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Dc furenade rikenas vtinsällc Kommg, Den Stor

mäktigsto Furste oeh Herre, Carl XV, afsomnaclo 
lugnt och stilla i Malmö den 18 September kl. D t. 

, 5 min. eftermiddagen till innerligaste och djupaste 

sorg och sak nad för Hans efterlef\·ande Kungliga an

förvandtcr samt för Hans t rogna undersåtar. 

I denna hela landets sorg deltager innerligt Kongl. 

Flottan, som städse i oförgätligt minne skall bevara 

förmånen att hafva på fregatten "Vanadis" fått föra 

den älskade Landsfadrcn, på Hans sista, af längtan 
till fäderneslandet uppfyllda, färd. 

Do mimwsvänln ord, hvilka af Konungen vid an

komsten ombord uttalades: "Gud ske lof att jag- är 

på Svensk botten, om ock ej på SvC'nsk jord", skola 

inristas på flottans hu.fdcrs blad och följa Hans äl
skade minne till eftervcrlden. 

Vi Oscar II, med Gulls Nåde, Sveriges, Norges, 

Götes och \V eneles Konung, till b j ud e Eder samtliga ·1; 

\Våre trogne undersåter, som i Sverige bygga och 

bo, v~år ~y.nnerliga Y,nnest, nåJi~a benäge.nhot och 
gunstiga Vll]a, med Gud Allsmäktig. 

Det hårdaste slag har oväntaJt drabbat Fäder-~'; 
noslandet och Oss, i det \ Vår högt älskade HelT 

Broder, Sveriges, N orgos, Götes och \V eneles Konung, " 

Carl XV, efter Guds outransakliga och allvisa råd 

----·!i!*WU!l~f!:.'T.p".iij!5~~ 
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lyktat sin jordiska vandring och kallats till en bättre 
verld, efter att hafva mera än tretton år fridsällt 
och lyckosamt styrt de förenade konungarikena 
Sverige och Norge. l\fed detta budskap som skall 
sprida sorg och klagan till h varje boning inom dessa 
båda Rikens landamären, är Wår första Konungs
liga helsning till Eder förmäld; och väl mågen J 
sörja och klaga vid en Konungs frånfälle, hvilken 
under utöfningen af sitt höga kall oaflåtligt sökte 
förverkliga sitt valspråk: "Land skall med lag byggas". 

I den fa;sta öfvortygelson, att det lagbundna Ko
nungadömet utgör den borgerliga frihetens och deu 
borgerliga ordningens säkraste värn, tillmötesgick 
Han gerna sitt folks berättigade önskningar, uttalade 
af dess lagliga ombud. 

Då ändring i de grunder, efter hvilka Sveriges 
folkombud tillförene blifvit utsedde, af dem med allt 
mora oförtydbar enhällighet önskades och begärdes, 
tog Han sjolf denna för landet sfl vigtiga fråga i 
Sin hand och förde henne till en länge emotsedd 
lösning. 

Fullföljande Sin och Wår hädangångne faders, 
Konung Oscar I:s menniskovänliga sträfvanden för 
strafflagstiftningens och straffanstalternas förbättring, 
krönte Han det stora verket medelst utfärdande af 
en strafflag, i allt öfverensstämmande med nutidens 
förädlade rättsmedvetande. 

Hugstor och vänsäll, vann Han hjertan, hvar
helst Han drog fram, och hade ett öppet öra, ett 
öppet hjerta och en öppen hand för h varje undersåtes, 
äfven den ringastes, bekymmer och behof. 

Det rum, den hädangångne i blomman af sin 
mannaålder lemnat, hafve Wi nu intagit, i det Wi, 

J ... 
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efter afgifven Konungaförsäkran, enligt giillande 
Grundlagar och Riksakt såsom Konung tillträdt sty
relsen 5fver de förenade Rikena. 

Nedkallande öfver Oss, \-Vår styrelse och "Wårt 
folk Guds nåderika och allsmäktiga beskydd, hafve 
Wi den orubbliga föresats att troget uppfylla Wåra 
Konungsliga pligter till fäderneslandets lycka och 
folkets väl samt hysa den fastaste tillit, att deri med 
trohet och kärlek af det Svenska folket varda under
stödde. Då skall ock Gud skänka Wåra redliga stråf
vanden Sin välsignelse och göra vVår regering frid
sam och lyckosam. 

·wi förblifvo Eder samt och synnerligen &c. 

Stockholms Slott den 19 Septomber 1872. 

OSCAR. 
Axel Bergström. 
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Defemdya mHlerYattensminor. *) 

Efter att i kortbet hafva vidrört do moderna under
vattensminornas utveckling under Krimska och Ameri
kanska krigen samt deras systematiska behandling, dels 

i. Österrike af baron von Ebnor, dels i England af der

till nedsatta komitteer, öfvergår major Stotherd till det 

egentliga föremålet för föredraget, nemligan en kort be

skrifning på det systern, som antagits, för att försvara 

egna kuster mot on fiondtlig flotta. 
- - -- - - - Detta system innefattar tvenne skilj

da delar, den offensiva och defensiva. Den offensiva 

apparaten eller torpodon är ett vapen, som h ufvudsakli

gen tillhör sjöförsvaret, hvaremot den defensiva, som 

man, för att ej förblancla den med don förre, bonänmt 

undervattensmi.na, företr~idesvis kan anse tillhöra landt

landtfiirsvarot, såsom ntira sammanhängande med fäst

ningsförsvaret. Dot är donna sednare. som här kommer 

att utgöra föremålet för afhandling. Fördelen af under

\'attensminor har under alla sednaste krig blifvit bekräf
tad, och amiral Porter säger i sin rapport om kustbatte

rier: '~Att passera ett batteri är en ganska lätt sak, så

vida det finnes ett rakt och tillräckligt djupt farvatten; 

ingen nu existerande fästning är i stånd att hindra en 

stor flotta att passera, såvida icke farvattnet är tillspär
radt:' ; och vidare: "Försänkningar och torpedos utgöra 

ett bättre försvar än nu befintliga fästningar". Slidan 

är en framståonde sjöofficers åsigt, gifvon efter flerlirig 

erfarenhet i attacker på batterier och befästningar af 

alla slag, och donna åsigt har till en viss grad blifvit 

*) utdra r: ut· cll f, "·cclrat: i lloya l Uniteet Servi "c Institution af 

jor Il. Il. Stothenl \'icl E"i{clska lne·e ni iiL'korpst•LL . 
ma· 
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belnäftad genom sednasto oxporimcntor vid Shoeburyness, 
der en 12 inch kanon , mod största laddning af "pel

let" krut, afskjöts på 200 yards distans mot taflor, föro 
ställande tornen på två af våra nyasto pansarfartyg. Pro· 

jaktilerna lyckades oj tränga igenom och skulle ej ens 

kunnat hindra kanonbetjeningarne i ett sålunda skyddadt 

fartyg från att botjana sina kanoner. Det är ingalunda· 

min mening att plistå, att kanonor och fästningar genom
undervattensminors användande _kunna anses obehöfl.iga, 

tvärtom äro do nu af större vigt än nilgo usin, men utan 

tvifvel kommer ett god t systom af minor wtt i väsondtlig 

mon bidraga till försvaret af en farled , skyddad af ett 

fäste eiler ett batteri . Blotta tillvaron af undervattens

minor måste förorsaka färsigtighet och dröjsmål. En 

man tvekar ej att trotsa on känd fara, men det är holt 

annorlunda då densamma är dold. Om amiral Portor 

har rätt, så skulle en chef på ett pansarfartyg aldrig he

sitera att passera under full fart ett batteri mod äfvow 

do bästa och svåraste kanoner, förutsatt att farleden 

vore fri och klar, men vore densamma tillspärrad med. 

undervattousminor, måste dessa nödvändigtvis först upp

fiskas, hvilket alltid är en hr.igst farlig och svlir opera

tion. Äfven sedan detta blifvit vcrkstälclt, är att antaga, 

att fartyget måste med för::;igtighct avancera, och ideou 

att under full fart passera ett batteri blefve en omöjlig

het. Till stöd för dessa antaganden tjena resultaten vid: 

Charleston och flera andra ställen under Amerikansim 

kriget. 
Till försvar af en lång kuststräcka, lik Storbritannien 

och Irland, äro undervattensminor af don aldra största 

vigt, och de komma otvifvolaktigt inom kort att använ

das vid alla större sjöfästningar, såsom Plymouth och 
Portsrnouth. De biira utläggas framför ftistningnrne i 
segelleden och vara beWckta af deras kanoner Minorna 

kunna brukas såväl allena., som i förening med stängsel-
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flottor och andra flytande hinder, helst tillsammans med 
dessa, för att reducera den för egna fartyg lemnade öpp
ningen, hvari undervattensminorna då nedläggas. Manga 
af viira ansenligaste sjöstäder äro öppna för anfall af en 
jcmförelsevis ringa sjöstyrka eller till och med af enstaka 
fartyg. Liverpool t. ex. är visserligen försvarad af några 
få kanoner, men dessa skulle omöjligen kunna hindra 
en djerf och beslutsam fiende att tränga in i hamnen 
och med hotelse af bombardering lägga den rika staden 
under kontribution. Vore deremot hamnen försvarad 
genom undervattensminor, måste fienden antaga ett för
sigtigare oeh följaktligen långsammare anfallssätt, hvar
igenom vinnes tid att erhålla hj~lp, och skulle han för
söka landsätta trupper för att kringgå minpositioncn, bör 
man kunna vänta, att han der skulle röna ett kraftigt 
motstånd af på stället befintliga skarpskyttar; mon har 
den fiendtliga flottan en gång kommit in i hamnen, blif
vor allt ftirsvar så gndt som hopplöst. 

Det är ett ytterligare fall, der undervattensminor 
synas särdeles lämpliga, ncmligen att tjena såsom för 
skansning för en underlägsen flotta. Om det elektriska 
antändningssättet användes, kan en sådan flotta med för
del begagna sig af hvarje gynsamt tillfälle att anfalla 
fienden, ty den egel' alltid en säker tillflyktsort, dit fien
den ej vågar följa. Hvarje liten hamn kan sålunda 
utan svårighet befästas så, att den lemnar skydd åt såväl 
krigs- som handebfartyg och hvarje vik göras osäker 
för en :fiende, som ämnar der försöka en landstigning. 
Eger man dertill ett antal minbåtar, som oupphörligen 
genom attacker nattetid oroa :fienden, uti hvilka deras 
större lokalkännedom måste gifva ej obetydlig öfverläg, 
senhet, bör genom en sådan kombination försvaret vinna 
ansenligt i kraft. 

Undervattensminor indelas, med ftlstaclt afseende på 
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deras antäudningssätt, uti tvenne klasser, mekaniska och 
elelct1·iska. 

JJ1elcanislca minor, hvilka antändas genom stöt eller 
kollision med ett fartyg, äro endast användbara, der far
vattnet kan helt och hållet spärras både för vän och 
fiende, t. ex. för att instänga en fierrdtlig eskader eller 
betäcka flankerna af elektrisi\a minlinier, för att minska 
dessas antal med dess kostsammare tillbehör. De hafva 
fördelen af att kunna lätt förvaras och prepareras, men 
ocksli olägenheten att ej utan stor risk kunna flyttas och 
förtöjas, sedan tändröret blifvit isatt, samt att göra far
vattnet ofarbart för egna och vänskapliga fartyg. Rys
sarne begagnade derför på sina minor i Östersjön ett 
slags säkerhetsinrättning, h vilken dock manskapet ofta 
underläto att borttaga, derigenom betryggande sig sjelfva 
på samma gling som fienden från olyckshändelser. Man 
berättar, att Tyskarne afstått från försöket att uppfiska 
de mekaniska minor, som nedlades under sista kriget och 
istället draggat öfver dem, för att rensa farvattnet, till
följe af flera timade olyckshändelser. 

Elektriska minor kunna deremot utan ringaste fara 
handteras och transporteras, alldenstund föt' dess antänd
ning erfordras en ström från ett Voltas batteri eller an
nan elektrisk apparat. De lämpa sig särdeles väl för 
förenämnde tillflyktshamnar, ty så snart batteriet genom 
borttagandet af en metallplugg blifvit afstängdt, kan ett 
vänskapligt fartyg tryggt passera eller beröra minorna, 
men då en fiende visar sig, kan batteriet ögonblickligen 
sättas i verksamhet. Uti det system, vi föreslå, kommer 
hvarje passerande fartyg, vän som :fiende. såvida fartyget 
rör minan, att afgifva en signal medelst en enkel elek
trisk kombination. så att ingen kan nattetid eller i tjocka 
passera utan att ge si.n närvaro tillkänna. Har en elek
trisk mina blifvit affyrad, kan den lätteligen ersättas af 
en annan, blott man iakttager att afstänga batteriet, men 



har en mekanisk tnina sprungit, upplwmtuer en lucka i 
minsystcmet., som ej kan ersättas, emedan flera andra minor 

troligen skulle sp rängas vid fiirsi!ket. Slutligen, sedan 

en elektrisk miHa en gång b1ifvit placerad i position, 

kan des s· effektivitet gc·norn enkla elektriska medel pröf

vas me u nästan absolut visshet. O lägen hoten af elektri

ska minor ligger dels uti den mängd af trådar och andra 

apparater , som erfordras, dels d01·ut~ , att ett antal väl 

tifvadt man skap är nöuYändigt till att sköta minsystemet 

på ett verksamt rätt. 

Fig. A på ritningen visar en gen01·el plan att me

dels t undervattensminor försvara ett inlopp. De böra 

placeras vid smalaste del en af farled en och ordnas . uti 

liuicr. sil att man lättare må känna duras läge, dels för 

att, om så fordras, kunnrt atTyra clem i rätta ögonblieket, 

och dels ifall en eller annan mina behöfver undersökas 

eller repareras. Ordnandet i linier mollför visserligen 

den olägenheten, att den försvarade arralen derigenom 

blifvcr mora bestämd, men inldt:Jg-er man, att här och 

der på obestämda af:sH\nd framom oeh bakom rninlinierna 

nedlägga ytterligare uugra minor ollor falska sildana, så 

försvinna till en stor del olägenheterna af denna forme 

ring. 'l'v[i eller flen-t linicr i ln·arje grupp böra :mvän

das, för att rj en genombrytning af en t•nda linie skulle 

kunna Gppna en fri och s~ikcr passage, isynnerhet som 

minorna måste ligga p?t ett visst a.fsti-\nd från hvarandra 

för att oj slwdas, om grannen 0xploderar. Minpositionen 

måste alltid vara försvarad af batterier, oeh de elektriska 

trådarue ledas till det säkraste ställe, vanligen inuti det 

starkaste fästet. Mekaniska minor, bommar och andra 

hinder äro tjenliga på alla sådana ställen af farvattnet, 

som kunna stängas för navigering. Fig-. A visar ett 

för minförsvar gynsamt exempel. Deremot blif\•er ett 

vidsträckt och djupt farvätten, likt Spithead, både 
svårt och ko;; tsamt att försvara. Samma generella prin-

l 
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cip0r milsto doek iifvon här inkttagas, men, då ett ofant

ligt antal minor skulle erfordras, vore utan tvifvel fördelak

tigast att använda hufvuclsakligen sjelfverkande, elektriska 

minor oeh endast bibehålla ett mindre nntal elektriska 

i de vigtigasto farlederna att affyra efter omdöme. 

Utaf de olika ämnen, föreslagna till sprangladdnin

gar, har efter skedda experimenter nitro-glycerin Llifvit 

utesluten såsom högst farlig att handtera och magasinera 

samt dessutom högst skadlig för de personors belsa som 

uermed handskas; det8amma gäller till en viss grad äf

ven dynamit. Så vidt vi för näl'\'arande känna, finnes 

intet lämpligare till sprängladdningar än komprimeradt 

bomullskrut, som antändes medelst knallqvicksilfvt>r (dc

tonating fuze), och följaktligen hafva vi antagit detsam

ma. Dess effektivitet i detta fall är obetydligt mindre 

än nitro-glycerinens, pli samma gång det är fullkomligt 

säkert att handtera oeh magasinera. Dess förr så myc

ket fruktade sjelfantändning synes genom den af kemi

sten herr Abel införda tillverkningsprocessen alldeles öf

vOI·vunnen. *) Ifall komprimeradt bomullskrut ej -alltid 

skulle kunna erhiillas, föreslå vi att begagna vanligt krut, 

dels derföre att dess egenskaper äro allmänt kända, och 

dels emedan man gjort den iakttagelsen, att knallantänd

ning äfven ökar krutets verkan i likhet med andra mera 

lättantändliga ämnen, som användts till undervattensminor. 

Man har ännu ej kommit till ett definitivt resultat 

angående storleken af erforderlig sprängladdning att sän-

*) So·dan tl cssa ord ultah1des, inlriiffade dock den Il Aup,-. 1871, att 

bomullskrutfabril<en vid Stowmarkrl i England sp•·a11g i luften, hvarl'id 

rn miingd personer skadades och 24 personer dödades. Drnna explosion 

fö•·anledde rn undersökninp,- af drt homullskrut, som regeringen hade ma

l{asinrradt i Upnor Ca< tl t·, h•·ar\'id en sto•· dt'l af detsamma befanns i rit 

si\rla11l lil !s ti1nd, att del milsic GellomdrJllkas Jm•d l'ali<-11. D<'ll lw1uitc 

so 111 af E!lv,elsl;a n·ucriugen l ill sa llt-s, har doek tillruJt att fortfura Iule be -

g a(pW lwlllulbhut. 
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ka ett modernt pansarfartyg. För detta ändamal håller 
man på att förstärka botten på H. M. skepp "Oberon", 
men intilldess detta experiment blifvit verkstäldt, är det 
nödvändigt att bruka laddningar något större än dem, 
man antagit behöfliga. Sålunda rekommenderas ladd
ningar af från 100 ända till 2000 tE krut, eller motsva
rande vigt bomullskrut; dettas verkan forhåller sig till 
det vanliga krutets som fyra till ett, d. v. s. att 100 1l 

komprimcradt bomullskrut antages göra samma verkan 
som 400 'fl vanligt krut. Djupet, hvartill en mina bör 
nedsänkas, anser man ungefärligen, uttryckt i fot, lika 
med q vadratroten ur laddningen i skålpund. Ytterligare 
experimenter äro af nöden för att kunna beräkna under
vattensminors effekt med samma noggrannhet, som man 
känner landminors, ty man måste här taga i betraktande 
icke allenast vattendjupet, utan också skeppsbottens mot
ståndsförmåga eller styrka, som naturligtvis varierar be-

. tydligt; likväl bör man kanske kunna taga för gifvet, 
att ett starkare fartyg på samma gång är större och 
mera djupgående, och att samma resultat vinnes mot en 
stark botten som mot en svagare, tillfölje derutaf att af
ståndet till minan i förra fallet blifver så mycket mindre. 
En laddning åstadkommer minsta sidoeffekt vid explosion 
i sjelfva vattenytan, och den ökas allteftersom afståndet 
under ytan växer, dock endast till 0n viss punkt, under 
hvilken den tyckes liksom qväfvas af vattentrycket. 
Detta är hvad redan verkställda försök synas utvisa, 
ehuru bestämda uppgifter ännu saknas. 

För att bestämma hvilket materiel är tjenligast till 
minor bör man tänka sig följande egenskaper, som de 
måste ega för att motsvara sitt ändamål : 

De måste vara fullkomligt vattentäta, nog starka att 
motstå vattentrycket vid det djup, på hvilket de skola 
placeras, af en enkel och ej för dyrbar konstruktion samt 

l 
J. 
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af en sådan form, att antändning kan ske med sä1{er11ot 
utan alltför stort antal tändrör. 

En flytande, förankrad mina måste dessutom ega 
tillräcklig bärighet för att bibehålla sig stationär i tid 
och strömvatten samt en form, som tillåter den att utan 
svårighet förtöjas. 

När krut antändes genom ett vanligt tändrör, maste 
minan vara tillräckligt stark att motstll. den första spräng
ningen inifrån, så att ej vattnet må slippa in, innan hela 
krqtmassan blifvit antänd. 

Affyras dermot bomullskrut medelst knallsats, an
tändes hela massan så ögonblickligt, att ingen förlust 
i sprängkraft uppstår, om också minan springer och vatt
net får tillträde. Efter talrika experimenter hafva vi 
bestämt oss för den bästa ångpanneplåt till våra minor; 
tjockleken varierar naturligtvis efter laddningarnes stor
lek och uppgår ända till en half inch för 1000 'fl) bom
ullskrut. Begagnas vanligt krut fordras mycket tjockare 
plåt och dessutom flere antändningspunkter. Upplysnings
vis kan jag nämna, att minkomiten bevisat, att största 
explosiva verkan af 4 'il krut erhölls, då det inneslöts i 
en låda af 1/ 8 inch jern, istånd att uthärda ett efterhand 
tilltagande tryck af ända till 330 '1l på qv.-tum. Om
bord på H. lVI. skepp "Excellent" visades, att effekten, 
förorsakad genem explosion af 5 1/l 'fl) krut i en bomb 
var ungefärligen lika stor som den af 25 'fl) i en kagge. 
Häraf kan man sluta sig till, hvilken verkan l a 2000 
'iT :s laddningar skola utöfva, om desamma äro Inneslut
na, som sig bör, :För den händelse att ordentliga minor 
ej kunna erhållas, kan en ångpanna eller ett fat med 
förd"Jl begagnas ; det sednare måste förstärkas vid än
dame. Då det är af stor vigt, att en mina, som stundom 
under en ansenlig tid måste ligga uti vattnet, är full
komligt vattentät, kan det ofta vara fördelaktigt att använda 
ett inre kärl af bleck eller en vulkaniserad k a utsch uksäck. 
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Undervattensminor biira, så ofta ske kan, läggas på 

botten af den farled, de äro afsedda att försvara, ty 

derigenom undviker man de svårigheter, som äro förena

de mod förankring af flytminor. Detta sednare kan vis

serligen vid första påseende synas gan&ka enkelt, men 
man måste besinna, att en flytmina bör, för att vara ef
fektiv, icke allenast placeras utan ock bibehiUlas uti sitt 

läge på ett bestämdt afstånd under vattenytan, hvarvid 

ett fel af några fot kan haf\'a on betydlig inverkan på 
resultatet af explosionen. Des~a förankringar kunna 
verkställas på tvenne sätt: antingen utlägger man först 
ankare och halar sedan ner minan på densamma till sitt 

bestämda liige, eller ock fäster man minan genast till sitt 
ankare, afpassande kottingens längd, så att minan kom

mer att flyta på ett visst djup under vattenytan. Don 
första metoden, föreslagen af Österrikarna, är holt säkert 

ändamålsenlig, der djupet är betydligt. Till detta ända
mål begagnas on ketting till att hala ner minan, hvilken 
ketting skär genom ett block, fast i ankarkettingen. Ut
efter förstnämnde ketting glider tillfölje af dess egen 

tyngd en stoppare af sådan form, som fig. B utvisar. 
Inuti denna finnes tvenne pallar, som tillåta kottingen 
att halas i en direktion, d. v. s. att minan halas ned 

' men som gripa uti länkarue på kettingen, då denna ge-
nom minans bärighet halas i motsatt riktning. Genom 

denna inrättning bibehålles minan uti det läge, hvari 

den en gång blifvit placerad, Till att motverka den lyf

tande kraften, som i detta fall d. v. s. under sjelfva 
nedhalningen är lika med minans dubbla bärighet, re
kommenderas härtill ankare a f en tyngd lika med tre 

gånger bärigheten. Den Österrikiska metoden har den 

stora fördelen, att man kan på förhand lägga ut alla 
ankarena på sina platser samt sedermera, när behofvet 
påkallar, placera minorna med t>tor noggrannhet; man 
måste dock tillse, att löpande godset ej råkar i olag 
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efter att någon tid hafva legat i vatten. Pil mindre 
djup, såsom i Medway, der vi hafva hållit på med att 
experimentera, bar don andra metoden visat :;;ig ganska 
användbar. Såkallade "1\fushroom"-ankare hafva befun
nits bäst passande för förankring af undervattensminor 

isynnerhet i dybotten; i brist på sådana kan man be

tjena sig af ballasttackor, tunga stenar eller annan svi\r 
tyngd, men vanliga ankare äro minst lämpliga, emedan 

den uppåt verkande kraften arbetar att draga flyen ur 
botten. Tvenne ankare, något skiljda och förenade ge
nom en hanfot, till hvilken kcttingen är fast, kunna lik

väl utan olägenhet begagnas. Ankarets tyngd måste be
ro pil. minans bärighet och strömmens styrka. På minan 
verka nemligen tvenne krafter, nemligan bärigheten upp

åt mot vattenytan, och strömmen horizontelt, h Yilka 

krafters komposant verkar i ankarHigets riktning. Man 
har sålunda här en parallelogram af krafter, hvilka 

man genom lösning af ett enkelt problem kan låta mot

verka h varandra, så att minan bibehåller hvad läge man 
behagar gifva den. Formeln är : P = 4,ns~ X V 2 der 
V är lika med strömmens hastighet i knop, P är trycket 
i 'il på hvarje qv.-fot af en plan yta. Trycket på en cy

linder kan för vanliga ändamål antagas till hälften af 

det på plana ytan af största genomskärningen. Vid un
dervattensminors förankring bör mau helst använda en
dast ett ankare, hvilket låter sig göra i strömvatten af 

4 a 5 knops hastighet blott man ger minan stor flytkraft 

men skulle tillfölje af strömmens styrka tvenne ankare 

vara behöfliga, måste de spridas väl, hvarjemte kottin
garue ej få fästas till minan alltför nära hvarandra, ty i 
så fall kan inträffa, h varpå vi i lVIedway haft exempel, att 

kettinga~:ne sno sig, så att minans läge förändras. En 
jerntross af en eller flera dakter är i detta fall fördel
aktigast. En svårighet, som vi här i landet hafva att 

kämpa emot, är ebb och flod. Erfarenheten har ådaga-
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lagt, att en mina bör, fi)r att åstadkomma största möj

liga effekt, explodera på ett gifvet djup under vatten

ytan, men att vid högt och lågt vatten kunna bibehälla 

den stationär på detta djup är ingen lätt sak. Åtskilliga 
utvägar hafva derföre blifvit föreslagna, alla dock af en 
mer eller mindre ömtålig beskaffenhet, s!i att under
vattensminors furtöjning i tidvatten är ännu ett problem, 
som återstår att lösa, och innan detta skett, är man 

tvungen att utlägga flera minlinicr, betäckande hvarandra 
och på olika djup. 

Antändningen af undervattensminor kan ske antingen 
genom mekaniska eller elektriska medel. Det bästa me

kaniska medel är helt säkert det kemiska tändröret an-
' vändt af Ryssarne under Krim-kriget och sedermera af 

Ameriluinarne. Antändningen frambringas här derigenom, 
att svafvelsyra förenas med en blandning af kolsyradt kali 
och pudersocker. Mr Abel, kemist vid kong!. arse
nalen, bar konstruerat ett ypperligt s!idant, hvilket vi 
antagit vid minkorpsen. Det är försedt med en säker

betsinrättning till förekommande af olyckshändelser bland 
manskapet, sysselsatt med minornas utläggande. Utaf 
elektriska antändningsmedel bafva vi gjort försök med 

tvenne, aldeles skiljaktiga till karaktär och princip, nem
Iigen platinatråd-tändröret (platinum-wire fuze) och ten
sions-tändröret (tension fuze ). Det förras verkan beror 

af hettan, som utvecklas vid ett kort stycke platinatråds 
glödgning, genom bvilken det berörande fängkrutet au

tändes. :F'ör detta ändamål fordras ett Voltas batteri, 
fram bringande en stor qvantitet elektricitet. Tensions
tändröret antändes, medP-Ist en elektrisk ström af hö()' 
~ . o 

ns10n, som passerar en blandning af chlorsyradt kali, svaf-
ve!koppar och fosforkoppar, och föranleder en förändring 
uh de sammansatta elementerna, hvarigenom erforderliO' 

- o 
varme utvecklas för antändning. Hvardera af dessa sy" 
stem eger sina fördelar och oläo-enheter och det är sär-

o ' 
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deles svårt att afgöra, 1\t hvilket man skall gifva före
trädet. Vi hafva tills vidare antagit platinatråd-tändröret, 
emedan vi känna detsamma bäst, men fortfara alltjemt 
med en serie af experimenter för att jemföra detsamma 

med tensionständröret. 
Det ofantliga värde, knallantändning eger såväl då 

det tillämpas på vanligt krut, som på bomullskrut, har 

genom experimenter blifvit tydligt ådagalagdt; isynner
het gäller detta komprimeradt bomullskrut, hvars explo
siva karakter genom knallantändningrn helt och hållet 
förändras. Det är derföre intet tvifvel underkastad t att, 

h vad form af tändrör man må gifva företräde, knallqvick

silfver kommer att deruti ingå såsom inrymning. 
De fördelar, som platinatråd-tändröret lemnar, äro 

stor lätthet och säkerhet att undersöka den elektriska 
ledningen ; tändröret skadas ej af klimat eller genom att 
huru länge som helst ligga i förråd, dess tillverkning 

och sammansättning är högst enkel, det forutsätter ej 
någon fullkomlig isolering af den elektriska tråden utan 
antändes, oaktadt tråden kan vara ganska ofullständigt 
isolerad. Såsom exempel må anföras att ett tändrör med 
platinatråd om 0,2 incb längd och circa 1

/ 3000 inch diameter 
affyrades genom en 1 f 2 e ng. millång kabel (bestående af 7 
koppartrådar, isolerade till 0,3 in ch diameter med Hooper's 
patent) medelst ett Grove 's batteri med följande resultat: 

Bomullskrut-inrymning affyrades med två elementer; 
.Mjölkrut-inrymning affyrades med fyra elementar; 
Blandning af bomullskrut och krut affyrades med 

två elementer. 
1\'Ied en fot bar tråd i ledningskabeln affyrades: 

Bomullskrut med fyra elementer; 
Mjölkrut med sju elementer. 
Med två fot bar tråd i ledningskabeln affyrades 
Bomullskrut med fem elementer, och 

Mjölkrut med åtta elementer, lll.ngsamt. 
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Kabeln var i hvardora fall fi.irsii.okt i hafsvatten. 
Dessa försök äro gansim upplysande, beträffande 

platinatråU-tändrörets förmåga att antändas genom en de
fcktiv kabel, och de ådagalägga också fördelen .af bom
ullskrut som inrymuing. 

Svårigheterna, förenade med användandet af platina
tråd-tändrt:ir, bero helt och hållet på beskaffenheten af 
det galvauiska batteri, som nödvändigtvis fordras, vare 
sig Groves, Bunseus eller \Valkers. Groves batteri, för 
öfrigt utmärkt, är ej nog konstant och måste söndertagas, 
tvättas och åter hopsättas efter 12 timmars bruk. Försök 
göras för närvarande med såväl \V al k ers som Leclanche 's 
batterier med afseende på deras lämplighet för platina
tråd-tändröret, och ettdera af dessa batterier blifver tro· 
ligtvis antaget. Båda äro mera konstanta än Groves 
och bibehftlla sin effektivitet flera veckor efter det dc 
en gång varit satta i stånd; detta är en afgjord fördel. 
Utaf dem båda eger kanhllnda ·w alkers' batteri före
trädet. 

Af alla tändrör, lämpade för elektriska strömmar af 
stor tension, äro Beardslees, Von Ebners och Abels dc, 
som mest förtjena uppmärksamhet. De hafva alla fram
för platinatråd-tändröret den fördelen att kunna antändas 
genom friktionselektricitet, genom induktionsapparater, 
genom dynamiska, elektriska rnaskiner eller genom ett 
konstant galvaniskt batteri. Deras gemensamma fel lig
ger, deruti att de ej antändas, siivida ej kabelns isolering 
är fullkomlig; samt att större försigtighet är nödvändig 
för att pröfva om strömmen till tändröret är obehindrad. 
För jemförelsens skull må nlimnas, att, då platinatråd
tändröret kan affyras med 2 fots fel i isoleringen, ten
sionsrörets antändning är högst osäker, om endast 1

/ 20 

tum af kabeln är bar, och detta trots ett stort antal gal
vaniska elementer må begagnas. Såsom förut är nämndt, 
kan till tensionständröret h vilket konstant galvaniskt bat-
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teri som helst användas, och af slidana bar Leclanches' 
vid nyligen anställda försök befunnits särdeles lämpligt. 
Friktionsmaskinens användande till undervattensminor 
måste dock inskränkas till endast få fall, tillfölje af den 
starka induktiva verkan, som en laddning friktionselek
tricitet utöfvar. Följande exempel mii tjena som bevis 
härpii. Tvenne elektriska kablar lades bredvid hvaran
dra på torr mark på en sträcka af nära 1

/ 2 eng. mil; 
vid h vardera af de längst bort belägna ändarne, som voro 
50 fot åtskiljda, fästades ett af Abels tändrör, som var 
satt i förbindelse med jorden. Den närmaste ändan af 
den ena kabeln var isolerad, och den andras sattes i 
förening med en elektricitetsmaskin. På denna sednare 
linien antändes tändrören genom friktionselektricitet, men 
på den andra genom induktion, under det att afståndet 
mellan kablarne, från början liggande invid hvarandra, 
småningom ökades till 30 fot. Utom detta afstånd an
tändes ej tändrören genom induktion. Häraf synes klart 
att elektricitetsmaskinens tillämpning på undervattens
minor blifver ganska begränsad, emedan kablarue måste 
i allmänhet läggas helt nära och paralolla med hvar
andra på stora distanser. Den dynamiska elektricitets
maskinen eger öfver vanligen förekommande former af 
induktionsapparater en afgjord öfverlägsenhet. Den för 
landminor antagna apparaten, hvilken väger 28 'tf, för
orsakar en så svag induktionsström, att den ej antiinder 
ett Abels tändrör, på en bredvidliggande tråd, äfvcn dii 
denna är i absolut kontakt med hufvudtråden. Hr Abel 
är nu sysselsatt med att konstruera ett nytt tensions
tändrör för undervatt!;)nsminor; valet ligger sålunda mel
lan detta och platinatriid-tändröret. 

Af stor vigt för ett system af undervattensminor är, 
att den elektriska kabeln eller isolerade ledaren af elek
triciteten besitter erforderlig hållbarhet, en god isolering 

17 
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bestående af något ämne, som ej skadas af :1tt en längre 
tid ligga magasineradt, en yttre betäckning, afsedel att 
bevara det isolerande ämnet från vattnets förstörande 
verkan samt slutligen t illräcklig smidighet att kunna 
med lätthet rullas af och på en rulle af passande stor
lek. Den bästa ledare i en undervattenskabel är utan 
tvifvel en kardel, slagen af flera koppartrådar, i anseen
de till kopparns böjlighet och elektriska egenskaper. Vid 
jemförelser mellan guttapercha och vulkaniserad kaut
schuk i och för isolering har det sednare blifvit föredra
get på grund af dess förmåga att bättre uthärda torr 
hetta, att bättre kunna förvaras samt dessutom sasom 
;rarande i hög grad böjligt. Såsom skyddande betäck
ning användes af Österrikarne år 18G6 med fördrl kop
par band. I Chatharn hafva vi försökt en sammansätt
ning af hampa och tjock jerntråd, sådan som begagnas 
till vissa underhafs-telegrafkablar, och antagit detsamma 
såsom väl motsvarande sitt ändamål. 

Ett ganska ändamålsenlig-t sätt att ordna ett system 
undervattensminor består uti att från hvarje mina leda 
en enkel kabel till ett visst afstånd från fästningen och 
der förena dem med lwar sin ända af en sammansatt 
kabel, som derifrån leelos in uti fästningen. På detta 
vis får h varje mina sin ego n isolerad e ledare, på sa nuna 
gång som det hela lättare kontrolleras från ett ställe. 
Härtill föreslås en enkel kabel så beskaffad som fig. C 
utvisar. Don utgöres af en kalf af 4 förtennta koppar
trådar, isolerad med vulkaniserad guttapercha till en 
lliameter af 0,2 tum, hvaröfver lindas ett lager af filt; 
oenom att utsätta det hela för en temperatur af 300 gr. 
Fahrenheit sammandrages gnttaperchan och filten till on 
kompakt massa. Utanpå denna kalf klädes med tjärad 
hampa, hvarpå följa S galvaniserade jemtrådar, lwar för 
sig klädda med tjärad hampa. Kabeln betäckes slut
ligen med tvenne klädslar af hampa och komposition 
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(tjära och bergolja) pålagda åt motsatta håll. Hela dia
metern af kabeln är 0,7;; tum och väger omkring en ton 
per nautisk mil. Den föreslagna sammansatta kabeln 
består af en kardel af 7 dukter lika do förut heskrifna, 
såsom fig. D visar, kardelen klädes med tjärad hampa, 
hvaröfver snos 16 galvaniserade jorntrådar; alltsammans 

klädes mot tiren med hampa och komposition. Diame
tern af denna kabel blifver ungefärligen l tum och den 
väger circa 5 tons pr nautisk mil : Fig. E utvisar en 
betäckning af kopparbancl, som användes af lVIessrs. Sic
mens Brothers. Flera band, betäckande hvarandra, på
lindas samtidigt. 

Sättet att lägga ut undervattensminor samt tillhö
rande kablar kan svårligen här beskrifvas, utan måste 
genom praktik inhemtas. Det är således nog att an
märka, att minorna böra placeras med så stort mellan
rum, att ej en mina antändes, ifall en annan i dess 
grannskap affyras, samt att vid utfirandet af kablarue 
dessa ej må komma oklara för mellanliggande minor. 
Man får derföre vara uppmärksam på att lägga dem i 
~n iinie, der de äro så litet som möjligt utsatta för sj\i
häfning, samt der fienden ej lätt kan komma åt dem. 
Afståndet, på lwilket minor äro säkra för hvarandms 
explosion, beror på laddningarnes storlek och utgör ännu 
ett föremål för undersökning. 

Sättot att introducera de elektriska ledningstrådame 
uti minorna och förena dem med tändröret fordrar den 
största omsorg, på det att ej läcka må uppkomma på 
detta ställe. Fig·. F föreställer i genomskärning en ap
parat, som visat sig .rätt ändamål senlig: (a, a) äro två 
ebonit cylindrar, (b) en kopplingshuf af metall, (c) en 
metallhylsa, som står i förbindelse med en annan metall
skruf, (d) inuti lådan . (e, e) tuber af ebonit mod sned t 
afskurne ändar, (f, f) tätringar af kautschuk och (g, g) 

de isolerade trådarna, ledande till tändröret. Skrnfven 
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{d) placeras först uti minan och hylsan (c) skrufvas fast 
till dPnsamma, hvarvid tätringen (f) pressas hårdt mel
lan hylsan och lådan, sålunda hindrande vattnet att in
tränga uti öppningen. Härpå nedsläppes återstoden af 
apparaten med trådame isatte, och skrufven (b) ansättes, 
så att alla tätringarue sammantryckas och det hela blir 
fullkomligt vattentätt. En af ledningstrådame förenas 
med den elektriska kabeln, som sålunda sättes i för
bindelse med tändrörets ena pol, den andra polen är 
förenad med den andra tråden, som står i förening med 
jorden. Den galvaniska ledningen slutes derigenom, att 
ena polen af ett Voltas batteri förenas med den elektri
ska kabeln och den andra med jorden. I vissa fall, så
som när ändarue af tvenne kablar skola förenas eller vid 
reparation af en skada, måste fogningarnegöras fullkom
ligt isolerade; detta verkställes på samma sätt som splits
ning af elektriska underhafskablar. Fig. G visar ett sätt 
att sammanfoga tvenne kablar och dessutom kan man 
åstadkomma en god isolering genom omvexlande lager 
af kautschuklösning och kautschukband öfver den ledan
de metallen; denna method är både enkel, billig och 
effektiv. 

Elektriska undervattensminor kunna antingen affyras 
af en person på land, sedan det fiendtliga fartygets po
sition blifvit bestämdt genom krysspejling, eller ock kan 
man låta fartyget sjelf frambringa en elektrisk ström ge
nom att stöta emot en apparat, kallad strömslutare ( cir
cuit closer) och slutligen kan man kombinera dessa båda 
sätt, så att de kunna användas samtidigt. Denna kom
bination, som utan svårighet kan åstadkommas, synes 
för praktiska ändamål den bästa. Fig. H framställer ett 
svstem af minor, som affyras efter omdöme. (a) och (b) 
ä~o tvenne stationer; vid den förre är uppstäldt ett gal
vaniskt batt&ri (c z) jemte ett teleskop, fästad t vid nyc
keln för affyrandet. En likadan nyckel finnes vid sta-

l 
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tionon (b), frlin hvi.Iken u!g!l.r en elektrisk kabel till 
hvarje mina; mellan båda stationerna leder en tr,legraf
linie. Dessa kablar äro fästade vid en rad affrfin hvar
andra isolerade kontaktspetsar. När minorna först pla · 
ceras, riktas tuben, som är försedd med hårkors, mot 
hvarje minas läge, och motsvarande kontaktspets fixeras, 
så att den beffnneT sig omedelbart uuder nyckeln, då 
tubens axel är öfverens med minans läge. Om flera 
minor äro i en linie från en station såsom vid (a), är 
en spets tillräcklig för dem alla, men vid station (b) 
måste h var och en bafva sin särskilda. Uti h varje led
ning, tillhörande en viss mina, finnes således tvenne af
brott, och ingen mina kan affyras, så frarot ej båda dessa; 
afbrott på samma gång slutas. Om ett fartyg nalkas 
linien, så följer observatorn vid (b) dess rörelser med 
sin tub, och då det befinner sig på linien af någon viss 
mina, nedför han nyckeln och sluter derigenom ett af
brott, men, för att minan skall kunna explodera, måste· 
äfven observatorn vid (a) nedtrycka sin nyckel, h vilket 
han naturligtvis ej gör, såvidt ej fartyget befinner sig i 
hans linie. T. ex. minan (m 3 ) kan endast affyras, då 
tuberna vid stationerna (som följa fartygets rörelser) äro 
riktade på minans läge, i hvilket ögonblick fartyget må· 
ste naturligtvis vara öfver minan (ma). Passerade far
tyget deremot mellan (m1 ) och (m 2 ) 1 så nedfördes nyc
keln vid (a) men ej vid (b), ornedan man vid detta 
ställe kunde se att fartyget oj befann sig i omedelbar närc 
het af någon mina. I miinga fall är det omöjligt att 
välja on punkt i miniiniens förlängning, liksom (a) utan 
man får placera sitt batteri t. ex. vid (a') och i den hän
delsen måste stationerna (a') och t b) förenas genom en 
särskild ledtr!id för hvarje mina 

Strömslutare är ett instrument, som gör samma tjenst 
som nyckeln, d. v. s. sluter den galvaniska ledningen. 
Tiden modgifver ej att ingå uti detaljerade Lesbifningar 
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öfver de olika formerna af denna appai'at, som blifvit 

uppfunna; principen är helt enkel och lika för alla. 

Strömslutaren liknar till utseende en vanlig boj, inuti 

hvilken en öppning är lonmad mellan tvenne metall_ 

trådar, förorsakande afbrott i den elektriska ledningen, 

men, då yttersidan af bojen fflr en stöt af ett fartyg, 

drifvas metalltrådame tillhopa och sluta ledningen. Om 

minsystemet i fig. H vore sjelfverkancle, så skulle hvarje 

sfi.rskild mina (m 0 m2 , m3 &c.) vara försedel med sin 

strömslutare, inom hvilken det onda afbrottet i kedjan 

befunne sig. Från ett gomensamt batteri skulle leelan

de kablar utgå till hvarje mina, och ~let är tydligt, att, 

om den elektriska ledningen till en viss mina vore åter

ställd genom ett fartygs sammanstötning med dess ström

slutare, så måste strömmon obehindradt passGra från 

batteriet och antända minans tändrör. 

För att kombinera ofvannämnde tvenne methoder 

att affyra minorna i ett systern, betjenar man sig af ett 

instrument, kallad t ström brytare ( circuit-breaker ). Dess 

verkan är alldeles motsatsen till strömslutarens; el. ä. 

den leder beständigt en ström fri\ n ett signal batteri, utom 

då den erhåller on stöt af ett fartyg, i hvilket ögonblick 

afbrott uppstår Don som t1r förtrolig med bruket af 

galvanometern, inser Ld:teli.gon, huru on signal härigenom 

göres, som betyder att fartyget befinner sig öfvor en viss 

mina i gruppen. Då observatorn erhåller donna signal, 

affyrar han ifrågavarande miua genom att med nyckeln 

sätta don i fLirbindolse med täudbattoriet, eller ock 

kan denna förbindelse åstadkommas förmedelst en en

kel elektrisk apparrtt, kallad relais, som sättes i verk

i3arnhet uiaf afbrottot i strömmen från signalbatteriet. 

Ifall man u u ;;·c1wm signaler eller andra medel kan be

stiiuJma ett far tygs position med afseo nde på hvarje 

min a, sil ä r dut iydligt, att man kan aifyra hvilk en mina 

man behagar, alldenstund locluiugen genom tändröret är 
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i si.tt noTmala tillstånd utan afbrott. Betraktar man 

fig. H, inser man lätt, huru signalströmmen mokan~skt 

ersätter en observator vid stationon (b), i det den ut

väljer en bestämd mina, under det att relaisen s[itter 

tändbatteriet i verksamhet i rätta ögonblicket, d. v. s. 

utförer observatorns vid (a) åliggande. 

Frågan om upprensning af en farl ed, försvarad af 

undervattensminor tilihör visserligen företrädesvis sjö

vapnet, men på grund af dess nära sammanhang med 

minförsvaret, tager jag mig frih eten clerom nämna några 

ord. En operation af detta slag förutsätter fdinvaron af 

effektivt försvar från land samt af patrullbåtar eller ock 

skydd af tjoolm eller mörker. Misstänker man elektriska 

antändningsmedel, böra stränderna noga undersökas i af

sigt att uppsnappa ledningstrådarna. Hinder såsom 

stängselbommar, nät etc. måste man söka passera fö1·bi 

eller ock förstöra, hvarefter linier af båtar avancera par

vis, mellan sig förande trossar i ändamål att uppfånga 

flytminor eller strörnslutare. Lyckas detta, så upphalas 

minan försigtigt och bogseras undan, sedan förtöjningen 

blifvit kapad. Andra båtar f(ilja sedan för att med· 

draggar uppfiska trådarno till bottenrninor. Sedan far

leden sålunda till en del blifvit klar, framskicka s små 

ångbåtar äfven parvis, släpande mellan sig kablar, för

sedda med draggar samt skj utande· framför sig ett slags 

ram, bc\·äpnad med hakar och nät, sträckande sig under 

kölen och utanför sidorna. Har man på detta sätt fått 

en fri passage, bör dt'SS bredd omsorgsfullt utmärkas. 

En sådan operation kan ej i allmänb et företagas, om far

ledon är försvarad och bevakad; dessutom furtjonar det 

anmärkas, att de flesta fartyg, förstörda af minor under 

Amerikanska kriget, gingo förlorade uti förut undersökta 

farvatten. 
Då en minposition ej tir skyddad af Rhi.ngsolbommar 

och dylikt, kan man utsända flottor med dj upt stickand e 
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timmerstycken att explodera minorna; är strömmen eller 
tidvattnet starkt nog och botten för öfrigt gyusam, kun
na dessa flottor förses med draggar till att oklara led
ningstrådar och förtöjningar. 

Följande method har blifvit föreslagen, ehuru ej än
nu praktiskt försökt : Tvenne mörsare affyras samtidigt 
genom elektricitet uti divergerande riktning med helt 
små laddningar i stånd att ge en porte af endast 4 a 
500 fot. En ketting fästes förut vid hvardera af bom
berna och en tredje förenar desamma; genom dessa ket
tingar omslutes en area och alla inom denna befintliga 
minor skola troligen, då man halar in på ändarue af de 
båda kettingarne, skadas eller förstöras. En annan plan 
är att affyra stora laddningar bomullskrut uti slidana 
farvatten, der man förmodar undervattensminor vara ut
lagda med afsigt att explodera hvarje mina, som befin
ner sig inom dess verkningskrets; detta är i sjelfva ver
ket samma princip, som begagnas i land, för att attac
kera försvarsminor. 

Experimonter, anställda förra hösten, ådagalade, att 
en laddning af 430 'iE bomullskrut, anhind på 40 till 50 
fots djup under vattenytan förstörde eller skadade alla 
minor pB. on omkrets af 120 fots radie. Ett par ång
slupar skulle på detta sätt inom kort tid kunna hereda 
en fri passage för det största pansarfartyg, isynnerhet 
om operationen företogs i mörker eller tjocka, då man 
ej behöfdo riskera någon verksam beskjutning från för
svarande batterier. 

På h vad sätt man än må använda. båtar eller fartyg 
till att uppfiska undervattensminor, är det af väsendtlig 
vigt att avancera försigtigt och med så sakta fart som 
möjligt. I alla händelser måste det blifm en långsam 
och farlig expedition, och skulle också hvarje skepp och 
b8.t slippa undan utan skada, måste alltid det d01·igonom 
uppk0mna _dröjsm!ilot komma försvaret till godo. 
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II vat:jehanda. 

Kolförb?··ukning på Engelska flottan. Amiralitetet 
har förlidet år utgifvit en order mod afseende på kol
förbrukning å marinens fartyg, h varur följande är ett ut· 
drag. - Hufvudsaklig vigt lägges pli, att man skall el
da med en blandning af Cardiff- och Newcastle-kol, för 
hvilket ändamill rosterna på alla örlogsfartyg komma att 
förändras. - För öfrigt bestämmes, att alla kungliga 
yachter skola begagna de aldra bästa Nixon-kol (utsökta 
W ales kol); vidare att fartyg vid profturer skola e l da 
med Nixon- eller Cardiff·kol, och åläggas de som hafva 
sig ledningen af profturerna anförtrodd, att noggrannt in
registrera resultaten af dessa kol-sorter. Fartyg som 
tillhöra kanalflottan eller äro stationerade på Englands 
kuster eller i Medelhafvet skola använda en lika bland
ning af Cardiff- och N ewcastle-kol, så snart deras eld
städer blifvit förändrade; till dess skola de bruka 1/

3 

Cardiff-kol, blandade med 1
/ 3 Newcastle-kol, hvilken sed· 

nare blandning skall användas på marinens alla öfriga 
fartyg. Med afseende på kolbesparing bestämmes, att 
vid alla öfverfarter och kryssningsturer, med undantag 
af egentliga evolutioner under ånga, en hastighet af 4 å 
5 knop får hållas. Erhftller ett fartyg icke uttrycklig 
befallning om skyndsamhet, och skall det icke p& bestämd 
dag inträffa på uppgifvet ställe, så får det, utom i hän
delse af fara, icke bruka ilnga, då vinden är tillräcklig 
för 4 a 5 mils hastighet, eller då det icke är motvind af 
bramsegelskultjes styrka eller deröfver. Undantag är in
och utlöpande af hamn. Slutligen fastställes den kol
vig-t som ett fartyg efter sin hästkraft får förbruka pr 
timme; användande af full maskinkraft är blott tillåten 
under särskilda omständigheter. Blott för Indiska trupp
transportskeppen finnes ingen inskränkning rörande fart, 
under det att de öfriga truppskeppen icke få öfvergå 9 
mils fart under ånga. 
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l\ian hat sednare gjort jemförelseförsök med Indiska 

truppskeppen Serapis, Orocodile och Euphrates och Hl,tit 
dem gö1'a sina tesor till och från Indien, dels med blan
dade kol, dels med Wales' kol. ~ Härvid har en 
allmän besparing visat sig mot förut. Efter rapporterna 
om de prof, som nu egt rum ombord å trupptransport
skeppen "Orocodile" och "Serapis", under deras resor 
till Ostindien och åter, visar jemförelsen emellan egen
skaperna hos vV aleska kol och en blandning af dylika 
med North Country-kol följande resultat: 

1. Utresan till Bombay. 
Den seglade distansen i "milos" 
Tid i timmar ......... . 
Farten i miles ........ . 
Beskaffenheten af de använda 

Croeodilt•. 

6420. 
725. 
8,s. 

kolen . . . . . . . . . . . . . Blandning. 
Åtgång af kol i tons . . . . . 1180. 
Tillryggalagd distans, i milos 

för hvarje ton kol. . 
Vindens hufvadriktning under 

5,t3. 

787. 
8,9. l 

W aleska koll 
1172. 

resan . . . . . . . . . . . . . Stick i stäf. Stick i stäf. 

2. Hernresan till England. 
Den seglade distansen i "miles" 
Tid i timmar . ..... . .. . 
Farten i milos . . . . . . . . . 
Beskaffenheten af de använda 

6353. 
703. 
9,03. 

kolen ............. 

1

w aleska kol 
Åtgång af kol i tons . . . . . 997. 
Tiflryggalagd distans, i miles 

för hvarje ton kol. . . . . . 6;37. 
Vindens hufvadriktning under 

resan Rum vind. 

6206. 
li63. 
9,5. 

Blandning. 
1427,1, 

Hård, god 
vind. 

Dil man nu analyserar Ta b. l, se vi att Orocodile 
som då begagnade blandade kol, hade uneler sin utresa 
en liten fördel, hvad beträffar kol-åtgången ( 8 tons) fram
för Serapis, som brände vValeska, och hade båda skep
pen samma slags väder och vind, men detta synbara 
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töreträde är lätt förklaradt genom det kända faktum, 
att Orocodile alltid konsumerat mycket mindte kol än 
Serapis. Detta förhållande är till fullo ådagalagt genom 
att hänvisa till Tab. 2. Vi erfara då att Orocodile, som 
brände \V aleska kol konsumerade på hemresan 430 tons 
mindre än Serapis som begagnade blandningen, oaktadt 
det sednare skeppet, hade gynsammare väder och gick 
femtio timmar mindre under ånga. Serapis gjorde så
ledes ondast en distans af 4,:q miles för h,·arj•'! ton kol 
som brändes, emot Orocodilo som tilltyggalacle G,37, som 
gör en skillnad af 2,n3 miles, de vValeska kolen till för
del. Men då vi anse, att en jemförelse af h vad ett skepp 
kan förmå i förhållande till ett annat, af många anlednin
gar icke gifver ett fullt tillförlitligt resultat, föredraga vi att 
jernföra bort- och hemresan för hvardera fartyget särskildt: 

3. Bort- och hemresan för 
H. M. S. Crocodile: 

Den seglade distansen i miles 
Tid i timmar . . . . . . . . .. 
Parten i miles . . . , . . . . . 
Beskaffenheten af de använda 

kolen . ...... .. ... . 
Åtgång af kol i tons .... . 
Tillryggalagd distans för h varje 

ton kol ........... . 
Vindens hufvadriktning under 

resan .. . ......... . 

4. Bortresan och hemresan 
för H. M. S. Sempis : 

Den seglade elistaDsen i miles 
Tid i timmar ...... ... . 
Parten i miles ....... . . 
Beskaffenheten af de använda 

Frön Eng·land l Frun Bombay 
till Bombay. till En~land. 

6420. 
725. 
8,R. 

ö353. 
703. 
9,o3. 

Blandning. vValeska koll 
1180. 997. 

5,43. 6,37 . 

Stick i stäf. Rum vind. 

6129. 
687. 
8,9. 

6205. 
653. 
9,5. 

kolen . . . . . . . . . . . . . \V aleska kol Blandning. 
1427,4 Åtgång af kol i tons . . . . . 1172. 

Tillryggalagd distans för h varje 
ton kol ........... . 

Vindens hufvudriktning under 
5,23. 

resan . . .. .. . ...... Stick i stäf. 

4,3!. 

Hård, god 
vind. 
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J omförande i Ta: b. 3 h vad Crocodile förrnlidde p8. 
utresan under begagnande af den blandade kolsorten: med 

hvad som var händelse11 på hemvägen, då brännande 

W aleska kol, anmärka vi, att hon konsumerade 183 tons 

kol mindre under ~ägen till England, än gftende till 

Bombay, samt att hon för h' arje ton af W aleska kol 

fick en distans af 9
/ 10 mile mera, än hvad som var fal

let, dil. hon begagnade en lika qvantitet af de blandade, 

eller, med andra ord: att hon med 1180 tons Waleska 

kol, i stället för 997, skulle kunna hafva tillryggalagde 

under ånga 75 Hl milos i stället för G420, utgörande en 

ren vinst af 1099 roiles till fö lje af de vValeska kulens 

företräde framför den blandade sorten. Hänvisande å 

Tab. 4 till de resultat som Serapis gifvet, äro vi ännu mer 

förvånade öfver det bestämda företrädet hos de W aleska 

kolen. ~Iötande contraira vindar gick Serapis under 

änga till Bombay med en kolåtgång, som i det hela upp

gick till 1172 tons vValeska kol. På hemresan deremot, 

oaktadt gynnad af en hård god vind och trettiofym tirn

mar mindre under ll.nga än på utresan, brände hon 1427 ,! 

tons utaf blandade kol, lemnancle en ren vinst af 355 
tons, de Waleska kolen till fördel. Undersökande litet 

närmare finna vi dessutom, att för hvarje ton af de 

W aleska kolen gjorde hon en distans af 5,2·3 miles, 

under det att en lika qvantitet af blandningen gåfvo en

dast 4,341 utgörande med de W aleska kolen en vinst af 
9

/ 10 mile per ton, ett faktum icke mindre märkvärdigt, 

enär det utvisar alldeles lika resultat med det, hvilket 

man kommit till på hennes systerskepp "Crocodile". -

- - ·- Skulle ett försök göras att styrka, det ''Baxters 

blandning" (W aleska och N ort h country kol till lika 

delar), oaktadt den är underlägsen i godhet, kostar min

dre än W aleska kol, så äro vi färdige, att giira jemfö

relse emellan deras olika värden, och skola då visa , att 

\Valeska kol icke allenast äro mera verksamma, utan 
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äfven mindre kostsamma och lika si't beqvfi.rna att stuf

va och hancitera som den meranäruncle blandningen. 

Dc blandade kolen rekommenr:lera sig hufvudsakligen 

för bruk i heta klimat, emedan de bibehålla sio- bättre 
ö 

än Wales'. För framtiden skola efter en sednare upp()'ift - e , 

såsom en följd af försöken med truppskeppen alla friin 

Port~~outh och Plymouth utgående fartyg intaga W ales

kol. Afvensil. skall kol-depöten i Gibraltar hafva W ales· kol. 

Deremot skall depöten i Malta hafva l/3 \V ales och 1f3 blan

dade. - I Port Said, Bombay och andra stationer skall hit

tills varande förhållande bibehållas, nemligen hälften 

W ales' och hälften N ordengelska kol. 

(Army and Navy Gazette). 

Donau-monitorerna "JJfat·os" och "Leitha", I Öster

rike hafva blifvit byggda 2:ne monitorer, afseelda för 

Donauflod en~ af h vilka den ena "Maros'' gjorde sin proftur 

den 22 November 1871. 
Dess dimensioner äro : 

Längd öfver stäf. . . . . . . 

Dito mellan perpendiklame . 
Bredd .............. . 

Djupgående efter intagande af alla sigten 

Däcksbalkames bugt .... . .... .. . 

Underkant af kanonportame öfver vattnet 

Tontal (drägtighet) ......... 310. 

Eng. mått 
164 fot. 

160 " 

26 " 

3 " 
l " 
6 " 

8tum. 

6 " 
10 " 

I sjelfva byggnadsmaterielen ingår en del Bessemer

stålplåt, hvarigenom en vigtbesparing af 9,H tons upp

stått. Fartygen äro afsedela att kunna motstii fältartille · 

riets 8 pundiga reffiade kanoner och fördenskull bepans

rade med l 3
/, tums plåt på 8 tums teak; pansam räcker 

10 tum under vattenlinien och är däcket beklädt med 5f
8 

tums plåt för vertikaleld. - Bestyckningen är 2:ne 24 

pundiga bakladdningskanoner, uppställde i ett vridbart 
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torn, som har en diameter af 15 fot 8 tum och G fots 
höjd och kan arbetas rund af G man. .Fartyget medför 
50 granater och JOO karduser per kanon. Maskinen är 
af 80 hästars kraft, som ger 300 indikerade hästkrafter. 
och är fartyget iudeladt i 5 delar genom 4 vattentäta 
skott. Proviant är beräknad för 5 dagar, besättningen 
33 man. Profturen visar en medelfart af 8,3 knop, och 
resultaten i öfrigt fullt tillfredsställande. 

(Arcl1iv fiir Seewesen) . 

Sanunandrag af Kongl. Bref, :Förordningar Gene
ralorder m. m., utgångna från J{ongl. Sjöförsvars

Departementet. 

(Kongl. Bref.) 

Den 21 Juni. Sedan Kongl. Maj:t i nåder medgif
vit, att två sakkunnige män finge tillkallas för att, under 
chefen för sjöförsvars-departementets ledning, verkställa 
de undersökningar och uppgöra de förslag, som blifva 
erforderliga för bedömandet af frågan, huruvida icke en 
del af öfverskotten å fyr och båkmedlen lämpligen bör an
vändas för bestridandat af de kostnader, hvilka kunna 
föranledas af medgifvandet utaf större lättnad i skyldig
heten att taga lots, har Kongl. JVIaj :t under denna dag 
i nåder uppdragit åt kommendörkaptenen af 2:a ld . O. 
G. von Otter och chefen iör vestra lotsdistriktet O. 
W. B. J. Forsell att i berörda afseende statsrådet till· 
handagå. 

Den 6 Juli. Sedan Vi uti nådigt bre f den 25 April 
1862, jemte det Vi frikallat de flottans station i Carls
krona tillhörande skeppsgossebriggar från skyldighet att 
taga lots, när de från dervarande inre redd utsegla och 
samma dag dit återvända, tillika tillåtit att ett belopp af 

247 

l rdr 50 öre om dagen finge för hvarje brigg af veder
börande fartvbo·sbefälhafvare användas för lotsnino·ens verk 

" b -

ställande ombord genom ackord med lämplig person, samt 
derefter genom nåd. kungörelse den 20 JVIaj 1870 stad
gat befrielse för alla kronans fartyg från skyldighoten 
att taga lots, dock att, derest för ledning af dylikt far· 
tyg, erfordrade om farvattnet kunnig person, den der 
icke vore å fartyget inmönstrad eller förhyrd, om biträ
de vid lotsning icke finge anlitas annan än kronolots, 
der sådan funnes att tillgå. 

Så hafva Vi på derom gjord anmälan, i förväntan 
att cheferna och öfriga officerare å ifrågavarande skepps· 
gosse briggar, förvärfvat den kännedom om farvattnet när
mast omkring den station de tillhöra, att särskildt lots· 
biträde vid beseglandet af detta farvatten icke i allmän
het behöfver anlitas, härmed velat förklara, att den i 
förstnämnda 18G2 års nådiga bref anslagna ersättning för 
lotsning icke vidare kommer att utgå. 

Den 13 Augusti. Godkännande af kontrakt om 
grundläggningsarbetet för en lyftkran vid Stockholms 
station. 

S. d. Angående fortsatt begagnande af korvetten 
Svalan i och för grundläggningsarbetena till fyren å 
Dämman m. m. 

D<m 24. Angående slopnillg af chefsfartyget Tycho. 

S. d. Angående förlängd tid för anmälan till de 
genom Kongl. brefvet den 10 Maj 1872 tillåtna båts
mansvakanser. 

Den 29. Angående afslutad öfverenskommelse mel
lan Sverige och Ryssland, rörande kustfarten mellan 
Sverige och Finland. 

Den 30. Angående förändring i leveranstiden för 
Motala me kan i ska verkstad. 



248 

(Generalorder.) 

Den 29 April. Att lända till efterrättelse vid tillämp
ningen af den under den 19 Maj 1871 fastställda sjöaflö
nings reglemente 3 § 2 morn. har Kongl. Maj:t i nåder 
fastställt följande besättningsstyrkor för nedannämnda 
fartygscerter, hvilka icke finnas upptagna i Tab. I af 
reglementet för Kongl. Maj:ts flotta vid tjenstgöring 
under sjöexpeditioner (l:a afdelningen) nemligen: 
För ångfregatten "Vanadis" Summa 311 man. 

, ångkorvetten "Balder" , 211 " 
, monitorer, hvardera, , 80 , 
, pansarbåtar, hvardera, , 35 , 
,, kanonångbåtar, hvardera, , 35 , 
, skeppsgossebriggarna "Skirner" "Snapp-

opp" och "af Wirsen", hvardera, , 49 , 

Den 30. I den för pansarbåten "Fenris" under den 
16 sistl Mars för sommarens expedition utfärdade be
sättningslista skall antalet kanonierer och båtsmän min
skas med 8, så att hela besättningsstyrkan utgör 28 man. 

Den 4 Maj. Tillåtelse för ynglingen C. G. H. 
Peyron att såsom extra kadett på egen kost åtfölja fre
gatten "Vanadis" på detta fartygs nu förestående öf
ningst!g. 

Den 6. Kongl. Maj:t har på deroro gjord under
dånig hemställan i !'låder befallt, att den under den 16 
sistlidne April utfärdade besättningslista för postångfar
tyget "Polhem" ska.ll ökas med två man gemenskap, 
samt att dessutom till tjenstgöring å detta fartyg må 
kommenderas ytterligare fyra man, hvilka sednare lik
väl böra med briggen ~Gladan" återvända i höst, då 
nämnda brigg lemnar de arktiska farvattnen för hemresan. 

Den 10. Löj.tnanten vid flottan G. R. Sjöberg be
viljas tre månaders in- och utrikes tjoostledighet räknad 
från och med den 21 instundande Maj. 
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Don 14. Kongl. Maj:t har till chef å ångfartyget 
"Sköldmön" under detta fartygs expeditioner innevaran
de år, i nil.der behagat utse löjtnanten vid skärgil.rds
artillerict C. E. de Ohamps, kommande bemälde löjt
nant likväl att, utan hinder häraf, fortfarande bestrida 
sin adjutantsbefattning i sjöförsvarsdepartementets kom
mandoexpedition. 

Den 15. Kanonbaten "Ingegerd" skall inmönstra 
den l nästkommande Maj. 

D en 1G. Tiltåtelse för ynglingen H erman Otto von 
Ekensteen att, såsom extra kadett på ogen kost åtfölja 
fregatten "Vanadis" pil. hennes nu förestående sjötåg. 

D en 25. Kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas 
nya reservstat H. Annerstedt beviljas G månaders in
och utrikes tjenstledighet, räknad från och med den 11 
instundande J u ni. 

S. d. Kaptenen vid flottan G. N. af Kloreker be
viljas in- och utrikes tjenstledighet till och med den 23 
nästkommande Augusti . 

Den 28. Kanonbåten "Uunhild'' skall, efter sin 
återkomst till Karlskrona afmönstras, bibehållande upp
börderna ombord. 

Don l J u ni. Kong l. Maj:t har funnit sig föranlåten 
nådigst förcskrifva, att tillsvidare : 

l:o. Ingen må erhålla uppmuntringspenningar för de 
f(irsta tjugoer. (2l) dagarnos tjcnstgöring ombord å far
tyget, afdelnir,gen eller es1\:adern. 

t:o , Undet' öfriga expeditionstiden må icke pil. en 
gång flera af manskapet ombord i samma fartyg åtnjuta 
uppmuntringspenningar ~Ln högst 

1/ll af hela gemenskapsstyrkan: högsta klassens, 
:.!l 

/ 12 " " 

3/u " " 
gemenskapsstyrkan 

" 
" r~Lknrtd efter 

andra ,, 
bgsta , 

sitdan hon vid fartygets 
18 
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inmönstring sig befann, och skall efter hvarje månads
mönstring i loggboken antecknas ej mindre, hvilka som 
förflutna månaden tilldelats, utan ock dem, som för sam
ma tid fråntagits uppmuntringspenningar. 

Derjemte skall reglementets föreskrift om viikoren 
för uppmuntringspenningars undfående såsom särslcild 
uppmuntran, och om deras utdelande endast efter sträng 
pröfning, noga efterlefvas. 

Den 5. Briggen "Gladan" och ångfartyget "Pol
hem", skola, för deras förestående arktiska expedition, 
i Oarlskrona inmönstras vid tid, som stationsbefälhafvaren 
äger att -efter sig företeende omständigheter bestämma. 

Den 6- Kongl. Maj:t har i nåder tillåtit att, efter 
kanonbåten "Svensksunds" återkomst till stationen, detta 
fartygs 6 7l:iga kanon må utbytas mot on 12 l7 :ig kanon. 

Den 7. De till eskadern hörande pansarbåtar, kanon
båtar samt afdelningsfartyget "Kare" skola inmönstras 
den 21 innevarande månad. 

S. d Korvetten "Thor", fregatten "Vanadis", mo
nitorerna "Loke", "John Ericsson" och "Thordön" samt 
lmnonbåten "Gunhild" skola inmönstras den 25 innev. 
månad. 

Den 8. Kongl. Maj :t har i nåder befallt., att den 
under den 16 sistl. Mars för pansarhåteu "Hildur" ut
färdade besättuingslista skall ökas med 4 man ge
-menskap. 

Den 10. Kongl. Maj:t · har i sammanhang med 
Dess nådiga bref af den 17 sistlidne Maj, i nåder beha
gat utse kommendörkaptenen af 2:a kl. vid kongl. flottan 
och riddaren E. S. K. Peyrou att från och med den l 
nästkommande Juli och tillsvidare vara militärattache vid 
Kongl. :M:aj.ts .beskickning i England. 

Den 13. Kanonbåtarne "Svensksund" och "Alf
bild" sk0la afmijnstras Lördageu den 15 dennes med 
bibehfLllande af uppbörderna ombord. 
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Den 14. Underlöjtnanten vid flottan A. G. N. 
Leijonhjelm beviljas 3 års tjenstledighet från och med 
den 15 nästkommande Augusti för att ingå i Kongl. 
Storbrittanisk örlogstjenst. 

Den 15. Kongl. Maj:t bar i nåder befallt, att mo
nitorerna "Lokes" och "Thordöns" under den 16 sistl. 
Mars, utfärdade besättningslistor skola ökas med hvardem 
en vapensmed. 

Den 25. Kaptenen vid flottan A. O. Schönmeyr 
beviljas förlängd tjenstledighet till den 3 instundande 
November att vistas inom och utom riket. 

Don l Juli. Kongl. Maj:t har i nåder befallt att 
korvetten "Thors" besättningslista skall ökas med l 
styrman, 4 matroser och jungmän samt G artilleribåtsmlin 
och båtsmän. 

Den 5. Kaptenen vid kongl. flottan O. Öhrström 
skall, efter till kommendörkapten af 2:a kl. befordrade 
E . S. K. Peyron, tillsvidare vara chef för l:a matros
kompaniet med åtnjutande af derföre på stat bestådda 
arvode. 

Den 6. De under kommendörkaptenen af 1:a kl. 
m. m. O. Fr. K affes befäl ställda skeppsgossebriggame 
skola, i likhet med hvad föregående år egt rum, äfven 
i sommar utsträcka sin segling utom Oarlskrona område, 
under en tidrymd af högst 6 veckor. 

D en G. Kanonbåten "Gunhild" skall omkring den· 
5 nästkommande Augusti inträffa i Oarlskrona för att 
derstädes afmönstras och ånyo klargöras för att, vid ka-· 
Jettkorvetten "af Ohapmans" omkring den 10 instundau
dande Augusti väntade ankomst till Oarl'skrona yttre 
redd, ställas under korvettchefens, kommendörkapten J .. 
Ankareronas order och användas till kadetternas öfvande 
i lingmaskinlära och lingfartygs handterande m. m. 

Den :!9. Kongl. :Maj:t har i nåder befallt, att kor
vetten "Balder" skall utrustas, för att vid den tid i 
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sommar eller stundande höst, då MDtala mekaniska verk· 
stad hunnit afsluta de pågående förändringarna i farty
gets maskineri', kunna företaga besigtningsresa, samt för 
att sedermera, så snart korvettens maskineri blifvit af 
kronan antaget, utsändas på omkring en månads prof
resa. 

Chef: kommandörkaptenen af 2:a kl. O. Lagerberg. 
Sekond: kapten O. Öhrström. Bosättningsstyrka 

213 man. 

Den 12 Augusti. Ångkorvetten "Balder" skall in
mönstras i början af nästkommande September å dag 
som befälhufvaren för flottans station i Oarlskrona eger 
att, efter sig företeende omständigheter, bestämma. 

Den 13. Underlöjtnanten vid skärgårdsartilleTiet.C. 
W enneTström sh: all fortsätta den af honom forlidet 'år 
påbörjade lärokurs vid contral-institutet för gymnastik 
och vapenföring samt löjtnanten vid kongl. flottan G. J. 
Sjöberg och undrrlöjtnanten vid kongl. flottan S. von 
Franckon skola deltaga i den nya lärokurs, som vid 
nämnda institut skall taga sin bö1jan den l nästkom
mande SPptember. 

Den 17. Kaptenlöjtnanten vid Kongl. lHaj:ts flottas 
nya reservstat A. J. Blom bevi1jas inrikes tjenstlodighet 
från och med den G instundande September till den 15 
Maj 1873. 

Den 24. Konteramiralen och kommendören m. m. 
O. A. Sundin beviljas in- och utrikes tjenstledighet, räk
nad från och med den 8 till och med den 30 instun
dande September. 

S. d. Tillåtelse att en af skärgåvdsartilleriets sta
tions kanonbåtar som stationsbefälhafv.aren eger utse, fli.r 
användas vid transport af bli.tsmän ti.ll ech från stationen 
i slutet af nästkommande September månad. 

Den 28. Tillåtelse för ynglingen E. A. A.nstrin 
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att slisom extra kadett pli egen kost åtfölja fregatten 
"Vanadis" på detta fartygs nu förestående öfningståg. 

Den 27. Löjtnanten vid ·skärgardsartilleriet O. E. 
de Ohamps beviljas utrikes tjenstledighet fdin och med 
den 2 nästkommande 'September till samma mli.nads slut, 
äfvensom tillli.telse för ho.nom att utrikes tillbringa sin, 
den l nästkommande Oktober, tillkommande semester. 

Den 3 September. Korvetten ·"Lagerbjelke" skall 
hädanefteT och tillsvidare tillhöra kongl. skärgårds-ar
tilleriet. 

Den 19 Mars. Sjöförsvars-departementets militäriskt 
tekniska ,byrå skall uppgöra förslag till behöflig minma
teriel för försvaret af vissa nanmgifna positioner och 
inlopp. 

S. d. Sjöförsvars-departementets militäriskt tek
niska byr5. skall inkomma med yttrande, huruvida icke 
tiden kan anses vara inne att antaga metersystemet för 
benämnarrdet af alla nya rafflade kanoner, som för sjö
försvarets räkning amkaffas. 

Den lf> :Maj. Sjöförsvars-departementets militä-
riskt tekniska byrå skall iako.mma med förslag tillladdnin
gar af såväl belgiskt som svenskt krut för bakla.ddnings
kanoner. 

Den 25 Juni. -Sjöförsvars-departementets militä
riskt tekniska byrå skall inkomma med yttrande och 
förslag, om och i h vad mån pansarbåten .Garmers utred
ning och inventarier eller tyngder kunna min_skas för att 
få fartyget att flyta lättare. 

Den 2 Juli. Sjöförsvars-departemen.tet.s militäriskt 
tekniska byrå skall uppgöra förslag och ritning å refflade 
mörsare. 
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JI'örändringar inom sjöförsvarets kårer och stater. 

Utnämningar: 

Don 5 April. Vid kongl. flottan: till kommendör
kapten i l:a klassen, kommendörkaptenen S. A. Lager
berg; till kommendörkapten i 2:a klassen, kaptenen K. 
Peyron; till kapten, löjtnanten Lilliehöök; till löjtnant, 
underlöjtnanten von Holten. 

Den 19 Januari. Till kapten, löjtnanten Stuel von 
Holstein; till löjtnant, underlöjtnanten O. Pettersen. 

Den 5 April. I lcongl. flottan: Till kommendör
kapten af 2:a klassen, kaptenen F. vV. von Otter. 

I skärgårdsartille1·iet: till major, kaptenen Th. 
Arwidsson; till kapten, löjtnanten C. P. Ekermann; till 
löjtnant, underlöjtnant Bretzner. 

Den ]() Maj. Vid Kongl. JYiaj.·ts flottas nya re
servstat: till kaptenlöjtnant, premierlöjtnanten O. B. von 
Fieandt. 

Den 15 Mars. Vid läkarestaten: till öfverfältläkarc, 
regementsläkaren doktor Manfred Piirst; och 

Den 28 Juni. Till regementsläkare, l:e bataljons
läkaren, doktor C. Th. Lundbergh. 

Den 21 Juni. Vid civilstaten: till öfverkommis
sane, vice häradshöfdingen A. Gasslander. 

Transporterade: 

Den 15 Mars. Till flottans indragningsstat, kapten
löjtnanten vid Kongl. Maj .ts flottas nya reservstat A. E. 
W allenstran d. 

Den 22 Mars. Tilllotsfördelningschef i Norrköping, 
underlöjtnanten vid flottan Werner. 

Den 27 September. Till navigationslärare i Göte
borg, löjtnanten vid fluttan J . LagervalL 
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Den l Februari. Till ledamot i förvaltningen af 
sjöärendena, kommendörkapten Ameen. 

Den l Februari. Till ledamöter i tekniska byrån 
kommendörkaptenorne Ameen och F. "\V. von Ottor samt 
kapten Ekermann. 

Den 29 Pebruari. Till tygmäs tare i Carlskrona, 
kommendör-kaptenen Kafle. 

Den l Juni. Till extra mariningeniör: c i vilingeniör 
Ringströ m. 

Den l Juli. Till militärattache vid Kong l. 1\faj:ts 
beskickning i London, kommendörkapten K . Peyron. 

Utnämnde: 

Till kommendörer af Norska S:t Olafsorden: kom
mendör A . Petters0n och kommendörkapten A. J. Ro
sengren. 

Till riddare af dito dito, majoren Ph. Virgin, kap
tenerna M. von Krusenstierna och O. R. Nordenskjöld. 

Till riddare af kongl. svärdsorden, kommendörkapt. 
C. G. von Ottor; af kong l. nordstjo rueorden direktör 
Gjerlir.g; af kongl. W asaorden, kammarförvandten L u beck. 

Af"sked: 

Den 14 Juni. Ur krigstjensten: kaptenen grefve 
O. Cronstedt. 

Den 27 September. Chefen för norra lotsdistriktet, 
kommendörkapten U. E. Engelhart. 

Dödsfall : 

Kommendörkapten C. Kloman den 4 .E'ebruari. 
Öfverkommissarien C. <T. Rubendick den 26 Pe

brum·i. 



l{ongl. Örlogsmanna-sällskapets sammanträde 
den G November 1872. 

Vid behandling af de inom bPstämd tid till Kongl. 
Örlogsmanl_la-sällskapet inkomna svar a den utställda 
Prisfr~gan, stamwde Sällskapet i det beslut att hem
bära författame sin varma erkänsla för de tänkvärda 
sanningar, som än i flera än i färre afseenden i de in
gifna svaren blifvit uttryckta , och derjemte anhållå att 
fortfarande få förfoga öfvcr samt i Sällskapets handlingar 
bevara dessa skrifter. Skullo ett sådant medgifvande 
icke lemnas, torde det sätt, pä hvilket dylik shift bör 
återställas till dess författare, uppgifvas till Örlogsmanna
sällskapets sekreterare. 



Fig.B. 

E'· s r'" J g,...,, 

--= . .:=.....-----==--=--

-- ~ 
" =:o o o~ 

~~c 

l ~~ · 

C F S ---===-~ 
, T~cr.: '-' ~---< re,.. 




