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Nord-Amerikas förenta stater har början gjorts med utgifvanJet ar ett eget slags sjö-l;artor, h vilka , såsom egnade
att sprida ett nj'tt ljus öfver liera hittills mindre allmänt
!;ända omständigheter, vid verlds-hafvens besegling, böra
för sjöfarten och handeln blifva ar ett väsendtligt och välgörande inOytande.
Dessa l;artor bestå ar så kallade Lots-lwrtor samt Vindoch Ström-kartor ; å de rörr·a äro harven indelade i rutor
ar 5° sidor , medelst uppdragna meridianer och Latitudsparaleller. Å Lots-lwrtan öfver harvet långs Brasiliens kust
äro dessa rutors sidor l 0 i Longitud och 2° i Latitud ;
inom hvarje sådan ruta är lwmpassen uppritad med 5 concentrisl;a cirklar och med elst 16 radiet·, dragne mellan den
minsta och största cirl1eln, indelad i väder-strecken N.t.O.,
N.O.t.N., N.O.t.O. o. s. v., ltvartannat; de fyra rum, som
dessa cil'ldars afsl1äring med två hvarandra närliggande radiet•
bildar, innehålla hvardera tre nummertal, svarande i ordning
från venster eller nedåt i det yttersta rummet, emot vinter-månaderne December, Januari, februari; i rummet dernäst, emot vår-månaderne Mars, April, Maj ; i rummet dernäst, emot sommar-månaderne Juni, Juli, Augusti, och det
innersta rummet, emot höst-månaderne September, Oll!ober,
November; dessa tal beteclina huru m5nca lidrymder ar 8
17
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timmar hvardera, under motsvarande månad, viudens l'ietning
varit inom de två vädPr-strecli, radierna föresiiiila; de höm,
som bildas af den yttersta cirl<elu och rutans sidor, innehålla hvartdera tre nummertal , aneifvande i den ordning de
stå, i Nordöstra hörnet antalet af gjorda iakttagelser på vindarne i December, Januari, febmari; i sydöstra hömet de
för ~Tars, April, ~laj; i Sydvestra hörnet de för Juni, Juli,
Augusti o. s. v.; den innersta cirl1elns fyra qvadrantPr innehålla hvarde1'a tre nummertal, augifvande i ordninr, från
venster, i Nordöstra qvadranten, det antal r::åneer, stillje inträffat i December, Januari, februari; i sydöstra fJVadrantcn
detsamma för \\fars, April, Maj o. s. v.

Å ViiHI- och Ström-l;artan äro utlacgde l;urser och distanser, taene af seglare öfver Verldshafven och äro utrn~irlde
med hel linie för årstidens första m5nad, Jlll'd bruten linie
för den and1·a, punlill•rad linie fiir den tredje och draene i
svart för vintern, i grönt för våren, i rödt för sommaren, i
blått för hösten ; vindens styl'l•a och väderleliens besl;a[fenhet med er::na tecl•en, ~ amt gräns-linieme i Norr och Söder,
hvarinom, under de olil<a ilrstiderne, passad-vinden varit rådande, äro iifven i förenämnde fCtrgor utmiirlite.
Af de sålunda åslifHiligujorda nppeifternc har genom ansti.illda beriilillinp,ar funnits det antal eäncer bland hundra,
som, i uncefärlit;t medeltal, vinden l; an pilriilmas p,ynnandc,
mindre gynnande, vidri:r, eller ineen för de kurser och tJistanser, som under h varje årets mftnad böra styras, fiir ;ttt
snarast hinna bestämd ort. De sålunda funne utslagen, införde i tabeller, jemte underrättelse om dessas bruk med
flera upplysninear, uteöra den trycl1ta seelines-anvisnint;,
som till sjöfarandes väglednine åtföljer förenfunnde l1artor.

Ur den tabell, som motsvarar månaden h varunder, och
platserne hvaremellan resa sliall företagas, nttaeas och i
kartan utli.icGas uppeifne lmrse1' och distanser, liYariernom

utvisas den väc, seelaren bör följa, såsom den sannolikt snarast fullbordade; men om, för intr~ilfande vidrig vind, den
sålunda utstal;ade viieen n~e·on gåne ej lwn följas, bör medelst eranskning och jemförelse af uppeifterne i den eller
de rutor af Lots-liartan, som närmast motsvarar flacl<et, der
seglaren befinner sic, hemtas Iednine för omdömet, i ll\illwn
rietning fnrtn:et med största fördel må liiggas.
Denna see Iines- anvisning uppgifvrr bland annat, att
vattnet i hafvet omkring Latitud 1\:ord 45°, Longitud Vest
50o bestiindiet tll' lwllt, så l.cdlt , att Thermometern , deri
siinl<t, stundom funnits, inom distansen af nåcra 1ft sjömil,
lalla 40° Fahrenheit (= 22° Cclcii) och att mftnt::t Logeböcl1er rörande detta Oacli, hvill1et iifven iii' utmärlit för der
herrslwnde dimmor och luft-liretsens orediga b<esl;alfenhet,
innehålla anm~\rlinineen: ''vattnet fiirgadt'' - nppgiltPr, som
(,unna tjcna till kontroll på sl1eppets ställe, vid de tilWillen,
d~

biitlre salmas.

I afseende på en klippa, som enligt s[tr::en borde finnas
, nftuonst~ides i eransiwpet af viigen emrllan New-York och
Europa, stäende nära under hafs-ytan, med djupt vatten intill sie, utan :~tt i någon karta llnnas utmärkt, upplyses, att
Slieppet ~larmion från Liverpool, Kapten freemon, i Lonuitud
69o 29' Ves t, Latitud 41° 5' a 41° l' Nord, under sammanlriiffandet af 2:ne mötande hafstider, vid Iodnine funnit
21 famnar s djup och styrande S.t.O. a S.t.V., sett detsamma
minslwdt till 7 famnar; en i hård bliist farlig omständighet.
För de i ofvan omförmälde tabeller införda uppgifter litmer
ineen theori till grund ; de i.iro fast mer endast de faldiska
utslacen af en lång och rik erfarenhet, hemlad från månea
tusende resor, och tusendetals navic~törers iallttacelscr, under en tidrymd af månca år. Under tacandet af deri uppeifna lmrser, anses resan fran New-York till E1Jvatorn lmnna
bespara seclare n från j, till ! i tid och ·(i\ngd , i jemförelse
med livad den ford na ännu vanliea viir;en er fordrar .
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Såsom nya och af en sednare erfarenhe t iinnu iclie bestyd;ta bö1·a och lmnna dessa uppgifter tills vidare antagas
endast såsom närmand t·n till de mera rililip,a, hvilka fortsatta
undersölmingar och forslmi ngar i en framtid slwla lemna,
s~dan hågen i detta afseende nu bör hafva fått en mäldig
vaclwlse, och utförande t underlätta ts medelst de upprättad e
lwrtorna och seglings-a nvisninga rne, hvillw, på anmälan dermu, erhållas utan afgift af alla de sep,lare, som förbinda sig
att, efter återlwmst en till Förenta staterna, Ieruna till National-Obser vatorium i Washinton ett i öfverensstf11nmelse med
lemnadt formnliir upprättad t samnwnd rag af deras under
resan förda Loggbok.
Den ansträngning och möda, clt'tta företarr fordrat, äfvensom dess tillförlitlighet lian till någon del bedömas derar
att för uppciftem e angående viigen emellan New-Yorl< ocl:
Europa anteclmats icl<e mindre än 13,3ti2 ialdtagelser ä vin~arne l~å denna del af Oceanen, under måoadem e Jauuari,
l•ebruan, Mars och April ; att för angifvelserne i den ruta fl
T.ots-lwrtan , som innehftlles mellan La!jlud 35o och 400
Nord, tongitud 70° och 75° Vest, undersökts fartyes Loeeböclier fö1· 4,387 dagar, deraf 323 tillhöra Februari månad
unde1· siirsllildfa år.
Hela arbetet, utgörande 3 Lots-lwrt or, 1 o Vind- och
Ström-kar~or samt en tryckt Seglines-anvisning, ~ir nogeran t
och prydltgt ulfördt, vittnande fördelal<tigt om utcitvaren
l\'1. F. Maury, Löjtnant vid Förenta staternas Flotta och anstiilld vid National-Observatorium, äfvensom det förtjenstfulla
hos Sty.relsen, som belwstat· arbetets utp,ifvande och spridande ttll allmän liiinnedom uta11 penninge- ersättning *').

~ Förenta staterna äro under arbete fyra stycken reparatiOns- eller torr-dock or 1 i stånd att intaga de största
*) Ifrågavarande Iiartor hafva nyss kommit [{oogl. Örlogsm · -Sä/1 sk ape.,
tillh d

·
o Slg
an a, och torde Reda k t. framdeles l efter deras ooranskn 1·0 01
d
-Utsk.
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om em närmare yttra.

fart m, samt, i afseende på storl!:'l! och många införda förbättringar , ansedda att öfvet·triiffa alla dylil<a dockor i Europa. En af dessa fyra linors i Philadelphia och tir benämnd nden flytande Sectional-torrdocl<an". Fullbordad slw ll
densamma bestå af l O seetioner , h vardera i stånd aFt lyfta
800 tons, tillsammans 8000 tons, och lm n na intaca ett fartyg om 550 fots lii ne-d ; sex seetioner kunna lyfta ett Uniesl;epp, de örrip,a fyt·a en Freg·tU. Sectioner ne stiillas sida
vid siJa och förenas med balliar på der·as öfverkant ; pumparue för deras tömmanJ e drifvas af 2:ne ång-mach iner,
hvard era af 20 hästars (;raft, och 2:ne andra af 12 hiistars
l<raft, en af h vardera storlel;en placerad på hvardera sidan
af doel<an och så att de tvf1 större tömma sex sextioner
och de två mindre fyra sextioner med bibehållande af fullkomligt lil;a höjd medelst passantle förbindningar dem emellan . I förbindelse med docl;an flnnes en bassin eller damm,
350 fot lang, 226 fot brl'd, med botten och sidor af granit
och tillräcldigt vattendjup, vid vanlig hög flod, alt hålla flytande dockan med de farlyfr, den inneh åller.
Omedelbarligen nlirlig ea nde, och med bassinen förenade,
äro på fasta landet två jernbano r, fulllwmligt starfia och i
stånd att emotslå trycl;nint~rn af de fartyg, doclwn lwn
lyfta. Arbetet vid do cl{l)ince n lir följande: Docl<ans seetioner halas ut i fJollen , vattnet insliippcs all sänl<a dem djupt
nog för fartyget att flyta in i dem, hvarefter, sedan furtyget
blifvit liehörig en stöttadt, vattnet pumpas nt· seetinnerna och
dessa lyfta sfil~ppct utur va linet; dereftr>r iubringas allt delta
i sten-bassi nen och leu111as att. taea grunJ på dess botten,
hvarefter fartyget lwn halas upp pl\ jernvligen medelst en
hydraulisk cylinder af 36 tums diameter , 12 fots slag och
åne-m:~ c hin af 40 bästurs l<raft. Två fartyg lwnna, om så
fordras, stlillas på jPrnbanan och el t Linieslirpp och en Frep,alt lemnas i docl<nn ; ytterlig:1re b<Jnor lwnna , i händelse
ar behof, stflilas i förenine med de förrn. Arbetet i siu helhet sl;all vara fullbordad! år 1851.
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Ånt:fa rtmd ,\ tianlie n, af jC!ltelilia dimen sione r,
nyliGen
I.Jycdt i Förent3 stater na, iimnadt att föra
bref-p osten mellan
Nrw-Yorl; och Liverp ool, iii' liOmmet till sistnä
mnde stad,
der det iclw lwn inrymmas i doclia, i ansee nde
till sin storlek, som nppeifves till dräglit:helen = 3000
tons. Detta
fart n; har fyra pannor, ställda för och allter ;
slwfvel-ltjul a
3~ fots 2 tums diame ter och 12
fots bredd ; q liu dral' af
95 tums diamd er och 9 fots slaG; maeiiiner
af 800 hrtstars
kraft (enlie t tioultra och 'ratt) , Jnl!ll i verldi
gheten 2,250 ;
enlit;t ber~iknine borde hjulen aöra i medeltal
IG omlopp i
minul rn vid 18 'tr:s ångtrycli ocu half expan sion;
förbränna
5000 ·'i:Z: lwl i Iimm ao, d. v. s. 6 i '$
per hftstliraft, och
fullborda resnn från New-Yorli lill Liverp ool,
3,600 statut e
miles, el ll'r 782 geogrulislia mil, på 11 dagar ;
alla dess båtar ii ro af :;alva ni seradt jern; en mycliel stor
förer det på
hjullin set såsom diicks- eller reserv -båt, fyra
hänga på si dorna ; en lif-r~ddninr,s-b rtt finnes iifven ombo
rd, s~ att undrr alla om s t iindir;h ~ ter Iwmmunil1ation med
land är försiilirad. Detta fartyg , så viii som rtt annot
dylilit under
byge na<l för s;nnma Ii nie, äro npp~j o rde all hinna
förvan dlas til l t.rics-f<Jrtyc, inom några dagar, om så
fordras.
Dd enda Åncfartyg, som, så vidt Iiiindt år,
fullhordat
loppd omlidnr: jord en, är en den Engel slia Krona
n tillhörig,
::tf tr:i byggd och m ~ d hjul försedd Kor vett, rid
namn Drirer,
om 6 lwnoner och 280 hästars kraft. Detta fartyg
lemnade
England åt' 1842 och gicl1, efter an löpande af
åtsldlliga stiillen nnder viig en , till China , der det flitigt begas
nades fiir
resor till 13orneo, Bombay med Oera ställen, intill
Juni 1845.
Eller Command er llanne r, som do~ i China, öfverl
ogs beriiJet ar Kapt en fl aij es, som förde Korvetlen hem.
Farty ad
u r!~ iel; fr ån Hongkong i sl ut et af Se pt ember
1845; förlorade und c!' Pi l typlion, öster om Pormosa, a lla SC [! C' l, oc
h ficl< tve nne
ånspannot' lacl1; nödgades styra till Sineapore
att bota lidna
~kaJor; t:icll sedan f:en om Java sjö till
Souraba ya ; derell er
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ANMXRKNINGAR

med så svaa lmtt-laddninr,. l sjdfva vrrl1e! iir dd obeslridlir,t, alt om laddningarne, med hvill;a de 2~-pundiga lmlorna
jagades ur l;anoneme, varit starl;are, så hade ocli sidlinaden
emellan de hastigheter, med hvill1a de särsidida kulorua träffat pendeln, varit större, och det uti ett vexande förhållande,
emedan de svaga Iaddningarne ( 4 sl;ålpund) i proportion
voro fördelali!igare för de lwrta kanonerne."

VID SJÖKRIGS-TJENSTEN.

(Artilleri- Materielen).
(Forts. från sid. 228, föreg. HMte).

-- - "På det hela, om vi betral;ta den omsorgsfulla nogeranhet, hvarmed våra försöli blifvit gjorda, den
förträfOiga lwnstrulitionen af den ballistisl;e pendeln, den
hitlills oluinda förening af ledighet uti svängningar, med
fasthet och stadighet uti sammansättningen samt den ytterliga regelbundenheten uti alla rörelserne ifrån hörjon till
slut, tvel1ar jag ingalunda att be lirärta, det de särsiii lta, här
ofvan upptaena, hastigheterne äro på en tusendedel nära
deras verkliga värde, och att de inbördes förhållanderne äro
fulllwmligt nogeranna. Uti saliens så varande förhällande siwlie
det vara öfverflödigt att utmärl1a hvill;a lianoner, i fråca
om initial-hastighet, hafva ett bestämd! företräde.

Då jag tror mig tillfyllestgörande hafva ådagalagt, att man
af regi or, grundade på vetensliapliet behandlade rön eodl;ända af erfarenheten_, ägt en tillförlitlig Iednine föt: lwn-

s~rulifion a~ lwnoner till särskilda 1\rigs-behof och aneifvit
sadane, lmllia torde vara omöjliga att jäfva , nemligen dem
I-louthon uppställt i följd af resultaterne af pendel-försöl;en,
torde det vara angeläget att, för !Jåfvande af alla tvifvelsmål om värdet af dessa rön, angifva, h vad en 1814 i England förordnad Kommitte, efter anst~llde prof-liastningar,
anfört.
Doktor Hauthon hade lycl;ats förskalfa sig samma ballistiska pendel, hvm·med Robios på 17 ~O-talet gjorde sina
försöli med eevärs-lmlor, och 1 Sl4 hade man så väl efter
denna, som den Houthon begagnade under åren från 1775
till 1785, lwnstruerat en annan, mot hvill;en försöken då
anställdes.
Sedan Kornmitteen , uti afgifven berättelse öfver försölwn, "redogjort för de särskilda hastieheterne vid slijutnina
med langa och lwrta l;anoner' då man beeagnade 6-pundiea
för de egentliga profven, men äfven 24-pundiga, en af Congr<~ves modell och en lfme, slutas betänkandet med följande
utlatande :
..
"Dessa prof gåfvo ett afgörande bevis på
forra resultaterne (med 6-pundiga lwnoner) till förmån för
den långa kanonen . Sliillnaden var större än man väntat

Woolwiche den 31 Juli 1815.

Olynthus Gregory."

j .

Sålunda hafva trenne vetensliapligen vårdade forsl1ningar,
med mellantider af 40 a 45 år, gifvit sammanstämmande
resultatet'. De theol'ier, som derpå grundas, hafva ock blifvit bestyrl;ta af erfarenheten, eenom otalir,a prof-sl;jntningar
i alla länder, till utrönande af slijut-pjesers, ar olil;a lwnstrulitioner, kapacitet; ty man har alltid måst erkänna, att
resultaterne af prof-sl>jutningar inträffat med llouthonsl;a
reglorna för initial-hastighetens finnande. Men då möjligtvis
någon finnes, som icke inser det inilytande, initial-hastigheten har på slwttet, är det angeläp,et erinra, att derpå beror helt och hållet pjesens elevation, och på denna åt~·r
möjligheten att utan rilwchett träffa mäld; ty det är ju
tydligt' att ju större hastiahet en afsl;juten kula lian cifvas,
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ju mPrn niir·mar· sig dess bana en rak linie, d. v. s. siinlivr
sic mindre än di\ den liar mindre fart.
Ehuru detta fiirhhllande iclH~ tål motsiigelse, liar jag
hört miliiiirer yltra sig liunna vinna ersi.ittninp,- för minslwd
l\l·ut- laddning, Yid slijutninr~ med en lwrtare lian on, genom
att öka pjescns eleYation. i\led nnlednin::; deraf, rftr jac,
jemte åberopande af !Jyad ja:; för11t i denna fråga citerat ur
General Dour;las' af handling (sid. 250, förerr. hi.ifle), filsta
uppmäl'lisaml!et der·på, alt en, som mnn tycker, i rinr;a mån
ökad ele1 a tio n liözst bet yrlligt . minsliar siilierhcten att träffa.
Detta b!ifv , l' tydlip,t, om man tacer i öfverviicande, att med
sednare tiders förbiittrinear af lavettar;en, rigtnings- och antändnings-methoderne samt artilleriets sliötande af ö fyadt
foll1, det ;}r att förmoda, det strider på hafvet, om ic lie all m[tnnast, do ck ofta med fördel, lillnna börjas å endera sidan, då lianoncrne biira fram sina Julfor mctl 1 {- e-rads
eleYntion och full laddninr;; h varenfot skott, nnder en elevat ions-vinliel af 2 r;rad cr, nilslan äro att anse såsom haznrdeller lyeko-sl,ott, endast tillhörande prclimin;ir-alf;iren. Sliillnatlcn em :·llan prohabilitetcon och osftlierl Jeten att triiffa liccr~ r l'öljaldli:;en inom blott en grad.
Håclfrflcas sllOtt-taLcllernc för en 30-pundie tiOrt kanon, hvill•r.n man föredrat:CI'
en fu!lcod 24-pnndic , till Liniesl;epps öfra och Fregatters
batterier, så finner man, att den föna måste eifvas 22 minuter höt~re c>lt'vation iin den SPdnare, eller mera iin -} af den
sista elevations-er:tdcn '-"), fiir att uppnå samma afstånd,
hvadan den alltså förlorat en riilt ansenlig tlel i möjliehr.trn
att triiffa.

t

Jarr hemst iiller, om hfll'lrti lip,cer n5t:ot misstar;, och
om iclie förl:rsl en milsie blil'va störTe, än att den ersättes af
dl'! mi11dre antal stöne kulor, som hiindvlsevis triilfa.

i grader kunr,a inga rikochettor i s]iigflog piirUkna s af kulor, som skjutas med full lauuning G krut af
kulans vigt), äuuu mit1dre af kulor, som skjutas med svagaro
kruL-IauurJing.

*) Med högre c l ev~!ion tio 2

\a

/ .
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i'iödviindiet itr llet, ntl idi c riil\!l:.J p5 vcrliall af riliochetter, och att dessa Llil\'u os~ilirar e , ju !töcre elevation
slijut-pjesr.n haft, är alldeles på!<J(!Iiut.
i\lan m5. inealunda bedöma rilwcltcltcrne på lt3fvet efter
h vad man erfarit på fjerdar, uli slutna sliftrp,årdar eller på
redder, ännu mind1·e på is. i\Jan bchöfver blott föresiiiila
sie - hvilliet är liiindt af alla sjiimiin - ntt hals-ytan' urven undr.1' en fånevarigare stiltje, aldrig ftr jcmn, och att
böljorna, iifven vid bl'am secels-liultj r , resa sic högt·c iin ett
Liniesliepps-batteri, rälinad e mrllan topp- or:h ltåi- sjö. Emellan tl'å stridande skepp li•Jca följalillir;en r ii t t mr.n::;a toppsj öa l'; och hvad sliillnud det mftste Llifva, om uti första och
följande rikochetter linlan lager toppen af en sjö eller (j a
8 fot Iii Gl' e, och således i sed nare fallet -- isynnerhet vid
slijutnine från l~ -· sliall forcera sig igenom vattnet. lliinder det då - hvilliet alldeles iclie iii' stillsynt att gammal Jyning cär åt annan led iin de våcor , som pftståPnde
vind orsaliar, så lian en kula, som tacer vattnet, triiffa sft,
att mera valten ftr på ena än andra sidan, följalilligen mfts le
1\lllan iclie allenC~st taga direlition uppföre, utan ocli t vinens
åt den led, der motstftndet varit minst.
l\unda lmlors afvilmincar, p,Pnom rilwcltl'!ter, ifrfln rigtninrrs-linirn, Ii unna iel;r., i följd af deras slit ta sfl'l'iska yta,
hlifva så betydliea som bomiJPrs, dels emedan dessas tynp,!lpunl.t (centr·um p,ravitatis) iclie kan lir;ca uti projeldilens
lll!'del-punlit, dels till Uilje af sv5rip,hclcn att c.iuta mrd den
precision, alt [;odset öfverallt är lilia tjocl;t, och dels emedan utborrnincen för brand-röret borttaeit jcrn och min sliat
tyngden pft en punlil af bomben. Det är allt så ovctlcrsäeligt, att bombens rikochetter med ftnnu större os:ilierh et an
lwlor följa riztninr;s-linien, och isynnerh!:'t brandrörs-bombcr,
i följd ar elen ojcmnhet t'il yt"n, som brand-röret orsaliar,
hvillwt må ste verlw till afvilininr;, då projclitilen trall'ar vattnet, och slwll forc1~ ra sic deriw' nom. Af dessa sliäl äro
slwtten osii!,rare i den mån pjescroe ekvPras.
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Elevation måste docl1 gifvas alla lianoner, för all ersflita
den sänlilling ar projel;tilens bana, som lufl-trycl;et orsakar j
men huru mycl;et och till hvad grad, är helt och hållet beroende på cifven initial-hastighet.

Lyclilictvis hafva dessa oviirdcl'liga rector, bvill;a vitsortlas uti alla länders artilleri-lärolwrser, blifvit så förvarade,
att de oföq~ iing ligen öfvergå till efterverlden. Och det är
alldeles oförldarligt, isynnerhet efter den publicitet, de vunnit, genom General Douglas' förtjen slfulla af han dling, hl'uraf
icl1e allenast fl era upplagor· blifvit utsålda i Ent;laud , utan
ocl< öfversatte på flera språk och i förnyade upplat.:or· spridde,
att, siige1· jag, man ingenstädes ännu i dag vet hva1· man
är hemma i denna vigtiga angelngenhet, då det [:iiller att
försiwfra sig ändamålsenliga sjö-lwnoner.

All theori och pral;tili in stäm ma deruti, att långa kanoner, som tåla full laddning, gifva större initial-hastip,het än
korta af närmast högre pundigtal och samma vigt, h vilka man
icl;e kan gifva större );rut-laddning' än den fullgoda mindre
fordrar. En h var, som vill tänka på sal;eu, lärer nog inse,
att det icl1e låter sig göra, att med limt, ifrån en l1anon
eller annan invention, slunga en större och tyngre kula lil;a
långt, med samma !;raft, som en mindre af samma metall.
Det är just för att !ara l;iinna förhålland erne med slwtt
ur kanoner, man anställt försöliPO j ocl;så har Iloulhons utvecldine af rönen emot den ballistis~e pendeln bibringat en
säl1er ledninr,, då han dr.rpå grundat sin slutliga regel fö1·
sista eller Xl:e förem ålet för nndersölmingarne, angifne i
Douglas' af handling (sid. 216, förcg. häfte), der det står att
!asa, bvad man allestädes förbisett, och genom hvill;et förbiseende man förspillt otaliga summo1· på gagnlösa prof-slijntningar, hvarje gån::: nya verlwnde organisntörer vunnit gehör.
Jag anser mig derföre ännu en cfwg böra erinra om det
uppmärksamhet värda slutet af Engelske Generalen Sir llovard Douglas' anförande, rörande Rollins och Hauthons försöl;, förnyade och bestyrl;te i Woolwiche 1814, så lydande:
11

Art. 107.
Emellertid har den mängd af
rön, som blifvit anstedide, gjort oss så vida belwnte med
lufll'IIS motstånd, att, oan sed t vi ännu icl1e erhållit någon
sii ker mi\tare föl' utrönande ar dess lagar' vi doc/( !ränna
tillräcldigl ,' (ö t· all, med begagnande af den et'{arenhet , vi
äga, undvi/ra betydliga misstag vid artilleri-pjesers lwnstrulrtion och bestämmande af laddningar (ör siwlien, genom an··
vändande af dtJ reglor, Dolaor lluuthon lenmat oss."

>

r

Den långvariea allmänna freden har varit frul1tsam på
vexlinear ar ideer i detta hflnseende j men ar de många system er , som under denna atlossat hvarandrn , tror jae- mig
f1ga full <~nledning påstå, ntt intet är eller varit så oförenligt
med l1vad man fordrar af Sjö-Artilleriet, som det Fr::msl;a
bestyclwings-sält, hvill<et förlidet år anbefalles att antagas
på Flottan.
För att göra det åsl1ådligare, har jag upptagit kanonerne

å bifogade tabell i enlighet med bestämmelserne för deras
användande j och för att !;unna anställa jemförelser med andra l1 ända hestyclinings-systemer, hafva pjesernes dimensioner blifvit upptagne både uti Svenska och Fransl;a mått
och vigter.
De anmärkningar, som erbjuda sig emot detta bestycknings-system, iiro iclie få, då man tacer i öfverväcande, hvad
man vill ernå , och de förhållanden, uti hvill;a man kommer
att Vt'rlw.
striderue på harven äro hufvudsaldigast strider med
kanoner, och segren slwll alltid tillfalla den af de med lika
styrila emot· hva1·andra kämpande, som skjuter bäst, forlast
och mest uthdllande.
Vi hafva här trenne vilkor, på h vill1a det beror att segm
ell er besP-gras. På en person hvilar första viikoret, om
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ger, samt Mrcn af det sliii.l, att 36-pundiga lm lan, båJc
följd af dess tyncd och större sfer, fordrar en sådan anstränenina, alt det niistan iir omöjlict alt, s~ ofta som 1"-:rrviiliDret för hastie ladJcis förl'lwmmer, med en hand liltnna ulhållande handtern lntlan. Om m:rn Yill
ni nr; glira sig rPdo fiir dessa Yil!iOt', samt dertill taca i öfv(•rviir,ande, att Je slwdor, de ifråcavarande lmlornn, hYillws diametrer blott sl<ilja -!- tum, h var ellrr huru de än trMfa, aldrig htnna jemfiiras med sliador, erhållne af flera sliOit, förltiille sie ocli dcs sc såsom lO till !) , så måste man vidp,fi,
att åtm1nstonc incenting nmnits med aG-ptlndinearne, men
väl en cifven förlu st aenom en obl'höric trydninr; af sl;eppen. ~lin tro är docli, att nti sjöcftn[; blifver sidlinaden
[Ulnu större, till förmån för de ao-pundige lianonrr-nr·. Dessas skott-vi{l<let· med full laddnine äro på 'i1o n:it· lilia med
36-pundincens, och tilll'ftcldiga för de afstf1Ild, hvarpä man
har anspråk att lillnna sl;juta med sannolil;ftet att trMfa, och
derjemte vida ntöfvcr, hv~d man l;an ttppnfl ml'd någon
bomb. De stiirre lwstnaderne för de aröfre pjeserne (3Gpnndiea), med lavl'tlel', attiralj, lmtt oc!t proj1~ 1itiler, flro
betydliga nog för alt förtjena afsecn<.Ie, isynnerhet som yap-

sl;ottet slwll triiffa eller gå förloradt. Dess instruktion , till
Lihrincaude af säi;Pr liet att bedöma ratta alfyrings-rnomentet,
iir lil;a vi~ li t: l'ör den svåraste liilnon som för hnndeeviiret.
Uppfyllandet af andra Yill;oret eller hasticheten nf elden försvåras i mun af pjescns och proj eldilens tyned ' och tir beroende så viii dl'l'af som af senisens !;raft och inhemtad
mrdiehet.
På Kanon-Jollar sl;julet' man fortast, emedan dess 24pundige lwnon iir utan n·kyl 1 o~h oföriindradt sl;ott-stftld;
ocli lwn en öfvatl senis, under gynnande omsliindighetet',
sl<juta två skott i minuten, ell er 120 på en timma. På
sl<epp, der lwnonerne slwha in- och uthalas för laddning och
slijutninc, höt· man lil1nna pfirrdma ända till 80 skott i timman, oeli uli h1·a d om s!fmdigheter som helst, dit ett Linieslu:>pp !;an slås meJ undre batteriet, icl<e mindre än 50
slwlt på hvurje lianon. Till denna höjd af fullliotnlighet bör
och lwn personall'n bringas , med en bestycliDina, som har
tillfyileslt;örtlll<l •~ förstörande l<raft.
Den snillril<e Chapman grundade sina Linies!1epps former
och dimension er efter en s5dan beslyclwin&. Visserli c-en beriilmade han till en början ~Hi-pundige kanoner till uudr·e
batterierne, men antog ock 30-pundiee af det p,illiaa slläl som hlir utcör tredje villwret - att de förra såsom tyngre*)
voro svårare att manövrera, orsakade lfll1gsamltet uti char-

•

net derigenom försvaeas.

*) Chapman ber~knade sina 36-pundige kanoner till 7,760 och 30pundige till 6,!)32 skål p. 1 b vilket, efter· sednare liders ökning i

kulornas diamelrer, gör 1 att den förra innehåller t68,o och den
sednare 183 gånger deras kulors 1 igt. Dessa 30-pundige kanouer,
hvilka bafva tillb ör lig läugd b~de för aU räcka nog långt utom
skepps- sidan. och för antändningen af högsta krut-laddningen,
kunna 1 hvad ang:]r längd och vigt, anses såsom fullgoda; också
l~ra de, så väl som Chapmans kanoner af andra kalibrar;., vara de,
som mest öfvereosstämma med Houthonsku re gioroa , då de derefter examineras.

'.

Om delta bediimande af 3G-pundiae lwnoner, i fr5gan
om bcstycl;ning till batterierne å LinieslH'PP, lian anses sflsom oafgjorclt, torde förhållandet iclie lmnna förnel;as med
de ännu tynp,re sf;jut-pjrser, som blifvit anbefalde att antagas till batterierne å Franslin Linieslleppen. Det undra
har man aifl'it 4 80-pundiee bomb-l;anoner och 6 stycl,en
50-pundit:e. ~len då bomb-lwnotwrnes projel•til er äro nära
tre eäne-et• tyncre än den 30-pundige fullgode (masiva !wlans vigt :i r · 92 'il och bombens 60), så lum det icfle l;omma
i fråga att till dessa sl;jut-pjeset· nyttja } lirut af lmlans
vie t, lrvill;rl siwlic spriinca sönder brolwr och lavetter samt
ryci;a loss broli-l'illg<ll' &c., ifall lianoneu lröll. ~lan nödp,as
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derföre minslw* laddninccn till lild1et med livad man eifVt·r
30-pnndingen, eller 13 Sv. 'il Ct af dess lwlas Yit:t), och
dft hörer det ju till sal;ens natur, alt 80-pundiogens projelilil omöjlit:eo kan slijutas lilw lån{lt och säkert som 30pundingens. Vill man begaena elevation (vi hafva redan
sö!,t visa osiil;rrheten demti), så vinner alltid den mindre
Inilan derpiL Ännu orimlieare synes det mig, att man lagt
sig till 50-pundingar. Man har i allmiinhet ansett lwnönet•
obeqvflma, och orsaka långsamhet uti charger, då lwualerne
ägt öfver 9 fots längd. flvad får man icl1e nu erfara med
dessa 13-! fots slangor, vägande med lavett och attiralj sftkerligen 34 sl1eppund '? Utan tvifvel måste man gifva dem
20, om iclie 22 mans servis, för att liUnna sköta dem. l\1en
hur går det väl, om skeppen slwla slås med lä batterier
uti s5dant väder och sjögång, att vattnet sqvalpar in genom
portarue '? Att lillla för kula besvara de fullg.ode 30-pundingarne från Iii, iir icke täulibart, äfven under de mest
gynsamma omständigheter, och min tro är, att des~a (30pundinp,ame) eifva i de flesta fall två' om icke tre kulor
med hvarje fianon 1 under det 50-pundingarne hinna skjuta
en kula.
F'örftndringen, eller rättare sldljaldigheten emellan Chaprnaus bestycliniogs-system och det F'ranslia af 1849, har
led t derhän, alt undre batterierne, för afstånd öfver 1500,
iclw, eller gansfia ringa, kunna slwda sin motståndare med
de 4 bomb-lwnonerne, och förlor·at hiilften, om icke två
tredjedelar, i förmågan att skjuta med de sex 50-pundingarne. Dt?ssa 10 pjeser inneharva dock den plats, hvarifrån
man gör ·de så liras te skotten , nem l. i midten af baltl'riet,
der rigtningen , under skeppets arbetande uti sjöarne , är
minst besviirad af skeppets rörelse.

och huru långt sinngas väl den GO 'i'il vligande bomben dermed '? Derjemte har man gifvit dem på detta batteri så'
svaga 30-pundinear, att deras !;rut-laddning måst minskas
och följalitli gen slwtt-vidderne blifvit förlwrtade. För skeppets öl'riga bestyckning har Paixhans lilihets-system blifvit
bibehållet.
Hvad jag nu anmärlit, rörer endast minslming uti de
artilleri-Iirafter, Franslw Liniesliepp lmnna utveclda i jemförelse med bestyclwde efter Chapmans system ; men ännu
cifvas flel'a olngenheter' som tillk ommit eller öl!ats [iE:'liOill
förändring en.

,

J

Ännu mera försvagad t synes mi e Tred5cl<s- skeppens
mellersta batteri. De sex 80-pundige lwrta och lätta bombJ;anoner, man eifvit dem , tåla icke mera iin hör,st 9 'il lil·ut,

,

Af erfarenheten liänner man, att lirut-langningen i sliepp
försvllras i mån af olilihet hos sl<jut-pjeseme. De flesta nationer nyttja 3:ne s[trsldlta !;rut-laddningar för hvarje cert
pjescr, l'ö1· all begagnas med slijutning på Olilia afstånd samt
med 2 eller 3 !w lor, och uti krut-durkarnes inredning- måste man bereda sarskild plats för hvarje slags liarduser. Efter nya Franslw bestydningen se vi, att tredäclis-skeppen
hafva sju olika sl<jut-pjeser; följal;tligen skall h varje krutdurk ftga 21 särsiiiila ställen för lwrduserne , eller 42 uti
båda durliarne. För att undanrödja misstag af l<arduser, har
man tillvertwt dem af olika färgad flanell, hvilliet iclw var
svårt, då batterierne hade olika pundigtal för en kaliber.
Nu är förhållandet annorlunda, och huru myclien omsorg
man iin vill använda för ordentlig krut-langning, [tr det föga
troligt, att undflt' en brådsl;ande strid , då det slijutes med
ett tredäcl;s-sllepps alla l;anoner, ordningen utan tidspillan
skall kunna bibehållas i durkarue vid utdelning af krut uti
kogerna , hvill;a också genom olil<a målning eller tecl1en äro
märkte för att tillhöra de särskilla pjeserne. !\len om äfven
icke misst:1g ske uti någon af durl.arne, !;unna dock sådane
Man må icke
~ga rum genom förblandning af kogerna.
sliOla masom
drm,
bland
både
bortsl<jutas,
folk
alt
glömma,
növrera lwnonerne och hemta lmit till dem. De, som till18
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delas såsom crsättnine , liafva ingen reda på fiirg eller miir1\en å de många kogerna. " Förblandning är derföre att förviinta , och nästan oundviklig. Följderne , om man laddar
den svaeaste 30-pundin gen med den starkastes lmtt, eller
omvändt, torde jau iclw behöfva sl;ildra.
livad angår fördeluineen af pjeserne till däcl!s-bestycl<ningar å Liniesl<eppen, så synes det mig mindre viii betänlit,
att man föredragit den svaga 30-pundin gen N:r oi framför
den lmtftfulla 18-pundin een af niira lika vigt. Fregattern es
och 1 :a Iiiassens [{orvetters bestydnin gar förefalla mig ocllså
besynnerlir.:a, och isynnerhe t att de uti hafs-l;ri:-;en silsom
jagare så vigtiga Fregattern e af 2:a Idassen iclie eifvits batteri-kano ner, som tala full krut-ladd nine, men i stället en
alltför tung däcl;s-hestyclwing, hvaraf skeppets egensliaper
såsom sjöbåt måste lida.
Den allmänna anmitrlming, som iir alt göra vid detta
nya bestycllnings-sfllt, iit·, att man, utan afseende på den
betydliea kostnaden , velat förena Paixhans båda förslager,
~emlieen likhet uti lialibrar och bomb-lw noner, samt tillöka
''apnet med 50-pundin gar, för att hjelpa upp livad man försvarrat genom totalt förkastande af 24-pundig e l;anoner "").
Detta pundigtal har doc!< utan all fråga spelat den vigtigaste
rolen uti alla sjö-lirig hittills, och om andra sjö-mal\tet' låta
förleda sia att i nåcot afseende riilla sig eftPr hvad man så
plötsli3t anbefallt · i Franllril;e 1849, kan jag aldl'i3 förmoda, att man förlwstar denna fialibers kanonet·, !Jvill;a, nf1st
30-pundi ge, äro de l1raftfullnste, som på hafvet, i de allmiinnaste f~tll, lwnna begagnas , och af för.:a mindre effelit,
ii n dessa.
(Forts.)
*) Högst anmärknin gsvärdt är, att man bibehållit de svårare 36-

pundiogarn e för nndra batteriet till de gamla 711-kanons -Sk eppen,
b vars öfriga bestyckning är sådan, att då undra Jags portar icke
kunna öppnas, får ett sådant skepp vika för en behörigen bestyckad 44-kanons-Fregat~
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Enligt förra bes tyclinings-syslemet., Ilade Linieslirpps öfra- och 46äro
lianons- Fregatte rs butlel'ier sådane 24-'it:~e lwnoner 1 som här
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Emellan Svensiw och Fransyslw artilleri- måtten iir blott den sliillnad,
att t. ex. Svensila 30-'it:ga lil!lan v~uer 38,os och den Fransyslw 30-'it:~a
niirmast 36 'El Svensli vili!ualiP-vir,t. Frunsysfia linloma halva docl1 nåaot
lilla
större spelrum , i följd hvarJf Svrnslia och Fransyslia lwnoner af
vigt.
i
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d:o
13ael; och skans

4

24
12

2S
au
12

18 - -

12-

Fregatter.

7U

I :a klassen : Andromaque, Bell~-Ponle, Didoo,
Forte, ludependante, Jphiuenie, ~linerve Per-

severante, Renommee, Semillante, Uranie,' Guerriere, Victoire, EntrepreDante, Semiramis,
I 6. Veneeance •. ,
Batteriet
Back och Slwns
2:a Idassen: Alceste, Andramede, Atalante,
Ca ly p so, Cleopatre, Dana e, Nemesis, Nereld e,
Pandore, Poursuivante, Rcin-Bianche, Sy rEme,
Virginie, Cin;e, Dryade, Flore, Hcrmionr, Juuon,
23. T!Jemis, Pallas, Bellone, Amazone, Magic ienne
Batteriet.
Back och Slwns
:J:e Idassen: Aff'icaine, Heliopolis, Jea nne- d'Arc,
AlgeriP, Armidr, Constitution, Clorinde, Erigonf•, MedeP, Penelope, Psychc, Sybi llt>, Thetis,
17. Zenobie, Astree, Ccres, Rcsolue .
56.

50
2

2

2§

32
IS

JS

50

46

2

24

2
2

Batteriet
Bqcl; och Skans

2

-

2
2

2S
18

16

22
2

2(;
-- 1_ 12

J[orvetter.
l S af l :a Idassen
8 af 2:a
d:o
12 af 3:c d:o

38
20
16

2

2

2
2

14
14

lG

38.

20
I6
16

2 l4

Briggar.
27 af l :a Idassen
27 af 2:a d:o

12
10

M.

12

12

2

s

110

8

s

I 2 Siwnertar

9 Kanon-Briggar (Cannonicrs Dricks)
Transport-sl!epp 600
800 TorlUes

H

a

2
2

2
2--

2
2

De November
öfrige Flottans
fartyg bibehålla den h<:>slyeknine , som bestämdes uti ordonnancerne den l Februari
och 22
1846.

IS/~7

Anmärlfning:

Då kan~ncrne för h varje fartygs-Idass blifvit bestämde, mrn ide huru dc slwla fördelas på batterierneJ, har
man' med afseende på deras dimensioner, ansett meningen vara alt anv3nda dem så, som ofvan ur upptar;et.
O(versättaren.

(Insänd t) .
NÅGRA ORD OM PROPELLERN.

mr sjövapnet intar
Bla nd nutidens vigtigaste uppfinningar
förnämsta rumm en,
de
af
ovilkorligen den af Propellern ett
hafva rnachineri
l;an
ty r;enom denn a, som på störr e fartyg
ängliga föt•
otillg
es
och pannor under valten-linien, och såled
s otroligt 1 lamfiendens slwtt 1 har man, h vad förut ansåg
obero ende af vinden
nit det vigtiga mål att, unde r affär,
sida 1 alltid vara
och oalitadt den häftigaste eld från tiendens
herre öfver sin position till densamma.
utan rinr; 1
Man har llera slags Propeller : llerhladiga
med half-slwOar,
llerbladir;a med r inr; , 5- och 4 -bladiga
n.
4-bladiga, 3- och 2-bladiea, 111.
ända måls Svårt är att afgör a, hvilkeu af dessa är den
as trolir;en , innan
enlir;aste; och mångåriG erfar enhe t fordr
. Som emedlertid
hftrom
et
ruan lwmmer till fulllwmlie vissh
som har någon
en,
frågan är af så stor vigt, att hvar och
, våear Insändaren
kännedom häri , bör fälla sitt omdöme
af ifrår;avarande
yttra , hvad han unde r sin lwrta behandling
riiU .
ämne hufvudsaklieen funnit vara att anmä
Prop eller I Sverir;e ber;agnade man å de 2:ue första
dd med hel rin3
båtar ue 6-bladiga prop eller , den ena förse
2:ne smala rintill lika bredd med blade n, den andra med
uliter-l~ant. Denna
gar, en vid bladens för- och en vid deras
en, ty farty3et
rlägs
unde
sedna re propeller visade sir; snart
i
les träng re farvatkunde ej tillry:::galägga många mil, särde
i vattn et, hvara f
ten, fön i\u propellern träffades af föremf1l
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25ö
den sliadades. Propellem var af valsade jernplåtar , hvarftire
bladen vfll icke afbräcl1tes, men ändrade form, och hvari!! enom
den blef ohrulibar. För att sliydtla och styrka densamma,
satte man del'före, lil<som å den andra, en hel ring kring
bladens ytter-l,an ter, och dessa pr·opeller hafva, med undantag af uågra buclilor, som riogame vid anträffade hiudcr·
fingo och hvill;a voro lätta att borttaga, varit starlia och varal\liga. Insiindaren har sett en sådan propeller med 11- tums
tjock ring vara inböjd tätt invid ett blad cirlia 6 tum , utan
att propellern för öl'rigt det ringa ste ändrat form. Detta
tydes vara det största bevis på ringens praliliska nytta såsom skydd för propellern. Arven om rineen ej vore till
mera gaen , borde således alla åncbiitm·, ämnade till bocsering eller till gång i trängre farvatten, l1afva sina propeller·
sl1yddade nf en sådan, ty en anlwrboj, en !w bel eller tross
är tillrftcklig att eljest göra den smidda propellern obruldJar·
genom ändring af dess stigninp, och form, och metall-pr opellern genom all beröfl'a den sina blad.
Vid betralitande af sättet för propellerns verlwn sfi mot
vattnet som till framfart., fann man, att den mest dl'ifv<lllde
delen är· vid periphcrien, och att framdrifts-förm ågan allt mt>r
och mer artar· inåt, så att det innersta af bladens ytor, som
bildar särdeles spetsiga vinklar· mot långsliepps-medel-linien,
ohetydliet öl1ar framfarte n, utan onyttigt borttarrer en del af
machin-l;raften för att skjuta vattnet åt sidan. Det blef således en hufvudsal1 att harva så liten yta vid centrum som
möjlitrt, samt att deremot öka ytan vid peripherien. l\Ian
ser derföre oftast propellern utan rine hafva bladen bredare
lånrrslirpps vid peripherien, men sedan riorren var uppfunnen,
ledde den snart till anbringan de! af halfva slwfJar, hvillia
fastnitades mellan de hela, h vars antal minskade s, och då
dessa blott gingo inåt till ungefiir· halfva ratlien , så erhöll
man genom dem stor peripheri- yta med jrmförelse vis mindre on yltig yta vid centrum.

l\Jan fann iifv<'n, att den ohehat.:li~a oeh menliea ristnina som de fåbladig:~ propelleru e förorsal;ade fartyg och
J.
"'
cenom denna till sfil! ning af lialf-sliollar bety( ligl
maehin,
minsiwde s, samt att, undH sjöt:llnc, då vatlnet faller undan
en deJ af propeller n, liliViil sf1 stor del af drifvande yta
att oJ·emnheterne i maehinens gång... derigenom
. t dtl"r
n
,
u
q~ ar s a
minslws mot vid de fåbladiga, der, äfven utan sJo p,a nu, motståndet är olil1a för hvarje olilia slällnintr af propellern, hvarjernte denna propeller som svfmg-hjul bidrou till en jemnare gftng af machinen.
:~nnu rn fördel bör äfven rinr:en medföra, den nemligen,

att, under gång mot vind och sjö samt uuder bogsering, dft
det är större sldllnad mellan fartygels och propellern s ltastit;heter, vattnet af denna hindras att utl;astas i ra-d ien, men
deremot tvinrras al!ter-öfv er, h varigenom propellem måste
verl1a mera till framdrift.
' ,>

/

·'
4

Hvad för öfriut propellerns lwnstrulition belrälfar, är·
det tydligt, att samma propeller ej lian visa sig lilw förmånlip, under p,ång i vacl1ert väder, med stor hastighet, som Ullder gång mot vind och sjö, eller und er bor,sering , ty blott
vid den hastighet , hvarför propellern är lwnstrn erad, p,er
den den minsta glidninuen. fÖl' mindre hastigh et er borde
drt vara mindre stir_:ning å densamm a, och som följd häraf
böra alla Ån;;fartyg, ensamt arsedda för boasering , eller så dane, der ångan endast iir auxiliär liraft, hafva sina propeller·
konstruer ade med liten stigning, i hvill1et fall man naturlintvis ej får vänta sig någon stor hastieh et af dem. ~lall behöfver i delta afseende blott jemföra med den vanliga slmrfven : är den liitt lastad, vinner man mest med stor stiening
derå; men ju större last, ju mindre stiuninc, ftnda tilld ess
den förra är mycket stor, då stigningen bör vara mycliet
liten (härar iifven orsalien, hvarföre fartm fortare lwmma i aång
med en propeller af liten stigniug). Samma förhållande :\r
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äfven med propellern, så att för olil<a hastichet af samma
fartyg olika propeller är fördelal1ligast.
Den å en del Engrlska Ångfartyg anvf1nda 2-bladiga
propellern har fördelen , dels att genom brunn kunna upptagas och dels alt vara lättare än den förut omnämnda.
Till följd af denna större lätthet verlwr den således ej så
menligt till fartygets brytning, dock motviiees denna fördel
till en del af den mindre styrka att emotstå densamma, fartn:et till följd af öppningen för slm1fven äger. Om emedlertid något af de flera olil<a sätt, h varpå nämnde propeller
i fartn~en upptages, kan göras pratdislit användbar t, så är
denna troligen i delta afseende den bästa på fartyg, der
ångan är auxiliär kraft j men hur detta än må göras , kan
ett olyckligt skott förstöra den mel!anisl<a inrättningen j blir
sedan denna , mer än någon annan blottställda , propeller
skadad, är möjligheten att skirta densamma omintetgjord seelen blifva då enda tillflykten, och kan propellem ej ens
aflwpplas , blir st~illningeu svårare, än om maehin och propeller aldrig funnits.
Som följd af allt det här ofvan om propellern anförda,
synes det Insändaren, att df~n 5 a 4-hladiga med half-skoflar,
som numPra användes å flera Svenska ångbåtar, står i många
afseenden betydligt före de öfriga hittills uppfunna så viii i
theoretiskt som pral<tiskt hänseende.

NousKA 1\uiGs-FLO TTAN

1850.
segelfar tyg.

Fugatten Desideria, 2(i st. 60-1l':ge bomb-lian on er och 12
st. 18-ft':ge lwnoner; 450 mans besiittninr:. Under
bygenad.
D~o
Freja, 26 st. 24-1l:ge och 10 st. 18-u:ge lwnoner; 350 man. Löpte af stapeln 1828.
[{orvetten Nordstjern en, 2 st. 60-'tt:ge bomb-l1anoner och
1s st. 24-u:ge lianoner j 220 man. Löpte af stapeln 1841.
D:o
Örnen, 16 st. 18-'tt:ge kanoner; 150 man. Löpte
af stapeln 1849.
D:o

Ellida, l O st. 18-'it:ge l1anoner j 130 man.
ar stapeln 1848.

Löpte

Briggen Fredril>svärn , J 6 st. 18-'tt:ge kanoner ; 120 man.
Undergick svår repa!'ation 1836.
skonerten Sleipnet·, 2 st. 60-'lt:ge bomb-lwnoner och 8 st.
12-1l:ge karronader j 76 man. Löpte af stapeln
1839.
D:o

Vale, I st. 60-1l':g bomb-kanon och 4 st. 12-'it:ge
karronader j 50 man. Löpte ar stapeln l 843.

D: o

Vller, lilia med Vale.

D:o

Axel, 2 st. 18-'it:ge lianoner.

D:o

Valborg, 2 st. J 8-1l:ge lwnoncr. De brr, ge sistnämnde äro gamla och stå på land i Trondhiem.

2GO
A n g f a r t y g.
Nidaros, med propeller, 200 hf1stlir., G st. 60-'lt:ee bomblwnon er; 150 man. Under byecnad, blir riit'dig i höst.
SJö-EXPEDITIO'NEH

Nordcap, med hjul, 120 hästlir., 2 st. 60-'it:ee kanoner;
76 man. Löpte af stapeln 1840.
Gyller, med -propeller, 80 häst!H·., 2 st. 18-'it:Ge kanoner.
Löpte af stapeln 1847.
Gler, lilw med Gj'ller. Löpte af stapeln 1849. l\'1\lchineriet
tillverlwdt pf1 !lorten.

Horvetten Lagerbjelke.
Chef: Kaptenen och Riddaren E. A. Printzensköld · Selwnd: 1\apten~Löjt~~nt F. Haverman i medkommenderad: Officerare: Premter-LoJtnant J. C. Dan clnvardt och Sekund-Löjtn.
F. E. Gjerling ; Läkare l , Fön•altare l , Extra Kadetter 2
Under-Officerare 11, Timmermän 2, segelsömmare 1, Marin~
Soldatl:!r l O, Matroser och Jungmän 15, Båtsmän 87 Slieppsgossar 6. Summa befäl och besättning: 140. ,
'

Rodd(artyg.
Vid Horten.
Hi Kanon-Slupar,

hvardera med 2
net· och 2 st. 3-1l:ee ; 63 man.
2 Kanon-Jollar, hvardera med l st.
2 st. 3-'it:ue i 30 man. lly[jgda

st. 60-'it:Ge bomb-lwnoAlla nybygGda.
li0-1l:g bomb-kanon och
i i\ r efter en n y ritning.

Fredrilrsvärn.

'

.{

J(rn·vetten Jarramas.
._f?hef: Kaptenen ?ch Riddaren O. Ameen; Sekond : l{apten L?,.!tnant A. H. Hulten i medkommenderade Officerare: PremierLoJlilan t C. J. F. Kafle och sekund-Löjtnanten Grefve c. c.
Horn. För öfrigt lika med Korvetten Lagerbjellw
eller
Summa befäl och besättning: 140.
'

15 Kanon-Slupar, h vardera med 2 st. 60-'tl:ge samt 2 st.
3-'it:ge l;anoner och 63 man.
Hi Kanon-Jollar, h vardera med l st. 24-'it:g kanon och 22
man.

Christiansand.
23 Ka non-Slupar.
14 Kanon-Jollar.

1850.

eartskrona station.
(General-Order d. t~ Sept.)

Hara n täns- b ev a fr n i ng.
(Gen eral-OrdeP d. 30 Sept.)

Siwnerten Acliv.
Chef: Prem.ier-Löjtnant P. A. v. Heidenstam ; Under-Officerare 2, Marm-Soldatet· 4, Matroser och Junp,mfln 4 Båtsmän Il , skeppsgosse l. Summa befäl och besättnin'p,: 23.
J(anon-Siwnel'ten v. Stedi11gfl·.

15 Kanon-Slupar.
!l Kanon-Jollar.
i 6 Kanon- Slupar,

Trondhiem.
hvaraf endast 6 ha fva h vardera 2 st.

24-'lt:ge kanoner.
l O [{an on-Jollar.
llärtill kommer 2 nybyggda nomblwnon-Jollar.

. Chef:. ~~.apten-~,öjtnant Tilosius; medlwmmendemd Officer _.
Sekund-Lojlnant I heorell ; Un de r-Ofileera re 3, t\larin-Soldatet' 12, Matroser och Junem•1n Ii, Båtsmiin 18, Slieppsgossar
2.

St11nma befäl och besättning : 41 .

Iianon-Siwncrten llölienflyckt.

.· C~e{: Premier-Löjtnant Windalll i Under-Officerare 2, Mallll-Soldatel' 4, 1\latroser och J unemän 4, Båtsmän Il , Skeppsv, osse l . Summa befäl och besättnine: 23.

Fö1·ändt•ingm· mmn Kongl. Maj:ts Flotta.
B efor dring :
Till Revisor vid Sjö-1\lililioo -Kontoret : l{ammarsllrifvaren
Mag.is~er Johan August Berghma n, den 20 September.

Förm·dnade :
Kaptenen och Riddaren Meist er bestridet• EfJUipage Mästare- befattnitJgen under Kaptenen och Hiddaren Printzen skölds sjö- kommendering, enligt General-Order d. 4 Sept.
Kommendör-Kaptenen och Hiddaren l". af Pulw förest år
Korumendants-Embetet under l(ontre-Amiralen m. m. s. r.
Krusenstieroas bortovar o, till den 24 Sep tember. GeneralOrder d. 11 Sept.
Premier-Löjtnant Adlersparre bestrider Uuder-EquipageMästare-befattningen , sedan I<aptenen och Hiddareu Ahlgren
densamm a lemnat. General-Order d. 30 Sept.

