrikes studera j(•rnvägsanlägg

ningar. 

Den 25. Löjto. vid Mario-Regementet B. T. Hult får, såsom 
Kontroll-Officer, vid Åkers bruk öfvervara ejutoingen af 
ett parti kanoner för Kong!. _Sardinisk räkning. 

Den 30. Åogkorvt>tlen Thor provianterar rör l månad och 
inmönstras. Chef: Kap t. Indebetou. 

S. d. Ängkorvetten Thor skall afcå till Kiel och derstädes 
a!lösa Ångfartygd Valkyrian. 

s. d. Ångfartyget Valkyrian skall återvända till Stockholrn 
och Skeppsholrnen. 

Förändring mom 1\ongl. Maj:ts Flotta. 
Befordran: 

Den 12 September. Till Kanslist och Kammarskrifvare 
vid Götheborgs Depot : extraordinarie [\ammarskrifvaren R. 
Mattbsson. 
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