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Om 

Brugen .af Canoi1eer-Cha1ouper. 

P aa en Tid, da D:inmark_ 1111: luvt den Sorg, at blive bero~ct sin F iode og En~ 

gcllaod den · Skam, at have rovet ~en·,, maa del) ~;mske Soe - Officier yære be-

- tænkt ~aa at erhverve sig Kundskaber bm det fordeelagtigste Brug og Anvendelse 

af de nye Angrebs. og Forsvarstnidler, med hvilke hap , .. i næm'1este Fremtid, 

sk"11 bekiempe sin Fiende, for.svare si·t Fad~rland, dets Fyrste og ~ine Lands~ 
., ·- . 

mænd :.;... '·og dette er, 'hvad jeg herved soger at udarbdde og giore ham op: 

mærksoni paa. 

r. 
Da Ifrigs - Skibet lur sin væsentligste· Styrke_ i Siderne, og Carton - Chalou• 

. pen derimod sin Styrke i Ste;nene, sJa flyd.er deraf, at sidstri,eldte ligesaa, om-
hyggeli~ m::u soge at vend~ Stevilen som 'fcfrs'tnieldte Sid~n~. til sii1 ifi~nde. ~ · 
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2. 

Naar Skibet slaae-t· med Sid~n til sin Fien<le, . er det kun underlcastet tvær• 

skibs Skud, da derimod Canoneer-Chaloupen, der maa_ vende Srevnen til, imod~ -

tager alle Skud langskibs, en-Stilling, i hvilken den kan giore Regning paa, at 

hver Kugle er ligcsaa skadelig s0~1 3 tværskibs, ja det skulde blive u_mueligt for 

'c1et Stevnbevæbnede at angribe det Sidebevæbnedes Side, dersom i}{ke Forst

meldtes liden Brede og liden Hoide over Vandet giorde ham vanskelig at treffe. 

3· 
Da stevnhevæbnede Fahrtoier kunne komme til at :1gere ef allene mod 

Sidebevæbnede, men endog . imod deres Liige, ei allene mod til Ankers liggen. 

· de, men og imod Seilende, baade med~tor og saml~r Magt som og med enkelre 

eUer faa af disse F'.almoier, s~a fol ger der:1f, at man maa rænke sig ind i alle 

disse"forskieilige O~st~ndigheder for at uddrage og' ud.finde der rigtigste F:_orhold · 

ved enhver af disse Lei!ighc~cr. Vel kan det aabne Hoved, og underriden blot 
Lykketref, lede tiI, selv under Kuglernes Hvinen, at vælge den klogesre Plan, 
mm bedr~ og sikrere er . det, naar man i rociige Timer har overtænke Tingene 

og dannet sig Regler for sin ·Fremgangsmaade - men- forinden man gaaer ind 

i disse fol-skiellrge Tilfalde 'vil jeg udvikle den danske Canoneer-Chaloupes Egen~ 

.skaber: 

C,mon- Chaloupen er I~ng ~er Stevnen 64, Fod 4 Tomme, -brecl paa Yder

~kilnten afTommeret 1-4 Foa :if Tomme, . dybgaae~de 3 Fod 8 Tomn:ie, har 30 Aa~ , 

, re_r af ::? 5 Fods Længde 1 den har , een _24p~s. Canon til Angreb og en ligedan: ti{ 

at ' dække sin Retraite; begge •ere indrettede til at kunne fra For- og Agter• 
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' . Stevnen lol5e lan·gt ind 1nod Midtskibs, hvor de egeritlig bor· hav.:! de rcs ·PJ.ids, 

naar der enten seiles eller roes et betydeligt Stykke Vei fo r.i nden. di! skun': bru• 

ges, ligesom Canonerne ei heller bor staae over Scevnene, n;tar Cha!ouperrie ere 
' . 

til Ankers or; have Udsigt til Roelighed·. Skulde . Brugen .af Cmonen, v ~ere sig 

den forreste eller den agterste, blive saa l:tngvarig, at den ,formedel st tik1gne 

Hc'ed":_ blev uroelig og farlig at bruge, ci.a bor ·canoneer-Chaloupen· skifrc Stevt1 

imod Fienden, ligesom den ·og bor, nåar Stilling og Omstændigheder ere af den 

Natur, · at det · km · forudsecs, at _det efter nogle -Skud vil blive nodvendi~t at 

rræ~ke sig meere eller mindre tilbage, vende Agterstevnen . ·til og angribe ·111ed 

der værende Cano11; -for at den; · uden.at svinge om, . kan retirere. · 

5· 
Canoneer - Chalouperi -har tvende Mas!er med Spryd - Se:l, hvis gavnlige 

· Brug egentlig kun kan være, -m~r Re ise skal foretages fra · et _ til andet Sted eller 

er saa betyd_eligt Stykke Vei er at legge tilbage forend _Ope~a~i_ons-Sted naaes, at 

man frygter, at M~ndskabet ved Roeningen vilde udmattes, eller nur man J1den 
~ -. ' 

Seilenes Brug ikke troede at kunde enteh naae eller undlobe sin Fiende. Rei:.• 

ningens Staaende er altid hin~erlig i Roeningen, ligesom Brugen af Ca noner og 

Aarer H~ryddig indskrænkes im~dens R;isningen-ente~ opsættes cll~r nedlægg~s. 

6. 
Canoneer-Chaloupen har sine Aarer hver besat med 2 ... Mnnd, den roer 

gode, , s,rn længe Vandet er· nogenhmde smi.1lt og Stt;ommen. ei : fot haard, den 

hai;' .sfr · Mmdskah placeret i ·4 Rader, · hver 2 R <1d,ir aldeles slu;tet og sa·a tæt pa:i 

. liinanden, at en eeneste ret ulykkelig Kugle skulde kunde dræbe bg qv~ste den 
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halve Besætning, 3,0 Mand eller fleere, ,et Tilfælde, der .ikke kan fi'nde Sted· i 

det ~tekste Odogskib; man uagtet et saa stort Tab er mueligt, har dog Erfaren.: 

hed yiist, at ingen af de <lanske Cunoneer-Chaloupe1·, . uagtet de fo rskiellige al• 

vorl~ge Affairer mod de Engelske i 1807 , h,we have mecre end 6 a 7 Mand 

dræbte og qvæstede. · Imod uroelig Soe og ha:ird Strom kan ingen synderlig 

Fremgang .ventes. D :1 M :.adskahet p:ia Canoneer-Chalouperne aldeles ingen Be

skyttelse eller Værn have for ,sig, saa bor de ikke gaae deres F1ende saa nær, at 
• \ 

,. de ere underkastede Skraae - J{ugler, ·det vi:lde blive alt for uliige Partie; thi Ca-

non-Chaloupens Skraae vilde k,nn finde -Indgang igicnnem Skibets Porte, . og selv 

disse Aabni~1ger formindskes , og t i.lsidst (orsvinde, i samme Forhold som Cano-. \ . 

neer - Chaloupen afviger fra Perpendiculairen paa Fiendens Batterie. Heraf fly. 

der d,i, at Canoneer- Chaloupcr ei bi:fr brug=es til at entre , mindst er hoit Skib, 

-da der ;!ldrig .kan ventes noget godt.Udfald herpaa,. ·med mindre Frygt, Uorde.n 

()g Consternation var gandske herskende. paa Skibet. 

, Efter . saaledes ,lt have amly seret Canon•C~haloupens Egenskaber, gaaer Jeg 

nu over til 

Canon.Chaloupens Brug imod 
liggende Fiende. 

en . til Ankers 
I 

Ethvert til Ankei:s liggende fiendtligt Skib kan a.f angribende ~:i.non- · 

Chalouper ansees som Centrum af en Circu1, der, i He~syn til C1moneer-Cha

loupen, har sammes g~ndske Afstand fra Ski~~ til R~dius, men, i Hensyn. tri 

Skibet derimod, kun Skroge~s h;1lve L,ængde, hvo1·af flyder, 1 at naar Skiber" fol." 
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at presentere Siden i Src'dcn fo:- Srevnen til Canon. Chaloupen, svinger ¾ 
Circul, da vil dette Stykke ,tf Peripherien sraae i samme Forhold til den j Cir. 

cul1
, som C,mon-Chalpu.pen maa svinge, for igien ar irnnne beskyde Skibets Stevn, 

som ovenineltlte ~de R.idii. Af dette og nedenstaaende Figur · , 

læres, at ·jo nærmere Canoneer-Chaloupen er sin Fiende, jo lpstigere km den 
' ~ 

komme ud af Fiendens Skuds Linie og igien komme til at angribe hans Srevn, 

, men det secs og, at Canon -Ch.iloqpen vilde ei allene blive ynderk.istet Skra.ie, 
. . / 

men endog Mousquet · Ild, dersom den skal være saa nær at kunde svinge Jigesaa 
. ' \ 

hastig som Skiber, og at alt~aa ethvert Angreb, paa et med Spring forsynet side. 

bevæbnet Skib, med een Canon-~haloupe ~Iler med flecre, naar cte ' ikke have ta• 

ger forskidlige Stationer, _Jettelig 1nislykkes, med mindre det angrebne Sl~ihs 

.A.nilleric er af saa ringe Calibre, at dette ikke kunde naae C:inon - c;:halouperne 

medens .'disse med Eff~a kunne :igere. 

g. 
Enkelt C,rnon - Chaloupe, som, ~agtet 6,1ensraaende, vil angribe sidehe

væbner Skib, bor altid soge, naar Stilling og O.mstændighed.er d'et nogenlunde 
' . 
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•tillade, _ at' angribe sam1ne p~a cen af Stevnerte, og me·d H.e11syn til muelig_ Afdrift 

derefter indrette sin Cours. 
1

l{an Morlcc, T :uge· eller -Mangel paa Aarvaagen

hed hos Fict;den give Anledning til at troe sig ubemærket, da bor Canoneer• 

Chaloupen med al-muelig Stilhed nærme sig ind paa Fi·endcn, jo mecrc jo bedre, 

og ikke losne noget Skud forend det næsten er umueligt at skyde feil, og da 

kan han muelig snart blive hans Mester, 'men er Tilfældet ikke saa1edes, at 

Overrumpling kan h,we Sted, dJ1 bor han beskyde Fie11den, saasn,frt han ' troer, 

at hans Skud kunne luve god Virkning, men dog stedse vcdbli ve at roe i11d pla 
. ' ' 

ham indtil han skiouner, at hans Skud erc sikre og gii:ire foronsket Virkning, da 

- han ei hor komme nærmer~, for eI uden Nytte at udsætte sig fo r Slude., Be. 

mærk.es det, at' Skiber har Spring fo1 sit Agterskibs Styrbord Side, da bor C;1-

'1on - Ch:i.loupen under Nærmelsen holde sig noget meere til sin Styrbord~ Side 

end lige for hans Stevn, og har Fienden et Spring hængende fra sin B:ighord

Side, da bor: Canon-Chaloupen holde sig lidet meere til sin, ~agbord-Side end lige 

for hans Stevn, og det alt fordi Ca non -Chaloupen, naar iienden haler i1{d p :a 

Springet, derved hurtigere kom1ner ud af Skud og hasrigere igien kan beskyde · 

ham skions ind. 

9· 

Ve'd at angribe et fiendtligt Skib, bor iagttages, at man, fo r at sikre . 

- sjg Retraiten, .rager Post _til Luvart af Ski.bet enten i Henseehdq til Vinden eller 

·scrommen, at man, om fkcre fiendtlige Skibe ligge samlede eller i Nærheden, 

angriber det lnvarres te , da dette ellers kan kom 11.11: ned_ og afskiær~ de Angri- / 

hende; dog kan mm _dristig frav ige ~enne Regel og a ngribe et til Luvart af sig 

liggende Sl<.ib, · naar mån rnten er saa nær b-~rydelige Rmerier, at man i Rct_rai-

ten kan-dækkes af dem, eUer har i Læ af sig saadanne Gru,ndc, der h_indre· Fien• 
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den fi·,1 at forfolge 10g . afskiære, imedens . man selv kan ({yå e ind paa dem 

clh;r over dt m; dog kan der, hvor Angreb skee! fra fo rsk idli ge Stationer, ikke · 

al rid forekomm.es, at JO ccn afdisse Stationer k11; blive. noget .i Lc,; af Fi_enderi, 

men her kan og den cene Station secunderc dl!n anden. 
0 

N ,L1r O mstændigheder• 

1;1e saaledes tillade Canonccr - Cl;alouperne at angribe ~kibet fra den læ Side, lu• 

ves endog den betydelige Fordeel, at Skibet, for~1emmelig om samme har faaet 

Skade pa1 sin Reisning, kan blive ·node til ~t pvergive sig og ikke , som naar 
' ' ' 

samme ~ri Læ, kan k1ppe o_g soge Soen , ciler Kameraters Beskyttelse. 

IC. 

Alle de Cmon • Chalouper, som ere p:1a e~n Station,- hor stedse under Ae• 

tion holde s_ig a!J eles tvæ,rs fm> inanden, da den, n1i1: dste Afvigels~ derfra saa 

let Ioraars;Jger, nr de , under Rog og Tummel, kunne komme til ar h,!!skadige 

hinanden, og eer Skt:1 d fra sin Landsmand virker storre Mismod end i:o fr~ siti 

F ie'nde - ·..._. er saad,uH Skud tilimctgior Tilliden hos Mandskabet til ~ine Officie

rcrs Dudighed. 

I I. 

Cc1noneer. Ch,dcuper hot· ~kke .angribe- begge Stev~ene paa noget sidebe;

væbnet Skib ; thi dersom samme svinger ¾ Circul., da vender hi n derved B:red-' . . . \ 

Si den til hegge Parr.eme, og er selv ikke beskudt hverken langskibs eller skions 

::i f n6g~n ~. de b6r, om de ikke ere fleere end 2, enten s~mledc angribe een af 

· Fiendens Srevne og conrinuere der indtil han begynder ar svinge, da de sn:ax bih-
• ' •' . ' . 

sprede sig hver til sin Side og tage saadan Position som vedlagde Figur 1. ud.·. 

, viser for e.t storre Antal, eUer de bor strax t,1ge denne Stilli~1g, i hvi]li.en håve~ 

den betydelige Fo; decl, , at de stedse beskyde Fienden i en Vinkel af ,J5 ø ciier ·. 
. . ' 



Middel. Linien imellem tvæ1;skib's _og langskibs, at Ficnden ikke kan s,'arc 
I 

uden med enkelt Canon, og at' dersom han svinger for at vende Bred - Siden til 
r 

den eenc af ChalouperneJ saa beskydes han aldeles langskib$ af den anden. 
/ ' 

I 2, 

Saasnart en Samling af , Canifn. Chalouper haves, bor samme inddeeles i 

,3de Deele, ~om kudne kalde's Centrum, hoire Floi og vensti-e.Floi. 

I 3· 

Naar et An_t:1l af Can.:m-Chalouper besteh1mes til at angribe enkelt betydeligt 

~rigs -Skib, , og Angrebs. Pbnen ved bor lig er lagt med Hensyn til at forsikre 

sig Retraiten enten formedelst Luven af Vind eller Sti:om eller forme-deist Batte• 

rier eller Grunde, da bor denne Magt, saafremt Skibot vender Bred• Siden til 

den Ifanr, hvorfra Angrebet skal skee, deele sig saaledes, at den Commanderen

de lader de Clnlouper, der ,i Centro hore til .hans hoire Side, forsræi·kc den 

hoire Floi; ?g de Chalouper, der i Centro hore til }ians venstre Side, forst_ærke 

den venstre Ffoi, hvorefce1· alle tage Post som Figur r. uaviser , sa.1kdes at den 

mellemste i hver FWi har Skibets Milte i 4 Streger fra sarnmcs Kii:ils Linie. 

Chalouperne bor ikke ligge for larigt fra hinanden, da derved de inderste ·:if 

hver Floi komri,e paa Skud at fleere af Skibets Canorier , de bor t!i heller ligge' 

hinanden 'for nær, . baade "ior ar de kunne have. fri Ra1dig-hed for deres. Aarer og' 

for at. Skibets Kugler kunne fin,de fri Passåge imellem <lem; , Den Commande-· 

rende .bor selv· alleene forblive i Centro for des bedre- at kur1nc overskue det· 

Heele; dog· bor han, ' om Skibet ·.skulde anvende sin Ild putl denne enkel.te fciu.· 
- loupe; holde sig noget tilbage, efterdi den Skade , han.kan gior~ paa Ficndeus 

Bred.: 
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Bred.side, ikke er 3.t ligne me_d ·den Skade, han fra samme kun faae. Den Com

man<l.er;endc kunde og, om -saadant forekom ham bedre, opholde sig i et let 

Roe -Fahnoi, for i samme at kunde roe omkri1 g fra een til anden Fkii. Anta~ 
. ' -

ges. nu, at den angf·ibende Magt bestaaer af- 1·5 Chalouper, ~aa hlivcr cle,r. 7 paa 
Iwer Floi, tilsammen r4, som"indskyde Skibet i en Vjnkel af 45°, men dti ::ide 

J{ugler, soip passere eller giennemsrryge et Skib i d~nne Vinkel, giore figcs:u. 
. I ~ \ 

megen Skacle ?om 3, der passere tværskibs, saa. er det klart, at disse 14. 24pun-

dige Ca noner maae, saa længe Skibets og _Chaloupernes Stilling imod hinanden 

bliver den sa1hn1e, kunne giore samme Ska<le og Ravage i Skiber, som na.ir ir 

sa-ad.mne C,u10ner skiode ham tværs ind - , men ' det c~· ikke nok at veie , sin .. 
egen Styrk7 , Fiendens 111:-ia lægges i den anderi Skaa!e, 'dersom man ' ellers vil 

.lære d~t Udfald, som der er Grund til at haabc eller formode. Skibet km imod 

denne Magt ikke brug'e uden ·faa i meere eller mindre skarpe Vinkler stillede Ca

noner, som jeg vil antage at være I paa hvert Ruterie agter og 2 paa hvert BJtte1 
• 

'-- ' 
rie for, ·til~ammen 6, men · da disse alle bestryge Canoneer. Chalouperne lang-

skibs, saa bor disse 6 Canoners Virkekraft, for · at sammenlignes med Canoneer:. 
' I 

Ghaloupernes, der e ansat til' !21, anslaaes for ,:r,8, · og alrsaa bliver Fo~holdet 

imellem de stridende Kræfter, saa længe disse ere i den Stilling imocl hinanden, 

som'_ Fig. r anviser, som 7 til 6, og. Fordeelen folgelig, · Blot med Hensyn til 

Artilleriets Styrke paa Canoneer--Chalouperne's . Side ; forudsat at begge Partie1°s 

Ganon - Calibre ansees lige. ' Ua,gret denne Fordeel v~rkelig ikke er ,ubec_ydelig, 

et den dog -ei stor nok til at give Vished om Seiere/1, der ofte, formedelst ind~ 

treffe-ndc Hændelser ·og· uventede 'Bi-Omstændigheder, kan fal<le i a'en Svagercs 

I.:.od; men -d~ Canonear- Chaloupe1:ne }:1-ave 1et stort AreJl at t<t"æffe paa fra Fien• 

dens Top indtil Vandet , disse . de--tirnod - formedelst deres lidcn ·.- J-loide over _van-
B 

,, , 
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det kun fremstille .en · ubetydelig Skive for Skibets Skud, · a[\ Canoneer-Chalou

perncs C:rnoner stedse stilles og bruges i deres naturlige Stilling, hvilket virker.: 

en hurtig Ba!tiening; Skibets Canoner derimod, som skulle anvendes i ei1 sk.i rp1 

stillet Vinkel, fordre megen Moie med Baxning ,.. Laden, Tilbord'ebringen ~g 

~tter B.1xning , hvilket alt virker en meget langsom Betiening og Ruin_ af Ca• 

nonens App1rar, saa k:rn man under disse Omstændighedi:1· love sig et temmelig-; 

sil~k err ford eelagtigr Udfold~·· 

Naar et Antal af' C:mon- Chafouper bestemmes til at angribe enkelt bety~· 

ocligt Krigs- Skib, og Angrebs- Plane1v ve9horlrg er lagt ·med Hensyn til at for

sikre· sig 1-tetrairen ent'en formeddst Luven' nf Vind eller Stron~ eller formedelst 

1httcrier eller Grunde, da bor denne M ,1gt, saafremt Skibet vender Ag:ter-S~ev: 

n•;:n til, deele sig -i 3de liige Deel.e og tage Station saalc-des som Figur 2 ud.viser. 

1 denne St~lling bestryg.:r Centrum det fiendtlige Skib aldeles langskibs med 5 

Cmoner, hvilkes· Krafr, i Folge hvad er sagt i foregaacnde §, bor nnsbaes til 

1.5, og begge Floient bestryge Skibet i en Vinkel af 45..9 med 10 Canonef, hvi9 

Nrnft i Folge · samme ~ bor anslaaes til 15, ahsaa er Cmoneer -Chaf ouoernes 
~ ' L 

Virkekraft paa Skibet liig 30 Ct1noner ; der beskiod s,unrne tværskibs. Skiber • 

kan derimod anvende paa Canonecr-Chalouperne 2de Canoner paæ hvert B.merie 

rer agr~r ud, hvortil endnu bor regnes den agtersre Side- C.rnon paa hvert Bat

tcrie, om samme mui:l ig kunde baxes i en Vinke l af 45°, ah tilsammen ~ Cana-

- ner, hvormzd Skibet k«n forsvare sig, men da Skuddene af disse 8 Stykker alle . . 
gaae langskib~ ind ,p,rn Canoneer - Chalouperne, · saa hor de, i Ovcreenstemmcl~e · 

med Beregningen over sjds tmeldtes Skud, ansfa~es for 24, og folgdig bli.

ver Carioneer - Chaloupernes Virkekr:1ft .i: Forhold til Skibets~ saa længe begge 
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P,;rter blive i her a.n-tagne ·stilling imod hinanden, og naar mm antager Canoner<t 

nes Calibre nogenlunde liige, som 5 til 4, ·_ hvilken Fordec;l, foree1:iet med hvad 

i de sidste Linier § 13 er _anfort 1 giver temmelig Siki<erhed for et fordeebgrigt_ 

Udfald, 

Er det Forsteynen Skibet vender dl den Kant, fra. hvilken et Antal C,t

non- Chalouper, i Overeenstemmelse med de i foregaaende ~ ~ anviiste Lig-tta

gcl:er, vil angribe, da bur Magt_en ,deele sig i 3de Deele og tage Stil!LL1g, som. 

Figur 3 udviser. Canon • Chaloupernes Vi'rkekraft bliver her, ligesom i fore

gaaendc Fig. 2 og ~ 14, liig 3c Canoner, der !:ieskiocl Skibet tværskibs. Ski

bets Virkekraft vil, etter Constructionen af de;u Boug, emen bli·Ve d_en samme, 

som i næst foregaaende eller mueligt ' lidet storre, dog ikke storre end Cmol\ .. 

Chalouperncs , saa at Fordeelen dog, form-edelst Arealer og de fleere i ~ 13 an

forte Ausager, vil blive · paa Canoneer- Chaloupernes Side. · 

Skulde det Skib, man vil angribe, hverken vende Stevn eller· Side til 
J • 

den Kant, f;a hvilken man med et Antal Canon.eer- Cha1ouper maa eller "'.il. giore 

Angreb, m~n at samme ligger i Skak eller paa en Vinkel af 45° fra den Linie, 

paa hvilken Centrum vil tage Statiod fra Skibet som i Fig. 4, da bor den angri.._ 

hende M:1g~ dee!e sig i ::ide Deele saaledes, at den venstre Floi tilligemed .de Cha

loup.er af Centro, -som hore til den venstre Side af den Commanderende tillige-: 
. - ... ' 

med den Commanderend.e selv, placere sig pai1 Perpendiculairen af Sk~bets Kiols, 

Linie og derfra _ skyder __ ham re,t langskibs ind, in!~dens den ovrige Magr placer<;r_ 

B2 
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sig saaledes, at samme bestryger Skibet i en Vinkel af 45°. I dette A~· 

greb besky des nu Skibet af 8 Canone,r ret langskibs, hvis Virkekraft, efter hvad 

tilforn er sagt, ·, bor anslaaes liig ::24 tværskibs , og end- videre bestryges Skibet ' 
' 

af 7 Canoner i en Vinkel af. 45 °, hvis Virkekr:1ft af samme Aarsag bor apslaae~ 

til 10½; altsaa den samlede Kraft imod ' Skibet liig 34! Canon tværskibs. Ski• 

· bet kan under disse ?mstændigheder kun forsvare sig med 2de Bougporte og i •, 

d~t hoiesre :med 'l Canoner pa_a hvert Battede pa,1 den eene Side, hvilket alt ril

s:immen kun g ior · 6, . som, da de aile betsryge Canon . Chalouperne langskibs , 

. . 

I 

bor anslaaes liig 1 8 tværskibs. Der. sees heraf, ar Fordeelen er under disse Om-

stændighedci• meget stor paa Canon . Clulouper nes Side, men som Gevinst og 

Tab i Almindclig'hed gierne sta~er i Forhold til hina~den, sa:1ledes er og Canon:

Chalouperne her meere ' lidsat ,' paar Skibet maatte forandre. sin S_tilling •. 
' ' 

17 . 

Alt hvad som er s:;gt i foregaaendc § bliver og~aa anve~deligr, , om Skibet 

har vaigt den Stilling , og Canonecr • Chalouperne, i F olge Omstændighederne, 

m aae angi;ibe fi-a den Kant, som F ig. 5 udviser, _ kun med den Forskiel, at her, 

ske.ir Angrebet fra Centr? og hoire Floi, isteden for i Foregaaende. fra Centro 

og venstre Flifo , 

l 8-

· I alle di~se Angreb ct-e Ski hen es Skands,e • og Ilaks. Canoner · ikke tager . 
med i Beregningeff, og der fordi man tildcel5 ikke kan vente, at de k unne have:, . ,. ... 
synderlig Vi1:Jrning paa saadan Afsta.nd, hvor _Skraae fra . Batterierne ikke kan-

rækk.e, og rildeels fordi de Engelske gierne ikke hav~ langc-Canoner,. men CarQ•. 

nader paa disse Steder. 



19•, 

' 
Sk1,1lde det 6endtlige Skib, som i Fig. 1 tinder sig beskudt i en Vinkd af 

I 

45° af de ~de Floie med en Kraft, der forholder sig, ) Folge § 13, til lun:, · 

som 7 ril 6 og som kun har lider eller intet Object ar nnvende de fleesre af sine 

Canoners Kra(t paa , forandre sin Stilling saaledes, at hån, ved at svinge fire 

Streger, kunde vende •Bred-Siden til' cen af Floiene, - da bliver Folgen deraf, at ' 

han i samme Oiebli,k vil finde sig beskudt ald~les langskibs af den anden FWi, og 

at den Floi, soni ved Skibets fotandrede ...S rilling nu finder sig tværs fra ,hans 

-Ered- Side, srrax so ger hen og fonpercr sig i Centro hos cl.en C-omma~derendc~ 

som med al Ifra'ft har roer frem og taget sin P~st midt imellem dem. . Efter - " ' ' 
denne Skibets og C:11100 Chaloupernes fo randr.ede Stilling, vil deres Position bli~ 

ve som i Fig. 4 eller ;, hvor sidstmcldres Forded endnu er storre. 

20. 
, ' 

Skulde Jet fiendtlige Skib for.indre sin Stilling fra den i Fig. I til den i 
' ' 

Fig. 2 eller 3 , d<!_ bor den Comnunderende stnx toe frem med al Kraft til Cen-

trum, h; orril b~gge Floiene ufrirrovet· sende d_e ~de nærmeste Chalouper for. at 

formere Centrum p:u begge Sider af den Commandei:ende. I denne Stilling ' 

bliver ~anone~fr - Chaloupcrnes Fordeel storr~· end i Fi-g. x • . 

21. 

Skulde det fiendtlige Skib forandre sin Srilling fra Fig. ~ til 1, da bor 

den Comnunderen~e srrax. afsende to Chaloupei; til. Forstærkning ' til hver .Floi, 

og den Cornmandcr-ende trækker sig selv tilbage, I denQe·-.St.illing er Canone1:r

Chaloupernes Fordeel mindre end i Fig. z. 
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Skulde det fiendtlige Skib· for,mdre sin Stilling fra Fig. z til Fig. 3 ~ da 

forb live Canon- Chalouperne hvor de ere • 

. ~ 3-

Skulde det fiendtl rg~ Skib forandre sin Stilling fra Fig. 2 til Fig. 4, da . ' 

forlad el· hoire Floi str:1x sin Post for at forstæi:-ke Centrum, · da den Comm:u~-

derende, tilligemed alt hvad <l_er er paa hans venstre Side, i gien: forlader Cen-· 

trum for at forstærke venstre Floi, ·saasnart hoirc F loi er ankommen til Centrum: 

de Chalouper, som blive _ tilbage af Centro, trække sig noget ti l venstre Side for 

at forblive paa venstre Side af den ankommende hoire Floi. -
, \ 

Skulde det fiendtlige Skib forandre sin Stilling fra Fig. 2 til Fig. 5, d:i 
forlader venstre Floi strax sin Post for at for~tærke Centrum, da den Comman• 

derende, tilligemed alt hvad der er pa; hans hoii:e ..Si<li!, igien forlad er Centrum 

for åt forstærke hoire Floi, saasnart venstre Floi er ankommen til Centrum: de 

Cha!ouper, som blive tilbage af Centro, trække sig noget til hoire Side for at for• 
. I 

blive paa hoire Side af den ankommende venstre Floi. 

25. 
Skulde det fiendtlige Skih forandre sin Station fra Fig. 3 til Fig. 1 , d,1 

·afsender den Kommanderende strax alt hvad han i Centro har paa hoire Side til 

hoire Flois Forstærkning, og alt hvad han har pa~ venstre Side til venstre Flois _ 
. ,, 

Forstærkning. Selv forbliver han i samme Dircction fra Skibet, men trækker 

sig 'tilbage. 
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26. · 
Skulde det fiendtlige Skib fora ndre sin Stilling fra F ig. 3 ril Fig. z, da _ 

,forblive alle Canoneer- Chalouperne hvo1· de ere. 

27. 
' 

Skulde det fiendtlige Skib for:mdre sin Still ing fra Fig. 3 til Fig. 4, da . 

forlader hoire Floi strax sin Post for at forstærke Centrum , da den Commande-

1·ende, · tilligemed alt hvad· der er paa hans venstre Side, igien forlader 
-

Centrm~ for at forstærke venstre Floi, sai\snaq hoire Fli:ii er ~11komme11 til Ccn., 

trum: de Ch1louper,- som blf ve tilbage af Centro, tr.ække sig noget til venstre 

S.ide for at forblive paa venstre Sid~ af den an·kommenclc hi:iire Floi. 

, 
r Skulde det fiendtlige Skib forandre Stilling fra Fig. 3 til Fig. 5, da fpr-

lader venstre Floi strax sin Post for at forstærke Centrum, da den Commande

rcnd~, ·;illigemed alt hvad d~r er paa hans hoire· Side, igi.en forlader Centrum 

for at forstærke hoire Floi, saasmrt venstre Fli:ii er ankommen til Centrum: de . . 

<?h11lo~1per, som blive tilbnge ·af Centro, trække- sig noget til hoire Side for at for-

blive· paa hoire Side af den ankom1nende venstre Floi. 

29. 
Skulde det fiendtlige Skib forandre _ Sti:ling fra Fig. 4 til~_ij' 1, . da for

lader · hcele den Magt, som er i Ccntro, strax-denne Station dg tager Post som 
' . 

hi:iirc Floi; · d-cn Commande_rende forlader venstre Floi og tager Post i den Di• 
, . 

reer ion fra Skibet, so1~ Centrum almindelig ~aver, men noget tilbage, 

30. 
Skulde det fiendtlige Skib forandre Stilling fra Fig. 4 til Fig. 2 eller-3, ' da 

forlader den hoire- Floi, 5om er i Ccntro, st.rax denne Smio1i og tager sin sæd-



- 16 

v,mlige Post som hoire Floi: de i: Centro rilb:igeblivende Canoneer-Chalou

per trække sig noget til hoire Side for at -forblive pa:1 ?enne Side af de ovrige til. 

Centr~1m horende Chalouper, der nu forlade Sta.tionen ved ·venstre Floi -og tage 

deres sædvanlige Post i Centro. 

Skulde det fiendrlis-e Skib forandre Stilling fra Fig. 4 til Fig. 5, da . forla

der den heele M agr, som er paa venstre Floi, srrax den Sur ion og soger Cen

trnm for• der at n1ge Post: saasnart Centrum nærmes, forl~der den ' heelc ,:M11gr1 

som er i Centro, igicn tlenne Station og tager Post paa hoirc Floi. Den 

Commanderende folg!!r Magten,_ som. soger · hoire Floi. 

'skulde det fiendtlige · Skib forandre Stilling fra Fig. 5 til Fig. r, da,forla

<,ler den hede Magt, som er p;ta Stationen i Centro, • srrax denne Post og s_ætter 

sig paa ven~tre Flois Station. D'en heele Mtgt ,_ som er paa hoire Floi, bliver 

hvor den er, kun den Commanderende -forlader hoire Floi -og tager Post i den 

Direction fra Skibet, som Centr1,1m almindelig har, men noget tilbage. 

33· 

Skulde · det fiendtli_ge Skib forandre sin Stilling t~a Fig. 5 til Fig. '.l eller ·3, 

da forlader den ve11str~e Fl01 , som ·er i Ccntro, strax d~nne Station og tager sin 

sædvanlige Post p,1a venstre Floi. De i C,enrro ,ti!b'.lgeblevne C:moneet·-Cl1:1lou• 

p~r trække sig noget til venstr.e for at forhli.ve pJ~ venstre Side· af de <ivrige, ril 

I 
, ' 

Ccn-

. , 
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Centrum l~erihorend~ Chalonper, som imidl~rfiitl have forladt Stationen ved hoire 

floi og nu-ankomme til Centrum for der- at tage deres sædvanlige Post. 

34· 

Skulde det frendcfige Skib forandre sin Stilling fu Fig. 5 til Fig. 4, 

d:t for I.i der '<len hede Mc1gt, som er p:1:1. hoire Fli:ii, strax den Station og so ger · 

Cen_trum for der at t,1g c Post. Saasn~rt Centrum nærmes, . forfader den heel~ 

M,1gt, som er i Ce11:rro, igien denne ~ration og tager Post paa ve,nm·e Floi, De~1-

Comm:rnderende fol ger den M:igt, som soger venstre Floi •. 

. . 

N.1ar Canoneer- Chalouperne . saaledes ·under. Angreb ere sratio~ercde i visse 

Direct ioner fra et fiendtl_igt Skib, da bor de være meget <1pmæ1ksomme paa, o.m 

de ikke af Vind eller Srrom forsættes ud af bestenue Direction til hoire eller ven" 

stre Side, hvorved deres egen . Ild bliver mindre skadende for F_ie.nden qg de 

selv udsættes for liden af fleere fiendtlige Canoner. Naar saadant bemærkes, bor 
drn ældste Officier pila hve·r Station tilkiendegiye de a~dre, at de, alle paa een.~ 

" gmg, roe op i hinandens Kiolvand til hoire eller venstre, alt eftersom de erc 

hl evne forsatte, for .igien at kunne være i rette Di-rection fra Fienden. Ligele

des bor scedstholdes bie med, at Canoneer- Chalouperne , - t1agte; de ere ,i be

stemte p ·irection fra Fienden, ikke·af. Vind eller Str<5in forsættes saa _nær ind pat 

ham, at de kund: blive underkasted~ hans Skraae, ei hell~r drive tilbage, hvor: 

ved' deres egne Slmds Sikkerhed og gien nem brydende Krafr formindskes: i for~ 
ste Tilfalde bor en saadan Station, alle •pa11 eengang, skodde tilbage, og i sidste 

Tilfælde; alle paa cengang l roe frem. Skulde . det hænde) at de efter saadan 

C · - ) 



', Manoeuvre ikke alle vare ret tværs fra hin.1nden, da maa,. i Anledning af hvad 

er sagt i § :10, de agterste ikke skydeforcnd de ere komne tv.ærs med de forreste. 

I,igesom langskib Skm1 ere de .farligste for enhver'enkelc Canonecr Ch:1. 

_· ioup_c; saa e1:c derimod _tv,ærsl~ibs Skud ',de farligste foi; en Samli~g Crnon cer-

·cha·loupet', der cre stillede· tværs fra hinanden. I forste Tilfælde lrnn en ulyk~ 

' kelig KugL: d; g kun i:>dc:leggc ci1 enkelt Clu!onpe med den s Mai1d'skal), , i sidste 

derimod kan den saimne ' e·nkcltc I{ugle odelegge mange: diss·e Fahrtoiers svage 

Tommer og Mandskabets blottede Stilling kan ingen :Modstand fremstille, men 

-giver !{uglen fri Raadighed til ar bestryge den heele Linie. Heraf indsees· d:i 
• r • • • 

N odvendigheden a!d1;ig ar presenterc Enden · eller Flanken af d1 s,rndan Linie 

for Fiendrns Skif t , hvilke't ikke al1eene bor i:tgtrnges, n.rnr man med en sam• 

let M:1gt nærmer sig sin Fiende til Arigreb, men endog noie observere ved Be-
- . 

stemmelscn af An.grebs. Pbnen, at intet -fiendtligr Skib ell'e1; Fahrtoi ligger i StiI-

Jing til ar kunne fhnquere nogen
1 
af de Lii1ier, . paa hvilke M,1gten under Angre• 

bet stilks eller km· vente ar blive stiller. ' 

37· 

Der km være Omstændigheder, som gior det rigtigt, at Canonee1·-Chæ-

, louper, undet.' er ·Angreb paa til Ankers liggende Skib, selv 
1
ga,1e til Ankers,,so111 

for Exen1pel: · dersom Vi.nd,-0g Strom er saa . kraftig, at de ikke _med Aa-rerne 

kunne comeHcre dem . paa v:ilgt~ Angrebs - Puncr., og y indcn c)kr Str-01n~nen, 

~lier den a:f disses forski.dlige sammensto~endc Dirc..:t·ioner ~evirkedc L,ini~, . er 

saaled~s, at Chalouperne, ved at svaie op for Ankcrer, vise Stevnc:n til det 



. , 

fiendtlig~ Skih. Mueligt at Leilighed endog kunde indtreffe, hvor det kunde 

komme tilpas, at have en Ende til Spri ng i sit Anker. · 

I 

Om Canon Chaloupens Brug imod s~il~nde Skibe. 

38· 
For1:1dcn de Bevægelser, som Skibet nndet Seil h;1r tilfælles med Skibet , 

frl Ankers, ne~lig at kunne, ,u,d~n b.etydclig at fora,ndre p:iaværend e Pbds~ , 

stille sig i 'alle forski.ellige Din:ctioner, lur det fors·cc endnu Bevægelsen frem ad, 

som i Forhold til Vind, Strom og Seilforing er storrc eller mindre : en Egenskab, 

der gior Ca non. Chaloupers -Forhold , imod Krigs - Skibet under Sei'l hngt van

skeligen: end imod det til Ankers og -for.· eq stor Deel indskrænker deres , 

Virk,~kreds enten til blot .at agere i .stille Vei~, . elbr ,om -der c1: Vind, da blot t'il 
' at ang~·lli e fra Luvart_ saada1_111e Krig~ - Skibe, . hvis Artillerie i½k~· kan naae· Cano'n'"' 

Chalouperne, imedens disse kan ska.de hiine; , iQ1idlertiid sk.ll jeg dog soge at. 
' vise de meere og . mindre skadelige. Stilling-er:., s~mt hvad der. er* ~t iagttage, ved 

1 

disse Angreb. Det foruqsætte~ .her, . ligesom i foregaaende, . at d~t ikke er i Soe:. ,, 

gang, stiv Kuling, haard St'rom eUer langt til Seks, at Canoneer -Chalou_P,e1~ · 
' ' 

skulle giore Lykke, men i ,stilågtig Vei1~ og Vande, under og imellem Land og 

Havne; 

39· 
~.ur Canoneer - Chalouper ville angribe et unåcr Seit værende CouffJrdiee, 

Skib, • da male fo1·:det fors te be11yms de ali:nind_elige Jagt. Pi:i~cipd· for saa. vidt 

_Cz 



' 
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de . her kunne være anvendelige ; i ovrigt maa bemærkes, tt da cle't ei. 
kan paatvivles, at jo Skibet soger Leilighed at flye, saa er det bedre at være 

lidet i Læ af samm: end til Luvart, heldst om Ganoneer-Ghaloupcn ikke er sei-- . 

lende, men roende; thi da Chaloupen k,m roe_ stik op i Vinden, saa vil det ,•ære 
umucligt for Skibet at undgaae Chal6upen ved at krydse sig op til Luvart i vore 

Fa_hrvamle, hvo_r . lang-~ Srrækkebouge 'sielden ·forefindes: imidlertiid maa Gi 

non • Chaloupen, naar den er i Læ, være meget opmærksom paa Skibets M,1-

11o~uvre, at samme ikke ved en pludselig Afhoidning seile~ ham i Synk. Ere ' 

fleere end een Chaloupe paa Ttgt efter et Couffardie -·$kib, d,l bor de ikke soge 

ham samlede, men paa forskieUige Kanter, efterdi een er foldkofomen M agr 

1,10k imod ham og det her kun gielder om at kunde naae -ham i hvor han vender 

sig hen. Er Canoneer • Chaloupen under saadan en Jagt ·seilende og der kun vi

ser sig lider Haab cm at opnaae Skibet ved Seibds, men at det rimeligviis sikre~e 
vil skee ved Roening, d:1 bor Cano:1ecr-Ch:1loupen, om det hemærkes, at Reis

ningcns Sruende hindrer Fremgangen, og dens Nedtagelse og :Bergni11g mueli·g 

spilder Tiid og belemrer, ikke betænke sig paa at kappe Reisningen o~ kaste 

$anJm~ ov~rbord, d:i cl taget Couf.fardic - Skib :ctltid vil ~væi·c af l~ngr storre Vær• 

die og det tagne Couff.irdie -'Skib siden kari slæbe Chalmipen eller~ om bcho

ves, afgive Materialier ' til ~t kunne i Hast danne en liden Hielpe-Reisning. 

Den farligste ~tiUiHg, i hvilken Canoneer-Chalouper kunne befinde ~ig 

fra et under Seil værende l{rigs -Skib, . er at være pJa Pe.rpendicuhiren nf den 

Linfe, paa hvilken Skibet kan lig~e opbrast~ og da ·man kan regne,. at ~t Sktb 

:hr.i ligge opbr~s,t, eller være . uden Fart" ikke atlecne tæt_ ved Vinden med e~t 

Merseil bak, men endog indtil , Streger- fra t~t ved Vinden, 11~11" al!e Seil foi-
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stes h,lk, S31 sees heraf, at der paa hver Si'de af Skibet' er en Vinkel af 3_ Stre

gei::, som, paa Grund af at enhver Canon med Beqvemmelighed b:1xes :2 Stri:ger 

til hoire og :2 til venstre, endnu ma,l foroges· med 4, !ils,rn1mcn 7 Streger, i 

hvilken Secrion af Circulen, saaledes som under_sraaende Figur udviser, Cano

.neer -Chalouperne ei bor komme, for ikke at blive undcL·kastet Skibets gandske 

Lag> og det som endnu er værre fleere Igientagelser deraf. 

/ 

41-
I,igesom jeg i næst foregaaende § har viist de for C:u1on~er . Chalouperne 

farlig~te ·sr.illinger f'ra lfrigs-Skibct, saa skal jeg her s6ge at vise de mindst -

farlige Stillinge~· fra samme I og dette er paa Perpendicubiren af Vinden fra-
' samme; thi dersom v.i forestille os Skibet ae ligge ved Vinden og een eller fleere , 

Canon ... chalouper ligge :::de Streger fo1·ud i Læ og et Iiige Antal ligge agter ud 
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:!.ae Streger tii Ltwart, saa ere de alle p:i.a Perpendicuhiren af Vinden fra Ski

bet og kun underkastet, san vel de agter ud som de for ud, at besk ydes af' en. 

kdtc C:u;oner: Cmon. Chalouperne bor ligge Cours med Skiber, v,ære stillede 

paa Vind_- Linien og · kup, naar de skulle give Fyr, giire 2 Streger, h_y orved' 

deres Skud ville gieunemsrryge Skiber i en Direction af 2 Streger fra langslubs. · 

Dersom Skibet luver op i Vin?en for at vende, bi:ir Chaloupernc, h::ade for og ·. 

ag·tcr, vende tilligemed ham, og ,de ville då befinde sig i: samme Stilling paa Per. 

pcndiculairen af Vinden. Under,_ denne Skibets M,111oeuvre vil Clulouperne ikke 

kunde undgaae at faa.: L1get fra Skibet, men neppe mcere end eec; thi Skibet 

vil snart enten ga:1e igiennem Vinden eller talde tilbage. 

Holder Skibet 2de Streger af, da komme derved de for res re Canoneerø 

Chaloupcr ret for ud forsamme og de agterste ret agtei." ud: Cha1ouperne for

-blive i denne Direcrion fra Skib.::t, styre Cours med samme og beskyde det nu 

aldeles langskibs. · Niermer Skibet Clulou1:erne s:1:1 ni.eger, at de _befrygte at 

blive naaet af Skraae -Kugler, da riuae de forlade deres Post og roe op i Vinden. 

Holder Skibet 3, 4, 5 a 6 Streger af, bor Canoneer · Chaloupcrnc s~edse 

forblive paa deres Post p :u Perpendiculairen af Vinden og holde Cours me,l ham • . 

Holder Ski9ct 8 Srrc~er af eller mcere~ da bi:ir Chal~upernc strilx forlade 

deres Post og roe ret op i Vinden for at undgaae Ilden af alle hans C.ir1oner. . . 

Det , i foregaaende ~ fremsatte Forhold imod Krigs. Skibe mider Seil eL·· 

meere anfort for at vise hvad der km være at iagttage i Tilfælde 'ai: er-Skib, soin 

, man sogeL' i Stilte, pludselig faaer Vind til at manocuvrera; · thi at angribe et 

seilende Krigs• Skib, som til sine Bevægelser har fornoden Lufr, og hvis Arti!-
.- \ 



lerie kan ansecs at l,1ave Strækkekraft ·med Cmoneer- Chaloupern7s, er c.t Fore

tagende, der ikke spaae1· lykkeligt Udfald. 

43· 

Ved at angribe. Krigs-Skibe under Seil Lqr meere lægges an p:ia at beska

dige Reisningen end Skr,uget; thi forst d,1, . naar Skibet ikke kan µianoeuvrer~ 

eller giQr det slet og se~nd~·ægtigt, forst d.i er der Fordeel for Canoneer- Ghalou-, 
perne at haabe. 

01n Canoneer- Chaloupers Brug i1nod deres Liige. · 

44· 
f 

Ligesom sidebevæbnede Skibe hige cfrer ar bcskyd-e hin,mdcn langskibs-., 

saalcdcs bor Srevnbe,•æbn(:d~ soge efter at beskyde hinanden tværsl,ibs, omend

skiondt Forcleclen' h~r ikke bestaaer i den meere Skade Ficnde~ tilfoieg, (thi 

' den er virkelig- mindre) men i _,it man selv. imidlerriid aideles ingen Skade 

er underkaster. 

45· 
r 

Canoneer • Chalonpers Bygning og Bevæbnings •Mande iior der til en 

ufravigelig Regel, · ar disse Fahrtoi_ers S!Jg. Orden nrn1.e, med Hensyn til hvad 

er sagt , i~ 10, have folgende tvende Egenskaber, nemlig foi:-st at de ~1ende 

Stevn _til Fienden, •og cfernæst at de ' ere stillede paa, -Perp~ndiculairen af dei·~s 
' l ! 

'Kiols Linie eller, hvilker er det sa~me, ret tværs fra hinanden. 
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Uden Seil, n1e11 roend~ vil denne Slag- 9'rden kunde stilles p11a ·alle mue• 

lige Compas. Str€:_ger, men under Seil kunne ~de ,,fi endrlige Flotiller, naar de 
- . 

ville vende Forstevnene til hinanden, kun styre tæt ved Vinden og 4 a 5 Stre~ 

ge r neden for samme, , p.ta alle de ovrig•~ Comp:ls-Strege r kunne de i~ke srcvne 

imod hinanden, hemf folger da, , at der for en Flotille af Cano1~ er-Chalouper 

blive 2de forskiellige Slag - Ordener, nemlig: 

Slag-Orden med Forstevnen imod Fienden, 

Shg Orden med Agterstevnen imod Fien'den: 

den forste kan altid benyttes af begge Flotillerne ; n:11r de ere ro~nde, men kua 

under vi-sse og nys nævnte Omstændigheder, mar de begge ere seilcnde; dm 

sidste kan ligeledes_ benyttes af begge Fl9tillerne, _ I)aar de cre roende, men kun 

af den eene, naar de begge ere scilende. 

47· 

For at lede til Valget af den af dis se 2de Ord.ener, der efter Omstændig

hedel'ne kunde .. ære den retteste, vil jeg fremsætt_e hvad der er for og imod en• 

hver af dem: 

:i,. Ved at stille Flotillen roende i SI.tg-Ordenen med For!:(evnen imod Fien

dcn, som supponeres ligeledes roe~de med F orstcvnen ri l; ,have? den F or• . 
deel, at man kan, om man vil, roe rask ind paa Ficnden og at man, i Til-

fælde at samn~c finder for godt at retirere, str.1x er i Stilling til at fo rfolge, 

derimod har denne Stilling igien den onde Side, at dersom man finder sig 

nodsaget til at trække tilbage, da rager !fa .ide denne Omd1·eioing Tid og 

man 



. man· rilkiendegiver saa aabenbare sir Forsæt baade for Fiend~n og for 

. sine . egne. 

, b. Ved l\t stille flotillen roende i Sfog-Orden med Agter-Stevnen imod Fien-
, -

den og samme roende i Slag-Orden med Forsrevrien til, d:1· vil det> i Til- . 

fælde ~r Fienden trækker sig tilb,1ge, tage -111eere ,'i.rid inden. mln-kan . for-

, .folge ham, errerdi man fors.r skal dreie 01~~; derimod kan man selv iværk

sætce Retraiten, om fornodent,, med stoiTe Beqvemmelighed · og: mindre 

Opsigt. 

c. Ved at stille Flotillen roend.e i Slag• Orden med F0rstevnen· in~ od Fiendea 

og samme roende 'i - Slag-Orden med, Agter -Stevnen til, vil den onde og 

gode Side være modsatte af hvad i For~gaaende er sagt. 

·d. Ved at tænke sig -begge.Ffotillerne roende i Slag-Orden med-' Agter~ Srevne

ne imod hiand~n, kunne de begge, uden at opvække Opmærksomhed, 

trække sig saa jævnt tilba_ge, hvorimod ingen af dem, uden Omdreining,', 

kan forfolge~ 

e. · Kommer den fiendtlige Flode seilende i saadan Cours, at· man kan: seile hant 

. · i Mode med modsat. Cours, og man da vælger Slag-Orden med Forstevn~n 
- ' ' 

imod Fienden,_ saa flyder deraf, at dersom ingen af P:utern~ vige, da ville 

de indeµ foie Tiid komm_e hinanden · omboi·d og i Haandfegrning, en Stil

ling, i hvilken den dueligste Officier og de heste _Artilkrisrer ligesaa ve,l ½al\ 
komme til at ' bukke und.er som ge· langt slettere" petsonligt Mod h_os_ hvc~ 

enkelt Mrnd afgior her Udfaldet. Haandgevæh~ med store H1gl eller 

sonderhugne Ifoglei- vilde uden . Tvivl ved denq_e Leilighed giore sto1· 

N ytte~ 

.. 



f, V;d at stille F lotillen seiknde i Slag •_Orden med Forstevnen til Fieo• 

den, imeden:l samme, ligeledes .sciknde, er sti Bet i Slag -Orden med Ag-. 
' 

tet·-Stevnen til Fienden, vil samme Fordeele og T ab luve Sted som er viist 

J. c. 

!· Ved at stille Flotillen seilcnde i Slag-Orden med Agterstcvnen til Ficnden, 

imedens samme, ligeledes !ieilcnde , er stillet i Slag-Orden med Forsre,,neo · _ ' 

til Ficnd,en ,' vil s,mune Fordeele og Tab have .Sted, som er viist .i: h. 

48-

Da det er sa~ meg~t farligt for en Flotille af Canonecr- Chato·uper at ti!ive 

R:mqueret elle_r beskudt langs sin Linie, hv<;>rom er talt i § 36, sa:1 maa vai1gct 

Oie ho!cles med Fiendens Bevægelser, at ingen Magr afsendes i saadan Hensigt; 

og ·om det skeer, n:t da . til strækkelig Styrke sendes i Mode for at forekomme 

dette Onde - ligesom rnan ·selv, om dertil findes mindste LeiiigJ1ed 7 hoi· 

iv'ær'ksætte denne FlanqL1e1·en, der snart vil give S~ier ' for den, sqm lykkelig 

bringer den i Gang. 

49· 

,Hvor d'et Loc-ale afg~ve-1· nogen Leil'ighed tiT at h:i.ve sit~e· F1anq1;1;r dække .. 

cle,, som n:f et Ski:ær, Landpynr, lavt Vande' ell~r Batterie, d ; r bor mim si.i,ge at 

benytte denne Forded ved at prove paa, ·om mail ikke b11 faae Fienden til at --
-angribe " imedens man saa1edes kan stotte 5ine Floie • 

. ~ 

NaH· 'Cnnoneer-Chafouper ikke sla:le mod Skibe, men imocl derei Lii:ge-, 

da l.iortfaJ.der den Aars,tg for at skye Næf[i.ed ~, hvornn1> i ~ 6 er ta,ft. Her ere 



-
For.dee!cne de samme, Mmdsbb-et e1· paa heggc: Sider lige blottet o~ F'ahrtoierne 

liige sv;1gc; - ahsa.1 bor de soge hinanden paa v irksomt Skraae, og hlive~ Slaget 

end .derved d~s- ,,arnH:!·e, saa bliver clet .igien des kortere, dog bor dette ikke 
. . . , 

luve Seed, dersom man har Aarsag at formode, at Fiendens Arrillcrie ' er svagere • 

• 
Naar eri Flotille af Clnoneer - Chaionper skal foietage nogen Reise frti cen 

til anden Oe eller Havn, bor den,_ baade for des bedre at holdes samlet og for 

at founne giore Front til alte Sider, · hvad enten den er seilcnde eller roende, vær-e · 
. ~· -. 

_stiller, om den er af lidet Antal, i Fig. 6 og om af storre Antal i Fig. 7. 

Udi 1en forste Stilling eller Fig. 6 haves den Fordeel, at skiont den k1,m 
' • # ' 

bestaaer af 3de Linier, kan .den dog meget hastig giore Front til ltyilken af de 

4 Sider fornoden giorcs, efterdi den mi9ters1e Linie kan, ved ar rni11dske Sei,I 

eller holde, paa Aarernc, strax gi6re From agter ud, Iigesori'~ 'den og kan Egesaa 

hast_ig·, naar de 2de Side- Li11ier blot mindske Seil eller holde paa Aarerne1 giore 

Front for ud: den midterste Linie bor desuden ei ,altid holde sig paa eer Sted,_ 

m~n snart meere forud, s~art meere agter ud, for dcrve4 ilt lede Side• Linierne 

i
1 

deres Cours, ,at de med Floiene eller Spidserne hv~rken kkmme for meget 

sammen eller vide for meget ud. 
I ' 

Udi den anden Stilling eller Fig. 7 h,1ves den F::or.deeJ, at der steds:c er 

Front til 2de Sid~r, og ~t de 2de andre, blot ved at hver Chalo'upc svinger j 

Circul, ligeledes kunne presentere Battede. · 



Der maa etableres visse korte Talemaader og ~ef:1!i11gs -Ord, der be- . , 

stemme de Bevægelser, der skulle giores, og omendski i:.i nd~ matl for det meesre · 
• ' I • I 

kn11 giore Regning paa, at den Commanderendes Villie ved Tilraab kan transpor-

teres, saa er det dog godt i paakommende Tilfælde at have nogle faa af~al~e T egn · 

i sin Magt, hvor'ved han k~n bekiendtgiore samme. D_er maa være besterntc 

Regler for, naar alle Chalouper i en Linie skulle svii1ge omkrinPi, paa- hvad 

Maade og ~il hvilken Side dette kan .sket:, de vil ellers komme hinanden ombord, . 

b1·ækk~- A~er, bevirke $kade og Confusion, der kan hav~ de værste Folger. 

5 3· 

Der maa være Fahrtoier > som Nordbaade eller noget lignende fordedte 

i N ~rhed-en af Flotillen ;g ikke mindre end 4 a 6, efter Flotillens Storrelse: disse 

maa være tilberedede med Halm eller Matradset til at kunn~ imodtage Saar~de; 

thi 'man maae ikke vente, at Mennesker kunde stride og arbeide ~ed' Mod~ ·naar 
' ' ... \ . 

doende, lemlæstede og skrigende Mennesker saaledes 0!11ringe dem, som de i en · 
saadan Chaloupc nodvendig maae gii:ire: i enhver saadan Baad maa- være en Chi- · 

rurgus· med de fi:irst~ nodvendige Midler og Apparater; derimod behovede~ ikke· 

Chirurger paa alle Chalouperne, men Tournequets burde alle være forsynede 

med, og en Mand ombord burde undervises i at paale,gge dem. 1-1 ver Cano

neer- Chaloup~ bor have en liden Jolle, var den endog kun roe~ af een M,md ,.. 

hvori en qvæstet Mand km legges og transporteres til N ordbaaden ,' 01n samme , 

ci kan komme op til Chaloupen , alt for at fo rekomme, -,at Clulo.upen ei desaar- · 

sag skal forlade sin Posr. (· , 



54. 

Da Mands)~ahcts . Stilling i en Canon • Chalpupe virkelig ikke er ineg_et 

forskiell_ig fra hiine Ulykkeliges, der udgiore Besætningen · pa1 Middclhavecs 

Galeier, og fo rmedelst Climater, fornemmdig Fora.iu: og. Efceraar, _ fange _ værp~ 

saa er det kun ved ki.erlig Omsorg og god Pleie at Sygdom skat forekonunes " 

og Modet vedligeholdes. I kort Tiid eller faa -Dage kan Mandskaber uaholde at 

leve af saa kalder Transporr-Kosr, , naar denne kun ikke rildeeles dem- for knap, 

men ofte og jævnligcn maa dem giv~s varm Mad. Afvigte Aar deelede Kio

benhavns Indvaanere kiærligen og ædelmodigen sine Overflodigheder med Besæt-
. -

ningeme paa Rmerierne.. og F'lorillen; om. s.rn1me ogs~ vil skee dette Aar, da 

Forraaden i Magazi.nerne vist nok er meget mindre, kan ikke vides, Anskaf-

- felsen af er gode Forrnad-af det herlige danske stærke Ol vilde uden Tvivl komm'e 

~vel tilpas og _rjene Mandskabet til nodvend1g Recreation, . og i Almindelighed 

fortienei: dis.se 'Fahrtoiers BcsætQing virkelig fortrinlig gode Vilkaar. 

55· . 

Om Sommeren , og nMr godt Veirligt indtreffer, kan Mandskabet 

udh_olde i kort Tiid, eller at og til, at tilbringe Natten ombord, m~n jævn•. -

Hgen maa dem gives _ordentlig N_attc- Qvar.teer - og :naar der indtreffer med 

"' kold~ og vaade Nætter,. eller om For - og Efteraarct; da vil Natt;-Qyarte.er 

11æsten stedste være fornoden; thi der er stor F_orsJ<iel paa hvad er Men• 

neske kan udholde p.ta, Mai:ken eller i er Skib, hvor de dog kunne rore 

· cg bevæge sig, og i Chaloupen, hvor de hverken kunde ror~ Beenene· eller 

.finde mind~te Skiul for Vind og, Veir. Paa Ki_ob_enhav,os Rhed afgav gamle 



·/ I t 

Skibe og Lunetren afv~gtc Aar n.ogle at disse Beqvcmmeligheder ,r i»en i Bel ter•, 

p c og imellem de mindre Oer vil det blive nodvendigt, om Carloneer-Chalou~ 

p:r; cler station<!res, at Mandsk"ahct der kan finde ln~qvartering -og at der gives 

dem N ~tural- Forflegn1ng ~ned v:,,nn M.1d, , elle; Diæt - Penge, efter Omstæn<.Yig• 

licd~rne og" Stedets Beskaffenhed. 

• . ' 
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