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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD PENSIONERING FÖR FLOTTANS KORPSER *)
Sedan !{ougl. Maj:t anbefallt Direktionen för Anl:ts-Krigsm:Jns-kassan att uppgöra försiag till en förbåttrad pensionering samt att, sedan Kassan~ delegare blifvit hörde, inkomma mrd samma förslag jemte desses yttrande deröfver, så
hade Dirol\lionen nppgjordt ett så lydande

FÖRSLAG TILL PENSIONS-STAT
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R:dr. öre.

Amiraler af alla grader

65

6000

Kammar-Rad, Ofver-Kommissarie . .
med högre lön,
Ofverste-Löjtnant och l :ste lVIajor vid
. .
Marin-Regementet . .
K01ilmendör-Kapitener med lägre lön,
Departements-Chefen vid Mekaniska
korpsen, sekreterare och Kamr~rare
l Kongl. Förvaltningen af Sjö-Arendena, Lots-Distrikts-Chefer, 2:dre Major vid Kong!. Marin-Regementet, Kapiten vid Konstruktions-korpsen .

60

65 3000

55

65 2666 66

55

65 2333 34

Kommendöre~, Ö~yerstar, Lots-Direktör,
Ko~m1endör-Kaptener

4

)

Pro tokolleroa Mro for vidl yft ige att h!ir or-dagrant införas . . Red.
har således 5ett sig nödsakad npptaga .endast det hufvudsnkligaste d era f; l! fven med fara att ej ki1nna så, som talarne sjelffe,
utveckla desses yttrade ~sigfer och motiverne derför.
R ed. an m.
1

Fält-Läkare, Kapiten vid Flottan med
högre lön, Machinist-Officer med
högsta lön, KapHen-Löjtnanter vid
N.pnstruktions-korpsen med högre lön,
Kontorsförmän och Selm~terare vid
Statiunerne, Förvaltare och Proviantniästare efhn· 20 tjensteår i be(attningen, Kas~_ör i Kongl. FörvaltpinO'en af Sjö-Arendena . . . . 55 f 60 2000
Kapit~er vid Flottan med lägre lön,
.i
Kassören vid Carlskrona Station, Redogöraren vid Götheborgs Depöt, Förvaltare och Proviantmästare efter 10
tjensteår i befattningen, Machinistl
Officer med 2,500 Rdr lön . . . 55 60 [1666
Kapiten-Löjtnanter vid Flottan med högre lön samt vid Ko~strnktions~korp__sen med lägre lön, Ofver-Ingemeurer
vid fyran1c, Lots-Kapitener, Kapi·
tener vid Marin-Regementet, Registratorn och Aktuarien, Notarien, Kam. marfö~·van~lten och Bokhåll~ren inom
Kong!. Förvalt?.ingen af Sjö-Arendena,
Re<><istratorn 'hl-Lots-Kontoret . . . . 55 60 1466166
Kapit~n-Löjtnan t.er Yid Flottan med lägre lö.n, Kapiten, vid Mekaniska
korpsen, Macl;!inist-Officer med 2000
Rdr lön, Auclitör, Advokatfiskal, KassUr , vid Stockho1ms. Station, Kammarförvandter ·vid Stationerne, Förvaltare, Proviantmästare, Begements-Lä55 60 1333 34
kare . . . . . · · · ·
1100
Lots-LUjtnanter, Fyr-lngenieurer . . .
~achinist-Offtcer med 1500 Rdr lön,
Revisorer, Regementsskrifvare, Registratorn vid Befälhafyande Amira1000 lens Kansli . . . . .
Primier-Löjtnanter vid Flottan och Konstruktions-korpsen med högre lön,
Förste LUjtnanter vid Mer in-Rege. mentet, Löjtnant vid Makaniska korpsen, Bokhållare, Inspektorer, Förste
800 Bataljons-Läkare
. . . .

l

l

l

l.

Premler-Löjtn:er vid Flottan med lägre
lön, Kanslister och Kammarskrifvare
i Kong!. Förvaltningen, Andre Löjtnant_er vid Marin-Regementet, sekundLöj tnanter vid Konstruktions-korpsen,
Kanslister med högre lön vid Stationerne .
. . . . . . .
Bildhuggare, Öfver-Machinist med högre lön . . . . . . . . . .
sekund-Löjtnanter vid Flottan med högre lön, Andre Bataljons-Läkare, Dn·
der-Löjtnanter vid Uarin-Regementet,
Kong!. Flagg-Under-Officerare, Fanjunkare vid Marin-Regementet, Kammarskrifvare och Kanslister vid Stationerne, Under-Konstruktörer . . •
Verkmästare med högsta lön, och andre Mästare, vid Vm:fret med lika lön,
Varfs- Bokhallarc, Ofver- Maehinister
med lägre lön . . . . . .
Maeh inister och Mästare med 660 Rdr lön
Sekuml-Löjtnantt>r med lägre löa, Öfver-Styrmän, Öfver-Konstaplar, ÖfverSkeppare, Qvartersmän, Maehinister
och Mästare, samt Verkgesäller med
600 Rdr lUn, Vaktmästare hos Kg!.
Förvaltningen
. . . . .
Under -Styrmän, Under-Konstaplar, Un~
ger-skeppare med hög•·e lön, LotsAldermän, Fyrmästare . . . . .
Under-Styrmän, t.:nder-Konstaplar, Under-Skeppare med lägre lön, Furi·
rer vid Marin-Regementet metl högre
lön, Väbel . .
.
. .
Qvartersmän med lägre lön, Mästare
Under-Mästare och Verkgesäller me(l
480 Rdr . . . .
. . . .
Instrument- och Kompassmakare, Kam:
Kammardrängar i Kg!. Fönultningen
Furirer vid Marin-Regementet med lägre lön, Regements - Trumslagare,
Vaktmästare vid Stationerne . . .
Kammardrängar vid Stationerne .
Hautboister . . . . . . . . . .
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"VIIIi.or Cör Pell!dons et•hålland•·
4. Årliga afgiften till pensionsfonden utgår med sex
procent af pensionsbeloppen.
2. Om någon får annan tjenst f1 Hilwts Stat, så skall
ban mista pensionen, om den nya tjenstens inlwmster uppgå till 3000 Rdr Rrnt årligen, men i annnat fall och om
pension af andre medel än Am:ts-Kricsmans-l;assans erhålles,
eller pensionär får någon beställning på Ril<ets Stat med
mindre årlig inkomst än 3000 Rdr Rmt, erhålles pension
endast efter gamla lönen före 1858, samt efte1· i 838 års
Reglemente för Amiralitets-l{rigsmans-Kassan.
3.

Endast hädanefter afgående äro berättigade till de
nya- pensionsbeloppen.
4. Om någon enskilt, efter de nya grunderna, skulle
få mindre pension, an hva1 till han, efter gamla lönen, varit
berättigad, skall han bibehållas vid sina förra rättigheter och
afgifter.
5. Den som enlir;t Reglementets medgifvande, vill afgå
med l:dels pen sion vid 50 års åld er, eller före uppnådd full
pensionsålder, erhåller framdeles ingen vidare pensionsfyllnad.
6. Amiraler pensioneras först vid 65 år och Öfverstar, Kommendörer n1ed vederlikar vid 60 år.
1. Den, som efter innehafd pension utu1' AmiralitetsKrigsmans-kassan, erhåller annan lön eller pension, som medför mistning eller mimlj,ning ar pensi'on utur kassan, slwll
nar afsked från den nya Ijonsten erhålles oc!J pension dervid ej fås, återfä sin förra pension.
8. sekreterare vid: Stationerne hafva pensionsrätt till
lika bol~pp med Kontorsföwån, och Amiralitets-Proviantmåstare lika med Förvaltare, efter tjonstet iden.
9. ö fver-lngeniören vid fyrarne erh&ller pension lika
med Kapten- Löjtnanter mod högre lön.
4O. Lots-Åldermän or.h Fyrmästare få pension lika med
lågsta U nder~Officersu rad en vid flottan metl högre lön.

~L

Lönafördelarne skall don afg~ende hafva ätnjuttl
minst två år, och för dem lika lång tid till l1assan bil]r()€it.
12. Under lön förstås för roilitåren: lön och tionstgöringspen-ningar, samt för civile: lön och såsom lönetillökning fllr viss tjenstetid bestådd fyllnad. Arfvoden och spanmål in natura samt inqvarteringspenningar få ej inberäknas
i lönaviikoren.
43. J tjenstgöring vid påkommande krig qvarstå K.om-:mend örer, Kommendör-Kaptener och deras vederlikar i lönev äg , efter erhållen pension, till fyllde 65 år, samt alle andre pensionerade till 60 år. De militäre tjenstgöra, när
de pakallas, i land, och de civile vid kommissariat eller uti
med deras innehafde tjenster jornförliga extra befatt!iingar.
C a r l s k r o n a den 27 November 1858.

s.

v. U.rusenstierna.
C. J. llubeudicli.

C. Mellilter.

C. '"· Cinunerdsbl.

C. Trägdrdh.

F. Lindbom.

Emot detta förslag hade Direl1tionens leda mo$ ÖfverCommissarien Hubendicl1 inlernnat en så lydande

lleservation.
Då jag ej delar Kong!. Direl1tionens äsigt att uppståila
och föreslå en pensio-ns-kla!tSificering, nr det ock min s.kyldighet att redogöra för de skäl, som förhindra mig att deltaga
i Kong!. Direlilia nens fattade beslut i sådant afsee nde . Dessa
skål äro följande :
1:o. En pensionstabell med ulsatte pens ionsbelopp för
hvarj e Embets- och Tjensteman är till prN'lcipen alltid osäker och vacklande, ty lika oralt anser jag det vara, att bibehålla pensionsbeloppet, om lönen ökas, som jag anser det
principvidrigt att låta ett högre pensionsbelopp qvarstå, om

7
li:!nen ned&attes, enär panslonstngarno d~ skulle få gtörro
'
flOtilsionsförmåner, lln vedeflilia·r i löneväf:.
proportio
nga,
böra
ej
jnr;
anser
adarne
Amiralsgr
·
- · 2:o.
nss-1\rif:sma
Amiralitet
af
nalt emot lönerne, större förd elar
kassan, ån andre Embets- och Tj enstemiln, hvadan jag silrskilt nödgas reservera mig emot de för dem i pension slabellen uppförde pensionsbelopp af 6000 Rdr, då nil slan alle
andre Embets.- or.h Tjenstemån endast blifvit uppförde till
f:de'lar nr lönerna.
3:o. En pensions-stat, grundad på en fast och orubblig
princip, år ir.ko beroende af lönernas höjande eller förminskande, utan kan under alla förhållanden och · jemlillin:::ar af
löner, lika lätt och säkert tilliimpas.
4:o. De lflgro Tjoostamännens löner kunna, i afseende
på· pensionsbeloppen, ej tåla en minskning, Jil;a stot' med
de högres. De fleste ibland de lägre pensionär erna äro Under-Officerare och Handverksmästare, som jemte lönerne hafva 3 a 4 tunnor spanmål in natura, dem de med pensionslagandet mista; och således skulle, med en dyl il( tabell, grundad på ~:delar af lönen för alla, de lugsta mista i proportion vida mer lln de högre, och de högste få proportio naliter allramest, ellet' nästan hela lönen i pension. Delta anser jag stridande emot rättvisans grundsatser.
Då jag sålunda ej lwn godkänna den af [{ongl. Direlitioneo upprätt;,1de pensionstabellen, hufvudsaldigen grundad på
likheten med armeens ponsionering, bör jag ocl; vara sl•yldig
att afgifva ett förslaff till pensions-slat föt' flottan. Mod armeens aflöningsförhållanden har flottan föga gemensamt. Vid
flottan finnes ingen indeld lön. Alla hafva der penninge löner. Om endast några få sporteltjenster jemföras med vederlikar, så kan samma grund för pensionering tillämpas vid
aHa flottana korpser, h•ilket ej ka'n ske vid armeen.

, ..

flår följer nu ett

Försla g till Pesnio ns·Stat för li.ongl . ~aj;$s
l<'lotta s Embet s- och Tjenst e.nän sa1nt ·
Ded:j('u tc.
hvilkas löner ej nppgå till högre belopp
hela lönen i pension.
bibehålla
än 500 Rdr Rmt
2:o. För löner öfver 500 Rdr, afdra ges 8 procanl till
och med 600 Hdt·, och derefter ölws afdraget med i pro~
cent för hvarje ytterligare 1 OO:detal, och återstoden blifver
pensionsbeloppet, så alt för lön öfver 500 till och me~ 600
Hdr afgft 8 procent, derifrån till och med 700 Rdr 1 .9 procent, derifrån till och med 800 1\dr, 1O procent, o. s. v. intilldess afdraget hunnit upp till 33 procent, hvarefter all~
öfrige pensionsberättigade erhålla ~:delar af lönen i pension,
hvilket inirälfar från och med 3200 1\dr lön och för alla
löner derulöfvcr.
3:o. Solirr ff) l'aro vid stalioncrne eriJ fi lla lil;a pension
mecl [{onlorsförmän, och Am:ts-Provi antmäslar!Jn lika med
Fönaltare i mån nf tjensteliden, och alla desse erlägga
pensionsargifter till eonhanda belopp med deras vederlilwr i
.f :o. Alla de,

)

''

pensionsvii g.
~:o. Öfver-lngeniören vid fyrarn a e rh åll er ponsion, Jilia
med [{apilen-Liljtnanter vid fl ottan med hi)g re lön.
5:o . Lots-Åldermån och Fyrmä stare få pension lika med
lågsta Under-Officersgrad en vid flottan mod högre lön.
6:o. Under lön förstås, för militären : lön och tjenstgöringspenningar, samt för cil'ile: lön och såsom löntillökning föt· viss lj cnslet.id best5d d fyllna d. Arfvod cn och spanmål in natura samt ioqvartoringspenningar få eJ inberäknas

i lönevilkoren.
7:o. Lönafördelarne slwll don afgå ende hafva . åtnjuti~
minst två år och för dem lil(a lång tid till l(a ssan bidragit.
8:o. Den, som efter Reglementets modgifvande, vi_l l afgå med ~ pension vid 50 års ålder eller före uppnådde fulla
pensionsår, erhåller ingen vidare fyllnad i pensionen.

8
9:o. Amiraler pensioneras först vid 65 års fllde1', samt
Öfverstar, Kommendörer med vederlika~· i löneviiff, vid 60 å r.
Alla öfriffe vid 55 års ålder.
1 O:o. Om någon får annan tjenst ä Ril;ets Stut, sft
skall han mista pensionen, om den nya tjenstens inkomster
uppgå till 3000 Rdr 1\mt årligen, men i annat fall, och om
pension af andre ruedel än Am:ts-Kri!'jsmans-lwssans erhiille>,
eller pensionär får någon beställning på Hil;ets Stat med
mindre inkomster än 3000 Rdr, erhålles pension enda st efter gamla lönen före 1858 samt efter 1838 års Reglemente
för Am:ts-Krigsmans-kassan.
11:o. I tjenstgöringssl;yldighet vid pålwmmando lirit:
qvarstä Kommendörer, Öfverstar, Kommendör-Kapilener och
vederlikar till fyllde 65 år, samt alla öfrige pensionerade till
60 år. De militäre tjenstgöra när de påkallas, i land, ocl•
de civile vid kommissariat eller uti med deras innehafde tjonstar jamförlige befattninffar.
C a r l s k r o n a den 27 Novemb81' 1858.

c.

J. llubeudich .:.

För a,tt öfver desse förslag höras voro l<assnns del er, nre
kallade att sammanträda å stationorne den 16 Februari t 859.
V i d C a r l s k r o n a s t a t i o n öppnades sammanträdet af Contre-Amiralen m. m. von Krusenstierna, hvillwn,
'Såsom Ordförande i Kriffsmans-lwssans Direktion, lemnade
följande upplysningar.
1:o. Att den föreslagna pensionsförhöjningen icke kan
gå i verkställighet med mindre statsbidrag erhålles.
2:o. Att för vinnande af likhet, såvidt möjligt, med armeens pensionsstat Direktionen hufvudsaldiffen följt den tariff
som finnes uti Svensk Författningssamling ftr 1858, N:r 15.
3:o. Att, enär denna tariff bestämmer 6000 1'\dr pension
för Generaler, Landsl1öfdingar, m. fl ., har Direktionen ansett
föreslå samma pensionsbelopp för Amiraler.
rätt vara

att

Hå!'efter llppnadt1S dishussionen .

Kommendör-Hapten Löwenborg yttrade all hufvudg nmden för 1838 års pemionsregle mente, hvilllet nu i mer ån
20 är varit pröfvaut, synes böra ingå i hvarje nytt pensionsförslag . Donna grund, nem!.: fulla lönebeloppet för de sva-

gast lönte samt deröfver förminskning med stigande procent
ansåg talarn rationel och under alla förhållanden littl tillämplig. Talarn citerade utlåtanuet härom af 1838 5rs 1\evisorer,
hvill1a förklarade "göra sig en ära af att för l{onp,l. Maj:t i
underdånighet anmäla såsom sitt eget" detta förslag , hviltiet
de ansilgo vara bygdt på ''erfarenhet, rftttvisn och billighet."
Emot Direlilianens ifrnffavarnndo försing hade talam dessutom den invändning, att detta iclie hvilar på en bestämd
princip, lil1a för alla. Så t. ex. fiir Contre-Amiral hela lönen,
men en stor del af ö[riee graderna endast ~ af lönen, såsom pension.
Det vore i öfrir,t mera sl1äl att minska, ii n att Itlerlieare
förhöja pensionsaf!'jiften. statens pligt att försörja orltoslö se
ljenare år öfveralt erl1änd. Tjenstemannens inbetalning får
ej anses nnnorlunda, ån såsom en spnrpenning, nfsedd alt
qvnrhålla honom i tjenston intills pensionsåldren är uppnådd ;
ly ingen vill gerna, ffenom tidi ga re afslledslaffande, förlora
sin insats. Denna insats bör doc!; ej vara så betydlig att
staten deriffenom i väsendtlie mån bef1·ias från sin obestri<lliffa skj'ldighet och sålunda , derjemto, med ena handen återta!'jer, hv~d den meJ andra handen lemnat. Redan nuvarande pensionsargifter äro större hår, iin i nfq;ot annat land,
hvarest de, vetterligen, icl;e öfver sl.i ga 3 procent och liVarest
de derjemte utgöra don enda Bkatt elle1' löneminskninff, som
får ifraffnlwmma. Jngonstiide s, utom i Sverige, förefinnes det
orimliga förhållandet som, exempe lvi ~, anföres uti Krigsmanskassa-Direktionens borätteiss år ·1838, nemli ge n alt af<lragen
på en Officerslön om 600 Rdr nli{öra 49 ~ Rdr, eller i del
närmaste on hol mån au; inkomst 5 rli ;;o n.

10
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Talaren ansåg vidare att Aldersmåtte't 55 ii1· icke bord()
förhöjas för de högre graderna, enär dosses tjenstbarhet år
atrninstone lika vigtig som de lägres, samt att nu gällando
viikor af endast ett års tjenst i lönegraden borde bibehåilas.

Premier-Löjtnant Gjerling

föredrog

ett anförande af,

hufvudsakligen, följande innehåll.
4:o. Första viikoret för att kunna uppgöra ett pensionsförslag måste vara, att känna beloppen af lönorne enä 1•
pensionorne alltid måste stå i ndgot, vare sig större eller
mindre, förhållande till dessa. Direktionens förslag bestämmor aldeles icke ett sådant förhållande, utan utgör en fristående tariff. fhiraf kur.na stora olägenheter uppstå Så
kan, t. ex., en löneförändrinr; för en eller annan tjenstebefattning inträffa. Pensionen måste då äfven förändras om
den oj skall stå i missförhållande till lönen, jemfördt med
hvad som eger rum vid öfrir;e tjon stor med oförändrade löner. Hela nuvarande lönostat är provisorisk; uet kunde således inträffa att förslaget i dess hell1et måste orngöras just
vid den tidpunkt det skulle börja träda i verksamhet.
Att exemplet af armeens nya pensions-stat iclw här är
lillämpligt belirärtas iifven af I<ongl. Maj:ts nådiga framställning till Rikets Ständer, angående grundorne för pensionering af flottans stater.
2:o. Af Direktionens förslar; kan man beräkna att pensionerna blifva f af lönebeloppen för de flesta, men ej fö 1•
Amiralsgradorne och f5r Provianf.mästare. Amiral får nem!.
i pension 80 procent, Vice-Amiral 86 procent, Contre-Amiral
100 procent, eller hela lönen. Proviantmästare får mer än
lönen i pension.
Enär lönerna synas afse: för de lägre gradorne endast
nödtorftig berr;ning, men för de högre och högste iifven lifvets beqvämligheter jemte sådana utgifter som en högre
samhällsställning kräfver, så må man väl erkänna billigheten
af nu gällande Reglementet, h vilket bestämmer såsom pension

. åt do förre hela lönen, me'n 5t do sednare endast en del
deraf. I ral; mots~ts härtill nedsältor Direlilianens förslag de
förres pensioner till ~l, men förhöjer de sednares ända tiU
fulla lönen, s5som för Conlre-Amiral, eli er till mer än fulla
lönen, såsom fM IJroviantmästare. B:1st vore visserligen om
en hvar kunde få hela lönen i pension, mr;n dft sådant ej '
låter sig gö·ra, kan man vtil ej tvel;a, huruvida minslmingml
bör företrädesvis drabba de högre, eller de låCTe lönecathegorierno. Alt under sådano förhällandon tillel'känna når;on
en pension, stöne än lönen, synes strida emot dele(l'arnes
inbördes ritttigheter, ocu salmar, billi Ils, exemp el inom Am:t;;Krigmans-l<assan.
Ilurn betydligt Direl•lionens förslar, rubuar de f0rhållanden hvllrnnder kassans delefiare grundlast sin rätt genom
uppo!Iringar, gansila liännbara för de lflgt·o liinte, visas ar
följande jemförelse emellan nnvaranue och fiiresla(l'rw pensioner.
Amiraler af alla grader siwlie erhålla dubbel pension mot förut.
Kommendörer finGe fiilölming af nåra ~.
l
Kornmendör-Kapten med lär,re lön
'5•
l
Rapten vid Flottan med högre lön
3•
l
dito
dito
Kapten-Löjtnant
11'
l
Fiage-Under-Officer ..
6'
1
Verlunåstare med höGsta lönen .
lO O•
1
Öfver-Styrmän . . • . . . .
14'
Proviantrnåstare, efter 20 tjenstår, 4 gånGer mera ån hittills.
3:o. Nu r,ällande Reg lementet bestämmer pensionsåldren till 55 å r, lilla för alla . Direktionen före slå r deremot 65
år för ~:a Idassen (Amirale r), 60 år för 2:a klassen (Öfverste
m. fl.), 55 år för alla öfri(l'a.
Att med 1O år öka pensions :ddron för Amiraler, tyckes
vara alltför mycket ingripanue och skulle möjligen kunna leda
till f1Jijder,

lika behinGando för individen, siDrn menliga för

stulens tjen st.
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Al'lneens nuvnrantle pensions-stut beslämmer visserligen
65 §r såsom åldersmålt, men dock endast för General-B efålhafvare och vederlil!ar, livill!a innehaft denna grads lön i 5
år. Någon jemförelse med desse l«m ej heller i öfriea afseenden ega rum. Amiralerna stå, nemligen, uti 3 olilia
grader och löneklasser; General-Befålhafvares befattning innehafves af endast en bland dem - stundom blott temporärt; alla äro docl1 föreslagne till lika pension med den högst
lönte, samt 6fter endast 2 års tjenst i graden. General-Befålhafvare erhåller g pension först vid 60 års ålder, livaremot Amiral sl;ulle erhålla sådan vid 50 å1·.
Bestämmandet af 60 år för 2:a !dassen, synes äfven
vara alltför högt, enär de ansträngningar till vapnets och
tjenstens utbildninl:, dem man har rätt alt vänta just af de
högre befattningarnas innehafvare, icke alltid kunna vid denAlt då tvinga en sådan
na ålder ega erforderlig ener~ie.
person att qvarslå, måste verka lika smärtsamt på individen, som menligt på staten.
Denna Idas s ufr;öres, fÖr öfrigt, af endast i O personer.
Att från den tid då benämningen Kommendör infördes och
intill nu har, bland dom, endast en afgålt vid Iär;re ålder än
60 år j hvaraf synes att r~lligheten dertill icl1e begagnas alllför .mycket och alt den således ej medför särdeles tillölwing
i l1assans utgifter.
Det torde ej böra förbises, att Direl!lionP.ns fisigt om
åldersmåttet, afviker från Chefens för Sjöförsvars-Departementet förslag till Konr;l. Maj:!.
4:o. Beträffande förhöjningen af pensionsafgiflen.
Direl;tionens förslag förmenas vara grundadt på armeon s
pensions-reglemente. En jemförelse ger dock följande resultat.
Armeens pensioner hafva blifvit, inom t. ex 2;a !dassen,
förhöjde till 2 ! gånger förutvarande belopp, med samma
procent i afgifter som förut. Flottans föreslås att ökas med
endast å, men afgifterne förhöjas deremot till f j gång de
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förutvarande, eller fr~n i till 6 procent, hvarjemte skulle
förloras rättigheten att, efter afgång vid 50 års ålder, erhålla
full pension vid 55 år.
Det synes icke troligt, att Konung och Slånder skulle
vilja föresl;rifva flottans korpset· en så stor förminskning i
rättigheter och tillökning i skyldigheter, för att medgifva dem
en pensionstillöfwing som vore så ringa i jemförelse med
den armeo n erhållit.
5:o. Förhållandet då tjenst å annan, Rikets, stat erbulles. (Se Direktionens fiirslag, rubrik : Vitkor för pension•
erlulllande; 2:a villwret).
Om detta viikor antages, så lwnde inträffa att
. a) Om 2:ne pensionärer erhålla tjenst å Rikets stal, den
ene med inkomst af 3000 Rdr don andre n1ed, nära nog,
samma belopp, så siwlie den förre föl'lora all pension, den
sednare deremot erhålla full pension enligt nu eällande RegBåda innehade dock i det närmaste lika tjenster
lemente.
och hade på aldeles lilia sätt grundlagt rfllt till pension.
b) Om en person erhåller annan tjenst å Hikets stat med
inkomst af 3000 Hd r, men utan pensionsrätt för don nya tjansten j en annan person erhåller sådan tjonst med inkomst
af 3, 4 ja 10,000 Hdr, men med pensionsrätt föt• den nya
tjoosten; så skulle den förre gå miste om all pension, mon
den sednare få sådan icl1e blott från den nya Ij onslen ulan
äfven full pensiou från Am:ts-1\rigsmans-kassan, enligt nu
gällande Reelemenlet.
S)'ftet med dcsse vilkor, hvil11et tyckes vara, att den
pensionär som erhåller annan tjenst, icke bör få åtnjuta alltför betydliga inlwm ster, är således förfeladt ; hvarjemte stor
orättvisa Imn intriiffa. stadgandet bör derföre erhålla en
annan lydelse.
Det ryckes i öfl'it;t ej vara rätt, att den som fullgjort
sine inbetalningar och öfritje pensions~ilkor, slwll lnmna någonsin gå pensionen hel.t och hållet förlustig.
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6:o. Om afgång vid 50 lirs äldcr (se Direktionens förslaff, 5:e villwret).
Nu gullande pensions-reglementet medgifv.er afgang med
l pension vid 50 års åldet·, samt derefter full pension då 51)
år u~pnf!S.
Armeens pensions-stat medp,ifver afgång med full pension vid 50 års ålder, för alla Under-Officerare och större
delen ar Officerarne.
Direl•tionen har deremot framställt en tredje åsigt, då
den föreslagit, alt den, som vid 50 års filder argär, sl1all erhålla endast l pension föt' hela sin återståonde lifstid.
Nåp,on ledning för omdömet om orsalwn härtill, förefinnes
docl1 icke.
Häitip,heten för afsl1edad, att vid 55 år erhå·lla pensionsfyJ!Inaden, har under do sednare decennierna begagnats, i medeltal, af 4 personer hvarje 3:e år och, för det mesta, endast
af Under-Officerare. Om nn denna råttichet borttages så
sl!llllo Under-Officerarne - hvill!a minst l;nnna bara förlusten af l pension - blirva de egentligen lidande; hvarförutom Krigsmans-kassans vinst på desse besparingar blefve af
gans!ia ringa värde
'7:o. l afsende på S:e villwret (se Direl!tionens förslag)
hfmvises till hvad ofvan är anrördt emot pensions bestämmande efter annan grund, än inneliarvande lön.
Ett pensionsförslag som lillnd e förena sllyldigheter Pmot
st(l!en med billighet en•ot individen tyCiws således böra hvila
på följande allmänna grunder:
1:o. För alla lägre löner, åtminstone till 500 Rdr, bör
pension utgå till lika belopp med lön en.
2:o. För lön, som med högst 100 Hdr M1•e rstiger före,.
nämnde, minskas pensionen med (minst) 5 eller (högst) 8
procent af lönen.
3:o. för lön derntöfver, minshas pensionen ytterligare
med 1 procent för hvnrje öfverskjnt.nnde 1OO:cle-tal Hd r, amda tills minskningen utgör ~ af lönen .

i:o. För lön derutöfver blir pension ~ af lönen, intill
des11 pensionen utgör 5000 Hdr, öfver hvillwt belopp den ej
fftr stiga.
5.o. Pensionsåldern blir (såsom hittills) 55 år för full,
samt 50 år för ~ pension med rätt till fyllnaden så snart
55 års ålder är uppnådd.
6:o. Årliga afgiften blir 6 procent af pensionen.
7:o. Pensionsberättigad, som har lön å annan, Rikets,
stat eller pension af andra medel än Am:ts-Krigsmans-kassans, erhåller från denna ett nedsatt pensionsbelopp.
S:o. Lön, samt afgifterne derlör, skall hafva utgått i
minst 2 år.
9.o. Med lön förstås, för militäre: lön och tjenstgöringspeningar; för civile lön och, såsom lönelillölming, för viss
tjenstetid bestådd fyllnad .

Premier-Löjtnant Witt föredrog ett af 56 delegare undertecknad! yttrande, efter hvars uppläsning ytterligare 2:ne
delegare anhöllo få sig dermed förena. Innehållet var i hurvudsak följande :
Mot Direl!tionens förslag anmärkes :
1:o. Kontre-Amiral tillii{Jges hPia lönen
öfrige delegare få endast i ar lönen.
2:o.

pension, men

Kontre-Amiral har iclio dubbelt så sto 1' lön so.m

t. ex. Kommondiir, men skulle docli få dubbelt så stor pension (6000 Rdr), som den sednare (3000 Hdr).
3:o. Kontre-Ami ral har hittills 3000 Hdr i pension,
men simlie nu få dubbelt, hl'aremot de lägre tjenstemännen
finge endast en ringa lillöl;ning. Åtsldllige Under-Offleerare
(Verk!llästare) sliUIIe årliaen under hela tjenstetiden erlägga
nåra H Rdr mera, iin förr, i pensionsafgift, mon erhålla on
till-ölming i pensionen af endast 7 Hdr om året. Det blefve
sfiledes för dem en verklig förlust.
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4:o. Årsafgiften föros!ås till 6 procent, lika för alla, ehuru
förmånemo deraf äro så ojomnt fördelade att Kontro-Amiralons pension fördubblas, men Verlirnåstarens öl!as endast
med 1.\r af nuvarande belopp.
5:o. Den uppgifna erunden, nemli{l'Oll likhet med armeens pensionsvilliOr, föreflnnos icke. Direktionen föreslår, t.
ex. att Amiral efter 2 års tjenst i graden skall f5 fulla Amiralspensionen.
Armeens Reglemente stadear dere_mot att
Genei·al, som i mindre än fem. år innehaft beställningen, får
endast ärverstes pension.
Anmärlmingar mot åtskilliga andra bestämmelser, hvill;a
Direktionens förslag har gemensamt med Heservantens, förelwmma bär nedan.
Delta sednare (Tit. llubendicl;s) förslag anses _antagligt,
dock med förändring i följande afseenden.
4:o. Rörande den förlänr,da tjenstsl;yldigheten.
Det torde blifva lil1a skadligt för tjensten som för individen om denne tvineas att efler fyllda 55 år tjenstgöra,
vare sig i krig eller fi·ed. Få torde våga taea afsked för att
på a-nnan ort lefva i luen, eller åtar;a sig privata göromål,
<If frulilan att oförmodadt nödgas åter ingå i tjenstgöring.
För 1len som under daglig tjenst offrat sina bästa !<rafter
vore detta \·ilkor alltför hårdt och bör , sllfodes försvinna.
2:o. I afseende på pensions~feif'lens förhöjande.
Genom pensionernos förhöjande blir Gralials-lwssan sannolikt oförmii(!en lnllr;öra förbindelsen, att med nästa fir utbetala gratialer till -! af pensionerna. Man skall således nödgas höja afgifterne äfven till denna l1assa j men då l<an det
intriilfa att delegarne icke förmå uteöra äfven denna nya
besl<attning, som, särdeles för dem hvilka behöfva hela lönen
till nödtorfligt lifsuppehälle, blefve svårt betuneade. Det
sl;ullo då ej återstå annan utväg, än att minsl;a gratialerne.
Bårigenom finge den fatliga Under-Offlcors-enl;an, som erhållit 166 1 lldr till underhåll för sie och sina många barn,
l'idkf10nas lilla många proce~ts afdrag som t. ex. Amirals-enkan.

17
flGltsk ilnsla och samvotS({ J'annh et bjuda att icliJ llU ing~
en förbind else som l;untle få ealdas meJ enlwrs och faderItisas nöd och bol;ymmer, allt så, ehuru förhöjninG af ponsions.,fgiflon med 2 procent iclio hostrides såsom regel,
föreslås dock, att derest r,ra li;ds!onden, (till hvillwn dubbla
afgifte1· hii1'a fortfarande erliip;eas) iclio slw!I<J !;u nna framdeles utb eta la gratial till -i ar de nya p•!nsionernes belopp, silall
den ena procenten, af desse tven ne, ovilliOI'I i[;en r:en3st öfverflyttas på t~ralialsfonden, utan nå gon s vidare hörande.
3:o. Stadr,and el. om minsknin\~ i pe nsionen föresl_ås att
erhålla följand e lyd elso :
"Den som ffl1· 3nnan !jenst. 5 Biliols stat, mistnr under
den tid lian nämnde tjenst inn ehar, si\ st ort belopp af pen•
sionen ur Arn:ls-T<rir:smans-l;assan som hi\lflon af inkomsterna
i den ny3 tj enstcn j livarir;enom den som få1· Ijons!. med inkomster upp p,Rcn de till dubbla pen sionsb eloppe t elle r derutöfver, miste1· hela pensionBn ."
Lo. Viikoret att den som af!lfir med l pension ej
framdel es orli511er pensionsfyllna d, hör försvinna j dels emedan dBt upphiifvu en red an beflndllig ritllip,het, dels emedan det striller mot den allrn~nna grundsatsen att ljenstcti d
och lefnadså ldf'l' fn·o ,·ilkoren för pension srä tt. Det siwila
nemligen annars in lrflffa att af tvenne pnn , itntärer af lika
llldei·, t. ex. !i O 5r, och med lil;a tjenst.etiil, t. ex. 30 år, den
ene innehade full, don andre endast ~ pensi on för bola sin
äte<stående le fn ad, och detta endast af orsall att don förre
ljenat sina 30 ar ifrån 25 till 55 års ålder, d.en andre sina
ifrän 20 till 50 firs ålder.
(Fortsättning nästa hMte ).
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Vt:RKST.Ä LLOE ARBETE\ \'ID KO~GL.
TlO:NER ÅR 1858.

FLOTT A~ S

STA-

Carl !llirona.

Lin ieskepp et S!randina!'ien. Förtimring, resning or:h kllarslutade; större delen af bordläggning, l!ölsvin, v;ig;n'e,
diagon nis lwnor, bottenband och l!ontrasp:innare fastsatt; öpp ..ningen för propeller fullbordad ; bastineering och röstjetn'
uppsatte.
Linieskeppet Gustaf den store. Repnrationen af batteri
h llbo rdad ; större delen af inrednin1:en uppsatt.
Frega tte n Norrköping. Atlöpnin gsb fl dd och slädar förfä:t'~
<li[!ade, samt fregatten satt i sj ön ; efter dess intagning i docka, äro lwpparförhydnin gj lwm plelteringsarbeten oen kapellel·illli t( ve rl!stftHda.
Frocatten Eugenie, l{orvetterne af Chapman, Najaden,
Jf!rrmnas och Svalan, !Jrirrrrnrne lVordenskjöld och Snappopp,
Siwner ten Fal/i, Lastgal easen Flickan samt ['ost-ångfartyget
E~t!Jenia : docllade oeh till mindre delar rep arerade.
Mö rsare- fart yge t Surtur. Opphalad t på land och repar l!wadt till timm er, garn erinrr, bord lf1ggning och däck.
t<anonslwn ertcn Ehrenslrjöld. Inredd till kasernfartyg i
och fö t befäsl. ningsarl~ etena vid Sl ationen.
En Exercis-Brig,q. Dess nyhyegnad påbörjad. mslag och
ma1MnT gjorde ; köl, &tflfvar, resning, spant och sänt up·psaUe j
l;./3:lsvin1 sam t en del diic'ksbalkar tillarhetade.
EU fi'yrfartyg. Nybyggnad deraf påbörjad ; ntsla~ OC\h
malla r gjorde ; k ~H 1 stäfvar, resning, spant och sänt uppsaltet;
iil1 l8 vin, vågare, tålförtimring för och akter samt en del
dåcksbalka r tillarb,etade.
Lastb l'iggen Gladan. Återfående · kompletteringsarbeten
verkställd e.
Fregatten Eugenie, Korvetterna af Chapman, Najaden,
Lctgerbj elke, Jarramas och Svalan, Briggarne Nordenskjöld och
.Snappopp, skonertarue Falk och Alrtiv, Ångslwnertarne Orddd
.och Thor , .~ng farty e el Baldtr, Lastbriggen Gladan, Lastgaleasen
J1 in~

l(amelen, samt Post-Angfartyget Eugen.ia, Och Postjakt'en Po&tillon hafva till expedition blifvit klargjorda.
Efter slutad expedition äro afrustade och kapelh~r:llle :
Fregatterna Eugenie, Korvetterna af Chapman, Jarramas ocb
Svalan, llriggarne NordensTrjöld, Snappopp och Glommen,.
Skonertarne Falk och Alrtiv, Ånglwrvetterne Orädd och Thor,
Lastbriggen Gladan och Lastgaleasen [(amelen.
Fregatten Eurydice slopad.
nundhult äro förfärdigade, nem!.: Bogspröt för Unieskeppet STwndinavien~;" ~tormast för Rorvetten af Chapman ;
master och bogspröt för Korvetten Najaden j stormast för
Briggen Nordenslrjöld j stor- och fockmast för Ångkorvetton
Gefle samt master för Skonorten Al>tiv.
Bdthamnen och Hajbyggnaden vid Hungsbron. Murnings•
och muddringsarbetet har fortgått samt stenidstar för kajens
fortsåttande blifvit sänkta och med sten fyllda, intill Amirali tetsgatans medellinie.
Afloppslwnalen d Amiralitetsgatan.
Dess fortsåttande
längs Kungsbrogränden är till en längd af H 5 fot utförd.
Trädplanteringen å Amir'alitetsgatan fullbordacl.
Exercishuset d Artilleriqdrden. Tillbyggnaden och inredningen afslutad.
Nya Inventarii-Harnmarehuset. Portöppningarne oromurade samt försedda med nya frontonor och foder af huggen
kall1sten.
Hlädtorknings-slrjul af resningsvi rlw med betäckn ing af
bräder och talcpapper ar uppförd! å fånggården.
Sjömilis- Yarfskontors- och Mönstersalshuset. V'atten..;
takets omläggning med Inkpannor från Höganäs; anbringandet ar takfönster med' gju tna jei'ns'kenol' :ifvansdili· rygg• oeh
fot'blecU sånH rä'nridr af iink', år V'erkstäldt.
Vakthuset i Bastionen SöderstJerna. Vaggu, gdlf, pstfel"'
nirllgat~ d{)r'r'ar deh fönster eT!Jiållit svår reparafi'on,
Nya Docltottte& p'ottttr: Rlipar'ation 1tf ~:1 ö'el1 3:e dockornos portar fullbordad.
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Skapp1-dockan N: r ~. Taket ti llökad t JntHI eU spanl;
talistol och svallbrader iständsalt samt försedt med ny
tår.kning af valsade jornp15tar.

till

Slwttvall af gjutet jern och tegel uppmurad för Artilleri-

exercis-slw !an.

Marin-Regem entets fiasern. Iständsältni ng af Officersoch Undor-Orficersrum samt lor:e menter har fortfarit. Nya
golf och en stor del nya golfbal11ar hafva blifvit inla ggde .
.Atta logementer, samt Officers- och Under-Officersrummen
!lro till alla delar ful ländade. Trappan från första våningen
i kase rnens östra ända är ornmurad med steg af hugg en
kalk sten, åfvensom nedre förstuean bel agd med behup,gne
kal11stenshallar. [(ölwt, bonin gsru mm et och litillaren i marl;etenteriet i1ro reparerade och ny inredninr; verl;st:ild. f{okhnsds yttre väggar f1ro mollan resn in gsv irl;e t försed de med
murning af ter;el. Uthusen hafva till fotträn, viir;gar och tak
undergått betydlig reparation.

](okhuset vid Skeppgosse-lwsern.

Tillbyggnad inne fatl.ande 2:ne matsala r är uppförd af tegel; inre dningen af dessa
llfvensom . af tre ru m å vinden är fulll>ordad . Vn gga rnes
yttre rappn ing återstår.
Ba lill{;narno i s t5nd~atte; uthus, planket
-kring vedp,årclen , och upplastningsbryggan reparerade och till
betydliga delar ombyggde.

J(rono-Bageriet.

Matros- och Bdtsmnns· kasernerne. Trapp-led räck en af
jet'n uti för slugorne uppsalte ; uthus och plank reparerade
ueh . en lllappfl otte förfärdig ad.

Sjöbryggorna vid Kungshall och vid gamla AmiralitPtsproviant-magasinel . äro ista ndsatta t.ill ste nkistor, balkar och
L1·olägen ing .
~\eparation uf ålsbilliga sjukrum, lif·
Flottans Sjukhus.
vensom ar rummen i Mönstersalshuset verkstäld.

Hepnrationer fl afva för öfl'iet till större och mindre del3r blirvit verkställde å : Billsmans-kasernen vid Drottninggatan , Bostälfshusen fö1· Unuer-Eqnipagemiistaren och Konstrnktion s-lnfornwtions-Officeren; JJlagasinshuset vit! Amiralitetsgala n ; Amiralitets-barnhusslwlan; Valahus, uthus och landningsbryggor vid östra och vestra J(ruthusen samt vid Koholm ens Ju·ut.hus; m. m.
Uti Artilleri-Exercis-skolans öfninr,ar· hafva under året deltagit: 11 Officerare ; 23 Unrler-Officerare ; 91 Ma troser och
Jungmän, af hvi ll;a 2 blifvit approberade som in st ruktörer
och 15 som lianonlwmm endö rer*); 3~9 Artilleri-håtsmän,
af hvillw 21 approber·ats som lwnonlwmmendörer.
I l(orpor al-slw lan harva 78 Artilleri-b åtsmfHJ erhållit undervisning , samt ·13 af dem medhunnit lärolwrsen och blifvit approberade .
!§toddaohn.

Utrustat de till expedition för· å1·et anbefallde farty(!.
Reparerat or.h förfärdigat diverse masllindel ar för stationens
ångfartyg samt reparerat dessas och stationens ser,elbåtars
laliling. Kompl ette rat och försett varfsinvontarierne och inredningen till Ånp,fa rtyget Vallryrian, Briggen af Wirsen och
Postångfart.yzet Nordstjernan. Drirvit och l!larr;jort Lastfart.y get Simpan samt 12 li anonjoilar och 1 Landstign in gs-l;anonslup. Docl;at, drirvit., tH docl1an uttagit och lilarr;jort Ångfartmet von Sydow samt Lastr;aleasen Tärnan. Afrnst<it ångfartyget von Sydow samt försett och reparerat dess inventarier. Kap e li crat fartyg som slå uti de und er reparation
varande slijulen. Upplagt båddar till, samt uppha lat 12 [(anonjoll ar och 1 Landstigningslwnons lu p. Afrustat alla från
exp edition hemlwmne fartyg och försett deras inventariflf.
*) Det _jem förelsevis ringa antal et under året approberarle Kanonkom-

mendörer tordo, hvad Matroser och Ju ngmä n bet~ii ffa, hufva sin
grund deri att i stället (ör det vanliga antalet, 60 man, endns.t 40
unrler vintern 1857-18tl8 varit i Exercis-5kolan kommenderada,
ar hvilket mindre antal, Kanonkommeodörer bli(viL approberads.
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l' orttarit ru.eJ inredning i Tyghuset Målat och repat·erut
påbörJat reparation af ö, sam:t afslutat densamma
fQr ;J g,\lle rskjul. Påbyggt Tyghuset samt plåtbekllidt kanon$hlps-,s~julet å Slwppsholms-varfvet.
bp"t~llen.

Ftirfärdigat perlwssionHör, sål1erhetsbrickor, ech fyllningspvoppar samt apterat perlwssionsbomber.
Föl'färdigat
relingspistoler och sl1arpa patron er. Tillverkat och reparerat
Artilleri-inventariet• till 3 l1anonslwn ertar anbefallde att föråndras till Mörsarefartyg. Arbetat med däckens inläggande,
relingsstöttors, ledstångers och diverse
smideEs fastsättande.
Glithcbor;;s Depot.

Utrustat skonerten Ajax och Kuttern Ilen till sjömätnings-expeditioner samt, efter slutad expedition, afrustat och
upphalat desamma. Nedslagit duc d'alber vid vestra kanonelupsskjulet. Reparerat bomslangslet och förrättat öfrige vid
Depoten nödige arbeten. Öfversett och iståndsatt artilleripersedlar för Briggen Glommen.

SJO-EXP~PITIONER MED KONGL. FLOTTA.N$ fMTYG
ÅR 1858.
()arbkrona Statlon.

Fregatten Eugenie. chef: Kom.-1\apten P. E. Ahlgren.
lnmönst. den 31 Maj ; trnpptransporter från och till Chrisliania. Expedition i Nord- och Östersjön. Chefsfartyg uti
eskader i Östersjön från de_n 15 Aug . Afmönst. den 25 S.ept.
Korf?e.tten af Chapman. Chef: [\om.-Kijplen ~>· Norj]enskjöld. Inmönst. den 3f Maj; trupptransport från Christil!flia.
Exercis-expedition i Nordsjön. Eskader i Östersjön. Armönsbad den 24 Sept.

Tiorvetlen Jat-ramas. Chef: Kom.-Kapte n C. F. Hav erman.
Kadett-exercis-fartyg.
lnmönst. den 31 Maj. Expedition till Island. Eskader i Östersjön. Afmönst. den 23
St~ p! eJ•n be r.
Briggen Nordenskjöld. Chef: Kom.-1\ apton N. Åhmansson. Jnmönst. den 3·1 Muj. Exe rci >- exp edition i Nord sjön.
Eskader i Östersjön. Armönst. den 23 Stlp tembe r.
Skonerterne l(alk och A!itiv. Chef å den föl'l'e, Kapt.Löjtn. 13. W. Thornonder; C\ll)f 5 den sodnare, l(apt. -Löjtn.
C. '1'011 l(rus enstjern a.
lnmönst. den 3 ·l Maj . EXJHHiili on er
till Norrbotten. Esl;ader i Östersjön. Afmön:;t. den ~2 Se pt.
Änglwroetten Orädd. Chef: l<apten O. Trolle. ln mönst.
den 12 Maj. Trupptransporter från och till Christl ania.
Exercisexpedition i Nordsjön. Afm öns ta·. den 24 Juli.
Horvetten Najaden. Chef : Kom.-I<apt en T. Cederström.
Expedition till ~le de\hafvet, fort farande från 1857. Afm önsr
den i O Juni.
Chef: !{apten C. Warbere lnmön st. den
DUo
15 Sept. Expedit ion till Vestindien och no ITU Iiusten af Södra Amerilw. Expeditionen fort går år ·t 859.
J{orvetten Lagerbjelke.
Chef: Kapten G. A. lnde betou.
Jnmönst. den d5 Se pt. Expediton till Medclhafvet. Expeditionen fort går år 1859.
J(on• elten Svalan. Chef: 1\apt.enen J. L. lllelandor. )n!llönst. den 31 Maj. Expedi tion i Östjersjiln till exercis med
Jungmän . Afmönst. den 23 Sept.
Briggen Snappopp . Chel': [{apten Natt och Dar:. Exercis med Sl•eppsgossar i Carlskrona sl1ärgård. lnmönst. den
f Maj j afmönst. den ·l Sept.
Briggen Glommen. Chef: 1\apt.-Löjtn. C. A. Fischerström.
F,:~ercis med skeppsgossar i Carlskrona sl!iirgilrd. Jnmönst.
den 22 Maj och 8 Juni j afmönst. den 7 Juni och f Sept.
Lastbriggen Gladan. Chef: Kapt.-Löjtn. s. La{l'erberg.
J.rnoönst. den 2 Okt. Expedition från Carlskrona till Stockbolm och åter. Af~önst den 17 No1'e mbe1·.
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Ch ef: Premier-Löjnant von Otter
Angfartyget Balder.
Prem.-Löjln . Embring. 13ålsmanstransporter. lnmönst. t:a'
gäng en den 17 April; afmönsl. si sta afinaon den 22 Ol1t.
Angslwnerten von Essen . Chef: Prem.-Löjtn. J. Ameen .
lnmönst. den 16 Au cusli. 13ombliastn ing. Afmönst. den 2f
Auau>ti.
Posttlng(artyr;et Eugenia. Clw f: Prem.-Löjtn. T. Ulner.
lnmönsl. den den 7 April. Pos!fJrt e mellan Ystad och Stralsund. Afmönst. den •l ·J Oecembor.
Postjolften Postillan. Chol: Pr em.-Löjfnant Ehneqvist,
Prem .-Llijln. J. G. l(lingsp ot'. Po stfart mellan Ystad och Stralsnnd. Expedition en fortr,åendo fr än 1857. lnmönst. den 24
Nov.; afmönst. den 17 Apl'il. Expedil.ion en fortp,år år 1859.
§tochholm s

!iit:~t io n.

Chefsfarty,q et Styrhjöm. Chef: l( apten C. Warberg. InRelwgnoscerings-expedilion i Stockmöns!. den 25 ~! aj.
holms sliärg~rd. Afmönst. den 7 Juni.
Cl 10 f : f( ap 1en c. \''
En Ratalj'on Hanon')·oll'''·
r, ar b erg.
"
lnmönst. den ·l 2 Juni. Exercisexped ition i Storkholms skårgård. Afmön st. den f O Aup, usti.
/{anondnqslupen Svenslisund. Chef: J\3pten R. von F'eilitzon, Inmönst. den 15 Maj. 13esir;tningsresa i Östersjön
och Katterr-att. Afmönst. den 7 Juli.
Dito.
ström. Inrnönst. den 22 Juli.
mön st. den 3 Augus ti.

Chef: Kapt.-L lijtn. J. DahlExpedition till Norrbotten. Af-

Dito.
Jnmönst. den 7 Sept.
A~nönst. den 14 Sept.

Ch ef: Kap t.- Löjtn. B. UlExpedition till Gottska Sandön.

rich.

Chef: llapt.-Löjtn. Dahlström.
Ilanonångslupen Hogland.
Inmöns t. den 1il Juni, tillhörande f(anonjollsbataljonen. Afrn önst. den 22 Juli .
Dito.
lnmönst. den 30 Okt.

Chef: Prem.-Löjtn. Cronstedt..
Almömt. elen 3 Nov.

Chef: liapton von Horn. InÅngfartyget Valkyrian.
m öns t. den 19 Juli. Expedition till Norrbotten med Il K. H.
Kronprin sen.
Chef: f{apt.-Liijtn. Dahlström. In.Ångfartyget Hare.
mönst. den 25 l\laj, tillhörande Helwr,noscerings-expoditionon
i Stocliholms sl,ärgård. Armönst. den 7 Juni.
Chef: Prom.-Löjtn. M. Lewenhaupt.
Dito.
Jnmönst. den 2 Juli. Expedition till Strömst.1d; stfllld till
Afmönst. den 24 Aug.
H. K. H. Kronprinsessans disposition.
Briggen af Wirsen. Chef: Kapten l'ljerta. Inmönst. d.
3 Juni. Exercisexpedition med !(anonierer i StocldJolms skärgård. Afmönst. den 18 Sept.
Chef: !{ap t.- Löjtn. W. U.
.Ångfartyget Nordstjernan .
Sylvander. lnmönst . den 15 April. Postfart mellan stodihalm och Sletlin. Afmönst. den 30 Nov.
.Ångfartyget von Sydow. Ch ef: J(npten Olivecrona. Inmönst. den 25 Maj . Kontrollundersöknings-expedition i Norrbotlen Afmönslr. Jen 3 Aug.
Chef: Prem.-Löjtn. T. Arwidsson.
Skonerten Svalan.
Inmönst. den 5 Maj. Trinngelmiitnina i Stock holrns Sliärgård . Afmönst. don i O Olit.
Siwnerlen Ajax. Chef: Kapt.-Löjtn. C. A. Hinp,heim.
lnmönst. den 17 Maj. Sjöm:Hninp, på Hil;ets vestra lmst.
Afmönst . den 23 Ol1t.
Under å rot i 858 hafva frän Fiollans stationer varit kommenderade till sjös:
6.
Kommendörsra / .%;- .. ~ ,.. ~ · .
i 2.
liaptener
1.
Kapten vid Mel1aniska Korpsen .
2 i.
Kapten-Löjtnanter
Kapten-Löjtnant vid Konstruktions-lwr'psen i.
30.
Premier-Löjtnanter .
4.
Löjtnant vid Marin-Regementet.
sekund-Löjtnanter

~'i!.

HARE ISLANDS ARSENAL.
År 4854 i Olitobor började Nordamrrilianska Förenade
staterna att på denna ö, belägen i S:t Pauls baj, som lum
anses vara en fortsättning af San Francisco baj och i Lat. N.
38° 6' och Long. V. 122° 12', anlägga en ny sjö-arsenal.
Arbetet fortgår med skyndsamhet och inom några år anses
arsenalon blifva en af de förnämsta inom Unionen. Färdi!J
skall den utgöras af 24 byggnader, livaribland en reli!angulär maskinverlistad, med h·å sidobyggnader 1161) fot, och
tvenne andl'a 700 fot långa, hvaraf den delen som är bestämd för smedjorne redan är färdig, med 64 härdar och en
Nasmyths ångh~mmare af 164-0 s!dllp. vigt. En docka, 900
fo~ lång Ot;h 300 fot bred, hvars bolten och sidor äro af
granit, år redan bilda~. Upphalningsbädd finnes, hvarpå re ...
dan ett öngfartyg M ~000 tons, Jned last, förröder och folk,
blifvit !lpphai<Jd genom hydraulisk kraft, samt reparerad och
satt i sjön, inom nfigra timmar. Der komma att vppföl'as f
stora förrådshus, två våningar höga, 400 fot långa och 55
fot breda.
Vidare skall bildas en ofantlig bassin med 8 upphalningsbäddar; repslagarebana i förening med byggnad för ångmaskin, 1500 fot lång; stenkaj ·1 Eng. mil lång, vid hvillien de
största sl1epp slwla kunna ligga, och slwltfri krutfabrik som
är nära färdig .
Ön år öppen för hela Stilla hafvet och arsenalen lått
att skydda genom befästninaar uti till densamma ledande
passager, som äro tillräckligt djupa.
Tillgång på färskt
vatten tinnes i öl'verllöd.. Hamnen är skyddad för alla vindar och har god ankarsättning.
Oregon och Kalifornien Ieruna virl;e till de största skepp)
och redan nu kunna åtskilliga ångfartyg byggas, utan att beböfva hämta annat från Atlanten än metaller till maskineri
och pannor.

SAlll~IANDRAG AF Å'l'SKILLIGA ){ONGL. nnEF' FönORD~JN
GAR, GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖR...,

SVARS-DEPART~JlVIENTE1'.

(1\oogl. Bref.)

Den 4 Januari. Att en Under-Ofllce1' må tillsvidare, i l)tållt~~
för en Jungman, kommenderas alt hitråda vid und!lrvisnin~en i Slieppsgosseslwlan i C11rlslo·ona.
s. d. At.t fln summa af 700 Rdr Rmt anvisas att (If IL Fi)rvaltningen af Sjö-Ärendena utbetalas till upprätthallal)de
af pensioneringen från Grat.ialliassan för Matrosers och
Timmermäns efterlemnade enl;or och barn.
Den l t. Att till betäckande af bristen i medelsanslap,et för
Linieskeppet Gustaf den stores utrustning till expedition år
1854, ·I l ,4· -11 Rdr t 8 sk. 2 l'st. af behållningen på det
vid ~ 854 å1•s 1\iksdag beviljade kreditiv må användas.
s. d. Att, sedan Chefen för K. Sjölm·te-lwntoret Kommendör-I<aptenen och Ridd. E. Warberg genom sjulidom för
nårvarande är hindrad att Chefsl<npet utöfva, Kaptenen vid
Flottan och Ridd. B. A. P. Olivarerona skall förestå ifrågavaranda Chefsl;ap, så väl vid detta tillfälle, som framdeles
då 1\om.-Kapten Warberg genom laga förfall derifrån är
förhindrad
Den 4 Februari. Att Ånglwrvetten Or:idd må anvfindas, för
transporterandet till Carlslirona station af t :a Bohus och
Norra Hallands Båtsmans- kompani.
Den 15 utfårdarles ett förnyat Reglamonte för besigtniligar
af virkes-leveranser till fl(lttan.
s. d. Att Lifräddningsanstalter mä ordnas och inrättas vid
Faludden och Ejkeviken pä Gottland, samt 'Yid Gråsgard på
Öland,- samt att kostnader:na hårföl'
.vål som för deras
framtida undorhåll skola bestridas af Handels- och Sjöfa risronden .

sa
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s. d.

Att !{ommendöron vicl K. 1\!:ts Flotta och Riddaren ar
Svärds-Orden R. W. BreclibOI'g sliall föi' I'åtfa innevarande
års GeneralmönstrinG med [{. Flatlans 135tsmanshåll inom
4:de Distriktet.

Den 22. Att ritninear och lwstnadsfiirsla u hlifvit fnstsfållde
för upppförande af fyrar å llremön, 13jurö-ldubh och Björn
uti 13ottnisl\a vilien.
Den 1 Mars. Att., med gilland H af dr. in siinda ritningarna
och lwstnad sförsla gn n till en roddl;anonhåt af ny mode!!,
en sådan pf1 försöli må vid St.ocldJolms station f;irdigbyggas
och derefter und Hrg[t prof, med anlitande derför af de för
ändamålet n5.diest anvi sade medel.
S. d. Att ti ll öfve rförande af arb etsman skap till Gottska
Sandöf.l samt utl<ief!ande Hf pricliar 5 Finn- och Grumllwllegrunden frtr beea e1i as ett af Sto cld10lms stations ångfar tyg .
S. d. Alt Selwnd-Löjtnanten vid Flotian F. A. Palander, som
tjenstgör på K. St.orbrittanniska ÖrlogsOotlan, har blifvit
tillaggd 2:a årets sfipu ndium med 75 L. Sterling.
Den 15. [{. ~ 1. Niid iga förordninG angående styrning af fartyp, till undviiiande ·•f orubordliir;(;ning.
Den 22. Alt Premie r-Löjtnant Virgin , som t.jon ~ tgör på K.
Slorbrittanniska Örl or;s fl ot.tan, hnr blifvit tillagd 3:dje årets
stipendium med 75 L. Sterlin g.
S. d. Att Kassören hos 1\. Fönnitningen J. G. Pollei' erhållit 6 månad e rs tj enstlcdip,h et, och att 13okhål laren hos re
Förv. af Sjö-Ärendena C. G. schultzberg förordnas att under tiden l.jcwsten bestrida.
Den '29. Att 1:a Iiiassens Matros J. E. Lundqvist blifvit tilldelad ett exemplar i silfver af Medaljen utaf S:do ~tor lekon
med inskrift "för berömliga geminr,ar'\ att i högblått band
med gula lwnter å bt\)stet bäras, fö1· visad rådighet och
sjelfuppolfring vid räddandet af mennislwliL
s. d. Att ett Kammarladdningsgevär med tillbehör må öfverlemnas till K. Nederl ändska Hegeringen.
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S. d. Att vid bakniug af mjukt bröd tör m,mskapet Vid
Carl sk rona station må begagnas endast r5gmjöl utan till~ats af kornmjöl.
(G eneral- Orde r.)
Den ,18 Jan. Att Slocldiolms station tillhörande Briggen af
·wil·sen slwll lillilia med dithörande inventarier öfverflyttas
till Carlsl<rona staliCill , samt att de n vid Götheborgs Depot
hell n !liga Slionert.on l' Ai Gie silall med dess inventarier öfverOyttas till Stocliholms station .
Den 19. Att den un!lor· nybyeenad varand e Ångfrer;atten om
2'.::l l1anoner skall bfn·a namnet "Va nad is."
Den '28. Att [(ap!en - Löjtn:ll1ten E. Od elstjorna erhållit 1O
m5naders, och Premier-Löjtnant O. La ~ erberg 9 månaders
tj enstledi Gh et för att, silsom befålha fvaro på ån gfartyg, idka
sjöfart
Den 1 Febr. Alt nedannämnde fart ye sl<ola utrustas vid
Carlskrona station för att i slutet af Maj månad utgå på
4 månaders expedition, nem l.: Korvett en af Chapman, 13riegen Nord e nsl. jö ld, Siwnertorne Fall; och Aktiv, Korvetten
Jurrama s mrd !C J(rigsaliademiens Sj öl< adetter, Korvetton
Svalan för expcditior. med Jungmän, och 2 Sl;eppsgossehrigear till e xe rcis med skeppsgossar, Ånglie rv e ttorna Orädd
och Thor för alt lwnna ut.eå den förr e i början af Maj
och den sednar e i slutol af samma mi\n ad, ~ am t Korvettorna La gerhjo ilie och Naj aden fö r alt i me dl" l af nästkommande Sopternler må nad lilln na utgå på 1 O månaders expedition .
s. d. Att 13efrllh aivantle Amiralen i Curlsl<rona ego r, till bibringande af n0d irJ öfning vid handterandel af laddade bomber samt de ra s användande, utse dertill passande fartyg
som, förse dt med befål och be sältning utur Artilleri-exercis-sliOian, sli<ill in mönstras samt utgå på högst 4O dagars
expedition i n5 rhelen af Carl sliron a.
s. d. Att ned ann iiiUil de . fart yg slwla vid stockhalms station
utr usta s, netnl.: l ba taljon Kanonjollar med dertill hörande
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Chefsfartyg, samt· i elivislon Kanonslnp·a,·, hostaende llf. 2
Bomb'kariön- oclf 2 Landstigningskanonslupar, fö'r att omkring den 1 Jnni utgå på 6 veclwrs expedition, K;rr~·on
ängslupen Svenslmrnd att nt!lå på 2 månaders expedition,
Skeppsgosse'bri!}gen af Wirsen fö1' att kitinria afgå1 tilr Carlsltvorrat Ångl'artn~et Valkyrian föl' att i händelse af behof kunna
utsändas, samt· den till förflyttning på Stocldrolms station
anbefallda skonerten I'Aigle att utgå: på 4: månaders expedition.

Krage utan galon försedd i hvartdera hörnet med stjernor af
silfver.
För Kapten .
iJ.
, Löjtnant
2.
,, Under-Löjtnant
f,
samt att Ofllcorarnes kappor skola förses med hvit passe-poil
omkring kragen och ärmuppslaget, slwlando dessa förändringal' vara vidtagne före den 1 näsllwmmande Juni.

S. d. Alt Stationsheffllhafvaren i Stocholm egor; till bibringande af nödig öfning vid handterandel af laddade ,bomber
och fler,as användande, utse elt Mörsarefartyg som, försed(
med befäl och besältning som af Stationsbefålhafvaren ko·r:nruenderas, sl<all inmönstras och utgå på högst ':!:ne veckors
expedition i Storkholms sl<ärp,ård.

Den 12. Att Fouriron vid 1{. Smålands Grenadier-Bataljon
A. P. Crona får genomgå graderna vid K. Marin-Regementet.

O'en 8 F'ebr. Att Under-Löjtnanten vid Flottans Me'k:inis'k'a
Körps E. I-1. Nathhors1 erhåflit ytterligare tjenstledi'ghef för
att ii utl'ikes orter sö!w utvidp,a kunskap om jernvagsbyggnaaer' och hvad dertill höre'r'.
Den 4f. Att Kong l. Marin-Regementet skall vid nästkommande nyanskaffning a( hnfvudhonader, eller fr5n oeh med
den i Januari i 860, anlä[!ga s. k. liepys i slåilet för nu
anbefallda kaskar.
Att l{ongl. M~r·in-Hegementets Officerare hädanefter
skola begagna epaulelter och epaulett-slejfer endast till vapenrock samt att följande gradbeteckning skola å syrtouter
begagnas, nemligen:

S. d.

För Re~ements-'Officerare: En smal galon af silfver omkring
kr'agen, som derjemto i hvartdera> hörnet förses· med sljernor likaledes ar silfver.
Fö·r. Öfverste
3.
, . Öfverste-Löjtnant
• 2:.
n Major .
t.

FOr Kompan,-Oftlcerare:

Den 16. Att Premier•Löjtnanten Jwa1· Cronstrand erhållit. 8
månaders tjenst.ledighet föl' att som befålhafva.re på ångfartyg idka inrik~s sjöfart.
Den 18. Att, enär hrist på vattenskutor vid Carl'skr'ona station' filr'efinnes, Carlsl;rona station må, under innevarande
sommar och tills vidare, få låna en af Stockholms stations
vattensl!lltor, och alt denna, tillika med Briggen af Wirsen,
skall i nästkommande i\faj månad afgå till Carlskrona, begge
boGserade af Ångfartyget Baldet·.
s. d. Att slijUtningsförsök må i början nr nästkommande
Maj månad ansUlllas till utrönande af lämpligheten af att
Kanonångslupar byggas helt och hållet af jern, eller med
bordl:iggning af jflrnp15t och att den sednare i vattenlinien förseddes med planllbeld5dnad för att und Brlätta täppandet af Jackor· lilllwmna genom grundskott.
Den 2-5. Att Premier-Löjtnanten C. O. schveder erhållit 9
ma'nad'ers tjenstletlighet för att såsom befälharvare på ångfartyg idl!a: inrikeS' sjiHrrrt.
D'lm 26. Att Premier-Löjtnanten H. R. Ankarcrön'a et1iå'llit 9
månsd'ers tjenstlctlighet, samt Premier-Löjtnant D. L. Hoilhorn 0<:1i G. E. C. Lagercrantz. tills·~ålild att begagna selfta~ ter, samtliga 3 för att såsom befälh'iifvarO' & år;rg;fa·r~yg: idka
in- och utrikes sjöfart.
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oen 28. Att Premier-Löjtnanten i Norska .\rti!IP.rlet Christensen erhållit tillåtelse att bosölw Flottans i Stocld10lm
Slagkrutslaboratori n m.
Oen 2 Mars. Att Premier-Löjtnant C. 3. Forsell erhållit permission t. o. m. d1111 siste Nov. innevarande år för att såsom befiilhafvare pf\ fal'l)'G' idlia inrilies sjöfart.
Don .\.. Att Ynglinearne P. V. Edman och n. O. Lundström
f5 såsom extra f(aclettel', på ogen Iwst, medfölja Korvetten
af Chapman under dess föreslående expedition.
S. d. äro besältningslistor utfärdatie för nedanstående till rustning anbefallda fartya:
Horvetten af Chapman. Chef Kommendör-Kapten(m och
L
niddaren Lacerstråle
1.
SeliOnd: I<apten-Löjtnant Grefve A. n. Cronstedt
248 .
Officerare och öfrig besältning
Summa 250.

1.
Horvetten Jarramas. Chef: [(ap tenen Herl1epe .
L
SeliOnd: 1\apten-Löjlnant Friherre SliOgman
136.
ng
besättni
ö[r·ia
Officerare och
Summa 138.
l.
· J(orvetten Svalan. Chef: Raptenen K. L. Natt och Dag
65.
.
besältning
öfrig
och
Officerare
Summa 66.
Briggen Nordenslfjöld. Chef: Kaptenenen och Riddaren
1.
A. Adlersparre .
95.
Officerare och öfrig besåttuing
Summa 96.
4.
Skonerten Falli. Chef: Kapten-Löjtnant Pantzerhjelm
37.
Officerare och öfrig l>esältning
Summa ' 38.

.

4.
Skonerten Aktiv. Chef: Kapten-Löjtnant LJgerberg
87.
Officerare och öfrig besättning
Summa as.

Ängkorvetten Phw. Chef: KomJUAFldtlr-Kaptenen och Ridd.
~N. Hallström
~·
l{rusenstjerna
S.ekond: Kapt.-Löjtnanten C. s. von
·123.
Qrfice,rare ocb öfrig besättninr,
Summa 125.

4.
Ånglwrvetten Orddd. Ch of: Kapten A. Pettorsen
4.
Sekond : Kapten-Löjtnant Thornander
428.
Officerare och öfrig hesättnina
Summa ~30 .
Oen 4 ·Mars. För ett Bataljons-Ch efsfartyg: Chef för Kanonjollsbataljo.nen och l(anonslups-divisionen, Kommen4.
dör-1\aptenen och Hiddaren Egerström .
26.
Officerarl) och öfrig besättning
Summa 27
6.
Kanonjollsbataljonen Officerare deraf 3 Divisans-Chefer
267.
Under-Officerare och öfrig besåtining .
Summa 273.

J. Division Kanonslupat·. Officerare hvaraf en Divisionsi.
Chef .
2if.
.
besältning
öfrig
och
are
Under-Officer
Summa 2i5.
KanoniJngslupen Svensksund . Chef : @fficer .
Medkommenderad Officer och öfrig bosättni "f:

4.

39.

----Summa iO.

f.
.Ångfartyget Valf>yrian. Chef: Kaptenen C. A. Sundin
5f.
Officerare och öfrig besättning
'summa 52'
skonerten l' Aigle. Chef: Kapten B. L. Ulrich
Officerare och öfrig besättning .

4.
37.
Summa 38.

S. d.

Att Kadett-Korvetten Jarramas skall inmönstras den

den 31 nllstkommande Maj.
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S. d. Att befäl och besättning för Skonerten I'A igle skall
afresa från Stocldwlm så tidigt nt.t skonerten kan inmönstras någon af de sista dat:nrn e i Maj månad; att Skonerten skall, genom Depot-Chofens försorg förses med proviant så långt utrymmet medgifver samt utredning fö1· 4.
mnnader; att Siwnerten Sliall från inmön,s trin,gsdagen tillhöra Stoclilwlms station, och efter slutad expedition uppläggas i Stockholm.
Model l å l;epy för Flottans Marin-Hagemente fastst;illd ,
Att Slwppsgossebriggarne Glommen och af Virsen
skola innevarande år användas till exercis med skeppsgossar vid Car lslu·ona station, samt att llefälhafvande Amiralen ege1· att för dem utfärda besätl.ningslistor.
S. d. Att Yuglingen C. F. Wier·th får såsom extra Kadett
pfi egen lwst medfölja [(orvetten af Chapman under dess
, förestående expedit.ion.
Den 5.
lJen 8.

Den U. Att Premier-Löjtnanten A. W. Carpelan erhållit 8
månaders tjenstledighct att föra ångbåt inrikes orter emellan.
Oe n 29. Alt llapten-Löjtnant Sylwander, som blifvit utnämnd
till lliddare af ({, Pr. B. Ö. O. !~;o 1!1. erhållit tillstiind att
nämnda ordenstecken mottaga och bära.

Den ·15 Mars.
Till SeliUnd-Löjtnan!.:
Kadett-Korporalen C. A. E. Hjelm.

utexaminerade

Den 2'2 Mars. Till Premier-Löjtnant: Selmn d-Löjtnanten Fri h. G. W. [{oslwll; vid Flotians Melwnisl;a Korps, till
Löjtnanter : Under-Liijtnanterne C. 1'/iorsell, N. W. Lindqvist,
E. H. Natlwrst och A. Tli. Roas.
Den 29 Mars.
Vid Marin-l{e[;onwntet till Kaptener :
Löjtnantel'!le H. Th. Hult och J. E. Borneman.
Den 5 Apri l. Till Preminr-Löjtnant: Selwnd-Löjtnanten
111. G. · Servais; vid Marin-B cge mentet. r iii Under-Löjtnant:
utexaminerade Karletten W. Th. Cor111ier.
Den 20 April. Till f{ommendör-l(aplen: Kaptenen F. A.
L von Horn; till Kapten : Kapten-Löjtnanten C. [({eman ;
till Kapten-Löjtnant: !'remier-Löjtnanten J. C. Liwijn_; till
Premier-Li\jlttant: Selwnd-U\jtnanten Grefve A. T. P. Granhjelm; till Selwnd-Löjtnant: Onder-Konslnrl;töron i [(onstrul;tions-l(orpson L. A. Iiubendic!c
Den !~ Maj . Till f(apten vid Flottans Mel;anislia 1\orps :
sekund-Löjtnanten vid Konstruktions-Korpsen P. W. Ri1lgheim.
Llen 1 O Maj. Till Selwnd-Löjtnant: utexaminerade Kadott-l(orporalen A E. R. Carlheim Gyllenslröld:
Den 20 Maj. Till Selwnd-Löjtnanter: utexaminerade l{adett-1\orporalerno J. D. Barclay, Frih. E. C. A. Barnekow
och L. M Törngren.
Utnämningar :

Föriirulnngm• znom. Ron!Jl. Maj:ts Flotta.
Be{ot·dringar :
Den 8 Februari. Till St)lmnd-Löjtnanter: Utexaminerade
Kadett-Korpor'alen F. B. R. Nordström och Onder-Konstruktören vid Konstruktions-Korpsen J. Lundqvist.
Den 22 Februari.
Kadetten O Eltiot .

Till Sekund-Löjlnant: Utexaminerade

Den 28 Januari . Till Riddare of lt'ongl. Svärds-Orden:
l{aptonerne H. A. P. Olivecrona och C C. Warberg, samt
l(aplen-Löjtnantern e A. G. Telosius ocli C. G. G. l:ituart.
Den 28 April.
Till Riddare af' Hongl. Svärds-Orden:
f{aptenerne O. G. L. Trolie och J. F. Eli!nan, Kapten-Löjtnantorne W. E. C. Cramer och W. 111. Elers 1 samt 1\aplenen
1 id Murin-fl.ot;omentot F. R . /:iou;snwn .

36
Ti/l, RiddarB al Kongl. Wasa-Orden: Kaplen-Löjtnanten
vid Konstruklions-KOI'psen J. Jeansson, sekreteraren i Kong!.
Förvaltningen ar Sjö-Ärendena C. E. Holm och Kamreraren
vid Flottans Slalion i Car!skrona D. C. Forssman.
Pil Reservstat ö{verflyttad:
Den i 5 Mars. 1\ommendör-Kaptenen C. F. Löwenborg.

A{sked:
Den 4. Januari: Material-Förvaltaren, fliddaren af Kon151
Wasa-Orden H. J. Tammelin, mrd pension.
Den 22 Februari. Premier-Löjtn anten C. J. Lilliehöök,
mtd tillstånd att såsom lönlös i Flottan qvarstå .

Dödsfall:
Premier-Löjtnanten E. B. 1'/ieordl, den 5 Februari.
Sekund- Löjtnanten J G. F. Braune, den ·1O Mars.
Kaptenen virl Flottans ·Mel<anisl<a Korps, Hiddaren
Wasa-Orden G. A. Blom, den 26 Mars .
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