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ketrcrffende;
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Chevalier Stibolt/
Kongelig General $ Adjutant og Capitar'n i Sse-Etaken.

A- jeg ikke har ham den Wre,at foreligge Selskabet nogen Afhandling, sideni 
Aaret 1779, maae deels tilskrives mine Forretninger i de seenere Tider, deels 
min Fravcerelse; da jeg, i Felge allernaadigst Kongelig Befaling, var iblant 
Deres Anral, som bivaanede den sidste Krig imellem Frankerig og Engelland.

Under at felge mit Kald, havde jeg da, saa ofte som jeg vilde, for mine 
Hine de edelceggende Vaaben, hvis Stobnings-Maade jeg kort forhen under 
adskillige Afhandlinger havde deels selv, deels ved en Ven i min Fravcerelse, 

.lader forelcese Selskabet, og som findes indrykkede i dets Samlinger for 
ret 1781. udi der forste Bind /)♦

Pp 3 Ds

f) En Fortegnelse over de deri indlsbne Trykfeil, samt et til Forstaaelftn gf min 
rie om Msrsere henhorendr Kobher^Aftr^k, folger med dett? Bind.
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De Fordele, font jeg da i fln Tid har anmærket ved denne Stsbnings- 
Maade, har jeg da endvidere havr Lejlighed til at see, ikke at væve ugrun
dede, men fuldkommen at svare til Tanken og til tutti Hensigt, efterdi jeg kan 
berette, ar ikkun een eneste Skibs-Kanon, saavidt jeg veed, har sprunget paa 
de Franffe Skibe i sidste lange Krig, og det under saadanne Omstændigheder, 
at man derover ikke kan forundre sig, naar man er underrettet om den Tieneste, 
bemeldteKanon haver giort, nemlig: arden, foruden dens Brug ide saa ad- 
stillige tgientagne Sserræfninger, var iblanr deres Antal, som bleve bragrei Land 
fra Orlogffibet Caton, til at bruges paa et af Land-Batterierne, som bleve 
oprettede, for at beffyde Brimstone Hrtl, Hoved-Fortressen paa Øen St. 
Christopher i Vestindien, ril hvilken at erobre man ikke havde nok af alle 
de medbragte Kanoner ogMorsere, men Chefen, Grev Grasse, over den 
franffe Flaade maatte under Belejringen af bemeldte Øe, og af den engelffe 
Flaade, tillade, at forbenævnte Skib laante et heelr Lag af sineKanoner ril dette 
Brug, og hvad Under da, om en saa idelig Brug og hvad tilfældig Skade, 
som mueligen kunde hændeS under Transporten af saadanne svære Maffiner, 
ved ar bringes til og fra et saadant hoit beliggende Batterie, kunde foraarsage 
en Kanon Overlast ; desaarsag ansaae ikke Vedkommende kyndige i det Fag 
dette enkelte Tilfælde som en Feil, der kunde tillægges bemeldte StobningS- 
Maade, hvorimod man ikke haver havt nogen Erindring ar giere, saavidt jeg 
vec-d , hvad enten imod eller til Forbedring, siden den Tid ar den kom rer i 
Gang.

Jeg andrager dette, for at underrette mine Landsmand om det, som jeg 
har havr Leilighed til at underssge i denne Anledning, og font tiener ril nær
mere Oplysning for dem, som ikke selv hertil have havt saadan Leilighed, og 
font ikke fuldkommen ete overtydede om de virkelige Fordele, som Stobningen 
med fuld Massa medssrer til Kanonernes Styrke, tuen tilskrive der alene 
Malmens og Materiens Godhed, naar deslige Kanoner siebte med fuld Massa 
defindes fuldkotnmen gode, ret ligesom at ikke Stebnings- Maaden, Kanoner
nes Configuration eller Godsers rette Fordeling havde stor Deel udi Kanoner
nes Godhed, og bidrog paa der væsentligste ril Kanonernes Styrke og Hold 
under Affyring; hvorom jeg forhen har forklarer mig faa tydelig, at der ikke 
agter Myendizt, herved at igientage, hvad jeg til Fordeel for Stobnings- 
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Maaden med fuld Massa har anmoerket i sin Tid, fom nu min egen Erfarenhed 
kan stadfayde fra cn temmelig lang Rcekke af Aar fra Frankerig, hvor Foran
dringen af Stobnings-Maaden har virket saa vcesentlig til Kanonernes Styrke 
paa en Tid, da Kanonernes Skabning og Materie var den famme nu font 
for, inden ar Støbningen med fuld Massa blev antagen for Jern-Kanonerne- 
Stobning i Frankerig.

Denne Sag er nu omstunder og mere bekiendt hos andre Stater; og 
man finder i denne Anledning om Jern-Kanonernes Stobning noget anført 
udi Svensike Videnskabernes nye Samlinger for Aaret 178». Tome III. ved 
Gerhard Meyer, som beretter os, hvor leenge sidenat den horizontale Ka. 
non-Boering med Nytte har vorret brugt i Stokholm for Metal-Kanoner, men 
ikke melder noget bestemt om, hvad Forandring der er gaaet for sig i den 
Henseende paa Jern-Vårkerne, men han synes meget at overtale sine Lands- 
mcrnd, at indføre som meer? almindelig denne Støbnings- og Boerings-Maade 
for Jern Kanonerne, som et nyttigt Middel, saavel for Kanonernes egen God
hed, som for deres bedre Afsoetning hos fremmede Magter , i hvilken Anled
ning han har foreflaaet et Boervcerk, med Overslag over Bekostningerne, tit 
ar udboere i2pundigeKanoner.

I Følge erholdte Efterretninger fra Engelland skal man og der i de see
nere Tider have indført denne StøbningS-Maade, som enddog ikke var indfør« 
eller i Brug for Metal-Kanonernes Støbning, imedens mit Ophold der, hvil
ket man har havt saa meget mere Aarsag til, som man i Følge samme Efter
retninger fra adskillige Engelske Soe - Officierer ci vare ganske fornøjede med 
endeel af deres Skibs-Kanoner i seneste Krig, hvoraf nogle ikke have v«ret paa- 
lidelige og ere sprungne.

Det var mig derfor ikke en liden Fornøjelse, ved min Tilbagekomst fra 
Frankerig at erfare, at vi ikke vare Mant de sidste, som havde indført denne 
Forbedring for vore Jern Kanoner, som saa loenge forhen var prøvet fortrcrffe- 
lig, og bragt til Fuldkommenhed for Metal-Kanonerne paa General Clasens 
Kanon-Sroberie, og at de Underretninger, som jeg haver givet til Vedkom
mende i denne Anledning, og om Boere-Maskinen, forinden at Kanon - Stø
beriet blev anlagt paa Laurvigens Jernvcrrk) og forinden at mine Afhandlinger 
herom bleve iudrykkede iblant SelffabelS Skrivrer, have have de ønskeligste Fel- 
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ger med sig, hvilket jeg aldeeles ikke anfører, for derved at fortiene Wre; denne 
falder ril dem fom først have overvundet de mange og store Vanskeligheder, t 
at indføre denne Forbedring for Jern-Kanonernes Støbning i Frankerig, og 
fom ikke eve glemte udi forberøkte mine Afhandlinger, i Betragtning at vet ha
ver varet en Bi-Aarfag til de nsiagtige Undersøgelser, som jeg har giort t 
dette Fag; men jeg faaer tillige herunder Leilighed, at bekrafte og bekiendt- 
giøre det samme for mine Landsmand, fom vedkommende Kongelige Embeds
mand have overtydet den barfFe Søe-Etat om, nemlig: at de med fuld Massa 
og siden udboerede Kanoner, fra Laurvigens Iernvcrrk , have i al Henseende 
varet ypperlige, og viist sig fortræffelige under alle de Prøver, fom de have un- 
dergaaet, og i alle Maader svare til det Haab, man forud kunde giøre sig 
om vcl indrettede Kanoner, som bleve stsbte af en ypperlig god Malm, med 
en god Støbnings Maade, og af en erfaren Mand, som forstaaer sin Konst , 
hvilket er den sande Credit og Vei til Afscrtning, saavel inden- som udenlands, 
naar dette bliver fuldkommen bekiendtgiort hos Fremmede, ligesom det er stad
fæstet hos os selv ved Krigsmceud, som have ladet dem undergaae de stærkeste 
og vedvarigsie Prøver, som overtyde om det Fortrin i Hold og Styrke , disse 
have for adskillige andre Nationers Jern'Kanoner, der langt fra ikke have 
kunnet udstaae deslige varige og paalidelige Prøver, uden at jo nogle have fprun* 
get under Prsverne, og giver det Haab, at vi, ligesom vore Naboer have giort, 
kunne affatte paalidelige Kanoner hos Fremmede,som maatte søge at forsyne sig 
med stige retskafne Forsvars-Vaaben.

Man har ved de nye Kanoners Støbning befundet, at de vare noget 
tungere end de Kanoner, fom forhen under famine Skabning og Førlighed udi 
Godset, vare støbte ever Kierne udi Norge, som bestyrker det foregaaende 
om Kanonernes Styrke, og reiser sig deelö fra Massens Godhed, beets .fra 
Støbnings-Maaden med fuld Massa, der ikke faa lettelig efterlader Gruber 
og fmaa Aabninger inden udi Godset, fom den almindelige gamle Stobnings- 
Maade over Kierne, hvilket altid bliver at anfee fom en Dyd hos Kanoner, faa 
meget bedmere, fom intet er lettere enb at raade BodKerimod, ved enten at fors 
mindske noget Kanonernes Leengde, ifald man finder det tilladeligt, eller ved 
et formindske lidet Godsets Førlighed, eller ved en liden Forandring ubi begge 
Dele,

Hvad
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Hvad sig den forste Post betrceffer, at formindske Kanonernes Loengde, 
da er del en afgiort Sag, at der kuns fan vcere en vis Lcrngde, fom til en vis 
Andeel Kruv, imod sin Caliber Kugle og Forladninger, best svarer til Hiemee- 
det, og som bringer Kuglen frem med den stersteHurtighed til det lcengste Maal.

Denne Lcengde maae rimeligen determineres udi det Punkt, hvor Kug
lens accelererende Hurtighed udi Kanonen ophorer; antager man, at Kanonen 
var lcrngere, faa vilde ikke Kuglens Hurtighed foreges, men snarere formind
skes, formedelst Kuglens og Forladningernes Friction udi Lobet.

Erfarenheden har stadfcrstet dette tydelig, ved Proveskud giorts med 
lige store Ladninger, udi eens Caliber Kanoner, men af forfkiellige Lcrngder, 
hvorved det er befundet, at man til de meget lange Kanoner maatte anvende en 
(terre Andeel Krud, for at bringe Kuglen til et lcengere eller til det famme 
Maal, som de kortere Kanoner have giort med en mindre og passende Ladning 
ril deres Lcrngde.

Atter har man forfogt, at naar Krudladningen var faa stor og ikke 
(tørre, end at Antændelsen fuldkommen gik for sig udi Lobet, da blev et yderli
gere Tillcrg af Krud unyttig, og bidrog ikke synderlig til Kuglens Hurtighed.

Vel finder man if fe, at alle de Forfog, som ere anstilte herover, ere fuld
kommen overeenstemmende, men de vise dog det, som man i stige Til
falde mecst kan bygge og bor forlade sig paa, nemlig: at Kanonernes Ca
liber ' Maal, der indrettes efter Kuglernes Størrelse, og Krudladningerne bli
ve de egentlige Data, som bestemme best Kanonernes Lcrngde, alt i Felge 
deres Bestemmelse, hvad enten til FcrstningS- og Soe-Batteriers, eller til 
Skibs - Kanoner; hvorom meere herefter.

Efter dette Principium har man og i de feetiere Tider gaaet frem, og 
Lestemmet Loengden af de største Kanoner med 21, 22 til 23 Gange Kanoner
nes Caliber-Maal; til hvilke Kanoner man brugde en Ladning Krud, som ncennede 
sig til Kuglens halve Vcegt, med hvilken Ladning, noget meer eller noget min
dre, alt i Folge Krudets Godhed og Kuglernes rette Vcegt (thi disse holde ikke 
altid den anskrevne Vcegt, men ere i Almindelighed undervcegtige) man troede 
i Folge adskillige Forsøg, at Kuglen erholdt den største Hurtighed og rcekkede 
til det længste Maal. Kanonerne vare da indrettede ril en saadan stor Ladning 

N/e Saml. Ul.B, Qq Krud
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Krud af Kuglens halve Vcegt, hvortil, som meldt, den beste Virkning og det 
längste Maal var Formaalet.

Jeg soresandt og virkelige« paa de Franske Orlogs Skibe, at Kanonerne 
i Almindelighed vare indrettede til en saadan Lcengde, og riltoenkt at udholde en 
faa stor Ladning, hvilket heller ikke er usædvanligt at erfare paa andre Natio
ners Skibe, men man brugde lang! fra ikke faa stor en Ladning Krud ; denne 
ncermede sig til | af Kuglernes anskrevne Vcegt, noget storre i Begyndelsen 
af Trcesningerne, og da Krudladningerne var formindsket, og saaledeS har 
teeret i lang Tid, fokgelig ikke meere den samme, hvorefter Kanonernes Lceng- 
der forhen, i Felge forbererte Forsog, og en tiltcenft storre Virkning vare ind
rettede; faa behovede ikke de sterste Kanoner en saadan Lcengde,der virkelige« 
gjorde dem, ligesom hoS andre Nationer, (hvor disse endnu vare i Brug) be
dre skikkede til FcestningS-'og Seebatterie - Kanoner,end til Skibs-Kanoner. 
Dette har formodentlig vceret en Aarsag, hvorfor de nyere og sildigere stobte 
Skibs-Kanoner, fra g6 pundige til 12 pundige indberegnet, vare noget kor
tere, hvormed og endeel af de franske Skibe vare armerede udi sidste Krig ;dog 
befandt jeg dem ikke svagere i Godset, og herfor kunde man vel og have sine 
gode Aarsager, hvorom meere herefter; men i ovrigt befandtes de meget vel 
indrettede, faa at svare godt til den for See-Artilleriet eller sor Skibe-Ka- 
Monev antagne Ladning Krud.

Jeg forefandt imidlertid nogle 12 pundige Kanoner, som baade efter min 
og adskillige Skibs-Chefers Formeening og Erfariug vare vel kone.

Den Engelske Marine havde forhen foregaaet de Franske med dette Ex- 
empel, at forkorte deres Skibs-Kanoner, og dersom visse Mcends Forflag 
var blevet fulgt, faa havde uden Tvivl endnu en stor Deel af deres Skibs- 
Kanoner vceret bleven langt kortere, og maaskee faa korte og tillige faa svage 
udi Godset, at det havde blevet til et betydeligt Tab for denne kicekke Nation.

Man maae i dette Tilfcelde, som i alle andre vigtige, ikke giore nogen 
Forandring, uden det sigter med Vished til Fordeel, og at man forud er be- 
trygget om Fordelene.

Man ter imidlertid med Sikkerhed antage, at «aar man solger de for- 
enforte Principia, og grunder sig paa Erfarenhed, da gaaer man frem med 
sikre Skridt; dette antaget, faa feer man Udveie til, at forkorte noget de store 

Cali«
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Lalibreö Kanoner, og for det forste derved giere dem endeel lettere, saaledes 
at de blive mere handelige for Mandskabet, mindre byrdefulde forMachinerne, 
som skal boere dem, og tillige mindre kostbare; thi vi have berert, ar Krud- 
ladningen kan antages efter de Forsøg, som ere anstillede, og i Folge den Er- 
sarenhed, som man har forhvcrrvet sig i de tvende sidste Krige, at vcere omtrent 
/g- til f af Kuglens Vcegt ,dog ikke under og da denne er tilstrækkelig virk
som i de fleste Tilfalde for Skibs-Kanoner, saa kan og Kanonernes Lcrngde 
herefter indrettes, naar man i ovrigt indretter dem til det bestemte Brug; hvor
under maae iagttages, at Kanonerne faae den fornodne Locngde, at de kan 
rcrkke vedberligen frem uden for Porthullerne, og kan bringe Ilden vedborli- 
gen ud fra Skibenes Sider. I Henseende ril hvilket alt jeg tcenker, at fol
gende Lcrngder, beregnet fra-Mundingen til yderst paa Druen, ikke ville agtes 
utienlige for Jern Skibs-Kanoner:
En 36 pdigKanon 17I ril 18 Calibers Lcrngde-----9 Fod 9 Tom. til ro Fod-To.

24 pundig i8f til 19 9 - til 9 3
i8punt>ig 19 til 19! » 8 5 .rtil 8 7x
i2 pundig 20 til 2o| 4* 2 To. ... 7 10 til 8 2
8 puudrg 2if til 22 +3 So. . 7 2 ril 7 4
6 purdig 2Z . 6 9
Saaledes have vi da bestemt en passende Lcrngde for Skibs-Kanoner t 

Almindelighed, indrettede efter foregaaendc Regler og Grunde; under hvilke 
Lcrngder man ikke efter mine Tanker bor at gaae, da jeg anfeer disse ansatte 
Lcrngder som de mindste, som dog ville befindes at vcrre tilstrcrkkelige for det til- 
tcenkre Brug.

Sammenlignes disse Lcrngder med de forffiellige Slags Kanoners Lcrng- 
der hos os efter nye og gamle Riher, da vil det befindes, at de angivne Lcrng
der ere endeel kortere, følgelig vilde Kanoner, siebte efter saadanne Lcrngder, al
ting forresten det samme, blive anseeligen lettere end de nu brugelige, og her
ved vilde ikke allene det forhen berørte Tillceg af Tyngde, som til Fordeel for 
Kanonernes Styrke reifer sig fra Støbningen med fuld Massa, og fra et ree
nere tilvirket Jern, erstattes, men de vilde dette uagtet blive anseeligen lettere» 
De største Lcrngder udi vvenstaaende Tabelle ere uden Tvivl de beste.



Zog 5» Anmærkninger / Kanon-Stoberiet betreffende.

Vi ville nu see, om man og kunde formindske Kanonernes Tyngsel, ved 
tillige ar formindske dem i Godsets Fsrlighed, som for Skibs-Kanoner iScer- 
deleshed vil synes lienligt, saaftemt det er gisrligt og tilraadeligt, da dette i 
saa Tilforlde vilde have sine Beqvemmeligheder.

Metal-Kanonerne gives i Almindelighed en Tykkelse udi Godset, som 
bagtil over Fcenghuller er liig Caliberenö Stsrrelse eller LobetS Tvcermaal; 
Maar Kanonerne der have denne Forlighed, saa kaldes de: Kanoner med suld 
Gods.

Overgods Kanoner ere de, fom sammesteds have mere Metal, og Un« 
dergode Kanoner ere de, som have mindre.

Jern-Kanoner have paa det Sted i Almindelighed en storre Fsrlighed 
udi, Godset, nemlig fra ril Caliber.

Foran, hvor Hovedet begynder,have Metal-Kanonerne fra til j Ca« 
libers Fsrlighed, og Jern-Kanonerne sammestedsfra T7T til f Calibers Fsrlighed.

Hvorledes Kanonerne i svrigt ere flabte og zirede hos forfliellige Na
tioner, undgaaer jeg herunder at berore, da dette best erfares udi de Artillerie- 
Afhandlinger, fom fremsortte derover udferlige Tegninger.

Endflisnt det ikke maatte agtes nyttigt at anfore, at Kanonernes ud
vendige Figur i Almindelighed ikke forekommer at vare fuldkommen skabte, i 
Folge Theorien om antandt Krud,saa dog, som adskillige AutoreS ere af, dm 
Formeening , at en saadan Skabning, som man maatte udlede fra en grundig 
Kundskab om anrandt KrudS Sprcengekraft, anseet som et sammentrykket 
elastisk Fluidum as samme Kraft, vilde have saadanne Indflydelser paa Ka
nonernes Skabning, ar de desformedelst vilde blive anseelige» lettere og bedre 
flikkede til der bestemte Brug, samt mindre kostbare, saa vilde det maaskee ikke 
tugtes utienligt, herom at gisre nogle faa Erindringer og Anmærkninger, der 
rildeels oplyje, paa hvilke Grunde man bygger stige Meeninger, og deels vise, 
hvorfor Artilleristen ikke kan sslge fuldkommen stige Regler, isår udi Jern- 
Kanoner.

Naar Kanonerne ere ladede med Ladninger i Forhold til Kuglernes Vcegt, 
saa er og Ladningernes Axis eller Lcengder i Forhold til Radierne af sammes 
Baser; Og fom Kanonen paa Ladningens heele Lcrngde er trykket med lige 
Krast af det elastifle antændte Krud, saa burde Kanonernes Overflade paa

„ denne
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denne Distance, hvor Prcffronen er stoerkest, v«re parallel med Inderstaden eller 
Cylindriff, og Metallens Tykkelse i Forhold til Radierne af Kanonernes ind
vendige Tvoermaal, eller som bliver det samme til Kuglernes, saasom disse ere 
i Forhold til hine.

Fra denne Punkt, hvor Krudladningen ender, fremad bliver Godset af 
Kanonen fonnindffet, og dette, eller rettere Styrken af Godset til at imod- 
ffaae KrudetS Sprcengekraft, ffulde formindffeS i Forhold som det antcrndte 
Krud taber as sin Sprcrngekraft, ved de indtagne Rum, som bliver sterre. og 
siorre, ligesom Kuglen drives fremad udi Lobet.

Kunde disse Krcrster noie maales imod hinanden, da kunde man maaffee 
voiere bestemme den egentlige udvortes Skabning af Kanoner, faaledes at in
tet ffulde blive overflodigt udi Godsers Fsrlighed paa heele Kanonens Lcengde, 
der maatte til Unytte foroge Kanonernes Tyngde, og flien? dem kostlnrre.

I Henseende til Styrken af stobt Jern, da kiende vi ikke noie nok, i hvad 
Forhold den tiltager med Tykkelserne, eller hvad egentlig Forhold i Styrke en 
Kanon af dobbelt saa fort Gods har imod en med halve Forlighed, og ffionr 
man af Erfarcnhed kan siutte sig til, at den forste imodstaaer en Krast, som er 
storre end dobbelt saa stor, som den sidste af halv Gods kan udstaae, og at Styr
ken af almindeligt Kanon-Jern tiltager i et storre Forhold, end ligefrem efter 
Dimensionerne af Tykkelserne; saa dog kan man ikke bestemme det egentlige 
Forhold, som bliver saa meget uvissere ar bestemme, som Jernet meget forffiet- 
ler i Godhed og Styrke, i Folge hvad vi have berort om Jernets Tilvirkning , 
og ikke engang tor ansees for at o cere lige godt overalt i een og den samme Ka
rion, og bliver den sande Aarsag, hvorfor man ikke paa der noieste tor eller 
kan proportionere Tykkelserne af Godset ligefrem efter de sprcengende Kreffter, 
Le ffulde udholde, og dette maae henfores til de Aarsager, hvorfor man sinder' 
til forffiellige Tider Kanoner udstobte Lwder forffiellige Tykkelser i Godsets 
Forlighcd. Antagende imidlertid, den storste Tykkelse udi Godset der, hvor 
Kanonen lider meest, efter de an fer te Carakterer, fom bestemme fuldgods- 
sige, Under-og Overgods-Kanoner; lad.den storste ForligheL udi Godset ved 
Fcenghnllet vcrre for Jern-Kanoner (stobte af ypperligt godt Jern, hvis E- 
genffaber vi have forhen beffrevet udi Afhandlingerne herom) i- Caliber for 
Kanoner i Almindelighed, eller 1™ Caliber for de allersterste Calibre Kanoner;

hvorom
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hvorom meere herefter. Og havende i Folge Erfarenhed saaledes fastsat den 
storste Forlighed, hvor der udkrceves den sterste Styrke, saa, naar Tykkelserne 
paa heele Kanonens Langde i svrigt indrettes, i Folge de springende Krrrfter 
af det antoendre Krud , saa bliver Kanonen vedborlig stcerk overalt. »Om ar 
satte dette i sit rette Lys-saa kan man, i Folge de Begreb, man kan gioresig om 
Virkningen af antomdt Krud, ansee / at samme staaer i reciproque Forhold 
til Rummet, det indtager, eller at Krudets Sprcrngekraft formindskes i direét 
Forhold, som Rummene imellem Bunden af Krudkammeret og Kuglen tilta
ge. Efter hvilken Earning adskillige Antores formsene , at Kanonernes ud
vortes Skabning fra det Sted at Krudladningen ender, til Kanonens Hoved 
begynder, burde vcere den Figur, som Equationen derfra draget bestemmer, 
og beskrives af en Cubic hyperbolis omkring en af dens afymtoter, an
bragt udi Axis af Kanonen, efter hvilken Bestemmelse Kanonens udvendige 
Skabning, fra hoieste Frise af, saavidt Krudladningen rakker, blev efter 
forhen berorte Earning Cylindrisk, og derfra for efter, ril Hovedets Begyn
delse, lidet concave efter den Hyperbolize krumme Linie, da Hoveder ved 
Mundingen maatte foreges med metre Gods, for den Gevalt, som Kuglen 
rimelige« kan foraarsage i sin Udfart.

Men da denne krumme Linie, skisnt ikke saa vanskelig at construere, vik 
Lefindes vanskeligere at anbringe i Formen til Udstebningen, og desuden ikkun 
lidet forskieller fra en ret Linie, saa blev det lienligere, saavel for denne som 
for »fterfolgende Anmarkmngers Skyld, at Kanonen, fra det Sted Ladningen 
ender og ril Hovedet, blev Linieret og Conisk. Ved en saadan Skabning 
bleve virkelig Kanonerne meget lettere, folgelig beqvemmere til at behandle, og 
mindre kostbare end de scedvanlige Kanoner; men ved at giore de Anmarknin- 
ger over denne Theorie, som Naturen as Tingen byder, vil det befindes, at 
den taaler saadanne Afvigelser, som en erfaren Artillerist nodvendigen maae 
iagttage, for ikke at gisre sine Kanoner for svage paa sine Steder.

Saasom Krudets Oplosning og Antandelsc ikke fuldkommen gaaer for 
sig i Krudkammeret, hvilket er antaget under foregaaende Theorie, og at Hee- 
dens Grad (som er tiltagende, saalange Oplosningen og Forbrandelsen gaaer 
for sig) forsger Krudets Sprangekraft, i de fsrste Momenter meer, end i de 
fteneste paafelgende , hvorved den Earning, ar Krudets Eprseitgekraft afta

ger
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ger i Forhold som Rummene tiltage, undergaaer i de forste Momenter en For
andring, som foraarsager, ar Ordinaterne til Godsers Fsrlighed, som genere
res fra den berorte krumme Linie, maae derved staae i Forhold, faa bliver den 
forberorte rerlinede Figur paa de angivne Steder meere passende ril Styrken , 
end den omtalte krumme Linie.

Videre maae man bemcerke, at dersom Kanonen lider meest der, hvor 
Krudladningen ligger, saa lider den dernorst meest der, hvor Kuglen og Forlad
ningerne ligge, hvilke sidste ansattes med Kraft/ saavel for Kuglen, som isår 
for Kruder, hvorfor at man maae give der Sled, hvor den ganffe Ladning 
ligger, noget meere Ferlighed, end den, som vilde udbringes ved den forberorte 
rette Linie, trukket fra Punkten, hvor Krudladningen ligger, og til Hovedet. 
Endeligen bor man tillige anmarke, at man ikke tor antage , at Massen udi 
siebte Kanoner er lige god overalt paa heele Kanonens Lcengde, men at de tun
gere og reenere Jerndeele maae, imedens Jernets flydende Tilstand, og inden 
Jernet styrkner sig, famle sig underst; saa at man kan ansee,at Jernet bliver 
meere homogene i Bundstykket og i Mellem-Godset, end i Forstykker, hvilket 
atter er en Aarsag, hvorfor man ikke paa det neieste turde folge de Regler, 
som foregaaende Theorie egenrligen synes at lede til, uden at man herunder, 
for hvad som er anmcerker, tillige gior en vedberlig Erstatning i Godsers For
lighed paa vedkommende Steder; hvilket og fuldkommen stemmer overeens 
med de Observationer, man har havt Leilighed til at giere under Kanonernes 
Provning og Sprcengning, som virkeligen haver givet Anledning til, at giere 
nogen Forandring udi Godsers Fordeling, og at anbringe Godset meere for- 
dcelagtig for Kanonernes Styrke og Hold, under Affyring. Thi ved ar sam
menligne de blant de nyere Kanoner, som jeg har fundet best skabte, med andre 
gamle, har jeg befundet, ar uagtet man ikke har fuldkommen kunnet, for de 
anferte Aarsager, strikte felge den Form , som forberorte Theorie leder ril, 
saa har den dog tillader saadan Forandring, som virkeligen viser den Anven
delse, man i Folge foregaaende Theorie og Anmærkninger kan giere, og som 
stemmer overeenS derudi, ar man har kunnet forringe noget Kanonernes Forlig
hed i For-Godset, naar man i ovrigt har fogt at give fuldkommen Forlighed 
der, hvor heele Ladningen ligger, og hvor Forstykket tager sin Begyndelse;

Hvil-



zis 8. Anmærkninger, Kanon-Stoberiet betraffende.

Hvilken Forandring virkeligen i alle nyere Kanoner gior dem endeel lettere, og 
paa det heele bedre skikkede til Hiemedet.

Jeg har derfor, ikke uden en Slags Tilfredsstillelse, kunnet ansere de An- 
mcerkninger og de Forsog,- fom jeg i denne Anledning har havt Leilighed til ar 
giøre, og ved andre at fee anstille, font virkeligen tiener til megen Oplysning 
cm denne Sag, og vifer, ar disse Slags nyere Kanoner ere bedre skabte, ef
ter KrudetS Sprcengekraft, end de gamle, faa at man sikkert kan antage, 
at dersom man, for de herefter folgende Aarfager, end videre ffulde rcrnke det 
mueligt og tienligt, at sormindffe Tyngden as'Kanonerne, foruden hvad vi 
have berørt, at kunne ffee, ved rigtigen at sormindffe deres Loengder, i For
hold til Krudladningerne og Kuglernes Vcrgt, da maae dette fnarere ffee ved 
at sormindffe möget Forgodsct end Baggodset, ester den Anvendelse, som sor- 
berorte Theorie, med de derover tilsoiede Anmærkninger, leder kil og udmcrrker.

Vi ville nu herved tilseie nogle Anmærkninger, hvorvidt det kan ansees 
tilladeligt og raadeligt, at sormindffe Kanonernes Vcegt, som i Almindelighed, 
men ister i vores Tilfalde.

Soe Bakterie-og FcestningS-Kanoner bor iscer have de Egenffaber, 
at de kan rakke en ncermende til Lands eller til Vands kommende Fiende, faa 
tilig, fom det er giorligt, og forhindre hans Operationer, faavidt det er mue
ligt. DeSaarsag behove de og en storre Lcengde, en fvcerere Ladning og Gods, 
i Forhold til Krudladningcn , end andre Kanoner, paa det at de kan desbedre 
svare til den Virkning, de ffal i Tilscrlde giere, at man med desto sikrere Skud 
kan rakke en Fiende, imedens dennes Kugler endnu ikke kunne gisre en faa sikker 
Virkning. Vel soraarfager dette, at deslige Kanoner, ister naar de ere af 
Jern, derved blive meget tunge til at agere med, men derimod har man Lei- 
lighed, ister paa Hodvedbatterierne, at indrette faadanne Rapperter, fom for
medelst deres mekaniffe Indretning af Slceder re. letgior Bevægelserne as des
lige Kanoner, faa at ma«, uagtet deres storre Tyngfel, dog kuns behover 
faa Folk til at agere med dem. Men da disse mekaniffe Indretninger ikke kunne 
med samme Beqvemhed anbringes for Skibs» Kanonerne om Bord, udi Skibe, 
hvor alting maae fimplifieres, faavidt det er giorligt, for at vinde og be
spare Plads; faa folger heraf, at da man ikke kan anbringe faadanne i øvrigt 
begvcmme Slorde, Rapperler kil Skibs, fom desuden og i Almindelighed ere 
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vanskelige at reparere, naar de ved fiendtlige Kugler beskadiges, saa har man 
de vigtigste Aarfager, at giere Skibs kanonerne saa handelige og saa lette, som 
det er gierligt, og som Omstcrndighederne af fuldkommen Brug og den fofc 
langte Tieneste tillader det.

Den sikreste Maade have vi anført, ved at forkorte Lcrngderne af Kano
nerne, efter de foranførte Grunde, i Folge Kuglernes Vcrgt og de antagne 
Krudladninger, som man i Almindelighed holder for at være tilstrækkelig til 
Soetrafninger. Men naar jeg ikke positive har bestemt eller bestemmer, hvor 
meget man med Sikkerhed end videre kunde formindske Kanonernes Tyng
sel, ved at forringe Godsets Forlighed, og vige fra de almindelige antagne 
Regler, udi de i senere Tider udstsbte Kanoner, som i Almindelighed have ved 
Fcrnghullet if Caliber, og ved Hovedets Caliber Gods, faa har jeg havt fol- 
zende Aarsager.

i.
Kanonernes fuldkomne Sikkerhed underen varig Affyring, i Tilfalde af 

hseftige og varige Troefninger, hvilket er af den alleryderste Vigtighed, for at 
befrie og berolige Folkene fra al Skade, under Brugen af deres egne For
svars «Vaaben.

2.
Kanonernes Kolighed og Stadighed under Affyring, der ikke allene 

indflyder paa sikre og visse Skud, men fatiguerer mindre, faavel Materia- 
lierne, formedelst hvilke de tornes, font Skibet selv under Kanonernes Affy
ring , hvortil end videre Rapperternes gode Indretning, Tappernes rigtige og 
sikre Leie udi Rapperten, Hjulenes jevne og gode Bevcegelse om deres Axter, 
samt Planets Jevnhed, hvorpaa Kanonen stilles og bevceger sig, meget beroer.

3-
At man ikke skal tabe for meget i Maalets Lcengde, hvortil Kanonerne 

med de anfatte Ladninger scedvanligen plcie at rakke; vel betragtet, at da Ka
nonerne have en fri Indfart, da maae man anfee, at Kanonernes Tyngsel 
indflyver paa Kastets Lomgde, og paa Kanonens Tilbagelsb, i Folge Bevægel
sens Regler om adtio og readtio.

RrVyeSsml. HL 25, 4»
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4*
Paa det at man i Tilfalde, naar Omstændighederne fordeelagtigen byde 

det, kan forege saavel Krudladningen, som i andre Tilfalde fordoble Skarpet, 
skyde med 2de Kugler, eller med Kugle og Skraaesæk, hvorefter Kanonernes 
Styrke til varig Brug ogsaa maae indrettes. Og dette forudsætter ikke allene, ar 
Kanonerne skal have Styrke, til at udholde de almindelige Skud med enkelt 
Skarp, men og dem, som forefalde udi Træfninger med dobbelt Skarp, naar 
Distancen er saa nær, at man dermed kan giere vedborlig Virkning, og hertil 
at kunne efter Omstændighederne forege Krudladningen, vel betragtet, ar det ikke 
altid staaer i Seemandens Magt, at nærme stg sin Fiende efter Behag, men at 
denne og indretter sine Skyde-Distancer, naar han kan, i Folge de Fordeele, 
som han under indtræffende Omstændigheder og forelobende Underretninger kan 
giere, eller haver giort sig bekiendt. Og endelige» for det

5*
Bor man og tage i Betragtning dey Virkning, fem Luften og Vejr

liget Tid efter anden har paa Jernet, saavel indvendig ud* Lobet, som paa 
Kanonernes Pderflade, der formindsker Kanonernes Styrke i Tidens Længde; 
thi vi kiende endnu ikke noget fuldkomment Middel, som i alle Tilfælde er an
vendeligt, og som ganske forebygger Jernets Rustning, men vel saadanne, 
som i nogen Maade herimod ere tienlige.

Omstændigheder alle, somber kagesi noieste Betragtning, naar man 
vil formindske Kanonernes Tyngsel, ved at formindske Godsets Forlighed; 
thi hvor stor end Fordelen as meget lette Kanoner til Skibs Brug maatte synes 
atvære, om man end desformedelst kunde anbringe, og med lige Mandskab 
betiene sig af stsrre Calibres isteden for mindre, og derved at bruge Z6pundige 
Kanoner der, hvor man ellers brugde meget vægtige 24pundige, eller af disse 
sidste Slags formindsket i deres Vægt til den Grad, at man kunde i Henseende 
til deres Tyngde bruge 24pundige der, hvor man brugde af de svære iZpundige 
Kanoner, ogsaa fremdeles; saa agtes dog ikke saadan Indretning tienlig, 
uden i kuld Hensigt, paa hvad som i den Anledning nyeligen er bersrt.

Den forste Post, som staaer i nsieste Forvantskab med den 4de, taaler 
ingen Jndskrænkelse, og om disse Betingelser kan fuldkommen erholdes under 
saadanne Dimensioner, fom vilde giere Kanonerne saa anseelig lette, at flig 

Ind-
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Indretning blev muelig, formedelst en rigtig Støbnings-Maade, et udvalgt 
stcerkt Jern og velffabte Kanoner, faa dog naar end de tvende forberørte Po
ster opnaaes betreffende Styrken, maae dog de andre Poster, og den anden 
Post ifør, tillige tages i Betragtning for de derudi anførte Aarfager, fom ere 
grundede paa almindelige antagne Grundsætninger udi Artillerievæsenet; hvor
om man videre overtydes, ved at betragte, hvad fom er gaaet for sig under 
Brugen af Metal-Kanoner.

Det er bekiendt, at man i forrige Tider hellere betiende sig paa Orlogffi, 
bene af Metal- end af Jern - Kanoner; den vigtigste Aarfag hertil var, at man 
ei befrygtede, at Metal - Kanonerne under Affyring ffulde fpringe. Jeg be
høver ikke at anfore alle de Aarfager, hvorfor disse hos adskillige Søemagter 
ere afffaffede, men vil alleneste anføre denne, fom og var en Hoved-Aarfag, 
at iblaut de forffiellige Slags Metal-Kanoner befandtes mange, fom vare 
støbte under faadanne Dimensioner, at, ffiont stcerke nok, vare de dog alt for 
lette, og derfor alt for urolige under Affyring med fuld Ladning; og dette 
tiener til ydermeere Stadføstelfe, at man ikke, fom nogle meene, kan forringe 
Kanonernes Vægt efter Behag , om end Kanonernes Materie tillod det for 
Styrkens Skyld, men at dette har sine visse Grcendfer, fom Krudladningerne 
og Kanonernes bestemte og rigtige Brug forud betinger sig, i Overeensstem- 
melfe til hvad vi herom have berørt.

Dersom jeg herunder maatte anfees for at imodsige de Autores, som 
ganffe anfee Kanonernes Vægt for at vare vilkaarlig, og at kunne indffræn- 
kes til den Grad, fom Materiens Godhed og Kanonernes vedbørlige Hold 
mueligen og i øvrigt vilde tillade, faa maae jeg paa den anden Side erindre, 
at jeg ikke ganffe bifalder deres Mecning, fom for Styrke og andre Aarfa- 
gers Skyld vcelge de meget vægtige Kanoner til Skibs Brug, hvorom jeg har 
erfaret forffiellige Meninger af kyndige og erfarne Krigsmand af forffiellige 
Nationer , fom alle stemme overeens i Henseende til fuldkommen Styrke, men 
ikke faa ganffe i Henseende til de øvrige Betingelser, der dog altid bør være 
ecus, og ikke kan være rigtige, uden de ere faadanne, hvorunder man kan 
tilveiebringe de fuldkomneste Kanoner i sit Slags, fom have fuldkommen Styrke, 
og best svare til Hiemedet og deres bestemte Brug; under hvilken Bestemmelfe 
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de Kanoner, fom tidige ere de letteste, maae blive de beqvemmeste for Skibs- 
Kanoner, hvilket foregaaende alt best leder og sigter til.

Jeg har under dette altvorret meere vidtløftig, end jeg foresatte mig, og 
stulde blive langt vidtløftigere, om jeg tillige ffulde indlade mig om de forffiel- 
lige Meninger, betreffende enhver Slags Calibres Kanoner i Særdeleshed; 
men naar jeg under foregaaende RaisonnementS har viist, hvor varlig man 
maae vrrre, med at forringe Kanonernes Fsrlighed udi Godset, under de udi 
Tabellen ansatte Lcengder, for ikke at giøre dem for svage eller derhos for lette, 
saa maae jeg tillige berette, at ffulde Materiens Godhed efter de paalideligste 
Prsver tillade, at de største Skibs Calibres Jern-Kanoner af 36 og 24PUN- 
Dige for Styrkens Skyld kunde forringes udi Godsets Førlighed, saa at den 
største Førlighed blev 1/5 Caliber, og den mindste foran ved Hovedet j til 
Caliber; saa anseer jeg disse Tykkelser, under de udi Tabellen anførte største 
Lcengder, for den mindste Førlighed, som man paa det Sted turde give disse Kanoner 
i Henseenderil Styrken, men deslige Kanoner blive ikke anseete som i Almin
delighed og paa all« Steder til al Slags Brug faa dygtige, fom om de gives 

Caliber Gods for den største, og ^Caliber Gods for den mindste Førlig
hed ; ligesom og de øvrige mindre Calibres Jern - Kanoner bor i det mindste 
beholde if Calibre for den største, og å Calibre for den mindste Førlighed for
an , under hvilken Fsrlighed man ikke turde vente den beste Tieneste, i Hensigt 
paa hvad jeg i Almindelighed har berørt om Kanonernes tilforldige og paalide- 
Iige Tieneste.

Efter saaledes at have fremsat mine Tanker om Jern-Kanonernes Ho- 
ved- Dimensioner af Lcengder og Fsrlighed, med de Anmærkninger, som jeg 
i den Anledning og om Jern-Kanonernes Skabning i Almindelighed har holdt 
tjenligt at berøre, paa det at vedkommende Eiere og Forstandere af vore 
teste Jernværker, kunde blive forsynede med saadanne Efterretninger, 
formedelst hvilke de maatte kunne udstobe saadanne beqvemme Jern - Kano
ner, der maatte befordre deres Afscetning hos Fremmede: Saa vil det ikke 
agtes mienligt, at anføre de seeneste Forandringer udi Kanonernes Gicrtning, som 
jeg har forefundet, imedens min sidste udenlandffe Reise, og som kan riene 
som et Tillorg ril de Tanker, jeg har fremfar udi mine Afhandlinger rilSelffa- 
bet om Jern-Kanonernes beste Stebnings-Maade, og Jern-Malmernes 

heste
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Leste Anvendelse udi Kanon-Stoberiet, hvor man iblant ander Pagina 233. 
forste Deel af de nye Samlinger vil erfare, hvorledes jeg har afmoerket den 
Meening, som forekom mig rimelig, ar man ved Omsmcrlrning af Rue-Iern 
udi reverbere Ovne maarre kunne forbedre Jernet, og udstobe gode og tienst- 
Dyglige Kanoner.

Endffiont denne Mening i Almindelighed har vceret geleidet med Tvivl 
og Uvished, ar MM ikke forud kunde forsikres om et godt Udfald, deels for
medelst Materiens Haardhed under en nye Omsmeltning, som kunde foraarsage 
Vanskelighed i Kanonernes Udboering, deels formedelst Materiens Skiorhed, 
der kunde giere Materien uskikket til Kanoner, om Jernet ikke af Naturen var 
godt fra den forste Smcrltning af, og ei i saa Tilfalde blev forbedret under den 
anden ved Tilfatning og Blanding af godt Jern; hvorom jeg til forstkiellige 
Tider har vceret meddeelt adskillige Kanon -StobereS og Masse-Mesteres Tanker, 
som ikke syntes herom at give noget fordcelagtigt Haab, ligesom og at Ved
kommende i det Fag i Engeland syntes at bekrcrfte det Modsatte, naar de fore
gav, at Jernet, efter ar omsmceltes anden Gang ved Steenkul tfar, blev me
get skiort, og desaarsag bleve deres Bomber i Almindelighed stobte af gammelt 
Jern, for at erholde den Egenskab, at kunne springe og flaae om sig, naar de 
creperede, med videre Underretninger denne Sag betreffende, som syntes at 
tilintetgiore Let Haab, at man kunde ved Omsmcrltning af Jern udi reverbe
re Ovne udstobe tjenstdygtige og paalidelige Jecn-Kanoner. Imidlertid be
styrker fuldkommen det nye anlagte Kanon-Stöberte i Ncrrheden af Nantes i 
Frankerig, at dette er mueligt, og at den Tanke, som jeg med andre af samme 
Formening har giort mig herom, ikke er ugrunder.

Her Wilkenson, en Schorlcender, har paa den franske Regierings Regning 
og Bekostning anlagt et saadant Kanon - Stoberie, hvis Anlcrg er meget be- 
qvemt formedelst Transporten til Vands, hvilket gtor denne Mand megen TEre, 
hvor nyt og gammelt Jern om hinanden, eller hver for sig selv, alt efter de ind- 
trcrffende Omstændigheder, omsmceltes udi reverbere Ovne ved Steenkul, og 
Udstobes derfra meget gode og tienstdygrige Jern-Kanoner.

Endeel af de serberens nye Kanoner, som vare endeel kortere end'efter 
Ritsernc af 1766, og kortere end de gamle Kanoner i Almindelighed, men i 
evrigt af fuldkommen Ferlighed udi Godset, og hvormed endeel af de nyeste 
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og andre franste Orlogffibe vare forsynede i sidste Krig, vare stobtc paa dette 
nye anlagte Vcerk, fra Jern bragt anden Gang til Smeltning.

Af de Underretninger, som jeg har kunnet erholde om dette Vcerk, vil man 
erfare, at det var mere fordeelagtigt at betiene sig af smaar Jern, end af meget 
store Stykker. At nyt Jern var lettere til at bringe i Fusion end gammelt rustelJern, 
at Afgangen paa Jernet under Omsmaltningen var ubetydelig i ferste Tilfort- 
de, men sterre i sidste, og blev fierce, alt i Folge som Jernet var forrustet tik

Bunden indvendig i Ovnen (la Solle) og Stellet var af Sand ; naar 
Sollen var dannet, og lagt som den burde, saa Heeder man en Times Tid for
ud , for at igicnnemheede og preparere den, 'hvad man kalder det (pour faire 
g ti ire la Solle), hvorncest man indforer og lcrgger Jernet, som skal omsmcrltes, 
saaledes, at Luften kan spille og trcekke imellem dets Dele.

Man lader eller chargerer saa ncer som det er gierligt ved Jldristen, dog 
faaledeö og i Felge Indretningen derved, at den smceltende Materie kan folge 
Planets givne Inclination, som lidet fra Risten tager sin Begyndelse, og hol
der ned mod Stellet, hvor den i Fusion bragte Materie begiver og samler sig.

Naar Ovnene ere ladede eller Opsatserne ere fcrrdige, tillukkes Dsrene 
med Omhyggelighed.

Man behsvede ikke at underholde Ilden med nye Fode oftere end hvert 
Qvarteers Tid omtrent, men man maatte neden fra vel holde Aabningerne 
imellem Stcmgerne udi Ild-Risten rsddelige og rene, paa det at Luften kunde 
have sin fri Vandring; ligesom man og med Jld:Pokkeren igiennem Dorren, 
hvor Kullene indlades, maae forhindre, at ikke Kullene samle sig udi en Masse, 
hvorved og Luen bliver fctjlo heftigere; en Nodvcndighed, som altid udfor- 
dres at blive iagttaget, men mere saa, naar Steenkullene ikke ere rene og 
store.

Stsvkul duer ikke til dette Brug, dog kunde man maasikee betiene sig af 
dem, naar de vare af et godt Slags, men faa maatte man tillige bruge tort 
Trcebreendsel, hvis O.vantitet blev anseelig, og efter Formodning i det mindste 
Halvdelen imod Kullene.
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Den Qvantitet af Jern, fom man saaledes kunde l«gge udi en af disse 
reverbere Ovne til at omsmcelte, kunde efter Beretning belobe sig til 2400 
a 2AOO Pund; man kunde ikke vel lcrgge fuldt 3000 Pund, uven til Skade 
for Ovnene efter deres Indretnings - Maade.

Og sikiont man i Almindelighed giorde Regning paa en Omsmeltning af 
*400 Pund, saa kunde man efter Behag omsmelte en meget ringere Qvan
titet.

En saadan Qvantitet af Jern blev smeltet, under god Opsyn af en 
Mand og ved gode Kul, i en Tid af 2 til 2} Times Tid, at regne fra den Tid 
at Opsatsen var ferdig.

Saasnart man er ferdig med een Udstobning, kan man strap berede til en 
anden, og udi en Dag fuldfore 4 til 5 Udstobninger efter hinanden; de paa- 
folgende Udstobninger befordres i Almindelighed hastigere end den forste.

Uagtet ar det er vanskeligt at bestemme ganske noie den Andeel Kul, som 
LehoveS til en Omsmeltning af 2400 Pund Jern , efterdi dette beroer meget paa 
Kullenes Godhed og paa Ildens rigtige Underholdning og Bestyrelse; saa dog 
alligevel, uaar alt dette er, som det bor vare, saa behover man ikke mere end 
20 til 24 Cubik - Fod Kul, til at omsmelte det forhen berorte Qvantum Jern.

Formestuen og Mouleriet betreffende, da vilde man paastaae, at en 
god bevant Formmager (Mouleur) ved Hielp af en god Handrlanger, kunde 
modellere udi en Dag en Form til en i8, 24 eller ril en z6pundig Kanon, og 
tvende Former for de mindre Calibres Kanoner.

Man behover omtrent i til Favn Brende, til at giennemtorre en Form, 
som leggeS paa Risten udi Hedestuen, og lader det ankende og komme vel i 
Brand , imedens at Vinduer og Doren holdes aabne for eu halv Times Tid.

Naar Treeet er ve! i Brand, tillukkes alle Trcekhuller til den paafolgende 
Dag, da man bruger den Forsigtighed, at aabne og lufte Stedet en Times 
Tid, forend man gaaer derind.

Man befparer i Vrendsel, ved at terre eller igiennemheede 3 til 4 For
mer paa eengang, saasom dette Antal at preparcre ikke koster mere Brendsel^ 
end det, som vilde vere nodvendigt for een.

Saasom Ovnene ikke ere indrettede til en storre Masse Jern, end hvad 
som er meldt; saa indsees det, at man maae udstobe de storre Calibre Kanoner 

fra 
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fra forskiellige Ovne paa eengang, hvilket beqvemmeligen lader sig giere fra de 
dobbelte Ovne, som staae Side om Side ved hinanden, og have derec Mel
lem -Vcrg tilfalleS.

Man bemcerker derhos, at Jernets. Blanding fra forskiellige Ovne be
fordres bedre under Kanonernes Gicetning med fuld Masse, end overKicerne.

Jeg haaber, at man holder mig del tilgode, ar jeg ikke har tilføjet Teg
ninger over Ovnene, som jeg for sine vigtige Aarsager ikke vel har kunnet, men 
dem af mine Landsmcend, som i Folge foregaaende Underretninger og andre 
egne tilhvervede, maatte tanke det tjenligt og fordeelagtigt, at indrette et saa- 
dant Anlceg, som et Tillag tit deres Jernværker eller Kanon-Stoberier; og 
som have Lejlighed, til Vands at kunne kacilltere Transporten af Jernet og be
hovende Materialier til flige Indretninger, vil jeg altid giøre mig en Fornoielse 
hermed at riene, og ikke allene forsyne dem med Tegninger, men endog at 
Hive dem de fornødne Underretninger om Massonneriet og de Slags Stene, 
hvormed flige Ovne i Almindelighed og med mindst Bekostning opføres.

Astro-


