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Kongl. Maj:ts 

Nådiga Förordningar af den 10 Juli ooh 

16 Augusti 1856, angående förändrad or·ga
nisation af K. M:ts Flottas Officei'S- ooh 

U n d eroUicers-personal. 

CAHL &c. \Vår ynnest &c. Sedan W! under den 16 

September sistlidne år, med gillande af ett i öfrerensstäm

melse med de af OSS då jennäl hufnulsakligen antagna 

grunder fiir ombildningen af rikets sjöförsrar, uppgjordt för

slag till förändrad organi sation af Wår Flotias Onicers- och 

Underofficerspersonal, i l\åder beslutit, bland annat, att frän 

Wår Flotta, hYilken skall benämnas "Hongl. fi1ottan" samt, 

med oförändrad rang, fortfarande och huf\udsak!igast va ra 

egnad åt rikets yHre kust- och sjöförsYar, skall befäl, till 

nödigt antal, öfYer!Jyttas till en corps, hYilken kommer att 

erhålla benämning af "Hongt. S!oärgtlrds-Artilleriet" och rang

nummer näst efter Kong!. Flottan samt att förnämligast haf\'a 

lill uppgift försvaret af landets inre skärgårdar och fanattcn, 

men derjemte att understödja förRvaret af sjöfästningarne 

och att, då beh of\et så fordrar, ät\en å dem tjenstgöra, allt 

på sätt de af OSS tillika gillade förslagen till ahöuingsstater 

för de begge nya corpserna utvisade, samt Rikets sistför

samlade Ständer, uppå Wår rörande ämnet atlåtna Nådiga 

framställning, uti underdånig skrifrelse den 9 sistförflatna 

Juni, angående regleringen ar u!gifterna under !liksstaterE! 

5:te Hufvudtitcl , icke allenast, l enlighet med samma fram

ställning, medgif,·it, att de för Flottans befäls- och under

befälspersonal nu anvisade medel må, för tillänipniog af ile

rörda lilnestater och organisationens fullständiga genOI:Jfö

randt-, fortfarande och fr:mi'gent blit\a anYända, utan ock 

... 
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derjemtc till Wår Mdiga disposition, för påskyndande af 
genomförandet utaf de omförmälda förändrade lönestaterna, 
amisat ett årligt belopp af 75,000 rdr, att tilläggas anslaget 
för atlöningsstaterna vid Flottans stationer samt der qvarstå 
endast så länge och i den mån beloppet för berörda orga
nisation erfordras; så och jemte det WI, jemlikt Wårt of
,·anåberopade Nådiga beslut, härmed förklara, att ifrågava
rande förändring skall, Jn·ad Officerspersonalen vid de begge 
förenämnde corpserna angår, sålunda tillrägabringas att, se
dan från Flottans nurarande Officersco1·ps till ''Kong!. Skär
gårds-Arlilleriet" öf1erflyttats det för denna corps erforder
liga antal Oflicerare, af öfrige Officerare uppföres på "Kong!. 
Flottans" nya Stat det antal, som för densamma är afsedt, 
samt de derefter återstående Officerarne ställas på indrag
ning, men beträffande Underofficerarne, på det sätt, att af 
dem nödigt antal uttages: för ''Kong!. Flottan" från den i 

Carlskrona förlagda Af'delning, h1ilken fortfarande skall till
höra nämnde 1apen, och för "Kongl. Skärgårds-Artilleriet" 
från Afdelningen i Stockho!m, hvilken hädanefter kommer 
att lyda under denna nya corps, samt de öfverblifvande Un
derofficerarne likaledes sättas på indragning, allt såsom här 
nedanföre närmare bestämmes, samt au personalen vid de 
nya corpserna skall vid 

Kongl. !Flottan, 

med förändrade benämning~r i de fyra nedra Officersgra
dema, bestå af: 

Officerare: 

1 Contre Amiral med Gcnera!··Major8 ranr,, 
3 Kommendörer , .ÖfvcrsiCl! dito, 
5 Kommendör-Kaptener af l:a WaMen med Öfverst.&-Löjtuanl.s dito, 

f2 Kommendör-Kaptener af 2:a klaSllen ., Majon . •· . : .. ditG,J 
2.9 .Kaptener . , . • . . • . • . . . . . . , Kaptem . • . . . • dito, 
28 Löjt.nante.r . . . . • • .. . • . . • . . , Löjtmmt3 .. •. . dito "(1ilb 
~ IJnder-Löjtnnnter. . . . . . . . . . . , Gnder-Löjloan!s . dito. 
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5 Flaggstyrmän, 
t 6 Öfverstyrrnån, 
24 Understyrrnan, 

Ii Flaggkoustaplar, 
20 Öfverkonstaplar, 
:'i5 Underkonstaplar, 

6 Flarrgskeppar~, 
20 Öfverskeppare oc!t 

35 r.lnderskeppare. 
T67. 
och rid 

Under~ Officerare : 

Koa1gl. 8kära-ård,-..t.rfUierlet 

utgöras af: 

1 General-Major. 
2 Öfverstar, 

5 ÖfYCrste-Löj!nnnter, 

9 Majorer, 
22 Kaptener, 
22 Löjtnanter och 
15 Unde.r-Löjtnanln; 

71i. 

Officerare · 

Undei'-O{ficerare : 
5 styckjunkare af i:a klassen, 

25 styckjunkare af 2:a dito och 
30 Serr,eanter; 

60. 
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dock att Yid Kong!. Flottan 2 Kommendör-Kaptens- 11f 2:m 
klassen, 4 Kaptens- och 2 Löjtnants- samt vid Kong!. Skär
gårds-Artilleriet 2 Öfverste-Löjtnants-, 3 Majors-, 4 Kaptens-, 
5 Löjtnant:;-, 7 Under-Löjtnants-, 3 styckjunkare- och 4 
Sergeants-beställningar tillsvidare komma att hållas vakanta, 
såsom närmare linnes bestämdt uti de särskildt för Office
rarne och Underofficerarne vid de begge corpserna upprllt
tade 4 Normalstater, som llärhos, sådana de af OSS blifvit 
fastställda, till Eder öfverlemnas för att Yinna tillämpning l 
wäu af befintlig till~åug fOr de 1 dem be-stådda förböjila 
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löner och lnqYarteringspenningar, - bal\e WI, i enlighet 

med hvad vidare af OSS dels förut och dels nu beslutadt 

blifi'H, tillika re lat i Nåder stadga och förordna: 

att Yid Kong!. Flo!tan, hvars hufvudstation blifYer Cm·ls

krona, benämningen af Amiral jemte rang lika med General

Löjtnants skall Yara förenad med Refälhafyare-embetet ä 

nämnde station, för ln·iiket bestås, till bestridande af repre

sentationskostnader, ett årligt arfvode af 5000 rdr rmt, samt 

derutöfrcr för Stationsbefälhafvare, som ej är Contre-Amiral 

på Stat, sådan tillökning, att hans sammanlagda aflöning 

blifver lika med hYad Contre-Amiralen skulle i samma be

fattning erhålla; äf,·ensom i afseende på l :a Officers- eller 

Under-Löjtnants-graden skall iakttagas, att linder-Löjtnanten 

h vars utnämning kommer a te ske medelst Nådigt förordnande, 

bör unde1· de 2:ne första tjensteåren anses för och i tjensten 

benämnes Officerskadett samt i stället för gradpassering vid 

stationen, som skall upphöra, hafra, för att kunna befor

dras till Löjtnant, inför behörig Examensförrättning under

gått godkänd repetitionsexamen förnämligast uti den en Offi

cer tillkommande pral<tiska utöfningen af artilleri nari"a-
• n 
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twn, augmaskin-lära oc:h skeppsmanö,·er, lnilken examen 

dock ej får afläggas förrän tre år efter hans utnämning till 

Officer förflutit; hraremot \'id befordringar till öfriga Offi

r.crsgrader inom corpsen fortfarande skola följas redan gäl

lande föreskrifter med endast den förändring, att från LÖjt

nantsgraden bland tre uppflyttningar städse två komma att 

ske enligt tour och vid den tredje, närmast efter dessa f!il

jand!!, afseende att uteslutande fästas på ådagalagd skick

lighet; 

aU vid Kong!. Skärgårds-Artilleriet, som kommer alt 

hafm Stockholm till hu!\udstation och Götheborg till depöt, 

benämningen uenerai-1Iajor skall tillkomma Befälharvaren å 

bufvudstationen och under ~issa förhållanden jemväl kunna 

tilldelas befalbafrare för en större truppafdelning af corpsen , 

samt StaUousbefälhal'Yaren, i sådan egenskap, tillika ega 

General-Löjtnants rang och, om han icke innehar General

Majors lön på stat, undfå sådan förhöjning uti det Befäl

harvaren vid Flottans Stockholms Station nu bestådda arf

Tode, att hans inkomster blifra lika med hvad General

illajoren eller Corpschefen i samma befattning erhåller; doc!( 

att mt>d hänsyn till de särskilda förhållanden, som vid 

Skärgårds-Artilleriet till en bötjan komma att ega rum, den 

här förut Stationsbefälhaf,·aren tillagda General-Löjtnants 

rang icke må göras gällanrle, innan vidare derom blifvit af 

af OSS i Nåder förordnad!; kommandes, med hänseende till 

möjligen inträffande transport af Officerare emellan Armeen 

och Skärgårds-Artilleriet, med befordringarne inom denna 

corps att förhållas efter enahanda grunder, som för Armeen 

äro eller kunna rarda i Nåder stadgade: 

att i afseende åter på befordringar Inom linderofficers

personalen vid de tränne nya corpserna skola fortfarande 

följas hittills gällande föreskrifter; 

att de beställningar, hvilka, på sätt berördt är, tills

vidare vid begge corpserna lemnas vakanta, komma att, se

dan de för dem bestämda aflönings- och inq,·arteringsmedel 

hunnit blifva tillgängliga, framdeles l mån af behof till

sättas, samt att, när tillsättning kan, men pröf,·as icke böra 

ega rum, de medel, som icke behöft för ifrågavarande be

ställningar am·ändas, skola å 5:te Hufvudtiteln särskildt af

sättas och redo,·isas; 
att utaf allöningen, hvilken, i likhet med hrad hittills 

vill Wår Flotta egt rum, blifvit i de nu fastställda Staterna 

fördelad uti egentlig lön och 1jenstgöringsjlenningar, dessa 

sistnämnda skola innehållas då semester eller tjenstledighet 

utöfver en månad åtnjutes, men få bibehållas under tjenst

ledighet, som beviljats för anställning i utländsk krigstjenst, 

eller på grund af behörigt, af vederbörande Corpsläkare af

gifvet, intyg om oundgängligt behof deraf för lifsfarlig sjuk

doms botande, samt att, beträffande inqvarteringspenningarne, 

desamma böra utbekommas under all kommendering, men 
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deremot indragas vid all permittering, som utau rederbörligt 

intyg om llfsfarlig sjukdom fortfar öfver ett halft år, äfven

som när staten tillhörigt boställe innehaf\'es; skolandes för 

öfrigt Officer eller Underofficer af Kongl. Flottan ega att 

under tjenstgöring i Hufvudstaden uppbära inqvarteringspen

ningar till det belopp, som för den grad, han innehar, Yid 

Kong l. Skärgårds-Artilleriet bestås; 

att, på sätt hittills varit stadgadt, befälsplatserna Yld 

Lots- och Fyrstaterna skola vara Kongl. Flottans befälsperso

nal förbehållna under vilkor, att öfverfiyttning till nämnde 

Stater medför af gång från Flottans Stat; men deremot verk· 

stäliandet af sjömätningar hädanefter ensamt tillkomma Kongl. 

Skärgårds-Artilleriet; 

att uti frågor rörande befäls- och underbefälspersonalens 

pensionering tillsvidare skall jenn·äJ vid de begge nya corp

serna, hvilka för öfrigt äro ,·id nu egande pensions- och 

gratialsrätt i Amiralitetskrigsmanskassan bibehållna, tilläm

pas Nådiga Circulärbrefvet den 20 No\·ember 1860, unde1· 

iakttagande denid, att pensionsbeloppen icke beräknas efter 

de förhöjda lönerna, utan efter dem, som, enligt hittills 

gällande anöningsstater, äro bestämda för der upptagna be

ställningar, om än dessa, ehuru tillhörande samma grader, 

i de nya afiöningsstaterna förekomma under förändrade be

nämningar: 

att då WI såsom allmänna grunder för utförandet af nu 

~idtagna ombildning af Wår Flotta stadgat, att icke någon 

Officer skall gå i mistning lwarken af de inkomster, han 

redan eger i lön, tjenstgöringspenningar och inqrartering 

eller af den befordran och uppflyttning till ökade inkomster, 

hrartill han, enligt nu gällande befordringsgrunder, är be

rättigad , utan fast hellre behörigt afseende fästas vid h\'ad 

derutöfver må, utan eftersättande af statens bästa, finnas 

billigtvis kunna medgif,·as, dock att i de fall då Officers

corpsens delning medför uppflyttning till högre_ grad eller 

lön, denna sednare icke får 1111trädali förr än medel dertill 
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fiire!innas elle r genom yppade ledigheter hunnit beredas, för~ 

denskull de Officerare, som icke blifra upptagne å någon 

af de nya corpsernas rullor, kornrna alt öfverflyttas på en 

särskild stat kallad Nya Reservs/aten, och, jemte det de få, 

emot skyldighet att fortfarande göra tjenst så länge de på 

nämnde stat Q\'a rstå, oafkortade behål la vid öf\erflyllningen 

till densamma innehafyande lön, tjenslgöringspenningar och 

inqrartering, i afseende på lnilka förm åners tillgodonjutande 

under semester, tjenstledighet eller kommendering dock äf

ven framgent böra iakttagas nu gällande föreskrifter, tillika 

blifva försäkrade om att, i mån af inträffande afgång på 

samma stat, uppflyttas h,·ar i sin tour till högsta lön med 

tjenstgöringspenningar inom den grad han tillhör, och Su

bal!ern-Offlcerarne derjemte, likaledes efter tour till Kapten

Löjtnants-graden, äfvensom att från nyssnämnda grad och 

vidare uppåt undanlags,is, då WI priifre ådagalagd synnerlig 

förljenst dertill föranleda, kunna befonJras till högre grad , 

samt för öfrigt hvarje Premier- och sekund-Löjtnant genast 

vid öfverflyttningen, såsom godtgöre!se för derigenom för· 

Iorad inkomst af sjökommenderingar undfå, och derefter in

till vunnen Kapten-Löjtnants-be!orclran ega att tillgodonjuta 

25 procents förhöjning å den lön med tjenstgöringspenningar, 

han under tiden på Nya Hesenstalen innehar, hvilken löne

förhöjning likväl skall inneh ållas för den tid utöfver en 

månad, under hvilken inneharvaren deraf ä1·, i följd af per

mission eller sjukdom, förhindrad alt tjenstgöra; kommandes 

den tjenstgöringsskyldighet, hvarlill Nya Resen·statens Offi. 

cerare fortfarande blit\a emot bibehållande af före öf\·er

tlyttningen till densamma egande aflönings- och inqvarterings

förmåner, förbundna, alt för dem innebära åliggand·et att, 

der icke annorlunda af OSS särskildt i Nåder bestämmes, 

vistas å den 8jövapnets station, de vid öfverflyttningstiden 

tillhört, äfvensom att, med undantag af sjötjenstgöring, hä

danefter såsom hittills fullgöra de deras embeteo eller tjen

sler motsvarand11 uppdrag, till h1'ilka de kunna nuda ut-
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sectda eller befordrade; Inaremot d esse Orticerare skola, 
utan afseende på hrilken af sjörapnets stationer de komma 
att tillhöra, fortfarande vara bibehållna vid dem såsom med

lemmar af Wår Flottas Offit;erscorps tillkommande rarw 
"'' JJvilkcn de således allt framgent ega att efter inneharvande 

grad och tour inom och Ullsammans med ''Kong!. Flottans" 
Officerscorps intaga; och skall dem för öfrigt \ara medgif,·et 

att med bibehållande af lönen, men utan tjenstgöringspen
ningar och inqvartering, kunna uppföras på en särskild In

dragningsstat, i hrilket fall de dock blifYa intill uppnådd 

ålder af 55 år förbundna att under krigstid åter ingå i tjenst 

emot tillg'ldonjuta nde derunder nf fulla allöningsförmåner 
t'nligt innehafraode grarl; 

att af Flottans Underofficerare så stort antal, som icke 
bllfver för merberörda 2:ne corpser bt.>höfligt, skall, rid ti· 

den för den nya organisationens rerkställighet, med bibe

hållande af då innehafvande löner, tjenstgöringspenningar 
och in qra rtering, uppföras på s. k. resenstater, en för hrar

dera corpsen, till IJ,·ilka stater skola fi"ireträdesvis öfverflyltas 

de, som pröfvas minst tjenstbare, under fortfarande skyldig
het till samma tjenstgöring, som hitt i Ils, i sina befattningar 

utom till sjös, men med rättighet att, i mån af afgång inom 
staten, blif\a till högsta lön i graden uppflyttade; 

att de, som öfverflyttas på Nya Hesen·staten för Offi
cerare eller Under-Officers-Besenstat eller på Indragnings
stat, blil\a fortfarande bibellållna, de ffirra, eller de på nå

gon af Reservstaterna uppfördr, vid rätt till såYäl pension 
från Amiralitetskrigsmanskassan som fyllnadspension enligt 

Wårt Nådiga cirkulärbrer den 20 November 1860, och de 

sednare, eller de, som ingått på Indragningsstat, vid rättig

heten till pension från nämnda kassa, samt begge katego

rierne rid gratialsrätt i densamma för efterlervande enkor 

och barn, allt likväl emot det att stadgade afgifter till kas
san fortfarande utgöras ocl1 i öfrigt under de i gällande 
pensionsförfattningar föreskrirna Y il kor: 

att då, utom of\anuerörda ar Hikets Ständer beviljade 

särskilda anslag, 75,000 rdr, och ett, enligt deras medgif

Yand e, på 5:1e huf\udtiteln tillsvidare q1arstående aflönings

belopp å tillhopa 2,362 rctr 52 öre, för ifrilgararande nya 
organisationer till en början endast llnnas att am·ända lii
nerna oeh inqYarteringspenningame Yid de beställningar inom 
Flottans nuvarande Officers- och Under-Ofllcers-corpser, llvilka, 

i följd af Wåre Nådige bref den 3 Februari 1863 och den 
16 September 1865, redan äro och intilldess berörde orga
nisationer komma till wrkställighet Yidarc knnua Yarda in

dragne, och följaktligen derefter genomförandt>t af samma 

organisationP.r blifYer beroende af yppade ledigheter inom 

förenä111nda Heserv- och Indragn ingsstater, l'ördensknll rid 

öfm·gången till de fastställd.a i\ormalstaterna för Kong!. 

Flottan och Skärgårds-Artilleriet skall iakttagas, att de i 

rlessa staler utöher de löner och inqrarteringspenningar, som 

för närrara nde bestås, upptagna förhöjn ingar icke fa tillträ 
das annorlunda än i mån af befintlig tillgång, samt i öfrigt 

så förfaras, att, sedan de å atlönings- och inqvarterings
anslagen genom ljensleindragn ing eller afgång från Resen

och Indragningsstaterna ueredda och efter hand ökade be

spuringstillgångarne först blit\it på det sätt amända, att 

fleraf, så långt medlen förslå, de j nya staterna bestämda 

förhöjuingar eller fyllnader i löner och inqrarteringspennin

gar tilldelats, lirad Officerame angår, tourvis de begge corp
sernas grader, nemligen först Unde rlöj tnantsgraden vid Skär

gård,;-Artilleriet, dernäst samma grad rid FloHan och ridare 

de örriga graderna vexelvis corpserna emelian i enahanda 
ordning och uppåt, men inom hrarje grad först den äldste i 

graden och ,.i dare med fortsät.tning nedåt, samt, bet rälfan de 

Underofficerarne, med amändande af den för dem inom Iwar
dera corpsen särskildt beredda besparingstillgilng, först läg

sta graden i corpsen och derefter de högre graderna ned

ifrån och uppåt samt inom hvarje grad först den äldste och 

'idar~ \lt~ följande i 1our nedåt,. men med iakttagande tillika, 
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livad Kongl. Flottans Un~eroffin•rscorps angår, att fyllnads
utdelningen, Il\·arje gång den sker, i lika förhållande kom
mer corpsens 3:ne särskilda Afdelningar eller Stater till 

godo, sedermera merberörda anslag 75,000 rdr blifver inom 

de 2:ne nya corpsernas Officers- och Underofficers-personal 
fördeladt i ,·isst lika procentförhållande till de erforderliga 

lönefyllnaderna eller sålunda, att hn1rje Officer eller Under

officer, som icke af orvanberörda besparingstillgångar be· 

kommer fyllnad till hela den nya atlöningen, erhåller samma 

procent af skillnaden emellan inneharvande allöning och den, 

som enligt nya Staten borde honom tillkomma, med iaktta

gande för öfrigt unrler organisa tionens fortgång, att de be
sparingar på denna procentutdrlning\ som under hYa lje års 

lopp kunna uppstå derigenom, att full lön kan inom Yissa 
grader utdelas i följd af yppade besparingar genom afgång 

frän nya Resen- eller lndragningsstaterna, blifva från näst
följa nde års början am·ända till ökad procentutdelning åt 

dem, som då ännu icke kommit i åtnjutande af full lön. 
Vidare, och med förklarand e, att den förhöjda aflöning~ 

som, enligt nyssberörda af OSS stadgade delningsgrunder, 
kan med påräkneliga tillgångar, clå dessa blifvit disponibla, 

beredas de Officerare och Underofficerare, hvilka med nu 
innehafYande löner blifra å endera af förenämnda 2:ne nya 

corpsers rullor uppförda, icke får beräknas och utgå förr 

än från böljan af år 1867 på sätt före innerarande års ut

gång kommer att närmare bestämmas genom särskilda Inte

rimsatlöningsstater, hvartill I egen att i nästkommande De

cember månad till OSS afgifra underdåniga förslag, grun

dade på då kända tillgångar för Iöneregleringen, hafve WI, 

efter det, i öfverensstämmelse med det af OSS till iaktta
gande vid fördelningen af Wår Fiollas Officerspersonal gil

lade förfaringssätt, Officerarne rid samma Wår Flotta, föt· 

så ridt de kunnat med framställning i ämnet anträffas, er• 

hällit tillfälle att uttala sina önskningar i afseende på an

ställning rid den ena eller andra af meranämnda 2:oe nya 
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corpser eller på Resen- ell er Indragningsstat, funnit godt 
Nåder förordna : 

l:o att från och med den l nästinstundande Oktober 
skola af nyssbemälda Officerare, hYar och en med den grad 

och tour, hrarut.i han här efteråt omnämnes, tillhöra 

liongl. l''lottan: 

i egenskap af 

Contre-Am im l : 

Contre-Amiralen m. m. Carl Magnus Ehn.·rnarli ; 

f(ornmendörer (3): 

1\ommendör-Kaptenerne m. m. l:iovert Adolf Indebetou, 

Christian A n d ers Sundin och Olof Georg August Ilerl:epe ; 

J(ommendör-J(aptener af 1 :a lilassen (5) : 

Kaptent>rne m. m. Alexis Felix. Petersen, Carl Kleman, 

Frans Ferdinand Thomson, Anton Johan Rosengren oeh Gref\·e 

August Rudolf Cronstedt; 

Kommendör-J(aptener af 2:dra lilassen (10): 

Kaptenerne m. m. Claes Johan Fredrik J(a[le, Ludvig Gu

staf Sigge Pantzeriljelm, Sven Adolf Carlsson Lagerberg och 

E1·ik Odelstjerna samt Kapten-Löjtnanterne Fredrik Thorsell, 

Gref,·e Carl Gustaf von Rosen, Grefre Claes Cronstedt, Carl 

Philip Virgin, Johan Ulrik Gustafsson Ameen och Johan 
Henrik Anlrarlwona; 

J(aptener (25) : · 

Kapten-Löj tnanterne Otto La.r;erberg och Friherre Carl Gu
staf von Otter samt Prernier-Löjtnanterne Nils Axel Fisciler

.ström, Adolf Fredrik Rahmn, Edvard Svante l{nut Peyron, 

Axel Ferdinand Reinhold Ludvig Lind af Hageby, Alfred Carl 
Schönmeyer Friherre Fredrik Wilhelm von Otter, Adolf Lud

vig Conrad Zielfelt, Erik Axel Embring, Mauritz Pehr von 

J{rusenstjerna, Georg Nathanael af J([erclrer, Justus Christoffer 

0ftermr.m, Grefre Otto Casimir Cronstedt.. Oscar Öhrstrom, 



Folke Adolfsson Palander, Frans Theodor Thörn, Carl Edraid 
af Trolle, Friherre Fredrik \Vilhelm Bennet, Pehr Grave 
Halrar Starc!r, Johan Adolf Christian JJfeister, Gustaf Emanuel 
Ulf[, Cal'l Lundgren, Otto Heinhold Nordenslrjöld och Gustaf 
Bert il Lilliehöök j 

Löjtnanter (26): 

Premier-Löjtnanterne Georg af Trolle, Otto Wilhelm Nor
denslrjöld och August Fabian Ouchterlony, samt Sekund-Liijt
nanterne Nils Johan Magnns Hallström, August Fredrik Hj<N.
mar Rlintberg, Carl j!'Jöller, Axel Georg Ericson, Yngve Nio'rd 
Christierson, Görnn Magnus S'tael von Holstein, Axel Pontus 
Lilliehöölf., Julius Magnus Lagervalf, Carl Anton Edvard Hjelm, 
Alfred EdYard Rutger Carlheim Gyllenslröld, James David 
Barclay, Lars Mauritz Turngren, Gerhard Philip von [(rusen
s(jerna, Johan Anton Victor Bmclfström, Carl Oscar Fredrik 
Ljungqvist, Carl Henrik Ramsten, Fredrik Wilhelm Lennman 
Gustaf Richard Sjöberg, A x el Theodor Thunberg, Johan. Adolf 
Elwlöf, Friherre Gennund Goltfried Leonard Palmsljerna, 
Henrik Gustaf Westman och Jacob Hägg, samt 

Under-Löjtnanter (18): 
Sekund-Löjtnanterne Carl Anton Wilhelm Bmclfström, Johan 

Cyprian Grischotti, Carl August Pulre, Adolf Arnold Louis 
Palander, Carl illagnus lngelman, Carl Edvard Smith, Anders 
Oscar Leonard Arehn, Georg Johan Sjöberg, Otto Pettersen, 
Olof Elias Nordenfelt, Ernst Herman von Holten, Friherre 
Conrad Oscar Sperling Posse, Henrik Reinhold Werner, Johan 
Rudolf Emanuel Nissen, Olof Erik Gustaf Norrhohm, Otto 
Lindbom, Carl Adam Magnus Hjulhammar och Henrik Theodor 
lYerling; 

l~ongl. §b.ärgårds-.'\.ll'tiilet•iet: 

i egenskap af 

General-ilfajor: 

Kap l enen m. m. Jacob Reinhold La:7ercrantz ; 

Ö{verstar ( 2): 

Kommendör-Kaptenen m. m. August Gnstaf Reinhold von 
Feilitzen och Kaptenen m. m. Carl Henrik Hrettger; 

Öfverste-Löjtnanter ( 3): 

Kaptenerne m. m. Victo t· Adolf Zeihelius och Anton Wil
helm Oscar Boy (en vakant); 

blajorer (6): 

Kapten-Löjtnanterne Friherre Berndt Oscar Stackelberg, 
Oscar Fredrik J{reuger. Fredrik Leonard Anderson, Carl Ro
bert Thwdolf Ulner, Carl Gustaf Lindmark och Carl Wilhelm 
Ni!:; August Hjelms(jerna j 

liaptener (18): 

Kapten-Löjtnanterne Carl Washinton Bolh·ar Jacob Forsell 
och Daniel Lazarus Heilborn, samt Prernier-Löjtnanterne Thor
sten Adolf Arwidsson, Carl Christ ian Engström, Jacob Fridolf 
Thorsell, Christian Heinhold Frölen, Ansgar Lud\'ig Broberg, 
Frans August Faclrs, Friherrl! Carl Gustaf Oxenstjerna, Pehr 
Theodor Nordvall, Gustaf Elias Carl Lagercrantz, liref,·e 
A x el Theodor Polycarpus Cronhjelm, Robert · Georg von He
denberg, Anton Molander, Wilhelm Traugott ~chyberg, Pehr 
Elof Arrhenius

1 
Fredrik Salomon Jlfalmberg och Carl Bildur 

Smedberg; 
Löjtnanter {17): 

Promier-Löjtnantcrne .Jarl Casimir Eugene Christierson och 
Erland Gustaf Johan Nordenfal!r, samt Sckund-Löjtnanterne 
Carl Fredrik Eliennan, Friherre Magnus Daniel Ruuth, Johan 
Ludl'ig Frylrholm, Erik Gustaf Ileijkenslrjöld, Charles Eugene 
de Champs

1 
Lorentz Leoptlld tJon Horn, Otto Elliot, Lud\ig 

Andreas Hubendick, Friherre Ect,·a rd Carl Axel Barnelww, 
tudvig Södermarl•, Grefre Carl Emil Otto Fredrik Cronlljelm, 
Alfred Lindbäck, Olof Magnus EdYard Oldberg, Petet· August 
Robert Gravenhorst och Axel Victor Emanuel Dalman, sam t 



linder-Löjtnanter (8): 

Sekund-Liijlnanternc Elis Bruno Hollsten, Rurtolf Victor 

Carl von Muhlen(els, Friherre Otto Emil Robert von Rosen, 

Gustaf Herman von Celsing, Hjalmar Yngve Laurentius Ek

wurzel, Bror Johan August Lidman och Carl Gustaf \Valdemar 
Bretzner. 

{l vakant). 

samt öt\ernyttas till: 

~J·a lh•8er"·.§taten: 

Contre-Amlralerne m. m. Johan Litliehöök och Erik Adolf 

Printzensköld ; 

Kommendörerne m. m. Carl Justinus von JJiederichs, Pehr 

Erik Ahlgren, Arvid Ileinbold Wilhelm Egerström, Carl Au

gust Bmckslröm och Sven Adolf Bratt; 

Kommendör-Kaplenerue m. m. Adolf August Christian Mei

ster, Samuel Lud\'ig Hasse/berg, Jollan Emil Warberg, Friherre 

Fredrik Thure Cederst1·!im, Pehr August Knut Lagerstrdle, 

Pehr Fredrik Haverman, Johan Berndt [(teman, Carl Carlsson 

Warberg, Johan Ludvig JIIelander, Carl Johan Hjerta, Knut 

Leebard Natt och Dag, Axel Adlersparre, Bror Ludvig Ulrich 

och Fredrik Herman Didron · 
) 

Kaplenerue m. m. Svante Schrniterlöw, VictM meman, .lo

han Charles Danckwardt och Fredrik Victor af !(fint; 

Kapten-Löjtnanterne m. m. Carl Ludrig Carlström, Fredrik. 

Leonard Pettersen, Carl Gabriel Nyström, Carl Adolf Ehren

pohl, Pehr Wiluelm Pihlgard, Gustaf Erik Jr1artin, Wilhrlm 

Erik Carl Cramer, Wilhelm Mathias Eters, Carl Johan Lod

brok Hjort, Anders Magnus lllingspor, Arvid Jacob Unger 

Bror Victor Rudolf Ringhe-im, Carl Adolf Ringheirn, Carl Joha1; 

Emerik llfelander, Håkan August Liljeblad, \Volmar Henrik 

Syloander, Friherre Theodor August Lagerlteim, Adolf Se

bastian von lirusenstjenw,, Alrik Holmer, Wilhelm Bogislaus 

SMerhjl'lm, !-lt>nnan Georg Åke Bogislaus Sabel(elt, Frails 

EJor Gjerling, Carl August Leonara Fries, Adolf Fredrik Ring

heirn, Grefve Christer Claesson Horn, .Joachim Richard Dahl

ström, Johannes Christoffer Uvijn, Magnus Adolf Elrström, 

Carl Gustaf Centervall, Carl Gillius ]lriclr, Axel Wilhl'!m Za

charias Carpelan, Carl Ossian Schweder, Claes Gustaf Hichard 

Bj~rlrsten, Henrik Morlimer Scrvais, Carl Henrik Thelander , 

Otto Ed\'ard Wo/lin och Friherre Carl Adam Wachtmeister; 

Premier-Löjtnanterne Fredrik EdYard Norden, Pehr Johan 

Lemnell, Gref\·e Knut Posse, Gerhard Jusfin lilingspor, Fri

herre Rrode1· Abraham Lejonhu(vud, Otto Leopold Gottfrird 

Ernst Lagerheim, ~lagnus Gustaf Servais, Friherre Hudolf Olof 

Gustafsson Cederström, Abraham Henrik Rundqvist, Anton 

Julius Blom, Richard Theodor Norden, Lars August Carl 

Gynther, Bror Carl Ernst Sa loiuon Eugene Munck, Sten Wil

helm Edrard August Sandels, Axel Wilhelm Malmborg och 

Herman Annerstedt, samt 

Sekund-Löjtnanterne Carl Gustaf Bredberg, Gustaf Anders 

Frick, Henrik Gustaf Nordens!fjöld, Fredrik Bernhard Hobert 

Nordström, Jacob Lundqvist, Axel Emil Wallenstrand, Hudolf 

Pettersen, OUo Berndt von Fieandt, Jol1an Primus Friberg och 

Carl Otto Olsen. 

lrulragning·s-Staten: 

Kaptenerne m. m. Friherre Carl .Johan Alfred S!rogman 

och Grefre Arvid Taube, samt 

Kapten-Löjtnanterne Darid Gustaf llaverman, Johan Ed\·ard 

Gadelius, Grefre Mauritz Emil August Levenhaupt och Hemik 

Reinhold Anlrarlrrona; 

dock att llVad angår de bland förenämnda Officerare, 

nemfigen: 
Kaptenen C. Kleman, 

/(ap/en-Löjtnanten J. U. G:son Ameen, 

Pr:emier- LöjtnantemB M. G. Serva i~, A. Molander, P. 6. H. 

Sta1·ck, G. B. Lilliehöök och A. F. Ottchterlony, samt 
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&l;und-LDjtnanterne J. M. Lagen-all , J. D. Barelay, A. 

Lind!Jäck, C. H. Hamsten, C. E. Smith , O. Pet!ersen, O. E. 

Nordenfelt, E. 1-1. \'On Holten, .T. P. Fri berg, C. O. Olsen och 

O. E. G. Norrbohm, fH·iJka af of1an antydd orsak ännu ej 

anmält sina önskningar i fråga om deras framti da lj enstgö

ring, dem må vara Iiiiåtet alt, så fort ske kan, i underdå

nighet inkomma med sina yttranden derom, då på af OSS 

företagen förnyad l\ådig pröfning kommer att bero, huruvida 

eller i hYad mån af desam ma och i öfrigt någon ändring i 

nu lXådigst meddelade beslut om placeringen må kunna föra n

ledas; och 
2:o att då, i til lämpning af Il\ ad i förestående J :a punkt 

!Jlif,·it förordnadt, de Ofticerare, som Yid placeringen å de 

nya corpsrrna uppHyttas i högre än nn innehafYande gracl 

eller beställning, icke förr än med början af nästkommande 

Oktober månad få tillgodonjuta med uppflyilningen följande 

rang och tour, följaktligen ock, till förehygga nde af rubb

ning i nu\arande rang- och tjenstgöringsförhållanden, desse 

Offleerares utnämning eller befordran först å dag närmare 

nämnde tid, som af OSS fr11mdel es bestämmes, kommer alt 

medelst Nådiga fullmakters och resolutioners utfärdande he · 

kräftas, samt att då jemYäl de Officerare, som med oför

ändrad grad och tour öfYrrgå till de nya corpserna, skola 

förs es med fullmakter eller resolutioner å de Yid dessa 

corpser erhållna !Jeställningar, men \'ara fr ika llnde från ut

görandet af lösen och stämp!adt papJler för desamma, sä 

rramt de icke berättiga till löneförhöjning enligt Normalstaten 

för \·ederbörande Corps, allt under iakttagande til lika, att 

ingen af de i denna punkt omrörmälda Offteerare före början 

af år 18{)7 eger anspräk på högre aflönings- eller ingvarte

ringsförmåner än han Yid nn för honom medgifna placering 

innehade; 
lna1jemte WI i Nåder 

dels utnämnt I\apteneu \'id Wårt Svea Artilleri-regrmen!e 

m. m. Ciae~ Gustaf Theodor lle~jser till Öfver,; te-Löjtnant 

r 

lid Kongl. Skiirg.årds-Ariil!crirt med four inom graden efler 

tj enstei\!dern <lsom Of'!lr:er och i öfrigt unrlt·r enahanda fö/ 
fJp!Jfll l, son1 det i 2:a punkten hii r of\an i afseende på de 

till högre gr<1der 'id dc nya corpsema uppfly!tnde föreskrifna, 

el ler att de honom genom !Jerö rda utntimning, hYiikrtl lika

h•des fiir , t längre fram medelst rulimnkt !Jekl·äftas. tillför

säkrade rang och iifl'ig:a förmåner icke få li llgodonj,utas och 

tl enna hans befordran såle des icke heller Yerka till rubhnirw 

:!l' ha ns afl öning~ - och tjensteförhå llanden \id RegrnH'nt t~ 
fö re bö;jan af nä~finstundaude Oktober, med lnill.-t'n månad 

han kommer att till Skärg~rds-Arti!le riet öl\ergå och dt:-r, 

inlillrless frå n 18ii'l 1\rs böJjan örrersle-L öj lnants lön oclt 

inqrarieri ng, enligt då rid nämnde corps till efte rrättelse 

gä ll ande lnlerimss!at få r af ilonom uppbäras, under 1 iden 

åtnjuta en i för hållande ! i l! dl' ss a afl ön ings fö rmån ers belopp 

för år brräknad ersiillning rrån dPn bespa ringsli! lgång, som. 

i följd af i11 dragn inga r \id War Flo ttas Ortieerscorps, redan 

finnes å 5:te Hul\udtit t> lu ~ä rskild l af~att; 

tit'ls oek, såsom i o!\" ii!l iniagna förteckn ing å de i ii! 

Nya HesPrr!'taten uf\ei'Jlyt tade Orticerare finnes anlydt, be

fordrat der uppförde Kap lenen m. m. Fredrik Hennan Didron 

ocil Kaptt•n -LöjtllantPn Fred ri k Vi el or a{lilint; under det i. 

afseende på öfriga IH'fortlringar stadgade förbehåll, den för:-c 

lil l KonHHendör-Ka!HeJJ och den sednare lill I\apten å nänwde 

Slaf med !Jibehållal!de tienid al' nu innehafvande löner in-
. ' 

tilldess de mi den fö r befordringar inom samma Slat före-

skriftla OJ'dllillg kunna till de å Staf.en yjd de ti!lfnancerade 

beställn ingarne besiiidela hl.igre aflöningsförmäner förhjelpas; 

äf1·ensom och då Wl ansett lämpligt, äl l Underofikerar

nes allbefa lida fiirclPlning på rle nya corpserna och siirskilda 

Heservstatcn öf\erlemnas för Kong!. Flottan åt Contre-Ami

rale n och för Sl(ärgårds-A rlilleriet åt (jeneral- .\l<ljo~en der

ställes, WJ fördenskull velat låla dermed an~ il , intil.ldess 

den nya organisationen \id ol\an utsatta tid kommit till \ Crk

stä!lighet. hrarefler genom Eder försorg böra, så fort ske 

n 



272 

kan, upprättas personalstater öl'\' er si\ 'ä l de på Nya Hesen·
staten eller på Indragningsstat förflyttade Officerare, som de 
på Resenstat uppförda Underofficerare, för att, sedan de 
,-unnit Wår Nådiga stadfästelse, tjena till ledning och rät
telse icke allenast för vederbörande vid löneutbetalningarne, 
utan ät\en ,-id bcräkningarne af årliga tillgången för den 
nya organisationens genomförande, och , hYad särskildt Re
senstaterna beträ!far, yid bedömandet af de upp!lyttningar 
inom dessa stater, sem följd af der timad afgång må böra 
eller kunna ega mm. 

För öfrigt Yilje Wl härmed hafva i Nåder förklarat: 

a) att intill den l instundande Oktober, då, såsom of
,·an är hestämd t, den nya organisat i on en skall träda i wrk
ställ ighet, med tjenstgöringen inom Wår Flottas Officers
och Underofticers-corpser skall förhållas enligt nu gällande 
föreskrift er, men under tiden i kommamloYäg förordnas om 
t! e förbere da nde åtgärder, som ma finnas erforderliga för att 
vid nämnde t.ld kunna inom de nya corpserna ordna tj enst
gö ringen efter då inträdande förändrade förhå ll anden; 

b) att från berörde tid skola af Sjöför~,·a1·ets trupper 
tillsri dare tillhöra: J(ongl Flo/lan: Matros- och Skcppsgosse
tor pserna, Ma rinregementet och de Carlskrona Station a( 
Wår Fl otta nu tillsl ag na Kompanier af Båtsmanshållet, samt 
Iiongl. Skä1·gårds-ArUlleriet: Kanonier-Corpsen och de Flot
tans Station i Stockholm och Depot i Götheborg hittills un
derlydande Båtsmans-Kompanier; äl\ensom att , intilldess an
norlunda kan ,·arda i Nåde r förordnadt, FloHans Konstruk
tions- och Mekaniska corpser, Civil -, Clereci- och Medicinal
samt TimmernHln:3- och Handherks-stater blifra, efter nu
nrande förläggning vid endera af Flottans stationer ocll 
IJI' pöt, förbund ne till enahanda tj cnstgör ingsåligganden som 
hittills , an t ingen Y id Kong l. Flottan eller ,-id Skärgårds
Art iller iet, och alltså ställde under Yederbörande Stations
befälhafvares ,-id dessa corpser lytinad: 
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c) att rorande den uniform som vid Skäro·ärds-Artille-
' o 

riet skall, sedan denna corps' organisalion hunnit sältas i 
n·rket, nyttjas eller anläggas, l\"åd igt beslut kommer att i 
kommandoväg med rörsta meddelas; 

d) att den löneförhöjning nf 25 procent, som !JlifYii tle 
på i\ya Resen-staten öfYerllyttade Subaltern-Officerare såsom 
godtgörelse för mis tningen af sjökommenderingar tillerkänd, 
skall dem, med hänseende härtill, frå n den l näslinstundande 
Oktober tillgodoileräknas och utgå af de genom indragning 
af Officersbeställningar vid Flottan ueredda besparingar; dock 
att dL·rvid iakttages Inad om samma löneförhöjnings inne .. 
hållande under permission och sjukdom här ol\an är stadgadt; 
samt 

e) alt in till tidpuuklen för den nya organisationens verk
ställande ell er den 1 nästkommande Oktober, någon tillsätt
ning nf tjenster på Slat, vare sig nu lediga eller under tiden 
lerligblifvande, icke hvarken vid Wår Flottas Officerscorps 
l·ller inom dess Undrrofticc rspcrsonal får eo-a rum och alt 

"' ' deremot mi!l nämnde månads ingång Wåra Nådiga Brcf den 
3 Februari 18U8 och den 16 September 1865, angående in
dragning af Officers-beställningar vid Flottan, skola upJlhöra 
nti haf1·a vidare tillämplighet. 

Meddelande Eder detta allt till kännedom samt egen 
uch vederbörandes underdåniga efterrättelse, befalle WI &c. 
Stockholms SloH de!l 10 Juli 1866. 

B. von Platen. 

Angående förlindrad organisation af Flottans Officer•· 
ricll Underomeers-eorp er. 

Yidimc•·•·• '-' ofllci<> 

J. A. Nelander. 



Kong!. ~!aj:ts i \\åder fastställda 

STAT 

för Hon_ql. Flottans Officers-Corps, 

att tillämpas i den mån öfYergång dertill kan, i öfverens

stämmelse med föreskrifterna i Nådiga Bref\et af denna dag, 

komma att från blifvande Int erimsstat ega rum. 

l 

l Lön. 
Tje_nst-

Summa. p;örmffs-
pennint{ar. 

I\:dt·. ö. 1\d:r. ö. H:dr. ö. 

1 !\ontet·-Amiral 4000 - 2000 --· 6000 -

1 Kommendör ?iOOO - 1500 - 4!'\00 -

2 D:o 6000 - 3000 - 91)00 -

1 l\ommcndöt·-Kapten af !:sta Iii ass 26tin 67 ·1333 33 4000 -
4 Bo d:o d:o 10GG6 67 53::13 33 16000 --

1 D:o d: o af 2:dt·a l\lass 2000 - 1000 - 3000 -l 
11 H:o d:o d:o 22000 - 1100 - 33000 

=i (deraf 2 tills vinare hållas vacantP). 

1 I\apten 1€66 67 803 33 2500 

6 D:o 10000 - 5000 - 13000 

1 D:o 1333 33 666 67 2000 _l 

' 21 ll:o 28000 -- 14000 - 42000 --
(drraf 4 tills vidare hållas vae~nlr ). 

1 Löjlnonl 800 - !,00 1200 -

7 D:o 5600 -- 2800 8400 -

1 D:o 666 67 333 33 1000 -

19 D:o o •• o 

l 
12G66 67 6333 33 19000 -

(dc t·af 2 [i Ils vidare hållas Yaeante). 

1 Under-Löjtnant. l 533 33 266 G7 800 -

7 D:o d:o 3733 33 1866 67 5600 -

1 D:o d:o l 400- 200 -- 600-

9 D:o d:o 3600/-1 1ROO/ - 5400 -~ 
- l 1-/ /-- l17~lOOOj-96 Summa - --

.... 
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· Anmärf.ning: lrHFarteringsersättning tilldelas den uti 

denna Stat nppt:1gna personal enligt nedanstående taritl~ 
nemligen: 

Konter-Amiral .. · · · · .. · · .. med H:mt Rdr 540 årligen. 

Kommendör och Kommendör-Kapten 

af l :~ta Klassen ....... . . 
" " 

Kommendör-Kapten af 2:dra Klassen 
" 400 " 

" " " 250 " 
Kapten . . . . . . . . . . . . . . . 1~0 

" ,, » u ,, 

Suhaltem-Officer . . . . . . . . . . 75 
'' '' '' " 

i afseentle på hrilka ersättningars tillgodonjutande de denna 

dag derom i Nåder meddelade samt för öfrigt nu gällande 

Inqvarterings-Ordnings för Flottan föreskrifter blifra att iakt

taga. Hrilket Yederbörandc till underdånig efterrättelse län

der. Stockhoims Slott den 10 Juli 1866. 

CARL. 
B. von Platen. 

Stat för .Kongl. Flottans Officers-Corps. 

Vidimeras ex officio 

· J. A. Nelander. 
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Kong!. }Jnj:ts i Nåder fast~tällda 

STAT 

{ör Hongl. Skärgt'lrds-Artilleriets Officers-Corps, 

att tillämpas i den mån öfvergång dertill kan, i öfrerens

stämmelse med föreskriftema i Nårliga Bref\et af denna dag, 

komma att från lllifvande Interimsstat ega rum. 

Tjeust-
Lön. l giirings- Summa. 

l pennmrrar. 

l 
ö.l R:dr. ö. 

H:d!'. ö. H:dr. 

1 (leneral-Major .... . 4000 - 2000 - 6000 -. .. 
1 Ohersle . . ..... . 3200 - ·1600 - 4800 -.. . . 
1 D:o ....... . 3200 - 1600 - 4800 -.. 
1 Ofvcrste-Löjtnant . . . 2666 67 1333 33 4000 -.. . . 
4 D:o d:o 

(deraf 2 tills vidare hälla 

1 l\Iajor ......... . 
8 D:o ........•. 

10666 167 5333<15 16000 --. .. 
s vacante). 

11661 67 
l 

. . . . 2333 33 3500 -

. . . . 18666 67 9333 33 28000 -
(dc ra f 3 tills 1•idare hålla s vacante). 

1 Kaplen ... ..• ... .. . . . 1666 67 833 33 2500 -

21 D:o ........ . .. 35000 - 17500 - 52500 -
(der af 4 till~ vidare hålla s vacan!e). 

1 Löjtnant ••••••• .. so o - 400 - 1200 -
21 D:o ..•. . •. . . 16800 - 8400 - 25200 •.. 

( deraf 5 tills vidare hälla 

l 1 Under-Löjtnant ••••• 

14 D:o d:o •••. 

. 
1
_(dcraf 7 till;; vidarQ hålla 

. 76 

s vacante) . 

l ' l 533 33 266 67 800-
.. l 7466167 3733 53 11200 -1 
s vacantc). 

- 160500 _, 
~mmna l --- 1--1 --

T 
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____ An!!'.q~li_;:ing : Inqvarteringse rsäitning tilldelas den uti 

denna Stat upptagna per-sonal, enligt nedanstående tariff; 

nem !igen: 

General-Major och Öfvllrste med R:mt R:dr 750 ärligen. 
Orverste-Löj tnant . 

" , 
" 

550 
Major " 

" " " 
400 )') 

Kapten . . ... 
" " 

, 225 
Subaltern-Officer . " ... 

" " 150 
" " 

i afseende på hvilka ersättningars tillgodonjutande dc denna 

dag derom i Nådet· meddelade samt för öfrigt nu gällande 

InqYarterings-Ordnings för Flottan föreskrifler blifva att iakt

taga. Hvilket vederbörande till underdånig eftenältelse fän

der. Stockholm" Sfolt den 10 Juli 1866. 

CARL. 
B. von Platen. 

Stat för Kong!. Skärgårds-Artilleriels Officers-Corps. 

Vidimeras ex officio 

J. A. Nelander. 
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Kong!. ;\laj:t~ i Nåder fastställd il 

STAT 

(ör llongl. Flottans Under-Officers-Corps, 

alt tillämpas i den mån öt\ergång: dertill kan, i öt\erens

stämmelse med föreskrifterna i !\åd iga Brefret af drnna dag, 

komrna att. från blifvande Int r rimsslat ega rum. 

l 

l 
; l Tj en,t-l 

l 
Lön. fl t"l l'l !l ft' S- Summa. l penninr,ar. 

! 

R:dr . ö. H:dr, ö . H:d t· . ö. 

l Konzl. Flafn;-Styrman . 533 33 266 67 so o -
4 ll:o 213::! 30 1066 67 320() -

1 Ofrer-Styrman 4 ')'; ;l3 211) \i7 G 50 -· 
"" 

j 15 D:o 650t. ·- 3251' - 975(1 -

Under-Styrman 3 ti(: ·"i 180 33 550 1
-

l 

1 
121i 501-23 Ll: o 8±3:: 33 t1 21 6 G7 

1 l\ o ng'!. F latm-Konstapel 533 :n 266 G7 800 --

5 J):o 2Glic t; 7 13:-J;) 03 4000 -

! () J'vet·-!\o n si apel 403 33 21T'7 li5(\ -

l 19 D:o 8233 .)3 411G ii7 12350 -

l 1 Under-1\onstapel. :lGoiG7 183 33 5511 ·-

l 34 D:o 12Jliti 1G7 62:!3 3::J 18100 -

l Kong'!. Flagg Skepparc 

l 
533 :!3 ;,!(j(j l.i7 800 -

l 
1 333 9" 40:10 5 D:o 2GGG 67 J ;) -

l Öfve r-Skepparc 433 ~3 21G i)7 650 -
19 D:o 82:-33 33 4 ! 16 67 12350 -

l 
l Under-SI<epparo l 'l(jfi l()/ 1R31331 550 --

l 
l 34 D:o 12! GGti7 G~ :-33 33 18700 -- l 

~u rnma 

T 

Amndr!rning: Drp,:;ufo:n ii :lk om:I IPi' lm11'je af de på dt' [JI Ia 

Stal uppt agna löntagare, f'\ir år räknad!, 17 kub ikfot: B kan

nor och 3:) kubiktum Rpanm ~ l in naiura, son1 för lin lön

tagart· utgör 28\J:'I kubikfot 2 k<HHIOI' och '75 knb iktun1. 

IIIIJVartcriu~s-er~f!Uning 

fi lld r las den u!.i denna Stat uppti:lgne personal enligt: nedan

~li'H· !Hie tar ifl'. uern ligen: 

1\ongl. Flag~·. - S tynna n, Flagg-Konstapel o;;h Fl<:l gg-Skt·ppare 

nwd . . . . . . . . . . . H:mt l{:dr 50 år ligr n. 

~amt Undt'r-OI'fice r af lägre grad 
" " 

36 , 
i afseende på In il k a ersältningars tillgodonjutande de denna 

dag derom i Nåder medd elade samt för öfrigt nu gällande 

Inqrar!erings-O rd nings för Flottan föreskrifter l.Jlil\a att iakt

taga. 1-hilket rederbörand e till underdånig efte rrättelse läu

<ler. Stockholms Slott den 10 Juli 186G. 

CA H L. 
B. von Plalen. 

Stat. fö r Kougl. Fl ottans Under-Officers-Corps. 

Vidimeras ex officio 

J. A. Nelande1·. 
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Afsl<rift . 

Kong!. llaj:!s i \'åder fastst ällda 

STAT 

f ör Kong!. Skärgårds-Artilleriets Under- Officers-Corps, 

att tillämpas i den mån öfrergång deitill kan, i öfverens

stämmelse med föreskriflerna i l\'ådiga Rrehet af denna dag, 

komma att från hlif\·amle Interimsstat ega rum. 

-
Tjenst-

Lön . gö rings- Summa. 
pennmgar. 

H:dr . ö. H:dr. ö. H:dr. Ö, 

l styckjunkare a f !:sta l\lasse 11 . 533 33 266 67 800 --
4 D:o d:o 2133 33 1066 67 3200 -

(der af 1 tills vid are hålles vacant). 

l styckjunkare a 

1

24 D:o 
(deraf 2 tills vid 

l Sergeant .•. 

f 2:dra Klassen 466 67 233,33 700 -
d:o _ .. l 11:200 - 5600i- 168001-1 

are hålla~ vacante) . 

o o o o o o o o o o 400 200 - 600-
29 D:o 

_ (deraf 4 tills vid 

60 

a.re• håila.s ~-a~a;ll~) : J 

11600 - 5800 - 17400 -
l 

!:'umma l - \- l - 1-1 39500\-

Anmärkning : Dessutom tillkommer hvarje af de på denna 

stat upptagne löntagare, för år räknad! , 17 kubikfot 3 kan

nor och 25 kubiktum spanmäl in natura, iOm för 60 lön· 

lagare utgör 10~39 kubikfot 5 kannor. 

lUtJV3l'L4'I"ings- \·rsii t!nin~ 

1illtlelas den uti denna Stat upptagna personal enligt nedan

stäende tarilf. nemligen: 

styckjunkare af 1 :sta Klassen med H:mt lhlr l OU fH·ligen. 

styckjunkare af 2:dra Kla ssen 
och Sergt>ant. .. .. ... . 

" " " 
80 

" 
i afseende på hYilka ersättningars tillgodonj utandr de dcnua 

dag deroru i 1\åder meddt'l ade samt rör öfrigt nu gällande 

luqvarterings-Ordnings för Flottan föreskrifter blit\a att iakt

taga. Ihilket vederbörande ti ll underdånig efterrättelse län

der. S!ockholms Slolt den 10 Juli 1866. 

CARL. 
B. von Platen. 

Stat för Kong l. Skärgård:;-A rtilleriets Under- Officers

Corps. 
Vid imeras ex officio 

J. A. Nelander. 



282 

Af~l<rift . 

CAHL &c. Wiir ynnest &c. Sedan \VI, under den 10 
sistlidne Juli, såsom uti det samma dag till Eder aflåtna 
Nådiga brer angående beslutar! fiirän drtld organisation af Wår 
Flotta finnes omt'örmäldt, i Nåde r täckts , med gillande af 

oss d il j enl\ ä l unelerställda förslag till orncerarnes vid 
nämnda FJolla anställ ning vid endera af de i dess ställe 

bildade co rpserna: "Kong!. Flottan" eller "Kong!. Skärgårds
Artil ler iet" eller uppförande på Heserv- eller Indragningsstat, 
under förbehåll bland annat, att denna Officerarnes fördel
uing och denid numen högre ,·ä rd ighet eller tour icke finge 

före den l nästinstundande Oktober, eller den för verkstäl
landet af berörda organisat i on ut satta dag, göras gällande 
ellrr Yerka till rubbning i nuvarande fjenstgöringsförhållan
den, tillika förklara, att dem !Jland förbenJätte Officerare, 
18 till antalet, hYil ka ännu icke, i likhet med hvad som 
varit de öfrige Officera rne medgil\et, haft tillfälle att uttala 
sina önskningar i fråga om deras framtida tjenstgöring, skulle 
Yara tillåtet att, så fort ske kunde, i underdånighet inkomma 
med sina yttranden derom, !mu efter, \id dessas i ett sam
manhang hos OSS skeende anmälan, konune på förnyad Nå
dig pröfning att bero, hurmida eller i IHad mån af desamma 
och i öfrigt någon ändring i Wårt Nådiga beslut om place
ringen kunde föranledas, samt numera 16 af här ifrågava
rande Officerare sig öf den sålunda gifna tillåtelsen begag
nat, hafve Wl nu, vid underdånig föredrngning af deras l 
ämnet gjorda framställningar, i Nåder funnit godt medgifva, 
att två bland desse Officerare, nemligeu Premier-Löjtnanten 
A. F. Ouchterlony och Seknnd-Löjtnanten C. O. Olsen, enligt 

sin önskan förflyttas, tlen förre från I\ongl. Flollfln ti!l l'\ya 
Reservstaten och den liednare l'dl!l denna stat till Kong!. 

Flottan, äfreusom \V!, med bifall till nu jemräl hos OSS 
anmälda underdåniga ansökningar, be\iljat transpo rt för ne
dannämnde, förut i placeringsl'rilgan hörde Officerare, nemligrn: 

Kaptenen m. m. W. O. Boy från Krmgl. Sldirgårds-Artilleriet 
till Nya Besenstalen; 

Kapten-Löjtnanten m. m. C. Ph. Virgin från KongL Flottan 
till Skärgårds-Artilleriet; 

Premit•r-Lö_itnantrn P. T. Nordrall frib [ongl. Skärgårds
Artille ri et till Nya HeserYstaten; 

" 

, , 

" 
,. 

J. Ch_ Osterman fr ån Kongl Fiottan till 
Skiirgards-Artilleriet; 
E. G. J. Nordenfalk fr ån Kong!. Skär
gårds-Artillerlet till Kong l. Fiollan; 
B. C. E. S. E. Mun<:k från Nya HeserY
staten till Skärgårds-Artilleriet; 

Sr.kund-Uijtnanten A. F. H. Klintberg från Kung l. Flot.t<w 

" 
,, 

" " 

" " 

till Skärgårds-Artilleriel; 
F- B. Il. No rrist r ii m från N va Resens! a ten 
till l{ongl. Flottan; 
R. Pettersen från Nya Resrn·staten till 
Kong!. Skärgårds-Arl.illeriet, och 
A. W. E_ !Jalman från Kong!. Skiirgårrls
ArtiiiPriet till Kong! Flo!!au; 

lllarjemle i öl\erenssJämmelse med de snlundu medgifna 
transporterna ändrade rullor öf\t>r de dels \id Kong!. Flottan 
och Skärgårrls-Artilleriet anställde och dels på l\'ya Reserv
staten uppförde Oflicerare blit\it al' OSS, sådane de finnas 
här bifogade, i Nåder till vederbörlig efterrättelse fas!ställde, 
och längre fram kommer aU bes tämm as den ring Yid slutet 
af instundande SPptember månad, f1 lnilken samtlige af den 
sålunda slutligen fastställda reorganisati onen af Wår floila 
föranledda fullmakter och resol utioner :;Jwla utfärdas. 
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lirad angår de ännu l'elande yttranden rörande pl ace
r ingen frå n 2:ne Officerare, neml igen Premier-Löjtnanten Ii. 
H. Lilliehöök och sekund-Löjtnanten J D Barclay, så Yilje 
\VI låta sam ma yttranden, sedan de hunnit ingå, hos OSS 
i underdånighet anmälas Ull del afseend e, som å dem mi\ , 
utan att i öfrigt föranleda till rubbning i den i\ådigst fast
stä llda plac eringrn, skäligen kunna fästas. 

Meddelande Ed(' r delta 1 iii egen och Yederbörand es känne
dom, l.Jcfalle W! &c. Stotkholms Slott den 16 A:tgusli l 86ti. 

C A R I.~ . 

B. von Platen. 

An gftende Yissa ä!ldringar fö rdelningen af Kong!. Maj:ts 

Floilas Offi ce rs-Corps 

J. A. Nelander. 

Rulla 

öfi'Cl' dc vid Kongl. Flottan anställde Officerare. 

1 Konter-Amiral: 

Konter-Amiralen m. m. C. M. Ehnemark 
<) J(ommendörer : ..., 

(Öfversles ranr;) 

Kommendör-Kap t. m. m. G. A. h1debetou. 
d:o m. m. C. A. Sundin. 
d:o m. m. O. G. A. Herkepc. 

5 li.ommendör-Haptener af i:a klass: 
(Ö fvcrsle- Löjtnants ra nr,) 

Raptenen m. m. A. F. Pcttcrsen. 
d:o m. m. C. J\leman. 
d:o 
d:o 
d:o 

m. m. :F. F. Thomson. 
m. m. A. J. Hosengren. 
m. m. Grefve A. R. Cronstcdt. 

10 Kommendör-Kaptener af 2:a Mass : 
(Majors rang) 

Kaptenen m. m. C. J. F. Kalle. 
d:o m. m. L. G. S. Pantzerhjetm. 
d:u m. m. S. A. C: Lagerberg. 
d:o m. m. E. Odelstjerna. 

1\.apten-Lö.itn. F. Thorssell. 
d:o m. m. Grefve C. G. Yon Rosen. 
d:o m. m. Grefve C. Cronstedt. 
to J. ~ G. Am~n 
d:o rn. m. J. H. Ankarkrona. 
cl :o O. Lagerberg. 



j2:SI J(apt'en.er med 1 :a kl km 
' ( [\ap t .. ns ,. an:{) 

J\apten-Löjln m. m. Friherre C. G. von Otter. 
Premier-Löjtn. N. A .. Fischerström. 

d:o A. T. Rahmn. 
d:o m. 
d:o m 
d:o m. 

d:o m. 

m. 
m 
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m. 

E. S. K. Peyron 
A. F. R. Lind af Hageby. 
A. C. Schönmejer. 
Frih. F. W. von Otter. 

J(aplener med 2:a kl. Hin: 
Prcmier-Löj tn. A. L. C. Zielfelt. 

d:o E. A. Embring. 
d:o M. P. von Krusenstjerna. 
d:o G. N. af Klerker 
d:o 
d:o 
d: o 
d:'l 

cl :;J 

d:o 
d:o 
d:o 
tl:o 

d:u 
d:o 
d: o 

m, m. Grefve O. C. Cronstedt. 
O. Öhrström 

m. m. F. A Palander. 
F. T. Thörn. 
C. E. af Trollc. 

m. m. Friherre F. W. BenueL 
O P. G. H. SLtrdc 
J. A. C. 1\Ieisier. 
G. E Ulff. 

C Lundgren. 
O. H. Nordenskjöld. 

m m. G B. Liil iehöök. 
d:o E G. J . Nordenfalk 
d:o G af Troile 

Löjtnanter med 1 :a kl. lön: 
Premier-töjtn. O W. Norclenskjöid. 
Selmnd-Löjln. N. J. M Hallström. 

d:o m m. C Mölier . 
d:o 
d:o 
d: o 

A. G. Ericson. 
Y N. Cllr islierson 
G. M. Stael von Holstein. 
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Löjtnanter med U t kl. lön : 

Sekund-Löjln. A. P. Lilliehöök. 
d:o J. M. LagervalL 

Löjlnante1' med 2:a kl. lön : 

Sckund-Löjtn. ]( B. R Nordström. 
d:o C. A. E. Hjelm. 
d o A. E. R. Carlheim Gyllensl\öld. 
d:o J. D. Barclay. 
d:o 
d:o 
cl:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

L. M. Törngren. 
G. P. von 1\rusenstjerna. 
J. A. W. Breckström. 
C. O. F. Ljungqvist. 
C. H. Ramsten. 
F. W. Lennman. 
G. R. Sjöberg. 

m. m. A. T. Thunberg. 
J. A. Ekelöf. 
A. V. E. Dalman. 

m. m. Frih. G. G. L. Palmstjerna. 
Il G. Westman. 
J. Hägg. 
C. A. V. Breckström. 

18 Under-Löjtnanter med 1:a kl. lön : 

Sekund-Löjln. 
d:o 
t.!: o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:tl 

J. E. Grischotti. 
m. m. A. Puke. 

A. A. L. Palander
C. M. Ingelman. 
C. E. Smith. 
A. O. L. Arelin. 
G. J. Sjöberg. 
O. Pei .Lerseu . 
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Under-Löjtnanter med 2:a kl. lön : 

88 

Sekund-Löjtn. O. E. Nordenfelt. 
d:o E. H. von Holten. 
d:o m. m. 
d:o 
d: o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 
d:o 

Frih. C. O. S. Posse. 
c. o. : msen. 
H. R. Werner. 
J. R. E. Nissen. 
o. E. G. Norrbohm. 
O. Lindbom. 
c. A. JVL Hjulhammar. 
H. T. Werling. 

Vidimeras ex officio 

J. A. Nelander. 

!lulla 

Mver ale vitl Kong!. Sllät•gfmls-th•tillcrict :mställtle Ofliecr:U'e, 

l General-Major: 
Kaptenen vid Flottan m. m. J. R. Lagercrantz. 

2 Öfverstar : 
Komm-.-Kapt. vid Flottan m. m. A. G. R. von Feilitzen. 
Kaptenen , d.: o m. m. C. H. Kreuger. 

3 Öfverste-Löjtnantm· : 
Kaptenen vid Flottan m. m. A. V. Zethelius. 
Kapt. vid Svea Art.-Reg. m. m. C. G. T. Keijser. 
J(apten-Löjtn. vid Flottan m. m. Frih. B. O. Stackelberg, 

G JJJajorer: 
Kupten-Löjtn. vid Flottan m. m. O. F. Kreuger. 

d:o , d:o F. L. Anderson. 
d:o , d:o C. R. T. Ulner. 
d:o 

" 
d:o m. m. C. P. Virgin. 

d:o 
" 

d:o m. m. C. G. Lindmark. 
d:o 

" 
d:o m. m. C. V. N. A. Hjelmstjerna. 

18 [(aptener : 
1\apten-Löjtn. vid Flottan C. W. B. J. Forsell. 

d; o 
" 

d:o D. L. Heilborn. 
Premier-Löjtn., d:o m. m. T. A. Arwidson. 

d: o , d:o m. m. C. C. Engström. 
d:o 

" 
d:o J. F. Thorsell. 

d:o 
" 

d:o c. R. Frölen. 
d:o 

" 
d: o A. L. Broberg. 

d:o ,, d:o F. A. Facks. 
d:o , d:o m. m. Frih. C. G. Oxenstjerna. 
d: o 

" d:o G. E. C. Lagercrantz. 
d:o 

" d:o J . C. O. Oslerman. 



290 

17 

l 

8 

l 

l~ ,b :-J 

Prem.-Löjtn. vid Flottan m. m. Grefve A. T. P. Cronhjelm. 

d:o , d:o m. m R G. Yon Hedenberg. 

d:o , d:o m. m. A. lHolander. 

d:o , d:o W. T. Schybcrg. 

d:o 
" 

d:o m. m 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d: o 
L«jtnanter: 

Prem.-Löjtn 
" 

d:o m m. 
d:o 

" 
d:o 

Sek.-Löj tn. 
" 

d:o 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o m. m. 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o 
d:o 

" 
d:o 

d:o , d:o m. m. 
d:o , d:o 
d:o 

" 
d:o 

d: o , d:o m. m. 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o 
d:o 

" 
d:o 

Und n·-L1~jtnanter: 

Sek-Löjln vid Flottan 
d:o , d:o 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o m. m. 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o 
d:o 

" 
d:o 

d:o 
" 

d:o 

P. E. Arrhenius. 
F. S. Malmberg. 
C. H. Smedberg. 

J. c. E. Christierson . 
B. C. E. s. E. Munck. 
A. F. H. Klintberg. 
c. F. Ekerrna n. 
Frih. M. D. Hulh. 
J. L. Fry kholm. 
E. G. Hejkensköld. 
C. E. de Champs. 
L. L. von Horn. 
o. Eltiol. 
L. A. Hubendick. 
Fritt. E. C. A. Barnekow. 
R Pettersert 
L. Södermark. 
Grefve C. E. O. F. Cron-

hjelm. 
A. Lindbäck. 
O. l\J. E. O!dberg. 

P. A. R. Graven hors!.. 
E. B. Hollstt:m. 
R. V. R. von Miihlenfels. 
o. E. R. von Hosen. 
G. H. von Celsing. 
H. Y. L. Ekwurzel. 
Il. J. A. Lidrna n. 
c. G. W. Bretzncr. 

Vidi:net•ns ex officio 

J. :1. Nol{(Ju/cr. 

2!H 

iil'vct• de tlft lim1g!. ~laj:ts lllotJas ~Ja Res!:nsi.1at ilif(ifiit'<ie 

@flil:cmrc. 

Honter-Amiraleme m. m. J. Litliehöök 

E. A. Prinlzensköld. 

J(ommendörcrne m. m. C. J. von Uiedericl1s. 

P. E. Ahlgren. 

A R. W. Egerström. 

C. A. Breckslröm, och. 
S. A. Bratt 

liUII/IIIC:Uför-f(rtpienenw m. m. A. A. C. Meister. 

Hapleneme m. m. 

S. 1. Hassclbe;·g. 

J . . E. Warberg. 

Frih. F. T. Ccderström. 

P. A. K. J.agcrsl.ril!c. 
P. F. HaYerm,u:. 

J. B. Kleman. 
C. C. W ar berg. 
J. L. iUelander. 
C. J. Hjerla. 

K. L Natt och Dag. 

A. Ad lersparre. 
B. L. Ul ri eh, och 
.J . H. Didron. 
S. Scltmiterlöw. 
V. Klcman. 
J. C. Danclnvard t. 

A. W. O. Boy, oeh 
F. Y. af Klinl. 
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llapten-Löitnanterne rn. m. C. L Carlström. 
F. L. Petterse11. 
C. G. Nyström. 
C. A. EhrenpohL 
P. W. Pihlgard . 
G. E. Martin. 
w. E. c. Cramer. 
W. M. Ehlers. 
C. J. L. Hjort. 
A. M. Klingspor. 
A. J. Unger. 
B. W. R. Ringheim. 
C. A. Hingheim. 
C. J. E. Melander. 
H. A. Liljeblad. 
W. H. Sylvander. 
l;rih. F. A. Lagerheim. 
A. S. von Krusensljerna. 
C. S. von Krusensljerna. 
A. Holmer. 
W. B. Söderhjelm. 
H. G. A. B. Sabe!fe!L 
F. E. Gjerling. 
C. A. L. Fries. 
A . .J. Hingheim . 
Grefve C. C. Horn. 
J. R. Dahlström. 
J . C, Livijn. 
M. A. Ekström. 
C. G. CentervalL 
C. G. Frick. 
A. W. Z. Carpelan, 
C. O. Schweder. 
C. G. R. Björkstcn . 
H. Wl. Scrvais. 
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Kapten-Löjlnanterne m. m. 

Premier-Löj tnanterne 

Sekund-Löj tnanterne 

C. H. Thelander. 
O. E. Wollin, och 
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Frih. C. A. Wachtmeister. 
P. E. Norden. 
P. J. Lemnell. 
Grefve K. Posse. 
G. J. Klingspor. 
J.i'rih. B. A. Leyonhufvud. 
P. T. NordvalL 
O. L. G. E. Lagerheim. 
M. G. Servais. 
Frih. R. O. G. Cederström. 
A. H. Rundqvist. 
A. J. Blom. 
R F. Norden. 
L. A. C. Gynther. 
S. W. E. A. Sandels. 
A. W. Malmborg. 
H. Annerstedt, och 
A. F. Ouchterlony. 
C. G. Bredberg. 
G. A. Frick. 
H. G. Nordensköld. 
J. Lundqvist. 
A. E. W allenstrand. 
O. B. von Fieandt, och 
J. P. ~'riberg. 

Vidimeras ex officio 

J. A. Nefandet·. 



Tornfartygs-systemets f1·amgång. 

Man har så ofta och så länge i Engelska tidningar och 
tidskrifter blifvit underrättad om, att England har den mäk
tigaste flotta i verlden, att man ej utan förvåning på sednare 
tider läst, att en motsatt åsigt der börjar göra sig gällande. 
Att det är Amerikanska monitorn "Mianlonomoh 's" besök i 
England förliden sommar, som hufnulsakligen åstadkommit 
denna förändring i de11 allmänna meningen, lider intet 
tvif1el. 

Tornsystemet, som der förr riiknade endast Yedersakare, 
börjar nu vinna allt flera anhängare. Röster höjas här och 
der inom landet, att Englands flotta ej är i det skick den 
borde vara, och förslager framkastas, huru en kraftig Marin 
på kortaste tid bör kunna anskaffas. [bland dylika projekter 
är det, som framställts af skeppskonstruktören t\1:r Henwood 
anmärkning~Yärdt, att nemligen tillgodogöra sig det stora 
antal i god t stånd varande trälinieskepp, 7 tredäckare och 
50 tYådäckare, hvilka i silt nuvarande skick äro odugliga, 
och skola vi här söka i korthet redogöra för detsamma. 

M:r 1-lenwood föreslår att man borde nedhugga de präg
Uga trälinieskepp, som för nänarande finnas i Flo ttan ocl1 
förvandla dem till tornsl<epp, bildande n5gra till sjögående 
fartyg, andra endast till kustförsYar. 

Huru denna ombildning skulle tillgå, beskrifwr M:r 

Henwood sålunda: 

Man nedhugger de öfre delarne af skrofvet till undre 
batteriet med undanlag af en liten del af backen och hyttan , 
fäster utanpå bordläggningen 11 tnms pansarplåt, derofvanpå 
18 tums teak-backning, som bör sträckä sig ncdanf'iir (W l · 
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sarplåten med ökad ljocldek för att git\a mera styrka och 
bärighet åt skrofvet. Teak-backningen täckes sedan med 6 
a 8 tums pansar ofvan och i vattenlinien, artagande i tjock
lek derifrån nedåt. Plåtarne täckes med 3 tums plankor och 
koppras under vat.tenlinien. Pansaret sträcker sig från för 
till akter och skall skydda rorhufvudet. Detta är allt hvad 
som behöfver göras på fartygets sluof, och det är klart, att 
det ej påfordrar något plockande i stycken och ombyggamle, 
som alltid blir ett dyrt arbete. 

Plåten och backning äro bultade till skrofvet. 

Däcket betäckes med q tums plåt, hvarpå 4-\ tums 
plankor läggas. Fartyget, om det varit en tredäckare, skall .. 
hafva fyra torn, hvarje förande trenne 22 tons (600-pundiga) 
kanoner, de 8 kanonerna tillsammans utslungande projekti'lel' 
af 4,800 skålp. vigt. PiYot-kanoner böra finnas på hytta 

och back. 

Tvådäcks-linieskeppen böra hafva 2 a 3 torn, hvart och 
ett förande ett par de kraftigaste kanoner, utom phot

kanonerna. 

För alt fartyget må kunna skötas under segel, utan att 
detta skulle hindra elden från tornen, föreslår M:r H. att 
bygga ett manöver-däck af jern, belagdt med 4 tums plan
kor, löpande från hytta till back på öfverkant af tornen, 
snarlikt det så kallade "hurricane-däck" på monitorerna. 
Bastingeringen bör ock vara af jern, 5 fot djup och 2 fot 
-::.red, på hvarje sida af manöver-däcket. Retnade sköld-plåtar 
bör~ bultas till dessa bastingeringars inre Yäggar, för att 
skydda dem, som äro på manöver-däcket. Däcket bör under
stödjas, icke allenast för och akter utan äfven midskepps, 
genom diagonal förbindningar. 

Luclwrna böra skyddas genom jern-kappar, som gå upp 
under manöver-däcket, såväl för yentilation som kommunika
tionens skull. 
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M:r II. föreslår äfveu att anbringa lösa relingar af jern
plåt emellan batteri-däck och manöver-däck, för att hålla det 
sålunda inneslutna rummet torrt och beqvämt för besättnin

gen under kryssning. Dessa plåtar skola kunna nedfiras inåt 

och ligga platt på batteri-däcket, när fartyget klargöres 

för strid. Stötlor och mantåg böra finnas långs batteri· 
däcket. 

Man beräknar att ombyggaodet af 20 trä-Iinieskepp en

ligt denha plan skulle lwsta 2,000,000 L., då deremot 

samma antal nya jernfartyg skulle kosta 5,000,000 L 
sterling. 

Trä-fartyg af mindre cert föreslår M:r H. att omskapa 
till monitorer ungefär på lika sätt. 

Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, 
Generalorder m. m., utgångne från Sjö

försvarsdepartementet. 

(Kongl. Bref). 

Den 4 Juli. sekundlöjtnant Ekerman tilldelas en gratifika

tion af 150 r:dr r:mt till någon ersättning för mistade 
tjenstgöringspenningar och inqYartering under den tid han 

genomgått förberedande kursen för in(räde vid artilleri
läroverket å Marieberg. 

S. d. Sedan Rikets Ständer äfven för år 1867 i likhet med 

dc 2:ne nästföregående riksdagar anvisat erforderliga till

gångar till förbättrad pensionering af flottans embets- och 

tjenstemän samt gemenskap, förblit'ver det den 20 Novem

ber 1860 rörande denna pensionering utfärdade Nådiga 
Cirkulä rbrefrei iill alla delar gällande. 
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Deu 10 .Juli. K. Brefvet angående förändrad organisation af Hot
t<Jns offi cers- och underofficers-corpser. (Hänvisas till 

Post- oclt Inrikes Tidninga1· N:o 197 der 25 Augusti I86ö, 

samt till den afskrift af K. Bret\et, som från K. Fönali

ningen af sjöärendena afsändes till befälharvande amiralen 

den 4 SejJtember 1866.) 
Den 16 Augusti. sekundlöj tnanten Yid Hotlan Frykholm har, 

för genomgående af kursen för konstruktions officers

examen, tillagts samma atlöningsfiirmåner som enligt gäl

lande föreskrifter för närvarande tillkomma officerare af 

flottan och dess corpser, hvilka genomgå kursen vid högre 

artilleri-läroverket å Marieberg. 
s. d. sekundlöjtnanten Y id Hollan Ekelöf har erhållit l :sta 

årets stipendium för tjenstgöring i K. stor-Britannisk örlogs

(jenst, hvilket kommer att till honom utbetalas så snart 

han styrkt sig hafva vunnit inträde i berörde tjenst. 
S. d. KaJJtenliijtnanten \id flott an Schweder ltar, för den 

t id han, n ta n särskild god tgörelse, bestridt detalj-officers

befattningen vid Göteborgs depots konstruktions- och me
kanisl;a departement, erhållit en gra tifi kation af 150 r:dr, 

att af 5:te lmfvudtitelns allmänna besparingar till honom 

utbetalas. 
s. d. upphörds-läkaren å s kärgårdsba taljonen under inne

Yarande sommars expedition medicine licentiaten F. M. Yon 

Friesen har, i anseende till hans mångdubbelt ökade tjen

stebestyr förorsukade af eholera-sjukdomens utbrott inom 

bataljonen, blif\"it tilldelad en gratifikation af 150 r:dr 

r:mt, att IJland utgifterna för nämnde expedition afföras. 

Den 21. K. M:t har funn it godt förordna att den yttre be
\akningen Yid det i Carls!O'ona uppförda nya strall'ängelse 

må, till s vidare, af det i nämnde stad förl agda Marin-rege

mentet bestridas. 
8. d. Premi erlöj tnanten Yid flottan A. Th. Cronhjelm hal' 

erhållit en gratifikation af 300 r:d1· r:mt, som crsättniug 

fö r den t id af 3 månade r utöl"ve r ett år som han ut a~ 
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erhållande af stipendium tjenstgjort i Kejserliga Franska 
marinen, att utgå af besparingarne å det på 5:te hufvtul
titeln uppförda anslag till stipendier åt officerare af flottan 
under anställning i utländsk krigstjenst. 

Den 25 September. : Angående förändrade föreskrifler röTan
de de för vissa befäls-befattningar vid sjöförsvarets statio
ner o c hi militära corpser erforderliga officersgrad er. ( Se 
Posttidningen af den 28 September 866 N:o 226 B.) 

S. d. Angående~förändrade föreskrifter i afseende på seme
sters åtnjutande vid åtskilliga af sjöförsvarets militär-cor[lser. 
( Se ofvannämnde tidning.) 

s. d. Militär-attachen vid beskickningen i Paris, majoren 
m. m. F. N Staalf tilldelas en gratification af 1500 riks
daler riksmynt 

s. d. K. M:t har bifailit kammarskrifvaren vid flottans Stock
holms station I\rrepelins underdåniga ansökan, att den un
der Krrepelins sjukdom honom afdragne fjerdedelen af lönen, 
belöpande sig för 4 månader till 66 r:dr 67 öre r:mt mätte 
honom af särskild Nåd utbetalas. 

s. d. K. M:t har bifallit K. förvalLningens af sjöärendena 
hemställan det 7 dykareapparater af Denaycouze's tillverk
ning måtte från Frankrike införskrifvas; samt alt manskap 
må å skeppsvarfvet i Carlskrona under tygmästarens led
ning inöfvas i handterandet af omförmälda dykareapparater, 
och alt de personer lnilka med tygmästarens intyg om 
färdighet i dykning kommenderas å fartyg som på expe
dition utsändas, må från och med inmönstringsdagen undfå 
högsta klassens uppmuntringspenningar och dessutom sär
skildt arvode för arbeten under vattnet belöpande sig från 
25 öre till högst l r:dr r:mt per dag; dock att, om vid 
något tillfälle dykaren funnes hafra gjort sig förtjent af 
högre ersättning, frågan derom finge af fartygschefen un-
derställas befälharvande amiralen och af honom afgöras. 

Den 3 Oktober. K. l\I:t har funnit godt att till behörig ef
terrättelse fastställa reglemente fö.t'de';TdMårinregemen· 
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tet under benämning af H. K. H. Hertigens af Östergöthland 
Prins Oscar Fredriks pensionsinrättning bildade anstalt för 
afskedadt manskaps understödjande. 

Den 30. J(. M:t har bifallit det en 24:pundig kanon må apteras 
enliot det af öfversten vid skärgårdsartilleriet von Feilitzen 

o . 
ingifna förslag till nytt laddningssätt, och försökskjutmng 
dermed derefter anställas vid sig yp~1ande lägligt till-

fälle. 
s. d. K. M:t har tillagt verkmästaren vid K. skeppsvarfvet 

i Carlskrona Carl Gustaf Andersson ett exemplar i guld 
af medaljen utaf 5:te storleken med inskrift "för berömliga 
gerningar", att i högblått band med gula kanter bäras å 
bröstet. 

s. d. K. 1\t:t har förordnat f. d. landshöfdingen i Wester-
Norrlands län s. W. Gynthet· till ordförande samt öf\er
sten vid K. skärgårdsartilleriet von Feilitzen, öfverkommis
sarien vid K. flottans station i CarlsJuona Hubendick, 
kaptenlöjtnanten i flottans konstruktions-corps Witt, sekrete
raren ~id Varfs-chefs-expeditionen å flottans station i Cat·Js
krona Östergren, kamereraren vid K. arme-förmltningen 
J. H. Dumrath och bruksegaren Henning Schale till leda
möter i en committe för uppgörande af förslag till förän
drade grunder för sjöförsvarets ekonomiska och medels 
förvaltning, äfvensom för anskaffningen och underhållet af 
dess materiel. 

(Generalorder.) 

Den 3 Augusti. sekundlöjtnanterna vid flottan Palmstjema 
och Westman beordras alt fortsätta den förlidet år på
började kursen vid gymnastiska centralinstitutet i Stock
holm. 

Den 6. sekundlöjtnanten vid flottan Lidman beordras att 
deltaga i den nya kurs vid gymnastiska central-institutet 
som tager sin böljan den 1 instundande September. 
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S. d. Premierlöjtnanten rid 11otlan G. af Troile Ileordras att 

resa till Köpenhamn, Christi ania och Horten i ändamål aU 

inhemta noggranna underrättelser om sjöofficers uppfostran 
för Danska och ~orrska marinerna. 

Den 7. Sekundlöjt.nanten rid flottan Ramsten lleriljas 6 må

naders tjenstlcdighet räknadt från den 1 instundande 

OlltolJer för att i enskilda angelägenheter ristas utrikes. 

Den 8. Sekundlöjlnanten rid flott<m Frykholm har erhållit 

l års tjenstledighet f;·ån den l instundande OktolJer för 

att i Ca rlskrona aflägga konstrnktions-oflicers-examen. 

Den 9. Kon·etten "af Chapman" skall, efter skedd upp risning, 
afruslns, uppläggas och afmönslras. 

S. d. K. M:t har i Nåder befall t att, så snart ske kan samt 

under ledning af Stockholms stations tygmästare, profskjut

ning skall verks tällas med de trenne å Stockholrus station 

refl'lade 24-pundiga kanoner, hvartill skall å lämpligt far

tyg utrnstadt med 6 reckors proviant så vida utrymmet 

medgifver, sjökommenderas l officer, l unde rofficer, 1 
handtrerkare och 1 G båtsmän. 

S. d. Å karJonångslupen "Sigriu", som skall i slutet af in

nerarande månad ut.gi't på öfningsexped ition med sjökadet

terna, kornmenderas: Chef: kaptenlöjtnant V. af klint, med

kommenderad oflicer: sekundlöjtnant Y. Christi erson. ~n
derstyrman l , maehinister 2, kadetter 22, lJåtsmän 12. 

Den 11. se kundlöjtnan ten rid flottan Lagenall beordras att 

genomgå den nya kurs som rid gymnastiska central-insti

tutet tager sin böJjan den 12 instundande September. 

Den 17. Kanonångslupen "Ingegerd" skall efter skedd upp

risning inlägga på Yarfvet, afrusta och afmönstra. 

Den 21. Seku11dlöjnanten \·id flottan Wallenstrand har er

hi't llit 8 månaders ljens tledighet räknadt från den 2 in

stundande Oktober för att utöt\a narigations-lärare-lJefatt
ningen vid ~!al mö navigations-skola. 

nen 24. K. M: t ha r under den 10 sistlidne Juli ,·id det 

!Jli frrtnde K. Skärgånl~arti !l e ri et i Nåder till generalmajor 
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utnämnt H. K. H. Hertigen af Dalarne, samt jenl\äl åt 

H. K. H. uppdragit inspektionen öfYer exercisen med detta 

ya pens trupper, nemligen: 
Kanonierkåren samt de flottans station i Stockholm och 

Göteborgs depot tillhörande båtsm än. 
Äf,·enledes har IL M:t i Nåder fo rtfarande uppdragit åt 

vice amiralen Il. K. 11. Hertigen af Östergötland att rid 

den blifvande K. nouan, liksom hitlintills Yid den nura

rancle K. M:ts !lotta, u!öf\·a inspektionen öf\er exercisen 

med detta vapen tillhörande trupper nemligen 

Matroskåren, skeppsgosseKåren, marinregementet samt 

Carlskrona station tillhörande båtsmän. 

Den 28. Om kon·etten "Sralans" och skonerten "Falks" upp

visning och afrustning. 

S. d. Om monitorn "John Ericssons" afrustning och insät

tande i docka för att Yårdas och hemras för rost

frätning. 

S. d. sekundlöjtnant Cronhjelm på egen begäran placerad 

till tjenstgöring på Stocklwlms station !'rån den 2 instuu

dande September. 

Den l September. sekundlöjtnanten vid flottan Ekelöf er

håller 3 års tjenstledighet, för att ingå i K. Storbritlauisk 

örlogstjenst. 

Den 3. K. M:t har befallt att den af de vid Mota la meka

niska verkstad i Norrköping beställde rnoniloren som här

näst leYereras till staten skall bära namnet "Tirfing". 

Den 4. K. M:t har befallt att monitorn "Tirfing" skall er

hålla ständiga numret l 07 uti telegrafsignalboken för de 

förenade rikenas flottor. 
S. d. Ångkorvetten ''Orädds" afmiinstring med billeMilande 

af U()Jlbördema ombonl. 
S. d. K. M:t ha1· npJHi ragit åt sta ts-rådet, generalmajoren 

m. m. Re ute rskiöld att fö restå K. sjöförsYarsdepartenwntet 

under H. ~l. Konungens n~ sa 1ill si.id ra SYerige. 
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Den 7. Förlän~d tjenstledighet till årets slut för premier
löjtnant Schyberg att, såsom befälharvare å svenska ång
fartyg, idka in- och utrikes sjöfart. 

Den 13. K. l\U har uppdragit åt statsrådet m. m. Thulstrup 
alt förestå sjöförsvarsdepartementet under den, statsrådet 
m. m. grefve B. von Pla ten, beviljade tjenstledighet från 
och med denna dag till den 22 dennes. 

Den 14. Kommendörkaptenen vid flottan von Feilitzen skall, 
från och med den 18 dennes, Yara ledamot, i K. för
,·altningen af sjöärendena i stället för kommendörkapten 
J. B. Kleman, som blif,·it beordrad att afresa till Carls
krona. 

Den 24. Premierlöjtnanten vid !lottan Malmberg har erhåll i t 
3 månaders förlängning räknadt från den l nästkomman
de Oktober, å förut beviljad tjenstledighet för att, såsom 
bel'ä lhaf\'are å ångfartyget ''Skåne", idka in- och utrikes 
sjöfart. 

S. d. Premierlöjtnanten vid flottan, Lejonhufvud har erhållit 
3 års tjenstledighet, räknadt från den 15 nästkommande 
Oktober, för att emottaga anställning vid statens jernvägs
trafik . 

Den 25. K. M:t har befallt att artilleri-exercisskolorna i 
Carlskrona och å K. Skeppsholmen, ifrån och med den 1 
nästkommande Oktober, icke längre skola stå under befäl 
af stationernas tygmästare, utan skall en officer af rege
mentets officers~ eller kaptens-grad dertill förordnas. K. 
M: t har de1jemte befallt att uti artilleri-exercisskolan un
dervisning jemYäl skall meddelas, så Yidt ske kan, i rodd, 
segelexercis, lodhyfning, samt hvad öfrigt till sjömansska
pet börer. 

s. d. K. l\'l:t har i Nåder befallt att K. flottans och K. 
skärgårdsartilleriets officerare skola användas till tjenst
göring ombord i fartyg och å stationens artilleri-exercis
skola, samt till kompan i- och stations-tjenstgöring i all
mänhet och lärare vid undervisningsverken, dock n1å endast 

Je vill Carlskro na station befintliga offleerare af K. fiolt.an 
kommenderas till kompanitjenstgöring Yid båtsmanshåliet i 
landsorten, derest dertill lämplig office r af K. fil:ts fiollas 
nya reservstat Yid stationen icke tinnes; at t de offleera re 
som tillhöra K. M: ts floilas nya resenstat icke må kom
menderas till tjenstgöring ombord i fartyg ellet· artil!e ri
exerc isskola, men för öfr igt till stations- och kompani
tjenstgiiring, äf'rensom till lärare vid stationens undervis 
ningsYerk; att, intilldess annorl un da förordnas, de onicerarc 
af K. skärgårdsartilleriet som å Carlskrona stat i on tjenst
göra, skola afses endast till tjenstgöring på fästningen 
Kungsholmen samt stationens öfriga fästningsverk; samt att 
K. flottans och K. skärgardsartilleriets, äf\ensom K. ~l:ts 

flotta s nya resenstats offi cerare skola · stå direkt under 
order af befäihafvarcn för den s!a tion de til!höra eller för 
till fä llet äro tjenstgö rande. 

S d. Sedan 1·ice amirale1 H. K. H Hertigen n f Östergö!iand 
i underdånighet anmält sin önsl<an att blif1a entledigad 
från sitt förordnande som inspektör för flottans tru ppers 
exercis, har K M:t under betygande af sin höga belåten
het fö r det nit och den rerksam het H. K. H. vid utöfvan 
det af denna befattning ådagalagt, samma underdåniga ön
skan i nåder bifal!i:. 

Den 26. K fiLt har befallt att de offi cerare som blif1·it 
pl ace rade å K.j ekärzårdsart illeriet må till åtas, intill dess 
serskild nniform för dem hlif\it fast ställd , begagna sin 
m1rarande uniform och gradbeteckning. 

S. d. K. M:t har, på derom gjord unde rdånig ansökan, cnt. 
Iedigat kommendörkaptenen m. m. Yid K. M: ts flott.a s resen
stat, P. A. Lundström från sin befattning som kommendant 
ä fästningarne Kungsholmen och Drottningskär, sam! i dess 
ställe i nåder föro rdnat, den uuder den 25 dennes till 
major vid skärgrmlsart iii eriet utnämnde, kaptenlöjtnanten 
F. L. Andersson att tillsvir!are vari! kommendant å niimntle 
fä .,tuingu. 
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s. d. K. J\I:t har befallt alt, den under den 25 denne~ till 
öfve rstelöjtnant vid K. skärgårdsartilleriet utnämnde, kap
tenen vid. K. sven artilleriregementet och Ridd af K. Svärds
Ord en m. m. C. G. T. Keyser skall, från och med den l 
nästkommande Oktober, i stället för till ledamot i K. för· 
valtningen af sjiiärenrlena utnämnde kommendörkaptenen 
rrJ. m. A. G. R. von Feilitzen, tills vidare vara tygmästare 
\id K. skärgårdsartilleriets station i Stockholm. 

Den 27. K. M:t har befallt att, den under den 25 dennes 
till öfverstelöjtnant yid K. skärgårdsartiileriet utnämnde, 
kantenen m. m. Yid K. M:ts floHa Zethelius skall, från och 
m~d den l nästkommande Oktober, efter till varfschef 
förordnade kommendörkaptenen m. m. C. C. \Varberg, tills 
vidare vara equipagemästare \id K. skärgårdsartilleriets 
station i Stockholm. 

s. d. K. M:t har, på derom gjord underdånig begäran, ent· 
ledigat kommendören ,·id flottan m. m. Egerström från 
s in be fallning som komml' IHiant Yid K. M:ts flottas station 
i Stock holm, samt i d e~s ställe förordnat, den under den 
25 dennes till majo r Yid K. skärgårdsartilleriet utnämnde, 
kaptenlöjtnantea m. m. Lindmark att tills \'idare ,-ara 
kommendant ,-id K. skärgå rdsa rtilleriets station ~ i Stock
holm. 

s. d. K. I\U har, med afse ende på de genom Dess flottas 
reorgani~ation inträdande föriiiHlrade förll1\lland rn, fnnnit 
godt att, med innerarande Sep temuer månads utgång, ent· 
lediga kon!eramiral en m. m J. Lilliehöök från dess Yid 
Stock holms station af K. Jl:ts flotta innehaf\ande !Jefälhaf
vare-embete, samt f0rordnat utnä mnrle generalmajoren Y i d 
K. skä rgårdsartilleriet m. 111. J. R. Lagercrantz att, från 
den l nästkomillande October, Yara befal!Jafvare vid kå ren.> 
station i Stockho lm . 

De:1 23. Fräa oclt !ll'~~ rk1 l nä :> tkommandt! uktol.Jer 
beo rd rns: 
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Kaptenlöjtna nten Yid flottan Forsell, alt tills Yidare vara 
chef för 1 :sta kanonierkompaniet ; 

Kaplenlöjtnanten vid flottan Heilborn, atttills vidare nua 
chef föl' 2:dra kanoni erkompaniet; 

Premierlöjtnanten vid flottan Oxenstierna, att tills vidare 
vara chef för 2:dra Norrlands l:sta båt smanskompani; 

Premierlöjtnanten vid tlottan Thorssell, alt tills vidare 
\a ra chef för 1 :sta Norrlands l :sta båtsmanskompani; 

Premierlöjtnanten vid tlottan Lagercrantz, att tills vidare 
y ara chef för Norra Roslags 2:dra bålsmanskompani; samt 

Kaptenlöjtnanten vid flottan Virgin, att vara !Jefälhafvare 
för artilleri-exercis-skolan vid Stockho!ms station af K. 
skärgårdsarti Il eriet. 

Den 28. Premierlöjtnanten vid flottan J. E. C. Christ.ierson 
beordras att tills vidare bestrida informat ionsbefattningarne 
vid underofficers-skolorna å K. Skeppsholmen. 

Den 29. Kaptenlöjtnanten Yid fiollan Stackeltm·g kommen
deras att tjenstgöra i SjöförsYars-departementets kommando
exped il i on. 

S. d. Premierlöjtnanten Yid flotian Arrhenlus har erhåll it 
ett års tjenst!edighet, från och med den 1 instundande 
Oktober, för att vistas inom eller utom riket. 

Den l Oktober. Kaptenlöjtnanten Yid K. M:ts fJoltas nya 
reservstat Wollin beordras att till vidare Yara chef flir 
2:dra Södra Möre båtsmanskompani; 

Premierlöjtnanten vid K. M:ts flottas nya reservstat Senais 
beordras att tills \·idare vara chef för 3:dje Södra Möre 
båtsmanskompani; 

Premierlöjtnanten vid K. M:ts flottas nya resenstat Posse 
beordras att tillsYidare vara chef för Östergötlands båts
manskompani; 

Premierlöjtnanten vid K. M:ts flottas nya reservsta t Ceder
ström beordras att tills vidare vara chef för l:sta O(:h 2:dra 
6oth1od~ båtsmanskompanier ; 
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Premierlöjtnanten Yid K. ~l:ts nottas nya reservstat Blom 
beordras att tills vidare vara chef för Smålands båtsmans
kompani. 

s. d. Om koneUen "Norrköpings" afrustning och afmönstring. 
s. d. ~ Kommendörlqptenen vid lio!t an Pettersen skall tills 

Yidare Yara chef för styrmans-departementet i Carlskrona. 
Den 2. Konett rn "Gene" skall klargöras och .-ara färd ig 

att Yi d lll{'dN af nästkomma nde l\oyember mt1nad kunna 
utgå på ett längre sjiitåg. Chef: kommendörkaptenen 
Thomson. Sekond: kapten Fiscl:erström . 

Den 3. Till lysningsämne å kronans far tyg får ej kerosen 
elle r rotogen eller nftgon sort;, mineralolja sam t icke hel 
ler fosfors -tändsticl;or amändas 

s. d. Kommendörkaptenen 1id {lo('an .. imeen beordras alt 
yara befälhafn:re för ar\i!!eri-ex<'rcis-skolr.n i Carlsk rona. 

Den G. Stats rådet m. m Thulstrup föi·estår K. Sjii fii rs\·ars
depal'temente t under stn tsrådet m. m. grefre B. YOn P latens 
tjenslledighet. 

Uen ö. Om mon~tm·en "T'lOrdönsn afmönstring samt upp
läggning tills Yidare u K. Yarf\·et å Skeppl! ol n:rn . 

Den 8. Ko rn~ tte n "Drälld" ~k::tll göras klar att gå till sjöss 
oen 27 dennes. Af bestyckningen skall endast 2:ue ka-
noner med lagas. 

s. d. §edan det. !Jiiflit beslutadt att den yttre beralmingen 
af nya straiTängelset i Cr:rlskrona skall bestridas af den i 
Carlskrona förlagda garnison, hilr iC M:l befallt att. kom< 
mendantsbei'älet öfre r denna be\·akning skall ulöfvas af 
komn1enda::ten i Carlskrona. 

Den 18. K. ~l:t har lilll\tit at• i öfrerenssUimmelse med den 
å konett en "Orädd", enligt generalorder af de n 8 dennes, 
reduceralie l.Jestyc!wingen, sn·11t för beredande af utrymme, 
besältningsstyrkan för nn föreslående expedit ion må min
skas så vidt det för öfrig t med tjeoslgörin~en ombord är 
föreniTgt. 

Den 2fi. Sl<~tsråclet m. 111. grefre B. ron Platen öf\ertnger 
åter Sjöfö rsvars-d epartementet 

s. d. K. M:t har förordnat öfrcrstru Yid K. skärgårdsar:il
Jeriet von Feilitzen att rara ledamot i den Srensk-lXorrska 
komilen som skall sammani r ä cia den 15 näst korumand e 
\\orember ['ör att uppgöra förslag t iii gemensam modell för 
nya snabbskjutande bflkladduingsgerä r. 

Den 27. K. M: t har bifallit ntt konnnend örkClpten Didron må 
!Jii!'ra stä lld till K. fönaflningens at' sjöärendena förfog<mde 
för så lång tid som erroruras föl' nrkställande ar de prof', 
som återstå med den af kaptenen Engström konstruerade 
9 decimal tums baklad dn i11gskanone n, lnarjemte K. M:t fln
befallt att K. fönail ningen beord rar löjtnanten rid K 
skärgfll'(lsartilleriet Uubcndick att såsom lJHräde vara kom < 
mendörkaptenen _Di d ron unller ifrågararande uppdrag följ
aktig. 

Den 29.·:: K~ptenen rid flottan C. H. roa Oiter beordras att 
tills vidare Ya ra chef för l:sta mai.roskompnniet. 

Kaptenen 'id tlo ttan Fischerström beordras Cltt tiils ridare 
rara ch ef för :3:dje matroskompaniet. 

Kaptenen rid flottan Ha llinn beordras att tills ridare 
nra chef för 4:de matroskompaniet. 

S. d. K. M:t har tillåtit för re ka[1!.enlöj tnanten rid K. M:t s 
tlotta W. H. Sylvander alt fortfarande bära kaptenlöjtnan ts 
uniform. 

Den 30. K. i\.l:t l1ar befa llt att kano nGn gs lu pen nG unhild" 
skall till K. flottan öf\-ert1yttas samt nedföras till Carlkrona 
stat ion. 

Den: l l\'orember. De tornfar tyg hvilka äro af "Thordöns" 
konstrukti0n böra till skillnad från andra tornfa rtyg kallas 
Monitorer; denna fartygscert skall tillhöra Hongl. Notlan, 
utan afs eende på om de tillfälligt,·is uppläggas å K. skär
gårdsartilleriets nn·f eller å K. skeppsn:rfrct i Carlskrona. 
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s d. [)en båtsmanspatrull som, enligt föreskrift, hvm·je 
natt utgått från Skeppsholmeu till B!asiiholmen och Carl 
XIII:s torg skali indragas. 

Den \J. Sedan kanonångslupen ''Gunhild" som enligt order 
nf den 30 sisllidne Oktober blihit öf\erflyttad till K. flottan 
anländt till Carlskrona, eger befälhafrande amiralen i af
.seende på det ta fartygs klargöring, afrustande, in- och 
afmönstring samt anrändande i allmänhet, förfoga och be
stämma med samma rätt som befälhaf\ande amiralen med
gif\en är öfrer ångskonertcn "Balder". 

Den 10. Korretten "Gefle" skall inmönstra den 17 dennes. 

Den 12. Ångfartyget "Valkyrian" skall afrustas och upp
läggas. 

Den 15. sekundlöjtnanten \id K M:ts flottas nya reservstat 
Lundquist skall, från och med den l nästkommande Januari 
och tills vidare, tjenstgöra i sjökartekontoret. 

Den 19. Ångkorl'etf.en "Orädd" må begagnas när sådant an
ses nödigt eller ändamålsenligt till de IJåtsmanstransporter 
till el ler från Carlskrona station hvilka må förekomma un
der loppet af nästkommande i\ r l 867. 

Den 26. Förre kommendörkaptenen i K. M:ts flottas reserv
stat P. A. Lundström tillåtes alt fortfarande bära K. M:ts 
flottas resenstals nurarande kommendörkaptens uniform. 

Den 27. Om ångkorvetten "Orädds" afmönstring. 

Den 28. K. M:t fastställer ny uniform för K. skärgårds
artilleriet, samt förändrad uniform för K. flottan. 

S. d. Med ändring af § 248 reglementet för tjenstgöring 
under sjöexpeditioner 1 :sta afdelningen, llar K. M:t tillåtit 
att undergerär icke bellärver begagnas af vakthaf\·ande 
officer ombord, såvida ej fartygschef derom särskildt ut
färdar order m. m. 

Den 29. K. M:t har gillat det program för undervisningen 
vid skärgårdsartilleriets nnderofficers, kola, hriikel chefen 
för skärgårdsartilleriet den 2-1: den nes öfverlemnat och 
föreslagit att \idare följas. 

Förändringar inom Rongl. Maj:ts Flotta. 

Utnän.ningar: 

Den 8 Oktober. Till kommendör med stora korset af 
K. Srärds-orden: kont reamiralen I. Lilliehöök. 

Den 1 December. Till adjutant hos Il. ~I. Konungen: 
kaptenen rid skärgårdsartilleriet grefre A.. P. T. Cronhjelm. 

Den 17 December. Till ordonans-officer hos H. K. H. 
Hertigen af Dalarne: löjtnanten rid I\. skärgårdsartilleriet 
A. F. H. Klintberg. 

Förordnade: 

Den 25 September. Till befälhafvare för flottans station 
i Stockholm: generalmajoren rid skärgårdsartilleriet J. R. 
Lagercrantz. 

S. d. Till kommendant å fäs tningen Kungsholmen och 
Drottningskär: majoren vid skärgårdsart illeriel F. L. Anderson. 

Den 27 Septemher. Till kommendant rid flottans station 
i Stockholm: majoren 'id skä:·gårdsartilleriel C. G. Lindmar le 

Entledigande : 

Den 25 September. Kontn·umiralen J. Lil!ieltööfi: från 
befälhat\are-embetet rid flottans station i Stockholm. 

S. d. Kommendörkaptenen rid flottans reserstat P. A. 
Lundström: från kommendants-Ilefattningen å fästningen Kungs
IH>lmen oclil Drotloin~skär . 
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il flen '27 September. 1\oullncudören A. R. Egerström: 

från kommendan!s-bel'atlningen 1id flottans station i Stockholm. 

Tmnsport: 

Den 22 SepiPm!H-r. Till lolslöjlnant och lotsflirdelnings
chef i alarstrands fördelning af restra lotsdistriktet: premier
löjtnanten A. F Ouchte1·louy. 

Den l l Oktober. Till underlöjtnant i marinregementet: 
tinderlöjtnanten i K. Giitha artill eriregemente L A. P. W. 
Luthandcr. 

Den 20 Norember. Till fiatlans indragningsstat: kaplen
liijlnanten å flottans nya resenstat grefve Ch. C. flarn. 

Afi;Aed: 

Den 22 SeptemlJer. Kaptenlöjtnanten, rid daren al' K. 
S1·iirds-orden och K. Preussiska Röda-örns-ordens, 4 U W. 
H. Sylvandi"1·, med pension. 

Den 13 Norember. Kommendörkap tenen å flottans reserr
st nt, ridd aren af f\. Srärds-orden och Kcjs. ryska St. Stani· 
siai-ordens 2:dra klass P. A. Lundström. 

Dödsfall: 

Bokhållaren kammarkontoret rid CarlsJuona sialian 
W. 'f'ryg:Jm·, den 9 St>ptember . 

.._,,_, __ _ 
-··--------




