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Lagarne i detta Samfund hafva bestämt att vissa
Led amöter, vid hörjan af ln:arje arbetsår skola redogöra för de åtg·iirder, som blifvit vidtagne till
förb ättring i 1le åtskilliga grenarne af Sjömannayrket tillhörande kunskaper. Edert val har ålagt
mi g denna skyldighet för den del som rör krigslagar, samt ekonomi m. m., och jag går att fullgöra detta uppdrag så god t jag kan, förbigående
·dervitl de i alla Samfund Jika vanliga som utnötta
premisser om ursäkt för bristande förmåga, ehuru
vi sserligen ingen biittre än jag hade behi.)ft att begagna denna tillflyg t, synnerligen In ad krigslagune hetr~iffar, h vilkas tilliirupning icke legat inom
·gränsen af min tjenstli:mannabana.

Att icke något Samhälle kan ega bestånd utan lagar och laglydnad är en sats lika gammal
som osviklig. Alla länders historia lemnar bidrag
till bevisande af denna sanning och vitsordar att
<ler lagarne bemötas med förakt, der sjelfsvåld och
oord ningar få inträda, är Staten niira sin upplösning,
lUen att viilmåga och trefnad blomstrat ~å länge lagens hud hållits i helgd, ej blott af fruktan för
straffen, utan af kärlek till lagen.
(Tidskr. i SjöP.· ~:e år-g., 3:c IJ.)
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l både äldre och sena re tider har man hört vis.
sa länd er hepri sas för deras frihe t; men man
har icke
gjor t sig reda för det begr epp ~un ~iiste
r vid det.
ta ord. Icke kan det kalla s fnhe t l ett
land , att
h var och en får lefva efter beha g, göra
hvad han
vill, utan att vara unde rlms tad lage n:
denn a frihe t
vore en oo rdni ng, som snart skull e bere
da State ns
unde rg·ån g. Lagl ydna den åstad kom mer
frihe t, lag.
li.)sheten träld oin. Att göra allt hvad som
iåe mot.
strid er Samh älfet s allm änna b ii sta: att
H ta h vad
man får göra och icke giira : att veta att
man dömmes af lagen och icl\e af godt ycke t,
se der elen
sann a frihe ten.
Laga rne, som i-i ro nerfv erne i en god
styrelse , böra vara rättv isa och lätta att
verl{ ställa ,
icke tvety diga , ty, säge r en Förf attar e,
"to ute loi
''equ ivoq ue est inj uste, parce qu' elle frapp
e sans a''ver tir". Lage n får icke ega mera än
en sida och
denn a skall vara tydli g och klar.
Våra förfä der sakn ade icke goda laga r,
och
som Nord ens äldst e in bygg are voro krig
are, h vilka med förak t anså go de fredl iga yrke na,
kan man
ock taga f()r afgjo rdt att de laga r som
först stiftades , voro krigs lagar . Blan d eder m. H.
finne s visserli gen ingen , solfl icke har sig bel>ant
denn a striinga krig stuk t som öfvad es af vå re äldst
e förfä der,
dessa Viki ngal agar , öfve r h vilka s strän
ga efter lefnad · Höfd inga me så nitis kt vaka de. I tideh
varf då
sjörö fveri , ehur u icke känd t unde r detta
namn ,
utan kalla d t Viki ngaf ärde r, ej allon as
t var tillåt ligt utan äfven anså gs hedr ande , då mod
och tapperh et utgjo rde de enda viiko ren för ära
och anseende , då väge n att geno m fredl iga kons
ters utöfning göra si~ ett frejd adt nam n, icke
var känd ,
måst e dessa lagar vara i stort anse ende .
På deras
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obr ott sliga efter lefna d l1Vilade State ns bestå
nd; och
det var derfö re natu rligt att otroh et mot
lagli g öfverh et och fegh et när det gälld e att för
svara fäde rnesla ndet, voro de brott som skarp ast st
raffa des. l
se na re tideh varf , seda n Chri stend omen s
ljus blef
tänd t i Nonl en och sede rna blefv o mild
are, nådd e
äfven I ,agar ne mer~\ utve cklin g, men n~gr
a egen tliga Krig slaga r funn os ej förr än i sena
re århu n•
drade n.
De gaml e Land skap slaga rne afha ndla de
äf.
ven de brot t som begi ngos om skep psbo
rd. Så säger Uppl ands lagen i Konu nga- Balk ens
elfte flock
och 1 § att uen som stjäl , råna r, eller
anna rs bryter mot Jand slag, seda n skep p var utrus
tadt samt
i vih·d och vakt kom met, skull e böta hälft
en mera.
lin anna rs, och att bevis a ett såda nt brot
t fordr ades
enda st h1ilften af vanl ig ed ?Ch vittn en
m. m. Söde rman land s .. Jag-en i Konu nga · Ba}k ens
l 1 :te och
12:te flock ar inne hillle r iifve n straf fbest ämm
elser för
lle brot t som om bord kund e begå s.
Kon ung Gust af den först e utga f den 12
Januari 1545 sina Krig s-Ar tikla r, förfa ttade
i den
möjli gaste korth et. l~å knap pa fem qvart
s-ido r lmn•
de de icke inne hålil a mång a stadg ande
n och det
säges ocks å i ingTes~en att de blot t voro
"någ ra
''pun kter · och Arti klar, efter hvilk e samm
e lu·ig s''fol ket i städe rne eller på land sbyg den
hos prest er
''eller bönd er, der de förla gde äro, sig
hålla och
''skic ka skole ." Den först e Artik eln inne
hålle r stadgand e om troh et mot Konu ng och Fäde
rnes land ,
samt beläg ·ger otroh et med "lifss traff utan
alla nå''dct·; ' den andr a befa ller Gud sfruk tan
och Gud stjenstens flitig a bevis tande , vid Kong !. Maj:
ts ''stt·ä n':ge näffz t och ogun st;" den tredj e förb jude
r vid
hfsst raff, myte ri; den fjerrl e f(iro rdna r
att den som
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i krig, stra{l'as "till halsen_;:.' den. femte heläg·g-er försummelse af vakt med b fsstraff och stal{ _
gar att den som ovarsamt~ omgås med elden, sl\all
~rsätta deraf uppkommande sl\ada, eller der han
det ej fönnå r, ' 'böta med ha lsen utan -~Il nåder:'.
Sjette artikeln förbjudel' krig·sman att lana ut stn
värja, eller den "fönhid.;:a, försiitta eller hortdobh''la ," att försp ela' förtära' u p p låna' uorga ell~r
förslösa mera ~in som af lönen kan beta la s, allt YHl
lifsstraff; den l'junde stadgar att Inar och en skall
låta ni.ija sig med tl e n mat och d rick , han efter
lägenhet kan få, och ej ()fve~·falla. den so~n ~1etl
tdlst~~~Hl
11 rovianten kan hafv a alt ska!l:a_; t>J ut."n
n forha
t
ch
stalie,
anHat
eller
läger,
afvika från
ntt
åttonde
den
lifsstraff;
vid
allt
m.
m.
ordnad är,
Ko.~Hn
ord"
ingen får fälla någre "~bec1ve mlige
muwen, Rådet och Befalhafvarn e, eller forsumma
att b då han sådant hör t det augifva, ~ifvensom att
de~ som bemöter annan med hån i ske ord, antastar
annans ära, kallar annan med '' otuchtigt'' uamn,
eller annan "oLtqve mli gen om geld manar, skall
''ligga i jern, stocken elle r kistan, fil månad Y id
vatten och bröd;" n ionde artikeln afkunnar dödsstra ff öfver den som öfverfalle r annan, eller ''par"tisk frid t ager" och dem som sammanrota sig, förbj uder sting eller kast, och stadgar att den som i
dry ckenskap blifver "skamfära1l, eller lemliistad"
skall mista solden så länge han ofärdig· är. Tion·
de Artikeln innehåller att om ock folket icke får
sitt gage i 1·ättau tid, får det <lock ej löpa bort,
eller betunga menio·e man med gästande, att ingen får
"f
•
b
hafya "någre kona r hos sig i borgeleJen, utan Ho " vitsmannens tillåtelse, och der någ·or i borgelejen
' 'lig·ger eller annorstall, ingen olust, pariamente ~
"tt·ättan, eller någor otuchtan anrätte eller begynne,'
vid straff att i jern eller stocken spisas med vatten
och bröd t;;n månad. Elfte Artikeln stadgar att

1·;ymmer

dråp, vål<lt:ickt, våhlsvcrk<tr_I, tjnfn a<l och l'ån rnecl
fl ere ogerningar skola straffas efter Gårdsditten och
o!l miin lag; och tolfte eller sista Artikeln att till
Domare skola tagas 6, 12, eller 24 af ,. de förstån'' d igaste i hopen. m. m.' (a)
Sådana voro den store Gustaf Wasas Krigsicke f<irund ra sig öfver deras
Art iklar. Man
stränghet: d~1 var nödvändi g· i detta ti dehYarf. Af
denne Konung utfärdad es ~ifven Sjii-Artiklar och
Skeppsr:itt, h vilka i. c k e v oro min dre alfvarsamma.
Den som slog annan med pus t el! er k;ipp, skulle,
då blod ej gick ut, stingas med knif genom handen och rista s ut fram till fingret: den som stal
eller röfvade öre eller Öres värde inom skeppsbord,
sk ulle mista l:fvet, men den som stal mindre blifva af med Öronen: för mindre förse elser dömde
Skeppsniimnde 1 till hiil\te i bulten , vid vatten och
' bröd, ' eller att kastas i sji)n och "dra ga s under
' 'kölen en, två eller tre resor ' &c. (b) Utom
Sjii -A rtildarne utfiinlades i den tiden vid hvarje
sj öexpedition siirskilde instruktioner, efter hvilka
or dning höll s och de brottslige om bord straffades,
såsom att, sedan allt folket var ombord, Amiralerue och Skepps-Höfvitsmännen icke fingo f(irlofva
någon, m ed m indre h an 'bl ifvit skamferad af flen ' ' de-n, eller af sjukdom illa tracterad: '' att den som
rymde från Skcppe n, sk ull e auses såsom den 'Ko " nuu gens lianer skamligen f,örlupit och straffas t ill
'Ii f vet utan all nåder': att vid hemkomsten, ingen
fiek fiirlofvas, innan Am iralen varit hos K o nunge n:
att om folket ville ''fö rl()pa, skulle Amira len för, ordna n!lgra Profosser och ut s~itta hundrade Imek-
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(a) Sduncdemans Just. verk p. 23.
(b) n,;,lliu g om T\rigskons ten i l{ongl. Vett. Hist. o~h Ant. Almd.
I-LmJI. l :a de l. f:'•lg. 2~1 .
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"tar att gripa och antasta ·de rymmande samt be.
"fordra dem ''till laga straff;" m, m. (a).
' Konung Gustafs Son och eftertdidarc Erik

XIV skall 1ifven hafva utfärdat Sjö-Art~klar och
Skcppsrätt, uti hvilka "den strängaste disciplin var
enda måttstocken, så för befallande som lydande;"
(b) och af den 20 Junii 1510, således i Konung
Johan HI:s regeringstid, finnas "Then Svenske sji.irätt och Skepps-Artiklar, komponerade och sammansatte i Stockholm och af H. F. N. Hertigh Carl
vijdare förbättrade;" men dessa lära ej hafva varit
till efterlefnad gällande för andre än "I-lans förste~
liga Nådes sjöfolk". De voro indelade i 42 punkter, h vilkas hufvudsakliga innehåll var följande:
1) Den som försummar Gudstjensten drages under
kölen; 2) den som utbryter i eder och svordomar
likaledes; 3) den som bannas inom skeppsbord,
"honom skall Mästermannen hafva för ma's ten och
''straffa efter sjörätten;" 4) p resterue skola predika
h var Sön-, Ons- och Fredag, lwar dag ''fälla bö"ner och läsa litanian, desslikes förmana folket att
''g· å' till Choor, d. ä. tacka Gud för en god dag
''och bedja oiu en god natt;'' 5) att, alla skulle hålla
den ed de svurit H. F. N. ''vid hvars och ens ära
och redlig·het til!görandes ;" ()) förriideri straffas till
lifvet; 7 och 8) Om lydnad och hör~amhet för Amiralen och Höfvitsmänn en; 9) att Amiralen skall
full göra sina skyldigheter "så framt han vill vara
"ansedd för en ärlig man;" likaledes alle andra;
10) "!ngen skall bruka sin onöttige och spottzsl{e
"mun emot Amiralen, sin Höfvitsman, eller profoss ,
''qvartersmästar•en, eller rotm;istaren", vid straff af
1, 2 eller 3 gånger under kölen; l]) Ingen får ö f(a) Tcugström om Sjömal,tcn; samma Hilndl. 4 del. sh! 248.
(!J) Sv J/lott. Sjötog l. del. p. 28.
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vergi f va fartyget, v id l ifsstraff; 12) att ingen får
fara i land utan Amiralens Yetsl•ap, "vid straff under k €ilen"; 13) Den som sig f(irsummar "när han
" hörer bJåses trumpeten eller lösen skjuten varder"
. straffas till lifvet: tlen som skjuter innan han är så
den
11 är att han kan råka f!_enden, betalar krutet:
soll1 skjuter för döde, eller eljest utan Amiralens
!of' "skall officio priva ri och betala krutet": när
Am iralen skjuter ett skott oeh låter " flaggen flyga
''på bogsprötet, då skol e H i.ifvi tsmännen, Skeppare,
''S tyrmän och de förniim ste som till Råds förordna'' de äro, komma tiilstä des , och icke föror dna andra
"i sitt ställe vid straff un d er kulen'; 14) Ingen får
utan lof gå till segels föi·e Ami ralen, vid lifs5traff;
15) alla skola siitta till samma hamp som Amiralen;
16) Amiralen skjuter l i) sen fiire segling och ankring;
n ) alla sko la riitta sig d'ter "sjöflychten" inom bords
och Yara Höfvitsm1inne n lydiga, vid straff under
kcilen; 18) den som ropar eller fär oljud straffas
under kölen; 19) Ingen får öfvergifva det skepp,
hvarå han förordnad är "vid hvars och ens ära och
''redlighet tillgörandes,; 20) "Ingen sl\all göra nå- '
got orum j skeppet och hafva något i vägen", vid
straff under kölen"; 21) "Den Höfvitsman eller Skep' pare, som vik er ifrån Flottan, n~ir man iir emot
''fienderna, eller undfall er någon af sitt följe, som
'.'är nöd stä!! t, niir han eljest kan komma them till
" undsättning; vare ack ta t för en f(irrädare och ther"fiire straffad"; 22) Den so.m gör myteri ,puma ca"pi talis esto: elje~t må han med foog taala om sin
' n ödvändighet; ' 23) Den som förfiir sig på annan,
straffas under kölen; 2-1) Ben som <lrag·er sin värja
strafl'es em skada timmar, till lifvet, eller " ristes
')
.,
.'
' ut genom
pucka1· och
handen ; 2;)) Hen som
Ö.fverfaller ~kaffare, i(ock, ,eller andre Emuetsmän"
skall en res<t under }{(ilen, men göra de ej rätt, få
de samma ~traff; 26) Den som har gemenskap med

.
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fienden, eller upptäcket· det som hemligt vara bör,
' "poena capitalis esto" ; 27) Den som är medvetande
af h a ndel med fienden och det ej uppenbarar, lider
samma straff; 28) ' 'Den som sin värja fördobblar,
" poona cap italis esto ' , och allt dobbel är fi)rbuuet;
29) Den som försummar sin vakt ' poena esto capitalis' ; 30) ' 'Den sig med orenlighet otillbörligen
"för håll er pa skeppen, straffe s under kölen" ; 31)
Sjöröfveri förbjudes Yi<l lifsstraff; 32) Ingen skall
göra annan skada p å värjor, krut, lod etc. vid straff;
33) Hvar oclt en bör låta sig ni)ja med den del
honom "i fetalie, öl och bröd'' kan till del<! t hlifva ;
34) D en som on y ttigt fi)r~piller fctalie, öl eller bröd,
skall ' 'drag as 3 gil.ug·er under kölen, eller siitta~ i
'' h ulten 3 dygn vid vatten och bröd: skall ock m' 'ge n fö rdrista att dricka sig drucken pa skeppet, Le'' synnerli gen under Gudstjenstens förrättande, eller
''man någo t har fiir händ er, eller förnimmer fien "den;" 35) Den som ej hjelper Byssesky ttame med
sty ckena n ii r det - hehöfves, eller a t t lyfta anli.ar,
eller gå till segels "kastes ut fiir bord : 36) <len Byss e ~ky ttare som ej har reda på skytt, ~r u t och lod,
vare " achta t fö r en ärelös karl ·' , om det sker för
fien d en, men stra ffe s annars und e~· kölen; 37) Den
som släpper el d lös om bonl ·miste lifvet utan alla
nåd er, d en som g;:'ir med ljus utan !of~ drages un der k () len ; :~8) Den som ' fy rar på något stycke,
"eller skjute r m ed rör inom Lords, " utan lof, straffe s t ill li fvet ; 39) Ingen får vid lifsstraff låta någon
som d e icke ' ve ta vara H. F. N:s vänner, gå om
bord på skeppen , och ingen skall ''heller bjucla
gäster oppå sl\eppe n och g·öra fåfiing bekostnad utan
Adrniralens 'vetskap; 40) Att, vid lifs~traff ingen
u tan lo f får l enma skeppet sedan det hemlwmmet;
41) att B öfvitsman eller Skeppare vid resanlS slut ej
får resa frå n skeppet, utan att hafva återlefvererat
' 'ta mptyg'' och allt tillbehör, att öfverblifven feta~

125
)ie :'iter lcfvereras till Proviantmästaren, och att d en
som ej l,; au g ii ra redo straffas som tj u f; 4 1 ) In ge n
får taga ran son fi)r någon fånge: "Amiral en skall
'behålla th ens Amiral ens som öfvervunn en Yard er
'J,ister, k li:ider, k le nod ier m. m. Höfvitsmanner;
'then an1lre H()fvitsmann ens god s." S inte lige n stad gad~s: 'I1Vad fall som vid are hända kunne och h ~ir
''uti icke ~i ro begripne , tå sk all th er u töfv er bruka s
''Sverges Lag , Krigs -Artiklarn e och and re loflige
"Riksens stadgar." (a)
Biiraf kan ses att H ans Fö rs teliga Nåd es
stadgar ej voro synnerligen milda, men B an v1ste ,
li kasom Konung· Gustaf hvad en '" karl '' i d en tiden
kunde tåla, och att det icke var möjligt att sammanhålla så sammanrafsade trupper som dessa tiders,
utan hårda straff.
Kon ung- G ustaf A d o l f utfiirdad e i från liig;r et
vi1l Elfsnabben d en 15 Ju !iL 1621 nya Krigs Artiklar, h vilka, m era utfi)rliga iin Konuug Gustafs, YOro indelade i lC>O puukter. De 16 för:;ta omfattade
Gu<l stj enst ens helgd, f (irbjiido Afg ndadyrkan, Tr o llkarlar och Va pe ndi)fvare, samt afhandlade i (ifrigt
Presterskapets tillsiittning m. m.; de 22 följande voro om Kdgsly1lnaden; fdn den 39 till och med den
43 om ' Gen eral -profossen, hans Löjtnant och Dra"banter, R eg;ements-profo ssen, Fan -profos sen och
' Vagnmästar en ' samt d eras sky l dig·h et~ r; d·erefter
följa 75 punk ter om Kri g-s.män s å li g;g·anden i fii lt,
under slag· och skärmytsling; de öfrig-a innefatta
Il ä t tegångs-or011 ingen._
S traff bestämm else rna i d essa K rig s-Artiklar
äro ~ifvl:' n s tr ~i ng a: lifss tr::d f , h an de n ~ förlu st , stile n Ca)

Dess il Sjii- Artildar tinua s i l{,
Bandet N:o 2.

ö.
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de i halsjer n och gatulo pp stadgad es för de gr(ifre
brotten ; f(ir andra försee lser fick den felande sitta
i jern bespisa s med vatten och bröd, rida triihästen, 'pundas i Regem entets åsyn då Chorum ä t·
hållit, eller pundas af Rotmäs taren, Ir:. :sta solden,
degrad eras d ler afdank as; men för feghet, eller
nesliga brott, dömdes flen felande till.~esl i.?'a straff,
såsom att ligga utom lägret, att rengora lagret, att
s för
förvisa5 l~igret ' att mista äran, eller förklara
..
e
Ofverst
den
de
drabba
straff
sk~ilm, h vilket senare
anaf
folk
lånte
ng·
Mönstri
vid
eller Kapite n, som
nan och han skul le dessuto m, sedan fanan öfver
han~ hufvud var samman veC'kla d, drifvas af 11igret
med Stockk nektar. l\!iirkli gt är att det var tillåtet
för hvar och en att hafva sin hustru med sig i lägret, }JVarem ot sådane som i en sednare t id betecknades med namnet "bisliiper~kor" derifrå n a lldeles
vor o bannlys te. (a)
Ko n ung Gustaf Adolfs efterträ dare på thro.
Chr istina utfärda de den 20 April
11 en Drottni ng
1644 förnyad e Sjö-Ar tiklar, emeclan , som de t heter, "Riksen s försvar , v;itnird och säkerh et, n1ist
"Guds hägn, består på Riksens Skepps flotta, ett väl' 'förord nadt Amiral itet och godt sjöfolk ." J)essa
t\rtikla r, mera utförlig a än Hertig Johans , innchöllo 60 punkte r och voro iCl<e heller mindre stt·änga. Trollka rlar, Afguda dyrkare och Vapend öfvare
skulle afvisas, Gudsfö rsmäda re dö utan alla nåder,
de som gjorde gäckeri och "apespe l " af Gudstje nsten dömma s till svärdet och "exeqve ras utan nåder",
m en om d'et skedt af obetiin ksamhe t, för~ta gången
hålias 14 dagar i jern och plikta, samt andra g ång· en " harqveb useras" . Svärjar e sk all böta oc h vid
Chorum göra "Gudi ~fbön på knä" samt de som
(a) Schmedc maus Just. Vlo)rk.
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fö rwmma de Chorum "punda s' ' ; drinkar e borde !Jö~,a,, n1en d_eu som vore "så a~ldeles IJP-ni.igen till dryc k en~kap .ttt han denned <'J kan hafva ftterhål d
'' u t_an . sig_ der i (laglige n sii lar ., skall, om förmani n'g ay <'J hJelpa, straffas ' 'arbitra liter -' : ingen ' Ami• ,
,o
' 'rai- L ieutena nt, Major eller K~pit'en , som mc-<-1 nc~gtc
LJ't'
" k
att
sig
å
underst
,.: ~l~l? u.~ ve~ utkOJ~~me.nderad, må
.~ ~stificeJ a nagon till hfv!~t, utan Amiral itets Kolleo
· k
gu ve tsk·1p
' ' , sao v •H1a, IC e n ag on varder förvunn en
efter Officera rne:>
siraft'et
då
,
,,
med ' meutina tion
d.?~n, " straxt får ~erkställas:. ingen Officet· får bedja
r~Io nagon brottsh g, med - ll1l!Hlre han "ni\rsky ld är,
, s:\ at.~ det hans naturlig a kärlek och blodsha nd kan
I I
den det elJ. est g·o··I, , '·tns",
, .:s 11· k n1e( ( en
.
, till malas;
: den
"
rad
remove
officio
sitt
bro ttshge och blifver
icke
iiran
som
onl
spotska
so m gaf R iks-Am iralen
skulle
ing
förklen
till
honom
an gå, utan eljt·~t liinde
st.raJfas med, afb()n, jern, hiiktds e, eller annat ar~ltral·t· stra,fl, men om de gingo på heder oc h ära,
till ldvet Inar han dem icke bevisa kan med ful::lom skiilom. ' som orden sade; uiir kan hända att
, ,han som Rll{s-A miral är, någon Ridder sman, adel
, ellet: oatJe(, Ut<~ n Olll sitt J\al!, af' hastig Hede uti
,, ~.ollatz _ eller elJest, me1l ord eller g-erniu gar för,,t ornar, ·'att det enom Riu!ler sman ej står till att
,l yd~.' d:t kl~ge den såuant vederfa res Am i ral en
. sa klost an för Sjö .riitten ' , dc~r han diimme s: oj f_
V~r. g·emen. Båts~:Jan någon .. af befälet "hugg i~ed
na lven~ nu ste nafven och kores af Flottan ··, 0111 det
sk er p a Skepps holmen ; men sker det uneler sj ii resa
strafl<~s till lifvet: ing-en får vid Skepps flutta n anta~
r,a s son~ 't!IL en skälm dömd är, mycke t mindre
.~o m for sin missger ning hafver varit under Skar P. _
·
.. 1er•, ; den
· - June
l'att·<H~ns
som ger sig ut för full kart
-.. man
sl\ ä' l för sig· , ned sä tte~~ ·. '' nar
Och eJ }{an ,,·(ira
o
~
,. ~n ner någon Officer are eller gemen , förmed el st sin
Id kes<pnhet och flit hafva öfverko nuuit god förfa-

129

128
'"renhet brule om sjöfarten eller seglatsen och eljest
"på tackling, byggn ingen, bestyckning och allt
"h vad till ett skepp hiirer, så att man hos honon1
" f(jrsp(ir en synnerlig tlexteritet vunnen, som sagdt
" är genom hans flit och åhåga, då skall den sam.
''mes l.iin blifva ökt och förbättrat, och denna för' 'ökniug af dens gage, som sällan lwmmer på hol,
' 'men tillstädes, ej heller befliter, eller lägger sig
"vinn om sin tjenst eller i sitt nrk att blifva bätt"re och l;;apablare": den Båtsman som ej utriittar
sitt anbefallda arbete på förmid1lagen, ,. får hugg"
och skall komma igen efter måltiden: ingen Båtsman får hålla sig för god till arbete honom å1äg ..
ges: ingen Officer far bruka Båtsman till eget arbete, ' men der någon K a pi ten eller SkGppare for' dra1le af .en eller flere siue underhafvande Båtsm~in n3g·on handlangning på resan, eller eljes t, 1let
han utan stort s lii p och besvär viii göra kan, det
skall han på befallning vara skyldig att uträtta " :
drag·er någ-on sin viitja eller knif och dermed sargat· någon, straffes till lifvet; me. n gör han ingen
skada, ''r istes en knif genom handen på honom :
dräper någon om sl{eppshord , skall dråparen lefvande "bindas me1l den tlöda, rygg; emot rygg· och
''kastas iifver bord' ': den som siitter sig mot ·Ge''neral-Gevaldiger n, Profos,;en, eller någon deras
b· useras: so t'va rH l e pao post stra ffac1e3
'
" metl f'"o l';te '' an1ve
men i fred med att dragas under
lifvet'
till
krig;
i
kölen eller isen: skjantning· straffades med' ' någr<l
slag af tjärutampen : den Kapiten som utan ordres
gick till segels, skulle clragas t r e gånger under kiilen och degraderas: Marktentar-s keppen, å hvilka
!war och eu vid b estiimda tider fi cl{ hemta sitt !Jehof, sku lle ligga afsides, och det var biide Ofii n~ 
rare och Uraler-Officerare för b udet att om b on!
b}lla '' kriigeri med tappande, s;iljande eller ut bor''gande af t1eras vin och öl, med mindre för de

·
-a qvintilläts a t t "höga''·• Jo'· ~.
' .nål!on
skull'
''sjukas
=
•
•
sin
hafya
fick
en
och
var
h
fol k fin go eJ. h das, men
)tustru m~d s1g, utom då "det gäller mot fienden":
f!nder~.efal och Mansl\ap som i strid sig icke man. l1ge!1 forsvarar, hafve Kommendant' lofatt nederstÖ "ta : att sl<juta var förbudet utom då skepl)et 1·· t
op e
·
'
f· f ..o A · ·
a r 1<1n •• muaiitetet, passerade CaJmar slott, Svenske
eller U~la~1~lskc. stä1ler, då Svenske sl\epp möta hvaran!lan l feJdetHl, när skepp är v~iderclrifvet eller afsluckadt ..och o komm~r till Flottan i g f: n, efter Styrm an, nar nagon notl, eller oråd för handen är''
.
.. s veus l\.t sl{~PP m(iter annat Örlogsskepp,
när'
n ~~Kopmanss~~PP Icke stryl;;er och niir skepp hemkommer: att otverfalla , Skrifvaren, Skaffaren och Kocken'· att vilja tränga sig till mat och dryck öfver
ordmngen. att kasta mat öfver bord utan tillstånd
?tt ut~n lo_f sti~~ in i Skafferi~t eller Kabyssan, at~
tcke lata sig noJa med hvad Spisordningen består
att icke renhålla fat, talrickar, kjetlar och anna~
"kii.k~tyg' ' straffades som saken var till, med sittand e 1 Jern, gatulopp, slag af tjärntampen, råspring,ande och dragande under kölen m. m. Den som
med v ilj~ eller af oaktsamhet spiller så mycket mat
att han · med handen eller foten icke öfversl•jula
::kan, st~·~ffe~ vid ma.sten ~n~d några sl.ag af tjärutarnpen . : da plundnng tJilates skall Öfver-Officeren {Jlundra den öfvervunne Öfver-Officerens kistor
k läde1· och ldenodier, samt "h vart officium efte;
annat, men tackel, tyg-, proviant och amunition
samt hvau i holskeppet iir, hörer Kronan till. On;
~onnörs görande_ heter deot: '.:om något köpmansskepp kommer tbland Var Orlogsflotta och icke
' 'vill falla på sitt Marssegel och g-öra oss tillbörlig
,, ...

o

o

, ara, ~-_.!]_~-~~!~~~.I.!E.~.L§.9.Jll, llOQ!J}].Lll~rmast ,-: är,
~.egla ep10t ~~_2!1~ deLhäs!a h.an k~n " , "bv;reft;r
kopmansskeppet med skott skall tvingas fullgöra sin
sky ldighet och betala hvatje skott med .en Roseno.

,

V
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bel: intet K(.ipmanssl{ep p, in- d ler utlärHhl•t, " lllå
' 'föra eller blåsa låta några :11aggor, med mindre det
"sker af Kompanen, eller utur deras Vant, men
fl(ijer må hvar och en otilltalt liafva och bruka: den
som emot iienden ej har Amunitionen i ordning
"straffes under kölen <ich sliipas med tackel till lan"det och gi.ires till en skälm ' : den som af oakt" samhet siitter eld på skeppet ,. skall ka stas p!i sam, ma eld', m. m. Af dessa profbitar ses att Hennes Maj:t icke var så bli)dig som ma u kan ske vitnta t af Hennes l\Ön, men tidema fordrade striing·het
och utom den, hade sammanhållni ng varit omöjli~.
Carl XI af HYilken fii<lerneslande t cger så
många visa Författningar , striickte iifven sin om tanka till Krigslagarne; och som han ansåg en särskild Lag f(ir sjöfolket vara af behofvet påkallad,
förordnade han vi ssa Deputerade att sammandraga
hvad tid efter annan i sådant afseende utkommit
och föreslå något helt. Det Förslag som i anle<lning häraf inkom, gransl<ad~ han sjelf och utfiirdade den 2 Maj 1685 allmänna 'Sjii -Artiklar ," samt
under samma tlag Rättegångsord ning fiir Amiralitets-Riitten. Sjö-Artildarn e voro indelade i 47 så
kallade 'Titlar," hvaraf- 3 rörde Gudstjensten, Presterskapet och Konsistorium, den fjerde Krigslydnaden, den femte Krigsfolkets antagning, tjenstgöring och afskedande, den sjette rymning· o.c h de
följande hade afseende på åligganderne vid tjenstgöringen om bord, under segel, i hamn och på
Varfvet, sjukvård~n m. m. Ä f ven dessa Sjö. Artiklar tilläto krigsman att hafva sin hustru hos sig om
bord, dock endast så länge fartyget låg· i hamn
eller skären; hvaremot sildant under resor med fienden var alldeles förbudet. Stratfbestämm elserna voro många flera än de som i de föregående fiireskrifvits, till exempel att springa rå, dragas nudel'
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köle_l~.' fii spö föl.' ;äggen, gatulopp, eller vissa slag
af tJarutampen, mista rygghuden och me<l har ryg·g
köras bort 1n. fl.
Carl XI.s Sjö-Artiklar gagnades liinge och
mången erinran gjordes 0111 nya innan sildana tillvägabragtes. Vid 1652 års Riksdag gjorde Hiksens
Sliinder underdånig·a påminnelser att Krigs Artiklar ne med fiir sta måtte öfverses, samt förbättrade utkomma; och detta hade den verkan att Förslag till
fö rnyade Sjö-Artiklar, 1-ifvensom till fiirbättrade
Krigs -Artiklar af Lag- Kommissionen författades och
1755 understä lldes Rikets Ständers öfverseende och
stadfästelse. De utgåfvos på trycket, så att hvar
och en om deras innehall förut kunde bo·öra sig unl
..
t1erratta( , men ingen Domare fick rätta sig efter
dem, fiirr än de blifvit gillade och faststä'llcle, hvil~et skul~~ ske vid påföljande Riksdag. Indelningen
I detta forslag var nära nog lika med den i 1685
års Sjö-Artiklar, men bestraffningsg runderna olika
och såsom nya straffgrader infördes vissa slag af
katten, eller med smådaggarne, samt i öfrigt at··
r:st, degradation, ridande på trädhäst, vissa slag·
fo~. masten, spö, g·atulopp, fängelse vid vatten och
brod &c. &e. &c. Några nya Krigslagar ufhördes
em.ellertid icke och vid 1766 års Riksdag gjorde
Kngs~efälet åter påminnelse om deras utg·ifvande,
h~ arpa under den 12 Noveniber samma år, det nåd~~a- svar erhölls att Kong! Maj:t ville vidtaga de
Forfattningar som för Dess och Rikets tjenst kunde finnas nödiga och nyttiga. Under minderårigheten förordnades slutligen visse ledamöter af LagKommissionen och General-Krigs -Rätten, Amiralitetet och Armeen att utarbeta nya Krigs-Artiklar
hvilka voro tjenlige både för Armeen och Flottor~
na . Förslag inkom och den 6 Maj 1795 utfärda des '·'Kongl. Maj:ts förnyade Krigs-Artikl;u till ef-
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"terr~ittelse för Annt~en och Flottorna, ' ' att giilla
från den l November samma :h. De voro indela de i 18 kapitel, nem l igen l) om Gwhtjcnst, 2)
om llefiilhafvares skyldig·hetcr och riittigheter, :{)
om krigslydnaden, 4) om fiirrii(leri och 11ppror lll.
lll., f>) Olll mord och vrddsverJ\all, 6) 0111 lllOHllJran([
oc h eld~v:l.da, 7) om dn, plundring, st(ild &c., 8)
om s lag~mill, 9) om gev:irs blottande, (lryckenskap
m. m., . lO) om q\·artcr, Eiger och po ste r, l l) om
tjen stlcdighet, afsked och rymning, 12) om otu kt,
'13) om marcher, l:!) om viirfn i ng, 15) om miinstring, 16) om byte, 17) om bos611en och 18)
om laga lJomstol. Stra{fbestiimmelscrna blefvo. mildare, pålrstraff oc h gattdopp fi)rlJji.idos, h varemot
muskötters härande, samt
da o· o· }1l' .j' o·et
l<atten
'
• b
bl-l'
'
ridand e på kanon och trähiist tillätos: högsta straff
var 40 par spi:i, eller 80 slag af }\atten, som slwlle
utdela s på blotta ~J{jori:lll, eller a0 }Hil' 1·is, eller
28 dagars fängelsf' vi1l vatten och bröd.

Under verkstiilligheten af dessa nya KrigsArtiklar, mötte flera svårigheter och många förfrågningar inkommo, hvaraf fiiljden Llef att för·
Idaringar och jemkningar tarl\ades. För att lik ,,iil undvika de oli-igenheter, som siirskilda Författningar der01n sk u! le med f() ra, utfiir<lades under <len
31 Mars 1798 ' Kong!. Maj:s Krigs-Artiklar för
''Dess Krigsrnag·t till lands och sjös;'' och ifrån
dessa uteslöts allt, som var af ekonomisk beskaffen·
het, så att kapitlen i de nya Krigs-Artiklame ej
blefvo flera iin 14, hvart och ett indelt i vissa §§·
Högsta luoppsplil\ten bestäm<l es till 40 par spö, el·
ler 9 lw~rf gatulopp, eller 30 par ris, eller 28
dagars fängelse vid vatten och bröd.
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No vembe.r ~~.12, ~va rige nom stadgades att straff af
,l egr~.datiOu f~r ~.fficera re och Uncler-Officerare skulle
u ppho~:a oc!.l 1 stallet användas suspension från tjenst
oc·l·1 lon for Regements-Officerare, samt arrest å
JiogYakt eller __Fästning f()r Officerare af lägre grad
o ~ h Under-Oflicerare: att gattdopp och spö äfven
afskaffa<tes och brottet i stället skulle försonas med
prygel ..efte.r upr.gjorde vah•ations-grunder; liVar.
J e m te . sarskilda toreskrifter för extra judiciella bestraffmngar meddelade s.

..1798 års Krig s-Artiklar och 1812 års Cir:..
Att 1 1·
kul tir aro de nu gällande Krigslagal'.
e·
..
t'a Il L e l10fva
"
fo J'((1fllltidens
efter
förLättras
m anga
l
..
ga r , a~· en er {iind sanning. Vissa dertill förordnade
Ko mm.ltterade haf;,~ äfven i flera år arbetat på en
ny Kngslag och forslag dertill inkom till Ko 1
M aj:t den 8 Augusti 1826. Sedan General-A~?u~
,J o _
December ma
t anterne. ..,.för
. .. Armeen och Flottan i
182
l
1
utlåtan
underdånig·t
• l amnet meddelat
n a<
<e,
..
l
·
"o f·'er l emna<
Bref
nådigt
es . detta F~rslag, genom
d en lO Januan 1828, till Kong!. Krigs.Hof-Rättens
g ranskning och utkom samma år från trycket.
I afseende på uppställningen af den nya
.
Kngsl.agen, hafv~. Kommi.tterade ej varit ense, men
pl ur~!Iteten har forenat s1g om en indelning i 15
Kap1tel, hufvudsakligen i enlighet med 1798 års
Kri~·s-Ar!,ildar, blo~t ~1~d den skilnad att ett nytt
K apitel, om extraJUihctel bestraffning" tillkommit
•.~
det nionde i Krigs-Artiklame förvandlats till t \<l
att
..
•
l Forslaget, samt att ordningen Kapitlen emellan
ät· något ändrad.
-

Uti dessa Krigs-Artiklar gjordes en betyd·
lig föriindring genom Kong!. Cirkuläret af den 26

Bland ämnen af högs ta ''igt, sqm under öf\'erläggning i Kommitten förevarit, \'iicka synnerli(Tids hr. i Sjöv, 3:e luj;., 3:c lJ.)
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gcu tv enne mera al lm1in up pmiirks_amh et. ll et fi)r _
o;ta igen fin n es i 2 Kap . 3 och 4 §. §., d er Kom mitter:Hle försijkt at t lemn a en definition på o rden
'Förman" och ' Underhafvande ," uti hviLken del
Kommitterades pltna tifl er a olika å,ig·te r y ttrats.
td ha r ansett at t med Ji'iirman hi.ir f<irstås hvnr
och en , som inom Regemente eller Korps , e~.l~r u n~
der b landad gemensam tj ens tgur ing·, till (_o1J e af
högre grad , eller ii!dre :Full mak t &c. äge r befa_l!nin o·srä tt i förhållan de till dem , hvilka iiro u nel er
ha r~ befäl och med Unde rh ufvan de dem, hv·ilkas
.
'
sky ldighet det är att den befal!~nde ly da ; ,h;.~ ~J e::n fo n nans
t e stadgats om heder oc h aktnmg emot
v ede rl ikar '· vid andra R<'gementen och 1\. orpser.
Minor ite t en har den~mot Ydat hafva en st.rii ngare
definition på Fi:irmanskapet och fö reslaget att " För" m an i nom Kr i g~mak t en iir hn r och en so m ege r
, .e n h ögre grad för <len som eger ea Eigre, de m å
' ' ,·ar a af lika , d ler olik a Regemen te r, Korpse r ell er
' 'vapen," m . m. A tt de t är a f vi g t det K ri gs la ~·en
tydligen b cstiimmer hv il ke n som h a r riitt att fo rdra hörsa mhet och lnilk e n som bör lyd a, m cdgifv c s gerna, m en d et måste ock vara li ka vig-t.igt
alt befa ll nings rätten och lydnadssh: yldig·het e n så utstakas att k ollisioner u ndvi l<as. Om jag sk ulle \ iiija emel lan de begge f ö ridagen , ä r d et ganska siikert att jag föret riid Psvis fäs tade m ig· vi tl det förstnes mirr a lltför vidsträckt
nämnda ) t •y det senare sv
.J
och i vi ssa fa ll m öj lig·e n le da nde till våda för tJellsten. Bn F ö rm a n Lör efter min öfvertygelse, kunna befalla den som an ses för des :> underhafvande,
och en Förman uta n befallnin gsrätt låter icke rätt viii
tänka si g·. Ett eget förhålland e inträffar med cle
till Krig sståndet hörande Civil e Embets- och Tjenstemiin, hvilka äfven äro underkastade Krigslagarne; och det är ej tydligen bestämd t huru de i jemförche med Militärpersoner skola anses. Likalitet
C'

tom hvarje med högre r a11 g benådad 1\iilitär är
en mindre rang cgande civil peBons Förman, lika
)i tet kan en med högre rang b~n:ldad civil Embetsm an vara Förman fi)r den Militärperson som har
liig-re viirdighet. Vid Flottan är detta förhållande
Jii ttast att märka, ty de vid Stationerne anställde
Civile Em~ets och 'fjenstemän haf,,a, några få undantagne, Icke flere än en Militär-förman den de
böra lyda, nem l igen Befälbahande Amir~len eller
Stations Befälhafvaren; och det sk ulle p å det hög.
Mta vara skadligt för tjensten om F örmansskapet
u tstriicktes vidare: en oundviklig o red a skulle blifsäker följd af en sådan utsträckning ; och om
fl ere i\'Jilitär . förmän furmos, hvilka, lika som de
civile förmännen, egde rätt att utgifva befallningar
till Tjenstemännen, hvem skulle ly das, i händelse
af stridande ordres i samma sak ifrån tvenne håll?
O m bord är ett annat f(irhållande, de ci vile personer som med eg·et beg-ifvande, kom mend eras till
sjös, underkasta ~ig ock . m ed det samma sllyldigh eten att lyda Fartygs Chefen och i hans frånvaro
S ekunden; och denna lydnad il.U.h'rl r e lin~>" är också högst nödvändig. Men i sam1riRllha;n. dermed
h uru, till exem pe l, ben af geo
l
o
<en fra~an
uppstar
m enshapen bör straffas som -Qfverfaller e n civil perso n, Läka re eller Prest, har ) lan begått subordinationsbrott, eller ej?

va

•

Den andra omständigheten 5om förtjenar
en särdeles uppmärksamhet är d e t af en Reservant
gjorda fi)rslag; att Officers -Korpsen sim ile få rättig~
h et att uppsiiga tjenstgöring med en felande kam.
rat, en rättighet som i 1795 års Kri g·s -Artiklar 2
Kap. l, 8, 19 och 20 §. §. var medgifven, men
-vi d uppriittande af 1798 års Krigs-Artiklar, på goda skäl fi:)rkastades. En tillåtelst:; för Officerare
att ~jdf..,.tl !ikaffa sig rätt visa ·..-il! "ynM va m gan skit
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vådlig för sakerbe ten' ty o tänkba rt är det alldele!>
icke -a tt ett allt fii r långt sträck t nit om uniformens helgd eller andra orsaker , h vilka l{anske :in
min<l re borde k<nnma i betrakta nde, skulle kunna
ås tadkomm a en Office rs afhigsna nde för ett litet fel
nog·. Icke påkallas en dylik Lag: af b.~ hofv c t? D ~n
Office r s01i1 hegår fel kan ju lik a val som hva r,] e
a nn a n Krigsma n straffas ex traj udicia l i te r, eller ställa s till Hätta och dömmas laglige n , efter felets b esk affenhet . Dikterar Lag·en tjenste ns fö rlust för
d e hegiingn a felen, må han då ick ~ skonas, n:.en
å lägge r Lag·en en lindrigar e hestl:.affn m ~·, hvar.~_or e
sk all den ~ felande, för det han a r Offtcer, stallas
utom L agen , och bYartill tjenar Lag·e n om dess
straffbu d icke skol a t illämpas ? Hval"je Embetsm an,
ha n m å vara Militär, eller Civil , elle r tillhöra hvilke n k orps som l el s t, b ii r Ya ra lik a mon om sin
h ede r och aktni ngen för den lwrps vid lw il k en han
tjen ar ; och tnilnne ett s~rskildt ~and f()~·. Militä~:en
for d ras ? Jag tror det CJ, utan balle r t vartom fore
a tt i de n bildning ,;grad, hvari Militäre n för närvara nde befinner sig, några särskilda försigtig hetsm ått icke hehi)fva s i förberör de afseende . Fle ra
exe mpel hafva deremot visat den sk ada OfficersKo rpsers beslut om uppsiig-a nde af tje nstg·örin g mc <l
ka mrat verkat , den f(irtrytel se det als trat i d et all mii nna och d e n tvedriigt som uppkom mit emellan
d e Korpse rs me<llem mar, som deltag it i upps1igelsen och d em som m ed m er a lug n be traktat s;tk en
och lå t it LaO'e n t ala. Ur en ann a n sy npunkt, m:'inn e det icke ~r en g ifv e n insubord ina tion, när Off icer are af Eigre grad , up ps iiga tjenstgö riugcn med
e n af h ögre, och mån ne någo t str g mera rakt kan
stri da e m ot de t str äng a begrep p om fönnasn kap
och lydnad, som man i den ny a Krigslag en velat
i n för a? L 1ig ger man h ärtill att Grundla gen före skrifver att iugen, innehafv are a f förtroen de -sysslor

undantag n e , utan laga rarasakn ing och <lom få1· skil ja:>. från. sin tj.~n s t, torde redan de:· ett oöfvervi nnehg·t hmder for antagand e af en sad:lll l ag finn as.

Vid straffbes tä mmelser na synes ick e n åg·on
fråg a hafva uppstå tt o m de sÅ k allade a mbitions stra ffens använd ande om hord ; m en d enna frå ga
anser jag vara a f d en vig t att den f or drat ett nog gran nt skärskåd an d e. l de fles ta lii nd e r söker man
så ,·idt ske kan, minska anvii nda nd e t af kropps liga
bestraffn ingar och befo r dra hede r sk iin sl an. l Engla nd hafva så väl vid Flottan , so m in om Armeen
flera åtgärder i detl.a afseen de hli fv it vid tag ne, såsom soldförli kning m. m . ; och i H anov e r ä r ett hedersteck en inrättad t för långva r ig troge n tje nst. '
En gramk n ing af Krigslag sfö r slaget i sin
hel het skulle h är icke vara på sitt stiille. J ag våg ar icke h eller förs{ik a det , öfvertyg ad at t de upplyste m ä n, till h\'ilkas öfversee nde de t är lemnadt ,
nog gifva sådan a på sakkänn edom och er fa renhet
stödda erinring· ar , h vartill en och annan § . t orde
fö ranleda. Hnd jag- tror mig kunna oc h h öra
näm na är, att d e i had e varit Önsklig t om §. §:ne
blifv it u pptagu f: hel~ arbetet igenom i e n oafbruten n ummerfö ljd , och om h varj e af de iängT e § . § :ne
bli f~· it afdel a de i momente r, författad e i kor ta , men
bestämd a och ty dliga onlalag.

Det ämn e som, n1ist K ri g-slrtg·en , bö r fästa
l'år up pmii r k ~am het, är SJölagen . Wishy Sjö-R iit t,
den ii lsta L ag af detta slag· d kunna framvisa , hö ll s
i ga m la tid er af stort viinie, men sedan sjöfar t och
handel u tvidgats , blefvo andra Lagar ftir de sji)fara,Hl c a f uödcu. Particlt utfiirdad es de ock' men
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~tågon. ~amling .. af dem o~aknades länge.

Vid 166!
ars ~Iks.dag vacktes fraga om detta nyttiga arbete
och I Rikscla.!rsb cslutet d. 2! Aug·usti samma år ' r··or.
.. ""
l
l
"k ara.~ e Stanclerna sin unclerd~.niga önskan att l{on g l.
,. MaJ. t behagade med det forsta som ske kan~ Ri,;ket med en utförlig Sji) lag beneticera, handeln
och se~r~ationen till uuderstöd och förkofring. '
~.rbetet toretogs genast och den 12 Juni 1667 stad!astades den ännu gäilande Sjölagen, uppsti\ lld i
atta Balkar~ nem l igen: Skeppma nna-, Skeppslego Redare-, Bodmeri-, Sjiiskade - ~ Fijrsiikring s -, Amiral~
skaps- oc~~ Skeppsmåla -Balk. För denna Lag betygade Standerne Konung·en sin underditnig a tack.
samhet uti H.iksdagsbe slutet d. 22 September HJ68·
och gillade de nsamma för sig och efterkomm ande:
1~en under. Etth~~ndrade Sjuttio år, som den tjen;
ttl.~ efter~.efn ad .' ar det naturligt att den fordrat en
mangel forklannga r och förhiittring: u, så att tna<l
~e dare. och S~eppare nu hehöfva kiinr1a, får sökas
Tiit
1 S_amhngar langt ,·idlyftigate iin urkunden.
J
afhJelpande häraf förordnade Kong·! • M~J··t
UiH er
" .
gran~kning
till
Kommitlee
en
181·~·
~Iars
den 12
af n,u va,rancle SJo~:~gen ~ch med den samma gemenskap egande Forfattmng ar, ~amt" med nåcli rrt
oppdrag att inkomma med Förslag· till en n S'fiy .J
.l
b t r··
lag·.
... , ~.ne~, ar e et oretogs Ic.<e för hufvud sa ldig del
forr. an ar 1834 och ~ull b~rd;ules 1836, medelst ett
J :>.
ProJect, som utkommit at trvcket innevaran (C
.n
"'
l bl·t· ·
oc 1 · 1 vit. utlemnadt till Allmänhete n n1 e <I na."11·1g
'Jio
le
t1 atelsc af den 9 Uecember J8!>o
.,.,, r··or h.var oc1
•
k
·
··
Det
en att dervid a fgifva erinrinn·ar
ar Jc e ~a•
l!>' · •
som 1667 års Sjölag, indeladt i åtta Balka a· ' 't··
u an
.
.
l f
. f
em 1u vud - at~elmngar, inn ehållande den först~l
l
•.
t f'' 1as,
h vad som med bd- och bo!Firdighe
samt
ors
•
R d
och
rättigheter
J e a~es' Skeppares och Besättnings
b f l
•
sKyldJgbete J·, den andra )n-ad vid Sk t.pps
e ra{. d b"· ·
•
·
tan e or Iakttagas., der1 treriJ'e
·-- on1 B o d men oc1t

för säluing, den fjerde om hafved och sjöskada,
sam t den femte Rättegångso rdning·. l flera fall är
det nya Projectet afvikande från vår gamla Sjölag;
JJ1 Cll alla sådana föreskrifter som kunnat lämpas till
närvarande tids i flera afseenden förändrade förhålJanden och bruk vid handel och sjöfart har Kommitteen bibehållit. Flera förtydligan den och förb ättringar, hemtade af andra Nationers Sjölagar
ba fva hlifvit införda, och h vad som kunnat anser,;
vara föremål för den ekonomiska lagstiftning en,
såso1n kunskaps prof för §keppare, deras åligganden
vid Skepps utredning, tillsy n öfver besiittninga rne,
har affattats i ett siirskilt Koft'ardi-R eglem.
äfven af Kommitten blifvit föreslaget.
som
me nte
ligen kommit i tillfälle att se Sjölagsny
J ag har så
icke medg·ifvit dess jemföra nde
tiden
p rojectet att
med Sjölagen af 1661.

m.,

Serlan jag nu redogjort för de nllmiinna.
Krigs- och Sjölagarne , återstår att äfven i korthet
n ämna några ord om de L agar och Författning ar
som mera specielt hafva afseende 11å Kong!. Maj:ts
Flotta.

'' l(ongl. MaJ: t s nudiga Reglement e för st'y''relsen och ehonomien vid Flottan ' stadfästade; s
den 28 September 1836 och har från innevarand e
års bö1jan tjent till efterlefnad . Kanske är det
ett
ännu för tidi bot att öfnr denna Författning uttala
.
ttllämp
under
n
oväld igt omdöme, eniir erfarenhete
ningen än n n är f()r ..kon.t. H vad ..man.. emerll.er~id
t~tan fara för vederlaggm ng ~ kan saga ar att hittills
inga omständigh eter af betydenhet mött, .som .vålla t hinder för tillämpning en, ehuru det VIsserligen
h-varken ka11 eller bör nekas att det i vissa delar
Början ä r likväl gjord och
~rum kan {örb~ittras.
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om Kong !. Maj:t , efter 2
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a :J års erfar enhet , nadig st

tillåte r att veder böran de ,·erks täl!ar e få inkom
ma
med anm[i rknin gar och försla g till jemk ninga r,
kan
F'lott an slutli gen vinna hvad den Jänge önska t,
nem.
ligen ett Ekon omisk t Regle ment e, som fören ar korrthet med tydli ghet, som ej försv årar tjenst en
med
en mäng d kontr oler, och wm, utan att föresk
rifva hYarj e indiv ids vakta nde och kontr oi på
Vak.
taren , likväl försäk rar Kong !. l\'laj:ts och Krona
ns
l1öga rätt.

"l{on gl. LUl{j: ts nädig a 8alut -R.eg leme nte,
"så viilfö r Rihet s Flott or, S/;epp och Örlo gsfar tyg,
''som Fiistn ingar ," utfärd adt den :n Augu sti 1836 ,

har under det utgån gna arbet såret vunni t tilläm
pning, jemte en under den 29 påföl jande Septe
mber
utkom men nådig f(irkl aring om salut "itl militä
risk
begra fning · efter Offic erare , Unde roffic erare
och
Mans kap vid Flotta n. Betlö mman d'e t af en Förfa
ttning af dylik art ligge r utom min förmå ga.
Jag
inskr änker mig· sålede s till blotta anmä lan om
dess
tillva ro, med tillkännagifvand~, att den nylig
en i
Frans ysk öfvers~ittning Yarit inf()r d i Måna dsskr
iften "Ann ales marit imes & colon iales. "
Flera andra för Kong !. Maj:t s Flott a hälso samm a Förfa ttning ar hafva under det förlid na
arbetså ret utkom mit, men då d~ alla äro nämn
da i
Tidss krifte n för Sjövä sende t , anser jag öfver flödig
t
att här redog öra för deras inneh åll. Derem ot,
om
jag icke anses för myck et öfve rskrid a mitt föresa
t' ta mål, skulle jag vilja vidrö ra några önskv
ärda
förbä ttring ar i cle Förfa ttning ar, som redan finnas
.
Ej bland deras antal , som kland ra allt det varan d~, erkän ner jag tvärto m att vi fått en mäng
el nyttiga instit ution er, som länge skola ega bestå11d;
och
att vårt Fädem eslau d kan täfta med hvilk en ann
aN

Natio n som helst i nyttig a uppfi nning ar och
krafti ga samt rättvi sa Förfa ttning ar. l:h,ad som i främsta rumm et har fästat min uppm ärks:u nhet är
vårt
11 ya Sji)-A jlönin gs-Re glem ente af den 2S Septe mber 1833 . Efter min öfver tygel se, är detta Reg·
lemen te Eimp ligt för ändam ålet och till stö:·re
de' len, i afsee nde på afliin ings-b elopp et, afpas sadt
efter billig het och rättvi sa. Enela st i några få
fall
8kulle jag Önska någon föränd ring·.
Det föt:sta är
i afseen de på hvad som, enligt 12 §. 4 Mom entet
,
bestås ''om bord tjenst giiran de Offic erare , h vilka
ej
"re·da n i el etta Regle mente äro nämn de, så väl
af
''Flot tan, som af Const ructio ns-, Meka niska och
"Lots State rne," nemli gen En Riksd aler Sexto n
skilli ngar om dagen . För min del skulle jag anse
någon skilln ad emell an Prem ier- och Seku nd-Lö jtnan
tsgrade rne h~ir böra göras , ty utom dPt att dessa
graders tjenst görin g om bord t>j är lika, d~ den
hiigsta grade n vanlig ·en tillde las Chefs kap på qvart eren,
torde med skiil böra tagas i betra ktand e det
missförhå llande som nu eger rum att en Prem ier-L
öjtnant af Flott an, som om bord har både mera
ansvar och mera sysslo mål iin en Kapitc~n af Land
tArnu\ en, eller Sjö-A rtille riet, är mind r(:{ li)nad
iin
denne , den föga uppm untra n för en gamm al
Premier- Löj tnant att i aflöningsv~ig sättas i parite
mecl
den yngst e komm end1· rade Seku nd-Lö jtnan ten,
samt.
slutli<ren den nedsä ttning i grade ns värde , som
af
b
j emfi.i
relsen blifve t· en följd. Hvad som t l ernas
- t
förtj ena r uppm ärksa mhet är ojem nhete n i .~fiö.n
ings
belop pen , v å Ilande tidsut <lräg· t vid hcrak mnge
n:
om, till exem pel, i ställe t för 3! sk. utsätt es 36 sk.,
i sGIIe t för 29 sk. besto ds 28 eller a2 sk. och
så
lidare von~ beräk n ingen vida lättar e, och en sådan
fi>ren kling; kund e ti!lvä g·abri ngas, uta n ökad utgif
t.
för Kong !. l\'iaj: t och K ron an. Vidar e torde en
l~e
sparing· lmnna med skäl tillvii gabrin gas genom
m-
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!!kränknincr i rätti..,.heten att beräkna si lfver~aflö_ning
:nligt 7 §. , ty icke är det billigt
()ch förhtf]·, nino·
b'
,
"
·n M
att befäl och besiittn ing å fartyg som ?a ti . . -~~delhafvet &c.
utan åtskilnad om de ltgga l SJOn.
och kryssa, e1'1er ligga i hamn f:\ :örhöjni~_g; och
lika litet billigt synes det vara att sJI.:ver-.aflomngen
ovillkorlige n skall fortfara till afmonstnngsdagen ,
Sl'u tli.,.en vore det önskviirdt om detta Regleme~te
innef<~tade en bestänHi afli:ining för commendenng
å Cassernskepp, i. stället att som hittills, ~-runcle.~·
na f()r aflöningen å dessa fartyg måst faststal-las for
hvarjc år särskildt. Efter min öfvertygels_e sku_ll e
aflönino-en om bord på Ca;;~ernfartyg vara vHla m.wdre än'\·id amlra kommenderingar, och jag. tr~~: a~t
vederb(irande bor<lc vara belåten med half S.Jo-aflöning, utan portion och eqvi~eringspenningar.

Svenska Flottan eger för närvarande icke
a,
"
O"Ot fa:;tställdt "Regl e mente för tjenstgöringe n till
n
..
· .."'" " Det 80111 nu merende ls gagnas, utgor
ett
~JO-·
}"
>
.
;cct
h
vilket
tl.l
efterl1of\'eS
under
andra
expe<
lI l 0 j"-· '
,_
....
tinr:er än då sådant specidt anbefalles. At~ en_ sadan Codex. iir af bchofvet påkallad, derom a.~o 1cke
meningarne delade och önsk lig·: vore de_rfore 0111
ddta arbete efter noga granskmng. slutligen vann
den fulländning att de t till allmän cftedefnad kun de an befallas.

ANl\EI\KNINGAR. VID SJö-KRIGSTJENSTE N.
(Forli. fdin sidan !l2.)

.1 r t i l l c r i e t.
Valen af fiircdragantl e för Artill2ri -vdenskap en inom Kong!. ÖrlogsmaBna- :~ ii!lskapet för l t~ 35 och
J S36, fii!lo på Ledamiitcr, h vilka uti en nrirmare
b eriiring; mPd iimn<'t, iig<le til lfiille att i förening
med en lycklig st ilistisk f(irmåg·a så uppfylla sitt
uppd rag , att något hufvudsakligt i detta afseen\l y •
ic!;e återst;~r att Önska . Af dessa afhanålingar ~ir
den t'<.) rst<t intag <~ n uti Fjt>rde hiiftet af Tidskriften
f iir it33G, u11der r ubr ik: "Ofversigt af dc ji"irbiilt-

''ring ar Sjii Artilleriet erlu'i!lit under dc :::cnaste
"tio ären ," och den senare: i Fjen1e Hii ftet för
1837, utgiirand f! en Hi;;torik iifver v etenska pen~
fram stpg , och Artilleriets till~tånd intill niirvarand<>
tid; alit i stöd af erkänd a fakta och i fiiljd d<:raf
motin~rade lwnk!usioner.
iim11et i berörde aLt~
en de ii r allts<'> uttiimt, och af n:imn d e afhandl ingar l{an en hvar som intress e rar sig f(ir vapnet,
äga tillLille <Jtt erfara, huru det ,:?;ra d vis hunnit till
deSri niirvarande skick , ä f vensom ~tt va r flotta tillegna t sig tidens förbättringar p[i ett siitt, att, om
den hv ad de an tag·ne metoderna beträffa, uti vt~~a
fall icke står frammanföre andra .~atiouer , ;;å gifYer den dem ingaiunda efter.
Enär alltså Sjö- Art.il!crrrts ti!ht}ml så nyl i gen blih-it fullstiindigt afhand!adt, och en del af dc
r ön och om:>tänd igheter allmängjorde, hvilka förar.ledt dess nän·arande skick, har jag endast att till·
~, um, ·rid för biittr ingarne:; till ii mpning, uti tlotal-
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jerne något är att erinra: och v~\nder jag mig först
till den vig·tigaste delen eller
J{ a n o n e r s K o n s t r u l; t i o n.

.,

Den mångfald af olikheter, som råder inon1
]narje pundigtal af Flottans Skjutpjeser, är det tyd.
liga;te bevis för behofvet af ett system för kom.
pletterandet af denna, till eftervedden öfvergående
materiel. Jag har anledning att tro, att efter den
här 1'id stationen sist anställda profskjutning' ett
förslag· i detta afseende blifvit uppriittadt, men saknar kännedom om det blifvit faststäldt. Emedlertid hafva nya kanon er till 60 Kanons-Fregatten
Desi·r ee blih·it anskaffade och vid dem har jag· följande att anmärka, nem l.: l:o Fregatten är konstnterad att i undra laget föra pjeser af 200 gånger
gamla eller cirka 190 gånger nya kulans "igt. De
nya kanonerne väg01 end:tst 175 gånger nya kulan,
och äro följaktelig·en l} å 2 kaliber kortare än dc
borde vara och få nu l~ :Jt mindre krut-laddning,
än de l<anoner h varefter fartyget är konstruerad t,
hvadan d etta stora Skepp, alltså har <~ tt icke så ob etydligt svagare Batteri, än det kunnat och eftel'
mitt omd()me bordt hafva.
Detta menliga förhållande härleder sig frå n
olika omd(ime öfver hvad man kallar en fullgod
J{anon, eller en sådan som med afseende p å de omständigheter, h vilka böra tagas i betraktande, t/Ha
en tredjed el krut af kulan s vigt. Man ha"r nemh.gen förutsatt, i afseende på bestyckningen a seglande fartyg, för alla pundigtalen, att 1\a noner af 200
gånger kulans vigt, böra an 5es såsom fullgoda och
gifvas den för pundigtalen största brukljga laddning.
Den na slutsats synes mig ingalunda kunna
dragas af resultaterne , ut;,ll' de hos o~s anst~illda,

\

Det är just af desJllångfalldig·a profskjutningar.
sa i bredd med andra Nationers bruk jao- stadgat 1~1itt omdöme, att de gTÖfre Jmndi~t;~l e~1 Imnna g1fvas ett mindre antal kulors vigt till gods, än
cle Jägre, men de minsta pjeserne erfordra största
antalet. För 24-punclige kanoner iir det obestriclJig·t, att 200 lmlors god;; erfordras till den af alla
nationer såsom fördelagtigast nyttjade högsta krutaf kulans \'igt: men en 30-punladdningen eJ ler
clig har nog för en sådan krut-Jaeldning af 190,
bvaremot en 18-pundig säkerligen erfordrar minst
21 5 kulors ''igt till gods (*).

t

Ehuru icke profskjutningar med 30-pundige
kanoner af särskilte klasser blifvit gjorda, kan man
dock af dem som med 24-pundige blifvit anställda,
sl uta dertill, att tffekten af l~ tE krut mer eller
mindre och 2 kalibers längre ell er kortare pjes
h (igst betydligt inviirkar på porteen, hvilket ock
Kommitteen, för sista profskjutningen i Carlsinona,
uti dess protokoll för den 19 Juni i 1833, i fråga
om bestämmandet af högsta laddningen för en fullgod 24-pundig kanon, fullständigt utred t.
Ett på säkra grunder hvilande omdöme
om h vad som förstås med en fullgod kanon, samt
hu m sadane böra användas' är alltså af hög vigt.
Det Fregatten 1Jesi1·ee's Konstruktör gjort sig·, ~ir
efter min öfvertygelse det rätta. Då dimensionerne
bli fvit rättade eftet· fullgoda kanoner af 190 gånger kulans vigt, så var det för att gifva detta Skepp,
som är störst i sin Idas s, en så kraftfull artilleri.
effekt som möjligt. Genom olika omdöme i denna fråga, har nu Fregatten fått en bestyckning, som

lH
ag~r

en betydligt mindre port ec (*) än en s:"Hlau ,

fö r hvilken den iir b)'l/;gd . och föijaktlig·en bl iL
ver en vigtig och påräknad fördel hos Farty get
obegagnad.
Om detta missfiirhållande gnandar sig på
ett uppriittadt S;ystem fiir Flottans bestyckning,
så sy11e s "Inig som detta är foladt på erigtiga ut.
g:1ugspunkter, nemligen: hvad gods och liingd som

för de siirshilte pundigtalen erfordras för a tt
tula -f hut af hufans vigt, h·•adan a lltså systemet torde tii la att närmare öfv ervägas, innan
st a dfä stes fiir efterverlden.

ået

~:o Vii! har man pil de nya Kanot~erne bort.
tagit de f!este af de å nästföregående gju tne pjeser
befintlige ändamålslÖ,;a afsättningarne, dock :'iterstår
en, och mig tyckes att. man häd a neftet' vid skeende Kon,;truktioner, äfven kunde borttaga den.

3:o Enär det är alldeles obestridligt, att ju
större afståndet är emellan 5igtlwrnet och uppsättIlingen eHe r sigtskåran på pjc,S t' lis kammare, ju sä k.
rare blifver rigtningen, och då de nya Kanonerne
komma att fii Lådor e ftrr Marsballs 1nodell, lnarigrnom u nd\r skjutning med hu ru mycket siin kt
kammare som hiillst, lll)'nningt:'n aldrig· kan komma att ''idröra öfverkant af porten, så möter int et hin der att så väl på dessa som alla pjese,r u ti
Marshalls lådor, hafva sigtlwrnet på trumfen , i stället för på så kallade lå1iga fältet, så inrättadt, att
det med låtthet kan påsättas och aftagas.
4:o Ömsning· af Brokar äro händelser som
under en strid ofta påkomma och böra anses såsolD
allmänna. För att kunna haha reserv-brokar pas(') Profs!<jutningH-l{omm itteens eget uttryck, i ofvan.oämnde Protokoll.

,ande och bände, färdige att utan tids utdriig;t omb vtas, äro
de nya Kanonerne lösa bögla r im:ättade,
att häftas med skrufvar, hvilka skol a lossas och
bögeln afta ges då brok ~kall Ömsas. Detta är en
vansklig anstalt som kan undvaras.
Biittre anser
jag d e t vara, om en Jös Klack C) f<tstsätt es m i d t
för den h varuti uppsättningen har sitt ställ e , till
den höjd som V(He nödig för att bilda en öpp ning
som svarade mot diameterne af Broken der d e n är
oklädd, men för trå ng för den klädda d elen att
ku nna gå igenom C*). Att ombyte af Bro-k, då gick
lätt are, synes m ig påtag·ligt äfvensom den o lägenhet
undvikes som kan uppstå, att under en brådska nde
affär, vid mindre ,,äl upplyst Battai , Biige!n e l ler
skr ufven borttappas utan att kunna igenfCts, då al!teå en dyrbar tid förloras att an~kaffa en 1·eservpjes,
em edan Kanon under skjutnin g icke kan yara i sak nad af något som styrer Broken.

a

5:o Å de nya Kanonerne har man frångatt
den gamla af alla Nationer såsom gagnelig ansedda
upphöjda Klacken på kammarne, vid h vi lken l åsen
me d lätthet häftades utaq behof af skr ufn yckel eller annat verktyg. l stället har man in riiltat en,
om jag så kan kalla honom, half Klack, emot hvilken låsen hvilar. Ett hål är borradt bredvid uti
godset, försett med skrufgengor, och deruti skall
en skruf som går genom låsen n edsk rufvas, för a t t
hål la den fast. Olägenheterna af denna förii ndring
äro efter mitt om d öme högst b etydliga, Inaremot
jag uti f6rändringen, icke kan in:;e den ,ringaste
fördel.
(') S edan man numera s~· arfvar kanoner, liirer det vara nödvändigt att klackarnc för lilaars häftand" Llifva lösa och efter.
&varfningen påsättas
( ") Denna ide c ii r icke mi n , utan är jag nästan •iii1er att den är
ial;ttagen pil en häri från afg-ången 1·itning-. Af hvad skäl den
' icke blifvit följd, .kan jag ingalunda inoe.

\
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Efter <len nya methoden vore man i mistning af den .fi.ir s1ikra skott så nÖ<lvändiga låsen för
hela aterstående affiiren, om <len' hvilket är allt
för vanligt, af skott eller splint, samt derjemte på
öfver -däck af nedskjutne stycken af Rundhult, Block
eller Ändar, borttages, (•) emedan den qvarsittantle
delen af den afbrutne skrufven, hindrar användan.
det af reservlås. Man har v1il ett siirskilt instrument, för att, som det påstås, utan skada för gen.
gorne, på kort tid kunna n pptaga en sådan afbntten skruf, men <lenna tid, som kan vara dyrbar
nog·, går dock alltid förlorad, och operationen torde dessutom icke vara så lätt under brådskan af
en häftig strid, då den person som endast kan utföra företaget, torde bchöfvas och kallas på mera
än ett håll. Om en efter äldre sättet häftad kanonlås bortskjutes eller blifver obrukbar, så förskaf.
far Kanon -Chefen sig nog· en annan och fastsätter
den, utan att det knappast märkes.
Utom detta emot förän<lring·en anförde skäl
:finnes ännu ett hvilket man f()rbisett.

sa

Då det är angeiiiget att manskapet
mycket som möjligt göres bekant med allt h"ad som
l1Örer till deras Kanoner, hvartilllåsar'nes riitta hand~
terande bör räknas, så komma de ofta att på- och
afskrufvas. Gengorne uti det gjut11a jernet synes
mig derföre knappast lwnna påriiknas att emotstå
en eller två Sommar-expeditioner, innan de blifva
förslitna, då Iåsarne följaktligen äro obrukbare.
Men' om de skulle uthålla ännu flera, så 1ir det dock
föga ' troligt att de efter någ-ra få års upplag på
Artillerigården vore pålitlig-e. Jag vet väl att man
(") Jag har hört sägas att 2:ne slrrufvar till dylika .Jmnoulåsar på
:Fregatten Josephine blifvit afbrutne på sista Medelhafsresan'
hvaraf d~n ena bräckts af "id ryckningen på linaJJ till skottets
ufl'yrande. Detta bcvisa1· iurättningcn3 Yansklighet.

anviinder
. .omsorg för gengornas bev:uan d e , .men
.. all
,leras f ors 11tnmg eller förrostning, skall dock förr
elle_~· senar~ inträffa och orsaka de oläg-enh eter jag
anf~~·t, _ hvllka tor~le blifva brydsamma nog, om icke
otnojehga att afhJelpa, under en allmän rustning
då de måhända först upptäckas
'
. At.t vid hädanefter skeende Ko nstruktioner
af SkJUtpjeser, Klackar efter ~ildre sättet inrättas
o ]
a"f vensom att J'"osa sauana
fastsättas å alla Kanonet· '
der dylika saknas, iir allt så en för b ättrin g att i akt~
t~ga. Att ko~tnad vid detta senare u p pstå r, 1ir tyd .
!Igt, dock bl1fva de medel som dertill fon! ras viii
a~.vär~da, niir man derigenom, uti en så vigtig omstan<hgl_let, kan k01m~a if1:ån ett vans ld igt för hål~
lande t11I ett, som nt1 alla länder äo·e1· erfarenhe~
tens bekriiftelse att vara pålitligt.
b

Lrlsar för Slaghut efter den senaste hufvud- ideen, är otvifvelaktig·t en uppfinning som me..
r~ iin allt annat ('") bidrager till siikr a s'kott, un~
der Skepps och Fartygs rörelse. Mig tyckes dock
att man r_:1ed cle~~ der å ~jorda si sta förändringen:
s~~ arare forlorat an vunntt. Det första fartyg· som
for hela bestyckningen försågs med Låsar efter den~
na idee, var Fregatten Chapman, hvillia med den
en kla utviig som vidtogs, för att Hirek omma splint
af Slag·-hatten, syntes mig· ~iga all önsklig fullständi ghet.
Anledningen till f(ir~indring·en lär er varit den

at t man befarade att den fjeder som hiiftar ham~
ntaren, då den är spiind, sintile slabhna och icke
(•) Deras häftande med beqviiruliwhet och säkerhet ukör aJJt 11 n•
huf1•udaak.
"'
~
(Tids!.. r. i Sjöu. 3:c lir g.,
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:; '
..
.
' stnade n, och gor !asen
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Att återgå till siidan e !åsar till bestyc kning
fii r F lottan som Frega tten Chapm ans', är alltså
en
förb ättr ing att iaktta ga.

Af rigtni ng med uppsi ittnin gen, h vilken
till sin hufvu d-idee tyckes utgöra allt hvad mag

kan önska , har man efter mitt omdöm e, icke tlragit all den fördel som kunna t ernås. Dessa uppsättni ng·ar äro uppstu ckne uti decim allinie r f()r alla
skjut pje ser : men enär elevat ionen för , alfa beräk
nas uti grade r, och alla Slwtt- tabell er äro sålund
a
inrät tade, så synes det mig som uppsti cknin gen
uti
hela och fjerdec lels eller sjetted els gTade r vore bättre och rediga re. Mtd de många skilja kt.igh eter
som äga rum inom de särski lte pundi gtalen af Flottan s Skjutp jeser, iir det i allmii nhet icke möjli gt,
att i minne t b ibehål la olikhe terne som råda emella
n
linier och grade r för hvarje Cert-k anon eller karronat!. Väl kan efter en uppgi fven reg-el, vinkla me
som svara emot decim al-lini erne uträkn as och
tahell e n upprä ttas för elevat ionen , men att göra sig
beroen de d era f, synes mig- icke rådlig t eller nödvänd igt.
Sl~älet

fiir den nuvar ande uppst ieknin gen,
beqvii mligh eten vid förfär digan det uti
Vrrk starlen , ~ifvensom att uti förråtl en och i Farty gen hafva alla uppsä ttnin gar lika. Mig· tyckes dock,
att d essa fördel ar äro vida under ordna de dem, som
grader iugen Jemna r, nemlig ·en lättna d och förekom
~
Illande af missta g vid begag nande t uti en strid.
liv ad fiirfär digan det beträf far, så synes mig det
kunna ske lika säkert och orden tligt, om en ritnin g e ller modt:l l fi.ir indeln ingen, tiil hvarje slags
lärer

vara

llf en slagha tt, blef så träffact i an sigtet af splint,
att blodet
flöt. Flera gånger lärer folket ock erfarit dylikt.
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gnidas med ett särskilt för ändamålet föreslnifvet
fluidum (*) innan Je nedläggas. Denna noggran.
het torde icke vara nödv;indig under våra korta
expeditioner, ,om försighets-måttet iakttages vid ru st.
niogen, men på längre resor åt aflägsna haf, vore
föreskriften nyttig.
Högst ang·eläget i-it· att förekomma den flå.
tagliga förstöring af kulor som uppstår derigenom,
att icke någon fast grund finnes för Kul-staplarne
på. Artillerigården. Enligt sakem natur; skall ino111
kort tids förlopp, hela understa laget ell er basen af
hvarje Kul-stapel vara ned~ unket i jorden, och
följaktl igen kulorna upprostas. Säkerligen lida äf.
ven kulorna i andra laget af allt hvad som intränger emellan dem vid snöfall och flöden, utan att
kunna bortsl{öljas. Sådant förekommes påtagligen
om en grund af sprängd sten anlades för Kul-staplar, någ ra tum öfver jorden, som blef fogstruken, så att staplarne kunde l'enspolas då så behöfdee. nå en g·rund af sten' som är beståndande för
alla tider, måste kosta mindre iin en g rund af kulor, hvilka på få år först(jras, så synes mig som det
väl lönade sig om stenplaner ju förr ju hiillre blefvo anlagde, fö1· Kul-staplarne.

Ibland cle försök, som uti alla länder blifvit
anställde till fullkomnande af Sj övapnets 1\'Iateriel,
finnas näppligen några som blifvit så ofta rep eterade, och upptagit så betydliga su mmor, som prof·
skjutningar; utan att man, snart sagt, deraf dragit
slutsattser för mera än tillfället, och desse ofta icke
tillför! itlige nog.
(") Denna föreskrift,_ännu mera skärpt, ii r äfven gifven för JernAnlmrtågen.
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Om man taget· i betraktande allt hvad i al\]edning af sådane rön blifvit skrifvet och afhandladt
samt erinrar sig, huru som en Engelsk vetenskaps111an, Ro bins, för nära Etthundrade å_r sedan , uppfann den sinrika Ballistisha Pendeln för mätandet
af elen allt afgöra~de initial-hastigheten hos projektil er, bör det falla sig fömndersamt nog, att man i
alla länder, vid konstruktion af Arti.lleri pjeser, be·
gått misstag uti beräkningarne af Kanonernes kapasitet, hvilka strida emot så väl förenämnde reg~
Jo r, som ock emot Je slutsattser som liimpligen
ku nnat dragas af u~ mångfaldi ga prof- skjutningarne; och främst bland des sa besynnerligheter framstår det misstag en Eng·elsk vetenskapsman, h vilken likväl gjort sig ett namn i verlden s·åsom Artillerist, nem l igen Generalen Congreves, uti Kanoners lwnstruktion begått. Fransyska Ingenieur-Officeren Charles Du pins, yttrar sig· derom uti sin förträffliga afhan<lling -- Force Navale de la G1·ande
Bretagne, på följande sätt: (*) -- - - ''Gene"ral Congreves påstår att g·enom det han föröker
"m etallen (godset) vid kamma rne och g(ir den liit' 'tare vid mynningen, gifv er han sina Kanoner en
''egenskap, hvilken, allt i öfrigt lika, låter dem ka"sta sina projektiler längTe. Fi)rs(ik gjorda emot
"den Ballistiska Pendeln haf\'a uppl yst , att detta
''föregifvande ingalunda är gruruladt" (**).
Då det är bekant att Robins började sina
försök med handg·evärs-kulot: och att Southon fann,
att h vad denne visat i smått, äfven giiller för Kanoner, h vilket ock en Euler vidare lä re r förklarat,
så är Jet af intresse att se huru en prof:>kjutnings(') Sitl. 99.
(") Och huru skulle det så kunna vara'? Det fortiras en ri nga eftertanlla och alldeles ingen kuns kap i Artille~i för att fii rs tå, att
det är den qvantitct lirnt som hinner afbrmna, Ot:h ingalunda
je1·net utanpå kanonen , sorn gifver kula u fart.
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Kommission s& nyligen som 1815., yttrat sig öfver
den uti Woolvich året förut anställda förs()k-skjutning emot en Ball istisk pendel i större skala, till
utrönande a f skiilnadcn i initial-hastigheten <~m el 
lan långa och korta Kanoner af samma pumligtal,
man bco·a g-nade 6-JHllltl ige för de egentliga försiib~
·
ken, rneu
iifven 2:ne 24-pundige,
en a f'C ongre• ves
modell och en lång.

da

Efter upptagande t af de siirskilta hastigheterna, slutas betänlmndl.'t salunda:

- - - - ''Oetta prof gaf ett afgörande bevis
''på förra resultateme (med 6-pundige Kanonu)
''till förmån för den långa Kanon. Skillnaden i ha"stigheterna, var större än man hade viintat med
"så svag krut-laddning·. l sjelfn verket iir det obe"stridligt, att om latldningarne, mt:d hvilka de
"24-pundiga Kulorna blifvit jagade ur Kanonerna
"var it starkare, så hade ock skillnaden emellan
"de hastigheter, med hYi lka de särskilte Kulorna
''träffat pendeln, ofeibart varit större, och detta uti
"ttt v1ixande f()rhållande, emedan dP svaga ladd"ningan1e ( 4 skål pund) ~ ~proportion v oro fördelak''tigare för de korta Kanone rne, - - - - - - - - -

"På det hela, om vi betrakta den oändliga
'noggranhet ln·armed våra försök b!ifvit gjorda;
"den förträffliga konstruktionen af den Ballistiska
"Pendeln; den hittills o l\ ända förening af ledighet
"uti sväng-ningarne med fasthet och stadighet uti
"sammansättningen och den ytterliga regelbunden•
"heten uti alla t· örelser ifrån början till slut, tvekar
"jag ingalunda att bekräfta, det de särskilta här
"ofvan beräknade hastig·heterna äro på en tusende'' del nära deras värde, och att de inbördes f(irhål' '1andena äro fullkomligt noggranna.
Uti sakens
"såvarande skick, skulle det vara öfverfiödigt att

''utmiirka hvilka Kannoner, i fråga om initial-has''t ighet, ha f va ett bestiimt företräde.
"Woulvich den 31 Juli 1815.
Olynthus Gregory."

Om d etta upplysande och hestämda utlåtande icke var afg·ifvet då General Congreves konstruerade sina Kanoner, så voro likväl regl01·, grundade på 'rÖn en (*) med den Rdlistiska Pendeln,
att tillgå; och att Generalen förbisett eller icke
r ådfrag·at dem, då fråga var om användandet af
Statens medel, synes mig kunna föras så vä! honom
som den auktoritet som medverkat till dessa medels beviljande, tilt last.

Då sådant fått passera oanmärkdt i England,

så ehuru det i Sverge i mera iin 50 år varit !Jek ant att sådana reglor funnits, kan jag endast tillåta mi bo- att beklaga, det man hos oss icke fä•
stat mera eller nagot afseende vid dem, utan l
stället anställt prof-skjutningar, hvilka alla, då de
med n()dig omvårdnad blihit utförda, med dessa
regl01· öf\·e rensstiimt, och måst öfverens:"tämma, samt
f öljaktligen kunnat undvikas, utan att man derigenom varit i saknad af tillförlitlig ledning för
b estiimma!1(let af de Kanoners kapasitet och erford erliga laddningar, man vill lwnstruera.
(') Engelslm Generalen Sir Hovar~! Dougla,~ ..yttr~t· si!:\' uti 12:tc
At·l. af sin fiirtjenstfnlla afhandlmg om S.J_n-A~tii~enet.af 18~7
sålunda: ' 'Hohin~ fiirsök skapad~ en Il)' _tHie~·;<knu;g for Art~l
" leriet, men som han cmlast bet) enad~ s1g af Gevar•kulor, v~l
"le man anstiilla förRriken uti en storre ~kala a n en cnslnltl
'' 1nans tillo·ån'"UL' Inedgaf att utf(-i ra.
Dessa. ~nagtpå i igganda
"forskni 1 w~r blefvo anfiirtrodrlu åt Mathc~natts.ka .Professorn
"vid {( 011 ~1 Milität· - Skolan Honthons skiclil!ge hander; och det
"är h(),It<~~ som Artillet·iet har att taclca fiir de upptäckter
"hvarmed han riktat det. Dessa rön blcfvo biirjade år 1775,
' 'och Ihuthon inrraf rlcrom sin Rapport till Kong!. §ocietcten,
"hvilken' •lcrförc ägnade honom en medalj i guld: Are~- 17_8~:

''1784, 1185, &c. anställdes af Professorll" ytterligare foraok. ·
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Denna framst~illning har flera och mågtiga
auktoriteter f(ir sig, bland andra Engelske _P rofessorn Euler och General Sir Hovard Douglas. Det '
var Hnthouska reglorna, men ingalunda de mångfatldig·a prof-skjutningante som tjenade Hr. Douglas till ledtdld vid fi)rfattamlet af dess intressanta
och af alla Nationer silsom ytterst förtj enstfull anse(hht
afhandling;, h vilken oaktadt denna allmänna hyllning
rönt samma öde som Huthonska reglorna och prof..
skjutningante, neml. att glömmas sedan med andr a
tider u p p träd t andra personer. Undantag häruti
torde dock kunna göra,s för ett och annat tiotal af
år, för den vid Flottans hufvud-station sist anstiillda och 1833 slutade prof-skjutning, dels emedan
den verkstäildes uti större skala, iin vanligt, och
<lels, emedan den Kommitte som den samma utf(inle, deröfver afg if, i t ett betänkande, h vilket,
ehuru jag har ett och annat att erinra vid de af
1·esultaterne dragna slutsattser och förslager, utreda
fiirhål!andena på ett förtjenstfullt sätt, och .mera
de~aljeradt, än mau vid föregående prof-skjutningar
iakttag·it.
Då jag antyd t, det jag har ett och annat
att erinra vid de af resultaterna, af den i Karls krona sist anställde försök-skjutningen dragna slutsattser, och i följd deraf afgifne förslager, tillhör
(le t mig ock, att deröfver afgifva närmare födda ring;.. För u t är det dock, angeläget att redogöra
fi)r de åsigter, som dessa erinringa1· föranledt.
Jag utbeder mig llerföre, att få aterföra
uppmärksamheten på hvad jag· anfört ur Krigshistorien i förcgåt,nde häftet, sidome f. o. m. 57
t. o. m. 61 och hemstället· om uti de det· förekommanile kombinationer och dragna slutsattser, lig·ger
någon tankvilla eller origtig· slutföljd, det vill säga att, då man öfverväger senare tiders förbätt ~
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rade materiel, i bredd med tlen uppm:irksamhet
man nu mera allestädes fii star vid persoualcns daning till skicklighet uti skjutning på sjön, *) torde
man finna nödväudighden, eller inse det magtpåJiggande uti att, mera äu fordom, emot. lika eller
öfverlägsen styrka, h varemot man måste hal b stånd,
med en sä vid t som möjligt lionr,entrerad Art il'I)' vär~ "Uh· viiL· Marin demti på en liigre punl<t iin dc flesta
S.Jo-Natt?ncrs. I Frankrike nch England g·iire~ i synncr11ot
~~y eket 1 1~e,tt.a afs ccmle .. Hos n ss ha ~vad c kn<tppa anslag·e u
ll.~e lllcllgtlvtt att uppofint annat rlerat a n hvad som lillnnat
åstadkommas i [{ads!H·una, lwarest den derva ran1lc Sjii-Artille t·itruppen och uppfordrade sty rl<an af UiitHmiin bir s l<ju ta 5 å
Ii slmrp;l skott på hvarje f\anon-scrvis eller hvar l:! :tc man.
Att dorntaf iel<e m1gnt särdeles lutn , fiiniinta~, finn e r 1:n h var
i je m före !se med annorstädes, der det finne• permanente exer~
si~-al<olor im·ättad~ p~l d H"till använda ~iirsl<ilta Li nic-SI<epp.
V~. hafva af den har furu t ahcropa1le Arttllcln i T idsl<ri ftcn''Ofvcrsigt af de förbiittt·ingar Sjö-Artilleriet erh å llit nmler do
sednaste tio ånm" - sit!. .189 - sett huru En!!·clsmiinneu nu
under freden iakttaga allt fiir att dana skickli~e Sji i-Artille·
• rister och att, c nä t· det ii r för lwstsamt att a:;vända H:anonku!nr u~:h k~·ut, för att ernå en högre fiirdighct, nyttjas alliifmant en sa l<allad Le"er Target till mansimpets d;wli.,.a
0
0
ning uti riitt skjutning.
Dc~lll hat• gifvit en ~f K01~gl. ÖdogilllHlnna-Sällslmpet~
I.edamotcr, Hr. J{ommendor-I\apttenen och -Riddnren l\1clanfler. an:C1!nir•g ~t t inventionera odt ..till Hon g!. Siillskapet in lemn~ .:!:n~ m~attmng;u_:? att mc1l Gen~t-skulor iifvn mansimpet uti
mtt skJHlmng. Hcfalhafvandc Anuralen, Hr. FrihetTe La-'erbjclllc, hos hl'ilken fiirhållandct amniiltlc•, insi[,. <>·ena•t ,,i:;te11
demf o~:h har låtit fiirfiir!liga flera såtlanc af d~ n~ som hc;,wnas inuti Ruleloppct på J(anonerne. Fyra sådaml m;llsk.iutnf~,.~
aparatcr begllgnadcs å Hascm-Fregatten Euretlis 1837, ;;'dt
(\er visade sig tydli ge n nyttan af dem. , .i':niit· alltså f iir kostnaden af ett emla 24-pnndigt slwtt me1! kula, kan tilh·ä"abrino-as
en på rniust 200 gånger sttirrc öfnin~ ~Tundall cl·fat'cnhet ~tti
säl<crhet alt träfr"a, och en såtlan iifuing l<an ansiiilias å ln,i lken Hetltl som hälst, äfvcn Rom nnder segel med mindre fart
medelst utfirandct af ett mål akter ut, så· iir det liitt att ins~
det uppfinningen iir af "ärde, siinlelcn som rlen tillhöt· oss.
Fregatten JoRephine ndt Kot"H! ttcn l')'aja<l e n, hvilka jcmviil hafvit Råda na målskjutnings--aparater med sig pii sistri medelhafsresan, gissar j<tg-, hufvit god nltta af d e m; och ii f ven deruti
ett tilll"iille att visa ntliindningcn, huru dc ohcmiid<tc Sjiimilitärerne i Norelen, icl<e allenast fiilja tiden, utan nek lemna
bidrag till sitt vapens fiirbättmnde, viit·da dess uppmärksamhet.
Dessa målskjutnings-aparater och ett sådant system för årlig
Öfning som vi fiireslagi t uti Art. Om Sjöj!irsParet i fiirra häft11t, skulle snart förhjelpa os~ till skicl•clige Sjö-Artillcrister .
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leri-effekt, tidigt söha slwda sin fiende och icke
hiiruti UUa förekomma sig, hvitket kan leda till
högst betänkliga följder på utgången.
Uti en not, har jag ock i det föregående
antyd t att då Artilleriet förekom , skulle vi tillse
om de~ reduktions-system af krut-laddningarne och
ökning af projektilemes sto1·lek -- det vill säga
lwrta Kanoner - hvartill vi så begärligt lyssna,
väl lånar sig härtill.
Så väl häraf som af anmärkning·en emot
Fregatten Desirees Kanoner, har man alltså redan
kunnat inse, det jag iclw iit· någon v_än af kor.ta
pjeser med gröfre kaliber, utan anser att dessas tal
redan är förbi. Det går efter min tanka , nu mera
icke så lätt, som under de tider då Engelsmännen
hade att besegra en makt, den <le aldrig lemnade
tid att Ol'ganisera sig, att ogenerad komma sin fiende på lifvet, eller så. nära, att effekten af de sti:irre
kulorna, drifne af SYaga laddningar, kan ersätta de
förluster man måste lida af en skicklig· och försi~
tig fiendes mindre kulor, hvilka träffa betydligt *)
utöfver gränsen af de g-röfres portee u neler lika
elcyation.
Det faller sig· alltså, efte1· min uppfattningsförmåga, som en Amiral hvars flotta vore bestyckad
med korta Kanoner af en gröfre kaliber, icke fick
skäl att prisa de nya ideerna, om han träffar en
annan, h vars Skepp äro armerade med pjeser som
(')

Jao· får här åter anvisa till Profsl!jutnings-T{ommitteens Pl·o-

tol<~ll fiir den 19 Juni 1833, hvarest ang:ifvcs, att de 24-pnu-

diua lmlnrne blifvit skjntna betrdfiut längre med 10 skålpund
]n~t än med 9 uti långa J{an.mlCl~ Inatlan den förstniimnde
latldningen rätt' visli.,.en fiir sådana [{anoncr blifvit föt·es lagen;
men det oal<tadt ha.:' [{ommittccn ansett sig böra f()rkasta dylika pjeser och föreslå au dra, som icke tåla mera än 9 akålp.
llrut och följakteligen skjut11 betydtict kortare.
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skj uta längre, och förstir att derefter rätta sin taktik. Vore Flottan med de korta Kanoneme (*) i
Lii, ;;å blefve den säkerligen redlös innan den under fiendens eld hann manövrera sig upp inom
skotthåll; och vore den i Lovm·t, så har den I'edan fått flera lag innan dess pjeser kunna hegag.
n as med alfvar; icke så mycket derigenom, att de
korta Kanonernas portee är mindre, ty detta afstånd
}{an snart vara inseglad t, och derunder lmnna icke
många skott med hvardera af de långa pjeserne
h inna att gifvas, men upplofningen och segelbergning, med- förändrad krängning, gör sl,jutning·en
osäker, om den ens derunder kan eller med någon
effekt, bör börjas; h vadan alltså någon kraftfull
aktion, icke kan äga rum , innan bredsidorne kommit emot fienden och Skeppen hunnit blifva balanserade efter omständigheterna, hvilket allt forelrar sin tid. Huru det då bör stå till med dessa
Skepp, i jemförelse med motståndames, synes mig
icke tvetydigt, i dessa tider, med en förbättrad Lavettage och sedan 1·igtnings- metoderne nått sin närvarande fullkomlighet och antändningen sker med
slag·krutslås. Fördelen i preliminär-affären vida betydligare nu än fordom kommer alltid att tillfalla
de längre Kanonerne och hvad dessa obehindrade
kunna uträtta emot en fiendes talding, skrå f, bestyckning och foll{, bör blifva alfvarsamt nog, och
visserligen af mera inflytande på utgången, än sl{ilnaden i de dtrefter växlande kulornas storlek (**)
vill säga.
Ehuru jag alltid ur denna synpunkt bett·aktat de omtvistade opinionerne om fördelen af långa
(•)

Hvad här anfiircs om Flotta giiller iifven fö r enkelt Skcpp,
emedan taktiken för &D Flotta är det samma som manöverne
förenhit Sl<cpp.
('•) Diamet..arne på 30- och 2<1-pundige knlor, skilja som bekant
iir, icl<e mera iin 1-5:delii tum.
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eller korta Kanoner till Skepps bestyckning, hade
jag säkerlig e n iclie vågat a tt offentligen lJlantla
mig uti e u strid, der stora ~ni lien kiimpa emot
hvarandra, om jag icke hade mäktiga auktoriteter
att stödja mig vid.
,Jag har i det föregående omnämnt den afhandling om Sjö-Artilleriet, som 18!7 },lifvit utgifGeneralen Sir Honrd Douo-las
af E11gelska
\ ' Cll
'
b
.
hvilket arbete helt och hållil grundar sig· på resultaterne af l'Önen emot den Ballistiska Peudeln; och
som han~ åsigter i allo iifverenstiimma med dem

jag h:~ r ådag·alagt, samt jag ingenstädf~S sett n{i.
gra skäl auförda (*), grunda,le på sådane facta,
att 1le (ifverviigt min i:ifverty~else eller de auledningar, Jl\·arpå Hr Douglas bygt sina framställningar,
tror jag det tillhöra deu vig;tiga sak jag' fcirsvarar,
att pii vårt språk öfverföra den Engelska författarens _egna ord, så lydande:
Art. :-lO. Sedan vi besluif,·it dc macl1incr
ln·araf man Letjent sig; för att genom försök finn~
grunderna och alla skottets angelägna omstiindighe.
ter; och e fter att ltafva utvecklat metoderna h varefter dessa maeiiiner hlifvit :nniinde, gå vi nu att
uti siirslcildte afdclningar umlersiika och granska de
:.t.skilliga hiindelser, som utgjort fi.iremål fi)r forskllingarne. Snart skola vi Yisa resultaterna som d e rigenom erhållits, och sluteligen skola vi lämpa dessa fa~tstiilldlt g-runder till Sjö-Artill<~riets tjenst.

'' 1'"11 h ii n d e l s e n.
Bestämmandet af /;ulornes hastighet.
"77.

Bctragtelser af en högst betydande
vigt . uppk(~mrna af denna Artikel, hvilken förer
oss till Jemförelse af effekten och fi)rdelarne hos
långa och korta Kanoner. ' '

"78. Den stora gunst som korta Kanoner
J~ a~~ uti_ Flottan, har sitt ursprå11g ifrån en falsk
td lampnmg af några utaf Rohin5 grunclreglor. Då
denne ryktbare man, h vilken utan tvifvel 111ycket
ha r avansera t Artilleri-teorien, icke hade (som han
sj elf yttrar sip; uti företalat i sin dedikation till
L ord Anson, tryckt 1747) någon praktisk känne.
d om om tjensten, är det icke förvånande, att de
sa.tse•: . .ha~ . fraJ:n>täldt öfver sina egna forslwing;ar,
ofta aro 1 saknad af den praktiska noggranhet som
mera erfarne personer uti yrket skulle sökt att er-

' hålla" (•).
"Robin yttrar, att hvarkcn det afst!lnd en
kula kan uppnå, ej heller kraften vid slutet af de~s
b ana, betyd l igen v~ixer genom en mycket st(irre
iikning af initial-hastigheten , att följaktligen för·m ånerne af tinga Kanoner med starka laddniw>a r
äro fcir en .sl•jutning på lång·t håll föga nrka~de:
En annan af dessa sattser är, att hvilken Artillerioperation man än må företaga, b()ra alltid de minsta laddningar, med hvilka man kan uppnå sitt ändam ål, föredragas."

, "l enlighet

med

dessa grundsatser ifrade

De särskildta hiindel se r Hontthon gjor- de till föremål för sina forskningar, kunna indelas
l) å siitt som följer:

R obins mycket för fiirminskandet o:~f pjesernes Uin od

(") Vi _skola straxt fra!ut.e ett ":.f ,~en namnlmnnige Fransyska
Pa•xhan, en af de 1fr1gaste forfaktarue af det Juwta J{anon systemct.

'')
l · Detta Hr. Douglas omdiimmc om Rnbins, synes mi-. helt och

31.

och Yigt, på det att fartygen skulle
Artilleri af de gTM~ta kalibrar."
h;lllot kunna liimpils på Hr. Paixhans.
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o
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''80. F örsnrarne af det korta ICwon-systemet stödja sig· på de Ball istiska rönen, af hvilka
det visat sig, att den större hastigheten som långa
K anoner gifva sina kulor, närmar sig till den som
korta Kanoner gifva sina, sedan en viss rymd genomfarits, samt att de aflägsna ste porH;erne , icke
mycket skilja. Men uti valet af våra Sji)-Kanoner,
bö ra vi förnämligast lem na för eträdet åt ' sådana
som, af samma l{aliber, äga el en längsta porteen
uti tjernslwtt, och man bör alltid sålunda skjuta
med dem eller niirma 5t der omkring , och a lltid fästa sig vicl säkerheten och ha stigheten af t~lden.
J)etta är det säk ra ste och enlda5t.e sättet att ny ttja
Art ill eriet ; det undanrödje r de sv /h·igheter och oliigenheler som iiro oskiLJal;tiga fdin elevationer,
uch iir fi.)ljaktelig-en af det största infly tande på
Artill eriet till sjös."

"81. Den förut (Art. ' 78) anfi)rde satsen,
gäller endast för de mest aflägsna Porteer, (de sista rikochetterne) men ka n icke tagas i beriikning
eller jemförelse med förmånerne af en större noggranhet som de långa Kanonerne lemna på medelrlistanserne. Om man jemför effekten af den 9 fot
lång·a ::!4-pundige Kanon, med effekten af den 6~
fots , så iinner man, att oaktad t de mest afliig·sna
}Jorteer äro inemot de samma, måste likviii den
korta Kanonen eleveras ~ grad för att uppnå 150
to i ses , som är den långa Kanonens tjernskott. För
att uppnå 500 toi ses, fordrar den lång a Kanonen
2 graders clention, h varmed den korta icke gifver mera än 400. Sådana sl;:iljaktigheter uti elevation kunna måhända icke så noga iakttagas på

11jön (•). Men då pJesr,r, som icke L ii ra lika 1listan·
ser med lika eleYation, sättas emot hvaraudra, blifva chanserne mycket till fördel för dem som erfordra den minsta elevationen, för att nå samma
mål. Detta är en regel som man aldrig biir Jemna ur sigte, särdeles uti slwtt på sjiin: Att icke
.fä sta afseende dervill, emedan e,tt Skepps rörelse
tyck;s le~a m ed kalkylet··· öfver halfva grader, skulle patagltgen vara, att annu mera öka en olägenhe t, som vi tv iirtom böra bemöda oss att förminska
genom det möjligasie niirmandet. Jug tvehar in·

g alunda att påstå, att ett väl fördt Skepp, bestychadt med långa Kanoner, han genom försigtighet och bibehållande af det afstrlnd (**) som
ar passande för dess Artiller·i, utveckla en stor
Serlan antändningen med slag·lirut numera blifvit antacren biir
en sl:iddi~, d v ... s. väl iifvad [(~non-Chef äfven undcr"'Skepp•
rullnmg, 1 det l!ilrm~ste k"unna ~~_ktt_t_tg~ denna skillnad i synnerhc~ om, hV11l1et J~g aasom nodvamhgt anmärkt, eigtkor•
net bllfl'er utllyttadt pa trumfen. Dessutom bör mau väl icke
åaidosiitta tjcnalens fördelar, derfiit·e att det foulras skickliorhet
till dess utiifning, hiill•t motsattsen som i niinarande faN är
brist på omdiimc att iakttaga riitta alfyrin"•-mnmentet gör
~lt ..skuttet går födoradt, hut'lHlau !{a non• ~gen 1 kap och'porte
an ar.
.(.. ) l anledning af denna framställning bör ja<> icke underlåta att
upptag-a hvad General Douglas uti uamm~ afhandlin"' ansett
sig- b ii m sl1rit'va för sina laudamiin, nemlio-en: "Art 205. Den
eort aktion, livilkcn i taktisl•t hänseende ~ kri a-e t emot AmeriLmnarne 1814) för oss utföll ofiirdclal1tio·ast" var anfall dti
vi vom i lofvart. Det var s.llunda som Ja~· a ,,'.,h Macedonien
ble!\'(~. ta~_ne. De_t of1it·delaktig~ uli ;~tt hålla rakt på en fiea•
tie 1 _la, fot· att. f~•rma honom tdl stnd på nära håll, är så påtagligt, att Vt 1cke kunna nn se denna an fullsplan annorlunda
iin gi\Rom resultatet af detta ohetiinksamma förtroende som vå•
ra medgångar ingifvit oss, och som låta oss betrakta varsarubet och maniiver såsom ovärd iga l'Kt' Fla.,f>'a, Det synes som
hatle det blif~_it en regel ho_s os•, at~. hv~~e gång en flcnde
att
kan anfallas ar det enda satt, att g-ora dtJt oss viirdio't
och att so~' man
genast med honom komma i han d<relll1in.,.,
0
säg er: gripa. Tjuren u_ti !Jo: III: !l (to saiz/'c!w bu!{ by the horm).
J\llen .denna hJ. r:s lse . !'oruts al!er~ a~t d.et _u~pt·etade djuret störtar sm fierule hl l motes, da ltk•al 1 ttllarnpnino-en deraf till
.,h,anskt-ifne anfalls plan, vi hafva sdt våra tnotst~ndare ltvil·
!.:a tyckts förutse att en uoidan ta ktil> ern<Jt dem akulie 'bliffa
{')

(Tids!rr. i Sjöv. 3:e ärg .. 3:c- H.)
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ö.fverlägsenhet öjve1· flt . Skepp af högre_ t·~ng,
beslyckad t med korta mes:r af,, samma l.allber,
iifven och med högre pundlg!a l.
\'U n.
e
än~n
amm~.
s
i
sig
yttrar
länder,
nit bifall i alla
0
nod.
ar
det
grad
en
hvilk
till
visa
att
•
"Fo''
•
.
1
1
f
'l
o
'
.
~ annlaa.
,·ännigt att de särskii ta Batteriern e pa ett.~ tci>P~
icke 111 veke t ski lja hvarl\en i porte eller kal! be~·,. sa
liitom ~ss förestiilla oss sammantr äffandet af ett Lime-

En annan Fö rfattare, h vars afhandlin g

använ rl, h~ Ila sig på afståntl , hered da att emottaga strid en
..
.
.
•
..
och förtiinga den."
"Det är 'it !lcnna plan att narmas VI kunna ttll sh tf~~ f orlu~tcn af ~n ',tcl Enn·elsl't hlotl , om icl<e iifven af dc~sa lro.fr~r,
öfvcr' hviika fienrl;,"n i dag år ~ii stolt. O_m det,. aahm~!•: urhållet· Rig, biir st'id ant giira !illfyll~at, .f.or att -~· ~teka ~·Ila b~
miidanrlcn, att återfilm denna alaru ng lur m~ntn ~r o~l~ . _po~.t;
tion som fordom ii••dc rum i Flottan, framfur a rit .!lo' \amt.,
Tid an fall al' en tle~ de i Lii, 1~eh att Uta.. modd va~l e d~~ a f
d en na kloka vao·aamhct, som later oss bedomma. det ,ynnan?.o
t illfället att forblinr/a 'J)'urr'n ( t~; bt;ml the ~ull! 1nnan man, ~o
llcr ta"a h on om fast (• ). Det ar s alunda vu! I ,a ndt-~.rmccn,
ntt dc~' som med ursl<il.lnln~ vcrks tiil.lc r d~, mest a m a novrema,
•
iir an•edd såsom den slncldrgastc Ofl.tccr·!l·
" 206. Det råder lii<viil den sk iljakttgh~t e n emella~ tak lt·
'Ii n till Lanris och Sjös, alt uti en Y ål org;nm •erad od.• va I !wr~
"vtd o
a!l_tid
r:endcrad arme, iiro atom
v en hvarcmot det uti riirelset· pa sJon, ar sa svart att ~! olJa
em~t hv iilwn pnnl<t man vill rik ta anfalle t'· att den ang-_!•pandc nödvändi gt uti l'iirh e redelscrr.a, mnste Lil_f,·a utaa ~ t f·~~· Letydliga och ofta ~fg_iirnndc f,iil'lust~> !> om forsv~rct.. ar ~~~u t·
fö t·dt. Naliona!-ha fttg lwt. da den nr utsatt r.~· r oh el i>l,.,scn .
~tyl'lm, ~>ller en skicklig och fii.-sig tig fien de , bor derfo~e sly·
ras af varRam het. Varilamhet! - Or det komme; mr g_ att
ryHa ; och det nt·sakar måhi~nda samma .:verllan pa ~e lasare
a~nn \ f(lralda. erfat·cnhetcn s 1·ad. !\'len det ~1· g·enon1 sa ovedcr·
aiigcliga fakta jag ft·a!nstiillt ~. a~t !!rist pa vm·samh~t hos oss
8ä unae nlin·en bulrogt tdJ en forstg tlg fiendes fratng·ang11r, att
.j~g icke n~>n· Jmn np prepa detta nid ... Det _fiir al<t som pcr~oner
utan cfterta~1ka, fiista virl rt\d om fnrnnft•g -~a~~amh ~t sa~nm
sin siil1raste nnfallsphn emot en ficnd~ som t~ r nfver)ag:,scn el:
ler a f lika slyri1a, Liir icke aflH11la var~. Offteerare If r an att l
början af en affär viirim mcrl !len na llctanl<samh et! som !'nde:
1Jil< a chanscl' ii bt1 da sidor, slutlig·t,n skall le•la tt!l s~l'lll pa
nära håll h va runder mnrlct, som icl<c mera har n a got att llc,;
fara af et~ tlendes list, kan aftiig1p försigtighet ens måttsteg .

t'iil'(fela~

almlic dl! t. kunna tillgå
.CJHuru
Kanonll4' efr!ot
langa~

.!åst~de

ffc~~·.•·

sti ver.kställa lådant med .kort ..

Skepp och ~n Freg·att, och att en affär äg-de rum uti
å svårt väder att Skeppet som vore i Lovart, icke
l o .,
l
l
..
s]l.u nde oppn
a unr ra agets portar; l a 1 et icke återstod Skeppet me ra än ett Batteri samt Däcks bestyckpin gen, det vill säga ingen ting mera än .Frt·gatten .
Om d enna senare d& hade pjeser som kunde skjuta
längre, och af en större kaliber, så ägde den en
betydlig· öfverlägs enhct öfver Skeppet. Som Fregatten har förelden i bättre segling, kan den h alla
8ig på ett afst<'lnd så, att Artillerie t gör dess f ulla
effekt, under det att fiendens projektile r icke lcunpa räc ka den utan med mycken osäkerhet . Med
ett ord, förmånen vore då helt och hållit på Fregattens sida, och Skeppet skulle biifva nödsakad t
att stryha sin Flagg.'!, eller fly för ett fart yg af
en mindre rang." (Ofversii ttning från "Force Naval e d e la Grande Bretagne par Charles D upi ns/'
pag. 153, IV Häft. 2:a Del. 2:a Upplagan ).
Bredvid hvad Hrr Douglas och Dupins sålund a framställ t, hvilket torde blifva något svårt
att med g- ilti ga skäl vederläg-g a hör jag jemväl
upptaga hvad en af de ifriga~te förfäktarn e af det
korta Kanon -systemet , nemlfg-cn Fransyska Art. Ö fversten Paixha ns, såsom förddar anfö rt, och derpå
gru nda t sina proje k ter.
Sedan författare n (Paixhans ) naturligtv is på
bästa sätt ordat fi)r siu uppfinnin g, synes det dock
som han icke förmått !oss~iira sig från hvad han
icke kunnat f(irnek a , nemlig-en: det företräde i afSeende på porh;en och säkerhet att triiffa på längre
hån , en f utigod Kanon äger framför en reducerad .
lian söker dock att hjelpa sig ur förlägen h eten
!enom följande knapphän diga anförande : (sid . 79)
.Genom denna nya föreslagna g-radation af Kanoner
11
11 de liärskilta Jagen på ett Linie. Skepp, skaU man
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p å de ZUngsta distanserna skjuta med ett BatteJ•i
och de svåraste 36-pundige Kanoncrne (") med l2
skalp. krut, på medel-distansen med 2:ne ~att e.
r·ier ("*) och på närmare håll med alla Battene~·na ."
Bupim förestående anförande upptager en
händelse hvilken man på ha!\·et icke får anse så_
aom en olycli.§s! u m p , utan allt för vanlig, då så!erle~
ic k e sällsynta t illfälle n inträffa, att Herr Paixhans
Skcpp "får stryka sin flagga eller fly för ett f:n.
tyu af en mindre ran g .'' Douglas, på Krig:;histo.
:riebn grundade sattser, öfverenstämma ä f ven härmed.
Öfverste Paixhans stora förtjenst såsom Art illeri -Teorist, iir allmänneligen erkänd; men att
han icke fullkomligt kan bedömma förhållandena
på sjön, och att han icke heller 1·åd fört sig derom med erfarne Sjömilitiirer, ~yneii mig tydlig·t vid
l"kärskiidande af förslaget till användande af hans
Kanoner, ty om han betänkt, eller någon fästat hans
uppmärksamhet dervid, att det g ifves ett sätt, att, utan
att till den grad han föreslaget, trycka Skeppen, förse
dem med rält kraftfulla K;~noner (***) så att de
med 2:ne Batterier (29 Kanoner) kunna skjuta på,
som han kallar det, "läng·sta afståndet ," der han
ll\edgifvit (f) att blott ett Batteri (15 Kanoner)
dter hans system kan begagnas, så hade det va·
rit att f()rvä~ta af den urskillning han ådagalagt i
andra 1imnen, det han skola t af:> tå ifrån sitt projekt,
(•) Vanliga om 15, 11 kalibers liingd i kanalen och 194, 17 kU.. - .
,
.
lors vigt.
(••) Till fifm Batterierna och tt!l l:a klassens Fregatter ar fore
slagit 36-pumliga f{anoner (!il, vigtiga med 24- pundingar) 0111
13, 70 kaliber och 153 kulors vigt.
("" ) Till exempel fullgoda 30-pnn rliga I(anoncr på undra och full·
gotta 24-pundingar pli öfra Batterierna.
(t) Det iir alltid en ful'tjcnst af loventorn att han icke Jl!.ed /~
Congre>'es, velat tillegna sina J{anoncr andra egenskaper an

dll hafva.

°

och icke emot bättre vetande för dessa kostbara
J{rigsmachiner yrka ett Artilleri som till hi·i lften
\'O re underlägset f:rt fiendes, af lika klass .
Jag har nu redogjort för motiverna till
Jllina åsigter angaende Skepps och Fartygs bestyckning ; och hemställer om de grunda si g på f a k ta ,
solD försvararue af det motsatta systemet med öfvervägande skäl vederlagt. För min del har jag
uti Paixhans afhandling icke kunnat finna några
såd ana. Jag går nu att granska dem som blifvit
intagne uti det betänkande Profskjutnings.Kommitteen under den 19 Junii 1833, till Befälhafvande
Amiralen inlemnat.
Uti detta Betänkande förekomme1· följande,
hvi lket hord t väcka min uppmärksamhet, nerniigen:
"Då Kanoner af olika klasser inom samma pundigtal , måste vara nödvändiga, så finna Kommittl~ra
de att, till undvilmnde af de flerfalldig-a anomalier som vid bestämmandet af bestyckningar i senare tider inträffat, v!ss a klasser af Kanoner höra
fastställas med gifven ' 'igt, hvarifrån, ingen afvikelse må göras ''iu lwnstruerandet af 1·itningar till
Ka noner, som hädan efter komma att tillverl<as. Kommitterade föreslå derföre, att pjcser inom h varje
pun dig-tal måste hädanefter konstrueras antingen af
225, 200, 175, 150, 125, 100, eller 75 kulors

vigt."
"Kommitterade anse visserligen icke att Ka·
non er af alla dessa Ida sser skola finnas nödvändiga
till alla Fartygs förm ån ligaste hest.yckande, men
hafva ~dock velat antaga Sju, på det att skillnaden
em ellan hvarje ej måtte blifva större iin 25 kulors
vigt och sålunda intet hinder vara att gifva hvarje
B atteri det slag af pjeser som dertill finnes b3s~
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Hl

efter de bestycknings-grunder, ~om till är_
bestiimmas.''
framdeles kunna
ventyrs
l
•

pas~ande

''Då man både genom den olika vigten af
hvarje pjes och pjesernas antal, kan jeml\a en be. ,
styckning s tyngd e ft er hvarje Fartygs deplasemeut
och d essutom Fartyget van lige n bör lwnstrueras eL
ter Kan o nerne oc h ej tvärtom, h vilket> dock någ 011
gång inträffat , så fin nas kiassernes antal fullkonl!i .
gen til lräcldi g t, och Kan oner lwnstruerade till
gon annan tyng d ån de här a lte rnatift föreslagn e
'
torde a ldrig af beh ofvet kunna påkallas."

na.

Huru jag iin vi li b etrak ta denna framst äll.
ning och detta f() rslag, så kan jag icke finna Uil nat än att anomali er na {*) som siwile un<lanrödias
i stället ökas. Herr a r ~( om mitterade anse, att ''o l i ~
ka Id asse r inom ll varj e p und ig ta l " m ä~te vara nöd.
vändige" m en up p tage r s trax dere fter en af fram lidne Amiral en a f Cbapma m su nda reo-l o r att Far-

~"
t.lfgen uora ko nstrueras efter 1\anonerna och ici;e
tvih·tom. D enn a regel syn es mig- icke stå väl till-

e

'

sammans med det en d a skä l som uppg-ifves för de
många klasserna, ! Je m li/;!;e n: " a tt gifva hva1je Ba tteri
det sla gs pj ese r som de r ti fl finn es bäst passande''
~He:, att "j ämlm e n be sty cknin g s tyngd eftel' hvarJe .~eal'tygs dep lasemeui (**).
•
E~. h c.Jl,er synes tmg;
de många klast<erna fnr·

enliga med den uti alla Marine r e1:kända förd elen,
hvarv id man b e kl ag ligtvis fä sta t allt förlitet afse(" ) Hä;·mc.<l mena·s _fii rmotl !igen de_ m<II~i)a ~lags pjcser vi redan
ha lva 1n?m hvarje pu ndtgtal. Het ' 't lt saga li!m miln " a soJil
det fonrats pe~s ?n er, ln•i lim s m odc ll ct· ltlih·it antagne, ty åoig·
"") tcrna. hafva utt mtct fa ll varit sa mmans tämmande.
(
Att Jefi!lm e~ bestyckning efter ett fartygs deplasement, Ulåo·
n; det tcke a.~· en rall motsatts af att konstruera ett fartJ!j
e }er eKn bestamd hco tydming, eller med andra ord Skeppct
'
e•ter anooerna '?

ende, att inom h varje F'artygil Cert hafva så få
J{las ser som möjligt. Och da vi hoppas deruti en
gång få enhet; hvartiH tjena då "Sju" Klasser

f{an oner?
Så vidt jag kunnat uppfatta d en allmännaste
men ingen om rätta grunden för eu Flottas bestyckning, så är (l et fördelakti g as t ej mindre u ti eko~o
mi skt, än and m afseenelen att L inieskepps och 60Kan onsfregatters undra lag , hafva li ka K anoner,
samt Skepps öfre och 41-Ka nons fr t g·a t te rs B atterier
lika beskaffade {Jjeser. Fö r d e n väs end tl iga bestycknin gen behöfves alltså icke me ra än tv å slags KaJ10 ner (*) och om dessa b()ra vara a f olika eller
sam ma pundigtal, är hufvud frågan. Ut fa ller afgöra ndet af detta tvistämne s å, hvamti jag· med en
Douglas och en Hu pins in stiimmer, att Batterierna
på Linie:>kepp och Fregatter b öra förs es m ed pjesel' som~ tåla -~ krut af ku la ns vig t fö r att m ed dem
k unna skjuta säkert på län gsta af;; tånde t, så ifrågakommer · ju icke mer än "En'' K lass för hvarje
p undigtal till Batterierna och de n and ra för Däcl<gbestyckning-en och till sm å- fa r tyge n . Om åter fö reträdet lt~mnas åt en Paix hans system, der man
för längsta afståndet icke kan med någon 10äkerhet
att träffa, nyttja mera än ".Ett" Batteri och i svårt
väder ''icke en gång d eita" så förekomma icke
mer än två Klasser till Batterierna o c h den tredje
till Däcks-}ljeser, följaktli g en uti in tetdera fallet
.., . Kl asser. "
,•"'JU
Jag har uti anmärkningarne vid Fregatten
llesiree's bestyckning anfört huru angeläget det är
att en fullgod Kanon i afseende på Eingd och god~
är u ti ett rigtigt förhållande till den qvantitet l.;rut
(•) Undarrtag häruti är visserligen oundvikligt för oss som haha
fl era Skepp, dels af äldre och dels af amärro _dimcnsioncr, mon
för des~a hafva vi gamla Kanoner nog utt använda,
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10m bör utgöra dess största laddning, och denna
åsigt understödje s äfven af Herrar Kommittt~ra
des grundprinsi p för krut-laddni ngars be~tämmande .
Men Herrar Kommittera de hafva i afseende på bestyckningen af seglande Fartyg,' den orubb!ig·a·' dock metl min skiljaktig a- ''öfvertygel sen att Kano.
ner af 200 kulors vigt böra anses såsom fullgoda,(* )
och gifvas den fiir pundig·talet stÖr5ta brukliga krutladdning." "Detta"- anföra Herrar Kommittera de: "tyckes af all erfarenhet vara bestyrkt"

Om man vill söka erfarenhete n uti andra
Nationers bruk, hvilka begag·na -j- krut af kulans
vigt såsom högsta la('ldningen , så finner man följa lale förhållande : ,
'-:l
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80.
30.
10.
l!H. l7
11.
194. 3. 17. 78.
213. 17. 18. 30.
234.- 18. 31.
249. 6. --22fi. 3. 18. 40.
244. 2. 19 u.

12. 261. 5. --(') Om det i<:ke kan bestridas att ju tyngra en Kanon är, ju
mera säkerhet har man fiit· dess hållig-het, så är det lika af·
gjordt, att all iifverfliidig tyno·d är menlig- för fartvo-et och char•
gen samt bii• undvikas; O(.h detta iir efter min ta~ll7a fii1 hällan·
det. me~ ?O l>undingar, h varemot 18-pundingar och derunder
halva forhtet gods, ty deras längder i kaliber bör ''ara större
_ iin å griifrc Rannnf'r.
\.••) Dupina.
("') Doug·Ias,

Ehuru mycken olil\het häruti råder, och
ehuru en skiljaktighe t uppstar i afseende på spel~
rumm et, jemförelsev is med hos oss, synes dock tydligen att den erfarenhet Herrar Kommittera de åberopat, ic ko är hemtad från andra Nationers bruk;
ej heller har jag kunnat finna att den stii<ljer sig
på prof-skjutni ng·arne. Den af mig· gjorda framställning, att de gröfre pundigtalen erfordra ett
tnindre antal kulors vig·t, till gods och det lägsta
pundigtalet , största antalet, tycke!! snarare vara af
erfarenhete n bestyrkt.
Huru hvarje pj~s inom 'le många Klas~erna
af de särskildta pundigtalen skall anyändas, hafva
Herrar Kommittera de icke föreslagit, men angående systemet att bestycka ett Skepp med en och
samma kaliber på alla däcken, hafva de anfört,
att sådant "synes visserlig·en hafva stora fördelar,
men hiigst origtigt har man uppgifvit det lända
till redighet och ordning med ammunition en. Endast projektilern a blifva öfver allt lika, men med
dem som alltid till en del finnas plaserade på sina
Batterier, dels ock "·id kla rt Skepps görande i förväg upptagas, kan ingen förvillelse någonsin äga

e)

(')

Då detta system lw mmcr att göra en märldJar revolution uti
Artilleriets begagnande på sjiin, särdclea nti tal<tisl<t hänseende, är Ilet natndigt att jag siil<t hos fiirsvararnc dcl'af fil reda på de så vid t beprisade förrlelarne; men ieke hafva andra
skiil blifvit angifnc än att - sättot iir fiirtriill'ligt _:_ och antages Jlll af de stiirre Nationerna. Andras efterdiime biira
visserligen följas, då de lända till påtaglig fiirbiittring, men
detta biir noo·a un <lersiikas. Historien har i fiirvar huru måno-a Sl<e pp so~t blifvit tagna, sii.nktn och red liisa, innan en
Askling, en Carron, en Con greves, en Rlnomfichl, en l 1 aixhans,
m. fl. ko•·ta f{anoner l<ommo i fl'flga. Den har visserligen ock
i fiirvar hiindclser fiir en tidrymd d;l exa.lteractc begrepp fingo
dirla iifver den hetiinl<samh et •om fiirut <igt rum, (denna tidpunl<t lmn datera~ från FranRyslm revolutionens utbrott då detta lands f(irtriifflitra Ma !'in fiirstördcs) och då det var fördelAktigt att hafva j';. st(i•·re cldgnpju bättre emot fantaster som
icke voro Sjömän; men de storverk England kunnat utföra till
1614. , torde icke gå så lätt efter 1830.
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rum; k arduserna deremot måste alltid vara af lika
många olika slag· som pjeser finnas, eller rättare
dubbelt så mång·a - slag, i anseende till den mindre
laddningen; och vida liittare är det att misstaga sig·
på en något större eller mindre 30-pundig· kardus,
än en 30-pundig och en 2-l-pundig. Den 30-pun .
diga kardusen, tillhöratHie undra Batteriet, går ej
in uti någon 24-pundig Kanon på det ö fra, men
den kan lätt hlifva begag·nad till en lättare 30-pun.
dig på öfra Batteriet, och vid skottets affyring

åstad};omma olycha eller åtminstone olägenhet."

175
Kommitttirade vitsordat och Skott-tabellerna dessutom upplysa, att t. ex. en 2 11-pundig fullgod Ka.no n under lika elevation, skjuter län gre än en
30-pundig; reduserad, men jag triiffat Artillerister
som ansett sig luuma vinna samma ändamål med
en .cikning ut~ eleY~ltionen, så, utom hYad jag föru t 1 denna fraga citerat ur General Douglas afhand'li ng, får jag fästa uppmii rksamheten dervid, att en,
so m man tycker, ringa iilming uti elevationen, högst
b etydli gt min.skar siikcrheteu att träffa målet. Dett a vill blifv:1 alltför tyd!ig·t då man tager i ()fverväg ande, att det med senare tiders förbiittrino-ar
b
u ti LanHage, rigtnings- och antändnings-metoder
.!amt öfvadt folk, är att fi)rmoda d et strider om icke
allmännast, dock ofta med fördel kunna börjas på
a llv ar, då Kanonerna bära fram med 1
grad~
4
elevation, h varemot skott uneler en deva tion af
'2i grader, niistan iiro att anse såsom hasard- eller lyck-skott, endast tillhi)rande preliminär -affären. Sldilnaden emellan säke rheten och osiikerhe ten att träffa, ligger följaktligen inom en grad.
· Rådf(iras Skott- tabellerne för en reduserad 30- pundig Kanon, h vilken enligt likhets->v~temr.t skulle
e rsätta 2-l - pundingar på öfra Batte;iP.t, så finner
m an att den förra få1· gifvas 22 minuter eller mera
, än j- af den sista eleva.tions-grad~~~~ för att nå samm a afstånd, hvadah elen alltsä förlor a t en l'ätt anse nlig del i säkerheten att triiffa. Jag hem stiiller
om hiiruti ligger någ·ot m-isstag; och om icke förlusten är störrre än at~ den ersättes af det mindre
a ntalet större k u lo r som h ändelsevis träffa.
~

"IH öfra Dådis-bestyckningen består af blott
Kanoner eller Karronatler, blandade med Kanoner
af en mi ndre kaliber, kan ingen f()rvillelse med
dem uppkomm a, men med en blandad bestyckni ng
af Kar ronader och lätta Kanoner af samma kaliber,
har erfare11heten redan visat, förbytningar lätt kunna ske."
Hvad Herrar Kommitterade sålunda anfört
om de olägenheter som äro oskiljaktiga från likh et~
systemet, är alltför påtagligt för att lwrma motsä~;a~.
Må man icke hysa förmycket tillit till möj ligheten att f(ireslui ftrrna vid exersis skola kunn a
iakttag·as under en brådskande strid. Folk undandljutes och andra komma i stället. Hvilken som
helst lwn väl med få ord läras att hemta krut till den
vid h vilken Kanon, han blir satt, men att nykomnc
kruthemtare och laddare skola hinna att fullkomligt
instrueras om anledningen till färgernas olikhet på
karduserna och sl<iljetecknen på kogerna, är icke
tänkbart; följaktligen hafva Herrar Kommitterade,
fullkomligt rätt deruti, att misstag äro att förv änta
med dess följder, inom Sl<epp der bestycknin g·en
utgör-es af en enda -kaliber.

Då det icke kan förnekas, lwilket ock Hrr.

Då jag omnämnt att de korta Kanonerna
in verka på taktik en och måste blifva und erlägsne
f ullgoda så vid anfall som försvar, om motsatta sid an har skicklighet och förstår den öfvervi gt den
ha r, torde det icke vara olämpligt, att uppta ··
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ga hvad General Douglas yttrar, f!Om dertill kan
lämpas:
Art. 200. ,,En g·ranskning af våra affärer
med Amerikanarne skall lemna oss flera bevis för
hvad som blifvit framställdt under loppet af detta
arbete."
"Då jag företager en underslikning af dessa
vigtiga händelser, är min afsigt att ådagalägga, att
Amerikanarne s taktik, alltid med mycl\en försig·ti ghet lämpades efter öfverlägsenhe ten i deras vapen ,
att de aldrig närmades oss, ej heller till ä to oss att
uppnå dem, äfven då vi voro dem underlägsna i
Artilleri, innan de på långt håll hade erhållit någon afgörande fördel genom deras långa Kanoner."
Art. 203. - - - -"Affären emellan Java och
Konstitution, lemnar ett prof på den djerfya be- slutsamhet med hvilken den Engelska Fregatten
manövrerade för att kalla sin motstandare till strid
på nära håll. Men detta system dugde till intet
emot en fiende som var försigtig och kände de förrlela•· han kunde vinna genom användandet af varsamhet emot sin motståndares obetänksamma djerf- ,
het."
204. "Det sätt på hvilket ett Skepp nalkas, eller föres till strid, har ett sådant inflytande
på affärens utgång, att jag icke kan afhålla mig
ifrån att framställa några anmärkningar ''id taktiken
i strider emellan enkla Skepp, (*) i synnerhet som
ett uppmärksamt öfverväg·ande af Amerikanarne s
manövrer, har gifvit mig anledning att bedömma,
det deras tal\tik ingalunda var ett resfiltat af slumpen, ej heller ett personligt afgörande, men vii!
en allmän' operations-pla n, beslutad i förväg och
(") l de flesta fall synes mig de samma iifven kunna lämpaa till
taktiken för Flottor.
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uttryckligen beräknad för att begagna de fördelar
vårt djerha men föga försigtiga system borde till·
bjuda dem." -

Så väl genom öfvervägande af hvad författaren sålunda anfört, h vilket bevisar att taktilien
var beräknad efter Artilleriets effekt, som dess an.
rnärkningar vid Vll:de Kasus af Houthonska försöken och de ur Krigshistorien anförda flera fakta,
finner jag· full anledning att betvifta det en förbätt.
rin g vinnes, utan påtagligen motsattsen, om likhetisystemet eller r'e duserade Kanoner få framgång.
Detta synes mig 'of.Ye.Fgå till fullkomlig visshet om
man tager i öfvervägande , att affären mellan förenämnd e Fregatter, Konstitution och Java, måst an·
norl unda utföras om den · förre enligt Paixhans system . varit bestyckad med reduserade 30 pundige i
stället för sina långa 24-pundige Kanoner, hvarigenom (1en sjundedel af porteen, i h,-ilken den var
öfverlägsen, gåt förlorad. Att den Amerikanska
Fregatten i så fall måst hålla närmare, är tydligt,
äfv ensom att chanserna att träffa då förhållit sig· såsom 14 till 15. (*) Nu räckte Engelska kulorna
enligt rapporterna, icl{e fram under det de Amerikanska förstörde sin motståndares tackling. Det är
icke otänkbart att det kunnat lyckas Java, att först
afskjuta en Stång eller en Under-rå på sin fiende,
om den kunnat komma honom så nära, hvilket vi
nu sett, icke var möjligt, och h vad förändring sadan t kunnat medföra på utgången, synes mig ingalunda tvetydigt. Säkert är dock, att den Engelska
Fregattens omständighet er ingalunda blifvit förbättrade , om den haft reduserade 24-pundingar, hvil(') Konstitution hade väl 24-punrliga emot Javas 18, hvilket väl
på nära håll är en betydlig skillnad, men af föga verkan uti
prelim inir-affären, emedan en Stång eller en Rå i allmänhet
epringer så väl för den ena aom den andra af sådana kulor.
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ka skjutit ännu kortar e än des~ langa 18; den ha .
de clå ännu v~irre fått, som man säger: kläda skott.
Hade åter Java varit af lika storlt~k nu~ 1 l
Konstitutum, och bt>styckad med 30- p u rt<1ig-e reduserade pjeser, emot de långa 2-1-punding-arne, så
synes mig tydligt att utgången blifv lt alldeles den
samma, ty osäkerheten att träffa hade varit enahanda som nu, om Amerikanerne iakttagit samma
taktik.
säkerheten att träffa är af större via-t
än att
b
den må äfventyrai! genom begäret att skjuta sti)rre
l<Uior med osäkerhet. Detta är en regel som icke
nog kan tagas i betraktande, äfven om, hvilkct ,-i
kunna taga f(ir afgjordt, Konkaf-kulor komma i
bruk, och i synnerhet då,
Om vi hatva anle d ning att ' 'ara mindre väl
belåtne med de Kanoner vi fått ärfva af vara före.
gångare i mi Lien, så böra vi vara så mycket a 1 JO'e~
lägnare, att våra eftertridare icke få samma skäl
till missbelåtenhet metl de vi lemna dem; och
dertill föruleer jag· aU tle få giltig orsak om sådana pj:ser an,;ka!fas ~il! Baotteriema på Linie -Skepp
och f n·g·attt>r, som 1cke tala en full tH•djcdel krut
af kulans vig·t.
Vi hafva dock mindre skiil till
ursiikt fiir misstag-et (•) iin våra föregån,!.?;are hvil.

(•)

'

Blarul ~;'idana_ lmn jag ide annat än an•c den iindarm11•liiea
J.:lsvarfmug~n 1 nl_ynuiug:n p;~. de B(i llj'ligen trHHU f()r cirka 10
ar·. sedan gJutne _2 -l -punth~c hannncrnc till Freg·nttcn nf ·chapn.t.ln, nch. hya~:•genot~~ desse pJeset·, .svag-a o~h l<orta i sig

Bjclfva, ul:fvJt annn IHtlllrC. JJetta bevisar (låtan·Ji.,.en af hurU
n~~· eken 1' tgt. det vore, att en siltian pcrrnan~nf f\onunittC
bltf~~!r or~·full~eratf, snm i snntnHlllhrtng- n1cd ann1~irkningar ..
ne ufver" Skep.ps '?ch :Fartyg·s tacldin g lllil'vit fiireslagen. - Hn·
de en sallan funmtR.: anser jag det. icke troligt, alt det lyc·
k_ats ~n-:cntorn anfora sl<ä l som t!llvunnit honom tillstvrkao
hll ntmngc"ns. fastställelse. Snarare tror jao- ntt den l;l ifvit
helt oc.h halltt ~a~sera(l, emedan dcsse I{a~oner äro alltför
Idena trll Hatton-pJescr på ett fartyg af Freo·nttens storlek.
Detta SL:epp, hade vadt vida starkare i ArdtJeri-effeL:t, oDI

}ca voro i saknad af de framsteg Artilleriet vunnit
bade i praktiskt och teoretiskt hänseende de sista
o
'
50 aren.
Vid det af Herrar Kommitterade p:rojekte.
rade .!'-.rut R~glemf'nte, har jag äfven en anmärkning
att gora. Ut1 Protocollt-t för den 19 Juni 1833 f()rekomm er nem l igen: att Herrar Kommitterade :"så1
so m grunrl -prinsip för omdömet i denna fråma antagit att Kanoner af den metall-st_yrka och t~tyngd
att de kunua tåla den största för deras pundigtal
användbara laddning och hvilka sålunda ans<~s såsom fullgoda Kanoner, böra gifvas så stor .krutlarldnin g att kulan erhåller ett något när approximeradt
.maximum af porte, men att Kanouer af mindre
tyngd, till hvilka Iaddningarne måste förminskas,
böra gifvas så mycket krut som de mi)jligen kunna
tåla med bibehållande af den maklig;a n·kyl, att
pj esen vid intet tillfiille kan demontera sig sjelf,
för~;töra Brok och Brokouttar eller genom ka~tnin
g ar åt sidan och återgång till bords, åstadkomma
uppehåll i chargen,"
Denna grund-prinsip äger alltför mycl•en
rigti ghet ftir att kunna motsäg·as.
De i fiiljd af
den anställda skjutningen, tjenlige funne qvantitetel'·
ne krut hafva ock mt~d den bästa urskillning blif~
vit lämpade derefter och föreslagne för alla slags
pj eser nrHler 200 gånger sina· kulors vigt. Men då
vi seela n äldre tider hafva ett icke obetydligt anq
tal brukbare Kanoner af större tyngd, och Herrar
Kommitterade i ]:sta klassen ylterlig·are upptagit
pj eser af 225 kulors vigt, så k an jag icke inse
d et fatt 20 ordentliga Hannner och en lättare Diids-hestyckning, än det nu h ar med 24 lätta på Batteriet och trån.,.t för
dem , samt 12 tunga på Diiclc !:när. f{anoner äro de ~uinat
förgän gliga af all krigsmateriel, z i\ bör ock all vanamhet
ial!ttaga11 vid deras auHkall'andll •:llor kompletterande.
•
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hvarföre iclte samma regel eller grund-prinsip f1ltt
tjena för dem. Uti 2:dra klassen, der krut-!add.
ning·en är den samma som för första, hafva blifvit
insatte pjeser som äro lättare än cle öfrige der upptagne, och för dem äro mindre laddning-ar rättvioligen bestämde: hvarför icke på samma sk:it gifva
}:sta klassens Kanoner så mycket krut de med af.
seende på <leras metall-styrka och reltyler kunna
tåla" för att -ernå "det st(irsta maximum af porte?"
Det är ganska rig·tigt anmärkt att dessa Kanoner,
lwad de gröfre pundigtalen beträffar, för hårdt
trycka Skeppen, eller med andra ord, om fartygen
tålte sådana pjeser, vore det förmånligare att haf.
va samma tyngd uti ett . större pundigtal; men då
vi nu äga, t. ex. 24-pundingar af Torn<]vists mo.
<lell till undra Batterierna på :flera Skepp, h vilka
måste begagnas, så kan jag icke tro att den Befäl.
hafvare gJorde oriitt, som vid tillfälle af jagt, el.
ler då en fiende håller sig på afstånd, ökade krut.
laddning i ett f(irhål!ande som svarade emot hvad
Krut -Reglementet upptager fiir Eittare pjeser, or-h
dymedelst uttoge Kanonerna~ hela kapasilet f(ir att
vinna ett syftemål som annars gick filrloradt. På
detta skäl kan jag icke gilla att Krut-Reglementet
bestämmer lika krut för första och andra klassernas
Kanoner.
(Fortsättning.)

HARLSiiRONA , tryckt ho• P. E. F l r t: a r e s E rl!c a, 1838.

