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Den Oottn, som Sverige således måste eftersträfva, bör
vara ett sjöförsvar, som l;an uppfylla ändamålet, och som
anses af Eu ropas sjömal;ter på samma sått. Den måste vara
inrättad till både försvar och anfall samt så mågtig och stark,
att den på verl1sammaste sätt kan ingå i rikets öfriga försvarsanstalter och utgö1·a en grundval för förbund med andra
ril1en. l lil;het med våra grannars och andra sjömakters godliån(la och antagna certer iirigsfartyg, bör vår flotta således
bestå, lil;som derns, åtminstone tills vidare, af liniesliepp, fregatter, korvetter och grundgåondt) smi\ITe lirigsfartyg, så skapade för öfrigt, att de lämpa sig till vära trångare rarvatten
och kunna röra sig med både seeel och ånga samt tåla att
bestyclws med dot kraftfullaste artilleri.
Ett sjöförsvar förutan störrfl fnrt yc, med deras samlade
större l;ricsverlisamhet, hvill1a ben fl!nnes liniesl1epp sedan
äldre tider, äeer iclw, såsom l1ri gs-sjöväsendet för närvarande
är inrilttadt, nog styrka och fasthot att uppträda i l1rig mot
Det iir de stora krigsskepmngt er, som äga sfHbne fartyg.
pen förbebållet att, med Oore l.anoner samlade påP ett ställe,
l;unna åstadkomma större lwncentrerad verkan, äga större
hjelpmed ol inom sie i alla afseenden, samt kosta mindre i föl'h~llando

till sina l1rigs-efiekt.
En flotla, af endast nutidens fr ega tter eller mindre krigsfartyg, vore icke allenast en nyhet föl' Sverige, som ägt i
många selder ett sjöförsvar ordnad! såsom andra magters,
utan vore rent af ett experiment af oförsöl1t krigsbesl1affenbet
och ringare anseende; som med oss förbundna stater näppeligen skulle erlifmna, alldenstund en allians, ett bistånd eller
oget försvar beror på, i polilil1en tillsom i det enskilda !irvet,
till livad grad man kan hjelpa sig sjelf.
l
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Då jag :msett, att vllr flotta bör vara lil1a beskaffad med
andra sjömakters, har ja{j dermed menat lil;slämmighet i principer, men att tillämpningen blefve efter Yåra lokala förhållanden. Dorföre, då långa och djupgående slwpp och fregatter tilllwmmit i enaelstia flottan, torde Sverige kunna bibe,
hålla ungefär de certer det har, ollor välja sådana ldasse1·
och
n
farvatte
re
grunda
och
trfmga
som bäst p11ssa för dess
inlopp. Det är don stora läneden, livarmed nutidens krigsrna i
silopp utm:irlw sig, som är olt stort hinder för rörelse
del
trånga farvatten i men då detta förhållande beror till stor
lyckes
dessa
och
e,
utrymm
och
af ånBmachinernas storlel1
debörja förminsl1as, allt so m m~n fått mera erfaren het om
torde
så
ras verksamhetsförmåga och gra1len af behöflighet
denna slieppsdimension lwmma alt någ ot förminslws, hvilket
er
skulle genast fördelalilip,t inverha på skeppels både manöv
och varal1tighet.
Man hör ofta anföras hos oss, d5 fråga :ir om alt underli{l"t,
hålla och iifva sjöförsvaret, hvill;et rör riket :ir oundgfwg
folkalt. Sverige fH ett falliet land o. s. v. Att v5rt land i
liga
ålskil
med
igt.
jl!lllförl
är
iclle
r
mängd, lilimat och linpilale
sanen
är
länder
af Europas, i delta afseende båttro lottade,
ning; men det är oråltvist förneka alt iclw försynen i mänc-a
en
hänsee nden vätsignat Sveric-e, som just i bristerna äger
.
umbftra
att
Hit.thet
och
luaft
e
orsall till dess follis härdad
inom
en
samhet
företar,
de
Föröfl'igt, hvad bevisar vill den tilltagan
rl,
Iandet i handel och indnstli, i odlinp,a1· och spannmftlsl'xpo
i byggnader af alla slag, i \'iigförbf1ltringar, vidstriicllla jernarlev:igsanliiggningar och uppren sninear af inomlands- vattenf
lwn
et
land
att
iclw
om
der m. m. i hvad bovisar allt detta,
på
e
svasend
nu, liksom i fordna lid er, underhålla sitt försvar
Det <ir ju en i silapelsen nedlaed
en aktningsbjudande fot.
lwnna försvara sig, om de vilja.
folli
alla
att
otvetydig naturlag,
Låtoro oss jemföra nfigra enlila förhållanden, och man
skall finna att sjöförsvaret hos oss, med afseende på kostnaden, iclw intager något alltför afsl;räckande rum. Ett linie-

med
slwpp, till exempel, liOslar efter nftrvarande höga pris,
l<roaf
arbetet
ion,
fnll 5np,machin-liraft och rusladt till expedit
omnnns på varfvet, unsini ida ständiga mansl1ap inberälmadt,
l!rinl: två mi lliono1· nit·, då en obetydlig slräclia jernväg
· sitt
Ii ostar lili<t myci1ot, om ielw mera i men sl!Oppet sträcke1
oc!J
afstånd
mils
försvar och sitt inflytande på månefa ldiga
summa
på wångahnnda sätt, l1varemot jornväg en för denna
d
befordrar tralllien pa endast ett par mil. En fregatt, utrusta
en
bko,
rdr
400
g
oml1rin
n
för ett års långresa, liOstar daglige
summa iclw större ftn att någon riliets tullliammare uppbär
enda fartyg ibland de
Pil mfint:dubbel i lullafgift ifrftn ett
och
mi\nga, som donna fregatt beskyddat und er expeditionen
r.
dighete
måhi\nda frälsat ur farliga omstän
Men om l1rigssl1eppet är en lwnstrik machin, undertiastad
t
l'öränderlit:hetor, som l~<m liiipas för kapitaler, så ä1· deremo
ia
besländ
den person olla delen af sjötörsvuret af en mera
natur, heroondo nf andra IJgar, och som icke direkt kan ästadoch
lwmmas f:!'nom penningen. Den är af nationel härkomst
sätt.
lefnads
och
tillhörit; ett lands egendomliGheter
lilan tillgflllg p5 inhemskt sjöfol11 blir ändamålet således
varet
med dessa väldiga krigsfartyg ännu dyrare, och sjöförs
nyt-.
ade
påräkn
den
uppfylla
kan
iclie
en oHrrenllig sal1, som
som
,
tillgång
sådan
en
på
lan. Det är likvis~t med lninsyn
och
,
Europa
Sveriee är båltre lottad än de flesta magte1· i
livarigenom vi blifvit anvisade vår plats såsom sjömagt.
Efter herr Å. Hamma rs socken-statistik öfver Sveriga
jag
liren 1856 och 57, hvarnr jag gjort Ptl utdrag hvilket
slåder
och
r
sockna
i
ineen
hftr får bifoga, belöpte sig befolkn
på Sverir~es twster till nflgot mindre än i af hela rikets
vars
fullimängd förstnftmnde å1·, eller ·1, l 02,000 person er, h
-egendom efter uppskattningsvårdet 1857 uppgick till något
af hela rikets.
mer än 21 O millioner 1\ur 13Jnlw, eller nåra
tisk
Enlip,t ett sildant förhållande och efter antagen procen
beräkningsgrund skulle omkring 123,00 0 person er af lutstens

t
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inom ålder smanliga befolkning befinna sig för närvarande
1· sig.
föröka
t
alltjem
antal
måtte t af '18 till 50 år, hvil11et
ett sjöför
g
tillgån
Men obero ende af denna naturliGa
ga mans!wp, afförsvar har vår Ootta, som vi veta, sitt ständi
n och för varfssed! för sj'öljellsten under vanliga förhållande
utgör sjörörsvasom
ning,
arboten under freu; lid; en inrätt
vore oklokt
som
rets stamtrupp, hvill!en selder prörvat och
föt·svar och husaU borttaga, tlå den är ett stöd för stalens
rdnad, blifva an
hållning, och hvill;en kan, genom aod omvå
mera n yttig och värde raJ.
undot· det
Den institution nf lirig are, som Sverige fq;er
af alltföt· stort
beteclwando namn et af indelning, åt' ett syslem
upphärvas utan
värde och nationell intresse för att lwnna
r och svftstride
många
skada . Den har fört landet genom
svensila
det
tro1:en
riglieter på ett tillfredsställande sätt, varit
flr svår
och
befäl
stand aret, lillgifven sin lwnung, lydig sitt
alt ersätta, om ens sådant är möjligt.
en till sjöAtt don del af indelninuon, som hlifvit anslag
els måne sjölifv
och
försvaret, ;h mind re öfvad i sjiiljenslen
li gt sli51
antag
faldig heter fm som önskligt vore, 5r iclie n~got
vande icke alllid
att upphäfva densa mma; helst ett upphM
ande iir svårare
f1·amkallar en förbällrinrr, och ett återuppbyug
;ir hvad andra
o
Sveriu
i
än ett nedrifvande. Båtsmanshållet
s-besflllningar,
sjöma gler äga i deras sländiga var f>- och örlog
erhålla eenom ett
och hvnd England sölwr till en del nu
Alt den svensl;a Låtsmannen flr
aflönadt frivillict lwslfollc
n, utan sättas
mind re sjövan bör icl;o tillsl;rifvas inräll ninue
med förslitna
skepp
på räkning af bri stfälli:_p delaljnr. Ett
Opplyft båtssegel seglar illa, och man måste förufll.lra dem.
örslådda ställmans -insti tution en fri\n dess nf1rvarande missf
t.jenliga lamera
genom
rps
ning, slwpa deraf en sjömans-co
disciplin i
bättre
och
gar föl' antagandet, lillräcklieare Lefäl
tjenst och
enhet
lands orten , ändamålsenlig reglering för befJr
eisen och kaser neduglighet, passande reglo r för arbet et, oxear
på statio nerna ;
ringen, medan uppfordrad till tjenstgöring

ndigare öfning
men framförallt, genom :net·a och fullslä
skall blifva hvad
till sjös i l1rigsfnrtyg, och denna institution
vara.
den bör vara och från början är ämnad att
ition skall utruexped
men
Antagom att en hastigt pål;om
den varit i år
som
stas, exempelvis af ondast sildant omffll1g
s 1,300 båtsute från Stockbollll och Carlslirona , och sålede
förhållande detta
män vore behöfliga, så kan under nuvarande
lt sig på stainstäl
hafva
r
manskap inom högst ett par vecko
organiserade
tionerna, delta:-:it i klargörinaen, hunr;it blifva
Men antag dareombord, ocil expeditio nen klar att afsegla,
et, och i dess
mot, att bålsmanshållet vore upphäfdt och indrag
så simile en
lk,
kustfo
igt
ställe upprå tladt ett system af frivill
det då
skulle
ligen
höffsl betänklig sl!illnad inträffa, och säker
med
en
foll< hvarl1
visa sig, att dfltta obetydliga uppbåd af
stod alt erhålla.
samma lällhet eller ringa lwstnad för staten
den stora tidsheter,
Vi påminna oss blott de ofantliga svårig
af sjöfolie
rning
utdrä gt och kostnad, som uppslått vid förhy
ge; icke endast
för utp,ående större sjöexpedilloner från Sveri
bien, utan äfven
1825 för de di\ försålda skepp till Colum
k varit behöf sjöfol
dylil!t
seder mera, vid alla de tillfällen
ligt för l1rorwn.
sakens natur ,
Otvifvelaktip,t litmer denna skiljaktighet i
det ständigt till
då i ena fallet staten har alt förfoga öfver
roteringen, unextra
med
hands varande båtsmanshället, som,
ostadig lmstbefolkder l;rig utgör 7,'200 man, i stället för en
tom torde iifven
ning, som begagnar sin buläaonhet.. Dessu
riidor hos oss
böra tagas i betral;tando det vanlielmod, som
lil<sorn sofver
let
tillffii
ena
ifråga om sjöfilrsvaref, hvillwt vi,J
nödon för
höc-sta
sin dödssömn, mon Lli1· vid ott annat af
sende riksdarikots fr~lsnin r, , då s~k e rligen nåp,ra hundradetu
ten af båtsmansler val;ansmedel iclw iumna godlgöra förlus
hållet.
, utan alt
Men om staten icl!e lwn rör det närvarande
a5rit:a inslit.usliada dyt·bara intressen, afsäga si::; denna hundr
oeh dugliffGlira ~,
tion, som i flere h~nsoorHll~n [;an förb iiltras
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så 'blil· det i alla afseenelen oundg:ingligt rör· en maritim framtid, som vi hoppas icl;e må uteblifva, att Sverir;e, rrenom ott
passande enrolerings-system för den mallliga delen af siri
stora kustbefolkning, siwpar en behötlig reserv för flottans
bemanning under krig.
Äfvenledes erfordra r vårt sjöförsvar en uh·idgnine af dess
nuvarande matros-corps, I1Villien gagnar ombord s5söni förhandsl;arlar vid sjömansarbel.et. Tillförne !lallades dosso för
kofferdi -billsmä n och togos, som namnet ger tilll;änna, från
handelssjöfarten och från den del af lwsten (Öi imd), der befolkningen ansågs hafva slörsta f~llenhet för· sjölifvet, och
som tillika låg nårmast flottans hufvudstation. Slilllll~ nu ett
tjenligt antal l;ompanier sådant vålbefaret foll; upprätt.as liring
rikets kuster, för att tillika utgöra en del af slleppsbesältningen, så torde den egentliga bristen blifva afhjelpt,
Men staten må belwsta hvilka summor som h~lst på sitt
sjöför3var, så äro de till föga båtnad, derost erfarenhet och
fo1·tsatta öfniAgar uteblifva. Endast genom en viii ordnad
sjöexcercis kan gemensiwpen vinna sjellförtroende och vana i
örlogstje·nsten ombord, befälet vinna sliiclilighet på sin plats
som befallande och lydande, och landet i det hela erhålla en
flotta, som det lian betral1ta med trygghet.
Få folk harva större medfödda anlag för sjöyrlwt ån det
svenska, och alla tidei' visa att, oalltadt vftra bristfällip,heter,
hafva cheftH' och besättningar kunnat öfvervinna stora hinder
ocll ärofullt försvara flaggans heder. J l1riget med Hyssland
på 1780-ta let, då flottan slutligen hoslod af någr·a och tjugo
linieskepp, häfdade den under 3 års kamp landets fördelar
och åra. Men enligt den tiden s rådande tänlwsiitt ansågs
flottans excercis och konservation bland det fiirn<imsta af sjöstyrelsens åtgärd er, och ännu läses i r,amla lwngabref från
1770-talet, "att dockebyg(:rwden biir anses som första och
excercisen det andra; ty excercis och doclior kunna ej fås
när de bt>höfvas". Denna maxim varade se dorm era en liing
tid. Eskadrar och enskilde örlogsfarllG till långrosor utkom-

menderadas niistan årligen, och flottans befä'l och mansl<ap
erhöllo derigenom en sådan färdighet och vana, att de kunde
göra landet stora tjenster under· påföljande krig och mångdubbelt återgåida öfningskostnaden .
En så.dail sldllnad mellan förr och nu tyclies till en del
härröra deraf, att sjöförsvaret och dess intressen kommit i
glömska och blifvit undanträngde af dagens småbestyr samt
nutidens nordiska tröghet och begår att göra så litet som
möjligt för försvarsväsendet i allmänhet; kanhända ocli att
denna allmänhetens förminskade sympati härleder sig från,
att sjövapnet varit 1nera rigtadt åt krigiska behof än handelns
vinningslj's·tnad.
Det ftr derföre iclw endast en god tanlw, utan en stor
.nalional-angolflgenhot, att reglera flottans öfningar genom stationerin g af örlogsfartyg i flera haf och på flera kuster, till
skydd och gagn för svenska handeln samt jnsarnlande af underl'ättelser om utlandet. Ett sådant systorn simile medföra
äfven :mdra stora ,fördelar. Det skulle göra individerna be~
och ve ridserfarenbet ,.
låtna och ulvidr;a deras yrkeskä
. nnedom
verka på det allsimile
de enskilda fördelarna och intressena
männa täAkesättet, och mod skärptare omdöme och klarare
insigter skulle vårt sjöförsvar gå sin ut:veclding Nll mötes.
Sanningen s kulle gå till torvart och allmänna meningen inom
.flottan skulle få sin förra fasthet.
Lil;som slutstenen i en uppförd byggnad förefaller den
ensiiiida belåtenheten. Den är det mäetiga häftyg, som frammanar och uppehåller den allmänna andan och som utöfvar
hot; der~in inflytolso äf.vcn · pft sjöförsvaret och dess vorl;sam
för blir, bland annat, angeiiiget att på ändamålsenligt vis
ordna sjöaflönincen ombord utan srnåaktiehet i grundsats,
isynnerhet om svensila örlogsfal'lyg lwmma, såsom vi hoppas
'
att tjenstgöra i aflägsflare haf och klimat. Man tänl;e sig, säcer en engelsl! journali st, en skeppschef med sina officerare,
som ur egen pung måste betala för naulisl<a in strum entor,
möbler, messbohag, lwclHJr, hofmästare och betjcning, samt

8
en dyr, i fordringai' stigandB, lefnad och representation ombord, hvarförutan de iclw kunna fullgöra sina åligganden mot
sålandet och tjensten och lefva på ett officerslil!t satt. Ett
onaf
!
bedömd
hlifvit
ste
dant förhållande Ilar på det strnnea
gelslia allmänheten, icl1e allenast som en orättvisa mot dessa
landets försvarare, utan för att visa, att hefiilet måste vara,
med närvarande låga traktam ente, vfd försedde med egna
tillgångar, hvilket är både emot on sann pt·incip och verkinliga förhållandet, då flottans befäl i allmänhet äger högst
skränkta tillgångar.''
De kostnader således, som äro ofrånslliljakt.iga från handelns skyddande och flottans öfningar·, blifva visserligen stora,
ls
och mången har bäfvat tillhalm föl' dessa hundratusenta
riksdaler, hvilket ock haft till pf1följd sjöförsvarets, mot natiodet
nens sanna intre sse och värdighet, svaga tillstånd för
har
summa
denna
närvarande. Men man bör besinna att
folsitt upphof från folli et och ufgifves äfven för ett stort
kets ändamål, som är landets trygghet, handelns och sjöfar·och
tens framgå ng och säkerhet, samt flottans fullliotplighct
fienden
mot
föra
att
förökade l1rigs fårdigh et då det gäller
både ånglinieskepp och ånglianonslupur·, hvillia iiro lil;a nödunVåiHi iga delar af sjöförsvaret, som reeementen och deras
rna
summo
stora
De
.
rsvaret
landtfö
derafdelningar äro för
l.
ändamå
eJa
nation
kunna således iclw undviiHis för detta
e'
lir,gand
men då det upplysta svensfia follw t har denna magtpå
angelägenhet i sina händer·, så synes flottan lwnna hoppas
alt beslutet härom blir både ändamfilsenligt och fosterländsl;t,
eartskrona don ·15 Nov. 186 '1.

c.
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FÖHEDHAG I K. ÖRLOGS~IANNA -SÄLLSK APET , DEN
NOVEMBER 1861.

Vid Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets sednaste högtidsdagar, har jag försökt att redogöra för de hufvud sakliga förbättringar i artilleri-väg, som af journal er och tidningar blifvit allrnängjorda. Jag har derjemte framhållit den kritik,
som dessa nyheter varit af pressen underkastade . Det är
hufvudsakligen denna kritik, som fourn erat materialierne till
de upplysningar jag inhemtat, så väl vid föregående tillfällen, som äfren nu.
Oaktadt skriket och klandret i England , öfver det hittills
tillämpade systemet för refflade kanoner, på långt när icke
upphört, kan man likYäl ej !Jetvilla, att hela denna fråga är
betydligen framå tskriden. i\Ian nöjer sig icke mera med 30och 40-'tEge kanoner, - 100- och 200-u ge äro redan uti
praktiskt bruk och enligt tillförli1 liga uppgifter äro 300-'iige
och kanske större kalibrar innan kort att förvänta.
Dessa stora kalibrar torde dock icke rättvisligen i och
för sig kunna anses såsom ett direkt framåts kridande ellet·
såsom uttryck af en red an vunnen säkerh et vid tillverkningen af de lägre pundigtalen; de harva fastmer blifvit framkallade ar förändrade förhållanden inom skeppsbyggeriet, der
en materiel gjort sig gäll ande, mot hvilken de mi ndre ka!ibrarne äro vanmägtige. Det är jernets användande såsom
betäckning mot skott, som hingat tanken att ui!irma medel
huru detta jern skall genombrytas. Kanoner af hittills oerhörda verkningar måste tillkomma såsom en nödYändig följ d
af skepps till raro, hvars sidor Ilafra en hittills oerhörd motståndsförmåg a.
Som detta ämne står med artilleriet uti närmaste sammanhang, har jag ansett mig först böra vidröra vår tids brinnande sjö-krigsfråga: de jernklädda fartygen.
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De jernklädda fartygen, framkallade under kriget i Orienten, genom den öfvertygande erfarenheten, att fartyg af trä
mot kanoner bakom skydd af murar af sten och jord ingenting kunna uträtta, hafva sedan dess blifvit, hvad knappast
någon då anade : en ide, som ej mera tyckes kunna falla.
Det är Frankrike, som gifvit signalen härtill genom den jernklädda fregatten la Gloil·es byggande i Tonlon 1858. Utan
att vänta på erfarenhetens domslut, huruvida denna, de nya
ideernas förstling, var praktiskt användhar; med förakt för
den grånade erfarenhetens hotande och hånande varningar,
skyndade Frankrike djerft fram på den en gång inslagna banan. Otåligt att om ej öfm·träffa åtminstone komma upp
till lika maritim styrka som England, företogos med ens åtskilliga byggnadsföretag, och nu , sedan några af dessa blifvit afslutade och med framg ång pröfvade, har v·erksaniheten
i denna riktning blifyit fördubblad, så att franska flottan i
närvarande stund räknar efterföljande jernklädda fartyg,
hvaraf en del redan äro satta i sjön och de öfrige, mer eller mindre avancerade i arbetet, tros blifva färdiga inom
loppet af nästkommande 2:ne år, neml.:

l

la Gloire
dessa flyta redan på vattnet
la Magent.a
la Solferino
la Couronne, helt och hållet af jern.
l'Invincible.
la Normandie, i sjön.
la Vendce.
la Provence, under byggnad i Toulon.
la Savoie.
la Gaulois-e
under byggnad i Brest.
la Valereus e
l'Heroine
i l'OrienL
la Surveillante
"
i Hrest.
la Hevanche,
"ännu ett,
"
okändt.
namnet
och
la Magnanime
16 fartyg jernklädda , dels färdiga dels under byggnad.

De flytande batterierna sägas jennäl b!ifvit ökade med
ännu 2 eller 3, hvilka uppgifvas yara större och kraftigare
fartyg samt af högre sjögående egenskaper, än de förut konstruerade.
Först ett år efter sedan la Gloii·e sattes på stapeln, insåg man i England nödvändigheten att beträda den angifna
vägen, såvida ej herreväldet på haf\et skulle sättas på s}Jel;
men den inhitna tron på "the Wooden walls of old .England"
var ej lätt att rubba. Början gjordes visserligen med atJ.skaffandet af några fartyg, dock icke med Engelsmännens
vanliga fart. Allt emellanåt öfYerraskade af Fransmännens
oafbrutna yerksamhet, retades England mnsider till kraWmsträngningar, för hvilka motståndet och misstro endet måste
gifva vika, men följden af denna oheslutsamhet är, att Frankrike alltjemnt haft betydligt försprång.
Bötjan gjordes i England med en fartygscert, som bl\ de
med afseende till artilleristyrka och rymlighet skulle vida
öfverträffa la Gloire, och tvenne sådane fartyg beställdes
samtidigt på enskilda varf, det ena nära London, · det andra
i Skottland.

Ett år sednare uppgjorde amiralitetet kontrakt med andra prhata varf om byggandet af 2:ne jernbeklädda fartyg,
af mindre slag än de förra, och heredde sig samtidigt, genom
nödiga verkstäders anläggande i Chatam, att å kronans varf
kunna bygga ytterligare ett större si'tdant fartyg. Nu sednast, i böljan af året, har kontrakt blifvit afslutadt om byggandet af ännu 2:ne Jernkl ädda fartyg, af en storlek emellan
de förut bestämda certerna och dessutom, sannolikt för att
skyndsammare komma i nå got så när lika numerisk ställning
beträffande elen nya jern-marin-malerielen med Frankrike,
har den åtgärd i medio af detta år blifvit vidtagen, att nedhugga, förlänga och jernb ekl äda 3 nyligen på stapel uppsatta 91-kanons skruf-linies kepp. Engelska Hotlan räknar
sll.Iedt?s i närvarande stund följande mer eller mindre färdighyggda jernklädda fartyg:
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sjön 40 kanoner,
Warrior, .
Black Prince, "
"
40
Defence ..
"
32
"
32
Resistance .
" . 32 "
Achilles ..
"
Valliant . . . . . . . 36
"
samt ännu ett, hvarå namnet ej är bestämdt;
samt till fregatter nedhuggna linieskepp :
Royal Alfred . . . . 50 kanoner.
,
50
Royal Oak . . .
,
50
Ocean . . . . .
,
50
Caledonia . . .
,
50
Triumph . . . .
Planen för ytterligare 6 stycken jernklädda fartyg omtalas vara under utarbetning. Dessa förmenas skola blifva
ungefär af samma storlek som Warrior.
Andra maritima stater hafva också gjort böJjan med
jernklädda fartygs anskaffande. Hyssland säges hafva ingått
kontrakter med engelska skepps-konstruktörer om byggandet
af 2:ne; Österrike har 2:ne redan färdige; Spanien har redan beredt sig på att använda sina anslag för flottan till anskaffande af dylika fartyg. Konungariket Italien utvecklar
en betydlig verksamhet i detta afseende, och dess flotta räknar redan 4 jernklädda fartyg af en storlek något mindre än
la Gloires.
Enligt engelska tidningar hafya Preussarne beställt ett,
och Förenta staterna äro redan i verk med byggandet af
2:ne jernklädda fartyg.
Efter de uppgifter, som från spridda håll blifvit samlade,
får jag nu framställa en beskrifning af dessa moderna fartyg,
och börjar med urtypen till denna nya krigsmateriel, den
franska fregatten Ja Gloire.
Fregatten har yttre utseende af en korvett, med täckt
batteri. Vattenlinien är särdeles skaql både i för- och akter-skeppen. Först.äfven lutar betydligt akteröt.Yer, -- galjon
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finnes ej. Bredsidan i batteriet har 20 portar af vanliga
dimensioner, längden är 258 och bredden 55 ~ svenska fot,
djupgående 27 fot. Hon beräknas att vara 3000 tons, men
deplacementet är 5,500; machinkraften 900 hästkrafter.
Fregatten är byggd af trä på vanligt sätt, men har
ovanligt stora virkesdimensioner. Från 4 ! fot nedom vattenlinien ända upp till öfra däcks skarndäck äro sidorna
belagda med jernplåtar af 4 ! tums tjocklek; denna beklädnad sträcker sig rundt om fartyget efter hela dess längd.
Bestyckningen utgöres af 36 st. 54-vge kanoner, hvaraf
34 haf\a sin plats på det täckta batteriet, och 2:ne förut
på öfra däck innanför ett, L\ärsöfver däck gående, bröstYärn;
relingen är här så låg, att dessa pjeser kunna skjuta öfver bank.
Taklingen är en 3-mastad skonerts med gaffeltopp-segel
på hvarje mast och råsegel på fören; bogsprötet består af
ett enda rundhult och kan refras in på däck.
Många missgynnande omdömen hafva emellertid försports
rörande la Gloire. Det har blihit sagdt, att hon drog mera
ratten än som var beräknadt och att tillfölje deraf betydlig
minskning af bränsle och förråder måst göras; äfrenså Ilafra
hennes egenskaper såsom sjögående fartyg blifvit ifrågasatte.
Detta sista tvifvelsmål synes dock nyligen hafva blifvit vederlagdt af erfarenheten*). Fregattens utlol\ade hastighet
lärer ej heller hafra blifYit realiserad, dock har hon ständigt risat sig öl\erlägsen linieskeppet A!ges iras, ett af
de mest snabbgående i franska mar inen, som vid försöken
varit henne följaktig. Farten är under gynnsamma omständigheter 11 a 12 knop. Med undantag af Magenta och Solferino, lära alla dessa förutnämnda fartyg hufvudsakligen
likna la Gloire, fastän de undergått de modifikationer, hvartill försöken med denna fregatt gif\it anledning. Alla sägas
hafva större dimensioner och bärighetsförmåga än la Gloire.
")

Sednnr~

rön bes;yrka do ck dessa

h·h~go r .
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Liksom denna äro de alla byggda af trä, med nndantag af
la Couronne och en Ull, hvilka äro jernfartyg med skydds·
plåt. La Comonne säges vara så inrättad, att backen utgör
en verklig jernklä dd fästning, med 2:ne kanonportar för jagning och 2:ne för skjutni ng med skrå, då äntring skulle ifrågakomma. Bestyckningen uppgifves Yara 40 kammarladdnings-kanoner af största kaliber. Dimensionerna äro:
längd öfver däck 297 fot,
54 ,
bredd . . . .
och Solferino äro såsom nyss nämndes olika
alla de andra och äro så att säga en cert för sig, Yerklig a
linieskepp om 4000 och efter andra uppgifter 6820 tons,
med 1000 hästkrafter, af 2SG fots längd, 54 fots bredd och
26 fots djupgående. Dessa skepp hafYa IYenne täckta batterier, med tillsammans portar för l 00 kanoner, ehuru det
tros, att den blifrande armeringen ej kommer att öfverstiga GO.
Alla dessa jernklädda fartyg hafva ett blockhus på däck,
för muskötteri och hrarifrån chefen kan kommendera sitt
~fagenta

fartyg.
I Frankrike äro äfyen byggda kanonbåtar af helt ny
konstruktion, hvartill ideen, såsom det påstås, utgått från
Kejsaren sjelf. De omtalas vara byggda af jern, till utseende
ej olika en sköldpadda, mecl såväl infallande stäfvar som
sidor, lwilka fortsätta öfver däcket såsom ett Jn·alf, hvaremot det antages att kulor böra stu dsa. Dessa bålar äro helt
små och föra endast en artilleripies; de framdrifvas af 2:ne
skrufpropeller, satta i rörelse af en 14 hästars machin. De
redan färdiga lära endast utgöra böJjan till 100-tals sådana,
hvilka väntas snart skola följa efter.
Med den offentlighet som tillkommer ett fritt land likt
England., kan regeringens åtgörande, äfren i frågor rörande
landets för3Ya rsYäse nde, ej undanhållas den stora allmänheten. Underrätteiserne derifrån äro derföre mera rikhaltiga,
rörande de jernkläd da fartygens byggnadssätt, utrustning m. m.

.
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Fregatten Warrior, konstruerad af dåvarande Sir Baldwin Walker har blifvit byggd på ett varf i Blackwall, tillhörande the Thames ironworks com p an y. Dess hufvnd-dimensioner äro:
Längd . . . . ,1'20 fot.
58 ,
Största bredd
26
Djupgående. .
"
Tontal . . . . 6,050.
Machinerna äro af 1,250 nominela hästars kraft -- kol-lårarne rymma kol för 6 1 dygn.
Bestyckning, bemastning, förråder af alla slag, antages
uppgå till l ,460 tons; skrofyets Yigt till 5,700 tons, som
tillsammans med maehin oeh bränsle gifver ett deplacement
af 9,000 tons eller 315,000 kubikfo t vatten.
Fartyget har ingen utvändig köl, spanten äro fästade
till kölsvin af jern. 5 fot under vattenytan minskas bredden
hastigt, så att spantet bildar en djup ingående vinkel; på
denna del hvila skyddsplåtarne med deras underbäddning af
trä. Bordläggningsplåtarne äro i botten nära l 1 tum, hvilken tjo cklek artager vid öfra däck till en tum. Från 5 fot
under Yattenlinien upp till öfra däck tillkommer, som sagdt
är, jernbeklädnaclen; den utgöres af smidda jernplåtar, 15
fot långa, 3 fot breda och 4 1 tum tjocka. Hela vigten af
skyeldsplåten uppgifves vara l 000 tons. Denna skyddsplåt
sträcker sig !ikYäl ej öfver hela längden af fartyget, endast
öfver medlersta delen af bredsidan på en längel af 213 fot;
för och akter härom äro sidorna byggda som på raniiga
starkt förbundna jernfartyg. För att maskera certen, är
fartyget försed t med gall ion, men den derinom tillbakafal·
!ande stäfven, äfrensom bogens starka förbindning, häntyder
på, att man tänkt sig att med full fart styra rakt på en motståndare. Fartyget är, medelst Yattentäta skott, afdeladt i 15
afskilda rum; de af dessa, som utgöra skillnaden mellan den
jernklädcla och icke jernklädcla delen af skrofyet, äro liksom
sidorna beklädda med 4 1 tums plåt på ett underlag af trä.
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Meningen härmed är, att, om de delar af fartyget, som ej
äro försedda med skyddsplåt, skulle blifva SYårt skadade,
den centrala delen alltid ändå skall kunna fortsätta striden.
För att mohäga rullningsrörelsen, hvilken hos detta
fartyg antages blifva starkare än vanligt, äro till botten fästade 2:nc slingerkölar af jern, 2 fot höga, hvilka löpa
utefter största delen af fartygets längd. Likasom på de
franska fartygen är ett skottfritt torn uppfördt på öfra däck,
något för om stormasten , det är af oval form och af likartadt byggnadssätt med skeppssidan, har direkt kommunikation med batteriet, är försedt med skottgluggar och kan
rymma 8 man skarpskyUar, till lnilka laddade gevär langas
från batteriet inunder. I främsta maehinrummet är inrättad
en kupol-ugn för att smälta jern till bombers fyllning; den
kan på en gång smäl ta 6 tons, tillräckligt att fylla 500
bomber.
Bestyckningen har IJ!il\it uppgif\en vara 48 kanoner.
Fartyget har likväl flera portar än som motsvarar detta antal, Inilket efter omständigheterna kan ökas till 70. Kanonportarne äro myck et små och omgifvas af tjockare plåt
än den vanliga skyddsplåten; dess underkant har en höjd
af 9 fot 6 tum öfrer vattnet.
Taklingen är af den storlek som tillkommer ett 80-kanonskepp. Machinen har en nominel kran af 1,250 hästkrafter, men åe indikerade antagas uppgå till nära 6000.
Cylindrarnes diameter är g fo t 4 tum; slagets längd 4
fot; pannornas antal är 10, lnaraf 5 om styrbord och 5 om
babord. Skrufven väger omkring 18 tons och är försedd med
vanlig lyft-apparat.
Warrior, hvars byggnad böJjats i medio af 1859, gick
af stapeln sista dagen 1860.
De nyss anställda försöken hafva giMt goda förhoppningar; fartyget har gjort öf;er 13 knops fart.
Föregående beskrifning på Warrior kan också gälla för
Black Prince, som är systerskepp med detsamma och är

byggd på Napiers varf i Glasgow. Detta fartyg är snart fär·
digt och har redau försökt sina macl1iner under en utflykt
på floden Clyde; man trodde, att det framdeles skulle komma
upp till minst 14 knop.
Resistance och Defence, den förra byggd i Millwall
nära London, den sednare i Jarrow vid Tyne och båda gångne
af stapel i förliden Maj månad, äro till byggnadssätt, takling
och armering snarlika förenämnde fregatter; de äro likl'äl
af en mindre cert och ej konstruerade för så stor hastighet
som dessa.
Deras längd öfverallt är 29'2 fot.
, !Jredd . . . . . . .
:14 ,
, tontal ... . ... 3,700.
machinkr. nominel 600.
1,
Batteriet har 28 portar i bredsidorna och bestyckningen
uppgifles !Jlifva 32 a 36 kanoner.
Undermaster och bogspröt till Defence komma att blifva
af jern.
De sednast beslutn.Je 2:ne jernklädda fregatterna skilja
sig, lwad skrofvens byggnad beträffar, hufyudsakligen deruti,
att skyddsplåtarne, i likilet med å la Gloire, skola räcka rundt
om hela fartyget, och således ingen del af öfvervattensbyggnaden lemnas obetäckt. De blifva af nära samma storlek
som Besistance och Defence, eller 4000 tons.
Af de förutnämnda 5 st., frän 91-kanon-skepp till 50kanons-fregatter nedhuggna, fartygen äro Hoyal Alfred, Royal
Oak och Ocean redan i arbete. De nedhuggas och förlängas
midskepps; ny indelning göres af batteriets portar, och en
lodrät stående rak förstäf insättes; ma chinerna blifva af
1000 nominela hästars kraft.
För dc 2,500,000 pund sterl. extra anslag, som parlamentet i år heYiljat, skall, som ofyan blifrit nämndt, ytterligare 6 st. jernklädda fartyg anskaffas, hvaraf 3:ne redan
blifvit kontrah erade att byggas, ett i Millwall, ett i Birkenhead och ett vid Thames iron-works. Dessa 3:ne fartyg
2

\
1

18
komma att hrarrlera föra tiO kanoner och skola klädas med
skyddsplåt rumltom, hvatjemte de byggas så, att de kunna
agera som Steamrams.
Längden i Yattenlinien blir 400 fot.
Bredden . . . . . . . . . . .
5!J fot 4 tum.
Tontal . . . . . . . . . . . . G,S l5.
i\1achinerna äro af lika kraft med Warriors, men genom
finare linl er ho ppas man, att farten skall blit\a större. Kolförråde t. är deremot betydligt ökadt eller tillräck li gt för 11
a 12 dygn ; skyddsplåtarna bli fra tjockare; deremot teakund erlaget icke så tjockt. Till en !Jörjan har pl åtames tjo cklek blit\it bestämd till 5 ~ tum, men styrelsen har förbehållit sig rättigh et att öka plåtens tjocklek ända till 6 1 tum
och att denid utesluta te ak helt och hållet, om de pågående försö ken Yid Shoelmryness skulle föranleda dertilL
Ko . : l n~~d e n för Warrior fulli'omligt. utrustad uppgår till
ej mindre iin 400,000 pund sterl. De nya fregat! Prna lä rer
knappast kunna antagas alt kosta mindre än ~ milllon pund
sterli 1g.
De för,;ök, 80 m åren 1850 - :, l utfördes i EHgland för
at! utröna uct då yarancle artilleriets verkan mot fartyg af
jern, dock uir..n några skydtlsplåt.ar, ledde till stadfästande
af oc~ o·nilöme, al t den 1 tums tjoeka plåten, som \anli cen
anYiliHLR till far:y gs hyggnad, ej mell siikerllet utestängde
ho,nber och ännu mindre sol ida projektiler, lnilka , då de
i 11trängdc i l'c.!i·tyget, fijrorsakad e en l'ö:-;;:örelse, fullt jemföriig mc(l svrängbmnllers , ll\arföre jeml'artyg, synne rligen af
större diwen::ioner, då ansågos Ya ra helt ocu hållet förkastliga son krig~t'a rt yg; men sedall dc fiy tam!e bnttei'i erua W ikommit, och de sas byggnalissätt fått til lämpniug på ~jiigående
örlogsfartyg af största cert, haf\a fön.;ö kskjutningar till utrönande af j ernets hållbarhet blif· it fmyo i En:>land upptagna och fo rtsalta upp till nän arande stund.
Med förbigående af en mängd 'försök, so m blifvit gjorda
mecl Armstrongs, \Vhitwort.hs och andra kanoner, dels mot
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skott-taflor och dels mot åtskilliga fartyg, hvars sidor varit
beklädda med plåt af olika sorter och tjocklekar, vill jag
endast anföra några af de ryktbaraste.
I slutet af 1859 anställdes försök mot timmerbyggda
batteriet Trusty med Armstrongs 80-'ltga kanoner. Af 10
-skott, afskjutna på 400 yards afstånd, genomträngde inget
enda sidan, ehuru de gjorde mer och mindre skada på plåtarne.
Nästa dag minskades arstånd et till 200 yards; 11 skott
afskjötos med projektil er, dels af stål, dels af homogent
jern, men ehuru de genomborrade plåten och illa tilltygade
såYäl denna so m förtimringen, Yar det bl ott en stålprojektil,
som genomträngde skeppssidt1!1.
I Juni månad 1860 anställdes förs~k med en 80-'ifg Withwortils kanon mot snmma flytande br-'.teri; skyddsplåten var
4 ~ tum; 5 skott skjlitos med kulor af stål, af hilka en
gick öfrer målet, de andra trängde alla ge nom plåten och
ett par genom skeppssidan, drifrande en myckenhet splint
framrör sig; äfren en j ernl.JUlt blei' inkörd på däck.
För någon tid sedan omta lad2s, aLt en ny 120-rlg Armstrongs- kanon, den så kallade "Shunt-gun", skall hafva
lenmat allt annat öfrerträffande resultaier. Enligt de organer, som föra anhängarnes af de gaml a träfartygens talan,
har ända till l O tums j ernplåt ej förmå tt at.t motstå Yerkan
deraf pu 600 yards; härm ed förhåller sig emed lert.id så, att
skott-taflan, som begagnades, icke ;-ar ämnad att framställa
en skeppssid a, utan !Jade afseende på fästningsbygg!lad och
embrasyrers skylld, 11Yarföre den ej bestod ar plåtar utan
af sråra j ernstänger af 12 fots längd, hYilka blott hade stöd
vid ändame.
I sistlidne OktolJer månad sköts mot en tafla, som var
by~ g d alld eles såsom en del af fr egatten Warriors sida.
Den 1ar 20 fot lång, l O fot bred och hade i mi dl en en
port 3 fot 3 tum oc h 2 fot i fyrkant. Försöket verkställdes med 3 st. l 00-'U.ge Armstrongs-kanoner, 2 st. 68-rlge
och en 120-'ibg Armstrongs "Slumtgun". Först sl{jöts med
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en pjes i sender med bomber fyllda med sand; kulanslagen
från 68-pundingame Yoro nära l ~ tum djupa. De 100'ftge
projektilerna lemnade föga märke efter sig.
Härefter afskjötos från en i sender af de Armstrongska
kanonerna 200-'lbge gjutna projektilet· med l O 'tl:s laddning.
Dessa skott riktades på venstra sidan af taflan, och, fastän.
de trälfade tätt invid hYarandra, gjorde de mindre effekt än
de nyssnäm nde 68-'ftge kulorna.
Nu följde en salfva från de 3 st. 100-'ftge Armstrongarne med projektiler af 200 'iii - men ej med någon synnerlig Yerkan - dock lossnade en bult, och en plåt veks
upp i ena hörnet.
Sist skjöts en salf\a från alla 6 kanonerna - verkan
häraf yar alfmrsammare. 'fyå eller kanske tre kulor träffade på samma ställe och gjorde en öppning i plåten 6 tum
djup och l 5 tum lång, med sprickor allt omkring; jernet
for cerades in i den bako m liggande teak-fyllningen, som Yar
syn l ig i öppningens kanter.
Som det sYårligen lär kunna antagas, att Warriors sida,
utan högst undantagsYis, kan kommma att utsättas för en
sådan bombardering, ansågos försöken af do närvarande såsom särdeles tillfredsställande.
tienom anställda försök har man äfven fått erfarenhet
af verkan af bomber, fyllda med smält jern. Fregatten Undaunted, som beskjöts med sållana projektiler från exercisskeppet Excellent i Po rtsmc ut.h , råkade efter 5:te skottet i
en sådan brand, att alla försök att släcka 'isade sig overksamma, hvarföre man nödgades skjuta fa rtyget i sank.
Ett annat fall timade vid Shoeburyness, der the llussat',
ett äldre fartyg, tjenade som skott-talla; efter kort skjutning
med Martins bomber, fyllda med smält. jern, stod målet i
låga och brann ned till vattnet.
Sjöfäslningarne i England hafva blifvit för:Jedda med ett
stort antal af dessa förfärliga proje ktiler; kupolugnar för
jernet's smältn ing jemte tillhörande blåsmaclliner äro place-
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rade på ramar med 4 hjul, så att de kunna lätt transforleras; 20 minuter efter sedan eld är tänd i ugn en inli:igges
jernet, och ! linune sedan fläkten blifviL satt i ~ fmg är det
smälta jernet färdigt; 140 st. S:tums bomber kunna fyll as
timmen.
Hedan i äldre tider har icleen uppstått att bygga fartyg
med inklinerade sidor, l.tvilka skulle hafva egenskapen att,
vid horizontel eld, komma projektilerna att studsa deremot.
En m:r Jones har upptagit denna tanke och framlagt plan
till ett fartyg efter denna princip, som från flera håll blifvit varmt förordad och äfven föranledt till försöks anställande dermed. Det sednast i t.idningarne omnämnda Yar
mot en ta Oa af 52 o lutning, beklädd med 4 ~ tums tjock
plåt; skjutn1ngen Yerkställdes från kanonbåten Stork med
l OO- 'iiig Armstrongs-kanon, distancen var 200 yards; projektilen var af 7 tums diameter och vägde 11 O 'ft, laddningen
var 14 'tl. TYenne närliggancle plåtar ;träffades af 16 skott.
Två träffar, som föllo inom hvarandras periferier, åstadkommo
väl en spricka, men icke större än att ett pennknifsblad
knnde införas deruti. 6 .skott föllo inom en ruta af 12 och
21 tum i fyrkant; 3 af dessa kulor slogo endast. omkring
l tum från hvarandra; med undantag af ena hörnet, som
bröts, förblef dock plåten oskadad, men den indrefs till hela
sin storlek 3 q tum in uti den bakom varande förtimringen.
1\Iera tillfredsställande resultat i artilleriväg lärer man
sYårligen kunna framvi sa.
I följd af den ansenliga lutningen blir naturligtvis fartygssidans area betydligt större än på en vertikalt stående
sida af samma höjd. En betäckning af 4 ~ tums plåt på inklinerad sida skull e i tyngd mot.sYara 7 1 tums plåt på deu
vertikala, lnilket förhållande måltända gör denna ide svår
att praktiskt utföra. M:r Jones anser likväl, kanhända på
grund af of'rannämnde förs ök, att plåt ar 3 ~ tum är tillräckligt au motstå skott.

23

22
Hvad som hufmdsakligen är att anmärka emot Jl1:r Jones plan är, att med en sådan form på skeppssidan, fara är
det fartyget blifver en högst dålig sjöbåt - öfrerspoIad rid minsta oväder, utan skydd för sjön, Iwarken på däck
eller batteri.
Förenämnde oläg·enheter vid M:r Jones plan hafm Ull
stor del blifrit undanröjda af Kapten Coles, hrilkens förslag
till fartygsbyggnad med inklinerade sidor är särdeles sinnrikt uttänkt.
För att undrika begagnandet af kanonportar på bredsidan, föreslår han att säUa kanonerna på däck under jernklädda sköldar af afrundad konisk form, hrarigenom kanonmynningen utsticker genom ett hål, hYars dimensioner endast
medgifva elerationsriktning. Hvmje sådan sköld täcker 2
kanoner, apterad e på en ge mensam kursiir. Kanonernas sidoriktning åstadkommes genom hela sköldens vridning på en
vändskifva, snarlik sådane, som vid jernrägar begagnas;
pivoten för denna vridning utgöres af en ihål ig cylinder af
3 fots diameter, ln·arigenom kommunikation med batteriet
underhålles; tillgången på frisk luft åstadkommes genom en
fläkt, hvarigenom äfven röken bortföres.
.. Den fartygsrit.ning, som illustrerar Kapten Coles plan, är
forsedd med 7 sköldar, hvmje med sina 2:ne kanoner hvilka
sålunda kunna skjuta åt båda sidor; sköldame äro <[e 1:jemte
så arrangerade, att 4 kanoner kunna skjuta rätt för och 4
rätt akter öfver; kanonerna måste naturligtvis vara med kammarladdning. Lavettagen är af en heit ny konstruktion PJ·eserna alerga till bords af sig sjelf ei'Ler rekylen; 5 man anses härvid tillräckligt för att senera en 100-'itg Armstrongskan on.
På det makli ghet med delta byggnadssäLt må åstadkommas, föreslår Kapten Coles en YerLikalt stående yttersida
af jern, tjock nog för att motstå den svåraste sjögång ; härigenom gifves fartyget det yttre utseendet af ett YGil ]igt fartyg med upprättstående sidor. Ett lätt däck täc kr.r ~ellan"
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rummet mellan dessa och de inklinerade, skottskyddade sidorna, äfrensom en lös reling att slå ned är anbringad.
Rapten Coles plan har ej lem nats obemärkt af engelska
ami ralitetet, som tillåtit, att det fön omnämnda flytande batteriet Trusty fått apteras, i enlighet dcrm ccl, under Kapten
Colcs egen ledning. Den 19 sistlidne Srptcmber anställdes
försök; det \isade sig, att kanonernas hetjenande under skölden ej medförde minsta olägenhet, In-arken i hänseende till
riktning eller röksamling; 98 skott afskjö!os med en l 00-16g
Armstrongs-kanon på 400 yards, af öfYade artilleri"!er, utan
någon märld1ar skada på skölden, hvarifrån projektilerna
studsade och föll o i sjön. Det 99:de och i OO:de skottet
splittrade lihäl skölden. Utgången Yar öfrer fönäntan och
ansågs i hög grad tillfredsställande.
Med kännedom om de mäns rykte, som arbetat på det
refflade artil!eriets utreckling i England, och de stora summor som derpå hafya blifyit bekostade, tänkte man sig litet
hvar, att delta så länge och så lifligt om t~·istade ämne omsider skulle ernå en punkt af praktisk amändtarhet och
säkerhet, jemförlig med det gamla artilieriets, ;nen i detta
hänseende tyck es allmänna omdömet forlfa nmde Yisa !Jrist
på förtroende till regeringens sätt att hand:,at\a detta vigtiga ärende.
Att engelska regeringen sätter, elier i:tmiGstor,_e har satt,
förtroende till de Armstrongska kanonerna he';isr,s icke allenast deraf, att så Yäl 100-uge som kan oner af miJrtre pun·
digtal !Jiifrit u!lemnade till en del fartyg men framfiir~,llt
genom kännedomen, att Armstrongska kanoner skola, om
ej helt och hållet, åtminstone t iii största !l elen, utgöra bestyckningarne på de nya jernklädda fregatterna.
Warrior l'örer neml., enligt uppgift, 70-'il'ge oc'l lOO-'iZ"gc
Armstrongs-kanoner på däck samt 68-'ii ge kulkanonel' på batteriet; denna bestyckning lärer dock 1ara ifrågasatt ait utbytas mot l 00-'U ge Armstrongs öfrerallt. De 3 untler arb ete
varande och i det föregåendtt omnämnda jernfregnttcrnn
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skola äfven bestyckas med Armstrongs-kanoner; de skola
föra 36 st. 100-'iEge på batteriet och 21 st. dylika på öfra
däck samt 2 st. 200-'ltge bakom skölden förut och en af
samma sort akter på sYäng-lavett.
Sir William Armstrong har sjelf vid ett möte i Manchester yttrat, att han höll på att konstruera en 300-'fr g
kanon, lwilket gaf den bekante Kapten Blakeley, som vid
tillfället var nänarand e, an 1 edning att meddela, det han var
sysselsatt med ritninge n till en 600-'iidig, lnilket han ej
trodde skulle möla nå3on s1å righet. 1\Ien, dessa säkerh etstecken oaktadt, äro de mest stridiga uppgifter i omlopp rörande den Armstrongska kanonens praktiska anYändbarhet.
Sålunda berät tas från ett håll, att den l 00-'frge kanonen
nyligen varit underkastad ett )'tterst hård t prof. l 00 skott
hafva skjutits med 14 w; laddning och med projektil af från
l 00 ända till l 000 'i1J vigt. Denna sistnämnde projektil var
så lång, att den stack nära 2 fot utom mynningen; l O skott
afskjötos med denna svåra j ernstå ng, utan att kanonen led
ringaste skada, fastän rekylen Yar )'tt.erst häf't.ig. Artillerikommitteen, som anställde försöket, ansåg vidare prof öfverflödiga, emedan kanonen Yisat mer än behöflig styrka.
Detta låter serdeles gynnan de, men kan man lita på, att
det är fullkomlig sanning? man har rerkligen svårt att tro
det, då man kort förut läst , att den 100-'ltge kanonen, som
senast försöktes i Shoebury-ness, var efter 74 skott obrukbar. Efter l O:de skottet böJjade gasen att utströmma från
fänghålsstycket, och mot slute t af skjutningen var otätheten
så besvärlig, att man hade srårt att betjena kanonen. Vid
lllJClersökning har man funnit, att fänghålsstycket fått 3 sprickor, så stora att lågan slog ut rlerige nom.
Ofvannämnda omdömen, gifna om sa mnn sorts kanon,
afse dock tvenne serskilda försök; äfven om samma försök
äro de mest olika berättelser utspr idda.
Om ett försök med 40-U'g Armstrongs-k::mon, som försiggått vid Shoebury-ness, i afsigt att pröfra kanonen med
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hastig skjutning, berättas i en artikel i Times: att 50 skott
blifrit skjutna, men härundel' blefvo icke mindre än 4 fänghålsstycken otjenstbara, och sålunda åtgingo, med reparationer , 8 timmar härtill.
Sir William Armstrrong svarar härpå och förnekar, att
något enda fänghålsstycke Yid detta tillfälle blifvit otjenstbart, samt uppgifrer, att skjutningen blifvit verkställd, icke
på 8 timmar, men på 57 minuter, samt tillägger, att kanonen livarken Yar i ovanlig grad upphettad eller på minsta
sätt skadad. Att fänghålsstycken vid en föregående skjutning gif\it sig, anser han icke såsom en följd af konstruktionen, men af en otjenlig sorts jern, som blifrit begagnadt.
Vid det föregående tillfälle, hYarpå Sir W. Armstrong
här alluderar, eller försökskjutningen mot Kapten Coles sköld
med l 00-U'g kanon, sägas 9 st. fänghålsstycken haf\a svikit.
Att hafva många sådana stycken i reserv är j11st ingen småsak, när man nt, att dess Yigt går öf\er 130 'ilJ.
Det, som dock kanske mest bidragit att störa förtroendet tlll Armstrongs- kanoner, är det faktum, att de i China
under pågående strid måste dragas tillbaka, emedan blyklädseln på projektilerna lossnade och skadade de framför
varande tiraljörerne, dem man just Yid detta tillfälle ville
understödja. Detta var så mycket mera påkostande, som de
franska oretflade kanonerna Yid samma tillfälle gjorde sin
tjenst förträfffigt.
När e11 kanon, på hvilken man gjort sig så lysande
förhoppningar, Yisat sig, om ej oduglig, så åtminstone oändamålsenlig under ett fälttåg i China, så uppstod ganska naturligt den frå gan: huru skall den då kunna motsnua
fordringarne ut.i ett europeiskt fälttåg, der det icke allenast är fråga om att gifva, men äfwn att emottaga skott?
Enär dessa tvifyeJsmål idkeiigen agitera tles af pressen, anbefalldes omsider, att försök skulle anställas i ändamål
att utröna, huru den Armstrongska kanonen skulle förh ålla
tiig, om träffad af kula eller bom!J.
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Detta försök anställdes i Februari inilevarande år. En
Armstrongs-kanon placerades såsom mu l för en 9-'it:g metallkanon efter gamla systemet; distansen Yar 100 yards.
Första skottet trälfade framom tap parne och gjorde kanonen med ens obrukbar; kulan trängde tvärsigenom godset
och tvingade långa fältet 12 ° på sned mot kanonens medellinie. 2:dra skottet gick härsigenom hela kammarstycket,
och långa fältet nedföll denid på marken. 3:dje skottet
gick äfren igenom kammarstycket, just der godset är
som tjockast, In-arv id kamrnarladdnings-skrufven gick i kras.
Då således hvart och ett af de tre skotten visat tillräcklig effekt för att göra kanonen obrukbar, synes den slutsatsen icke vara origtig, att denv..a sorts kanoner svårligen lära
kunna vara användbara uti ett europeiskt krig.
Man framställde det inkastet, att den 9-1t'ge metallkanonen skulle lika lätt hafva blifvlt obrukbar, om den varit
utsatt för samma behandling. En 9-'itg metallkanon ställdes derföre som mål för en annan dylik; distansen var denna
gång icke mera än 50 yards.
Man skjöt 3 skott, alldeles i ö(\erensstämmelse med
föregående försök, neml. l på långa fältet och 2 bakom
tapparue; men som kanonen efter dessa prof likväl, med
undantag af kulanslagen, var alldeles oskadau, vändes den
om, och ännu 3 skott afskjötos, riktade på punkter motsvarande dem, som på andra sidan blifvit träffade. Afven efter
detta prof fortfor kanonen att vara brukbar; den enda märkbara åkomman var en liten brä eka straxt framom tapparne.
(F orts. följ er.)

HANDLEDNING I SKEPPSBYGGERI AF G. C. WITT.
Redaktionen som förut omnämnt af Pr.-Löjtnant G. C. Witt
ntgifren "Praktisk och Theoretisk Handledning i skeppsbyggeri", anser sig äfven böra nämna, att fortsättningen af
detta arbete, 3:dje häftet, som redan en längre tid varil i bokhandeln tillgängligt, tillvunnit sig samma bifall som de föregående.

FÖRÄNDRADE OCH NYT~LKOMNE FYRAR OCH
SJÖMÅRKEN.
N:o:rrlge.

V i g h o l m e n (13). Fyren har erhållit lysvinkeln utvidgad till S. ~ O. p. c., så att den kommer att lysa omtrent en half kabellängd klar öster om Ostbnjen.
S k u d e s n a e s (13). Fyren har blifvit skärmad, så
att dess ljus icke faller ves t! igare än S. V. t. V. p. c., eller
en kabellängd öster om Osthojen, hvi!ken man således kan
gå fri för, genom att hålla inom lysgränsen.
S t a v a e r n s o d d e n (18). Fyren förändrad till röd
i stället för den förra gröna.
IEuglsnd.

Outer Dowsing Shoal (106). Fyrskepp, liggancle vid vestsidan af nämnde bank, på 9 famnars djup Yid
l ägt vatten. Fyren visar röd t sken, med bl ink hraJje 20s,
Höjd 38 fot och synvidd cirka l O mil. 53 ° 28' 15" N,
1 o 2' 40" o.
En Boj med ordet "Outer Dowsing" ligger t mil O. S. O.
från fyrskeppet.
llilwttlaud.

M a c a r t h u r s- H e a d (142). Fyr, stillastående, på
östra sidan af ön lslay. Den visar hvitt sken åt Islay-sund
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i riktningen N. 1 O. , rödt si< en åt ön Juru , från N. 1 O.
o. och återigen ln itt sken från O. genom syd och så långt
mot vest som det kan synas för landet. Höjd 128 fot och
synvidd 17 mil. 55 ° 45' 9" N. 6 ° 29' V. Tornet är lHitt
och 42 fot högt.
t.

Spanien.

R i v a d e s e II a (203). Fyr, omgående, med blink
hvar 4m, uti ett hvitt, fyrkantigt torn på berget Somos vid
Yestsidan af Rivadesella-bugten. Höjd 370 fot och synvidd
17 mil. 43 ° 28' 40" N. 5° 7' 16" \ '.
F o r m e n t e r a (211). Fyr, stillastående, på S. 0.pynten af ön. Höjd 520 fot och synvidd i klar luft 18 mil.
Tornet är hvitt. 38° 38' 15" N. 1 ° 36' O.
S t. A n t o n i o (21 0). Fyren är flyttad i ett nytt hvitt
torn, som står på yttersta pynten af nämnde kap. Höjd 586
fot och synvidd 25 mil. 38 ° 48' 30" N. Oo 12' 42'' O.
K a p P e r a (Mallorca) (212). Fyr, stillastående, ''isar
röda blinkar hYarannan minut och står på högsta punkten
af nämnde kap. Höjd 27 4 fot och symidd i klar luft 18
mil. 39° 43' N. 3° 30' O. Tornet är mörkgrått.
Turkiet.

S i g r i (238). Fyr, på ön af sarmua namn, omgående,
med 30 5 förmörkelser, hrilka endast på ett afsti\nd af minst
1o mil synas totala. Höjd l 85 fot och synvidd 24 mil.
31° 13' N. 25° 51' 15" O.
P o n e n t e (238). Fyr, stillastående, vid nämnde kap
på ön Tenedvs. Höjd 60 fot och symidd U mil. 39.0 50'
N. 25 o 58' 45" O.
G a d a r o (238). Fyr, stillastående, med röda blinkar
~1rarannan minut, på ön af samma namn, l mil O. N. O. från
s taden Tenedos. Höjd 60 fot och synvidd 12 mil. 39r• 50'
N. 26° 6' 15'' O.
IJardauelleroa.

S e d d u l B a h r (Europ. kust.) (238 ). 2:ne hamnfy;rar, stillastående, med grönt sken lodrätt öfrer hrarandn ,
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på fästningen af samma namn nära Kap Hellas. Höjd 54
fot och synvidd 4 mil. 40 o 2' 18" N. 26 ° 12' 5" O.
K e ffi s (Asiat. kust.) (238). Fyr, omgående, röd,
med förmörkelser hYaijeJ 30S, på ruinerna af ett batteri l
mil S. V. från udden Barhiers. Höjd 59 fot och synvidd 12
mil. 40° 5' 21" N. 26° 22' 15" O.
P e s q u i e r s (Asiat. kust.) (238). 2 röda hamnfyrar,
lodrätt öfver hvarandra på udden af samrna namn, N. 25 °
V. från byn Bourgas. Höjd 56 fot och synv. 4 mil. 40°
16' 40" N. 26 o 34' 12" O.
K a p K o r a (Europ. kust.) (238). Fyr, omgående,
med blink hYaije 30s, på sprtsen af nämnde kap, och l i
mil från byn Hora. Höjd 180 fot och synv. 22 mil. 40°
41' 15" N. 27° 17' 15" O.
H e r a c l e e (Europ. kust.) (238). Fyr, stillastående,
Yid södra sidan af redden vid byn af samma namn. Höjd
165 fot och syn v. 11 mil. 40 o 58' 28" N. 27 ° 58' 15" O.
K u t a l y (238) Fyr, stillastående, på de vid wstliga
inloppet emellan öarne f(utaly och Robby liggande klippor.
Höjd 50 fot och synv. 10 mil. 40 ° 30' 34" N. 27° 28' 5" O.
P a l a i o (Asiat. kust.) (238 ). 2 röda hamnfyrar, lodrätt öfver ln·arandra, på restliga pynten af halfön Cy zique.
Höjd 138 fot och synv. 5 mil. 40° 29' 23" N. 27° 40'
,10" o.
DoeJ)horen .

P i l o w d e Ser a i l (Enrop. kust.) (239). 2 gröna
hamnfyrar, lodrätt öfrer hl'arandra. Höjd 40 fot och synYidd 4 mil.
K a n d i l i (A siat ku st. ) ( 239 ). 2 röda hamnfyrar,
lodrätt öfver hva randra. liöj d 112 fot och S)W; . 4 mil.
Rum e li H i ssar (E urop. kust.) (23 9). 2 gröna
hamnfyrar, lodrätt öfver hvarandra. Höjd 46 fot och synv.
4 mil.
K h a n l i d j a (As iat. kust.) ( 239). 2 röda hamnfyrar,
lodrätt öfver Inarandra. Höjd 94 fol oc h synY. 4 mil.

31

30
y e n i k e n i (Europ. kust.) (:239 ). Fyrfartyg, med 3
gröna hamnfyrar, hvilka bilda en triangel. Höjd 4 7 fot ocll
syllY. 4 mil.
T h e r a p i a (Europ. kust.) (239). 2 gröna hamnfyrar, lodrätt öt\er lnarandra, nära batteriet Hefdi keni och
ungefär l mil N. 55 ° V. från Therapia. Höjd 47 fot och
symidd 4 mil.
O u m o u r Y e r i (Asiat. kust.) (239 ). Fyrfartyg, med 3
röda fyrar, som bilda en triangel ; llggande vid yttersta ändan af den, närmast Asiens kust, så kallade engelska banken. Höjd 47 fot och synv. 4 mil.
C a v a k- F o r t (Asiat. kust) (239). 2 röda hamnfyrar, lodrätt öfver hvarandra, vid udden Jeron. Höjd 47 fot
och synv. 4 mil.

T h a t c h e r s I s l a n d (27'4). 2 fyrar, stillastående,
ungefär ~ mil från hop Ann. Höjd 165 fot och synv. vid
klar luft 20 mil i alla rigtningai·. Tornen äro af grå granit och stå circa 900 fot från livarandra i N. t. O. ~ O. och
S. t. V. i V. p. c. 42° 38' 12" N. 70° 34' 12" V.
Den bekanta klippan Londuner Rock pejlas i S. O. t.
O. p. c. en half mil från Th ol citers Island. Emellan denna
klippa och Hop Ann är godl fanatten för små fartyg·.
K a p G e o r g e ( 257) ( Norlumherland-sundet ). F yl',
omgående, som h varje 30 · uppnår sin högsta glans. Höjd
400 fot och synv. i klar luft 25 mil. Fyren hålles brinnande endast under den segellJara års t iden, och tornet, som
är 40 fot högt och hvitm åiadt, står på norra siclan af
nämnde kap. 45° 52' 50" N. 61° 55' V.
P u b n i c o (25 2). (S. V. kuste n af Nm a Scotia). Fyren
är förändrad till ll\ it i ställ et för den förra röda.
K a p 8 a b l e ( 262 ). Fyr, still astående, med röd t sken.
Höjd 53 fot och synv. 12 mil 42 ° 23' l S" N. 64° 37'
12" v.
Dr asiH~en.

K a p F r i o (327). I stället föt· de gamla fyrame på
nämnde kap iir en ny uppförd Yid Fncinfw do Coho å södra
sidan af ön med samma namn. Den äi· omgående, men
tillika stiilaståendc. Under dess omloppstid , som varar 5rr•,
1;isar den 5 förmörk el~e r, Jn·ardera af 5~, samt belyser ho rizonten emellan ~- O. och Syd öfver till V. p. c. 23 ° l'
10" S. 41° 58' V.
San t a B a r b a r a (327). Fyr, omgående, med klart
sken hvarje minut, pil ön af samma namn (Ahrothos Arki·

pelag). Höjd 170 fot och synv. 17 mil. 17° 57' 7" S.
38 o 41' 30" v.
Na u f r a g a d o s ( 328 ). Fyr, omgående, på södra kusten af ön Santa Catharina. Den 'isar onl\ ex.lande klart
och matt sken, som varar 30'. Höjd 149 fot och synvidd
cirka 18 mil. :27° 49' S. 48° 42' 37" V.
"'fl'ilia.

R om an R o c k s (334) (Simons-Boy). Fyr, omgående
hvilken h varje 30' visar ett klart sken, som varar 12'. Höjd
54 fot och synv. 13 mil.
Tornets öfra hälft är hvitt och
dess nedra svart. 3Ll0 10' 7" S. 18 ° 27' 80" O.
C a s t o r H. o c k, som endast har 15 fot vid Hl o-t vatten, l igger N. N. O. t O. 2 2 kabellängder från fyrtorn~'t och
är utmärkt med en ftaggprick, som har ordet "Rocks" måladt
i flagg<'n. Emellan denna klippa och fyrtornet finnas klippgrund på l 9 och 2J fots djnp. För att undvika dessa klippgrund böra fartyg af större f\jupgående, som segla NO.-vart
icke komma fyrtornet närmare än 3 1 kabellängder, inna~
de styra upp för Simons-llny.
Vid inseglingen till Simons-Boy söder ifrån under dager
hr1iles fyrtornet i linia med Elsey Peah; N. 2 V. p. c. leder
emellan Whilile-Roch och !IJi/lers-Puint.
Erinran: Fyren på Kap Point Yisar ett klart sken hvarje
minut, och fyren på Ileman Roc.%s l1Ya1je half minut.
tlstlndien,

,
O e d j o n g .r a n d a n g (3,48). Fyr, stillastående, på
Fort Rotterdam YHl Macassor . SynYi dtl 10 mil. 5o 8' 10"
S. 119 ° 26' 20" O. Tornet är hviU och vid toppen röd t.
Fyren tjenar hufnHlsakiigen att angöra JIJacassar-1·edd
från S. Ull S. V., för hvilket ändamål man bringar fyren i
N. O. l N. (rättvis ande) och styre r rätt dc rpå.
llustralien.

K a p W i e k h a m ( Bnsses-sundet) (354). Fyr, stillastående, belägen på norra udden ar liing Js!a nd, bel ysel"llO·
r izonten emellan \ . N. O. ~ O. genom Syd till Y. N. V. Höjd
2SO fot oc h syii\. i klar luft 24 mil. 39" 35' s. 1430
57' O. Fyrtornet är r nn dt och In iU. Från detsa mma pejlas:
Vest liga gränsen af iio rhinqrw lti/fs i V. N. V. } V., dist,
41 mii, och den ostliga i N. V. t. V. (JisL 4 mil.
Navarino-gnmllet i N. O. t. ~<., dist. 2 1 mil.
Södra gränsen af N ew--Yern·s- öarn e i S. V. -~ S. dist. 9
mil, och den nonl!iga i S. V. 1 V. dist. 7 ~ mil. Pejlin•
game äro magnetiska och rn issYisn ingen 8° 20'. 1861.
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SVARS-DEPAHTI<;m;l\ 'TET.

(Kong!. Bref.)
Nov. 9. Svenskt ångfartyg skal l, vid fart från utrikes ort.,
uti alla svenska hamnar. som af detsamma anlöpas, anses
såsom utrikes-ifrån k01im1ande, så länge något af den å
utländsk ort intagna last ombord på fai'lyget innehat\es.
Nov. 26. Kammarskrifvaren vid FloHan H. Chevalier har
erhållit ett års tjenst.ledighet för helsans skötande.
(General-Order.)
Dec. 4. sekundlöjtnant A. E. Palander har erhållit 3 års
tjenstledighet från den l Januari l 862, för att såsom befälhafvare å svenska handelsfartyg idka in- och utrikes
sjöfart.
S. d. Kanonångslupen Svensksund skall afrustas och upplägga§.
s. d. A ångkonctten Thor nu befintliga svå stycken 24-1tga
kanoner af 17;) kulors vigt och två s-·itga earronader
skola utbytas emot fyra stycken 24-tTga kanoner af l 00
kulors Yigt, hvari iii skola mnändas fyra af linieskeppet
Oskars däckskanoner, hvilka ersättas med ett lika antal
af i förråd varande 24-'Uga kanoner af 95 kulors vigt
och Ostermans modell.
FÖRÄNDIUi\GAR INOJ1 K. MAJ:TS FLOTTA.
Den l O Januari. Till sekund-löjtnanter: utexam. 1\adettkorporalern e från K. Krigsakademien: A. Th. Thunberg
och J. A. Ekelöf, samt utex. Kadetten från Krigsakademien
V. E. Dalman.

AfslrPd med pen;. i on:

Den 21 Janu ari. Kommendörerne Yid Flottan: Kommend.
af K. Svärds-Orden Ch. D. Os !l'rman och Kommend. af K.
SYärds-Orden R. W. Bmclllwrg, sa mt Ko mmend. -Kapten, Bidd.
af K. Svärds-O rden och Kejs. Franska Hed. Legions-Orden
C. O. F. Am een.
Dödsfall:

Premier··Löjtnanten K. O. M. 1/ahm, den 1. Ja~ari.
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