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ANM;\RKNINGAR VID SJÖKRH;S-TJENSTEl.'l. 

(Artilleri-Materielen). 

U n der denna rubrik har det militära Sjömansskapet uti 

Tidskrift i Sjöväsendet redan blifvit skärsl,ådadt och dislmte

radt , så att nästan ingen del af den vit.lsträcllla ruetierens 

detaljei' blifvit lemnad utan uppmärl;samhet. Men då vi lefva 

uti en tid, så rik på uppfinningar, att den ena lmappt hunnit 

försölws, föl'l' än den uttränges af en annan, är det natur

ligt, att bland den mångfald af eeenheter, som tillhör krigs

mariner, slwla flertalet ifrågakomma att med eller utan be

h of få sin andel af tidens om- och ny-skapnings-begär. 

Det är alldeles obestridligt, att Sjölirigs-materielen un

dei' de sistförflutne decennierne vunnit en fordom icl1e anad 

utveckling , men nationerne hafva ock -- låtom oss erliänna 

det - snart sagdt hejdlöst förslösat millioner på nyheter, 

hvaraf mycket måst förkastas, men hvaraf åtsldlligt änuu är 

qvar, som icke öl1at vapnets makt i en mån, motsvarande 

kostnaden ; och detta af brist på sälwr bekantsl1ap , både 

med hvad man borttagit och satt i stället eller tillökt. 

Att det i följd af tids-andan allt framgent sl<all yppas 

anlrdninear att göra anmårkniugar vid sjökrigs-tjensten, lider 

intet tvifvel. Ocl<så hållas inom de större sjö-mal;terne både 

Tidsl<rifter och Dagblad oafbrutet öppna, för beredande af 

tillfälle till offentlig dislmssion i detta för alla nationers po

litiska och industriela lif vip,tiga ämne; 'och då Tidskrift i 
Sjöväsendet, till samma ändamåls vinnande, ål' att tilleå hos 

oss, har jae ansett det orätt att iclie beeagna denna Iäeen

het, att på vårt språk allmänBöra, h vad som förljenar upp

märk~amhet, då nästan h varje dar, ·tillför oss nnden<iUelser 

15 ' 



206 

om andras tätlan , att arbeta på sjö-vapnets förkofran ; och 
detta är väl värdt att offentliggöras till l1ännedom och öf
vervflgande, isynnerhet ar vapnds män. Af detta sliäl går 
jag att forts ätta "Anmarkningarne vid Sjöfrrigs-tjensten", och 
tror mig nu harva full anledning dertill, i afseende på de 
förändringar fram och åter, l>rir,s-fartygs artilleri varit och 
är underl.astadt, och liVaruti man ser ytterligheter a !lossa 
hvarandra, utan att dc, som med vapnet skola viirna fäder
neslandet, IILtnna inse eller ana livarföre, df1 resultaterne ar 
anställde rön hos oss icl•e allmängöt'as, och man alltså en
dast har att d ömma af h va d i uWinderne r,öres, ocliså utan 

all inse "fwarfö re". 

Man tj'clles hafva r,lömt, att artilleri är en dj'r och till 

erterverlden öfvergående - snart sagdt oförgänp,lir, - ma
teriel, hvilken utgör en evident stämpel pft - att jag så må 

Sc10 a ·- lvnnet af den tid då hvarje särsliild lwnstrulilion 
l() • ' 

blifvit antagen, till större eller mindre heder för t iderne och 

inventörerne. 

[{asta vi en blicl1 uti marin-arsenalerne, så nästan häpna 
vi, då vi erfara, huru millioneme der ligga förspiide uti dels 
onyttige, dels orildigt bedömde sl1jut-pjeser. Men oalitadt 
vi hafva detta under ögonen , tap,a vi deraf ingen varninr,. 
Vi hopa fortgående på oss l1anoner, under föregifvande att 
kunna dermed göra snart sagdt undervel'l1, då lil1väl sanno
Iilit är, alt dcsse - jag menar isynnerh et bomb-Iiananer 
och lätta pjeser af större Ilaliber - cnlict saliens natur, 
slutligen, och sedan andra millioner blifvit på dem eller för 
deras slwll för sp ilde, måste blifva dömde att ligr,a der såsom 
framtida minnes-märlien af ohejdade nyhets- och omskap

nings-passionel'. 

"11fen har man da icke uti vetenskaperne eller fram
farna tidehvarfs händelseri/ra tilldragelser hunnit förvarfva 
nog tillförlitlig belrantskap med och erfarenhel af de skilj
alftiga oföränderliga natur-förhållandena pd stora hafs-ytan, 

.. 
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i slutna slrärgdrdat·, floder, vikar·, farsk-vatten-sjöat• 4'c., 
för att tara sig h'änna, !tvilket artilleri som är användbarast 
- eller rättare - äger sildana dimensionet·, att, med af
seende på sh·i!jalrtigltet i lokal-förhållanderne , den högsta 
materiela frroft, som kan ul1Jecl;las allestades pä vattnet, blif
vit befwntn? är en fråga , som sjelfmant framställe1' sir, för 
tänlwre, som fått tillfälle alt taga l1iinnedom om Sjö-artille
riet och dess behandlinG under de sist förlJutna 100 åren. 

Mängen torde, med afseende på nya upptäcl1ter och 
fortgående framsteg uti !wnster och vetenslwper, anse ex
perimenter för ett oundvikliet ondt, isynnerhet i hvad som 
tillhör mariner, då förhällanderne på SJOll äro främmande 
för alla antlra än männen af vapnet; men rätta svaret på 
frågan torde vara detta : 

"Den lånavariaa allmänna freden har väl varit tjenlig föt· 
forslminr,ar, och frulitbärande till vetenslwpernes ril1tnnde och 
utbildning, men dessas tillämpning till pral;til1en hat', hvad 
Sjö-artilledet angår, ingenstädes blifvit lemnad uti erfarna 
häuder." 

Detta yttrande är djerft, men torde äp,a vitsord uti det 
sl1ick, l1varuti Flottors, i alla länder, artilleri-förråder nu 
befinnas. 

Vi nämnde de sist förflutna I 00 åren af det si; ål, att 
för de första 6~ af dem (1750-1814) har historien i förvar 
de mest storartade krigs-företag på hafvet, som tiderne hafva 
erfarit. Sliiirsl;åda vi det artilleri, liVarmed Amerilwnska fri
hets-krig et å ömse sidor utfördes, så nöJgas vi erkänna, att 
om detsamma var tjenligt för den tidens sl1epp, så blef för
hålland et annorluuda, sedan vår store Chaprnans system för 
fartygs lwnstrul;tion hunnit antagas af verlden; men anställa 
vi en tillbörlig granskning af "det" artilleri, som sedermera 
allestädes blifvit l10nstrueradt, så erfara vi , :~tt ineen, med 
undantaa af Chapman , fäst nog upfmtärksamhet på de vid 
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nämnde tids-epoks början (17 50) bekantblifua vetenskapliga 

grunder för konstruktion af kanoner till krigs-skepp, ej hel

ler gifvit "nog" alit på de nya skeppens egenskaper, ty det 

lider intet tvifvel, att med Chapmans siH'pp, bestyckade efter 

vetenskapliga, ar pralllisk erfarenhet godl;ända, grunder' kan 

en tjensten vuxen personal utföra, hvad med de äldre skep

pen och dess artilleri icl•e var tänkbart. 

"Med'1 ett redigt begrepp om krigs-fartn::s alla egen

skaper' "med'1 betralltaude de ra f, att dessa kolossala nytande 

fästningar äro lekbollar för de nyclifulla elementerne, och 

"bekant" med så väl hvad man med dem kan eller iclre kan 

utföra , som ocl1 med hvad man har att möta under anfall 

eller försvar på hafvet, kan man, om theorierne löljas, icke 

begå misstag uti kanoners lwnstruklion j men utan att äga 

en sådan oförvillad sjömilitärisk sal<-llännedom, måste följ

derue blifva, h vad vi erfarit, u e mi. att män med inilytande 

hopa på oss gagnlösa alster af deras omskapoings-begär, 

utan att respektera vetenskapemes reglor, godkända af prak

tiken j ty det ~:ifves ett maximum af tyngd hos en sjö-kanon, 

som man icke kan öfversllrida utan förlust af effekt, eenom 

svårigheten att manövrera tyngre pjeser under fartyes arbe

tande på den aldrig jemna, men ofta häftigt upprörda, hafs

ytan. Man lwn följaktligen slunga lika mycket och, i de 

Ilesta fall, vida mera mördande jern med en lättare kanon, 

som obehindrad manövreras af sitt manskap, än med en 

svårare , som blifver stillastående , intilldess en för pjesens 

handterine menli3 rörelse af skeppet upphört. 

Detta maximum af artilleri-pjesers dimensioner, i för

hållande till krigs-sl1epps rang eller klass , hade den store 

Chapman noegrant berälwat. Hans regel var denna: nskep

pel är till för kanonerne och skall konstrueras dereftern ; 

sådane kanoner nernl. , hvarmed man på hafvet kan skjuta 

"säkert"' och skada "mestn. Men alla kanoner blifva makt

lösa i den mfw, skeppet saknar intelligens att intaea sådana 
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ställningar, som äro mest eynnande för artilleriets verksam

Jr et j h vadan, om man iin icke bör underlåta att fullt-ut be

styclia ett sl1epp med hvad det med bibehållande af påräk

nade eeenskaper låter, vinner man inr:alunda att derutöfver 

belasta det. Det råder följakt.lieen viikor för artilleriets kon

struktion, hvillia äro beroende af, IJVad skepps-Konstruktören 

förmår åstadlwmma, af samma skäl, som man beräknat mu

sl!ölten, cllH soldatens förmåea, alt den "bära, brulw och 

nå" sin fiende. Öfverlastar man soldaten, så blir han ut

tröttad , och s vigtar, då lif och kraft hos honom som bäst 

behöfvas j gifver man honom en pistol i stället för musköt

ten, så får han bita i gräset eller fly med all sin kraft i be

håll. Så förhåller sir: ocl1 med sl1eppet, om sådana missför

hållanden råda uti dess artilleri, att summan af dess kraft 

icl1e ar rätt bedömd , att - '1upp"- och "frambäras"; ty 

nås icl•e en fiende, h vars kulor räcl1a ett skepp, och detta 

illa och osäkert manövrerar emot sin , äfven i detta hän

seende öfverlägsne, motståndare, så är fallet alldeles det

samrna som med soldaten j dess (sl1eppets) artilleri kan ut

rätta intet eller ringa, det kommer icke fram, eller för sent. 

Sådane VOI'O motiverne för Chapmans förenämnde reeel j 

men huru har· väl den blifvit följd ? Hvad vittna artilleri

gärdarue dt'rom? 

Dessa anmiirlmingar, ehuru det aldrig saknats anlednin

gar att framhålla dem både hos oss och audra, äro nu föran

ledde af den snart saedt förvånande förändringen med be

styckningen Cör· Fransyska Örloes-tlottans fartyg af alla klasser 

och certer, h varom, enliet Tidningen La Marine (Paris den 

l September 1849), order emanerat till Marin-prefekterne 

och öfrige vederbörande. 

Det var äfven ifrån en Fransysk - icke Sjömilitär, utan 

ryktbar Landt-Artillerist - den första i<Ieen efter allmänna 

freden 1814 utgick, att alla Kries-skepp - 120-kanons- med 

Korvetten - skulle för alla batt.erierne bestyckas med lika 
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kaliller af svårt puiH.lietal. Denna nyllet grep hastigt om

J1ring sig nti de lleste marinet·. Skälet föt• den entusiasm, 

hvarmed den omfattades, är ingalunda tvetydigt. 

Det allvarliga motstånd , Engelsmännen rönte uti det 

Amerikansiw frih ets-lirir:et, hade blifvit glömdt, och segrarne 

öfver de sammanrafsade, exalterade, oerfarne och odiscipli

nerade republiliane!'lle, och slutlicen det stora sjöslaget vid 

Trafalgar i Olitober 1805, och följderue d era f, nem l. miss

lycl.andet af Kejsar Napoleons plan att landstiga på England, 

hade så uppblåst de stolte 13ritterne, att de föral1tade allt 

annat på hafvet än sig sjelfve, sin l1rigs-materiel och dispe

rula talilill, hvilken - \'i nödgas medgifva det - var val 

beräknad och riitt använd emot fantasterne, men såsom i 

strid med all, på säller theoretisl1 och praktisll grund hvi

laode, talilili för !lottor, eslwdrar och enlda skepp, bordt leda 

till deras undergång *"). Emedlertid trodde verlden - och 

då, såsom ännu i dag, mången af dess så kallade Sjömili

tärer - att Engelsmännen, jemte deras erkända mod och 

sldcklighet uti manöver, och sammanhå ll iel1et uti strider, för -

sina segrar hade att tacka de på 1790-talet antar;ne liDria 

och lätta Conr;revska l.anonerne och kanooaderne af gröfre 

kalibrar, hvarigcnom de kunnat atlägga 18-, 12- och 9-pun

dige kanoner, utan att förtryclia skeppen, och snarare, hvad 

angicl> lwrronaderoe, vinna an förlora uti hastir;het att sl1juta. 

Uppfinnaren af detta artilleri-system, Fransysl1e Arlilleri

ÖfverstetJ l?aixhans har, efter att vidlyftigt hafva ulbredt sig öf

vet· förträflli gheten deraf, iclie förmätt lossgöra sig f1·ån skrupler 

vid betraktande af det företräde, i afseende på portee och 

säkerhet att träffa på längre afstånd, en full god, rätt lwn

stru erad l;anon äger framföt' en reducerad . Han söker dock 

att hjelpa sig ur förlägenheten med följaode knapphändiga 

anförande (sid. 79) i dess digra afbandling: 

") Vi skola längre fram styrka denna antydning med ojäfaktiga hi- · 1 

storiska bevis. 
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"Genom den nya föreslagna g1·adationen af kanoner till 

de särsldlta batterierne på ett Liui esl1epp , slwll man skjuta 

pli de längsta distanserne med ett batteri och de svåraste 

3 6-pundige Iwnonerne, på medel- distanser med två batteriet·, 

samt på nära håll med alla batterierne." 

Det der språl•et har , som Yi veta , icl>e salmat effekt. 

1\'led dylilla argumenter finner man ofta, huru både projekt

maliare, t. o. m. snillen, förvilla sir; sjelfve, missleda styrel

ser och foll1, och ål' orsall till ll el'ta let af oredorna fram och 

åter. Hvad särsldldt angår Paixhans försvar eller s/räl för 

sitt systems företräde, så ål' det tydligt, att om en Sjö

militär med rätt förstånd om ett l>raftrullt artilleris egen-
' slwper, fästal hans uppmärl>samhet på vådan att fråntaga ett 

Liniesl1epp förmå r;an att med si.il>erhet, lwla för lmla, besvara 

en fi ende som vill och Iran hålla sig p5 - som Ht' P. l1al-, 
!ar det - "längsta afstlindet", d§ sliilnaden i lmlor förhåller 

sig som 40 till 15; om, sliger jag, detta fö rhållande blifvit 

för honom (P.) utvecldadt, hade hans system - så mycken 

ldol;het hör tillerl1ännas honom - genast och iunnn det 

lwstat en centim, fallit, i stället för alt förbrylla ullestädes, 

till s det nu (I 849) a flossas af ett unnut af motsatta ytter lig

heter. 

"1Wen" - länl1er utan tvifvel något h var, som läser 

dessa anmäl'lmingar - "har, uti vår tid, då så mycl1et skrif

ves uti alla ämnen, ingen fäst sir; vid och anstlillt förut

nämnde jP.mfört·lser emellan Paixhans och C/wpmans be

styclwings-systemer, dertill just väckt af den förres argu

ment, till upphöjande af värdet af det han uppr,ifvit, och 

sålunda kunnut varna emot följd emP. af dess antagande'?" 

För min del tager jag för afgjordt, det mänr,den anser, alt 

intet, som förtjenar afseende, blifvit offentligt ufhandladt i 

detta hänseende, och tror mig vara plietig att upplysa, att 

mera än en afhandling af ldassiskt värde omfattar frågan, 

hvilket kan synas af följaode utdrag ur "Force Navale de la 
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Grande Bretagr1e, par Charles Dupins", TV !Jäftet sid. Ia5 

andra upplagan, rörande Linieskepps bestj•clming, så lydande: 

- - - ''För alt visa, till hvilken grad det är· nödvän

digt, alt de särsiiiila batterierne på elt Linieslo:'pp icke myc

ket sl;ilja uti portee , så låtom oss föreställa oss samman

träffande af ett Liniesl;epp och en (1 :a !dassens) Freeatt, ocb 

att en strid ägde rum uti sådant väder, att skeppet, som 

vore i lovart, icl1e lmnde öppna sitt undra lags portar , då 

det iclie återstod skeppet mera än ett batteri samt däcks

bestyclwingen, d. v. s. ingenting mera än Fregatten. Om 

. den sednare då hade pjeser, som kunde sl<juta längre, så 

ägde den redan' deruti en betydlig öfverläesenhet öfver skep

pet. Som Fr·eeatten hade fördelen i bättre seeling och 

så lirare sam t hastigare manövrer, kan den hålla sig på ett 

afstånd , så att dess artilleri gör sin fulla effelit, under det 

fiendens projektiler icke kunna räcka, utan med mycliCII osä

kerhet. Med ett ord, den större förmågan vore då helt och 

hållet på Frecattens sida, och skeppet siwlie blifva nödsakadt 

att stryka sin flagga eller fly för ett fartyg af mindre rang." 

Vi lwmma att längre fram referera till detta yttrande, 

da vi vilja ådagalägga, att Chapmans bestycknines-system 

varit, är och, oansedt sednare tiders uppfinninear, kommer 

att {örblifoa det lirartfullaste under alla omständigheter, då 

en flotta, esl!ader eller enl!elt sl;epp handhufves med ett 

uppmäl'l1samt ialiltagande af de utvägar, som lmnna förenas 

uti den fulllwmnade materielen - skepp, personal och ar

tilleri, hvill<a ulväear alltid äro all tilleå, och hvarlill säker 

ledning finnes för den, som förstår dem , uti taliiiliens och 

manöverns reelor. Jag anser nemligen, innan jag går vi

dare, angeläget vara, att redoeö1·a för·, h vad jag här förut 

antyd t, att om man anställer en tillbörlig granskning af det 

ai·tilleri, som efter Amerilmlska frihets-krigets slut (1783) 

allestädes blifvit konstruerad!, så erfares, att ingrn, med un

dantag af Chapman, fäst nog uppmärksamhet på de förut ,. 
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( 1750-talet) bekantblifne vetenslwplige gl'llnderne för kon

strul; tio n af l!anoner till krigs-sl!epp, för att vara i harmoni 

med de nya slwppens egenskaper. 

Redan för 15 år sedan , och just under det man var 

ifrigast att genomdrifva Paixhans system för lika projeli!iler 

till ett skepps hela bestyckuing, uppläste jag, såsom Före

dragande, inför 1\ongl. Örlogsmanna-Sällslwpet, följande, se

dermera i Tidskriften tryckta, hittills förbisedda anförande : 

- - - "Då man öfverväeer sednare tiders förh;Hirade 

materiel i hredd med den uppmiirksamhet, man allesiiides 

nu mera fäster vid personalens daning till skicklighet uti 

sl1jutning på sjön, torde man finna nödvändigheten eller inse 

det maktpåligaande uti, att mera än fordom emot lika eller 

öfverlägsen styrka, h varemot man måste hålla stånd, med en 

sd vidt möjligt Ironcentrerad artilleri-e/fela, tidigt söka slwda 

sin fiende, och icl!e häruti låta förekomma sig, hvillwt kan 

leda till höest betänldiga följder på uteången." - - -

"Ehuru jag alllid ur denna synpunkt beiralitat de om

tvistade opinioneme om fördelen af långa eller korta kano

ner till skepps bestyckning, hade jae säke•·lip,en icke vågat 

blanda mig uti en strid, der stora snillen kämpa t'mot hvar

andra, om jag icke haft makliga au!; torileter att stiidja mig 

vid , förnämligast dt'n "afhandling om Sjö-artilleriet", som 

1817 blifvit utgifven af Engelske Generalen Sir Hovard Dou

glas, h vi lket arbete helt och hållet erundar sig på resulta

terne af rönen emot den ballistiske pendeln ; och som hans 

åsigter i allo öfver·ensstamma med dem , jag här ådagalagt, 

och jag ingenstädes sett några skäl anförda ~) , grundade pä 

sådana f3kta, att de öfvervägt min öfvertygelse eller de an-

*) Vi hafva redan sett, huru Paixhaos försvarat sitt syslem ocb 

komma snart till Hr Congrevs uppgift om sitt: Dtlpins har 
1

yltrat 
s•g öfver det sednare så väl som det förra . 
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ledningar, hvnrpå Hr Douglas byggt sina framställningar, tror 

jag det tillhöra den vigtiga sak, jag försvarar, att på vårt 

språk öfverföra den Engelslie författarens egna ord, så lydande: 

11 Art. 12. Robios försök (emot den ballistiske pendeln) 

"tillvägabragte en ny tidräkning för artilleriet; men som han 

"endast hade bet.jent sig af gevärs-lwlor, ville man anslalla 

"försöl1en uti stöne skala. Dessa maktpåligeande rön blefvo 

"anförtrodde åt rnathemaliske Profess·orn vid ~1ilitär-slwlan, 

11 Doktor Houthons sideldiga händer. Försöken börjades 177 5 

"och fortsattes 1783-·1785, och för de uppfinningar, hvar

"med Hr H. riktade art., tillegnades honom af Kongl. Socie-

11teten en medalj i guld." 

11 Art. 30. Sedan vi beslirifvit de maehin er (ballistisl;a 

"pendlar), hvaraf man betjent sig, för alt genom försök 

"Iinna grunderue och alla slwltets angeläena omständigheter, 

"~'~och efter att hafva utvecklat methoderne, hvarefter dessa 

11 machiner blifvit använde, gå vi att uti särsidida afdelningar 

11 undersölia och p,•·anslia de åtsldlliea händelser, som utgjort 

"föremål för forslwinearne. Snart skola vi visa resultaterne, 

11 som dt•rigenom erhållits, och slutligen slwla vi lämpa dessa 

"fastställda grunder till Sjö-artilleriets tjenst.11 

"Art. 31. De särsiiiila händelser, floutiJOn gjort till 

11 föremål för sina forslwingar, lmnna indelas på sätt som följer: 

VII H ä n d e l s e n. 

Bestämmande af verlwn på kulors hastighet, slrjutne ur ka

noner af olilra längd och vigt, med lilra lrrut-laddning. 

77. Det utröntes , att hastigheten hos kulor, sl1jutne 

"~'~med lil1a laddning, blef tilltagande med längre lwnoncr, och 
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11 alt hastigheterue sinsemellan förhålla sig som ett. medium 

11 af qvadrat- och kubik-rötterne af lwnalemes längder. 

Anmärhning. Betral1telser af den störs ta vigt föranledes 

11 af denna artillel, hvill1en förer oss till jemförelser af verkan 

"och fördelar af långa och korta kanoner.'' 

78. "Den stora gunst , som lwrta lwnone1· rönt nli 

11 Fiottan, har sitt ursprung ifrån en falsk tillämpning af några 

"utuf Robios gnmd-reglor. Denne ryl•thare man, hvill1en 

11
0tvifvelaktigt mycl!et bidragit till artilleri-theoriens utvecli

"ling, ägde ingen flåunedom om den pralitislia tjenslen (hvil

"ket han sjelf angifver uti företalet till sin afl•andling, dedi

"cerad till Lord Anson, tryelit 1747). Det må derföre icke 

"förefalla oväntad t, att de slutsatser, han dragit af egna 

"forskningar, äro i saknad af den noggranhet, sjö-yrket på

"kallal', som genom erfarne prnlitislie rniins bekantskap med 

11 dess abstralita egenheter kunnat erhållas." 

"R b' tt o 111 Y· rar, att h varlien det afst!lnd, en lmla kan 

ll n • J Jl f 
uppna, eJ 1e er 1raften vid slutet af dess bana, betydlieen 

"Viixer genom e u större ölwing uti initial-hastiel1eten att 

"följalilligen förmånerue af långa kanoner med starlw r'add

"ninear äro föga verlwnde uti sl•jutning pil långt håll. En 

:annan af Robios ~atser är, att uti hvill1a ornstiindigheter 

11 
m~n an bega.gna1· s1tt artilleri, bör man alltid föredraga den 

mmsta laddmng, hvarmed man kan nå sitt mål." 

. "I .en lighet med dessa satser' i fra de Robin mycl!et föl' 

"mmsl'nuw i si J. t · -
11 

. ' o 
1 u -pjesernes langd och vigt, p5 det att far-

t)e en siwlie lmnna bära artilleri af de gröfre kalibrarne. 11 

11 
• 

79· "Men dessa grundsatser öfverenss!iimma på intet 

satt med det hnfvtidsakligaste - sälrerhet i s/rott." 

11 
• SnO. "Försvararne af det korta lwnon-systemet stödja 

,;lg ~a de ballistisl•a rönen, af lll·ilka visat sig, att den större 

last•gheten, som långa lwnoner gifva sina kulor, närmar sig 
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"till den, som korta kanoner gifva sina, sedan en viss rymd 

"aeoomfarits samt att de alläasnaste icke mycket sliilja. 
u ' u 

11 i\·Jen uti valet af sjö-kanoner böra vi förnämligast lernoa 

"företräde åt sådan e, som gifva längsta porteen uti kärn

" skott, och man bör alltid sålunda skjuta med dem eller 
11 närmast derintill, och alltid fästa sig vid säfrerheten och 

"hastigheten af elden. Detta är det enldaste och säliraste 

"sättet alt nyttja artilleriet ; det undanrödjer de svårigheter 

"och olägenheter, som äro oskiljalllige frän elevationer, ocb 

"är följalltligen af största inilytande uti en strid på hafvet." 

"Då pjeser, som icke bära lika afstånd med lil;a eleva

''tion, sättas emot hvaranclra, blifva chanserna mycliet till 

"fördel för dem, som erfordra den minsta eleualionen, för att 

"nå sitt mål. Detta är en regel, som man aldrig hör lemna 

"ur sigte, särdeles uti slwtt på sjön . Att icke fästa afseende 

"dervid, emedan ett skepps rörelse tyckes leka med kall1yler 

'"öfver lialfva r:rader, simlie påtagligen \'ara, att ännu mera 

"öka en olägenhet, som vi Ivertom böra bemöda oss att 

"förminsl;a genom det möjligaste närmandet. Jag tvekar 

"ingalunda alt påstä, det elf väl förd! skepp, bestycfwdt med 

"ltlnga fwnoner, kan genom försig tighet och bibehllllande af 

"det afstdnd, som är passande för dess artilleri, utveckla 

"en stor öfoerlägsenhet öfver ett slrepp af högre rang , be-

11 stycfradl med "korta", om än flera pjeser af samma kaliber, 

"äfven ock ar högre pundietal." 

XI H ä n d e l s e n. 

"Jemförelser emellan initial-hastigheten, mätt på pendeln 

"och tid en, som kulan använder för skott-vidden, för att 

"dPraf l;unna bedöma luftens motstånd." 

'" 107 För att utröna luftens motstånd med h vad Art. . 
"hastiehet som helst, , flyttade man pjesen på olilm afståud 

"rriiu pend eln , nem l. 30, 611, 120, 2~0, 300 till 3(i0 fot, 
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11men derutöfver kunde man icke förlänga arståndet i af

"seende på osäkerheten att träffa pendeln. Af dc vid skjut

"ninear på dessa afstånd erhållne resullater har man upp

nrältat en tabell, för att derutur kunna proportionera sig 

11 till skott-vidden för alla pundigtal och lirul-qvantileter, äf

"vensom kulors hastighet' och uneefiirliga förhållandd med 

"luftens motstånd i h varje fall; men då luften är olika och 

"atmosferen föränderlig, så är det tydligt, att då krutets 

"kraft alltid iir Iii;:~ verl1ande på lwlan, sl;all dess hastighet 

"ökas eller minslias i mån af luftens mer eller mindre tät

''het. Emedlertid lwfva den mängd af rön, som blifvit an

"stiillda , gjort oss så yida bekanta med ytterligheterne af 

"luftens mer eller mindre täthet och dess mot>tånd, att, 
11 oansedt vi ännu icke erhållit når:on säl;er· mälare för nt

, rönande af dess la ear, !ränna vi dock nog, för att med be

n gagnande af den erfarenhet, vi äga, undvika betydliga miss

'' tag") vid artilleri-pjesers lwnstruktion och bestämmande af 

"laddningar fot· skollen, genom användande af de rer:lor, 

*) Till försvar för sioa korta kanoner hade Generat Coogreres, lika

som Hr Paixhans bär förut o~mode, hållit fram ett argument, 

bvaröfver Charles Dupios uti dess Force Navale (sid. 99) yttrar sig 

sålunda : "General Congreves påstår 1 att genom det h~n föröker 

"metallen (godset) vid kammaren och gör den lättare \'id mynnin

"gen, gifver han sina kanoner eo egenskap 
1 

b vilken, allt i öfrigt 

"lika , låter dem kasta sina kulor längre. Fö:sök, gjorda mot den 

"ballistiske pendeln, hafva upplyst, att detta föregifvaude ingalunda 
"är grundad!." 

Och huru skulle det så kunna vara? Det är alldeles obegripligt, 

att en så allmänt erktlod vetenskaps-man, hvilken för sir.a kunska

per som A r lillerist och synnerligast för de af honom uppfunna 

krigs-rake!erne gifvit sig ett namn i verlden, kunnat till deo grad 

förvilla sig, alL ban glömt, b vad som ligger öppet för det måttligaste 

begrepp, ueml. att det är den utvidgade gasen af det krut, son' 

hunnit a{brinna, men ingalunda jernet utanpå kanonen, som gif
ver kulan fart. 
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"Dol1tor lloutlion (1785) lenmal oss 
"ballistislw rön.n 

följd af dess anställda 

Unde r det man i England såg Ier fonnarne till Congreves 
kanoner och karronader fyllas med flytande jern, saknades 
icke uti Flottan Officerare, som insågo, hvad England tidigt 
nog ficl; erfara af följderue, hvilka pral<tisllt bevisade den 
häpna nationen vanskligheten af utvägar, som bringat för
delar genom · hvad man kallar - syrpriser - eller en 
oskicklig fantastisk motståndares beteenden ; ty hastigt tyst
nade de viildiea hurra-ropen öfver de svajande national
teeliilen - Leoparden ö(ver tricolor, då från verldens yng
sta föraktade krigs-marin plötsligen hissades samma Leo
pards-tecllen under den randiga flagean med tretton stjer
nor; och uti Norra Amerikansl<a hamnarue lågo snart tro
feer, bevisande att man iel1e i förtid bör skryta öfver nya 
methoder. 

De förbisedde vetenskapernes och erfarenhetens reglor 
hade blifvit hiimnade; men det simlie icke länge dröja, in
nan de visade sig segrande och, rätl iaflllagne, oemotständ

lige. l\'lan erfar detta af följande historiska fal1turn, intaget 
uti Naval Chronicle l S14 , och -- sällertigen icke utan väl 
beräknad afsict - åter påmindt uti Uni ted Service Magazine 
Sept. 1849, det· man läser följande: 

"Utmaning från Chefen på Engelslw Fregatten Shannon till 
Chefen på Nord-Amerilwnslra Fregatten Chesapeake. 

"Herr Kapten! 

Il. B. M. Fregatt Sftannon 
utanför Boston Juni 1813. 

Som Fregatten Chesapeake nu synes vara färdig att gå 
till SJOS , anhåller jag, det Ni ville visa mig den ynnest att 
möta Shannon, skepp mot skepp, för att pröfva våra re
spektive llaggot'S 1\rigs-lycka. Då jag vänder mig till en 
Officl'r med Edra kända tiiul<esätt, torde delta vara nog, och 
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bör jag derföre förklara, hvarföre jag nödgas ingå i detaljer. 
Icke att jag i ruinsta mån tviilar, det ej Ni, Herr Kapten, 
simlie emottaga mitt anbud på hvillia villwr som helst, utan 
endast att sätta mig i stånd att bes,~ara nåeon invii!Jdning, 
den Ni med mycl1et sl;ål skulle lwnna göra med afseende 

p~ andra sliepps möjliea inblandning i detta mötr." 

''Efter den sorgfiilliga uppmiirl<samhet, med hvilken vi 
fö ljt Commodore Bodeers dispositioner och mitt bemödande 
alt sldctw ur väfJE'D alla sliepp, med undantag af Tenedos, 
på så lång distans, att de omöjligen siw il e lwnna deltaga i 
någon ali!ion i Ca ps närhet, hvilliet genom ålsldlliga munt
liga budslwp hlifvit Commodoren meddelad!, funno vi oss 
svilme i våra förhoppninear, då vi erforo, att Commodoren 
hade undgått oss, eenom att Ieruna Boston viu första gyn
nande vinds-förändring, just då de förut rf1dande ostliga 
vindat'lle gjort det nödviindigt för oss alt hålla eocl distans 
från land. Sannolillt fordrade han en säkrare horeen för ett 
möte oss emellan efter hederns lagar. Jag nödgas derföre 
uttqclia mig mera tydligt; och ber jag Er vara öfvertygad, 
att h vad jag säger, säller jag min heder i pant på att full
göra, så mycliet i min makt står. 11 

''Shannon är bestyclwd med 24 kanoner på lwar sida, 
och har dessutom en lätt båt-l<anon. Hon före r 1 8-'ll:ge 
kanoner på sitt balteri och 32-'ll:ge l<arronader på back och 
slwns. Hennes besiiltning är 300 man (hvaraf en stor del 
pojlwr), dessutom 30 man, pojl<ar och passagerare, nyligen 
ombordlwmne från återtagna Engelska slwpp. Jag nämner 
detta, emedan ett rylile har cirkulerat i någon af Bostons 
Tidningar, att ''i skulle hafva ytterligare 150 man af la 
Hogues besättning, hvill;et alldeles salmar grund. La Hogue 
är nu gången till Halifax att proviantera. Jag bortskiclwr 
alla andra sl<epp, för att blifva nr stånd att blanda sig i vår 
affär. Möt h var helst Ni behagar inom nedannämude grän
sar : 
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Från 6 till 1 O Leaeues öster om Cap Cods fyr , från s 
till l O Leagues öster om Cap Ann s fyr eller Ca s hes ledge i 

Lat. 43° N. , på hvilken distans Ni behagar utsälta , från 

Nantuchets bränningar eller frän refvet af S:t Georgs banl1."' 
11 0m Ni vill lemna mig del af något signal- eller tele

graf-brer, skall jag varna Er (såvida Ni då seglar i förlitande 

på detta löfte) , om någon af mina vänner siwlie vara för 

nära eller ni\eonstiides i sigte, tilldess jag hinner sideka dem 

m vägen ; eller om Ni finner det bältre, vill jag seela i Ert 

sällslwp dit, der Ni anser oss vara slikrast att ej slöras af 

våra kryssare, under parlementär-flagg, som nedhalas, när vi 

kunna ostörde börja llendlligheterne.11 

11 Herr Kapten ! Ni kan icke annat än mei!gifva, att milt 

anbud lemnar Er stora fördelar. Med Chesapeake ensam 

skulle Ni svårligen lmnna gå till sjös, utan alltför stor risl1 att 

blifva öfverväldigad af våra talrika eskadrar, då alla Edra 

bemödanden, vore de än huru hjelternodiea som helst, dock 

skulle vara hopplösa.'' 
11 Tro ej , att denna min önskan att i ärlig strid möta 

Chesapeake har sin grund i personlig fåfänga , eller att mitt 

hopp, det Ni antager min utmaning, endast grundar sig på 

Er äregirighet; vi hafva båda ädlare motiver. Ni bör finna 

Er smickrad , då jag säger, att utgången af vår strid kan 

blifva den stiirsta tjenst' jag skulle kunna eöra mitt foster

land; och tvinar jag ingalunda, att Ni, Herr Kapten, lika 

förtröstansfull om seeren , är öfverl y g ad, att Er lilla Flotta, 

endast genom förnyade triumfer öfver jemlika motståndare, 

kan hoppas att i någon mån ersätta Ert land förlusten af 

dess handel, hvillien det ej mera kan skydda. Hedra mig 

med ett skyndsamt svar, vi hafva lwappt om proviant och 

vatten och kunna ej uppehålla oss längre här. Jag fram

härdar, Herr Kapten, 
Er ödmjuke Tjenare 

P. B. V. Broke, 
Cher på H. B. M. s . Shaunon." 
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~r. s. För blockadens skull måste jag alltid bafva ett 

annat fartyg i sällsliap alt understödja mig med sina kanoner 

och båtar, när jag opererar i gransliapet af land, men s)'n

nerligen till hjelp för hvarandra, om närrotdera fartyget 

sliulle rålia på grund. Ni inser säkerligen att min pligt ej 

tillåter mig försvarra bloclwd-styrlian , medelst att detachera 

Tenedos, såvida jag ej har Ert löfte att eenast möta mig, 

samt alt Ni hvarliell vill söl.a eller emottaga hjelp från nå

rrot af Edra bevärade sliepp, då jag nu borisiiiekar min följe

siarrare endast för att möta Er. skulle möjligen någon spe

cie! order tvinga Er att lerona denna min formliga utmaning 
obesvarad, blir jöp, Er förbunden, om Ni håller den hemlig, 

samt bestiimmer någon mötes-plats (inom tre hundrade mil 

från Boston) ett visst antal daear efter Er afsegling, emedan 

jag, sfrvida Ni Pj nu bestämmer tid och rum, ' lätt lian blifva 

sliieliad på annan tjenstrröriorr, och vara långt från Boston, 
när Ni går till sjös." 

"Best:'im sjelf villioren, men låt oss mötas." 

Tilläcg på Konvolutd: 

"Vi hafva 13 Ameriliauske lirigsfångar ombord, som jag 

vill lerona Er· mot lika många Brittiske sjömän. Som de 

blifvit tagne från l1apare, måste jag i annat fall behålla dem.n 

Enliet Naval Chronicle (1814) afsldcllades denna utma

ning på morgonen den l Juni med en fiskare-båt i land 

straxt söder om Boston, men ankom dit först efter stridens 

slut och Amerilwnslia Freeattf'ns eriifrine, emed~n Fregatten 

Shannon, liOI't efter ulmaningens afsiindande, uppbringade en 

Lots-Siwnert i sjelfva inloppet till hamnen , hvilket tilltag 

föranledde Chesapealw att genast gå till sjös och sölia striden. 

f-Iii!' harva vi ju i Kapten Brolw en man , som äf:d~ ett 

oförvillad! begrepp om hvad han hade i händer. Han hade 

sig bekant, h vad han med skepp och fol!i lwnde utföra och 

16 
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hYad han hade att möta. Alt han var beredd alt tillviigagå 

med lwnseqvens och annorlunda än de Engelske l3efälhafvare, 

hvillws sliepp nu voro i fiendens våld, lider intet tvifvel. 

Men i denna strid betedde sig den Ameril.anske l3e!iilhafvaren, 

liksom nylip,en förut de Engelslie, öfvermodigt samt emot 
talitikens och manöverns reglar och blef slagen af "den 

underlägsne". Artilleriets beslwlfenhet var hiir lil;eiltigt ; det 

var föga i fråga. Detaljerne af denna strid hemta vi af föl

jande utdrag ur Tit. fischerströms föreläsningar i Sjöl;rigs

tjensten 1822, hemta de ur !'\a val Chronicle 1 SU, så lydande : 

"Kapten 13roke l;ryssade utanför Boston med Engelsl;a 

Fregatten Shannon och striiclite tätt under nostons fyrhus 

den l Juni 1813, då Amerikansila Fregatten Chesapeal;e ut

löpte från hamnen att attackera - den nedliom med fulla 

segel och 3 Aml'rikanslia lla:_;gor blåsande på toppen - och 

på anropninr:s-håll började bataljen. llnda fregatterne styrde 

parallelt med fulla segel, men efter några lag föll Ameriiian

stia Fregatten in med den Engelsl1a och dess mesanröst ba

kade. siff fast vid den Engclslias för-tackling. Kapten llrolw 

gaf genast ordet· för äntring , som af Engelska besättningen 

verkställdes med sådan häftiehet, att den om några minuter 

dref Amerikanarne låncs gånr:borden frän alla sina po

ster -· ströli Ameril;anslia och hissade Enr,elslw Haggan, då 

AmPrilianarne straxt dereftet' upphörde med sl1jutandet och 

begiirde pardon; undt>t' tiden hade Engelslie förmärs-gasfarne 

långs fock-rån iintr~t in på Amerilwnarens liryss-mast och 

fördrirvit dl'r brfintligt foll!. Allt detta var fullgjordt på 15 

minuter från bataljens början. Chesapeake hade 49 lianoner, 

18-'fl:ge i batteriet, 32-'fl:ge karronader på bacli och slwns, 

HO mans besättning, hvaraf omliring 70 dödade och 100 

blesserade, bvaribland var Chefen, som dog af sina blessyrer. 

Enr:etska Frega tten om 36 kanoner hade 330 man, inberak

nadt de l\Iatroser, den nyligen återtagit frän eröfrade Fran

ska priser; !J ä ra f vor o I :e Löjtnanten och 23 man döde 
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samt 30 blesserade 1 Livaribland Kaptenen. AnmärkningsvärJt 

är, att båda fregatterne efter slutad batalj befunnos med 

oskadd tacldiuff, liksom de blott verkställt en exercis.ll 

Då jaff antydt, att de storverl• Engelsmännen utförde 

på hafvet under Fransyska revolutions- och Kejsar-tiden, 

egentligen bestod uti, att med skicldighet begagna sig af sina 

motståndares oerfarenhet och kända chevalereslia ideer, att 

icke hörja strid förr än "det hvita sågs pd fiendens öga'\ 
hvarvid det nya Engelslw lätta och grofva artilleriet vat' för

delaktigt, har denna opinion blirvit hemlad utur lirigs-histo
rien. Att uti detta mitt omdöme iclie räder misstag, be

vistes, då llritterne fingo att göra med verklige Sjömilitä

rer - Nord-Amerikanarne - hvillia varit uppmärksamme 

betraktare ar hvad som tilldragit sig och ueraf hemlat var

ning emot det vådliga uti att endast lita på misstag hos 

sina motståndare. 

De stolte Britterne hafva ock fått emottaffa och med 

tystnad hålla till godo en lex a, allvarsam nog, af en Land t

Officer, nemligen Generalen Sir Hovard Douglas , hvi111en, uti 

sin bär förut omnämnde af handling (af 1817) , yttrar sig 
sålunda : 

11 Art. 200. En granskning af vara affärer med Ameri

kanarne skall lemna oss flera bevis för hvad som blifvit 

framstäldt under loppet af detta arbete .'1 

"Då jag företager en und~rsökning af dessa vigtiga hän

delser, är min afsigt att ådagalägga, att Amerikanarnes taktik 

alltid med myclien försir:tighet lämpades efter öfverlägsen

heten i deras vapen ; att de aldrig närmades oss, ej heller 

tilläta oss att uppnå dem, flfven då vi voro dem underlägsne 

i artilleri' innan de på lånr:t håll hade erhållit någon areö

rande fördel genom deras långa kanoner." 
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''Art. 203. -- - - Alf;ireo mellan Java ocb Con
slitntion lemnar ett prof på den djerfva beslutsamhet, med 
hvill;en den Engelsl•a Fregatten manövrerade, för att lwlla~ 

sin motståndare till strid på näi'a håll. MPn detta system 
dugde till intet emot en fiende, som var försigtig och l1ände 
de fördelar, han lwnde vinna p,cnom anviindandet af var
samhet emot sin motståndares obetänksamma djerfhet.n 

11 204. Det siitt, på hvill1et ett skepp nalkas eller föres _ 
till strid, har ett sådant inOytaude på atfiirens uteäng, att 
jag icke kan afh511a mit; if'rån att framstfilla några anmä•·k
ninp,ar vid lal;tiken i strider emellan enlila sliepp "'), isyn
nerhet som ett uppmiirlisamt öfverviigande af Amerilianarnes 
manövre! har cifvit mit; anledning Iinna , det deras tall
tik ingalunda var ett resultat af slumpen , ej hellei' ett 
personligt afgiirande, men väl en allmän operatiO]ls-plan, 
beslutad i förväg och uttrycldi[!en berälinad för att begagna 
de fördelar, vårt dj erfva men för;a försietiga syst<>m borde 
erbjuda dem." -

"205. Den slaes alilion , hvilken i t3ktisl;t hänseende 
för oss utföll ofördelalitip,ast, var anfall d5 vi voro i lovart. 
Det var s~lunda som Java och Macedonien blefvo tagne. 
Det ofördelaldip,a uti att hålla ralit på en fiende i ta, för att 
förmå honom till strid på nara håll, är så påtagligt, att vi 
iclw lwnna anse denna anfalls-plan ann or-lunda än såsom 
resultutet af detta obetiinlisamrna förtroendP, som vara med
gångar ingifvit oss, oeh som låta oss beiralita varsamhet och 
manöver såsom ovfu·diga vår Oaap,a. Det synes, som hade 
det blifvit en regel hos oss, att h varje gång, en fiende kan 
an[allas , är det enda sätt, att göra det oss värcliet, alt ge
nast med honom lwmma i handgemiing, och att, som man 
säeer : gripa Tjuren i hornen (to saize the hull by the 

*) I de flesta fall synes mig desamma ~fven kunna Wmpas till tak
tiken för Flottor. 

• ) i\Ien denna liknelse förutsfttter' att det uppr:tade 
rwrns · 1 . t'll"mpntngen 
d. t störtar sin fiende till mötes, då likvä I I a . -JUre o mot 
deraf till ofvansl•rifne anfalls-plan vi hafva sett vara -
ståndare hvilka lyckts förutse att en sådan taktill emot dem 
skulle bl,ifva använd, liftila sig på afslånd, beredde att emot

taga striden och förlänga den.'' 

· vi kunna till-"Det är åt denna anfalls-plan att nunnas, 
l bl 1 iclte äfven af slirifva förlusten af en d<>l Engels ;t o< , om o 

dessa trofeer' öfver hvillm fienden i dae är sa stolt. .. Om 
det sålunda förhåller sig, bör sådant göra tillfyllest' for alt 
väclia våra bemödanden, att återföra denna al;tning för ma-:-

-növer och position, som fordom iigde rnm i rtottan, fra~
för allt nödvändig vid atHall af en firnde i lä, och att lata 
modet vägkdas af drnna Idoila varsamhet, som låter oss be
döma det gynnande tillfället alt förblinda Tjuren (lo blt~d 
the bult), innan vi söl\3 taga honom fast. Det är sa
lunda vid Landt-armcen, alt den, som med urshillning vrrl;
ställer de mesta manövrerna, är ansedd såsom den sllicldiga
ste Oflicern." 

'1206 . DP! råder liliv:'\1 den sl<iljaklil]helen emellan tall
lillen till lands och sjös, att uti en vlil organiserad och viii 
lwmmend l' rad annc äro stora förel etar alltid rustade vid of
fensiven, hvarernot Jet uti rörelser pil sjön fH' så svårt att 
dölja emot hvillien punl;t man vill rikta anfallet, att den an
gripande nödvändigt und r t' förbrredels erne måste hlifva utsatt 
för betydli:;a och ofta aft;örunde förlusler , om försvur et i\r 
väl utfördt. National-häftigheten, då den är utsatl för öfver
liiesen styl'l;a, ell<•I' en sideldig och föi' sigtig Hende, bör der
före stvras af varsamhet. 11 Varsamhel" ! Ordet lwmm er mie 
att rvs:l · och det orsal;ar rnåhLinda samma verkan på de . ' 
läsare, som föralila erfarenhetens rftd. ~'len det ftr p,enom de 
ovederslif:liga fakta, jae framställt, bevisadt att brist på varsam
het hos oss så ansenligen bidrog till en försigtit: fiendes fram
cänear, att jag icl1e noe l;an upprepa detta råd . Det föral<t, 
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som personer utan eftertanka fästa vid råd om förnuftig var
samhet såsom den säkraste anfallsplan emot en fiende, ln·ill;en är 
öfverlägsen ellet' af lil;a styrl;a, bör icke af hålla våra Office
rare irrån att i början af en strid verl;a med denna betänk
samhet, som under lika chanser å båda sidor slutligen skall 
leda till strid på nära håll, hvarundet· modet som icke mera 

n l 
har nagot att befara af en fiendes list, kan aflägga sin för-
sigtiga återhållsamhet." 

11 Så väl genom öfverviigande af hvad General Douglas 
sålunda anfört - h vi lket bevisar, att Ameril;anarnes talllik 
var beräknad på artilleriets effekt - som dess anmärlmingar 
vid VJI:i kasus af Hauthonska försöken och de ur lirip,s
historien hemlade fakta, finuer jag full anledning att betvilla, 
det en förbättring vinnes, utan påtagligen motsatsen , om 
likhets-systemet, d. v. s. korta lwnoner af gröfre kaliber få 

n l 
framgang. Detta synes mig öfvereå till fulllwmlig visshet, 
om man tager i öfvervägande, att alfiiren mellan fören:imnde 
Fregatter, Con~>lilution och Java, måst annorlunda utföras, 
om den förra varit bestycliad med korta 30-pundingar i 
stället föt· sina liinga 24-pundige l1anoner, h varigenom en 
sjundedel af porteen gått förlorad. Att den Amerikansiw 
Fregatten i s~ fall rnftst hålla närmar·e, är tyd lint, åfvensom 
att chanserna att träffa då förhållit sig såsom 13 till 14. 
Conslilulion hade visserligen 24 -pundige emot Javas 1 s 

n l 
hvilket väl på nära hall är en betydlir, sld llnad, men af föga 
verkan uti pt·elirninär-aträren, emedan en stäng eller en rå 
springer så väl för den ena som den andra af sådana lwlot'. 
Det är ock icl•e otänl1bart, att det lmnnat lyclias Java att 
först afskjuta en stång eller en under-rå på sin fiende, om 
denne liunnat lwmma honom så nära, hvilli et vi sett iclie var 
möjlict; och hvad föri:indrina såc!Jnt lmnnat medföra på ut
gängen, synes mig ingalunda tvetycliet. Säl1ert tir docli, att 
den Engelska Fregattens omstiindigheter ingalunda blifvit för
bättrade, om den haft korta 24-pundige kanoner, hvillia 
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l t a .. n dess lån o a l s ,· den hade då ännu. skjutit ännu iOr are " 
värre fått, som man säger, ldäda slwlt.'

1 

r t .. · t .. att den må ,Sälierheten att träffa är a s orre Yl[! , an 
äfventHas genom begär att sl1juta större lwlor med osäller
bet o~tta är en regel , som icke nog lwn tagas i beirali
tande, äfven om, h vi lket vi lwnna taga för afgjordt, lion
kaf-kulor lwmma i bruk, och isynnerhet då ." 

Sålunda trodde jag mig för 15 år sedan hafn full an
ledning att offentligen yttra i denna vigtiga fråga; och jag 
betviOar att man ända intil l denna dag, uti l1rigs-historien 
samt re:ullatern e af anställde rön, kan finna ringaste sk[tl 
att jäfva theorierne för det system, General Douelas antacit 
såsom säker ledning vid lwnstruldion af artilleri för krie på 
hafvet. Och jag misstager mig alltför mycli et, om icl1e den 
Svensiw Sliepps-!(onstrulitören Cliapman just uti samrna thea
rier tog sin utg5nes-punU, för att vinna den hönsta möjliga 
!1raft uti de af honom ordnade försvars-m edlen på hafvet. , 

Vi hafva nu sl,ftrskådat det bestyclmings-system , som 
jag vill kalla Congrevesfra med harronader; det bidrog 
till Englands segrar, och dermed var dess roi utspelad. Vi 
bafva äfven yltl·at oss öfver det första Paixhansfra eller 
lifra-lwliber-syslemet, hvill;et icl1e hann antagas, långt min
dre försökas, innan det förliaslades af sjelfva inventorn Pab::
hans, hvilken plötsligt framstod med föreställning, att bomb
kanoner numera vore, hvad man uteslutande borde antaga. 
livad detta system belrälTar, så behöfver jag blott anmärlw, 
att ingen trodde derpå ; docl1 hafva vi erfarit, att bomb
kanoner finnas på batterierne å alla nationers Linieskepp 
och Fregatter, lycldigtvis till ringa antal, ty säkel'ligen blir 
deras öde alt lägr;as ad acta. Men i Frankl'il;e har - såsom 
anmärlit är -- ifrån styrelsen, för ännu icl;e ett år sedan, 
1rtaätt befallning, alt förse alla senland e krias-fart yr; med en 
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bestyckning, hvill1en genom det öfverm51 t af h ra fl, man ve
lat gifva artilleriet, synes mie, med afseende på den omsorg 
man uti de stora marinerne under de sista decennierne 
hafvit om personalens utbildning, göra det (artilleriet) sva
gare än det varit med något af de många bestycknings
försöl<, som varit i fråga under loppet af J 00 år. 

Detta vill jag försölia att utreda genom upptagande af 
hvad man kan hemta af theorierne och mångfalden af an
ställde rön hos oss och andra. 

{Forts.) 

DANSIU KRIGs-FLOTTAN 

1850*). 

Linieslwpp (5 st.) 
Skjold, 84 kanoner ; Frederiii VI' 84 kan. ; Walc~.emar, 84 

Danmark, 66 !wo.; Dannebroe, 80 lwn. (pa stapeln). kan.; 
Fregatter (9 st.) 

Dronning Marie (raserad), 60 kan.; Th:tis, 48 l;a.n.; B.ellona: 
46 kan.; Havfru en, 46 l; an.; Rota, 46 l;a~:: Freta,. 46 l< a~., 
Fylla, 40 kan. ; Nymphen, 40 kan. En l·ttgatt foi 48 J,an. 
på stapeln. 

J( orveller ( 4 s t.) 
Galathea, 32 kan. ; Valk yrien, 20 lwn . ; Flora, 20 lwn. i Na

jaden, 20 lwn. 
Brigqar (Il st.) 

örnen, 16 kan.; S:t Thomas, 16 kan. (i Westindien) i Mer
curius, 16 lwn. ; S:t Croix, 12 l;ao . 

Barkskepp. 
saga, U eller 12 kan. (stationeradt vid Als). 

Skonertet· (3 st.) 
Elben, 8 kan.; Pilen, 6 kan. (stationeradt vid Ny borg); Del~ 

phinen, 7 lwn. 
[(uttrar (2 st.) 

Lust-Jakten Neptun, 6 Falkonetter; Helsinp,ör, 2 Fall;on. 

Rodd-Flottan. 
Bombkanon-Slupar ... 2:~. 

D:o Jollar ..•. 17, livara f G i Svendi.Jorg. 
Vanliga Kanon- Slupar 42, hvaraf 7 i Svendborg och 3 i Assens . 

D:o Kanon-Jollar . 4, på Christiausö. 

tiolger Danske, 
Hekla .. 
Geiser . 
Slliruer .• 
_.f:g it• . 
l{iel . . . . 

S:a 86. 

Ångfartyg. 
ar 260 hästkr.' 6 bomblwn.' 
, 200 2 d:o, 
, 160 2 d:o, 
, 120 4 lianoner. 

2 lian. 
6 d:o, 2 haui.Jitzer. 
6 d:o. 

, 80 2 l<anoner, 1 haubitz . 
, .iO Transport-fartyg. 

") Efter uppgifter, meddelade i "Nytt Ar chiv för Sövre scndeL". 



FöRTECKNING ÖFVER SvERIGEs HANDELs-FLOTTA 1850 
af J. Paton. 

Tid efter annan har visserligen allmånheten erfarit af 

hvad som emanerat från embets-verken och uti tidningarne, 

huru Svenska Handels-flottan ölwts och förbättrats, men in

genting lemnar så fullstflndiga underrättelser derom, som en 

af Herr James Paton i Stocld10lm de sednare åren uteifven 

brachyr, under titel : "Förteclrning ö(ver Sveriges Handels

Flotta'' *) . 

Den sednaste nom våren 1850" utlwmne upptarrer: 

a) För alla städer, hamnar och varf, der sjöfart och 

fartygs-byggnad bedrifvas - ifrån och med ilaparanda till 

Norska gråosen vid Strömstad - fartygens antal; rederier

Des, fartygens och Befälhafvarnes namn ; driigtigheten i svåra 

läster, tacklings-sätt och byggnads-ämne, jemte anmärkning 

för de fartyg, som ä1·o kopprade. 

b) n Änrrfartygen 11
: Deras och Befälhafvarnes namn, ma

chinernes hästkrafter, och de ställen, hvaremellan de göra turer. 

c) Uppgift på under nybyggnad varande 51 fartyg på 

18 särsliilta varf. 

d) Sammandrag öfver Städernes fartyg och läste-tal. 

Härar inhemtas, alt antalet, som 1837 utrrjorde 903 fartyg 

om 49,114 läster, hade 1850 ökats till 1,297 om 80,Ii7lläster. 

e) nJemförelse öfver kopprad e fartyg n. Här visar sig 

mest, h vad Handels-Flottan vunnit de sednare åren . I 837 

*) Pörteekoingen upptager inga fartyg under 10 läster, ej heller nå
gra öppna eller halfdtickade. 
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voro 43 fartyg om 5,127 läster' lwppar-förhytlda, och 1850 

hade detta antal ökats till 21 Ii om 28,260 läst~r. 

f) "Utdrag, angående de förmån er, som i Sveriges 

hamnar äro främmande Nationers fartyg beviljade", grundadt 

på traf1tater med 23 särsiiiila Stater, inberälwadt China. 

Dessutom är, i afseende på Norska fartye, upplat1et, h vad 

som är stadeadt angående Sveriges och Norriges ömsesidisa 

ha n d e Is-förhålla n d en. 

g) Register i alfabetisl< ordning öfver alla f8rtygen; de

ras och 13efälhafvarnes namn och fartygens hem-ort. 

Utom de intressanta upplysningar, dPnna hrochyr !Pm

nar, rörande Handels-Flottans förlwfran, är det lätt att inse, 

hvillien stor nytta, dess årliga uteifvande sliulle medföra, 

om - hvilliet af en del rederier liirer iuf,Uagas - det 

kunde brineas derhän, att alla utom-sli~lrs seglande fartye af 

en viss storlek, t. ex. 30 läste1· och deröfvPr, försågos med 

sicnal-bref och signal-tecken. Hederirrne lilliHie då mäneen 

gång erhålla vigtiga underrättelser om och ifri10 deras sliPpp, 

h varom de nu gå miste. Och slwpp sinsemellan, hvillia un

der nuvarande förhållande lwmma i sigte af hvarandra och 

hvarken lmnna eller vilja uppehålla sig , blefvo då i tillfälle 

att eifva h varandra underrättelser) ofta af högsta vigt bild e 

på rymden och uti våra trånga farvaltro, under hösten och 

vintrens korta och stormiga dagar, oberiilinadt det ang elägna 

att kunna underrätta hvarandra om förhållandet i afsrende 

på karantäner och tillliiinnagifva hvad man behöfver efter 
timade skador. 

Ett sådant kommunikations-sätt - möter hval'l<en svåris

heter eller kostnader, värda att nämna. Men aneeliiget är, 

att det erbåiiPr Kongl. sanl1!ion, så att bvarje fartyg lil<a 

oeftergiOigt skulle förses med ett stadfästadt sirrnal-bref, som 

Serrlations-Ordninaen Lest~\rnmer andra skepps-Jokumenter, 
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s~mt invenlarierne ökas med signal-tecken, hvill;a icke er

fordras många, då national-flaggan deruti lian ingå. 

Lämpligaste planen för detta sir,nal-system torde vara, 

all alla städer och hamnar, h varifrån fartyg utrustas, upp

fördes i nummer-ordning, antingen, såsom uti Herr Patons 

bok, efter deras geografisila läge eller uti alfabetisl1 ordning, 

och för hvardera af dessa platset· fartygen ocl1så i nummer

ordning; allt i öfverensslämmelse med den årligen utlwm

rnande "Förteckningen å Sveriges Handels-Flotta". 

Då det äfven för handels-fartyg nåeon gång kan vara 

af nytta, att iclle i förtid visa sin flagga för främmande, 

siwile en h var , som i detta afseende ansåg sig böra vara 

försigtig, kunna genom signaler förvissa sig, om ett i sigte 

lwmmet fartyg vore Svenskt eller icke, genom att t. ex. 

först visa egPt sliepps hemorts-nummer, hvilt1et på samma 

sätt skulle besvaras, h varefter fartygens egna nummer skulle 

häfva all ovisshet och undanrödja behofvet af särsldlta, i all

mänhet oliånda, igenkannings-tecl!en , livarrned en del rede

rier nu !:irer förse sina sliepp. Härpå har man an:;ett sig 

böra fasta redericmes uppmärlisarnhet. 

H v a rj e h a n d a. 

Nytt Ån,qmachins-försök Uti ett melianisl•t sågverk, tillhii

rizt l\'l:r Alcocq i London, har man nyligen försöU en ånr,macllin, 

lwnstruerad efter den ide, som af tvenne Fransm;in , Civil

Ingeniören du Thembl ey och Sl;epps-Löjtnanten Lafond, blif

vit ·uppt;ifven . Dri!lu·arten uti dessa slacs maeiiiner lllfJiires 

gemensamt af vatten-ånga och ånga af något J;itt llyliligt 

[unne, såsom cldorofOI'rn, verlwnd e i h vardera sin sersidida 

cylinder. Fördelen hiiraf är, att dd värme, som den från 

vatten-ång-cylindern bortnående flngan qvarhåller, och som 

till en betydlig del under vanliea förhållanden går förlorad!, 

här anv;int!es att bringa det ll~ktigare ämnet i kolilling. 

Den omnämnda machinen, som är med balans, har cy

lindern föt• vatten-ångan blott hiilften så stor som den, 

h va !'Uti åncan af det fl yl; tiga ämnet ( chioroform) verkar. 

Generatorn för chioroform-ångan, och lwndensorn, äro cy

lindrar med genomgående rör af eliptisl1 form. Åncpannan 

är ~ fot 6 tum i diamder och 15 fot lång samt innehåller 

19 rör. Draget är docl; ej i denna eodt. 

Sedan vatten-ångan verlwt i den mindre cylindern , ut

strömmar den till chloroforrn-generatorn, på utsidan af hvars 

rör den kondenseras, dervid aflemnande sitt bundna värme 

till den i rören innrslutna chloroforrnen. Af denna bildas 

genast ånga af !lera skålpunds trycl; öfver atmosferens. 

Nämnde ånga sfltter den större cylinderns piston i rö

relse, hvarefter deu utströmmar till kondensorn, i livars rör 

den lwndenseras, derigenom att rören hållas !;alla genom 

dem omgifvande kallt vatten , som tillföres af en pump. 

Den kondenserade vatten-ångan återföres till pannan , som 

på detta sätt ständigt underhålles med samma vatten. Ob

servationer hafva den 2 och 6 Juli blifvit cjorda med lodi

catorn för att bestämma liraflen , samt den sednare dagen 



ohservation pf• vatten-iinciJildning och kol-åtefine. Den ~ 
Juli visade vatten-äne-cylindern en machin-l;rall af 15 J hl;r 
och chioroform - cylindern 16 hlir, eller tillsammalls 31 ? hl;r, 
Vid försöl;~n iit:d_e docli drn misseynnunde omstiinJi:heten 
rum, att l•~lr;ietil•e vallen-tillu5n[: för kallvattens-pumpen ej 
fanns, hvangenom en mindre eod lwndensation af chioro
formen upplwm. För'iusten af delt<l ämne under maehinens 
eänv, var sä obetydlig, att den ej kunde mätas. Deu geuom 
?hlorolormr.n erhiillna tillölwinecn i kraft sl;all uppgå till 40 
a 70 p. c., "bc·roendc på den klass machiner, hvnri den 
anv3ndes, och vid utförandet sliall rletta resultat sannolikt 
kunna ölias". stora förd.-lar r:enom det, ända till halflen af 
nuvaran?e, minsJ,ade behofvet. af hränsle sliulle det nya sy
stemet augmacl11ner medföra, Isynnerhet för ånr;fartyv,. 

En"gelsl;e. l;orrespondenten till ''La Mar·ine" (hvarifrån 
ofvanstnende ar ett utdrar,) sliger, att den machin, med hvilken 
man nu har. experimenterat, endast är en föregångare "till 
stor;~ melwmslw lwnstruktioner, ämnade för de transatlanti
ska An~;hätarne". 

I Enr:land hygr,as, f~r· postrart emellan Southampton och 
Panama-näset, 5 stora AnGfartyg, nem!. Oronoco, Magdalena, 
Demerara, Amazon och Parana. 1-lvarje af dessa har 2,250 
tons driJgti1:J!et och maehin om 750 hästlirafter. Fartyv,en 
byr,aas af tra och skola vara fiinliga sednast om ett år här
efter. För postfarten åt Westindien och Brasilien komma 
nästa år att användas inalles 25 fartyg, deraf ett seglande. 

I Po:tsmOt~th är en stor docka eller basin fårdigbygd. 
Doclwns lanp,d ar 774 fot, hr;,dd 400 fot och djup 31 fot. 
De~ är ämnad uteslutande för Angfal'!yg och beräknad rvmma 
9 Anv,-FregaltPr af' l :a !dassen. Ar· betet började år iS43 
murningen 1845. Vid byggnaden hafva i medeltal ·1500 ma~ 
dagliv,en varit använde. Kostnaden beriiimas till 400 000 
L. st. ' 

Enp,elsl;a Amiralitetet håller på att inrätta postfart 
med ÅngiJåtar till Goda-Hopps-udden. Fartyp,en slwla hafva 
minst 2110 hästkrafter, göra minst 81 fart och anlöpa Ma
deira , Sic>rra Leoua , S:t Helena jemte några andra platser 
dem Amiralitetet tid efter annan kommer att bestämma. ' 

= 

FöRÄNDRADE OCH NYTILLKOMNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Ports . från föreg. Häfte), 

Frankrilie. 

Fatouville. Fyr, med stillastående, hvitt slieD, omvex
lancle med röda blinkar h var 3m, samt före och efter blili
karn e lwrta förmörl;elser. Höjd öfver hal'vet LJ31 fot. Syn
vidd 20 mil. Denna Fyr , som är afsrdrl att varna seglare 
för Ratiers bank, lwmmer att håiiHs oafbrutet lysande från 
den 1 Ol•toiJer innevarande är. 49° 2~' 53" N., 0° l !l' 33" O. 

Lorient. 2:ne namnfyrar, med Millastdende, h vitt sken, 
vid inloppet till Lorient, och beiDcne å nedanstäende ställen: 

1:o på höjden af stenbrottet (Ja Perriere). Iliijd öfver 
hafvet 77 fot. Synvidd ~ mil. ~7° 43' 55" N. , 3° 201 50" V. 

2:o på k yrlians i Lorient ldocl1stapel. Höjd öfver hafvet 
151 fot. Synvidd 9 mil. 47° 44' 52" N., 3° 2ll' 3811 V. 

Dessa Fyrar tiindas den 10 September. 
Obs. Sjöfarande underrättas, alt de iclie litmon vil;a ur 

den direlllion, som nämnde Fyrar utvisa, utan att rålw i 
fara. De höra således icl1e företaga inseglins, såvida icke 
omsländieheterne tillåta dem att med jtlersta noegranhet 
hålla FHarne öfvei'POS. Dessutom bör passagen öfver den 
ban!;, ;om lärenar Krrnevels udde med ön S:t MichE>I, und
vil;as, såvida icl1e vattenhöjden <erstädes är bestfundt känd. 

Saint-Quay (öar n e). Fyr, med stillastående, h vitt sken, 
är uppförd pä spetsen af ön Harbour vid N.V. inloppet till 
hamnen vid öa me Saint-Quay. Böjd öfver hafvet 50 fot. 
Synvidd 10 mil. 48° 401 2" N., 2° 40' 30" V. 

Danmar!r. Östersjön. 
Pelzerhalren. Den under detta namn i Neus!adts-bugten 

hP!inllit:a Fyren har f. o. m. den I Aur:usti d. å. upphört att 
brinna. 

Italien. 
Genua. neverber-Fyren å nya hamn-piren har sedan 

dPn 1 Aucusti d. å. upphört att lysa, och är, r. o. m. nämnde 
dag, den mindre Fyren på samma pir förtlytlad till ett provi
sorislit torn , der den hålles tänd alla nätte1·. Höjd ärver 
vattnet 42 fot. Svnvidd 3 mil. (F l ) · ·or s. 



Officiela Stadganden. 
l{onr,l. Förvaltningen af Sjö-;\rendena har stadgat, drt 

~r ensliilte, som med veuerhiirligl tillstånd begaena stationens 
Angfarty~: li<' imdal, ersiittning sl<all, utom den för a!löning 
och bränsle, till !(rona n n t gå med 10 !JI&. 13:1!0, räknad t fö1· 
hvarje dag. (l{onel. Förvallningens af SJö-Äreudena s!.rifvelse 
den 12 Juli 1850). 

Med afseende på iindamålsenlip,hrten deraf, att emellan 
Matroser, Jungmän och D5tsmiin, hvill1a alla tillhöra Flottans 
nummer-stj'l'ka, någon större sldljalitighet i beldädnads-sättet 
ej mil äga rum, har ((onp,l. i\laj:t icl1e allenast funnit p,odt i 
Nåder tilläta, alt den år 1 84!) faststillide modellen till !{a vaj 
eller stortröja för de Båtsmän, hvillw af !(runan beklädas, 
må tjena till ell r·rT<Htelse vid anslwffandet af l{avajer för 
i\l<ltros-lwrpsen , iifvl'nsom att densamma må anses såsom 
utredninus-r~rsPdel, utan jemviil för öfrigt, i afseende å 
lwrpsens beld[tdnad, i Nåder medeifvit följande förändringar, 
hvartill twld iidnads-anslap,et lemnar tillg5np,, utan ölwdt bidrag 
dertill, enär munderingen kunde nyttjas nåp,ot l.'iugr·e än den 
arsedda slitnings-tiden, nem!. att för 1\iatros-lwrpsen må an
slwlfas, i lil;liet med hvad som äp,er rum för 135tsm:"tnnen, 
i ställ r t l'iir Kliides-mössa med anitar-tecken, Diankliatt med 
ett svart sidenb<1nd oml;ring densamma, med påsltrilt i för
gylda hol;stiifver: "Konel. ~' <lj:ts Flotta", samt i stället för 
blårandiga Sl;jortor, 111•ita U11·fs-sl<jortor med blå armstoffe
ring och l;rap,e, iifvensom till sliip-munrleringen Ylle-mössa, 
för hvillw alla persedlar samma modeller som för motsva
rande af 13åtsrnans-beldädnaden sliola tjena till efterrättelse, 
h varigenom det den 1 !l Februari 183!1 i Nåder l'ast,;tiillda 
l\P{'.IeruPIItc för hd.I:"Hlnadcns \•id Matros-lwrpsen anslta!fande, 
underhäll och v5rd si\lunda i förberörde afsE'enden förf11Hlras. 
(Kong!. Brefvet den 9 Juli 1850). 

Föriindring mmn Kongl. Dfaj:ts Flotta. 
Befordrad: 

Till 13ataljons-Prcdilwnt. vid Slot:hholms station : 13atal
jons-Prediliant<'n, Luraren vid Slieppsgosse-Skolan C. G. Ti
selius, den 9 Juli. 




