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AN~lÄRl(NlNGAR VID SJÖKRIGS-TJ!<;NSTEN. 

(Artilleri-Materielen). 

(Forts. frun sid. 254, föreg . Hafte) . 

Ehuru j<q~ för iclie liingre sedan, itn uti 4:c haftet af ll:e 
och l :a haftet af 12:e årg~lnenrne i Tidslirillen, under di,;lills
sioo i ämnet med en liamrat, sölit ådagaläega, att man allt
för mycliet öfversliattade verlwo af bomber, som trälfa och 
<'xplodera uti ett sl1epp, och man af det föregående torde 
hafva m~rlit, att jne iclie anser det väl betänkt att använda 
bomb-lwnoner i stället för vanliga lwnoner å Linieskepps och 
Freeatters batterier, har ja e, enär Tidsliriften nu är flerfal
diet mera spridd , och de sl1äl, hvarvid jag hade att stödja 
mit!, äro fullt tillförlitliga, att icke säga oemolsägliea, trott 
det vara angeläget att, i sammanhane med det föregående, 
återupprepa dessa sliiil, för att, .hvad på mie beror, söl1a ve
derlägp,a deu ännu hos måneen rådande opinion , att man 
med ett enda bomb-slwtt simlie lmnna sänlw ett Linieskepp, 
och af h viiila skäl ja[( anser, alt drssa lnigs-machiner höra ute
slutas uti Sjöförsvaret. Flera skjut-försök med bomh-Ilano
ner, emot mål af en sliepps-sidas tjocldel1 och bestånds
delar, hafva i Sveriee Llifvit anställda, men som resultaterne 
af dem icke blirvit allmiinBjorda, och man sett, huru de, då 
de fragmental'isl!t lwmmit i daBen, blifvit bortblandade, går jag 
nu att upprepa, hvad vetensliapligt underbn:ede frejdade Ar
tillerister och tillilw Sjö-OIIJcerare yttrat öfver den vigtiga 
fr·äean : verlwn af en bomb, sorn sprängts uti en skepps-sida. 

Uti en ni' framlidne Stats-Hådct Ehrenstam till Kongl. 
Örlogsmanna-Siillsliapet ingifven förljenstfull afbandling om 

19 
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1\rit:sllottor, tryckt 1840 (Hr E. var då Tygmästare Carls-

lironn), läses derom följande (sid. 20): 

- - ''Det var först för vid p n ss 17 är sedan, som 

man, i anledninc af en af Franslie Artilleri-Öfvcrsten Paix

hans utgifven boli, under titel: "Nouvelle Force l\larilime 

&c." fästade uppmiirksamhet vid dt syslematisl•t begagnande 

af ihåliga projektiler till 1\rics-fartygens artilleri. Vcrliställig-

- heten haraf befanns ingalunda så lätt, som man lianske till 

en början föreställt sig, ty faslf1n man lanae varit bekant 

med tjenlign methoder alt lfasla bomber' så alt de cöra 

den pårälmade spriingnincs-eJfelilen, fann man docli betyd

liga svårigheter vid att sirjula dem, på så satt, alt man 

Imnde ä[p nftgon sålirrhet om deras åsyftade verkan. Svå

richeter uppliomma genom den betydliga hastighet, som 

projelitilerne måste gifvas i och för s~jutning, genom studs

ningarne på vattnet, med flera omstiindigheter, h viilias de

talj el' det här vore olfunpligt alt anföra. Det är oneldigt 

och numera af erfarenheten be vist, att en gansl•a rilitig åsigt 

låc till grund för Öfverste Paixhans första framställninc i 

• ämnet>;), men han hade myclict orätt alt nppgifva sina för

slag så;om medförande en utomordentlig verlian eller inne

fattande en Nouvelle Force lJ'Iaritime. l sistnämnda afseende 

har Paixhans iclie saknat efterföljare hos oss. Vi ftro skyl

dige mycl1en tacksamhet till den Svensk och den Norrman, 

som hos oss hearhetat salwn , och hvillws nitfulla bemödan

den bragt densamma till sådan grad af fulllwmlighct, den nu 

iiger; men vi äro iclie sliyldice någon tacli till dem, som 

uti !al och skrifter framställt bomb-lwnoncrnes verlian med 

en löjlie öfverdrift, och såmedelst förvinat ber:reppet om 

*) Detta bar afseende på en af samme Hr P. förut utgifven afhand

ling om fördelen af grafvare kalibrar tocb lika på alla batterier) 

å krigs-fartyg, än nationerne brukat. Men femtio år förut hade 

vår store 1\onstruktör Chapman utvecldat bel'is för den öfvervä

gande nyttan af svårt arti/feri pr! slot·a skepp. 
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"' llera vi~liga delar af vårt försvars-verl<. Man har t. ex. 

hört påstås (och om \'i i c lie misstaga oss , sades det M ven 

på Riduarhuset vid förra 1\ilisuagen af en nunH'ra borteilogen 

representant, hos hvill•en man hade skäl att vänta kunsl1ap i 

ämnet), alt ett hos oss år 1819 ve rl;sta ldt försök hade be

vist, det en bomb, som träffar ett sl;epps sida, kan drruti 

spränca en br~che af 28 qvadrat-fols area, och att man så

ledes med en bomb-lwnoi~ !;an förstöra eller sflnlw hvad 

Linies iH·pp som helst. !Ivillien, som blindt tror en sådan 

uppeift, föresUillrr sig iclie ett iippPt hål, lilw stort med en 

relit-angel,, h vars ena sida är 7 och den andra 4 fot, eller 

en qvadrat af 5,a fots sida , Pli<'r en cirl;el af vid pass 6 

fots dia m der, i alla händ elser en öppninc så stor som 4 

l;an on-portar, och livarigeno m många man på en gång slilllle 

h111na cå in och ut. I sar111ine en, om iclie fulllwmlig falsl1, 

åtm instone all de les förvrängd framställnint: till allmiinhetens 

förvilland e. Den, som satt nåeon tr·o dertill, sliall visserlieen 

förvånas genom den med sannineen öfverensstiimmande upp

Giften, alt det öppna hålet efter en uti en skepps-sida sprängd 

7-lums bomb*) (den största sort, som hos oss val'it för

söl.!) iclie är större, än att man jcmnt, och lianske icl1e utan 

svårighet, lwn träda ena armen äerigenom. Inga lilllor kunna 

träffu tilluer vattnet, men genom fartygets förtindrade kräng

ning kunna så lwllade grund-skott händelsevis Iwmma något 

nedom vatten-linien; äfven i denna beläeenhet siwlie det 

er fordra s hål efter ett stort antal sprängda bomber·, för att 

*) En 7-tums bomb, h1•ars diameter är 7, 5 decim al-tum utoör p" 

t"JI 1 ' ' "' a 
ar 1 er - maltstocken närmast 80-pundig kaliber, och det är ,er-

kan deraf, hvarom Hr Ehreostam yttrnt sig, då deremot den af Hr 

Pa1xhöns beskrifua förstöringen (nem!. liksom då en fördämning 

~a s J.Jgt rasar), som en sp räng- projektil uli ett skepps sid J förorsakar 

ar. beräknad att åstadkommas af en 1~8-pundig 6, 5 tums bomb' 

hnlken dock knappast inrymmer ~ af den qvantilet krut, hvarme~ 

en 7-tums bomb laddas, ocb lll'ars effekt flera gånger i Sveri•>e 

hlifv1t forsöl<t. 
0 
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sysselsälta ett skepps alla pumpar, och dessutom har mun 

många goda samt oändligen lätta och hastigt användbura 

medel till sådana håls tilltäppande.'' 

Så yttrade sig offentligen Hr El1renstam 

fråga 1840. 

denna vigtiga 

Uti 5:e häftet af Kong!. Krigs-Vetrnskaps-Akademiens 

Tidskrill 1844 finnes intaget ett sakril1t anförande af Kapten-

-Löjtnanten vid K. i\'l:s Flotta Hr A. W. Laven af den 31 Maj 

1843, under ruhl'ik: "[lörsöll att besvara frågan: HDil!re11 är 

den verlwn, spräng-bomber utö(va emot lfrigs-(arlyg"? hvar

uti, ~ sedan alla tiinl1bara förhållanden 'sorgfii lligt blifvit under

sökte och bedömde efter miu-theori en och undra ber·älmin

gar, som lmnnat leda till frågans lösnint~, för elwmmer föl

jande (sid. Gli) : 

"I Sverige allSliilldes (år 1837) försö l1 så val med per

lwssions-bomber, som bomber med mdall-brandrör. - ·-- -

Äfven dessa försöl! bestyrl1a således, alt bombens verkan i 

sliepps-sidans förtiluring icke ar· särdeles stor." 

''År 1841 deltog jag uti skjut-försöl; med 72-pundiga 

perkussions-bom~P. Vanlig 72-pundig lwnon begagnades." 

- - - Härefter hesl;rifver r-Jr Laven dimensionerile af 

skott-tanan, h)'ggd och sammanbultild till lika tjoelilek med 

en skepps-sida, samt angifver verl;an af deremot skjutne 

bomber, hvareft.er såsom slutsats deraf anföres följande 

(sid. 69) : "Sta rl;t byggda helfört imrad e sliepp lwnna icke 

med synnerlig stön·e lätthet sänkas genom bomb-slwtt, än 

genom kul-strott af samma kullber, och man har derl'öre 

icke sl1äl befara, att stora starka sliepp kunna slijutas i sank 

genom bomb-slwtt." 

Då det icl;e är tänkbart, alt Herrar Ehrenstam och La

ven lmnnat offentligen af~;il'va så bestamda yttranden öt'ver 

anställda fö1·söli 1 dem båda varit beordrade att öfvervara, om 

de icke varit öfverensstämmande med anteclmingarne uti de 

protolwller, som hlifvit hilllna vid sl1ju~ninearne med bomh-

•. 
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kanoner, och hvil11a grundlagt de berättelser öfver försöken, 

som utan tvifvel ineät t till StjTelsen, s ä måste de vara fullt 

tillförlitliga. 

Då jag nu erinrat, att det blifvit utrönt, hvad vcl'lwn 

spriing-bomber utöfva emot krigs-fartyr,, må man deraf inga

lunda draga den slutsats, att jag föraktar spräng-slwtt. 

Tvertom har jag yttrat och vidhåller, att ehuru ett lirigs

skepp, på afstånd utöfver 1500 alnar, är starlwre bestyckadt 

mt>d 30-pundige fullgode liilDoner på sina hufvud-batteriet· 

(af de sl;fll, som här förut (sid. 247) äro antydde), än om 

deribland äro anbracte (i eller 7 bomh-kanoner på hvarje 

sida, så iir det docli oemntsi.igligt, att ju närmare man är 

till d t'! föremål, man vi ll beskjula, ju mera ökas säl<erheten 

att träffa, och med detsamma effekten till förstörelse ojem

förligt mera af bomh-slwtt, än af skott med massiva lmlor. 

Slijutnin~ med spräng-projektiler är numera så väl l1änd 
' 

att den är nödvändig att antagas; men då man vunnit er-

fareulJ et, att sl;jutningen kan säkrare, liastigare och på längre 

afst5nd verkställas med vanliga 30- och 24-pundige J1anoner, 

än med de svårt handter liga och dyra, med många svårig

heter förlmippade bomb-l;anone.rne - hvi111a vid så malit

påliggande tillfäll en som uti preliminär-affärer blifva overli

samma och för hvillias användande man nödgats minsl;a an

talet af öl'ri gt. arti ll eri - är det min öfvertygelse, att man 

med dem icl;e kan uttaga allt, livad som med spräng-skjut

ning kan åstadlwmmas. 

Chapmans kanoner blefvo icke tillfyllestgörande försölile 

medan han lefde, men vid sedermera anställde prof-skjutnin

gar har det visat sig, att de, h vad angår längd och vigt, 

fullt u~ motsvara hvad af fullgode kanoner pårälmas. Chap

~an VIlle vinna 3:ne hufvud-egenslwper af de kanoner, han 

fareslog nelnl . t'IJ .. Il' 
' · · J ra c i 1gt gods för att vinna styrka, så att 

Je ul'ln alltf"' " JJ 
' ' or va sam rekyl, lwnde uthärda ·} krut af lw-
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lans vigt; att ftga noa 15ng l;anal för krutets fullkomliga an
tändning, innan lmlan lemnade pjeseus mynninc, och att pje
sen måtte räeba nog långt utom skepps-sidan vid rigtniu~ar 

för- ell er al;terligt. Dessa egenskaper äca också Chapmans 
för Linieskepps och Fregatters batterier berälmade kanoner. 

Troligen var Amiral Chapman den förste, sum började 
beräkna skjnt-pjesers tyngd efter det antal lmlot's vigt, som 

_ öfverensstämde med pjesens. Det är dpcl< tydligt, att se
dan kulorna, för alt erhålla mindre spelrum, blifvit öl;ade, 
bör, vid np konstruktioner af pjeser efter Chapmans climensio
ner, tilliigcas mera gods, i förhållande till kulornas större tyngd. 

Chapmans beriiimade best yclming var: för 3-däclls-slwpp 
å undra batteriet 30-pundingar, för mellan-batteriet 24-pun
dingar, för öfra batteriet IS-pundingar, samt back och skans 
12-pundingar. För SO- och H-kanons-Liniesl1epp: undra 
batteriet 30 - pundingar, öfra batteriet 24-, samt bacl; och 
skans J 2-pundingar. 

Sådan var den bestyckninc, Chapman på 1790-talet be
räknade för de l;rip,s-fartyg, för hvillws former och dimen
sioner han var den förste ~tt finna rrgiOI', grundade på ma
thematillens och fysil1ens lacar; allt med hänsip,t att gifva 
fartyrren sådan e egensiwper, att !Jan med dem skulle lwnna 
trotsa elementerne och bjuda fienden spetsen, med ett ar
tilleri, som innefattade den största materie la kraft, som lwn 
utvecldas på vattnet, och vara användbart vid alla tillfällen, 
då strider kunna äga rum. 

Då man öfvervägPr den regel , hvarifrån den snillrilw 
Konstrul1tören icl1~ medcifvit afvikninc, nem!. att "slwppet är 
till för fianonerne och sirall konstrueras dere{ler" , så upp
st1r ju fråp,an : ''Har väl artilleri-vetenskapen under de sist 
förflutna 50 åren, vare si?, i följd af resnitater af anställde 
rön eller nya upptäcl1ter, lwmmit till slutsatser, som hordt för
anleda föl ändrine uti Cha pmans, för sjö-l,riGet konstn~erade, 
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" 1 t · t'tlla" te t att svara ett twnoner" '? Härtill ma c e vara mtg 
bestunHit: nej. Jac inser och tror mig fulllwmlict kunna 
bedöma drn ytterligare styrl1a, artilleriet vunnit, genom den 
numera erhållna siil;erhden att lwnna sl1juta ihåliga lmlor, 
men detta inverl1ar incalunda på de pjeser 1 med hvill1a dessa 

ku lor ~ lwla shjutas. 

General Donglas h3r, i följd af hvad som af Hauthon 
blifvit utrönt emot den ballistislie pendeln, ådagalap,t, att 
säkerh eten alt träffa helt och hållet beror på sl;jut-pjesens 
lwnstrul\lion ; . och jac får ännu en g ån c hemstrtlla till en 
h var, iifven till den med artill eri ets e!felit alldeles obekante, 
om dl'l ftr tänlihart, att man twn sl1juta lilw långt med lika 
krut-lacldninc, då ena projektilen vftger t. ex. 30 'fl och den 
andra 78 '? Det är verlwu af den större effekt, den större 
bomhen gör, h varefter man filial'. Men första och anp,eliig
naste vi tkoret är ju att träffa'? Mic tyckes det vara na
turliet , att om det vore möjligt att skada ett skepp 
lilw myct;et med handgevärs- som med kanon-lmlor eller 
bomber, borde man icke använda deremot annat än ge
vftr. Ill'ad som mest stwdar å ena sidan och lättast lwn 
åstadkommns å den andra, är rätta medlet. Min tro är, att 
t . o. m, en 18-pundig granat, som spriinges inom ett skepp, 
förstör all t hvad han träffar lika ohjelplip,t som so-pundige 
bomben. De p,rofvaste berc-slwtt t. ex. gifvcr man sällan 
mpra än 6 a s lod l;rut' och hvillia lilipp-stycl!en lossrycka 
och orostjä lpa icl1e dessa'? 80-pnndige bomben, veta vi ju, 
gör icl<e större hål uti den skepps-sida, hvaruti den sprän
ges , än "hålet, kvarigenom man icke utan svårighet kan 
träda ena armen". 18-pundige granaten gör hålet mindre, 
men med bibehållande af samma bestyclmings-tyncd i skep
pet, l; an man hafva en tredjedel flera I S-pundinp,ar, och 
som man med en hvar af dem sl<jnter dubbelt fortare än 
med bomb-kanoner, så vill det blifva tydlist, att den min
dre l1alibem siwdar mera än den cröfre, ty exploderar 18-
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pundiffe granatPil uti en mast, så <ir masten sprän~d , och 

att chanserna att traffa förhälla sig s5som antalet slijutna 

skott, förstår en h var. 

Jag vill hänned icke hafva sagdt, att 18-pundingen är 

den mest tjenliga kalibern, men den är alt föredraga h varje 

annat -gröfre pundigtal, h vars pjeser icke tåla -l l1rut af lm

lans vigt; ty det är oemotsägligt, att om en 18-pundig kula 

med full diameter trälfar e_n stång eller rå på h vad si; e p p 

som helst, så är den söndersplittrad lilia ohjelpligt som af en af 

de största projelitilerne; och den qvantitet [u· ut, som en J s
pundig granat inrymmer, cirl;a -i 'it, är mera än som erfor

dras för att förslöra aT! t h vad som finnes å det stiille, der 

explosion slwtt. Hvad har mal) väl då vunnit genom an

tagande af de der bomb-kanonerne på Liniesl1epps och Fre

gatters batterier'? Den, som förmår eöra siff sjelf redo för 

de fördelar, som öfverväga de betydliga oläp,enheterne och 

kostnaderoe, gjorde väl att allmängöra vinsten och bevisa 

den; ty huru kan man väl begära af vapnets mf1n , att de, 

fullt belåtne, sliOla emottaga försvars-medel, h vilkas verl;an är 

så problematisk som den, man har att vänta af bomb-lwn ot' 

ner, helst man genom the'orien, rätt öfverväed, !inner, alt 

de, i följd af sin konstrul;tion, äro svaga skjut-pjeser. 

Då det förlidet år antagna Franslia bestycknines-sättet 

är sådant, att af 1 :a klassens eller 112-kanons-Sliepp endast 

undra batteriets 30-pundige l1anoner lwnna slijuta med full 

krut-laddning, så är det tydligt, att dt~ ssa sl1epp äro svacare, 

än om de haft en sådan bestyckning af 120 kanoner, Inar

efter Chapman uppgjort dera.s dimensioner *'). Och som det 

*) Den enda förändring, jag anser vara att iakttaga vid Cbapmans be

stycknings-system, i följd af vunnen erfarenhet att skj uta ihi\liga 

kulor, vore att till däcks-beslyckniugar använda 18-pundiga i stäl

let för 12-pundiga i tJtt förminskadt antal, så att skeppels balan

sering icke deraf lider, 
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förhåller sig på enahanda siilt mPd Linieskeppen i de andra 

ldasserne, äfvensom med Frecatterne, är det i följd deraf, 

jag trott mit; hafva fnll anlcdnine påstf1, att af alla de olil;a 

s:Ht, hvarpå l(rit;sflottor efter 1780-talet hlifvit be vä rade, har 

intet varit så svagt, i föriiiillande till h vad man haft förut, 

som det n ya Franska. Den kos tu ad , som uppstl!r för an

slulffande af den nya artilleri - materielen till d~n talrilw Flot

tan, måste gå ut på rätt många million er; och h vad nytta 

har man v~1l af det utdömda artilleriet'? Emedlertid rilitas 

artill eri-förråden, och efterverlden får der anled11illgar att 

bedöma, pli .h vad ståndpulllit arti ll eri- vetenstia pen stod i 

Fran lirilie 1849; eller rättare: eftf~rverlden får erfara, att 

ehuru man måste tillerkänna Franlirike att stå på en hög 

punl;t uti vetenslwperne, och detta land haft tillfälle att 

pröfva all t h vad som rö re r det mi litära Sjöväsendet, ha fva 

likvä l inuenstådes sådana afsteg, som der, från vetenslwper

nes reg lor ägt rum. 

lkträlfande systemet för Svensiw Flottans bestyclwing, 

så l\änner jag derom icl!e annat, [lO att vi hafva ett lu·ut

rep, lemeute, som upptager laddoincurne för alla ptwdi'gtals 

l1anoner uti sju klasser, nem!. af 225 lmlors tynp,d i l:a 

200 i 2:a (hvi~ka man ansett fullgoda för laddningar af t a~ 
runda ku lans VH>t); vidarP af 175 P·O 1"- 100 1 (" 

o ~ (. , v , .. a, , oc -J o e 

karronader 75 lmlors vigt' allt med minslwde lirut-laddnin-

gar i mån af lättare PJ. e s. D 1 1 essn om Jafva vi tYå slags 
bomb- kanoner. 

. På - vår Artillel"i-cård finnas lian on er af åtshillip,a kon-

struktioner hvillia .- d ' anvan as eftersom de närmast inträfFa 

~ed h vad fartygen borde hafva; men endast till 60-kanons-
1• regalt D · · 

l 
en E'Siree hafva sådane lwnoner blifvit liOnstruerade 

JVarom blifvit u·- lt · • ' 
. amnc Ull lirut-reg lementet. De äro 30-

pu ndmgar af 175 k 1 · 
_ . u ors VIgt, för baiteriet och erhålla föl'-

al,theen . k f Il ' J 
IC e u krut-laddning. På dä ck år Fregatten be-
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styckad med 30-pundige lwnoner af l 00 kulor. De sednare 

åren har man gifvit Fregatt 6 st. bomb-kanoner på batte

riet i stället för 30-pundingar, samt minskat däcks-bestyck

ningen med ett lika antal. 

Mven ·wr Linieskeppen och Fregatten Götheborg lärer 

man .bestämt sig för bomb-kanoner, ehuru sådane endast 

hunnit anslwffas för den sednare och ett skepp. 

Då Il\an betraktar dessa förhållanden; och man har ett 

!trut-reglemente för sju lilasser af hvarje pundigtal , så vill 

det synas, att man lika litet i Sverige som annorstädes fä

ster afseende vid Chapmans reg;t att först bestämma sig för 

kanoneme, och derefter rätta sl1eppets form och storlel1. 

De många klasserne l1anon·er hafva tilllwmmit efter en 

prof-slijutning på is, anståld i Carlskrona 18.29 och följande 

vintrar, dels föt• utrönande af den qvantitet hut, som be

fanns lämpligast för de l1anoner, vi äede , och dels föt' att 

på dessa försöli grunda skott-tabeller. Denna prof-sl1jutnin~r, 

hvilken jag var förot·dnad att öfvervara, utfördes med ull 

upptäntdig noggranhet; men de 2:ne sista vintrarne, och äf

ven und•.'r prof-skjutning en sommar, var jag frånvarande på 

en sjö-expedition , och har således icke deltagit i författan

det af det betänl•ande, Profsl1jutnings-Kommitteen inlemnat 

till llefälhafvande Amil·alen, och, såsom anförd! är, gifvit an

ledning till de sju klasseme kanoner. 

flera anledningar till anmärkning~ r förefinnas, efter min 

tanlw, vid !{om mitterades förslag, h vilket är daterad t den I 9 

Juni 1833. 

Efter detta förslag har Fregatten Desirees ltanoner blif

vit konstruerade. Fregattens dimensioner äro berälwade föt' 

pjeser i undra laget' ar 200 gånger gamla eller cirlia 190 

gånger nya kulans vigt. De nya lwnonerne vf1ga endast I 75 

gånger nya kulan , och äro följulitligen I t a 2 kaliber kor

tare än de borde vara , och fil nu l ~- 'fb lirut mindre ladd-
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ning än Je lwnoncr, livarefter furtn:et iir lwnstrucrarll, liva

dan detta stora si!E'pp alltså har ett batteri, som iclie i~r så 

obetydligt svagare, än det lillnllat och, efter mitt omtlöme, 

bortlt vara. 

Detta menliga förhållande härleder sig ifrfin olilia om

döme öfver hvad man kallar en fullgod kanon , eller en så

dan, som, med afseende på de omstäudighcter, hvill1a det är 

ett fel alt förbise, tål -} l;rnt af !;ulans vigt, och som isynner

het är mal;tp51iggande för en 60-l;anons-Fregalt, hvilken uti 

liriget hufvudsaliligust pårälillas att bringa sl;epp till strid, 

som sölu1 den undvilw, samt följulitligen har behof af ett ar

tilleri, livarmed man l;an sl<juta sällert på det anäesnasle 

arständ, der hopp år alt liUnna träffa. l\lan har nemlicen 

förutsatt, i afseende på bestydningen å seglande fartyg, för 

alla pundigtal, "att kanoner af 200 gånger l;ulans vigt höra 

anses fu ll goda, och gifvas den för pundigtalen slörsta brull

liga laddningen". 

Denna slutsats synes mig ingalunda lillnna dragas af re

sultaterne af de hos oss anställda mångfaldip,a prof-slijutnin

garne. Det är just i följd af de~sa, i bredd med andra na

tioners bruk, jag stadgat mitt omdöme, att de gröfre pun

digtalen kunna gifvas ett mindre autal kulors viet till eods 

än de lägre, och att de minsta erfordra slörsta antalet. För 

24-pundige kanoner är det obestridligt, att 200 lilllors gods 

erfordras , såsom den af alla nationer fördelal<tignst ansedda 

och nyttjade högsta lirut-laddningen eller t af lmlans vigt, 

men en 30-pundig har nog ar I90, livaremot en 18-pundig 

erfordrar minst 115 lilllors vigt till r:ods, för att p,ifva !l 

fots längd i lianalen. Dess slwtt-vidd blifver då lilw med 

30- och :H-pundinr:ar. 

Ehuru icke prof-sl<jutninr,ar med 30-pundige l<aliOIJPI" ar 

sarsid ila Idasser blifvit gjorda lwn man docil af dem som 
hr ' ' 

Ifvit anställda med flera olilia 24-pundige, sluta der! iii, att 
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verkan af l l $ l1rut mer eller mindre, och 2 lwlibers längre 

eller kortare l1anal, betydlit:t ioverlwr på initial-hastigheten 

och följalitligen pf1 slwtt-vidden, hvilliet ocli Kommilteen för 

ifrågavarande prof-slijutningar, nti dess förberörde protokoll, 

vid högsta ·laddningens bestämmande för en fullgod 24-

pundig lwnon, fullständigt utredt och erkänt. 

Ett på siil;er grund livilande omdöme om hvnd som 

förstås med ~o fullgod l1anon , iir alltså af högsta vigt; ty 

ingen lärer vilja hestrida Chapmans åsiet, att alla krigs

sliepp böra, utan att belastas, så att deras sjö-egensliaper 

lida, gifvas det lnaftfullas le artilleri, som folket med cr·for

derlig sl;yodsamhet och noggranhet kan manövrera. 

Vi hafva i det förer,5ende anr;ifvit, hvad drn snillrilie 

Franske Ingeniören Charlrs Dupins yttrat, angående Linie

sllepps bestydning, då batterierne hafva stor skillnad uti 

lianonernes slwtt-vidder, nem l. att n då undra lagets portar 

icl< e lwnnu öppnas, får skeppet stryka sin llagga eller fly för 

en Fregalln. Douelas' hftr fiirut omnämnda utred n in[; af 

Houthonsl\il rönen, och upptagna händelser fr ån sista Ameri

lwn sl;a luieet med Enr;land, autyda, såsom nu sy nes , tiiiJyl

leslgörande följderue af svaga l•anoner uti ensiiiida alfftrer. 

Det liirer icke heller kunna bestridas, alt på kanon-elden 

beror ulg5ngen emellan lilla styrl;a i skepp, uti strider mel

lan Flottor, då personalen iir bel;ant med va(>net, å båda 

sidor. Det förefaller mig derföre, och i följd af hvad man 

hal' att hemta af Sjöl!l·igs- historien, som simile Befälhufvaren 

för en Flotta, hestycliad med homb-lwuoner och korta p-je

sel' af gröfre kalibrar, få för,a skäl att prisa de nya ideerne,\.. 

om han påträffar en annan, hvars sl;epp äro bevtirade med 

pjeser, som ~ lijnta längre, och först år att derefter rätta sin 

taktili. Vore Flottan med de lwrta kanonerne i lä, så blefve 

den sii li edi gen redlös, innan den under flenelens eld hann 

lll31lÖ\Ter<J sig upp inom slwtthåll; och vore den i lovart, 

, ä har dl'll redan fåll Ucra lath innan dPss pjeser ku11na be-
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enenus med allvar; mindre lllf>d afseende på de lwrla lw

nonernes portecr, ty hvad de s!1juta kortare, lwn snart vara 

insegladt, och derunder kunna icl<e många skott med h var

dera af de lfwga kanonerne hinna att gifvas, men upploY

niogen och segc l-hergninge n, med förändrad liriingninp,-' eör 

skjutningen osftlier, om den ens derunder Iran ellr·r llH'd nå

gon elft>li t bör börjas, livadan alltså iclie n5eon f,raftfu ll ak

tion kan äga rum, innan bredsidorna lwmmit emot fleudrn 

och slwpp en hunn·it blifva balanserade efter omstiindigheterne, 

ltvill•et allt fordrar sin ti(l "'). !Jnrn det då hör st5 till med 

dessa sl<epp, i jemförels e med motståndarens, syn~·s mig icke 

tve tydi et, i dessa tider, med en förblittrad larelt:q:r, antiind

niog med slaeliruts-lås och öf'vadt foll< vi d lianorllTne. För

delen uti preliminär-alfåren , vida twtydligare mr iin for·dorn, 

lwmmer alltid att tillfalla de letngre kaoonerne, och hvad 

dessa obellindrade lwnna uträtta emot en flendes tackline, 

skr3f, bestyclining och foll<, bör blifva allvarsamt nog, och 

visserlieen af mera inilytande på utgången, än de derefte1· 

vex lande projektilemes ärvervägande stol'lel1 lwn orsalw. 

Så vidt jag kunnat göra mir,- redo för hvill!Pt artilleri 

som är lm1ftfullast till en Flottas b e styclinin!~, så iir dPl för

delaktigt, ej mindre i ekonomislit afseeode, än på det perso

nalen iclie mätte få för många sorters skjut-pjeser att vänja sig 

*) Ofvadt folk kan med fullgoda 30- ocb 2'~-pundige bnoner i all

m~o bet skjul a /~ skott på 5 minuter, och således k u ona från ett 

80-kaooos-Sk epps båda batterier .skjutas fyra lag, omkring 130 

kulor, eller kanske balften spräng-granater, under säker rigt

lllng. Fem minuter förlöpa hastigt under manöver, men är en 

dyrbar lid under en strid. Douglas yttrar sig derom sålunda i 

art . 193 af sin af handling: - - "Jag tror mig äga nog känne

dom om verka n af kanon-kulor, för att vara förvi ~sa d, att ett 

s~epp, sorn är väl bestyckadt, och tlger Artilleris ter, sådaoe de 

bora vara, icke skull underlåta att sätta sin fiende u/ur stridhut 

sl<ick p • r · å · 
.. a ro m1nuter, s vrda hnn af honom icke i sådant afseende 

forekommes." 
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vid , att alla Linieskepps och l :a Iiiassens (60-l;anons) Fre

e~tters undra lag hafva lil1a lianoner, samt Sl;epps öfra och 

44-lwnons-Frecatters bJlt eri f·r lilia hcsl;a!fade pjeser. För 

den väsendtlic:Jste bestyclwincen brhöfvas således icl1e mera 

än två si<!CS kanoner eller en Iiiass för hvarjc pundigtal till 

battericrne ; och så vida man ändtligen vill behålla grofva 

lätta· kanoner för däcl1s-bestycknincar, erfordras en klass 

dertill och till små-fartygen, d. v. s. två klasser, men uti 

inl1•t fall sju, _ som uti 1833 års Profslljutnincs-l(ommilles 

·p~otolwll föreslås, och h varpå lirut-laddningar för alla dessa 

sorters pjeser äro reglementerade. 

Jac har nu , så vidt jag lmnnat ihhemta af l;rigs-hisfo

rien och tillgi\n~;liga uppli•sningar 1 rörande vetensl1apligen be

handlad!! och praldislia rön, sölit utreda ett för Flottor vig

tip,t, om icke aldra vigtigaste, ämne, för att 5dagalägp,a, huru 

mycliet man iinnu rnisstnrrer sic om rätta begreppet, h vilket 

artilleri som är liraftfnllast att använda på hafvet. Och om 

det blott lydals mic att vftnda uppmiirl;samheten på, huru 

nödvändigt det är att icke förbise, hvad vi hafva att lära af 

•heorien och pralitiken, så är min afsigt vunnen. 

Då man erfarit de misstag, som hlifvit begånp,na uti de 

större marinerne, IJVilkas 'artilleri-förråder digna uneler allaeda 

skjut-pjeser, och vi det oaktadt ' se nya tilllwmma, hvilka 

otvifvelaktizt lwmma att undergå samma öde, kan jag icke 

klaJHira, att det förbåller sig likaså bos oss, h vilket tydligen 

härleder sig derifrån, att hittills icke någon kontroll funnits, 

som förhindrat omor;na projelilers framlwmst till högsta mali-

ten, der det ielie är tiinl1bart, att detaljerne kunna tillfyllest- ' 

görande · pröfvas, isynnerhet då en inventor hunnit väcka 

uppmärl;samhet för sin person li ghet, eller genom sitt namn. 

Icke ensamt artilleriet har lidit i detta hiinser.nde ; andra 

delar af sjövapnets matl'riel hafva lil;aledes fått sitta emel- l 
lan för r;agnlösa försölt ; och af sårlan anledning ifrarle jag 

redan för 12 år sedan , så>om Föredrap,ande i f<ongl. ör-
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logsnwnna-Siillslwpet, för en - som jag kallade den -

Berednings-Hommitte för vår Flottas alla ärenden. Något 

ditåt bal' omsider verliligen lwmmit till stånd , under namn 

af lleglements-l{ommitte. Enligt den för denna l{ommilte 

utfärdade instrulilion, kommer det att hvila på dess ansvar, 

livad hädanefter sker, enligt dess tillstyrlwn. Den regeln 

simile jag, om jag blifvit medlem af Reclements-1\ornmitteen, 

hafva gjort mirr 1 
då nya förslager förekomma, att, derest 

icl\e inve ntorn lmnnat med fullt rriltiga skäl ådagali.igga de 

fördelar, han velat vinna, och undanrödja de betänkligheter, 

hvillia icl;e lwnna vinna stöd uti theorien eller erfaren heten, 

siwlie jag ovill;orligen alltid afstyrka. Icke heller medgifva an

ställande af lit1stsamma försöli, då man kan finna ledning nog 

uti förra tiders experimenter och i pralitilien; samt att al

drig Ieruna ur sigte, att mycket kan vara gagnelict hos an

dra , som lm1 undvaras hos oss. Hvad jag har mig bekant 

om de kamrater , som här utgöra Reglernents-l{ommitteen, 

så lära de icke med mig härutionan vara af olika åsigter. 

C. L. 



ENGELSMÄNN~NS ANl<'ALL MOT CHARLESTON D. 28 JUNI 177(3. 
(Utur J. F. Coopers Förenta Staternes Sjökrigs-bistoria). 

Engelsmännen -utrymde Boston den 17 Mars delta år, och 

d rQ.gÖ sig med sin Il otta och sin arme tillbal;a till Halifax, 

liVarifrån de utförde sina rörelser, under en kort tid eller 

t "lldess de oenorn anlwmsten af en betydlig förstärlming, 
l. ' b 

blefvo i stf1nd att ulvlilja de punktn, hvillws inneharvande 

ansåPs vara tjenligast för l1rigets planmessign utförande. 

Char~eston , i Södra Carolina, blef en i sårlant afseende ut

sedd hufvud-punl;t, och man började redan i April, eller 

straxt eller Bostons utrymmande, alt göra förberedelserne 

till en landstigning pä denna kust. Som inneharvandet af 

Charleston erbjöd dem tillf~lle att infalla och utbreda sir, i 

alla de södra kolonierne, är det gansl;a troligt, att Ent::els

mär:':;en hade denna plan i sigte redan då de lemnade Nya 

Enp,land. Lycliligtvis blef den upptäcl;t af invånarne, genom 
~ . de

1
)esclwr som fallit i Commodore Barrons händ<'r, nag1a , • 

och dessa voro icke sena att bereda sig till luaftigt mot-

stånd. NåBra piistft, att planen utgick från Engelska Ministe

ren sjelf, och andra f1ter lilleena den de Officerare, som 

omedelbarlieen förde befälet. Hn!'vudsaldiga syl'temålet vor 

emedlertid att vinna fast fot i de södra staterne, på den 

dertill tjenligaste punlit, som omstflndighelerne kunde er

•- ·1· och för sådant ändamf1l anlwm ocl1, redan i Maj mä
uJlH<~, 

n ad, till t1usten af Nord Carolin~,;\-" . en eskader, under Com.-

d S·r Peter Parkers befäl och merl den förenade s1g 
mo ore 1 ' 
Transport-flottan frän Halifax, som hade nära 3000 man 

t mbor. d undPr befäl af General-Löjtnanten, seder-nipper o · , -

mera Sir Henry Clinton . 
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Den 4 Juni visade sig denna imponerande styrtia ulan

föl' Charleston Bar (ref), och började genast förberedelserue 

till Iandstienine och en attacl; från sjösidan. På Long Island, 

som från Sullivans Island är slliljd blott genom ett smalt, 

vid lågt vatten vadbart, sund, fördes en trupp-afdelning i 
land, i afsigt att kringgå och slorma ett starl1t lwfiistadt 

verk, bygd t af Palmetto-träd ""), som Arnerikanerne uppfört 

till hamnens försvar, och hvillwt man trodde ulan svårighet 

från denna sidan lilmna taga; men till Amerilwnernes lycka, 

hade länee fortfarande ostliga vindar drifvit vattnet upp 

emellan de tvenne öarne, och förvandlat sundet till en djup 

eraf, som fulllwmliet hindrade truppemes öfvergåne. Den 7 

passerade Engelsl;a Fregatterne baren (eller det grundaste 

stället af refvet vid inloppet), och den 10 lydades det

samma, ehuru med myclien svårighet, äfven för ett 50-lw

nons-sli epp. Det uppehåll, grundens passerande förorsakade, 

och Eneelslie Generalens obeslutsamhet, som gicli till v~ga 

lllPd vida mindre lo·aft och verlisamhet, än 13efä!hafvarrn på 
Psl1adern , begar,nades med fördel ar Amerilwnerne, och en 

ansenlig styrl;a hann blifva samlad i och utom staden. För

slwnsningen på Sullivans Island, som sedermera ficli namn 

efter den tappre Befälhafvaren, örverste Moultrie, hade emel

lertid icke kunnat hufvudsaldigen mera utvidgas eller ytterli

gare förstärl;as. DPn var försedd med 26, dels 18- och 

dels 26-pundige, l;anoner och en besiitlning af omliring 400 

man, deraf något mera än 300 man reguliera tmpper. Eu 

annan styrl1a var posterad att bevaka den fiendtliga afdelnin

_gen på Long Island, samt förhindra dess öfvergång och land

stigning. General- ~lajor Lee, i Fö1·enta Staternes tjenst, 

förde högsta befälet. Nödiga dispositioner till garnison~>ns 
räddning hade emellertid äfven blifvit gjorda, ehuruväl det 

synes varit Öfverste Moultries tankn, alt lin bordt kunna bi-

*) Ett slngs Westindi sk Pälm . fJ(vcrs 11. 



280 

be !J ållas äfven i den hiindclsc, det lyckades flenden komma 

öl'ver och landa. 

Serlan ännu ett 50-kanons-skepp hunnit inliOmma, och 

alla förberedels er voro fulländade , lät Sir Peter Parl•er, den 

28 Juni, fartn:en intaga sina anvista poster till anfall ; och 

för. alt betäclia de öfrieas rörelser, började Boruh-fartn;et 

Thunder, på förmiddagen emellan Idodan 1 O och Il , in

lwsta bomber i slwnsen, hvilka, ehuru i allmiinhet väl rig

tade, dock ejorde föga slwda, emedan de flesta nrdröllo i 

ett i.uorn verl•en befintliet sanlit moras, hvari brand-rören 

slåelites; endast näera få lu·everade. Bristol 50 , Sir Prter 

Parkers eget si!C:'PP, Experiment 50, som anliindt ett par 

dagar förut, båda tvådäclis-sliepp, Aclive 28, och Solebay 28, 

ankrade alla midt framför sl;ansen, med spring på tågen, 

medan Acteon 28, Siren 28, och Sphinx 20, försöl• te intaga 

positioner emellan ön och staden , för at t Iii n g s efter be

slijuta verlien, hindra l;ommunilwtionen med Amerilianslia 

hufvud-styrlwn och afsl1ära reträtten ; men de förvillade sig 

emellan grunden, och stötte alla tre. Under den oreda, som 

härar .,rptwm, hade Sphinx och Siren lagt om hord på livar

andra, hvarvid den förra miste sitt bogspröt. fregatten Ac

teon stod på, så hårdt, att oali!adt allt bemödande, lwnde 

den icl~e tagas ntaf, hvilliet efter näcra ·timmars arbete lyclia

des Sphinx och Siren . Genom dessa misstag och händelser 

b!efvo nämnda trenne fartyg 13ritterne till fö ga eller ingen 

nytta under striden. 

Active var i teten för den del af Fiollan, som intog 

sin post i fronten af fiirskansningarne ; och alltsom den 

närmades, aOossades derifrån ett och annat slwtt , likasom 

för att pröfva afståndet. Bataljen börjades docl! icbe egent

ligen förr, än Active hade anlirat och eifvil sitt lag. De andm 

slieppen anlirade straxt derpft , och började efter hand en 

eld, så häftig och väl underhållen , som troligen nä1~onsin 

fartyg ar deras styrlia för så lång till förmått 5stadlwmma. 
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r<anonaden var som helast Idoekan 12 , och fortfor en 

hel sommar-eftermiddag, med liOrta uppPhåll, mPn med 

samma oförf<irade mod ii häda sidor , tills liloclian 9 på nf

toueu. Sl;eppens eld var eansl,a lta s!ie; dPn frfln sliansen 

mera lilnesam och afviicd, samt vitl rigtad . DPn förra ejurde 

mindre sliada, i anseend e till (!d triid-~lagets särsl-illa eur.n

sl~aper, hva1·af verken voro uppförda, men de eröfre l;ulorna 

från slwnsen gingo för det UIPsla tviirs ir,enom sl;eppens 

båda sidor. All ammunition var slutlieen hortslijuten, och 

elden stadnade för så lång tid, alt fi0nden trodde verl1en 

blifvit öfvergifna *'); men ett n lit förr5d auliinde, och En

gelsmiinuen erforo snart si tt misstar:, ly den eld, som nu 

ånyo började, var om möjlit_:t C1nnu mer förstiirande, iin den, 

som för egått denna pause. Under det striden var som hflfti

gast, blelvo springen på 13ristols tilg afs l;jutne, och s11rppet 

svajade rund med alltern mot sliansens ernbrasyrer, och den 

dödande, jemna eld , som utmärlit garnisonen under hela 

dagen, rrjorde nu en förfiirlig verlwn på detta svårt expone

rade fartyg, J denna scen af blodbad och förstörelse visade 

den eamle sjömannen, som kommenderade Engelska esl;adern, 

*)N" b -
'agra esyonel'iiga misslag hafva in smugit sig i Sir PeLPr Parkers 

rapport om denna affär, Lro/ioen härled"ode s1·o f 3• 1 
• · h l 

., o u o r t s\ a ng e en 

att fra n det afstiind, h1·arpå ban befann sig, och under sltidens 

hetta, med noggranhet urskilja föremålen. Han säoer h/and a t 
o , c ona , 

att s tora hopar drefvos af skeppens eld ut från förskansningen, 

men ersa ll es genom förstärl<ningar från fasta lanJet ; Mvenso m att 

en man blef, af en inryckaode trupp, hängd i ett trUd, på andra 

, sidan om skansen. Ingenting dylikt intr ~ffade. Öfverste Moullrie 

forklarar den sednara uppgiften dermed, alt en kanon-kula förde 

en soldat-rock upp i grenarue af el t träd, der den blef häogando 

den öfriga delen af dagen . Det var sil långt ifrån någon villervalla 

eller Oordning inom si< an sen, att då General Lee, under det stri

den som hdast fortgick, besökte verken, Jade Ofncerarnc från sig 

Sina P1POr, fö1· all med tillbörlig respekt mottaga honom. Efter 

stndeu upphitlades 1200 kulor, je m te många bomber, i och om-· 

knog ~;kansen. 
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samma fasta, orubbliga mod , som, under 'sista århundradet, 

utmärlit så många andra Engelska Sjö-Officerare med hans 

namn. En stund Siiffes han hafva slått nästan alldeles en

sam på sitt skepps h alfdäck, blödande, men docl1 utdelande 

sina order med köld och ursliiljning. G'!nom utförandet ar 

ett nytt spring, togs skeppet ur denna svåra belägenhet, 

livarefter det ånyo fortsatte sin eld. 

Men bvarl1en mod eller ståndal•lighet å de anfallandes 

sida kunde besegra earni~onens lwlla beslutsamh('t, och vid 

nattens in])ryt_ande gaf Sir Peter Parllf•r sina fartyg signal 

att draga sig tillbalia. Alla lycliades deruti, utom Acteon, 

som hade fastnat alltför hårdt att liunna röras ur stället. 

Följande morgonen förde fienden bort sill folli från Fregat

ten, som antändes, och lerunades med laddade lianoner och 

svajande flagga. Amerihanerne f:illffO genast om hord, halade 

ned !laggan, afshjöto några skott på de retirerande fartyern 

och återvände i land , då Acteon kort dereller sprang i 

luften. 

Detta var den skarpaste drabbninff, i sitt slag, som ännu 

förekommit på Ameri11anska kusten, och den synes ytterligare 

bestyrka den vietiga militära satsen , att sl1epp, till ankars, 

icke kunna uthärda mot större fästningar, då dessa äro till

börligen konstruerade samt väl bestyckade och bemannade. 

General Moultrie säger i sina memoirer, att han vid hörjan 

ar striden endast hade krut till 28 slwtt på hvarje lwnon. 

Den tillökning dPraf, han under tiden erhöll, uppgick till 700 

sl1ålpund, och ffjorde för kanoner af så svår lwliher knappast 

35 till på hvarje. Han är af den öfvcrty{;elsen, att endast 

bristen på krut hindrade Ameril1anerne från att helt oeh 

hållet förslöra fiendens skepp. 

Amerilianeme fingo vid detta tillfälle endast 3() man -

död . ~ och sårade , men deremot uppgicl1 Engelsmännens för-

lust till omkring 200. De två 50-lmJOns-skeppen ledo mest. 
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Bristol hade Commodoren sjelf, Kapten Mords, som seder

mera doff af sina blessyrer, och 69 man sårade samt 40 

döde. filand de förres antal var Lord William Carnpbell, 

brodel' till Hertigen af Argyle och nyligen Guvernör i Södra 

CaroliDa ' der han cift Siff. Han hade öfvertagit befälet på 

Bristofs undra batteri , i afsigt att uppmuntra manskapet. 

Experiment led föga mindre ; flera af delta skepps portar 

voro uppslijutne till en enda öppninff, och 79 af dess Offi

cerare och besiiltninff döde eller sårade. En bland de så

rade var dess Chef, Kapten Scott. Fregatterne, som mindre 

tagit ffarnisonens uppmärl1samhet i anspråk, undsluppo med 

jemförelsevis ringa förlust. Kort efter delta lysande neder

lag, öfverp,åfvo Engelsmännen tills vidare alla planer på Charle

ston, och bortförde sina trupper, h vilka under dessa opera

tioner varit fulllwmligen onyttiffa. 



(Insänd t.) 

'fANKAR OM PnOPELLERN OCH DESS FULLKOMNANDE 7 MED 

AFSEENDE PÅ SEGLANDE OCH SYI.'\1\ERLJGAST J(RIGS

FARTYG. 

Redan för fl era århundraden liftnde våra förfäder sättet 
alt medelst · nåi:ot slags prop eller fortskalfa sin farliost på 
vattnet. Till efter annan har man uppfunnit och begagnat 
mångfaldiga, till sjrlfva hufvud-id een lilia, men i öfrigt högst 
skiljalitiet lioostruerade, propeller, och måhända äterstår 
oändlir,t många att försöka ; emellertid bör man tills vidare 
vara nöjd med resultaten af de redan uppfunna och pröf
vade, nem!. Aran, S!wfvel-hjulet och Sliru(-propellern. 

En historik' öfver alla kiinda propeller siwile måhC1nda 
iclie salma intresse; Insändaren sliall vid lfl[;ligare tillfälle 
framdeles aterlwmma till detta iimne. Emellertid , och då 
frågan nu rör .. sliruf-propcllero och dess fullliomnande, vill 
Iosändaren i lwrlhet endast af handla den, och på samma 
gång försöl1a besvara "Några ord om Propellern" (se Tid
skrift i Sjövlisendet, September-fl äJ'tet 1850 ). 

Uppflnoinr;en af slirufven för propellerandel af farlYf! 
var redan liänd i medlet af 1700-talet , men dess använd
barhet ansåes obetydlig i jemförelse med andra medel, ty 
man saknade en lämplig haft att sfttta den i rörelse. 

Åren 1816 och 1818 upptogs sliruf-propellern *) i 
Sverige af Samuel Oven, som dermed anställde för sök. Af 

*) Denna var ick e olik den sedermern af Eriksson förhältrade skruf
propt·ll0rn . 
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flera orsaker, synnerligast i anseende till ång-machinen då 
ännu ~idlådande ofullkomligheter, Iycliades det icl!e alt af 
denua uppOnning frambringa något särdeles godt resultat, 
som IHmde jemföras med de af skofvel-hjulen redan erhållne. 

Åtsldllip,e propeller-patenter äro sedan uttagne, livari
bland må n:imnas: i Amerika af J. Lewis år 1819; i Frank
r ike år 1823 af Kaptenen i Geni-lwrpsen M:t' Delisle. 

Påföljande år uttogs åter 3:ne nya patenter, nem!. ett 
af Delanger, ett af bröderne Bourdon och ett af Jacob Per
kins , samt år 1830 af Ingeniör SaliciJOn och år 1832 af 
Iogeniören M:r Sau vage. 

Äfven i England uttogs år 1830 af Doktor Church pa
tent på en ny, förhällrad sl1ruf-propeller. 

Med atsllillir,e af dessa propeller blefvo verldigen försölr • 
anställda; men då resultaten härar icke motsvarade de för
delar, man viiniat sig, ansågs uppfinnineen i pral<tisl1t hän
seende böra föl'lwstas såsom oanvändbar. 

År 1836 i November uttogs i England af Farmieren i 
Grefslwpet Middlesex Francis Smith patent å en ny skruf
propeller, och sex veclwr sednare åter ett nytt patent å 
densamma af vår i England vistande landsman 

1 
Kapten John 

Erilisson. 

Båda dessa inventörer tållade om att få sina systemer 
antagne och gällande. Eriksson var docl1 den förste, som 
utförde sina experimenter, h vilka utföllo särdeles tillfreds
ställande. 

År 1837 efter ett mindre försök insatte han sin pl'O
peller å ett litet fartyg Francis Ogden, och anställde dermed 
prof-turer på Tllamsen; vid ett af dessa tillfällen inbjödos 
äfven Lorderne af Amiralitetet att tar,a uppfinningen i ör,on-
5igte, men af deras då uttalade lil•eiltichet, som högeligen 



sårade Erikssou, faun !Jan tydligt, alt iuceu bevågenhet för 

sakens framgång hos dem var att hoppas. 

År 1838 l;onstruerade Kapten Eril<sson Propeller-lngfar

typ,et Robert Stocliton, som ansågs särdeles lycl;adt; och ef
ter att föq::lirvl's hafva erbjudit Amiralitetet sin uppfinning, 

afreste han pil nämnde fartyg till Amerika. 

l r.. t ' 1837 1' SPptember på Smiths propeller förs ö des ors iJr , · 
ett litet fartre, och åren I 840 och 1841 i störr·e sll.ala - på 

Ånr:fartyget Archimedes. 

De första fiirsöl;en med denna sl<ruf-propeller, ehuru 

på visst sätt tillfredsställande, motsvarade dock iclie de stora 

förhoppnillf:Ul' , som dervid voro fastade ; man var nästan 
färdig att föl'lwsta hela systemet, och att tills vidare anse 
det rPdan eoul!fll1da skofvel-hjnlet såsom den Lästa propel
lern. Flera omständigheter Lidroeo måhända härtill , och 
synuerlir,ast svf1righeten att för sl<ruf-propellern konstruera 
passande ång-~uchiner, hvill;et problem helt nyligen ' börjat 

nall-as sin lösning. • 

\\len uppfinningen var af för stor vir,t för att nu kunna 
läggas å sid o; den hade äfven på andra håll väckt uppseende. 
Eugelst1a Amiralitdet, som närmare hPgrundat saken , insåe 
snart, hul'll stor nytta bärnf lwnde dragas, i Liändelse 
den hlllde pratiiislit användas, och det symwrlip,Pn för Flot
tan. Beslut fattatles, att vidare fullfölja systemets utvecl!ling, 
och order utgåfvos om nya försöl!s anstiillaud;, 

Regeringens Änefartyg The Hutt ler·, 200 hästars l< raft , 

blef häf'lill utrustad t, och expcrimenler utfördes under in

see nd e af Amiralitetets förste lngeniörer. 

Efl<' r en ~rlsatt serie af försöl1 observe1·ades, att ju 
mer man förlwrtade sl;mfvens längli, desto fördelal;tigare 

visade sie dess effel!t, och slutligen efter månt;l'aldigu olilw 
fö rändringar erliöll man vcrliliBell ett a('yörande godt resul-

2ö7 

tal. 1\Jen efter dessa förändrinear licl< Smiths propeller hl'lt 
och hållet annat utseende, ~n den efter <less primitiva kon
strulilion hade, eller den i patentet besl;rifne. Af de 2:ue 
hela sl;ruf-gangorua återstodo endast 2:ne blad eller gän[jor 
med öppningar. Man hade ofrivilligt intränct i Erikssons 

propeller-system , ty hans ,propeller, e h mu rnångbladig, ä[jer 
äfven öppninear mellan bladen. 

Tvist om patentet uppstod till följe härar; men som 

det ansåes nästan omöjligt, att på laglig väg lwnna aft;öra 
saken, trodde man att den i godo skulle !lunna biläggas. 

Emellertid har Engelska Ami1·alitetet, som på propeller
försöken nedlagt enorma summor, och efter att bafva in
hemtal sina Jngeniörers på erfarenhet grundade opinion i 
denna för en sjömakt så högst vigtiga sal<, samt med hän
seende till den tvåbladiga skru(-propellerns visade öfverläe
senhet framför bvurje annan, äfveosom Jet ändamålsenliga 
sätt, h varpå denna kaiJ af- och tillsättas, jemte de fördelar, 
som dermed stå i gemeoskap m. m. , slutligen beslutat att 
antaga densamma, såsom varaode den fördelal1tigaste, och 
girvit den namn af Engels/ra Amiralitetets Propeller. 

Då det således eenom erfarenhet är lwnstateradt , att 
den tvåbladiga propellern, i afseende på förmågan att fram
drifva fartyget, i intet fall är underlär,en, utan snarare (så 
framt den rätt konstrueras och drifves med tillbörlig hastie
het) visat sig öfverlägsen h varje annan propeller, och då 
den dessutom, ställd vertikalt till följe af sin form, l;ao ge
nom · en mindre öppning eller s. k. Brunn upptagas ""), anser 

*) Denna upptagoing !äter nästan ög9nblicldigt verk s t~lla sig , ocb 
den kraft, som härlill användes, består endera i åuga eller vatten
tryck; någon gän5 användas äf1·en andrn mekaniska medel. På 
detta sätt fri!löres ett seglaode .hgfartyg från sitt släpande mot
stånds-plan (propellern) 1 som und er ;,egli111:j uedsäLler dess för
måga . 
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sig Insåndaren af allt det anförda, jemte stöd af egen er
farenhet, icl<e böra tvel;a att uttala sin åsigt till fördel för 
den tvåbladiga sl;ruf-propellern. 

Denna sorts propeller begagnas uteslutande så väl å 
större som mindre f:u·tyg *) i England , och kan man sluta 
till deras stora användb3rhet af det antal fartyg, som inom 
Engelska Flottan äger denna inrättning. I Franl;ril;e har man 
äfven hörjat antaga detta system , synnerligast å !nigs-

fart y gen. 

En stor del Engelsl1a handels-fartyg iiro likaledes för
sedda med skruf-propeller, hvillw fartyg anses säl1rare, äro 
mera eftersökta, och erhålla i första rummet befral<tning. 

Till följe af det här anförda, torde hvarje oväldig gran
skare, som för öfrigt är med sal;en hemmastadd, kunna finna, 
hvill1en af de båda propellerne är förmånligast, antingen den 
hos oss använda Erikssonska af Carlsunc) föråndrade 5- a 
G- bladiga propellern med ring å periferien, som icl1e lwn 

, upptagas ur vattnet, eller den af Josändaren föredragna två
bladiga Engelska propellern , som , då segel-Iiraften ensam 
bchöfver anlitas, när som helst l1an upptagas. 

\\len personer med motsatta åsigter och intressen hafva 
uppträd t i denna sak, och då möjligtvis bristande kännedom 
rörande uppflnnincens besl;atfeohet ar härtill orsali, har In
sändaren, af varmt nit för sakens bästa, söllt utreda förhål
landet, men tillil;a trott sie böra besvara en antaeonist, som 
i föregr1ende häftet af denna Tidslirift högeligen velat re
kommendera den mångbladiea med rine försedda propel-

lern. 

\ 
*) Drottningeos Yacht Fairy bar tvåbladig propeller, och på detta 

fartyg äro försök gjorda med flerbladig skruf, som blifvit bort
tagen; fartygets hastighet är 12 knop. Finnes bos oss exempel 
p§ en sådan hasUghut? 

• 
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Fördelarne uppgifver han vara: 

1 :o All ringen utgör propellerns sliydd mol förem/U i 
vattnet m. m. 

Insändaren gillar visserliaen ideen med denna ring, om 
den motsvarade ändamålet; men man har exempel, att just 
denna ring verkat motsatsen, t. ex. vid händelsen med Ånr;
farty{fet Jönliöping, då det stötte i Södertelje lwnal, l1varvid . l 

rineen oslwdd uthärdade stöten, men fortplantade den till 
axeln, som deraf krölltes. Propellern var obrulibar och far
tyget derigenom urståndsatt alt fortsätta resan. Ilade nu 
denna ring icl1e funnits, så är me1· än troligt, alt de skador, 
som kunnat å propeller-bladen uppkomma, möjligen ej hin
drat fart y get att fortsätta resan. 

Med den tvåbladica propellern bör en sådan casus al
drig inträffa, icl1e af orsak att ej stötning lwn ske, men om 
olyclwn inträffar och ett p1·opeller-blad skadas, så lwn man 
rätt väl gå med det återstående ; siwdas äfven detta , så 
upptar,es propellern och utbytes med den i reserv varande . 
(Alla fartyg böra äca en sådan). Man har äfven exempel, 
att den rineade propellem lwn blifva oldar af trossar och 
dy lilit, hvill;et aldrig utan användande af den största försie
tig het torde kunna förelwmmas ; men den propeller, som 
kan upptagas, bör alltid lättare !w ona göras Idar, h viiilet 
dessutom lätt l1an sl1e, derigenom att trossen, som vanligt
vis lindar sig l1ring axeln , genom den befintlige Brunnen 
ganska lätt kan afl;apas. 

2:o All ringen lemnar den fördel, att s . k mellan
slwflar derå kunna fästas , kvarigenom större periferi-yta 
erhlllles m. m. 

Det är förut omtaladt och af erfarenheten bestyrkt, att 
man aenom skrufvcns aflwrtning, således med minskad pro
pellerande yla, erhöll största effelilen. Den tvåbladiGa pro
pellerns lwustrulllion är sådan , att bluelen vid periferien 
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blifva betydligt bredare än vid centrum, och att nödig l'la 
erhå ll es, utan att insätta en mängd skoilar, som vid stor 
hastighet (ty under delta viikor utöfvar propellem sin stör
sta effelil) endast sönder-delar vattnet. 

livad som egentligen menas med ''att slrruf-bladet invid 
axeln onyttigt borttager macftin-kra{lf!n och endast skjuter 
vallnet åt sidan", är något otydligt, alldenstund bvarje punkt 
på sliruf-giingau, till följe af dennas konstruktion, nöd vändig t 
måste bidra~a till öfvervinnandet af motståndet. 

3:o Alt den menliga och obehagliga ristning , som fä
bladiga propellern förorsakar, betydligt minskas genom till
sältning af half-skoflar och bidrager till maehinens jemna 
gång i svär sjö. 

Bäruti torde någon fördel ligga ; men i afseende på 
denna bi-omständig!Jet får upplysas, att den befarade obe
hagliga och menliga ristningen ej är så betydlig, som an
mlirkaren, troligen i brist af egen erfarenhet, föreställt sig, t 
samt att den på större fartyg alls icke är märkbar. 

Hvad åter beträffar maehinens jemnare gång med Iler
bladig propeller, så torde ännu mindre afseende härå böra 
Histas, enär man t. ex. af slwfvel-hjulen, som röra sig på 
den ojemna v,1tten-ytan, icl!e haft särdeles stora olägenheter 
i nämnde afseend e ; huru mycl1et mindre böra de då lwmma 
i fråga för en propeller, som utan att äga stort moment, 
docl1 med betydlig hastiehet går under vatten-ytan. Anser 
anmärlwren sväng-hjul nödigt, så torde delta !;unna på 
lämplisare ställ e appli ce ras . 

4:o All en propeller med t·ing verlrar mera till fram
drift än en propeller u tan t·ing. 

lläruti tord e anmärlwren fullkomli gt misstagit sig; ty 
hur u iir J et möjli r: t, alt propellern, genom att instänga vatt
net , lian blilva kraftiua re till sin vcrlwn, än dft den riir fri t! 

' 
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skrufva sig in uti detsamma osönderc1eladt. Det iir ju klart, 
att det inneslutna vattnet sl;all lwmma i rotation med pro
pellern, - samt således derir, enorn förhindra s att å andra sidan 
hastigt tillslrölllll)U. Att så måste vara hand elsen med Carl
sunds propeller, bevisas bäst deraf, att den mPd lilw använd 
kraft gör lika antal omlopp, då fart n :et går ell er lig gt' l' stilla, 
h vi lket icl;e _ ii r förhäitandet med den tv fl bladir,a propellern ; 
hvaraf åter Yvill synas , att den sednares ineripninr, ör i 
samma mån l;raftiuare. 

5:o 13esl;rifve r anmä rlwren lar,arne för sl;rufvens verkan 
under olilia stignin r, i förhållande till kraft och last, samt 
slutar med antagandet "att för oli!ra hastigheter af samma 
fartyg olika propeller är fördelaliligast". 

llfl ruli instämmer Jns tindaren fnlllwmligt, och linner af 
detta förhållande en ytterligare fördel föt' den tvåbladi!!a 
propellern, som så lätt lwn ombj'tas '"'). 

6:o Anmäl'fraren medgifver ndgra af den tvåbladiga 
propellerns stora fördelar, sdsom minsirad ty11gd, bidrn,qande 
till mindre brytnin!J å fartyg et , äfvensorn att den kan upp
tagas; men betviflar, huruvida säll et, hvarpå detta s/i er, Iran 
göras praktisla användbart ; somt slutar med den reflelrtion, 
att ett enda skott lwn f6rstöra den mekanislw inrätlningen, 
kvarvid sista villan blefve värre än den första. 

IJvnrfiil'e hetvilla pral1tiska användbarheten af en sinnrik 
enl1el inriittnina , !!varpå mänefaldit:a exempel finnas, der den 
i verldip,b et lit' utfö1·d och fullkomli e t svarar mot ftndamålet '? 
Detta, lindri r, ast sagd t, förråd er obd;antslwp med sal; en, un
der hvill; et förhåll ande det torde vara mindre vfd bdiiul;t att 
fördöma den. Insändaren önsl;ar, att Författaren ville be-

*) Det är förr nämndt, att alla fartyg böra äga 2 propeller; kon
stru eras ou dessa med olika stign ing, så kan, när omstänrligheterne 
så fordra , den för motstilodet bä' t passa nde propell ern pn >iitta s. 
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svara den frågan : hrarföre blir strtllningen svårare för ett 
fartyg med tvåbladig propeller, som l1an aflwpplas och om

bytas, än för ett annat, som har propellern endast med af

koppling, i händelse båda utsättas för slwlt '? Anmärliaren 
misstar sig höceligen, om han tror, att llefi.ilhafvaren på ett 
sådant fartyg under affär går med propellern upphängd i 
llrunn och endast nyttjar seelen. Oå således båda propel
lerue antagas vara under vattnet, si'1 måste man äfven kunna 
antaga , att den ena är lil;a viii slq·ddad som den andra j 

men i händelse ett olyeliligt skott under sjögång sliulle skada 
pt·opellern, l1an den tvåbladiga propellern ombytas, h vilket 

förhållande icke äger rum med den mångbladiga , och som 

dessutom för långsl;epps-sl1jutning presenterar större yta. 

Anmäl'l;at·ens påstående, att den Carlsundska propellern 
står i många afseenelen betydligt före de öfriga hittills upp
funna, sft väl i theoretislit som pralilislit hänseende, kan icke 
föranleda Insändaren, som både i stöd af egen och andras 
erfarenhet rörande denna omständighet redan i det före
gående uttalut sina tunliar till fördel för den tvåbladiga pro
pellern, att ändra denna sin öfvertygelse, förr än anmärlwren 
framlägger verldigt talande exempel för sitt påslående. 

De med Krono-Ängfartrcet Balder under sistlidne som
mar anställde försök , till utrönande af den sex- eller två
bladiga propellerns företräden, hafva iifven besannat Insända
rens gjorda framställningar j måtte ännu fiHa och vidsträck
tare jemförelse-försöli anställas, för alt afgöra en fråga, som 
i sitt närvarande skicl; alstrar villrådighet och mållända äfven 

kan åstadkomma förluster. 

-. 

t 

FöRÄNDRADE OCH NYTILLKO~lNE FYRAR OCH SJÖMÄRKEN. 

(Forts. från sid. 235). 

Sverige. 

Näs/rubben, Fyr . • Invid Simpnäs udde, ej längt från 
Simpniis by, omkring 3,200 alnar S.! V. inom Simpnäs f(än
nings-bill;, :tr 5 lilippan NäslmiJbeu uppförd en Ledlyr med 
jernnt stillastående, och uti N. t O. pil liOmpassen, af mörkrr 
sl;arpt hegriinsadt sken från en sideral-lampa med rever
berer. Ljusets . höjd öfv~r vatten-ytan 22 fot. Synvidd 8 
mil. Lyser uli alla kompassens stred\ från N.! O. öfver 
Ost, till nära s. t: v., med undantag af N.~ O. åt Ålands 
haf, der fyl'ljuset bortsliymmes af Simpniis-ldubbs f{<1nuings
båk. 50° 52' 4011 N. , I 9° 51 O. 

Grdfrtubben, Känniugs-b5li. På S.V. sidan af Slwp,s hamn 
och lotspluls, mellan Umeå och Uernösand, är å sliiiret Grå
ldubiJen, 63° 12' N. och 19° 3 1 O., uppförd en Spirbåk, 
bestående af en 54 fot hög hjertspira, täclit med en topp
tunna och stöttad af åtsli-illi!{U spridda spiror, hvillia mot 
sjösidan äro beliliidda med bräder. llör i sil;tbart ,·ader, 
framför den balwm liggande låga och mörka lnrr-sliogen, 
synas på cirl;a S mils arständ , oeh tjcnar till rättelse för 
seglare, stadde till Örnsl;öldsvili eller aUastnings-stiillena der
utmed, som crna söl1a lots vid Slwgs udde. Vid inseglingen 
lemoas Spirbål;en om babord. 

UtAlippan. En större rinekloclia har blifvit anbringad vid 
Fyren å Utldippan , på tal;et af den fästnings-bygcnad, hvarå 
fyrtornet är uppfördt, 60 fot högt öfver vatten-ytan. Från 
denna klocl1a lilämlas i dimmigt och mistigt väder, för att 
varsko närseglande fartyg. 

Danmar l&. 

Sleswigs östra knst. 

Sönderborg: På V. hörnet af Sönderborgs slotts-mur 
är anbringad en röd lanterna , som bör hållas i spalil<ingd 
ostlip,t öppen från den på N. brohufvudet fl Sundeved va
rande h vita lanternan, för att kunna Idarera slotts-hörnet 
och hi'dla in i farvattnet. 
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Sleymiinde. En lantei'I1:J iir der uppsatt. Höjd öfver vnll

net 30 fot. Synvidd 2 4 mil. Fl'fell bör h:!llas i N. t.V . ~ V., 

d1 man styr mot land och passerar tätt sl'dlir:t och vestlit:t 
om sjötunnan utanför Sleym(inde. 

Alsen. Vester-om i\liddel-erundet (:ifven lialladt Peder 

Madsens grund) lir en .lal\t utlaed, som om dav,en har på 

toppen en röd kula med hvitl kryss, samt nattetid en lan

terna. Höjd 20 fot. 

Stoller-gmndel. På S.V. sidan af delta v,rund, mellan 

Kiel och Ecliernlörde, iii' utlap,dt ett tvåmastadt fartyg, som 

på hössta masten har om dagen en röd kula med hvill 

l1ryss, och om natten en lanterna. 11öjd 20 fot. Detta 

fyrskepp, som lieg er på 20 fots vatten , pejlar Bul!rs fyr 

S. 3° V., Waabs lryrlra i N. 58° V. 

England. 

Gun fleet· sand, Fyrslirpp, på N. sidan af East-Swin invid 

Gunfleet-sand å 9 famnars djup vid lået valten, med 2 om

gående fyrar, den ena pft focl!-masten, 38 fot, och dPn an

dra på mesan-masten , 20 fot öfvcr vattnet. Derifrån prj

las: Douver-Court-fryr!ra, öppen för läesta spetsen af Naze

land N.~ O.; Wallans qvarn, öppen ti* höeer om pirhufvu

det N.t. V.; Clocktons qvarn, öppen nordvart om slwes-lun

darne N. V.~ V.; Gunfleet-Spi/boj N.t.V. ~V.; Gunfleet-båken 

V.N.V.; Sunfrs Fyrskepp O. - 3 ·~ mils distans. 

Galveston, Fyrskepp, innanför baren i denna hamn, lip,

eer på 3 ~ famnars vatten. Fartyg, som söl1a lots, böra 

hålla sig på 6.} famnars vatten och pejla fyrsl<eppet i V.N. V. 

Spanien. 

Punta de Es taca de Yares, Fyr, omgående med hvitt 

silen, på udden af detta namn å N. kusten ar Galizit'n. Ny

bredt fyrtorn, hat' catadioptrisk blänl,fyr efter Fresnels sy

stem, med förmörkelser hvarje lm, så att hela omlopps-tiden 

fullbordas på Sm. Bålles tänd från solens nt'dgånp, till dess 

uppgåne. Höjd öfver vattnet 320 fot. Synvidd 20 mil. 

(Forts.) 




