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Förklaring öfver använda förkortningar: 

K.B. = Kongl. Bref. 
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Kongl. Bref, 
skrifvelser, 

Generalordres och Embets
angående Kongl. flottan, under 

år 1875. 

Den i2 Jamwri. 

Serlan kommewlörkaptenen af 1:a klass m. m. fri
herre B. O. Stackelberg med den 31 December 1874 
upphört att vara chef för sjöförsvars-departementets 
komman(lo-expedition, så har Kongl. JHaj:t förklarat sitt 
nådiga välbehag öfver det nit och den skicklighet, lwar
med friherre Stackelberg fullgjort denna befattnings 
ansvarsfulla åligganden. G.O. 

Den 9 Januan:. 

Nårtig proposition till rikselagen angående stats
verkets tillstånd och Lehof, G:te hufvucltiteln, med bi
laga (intagen i bihanget till1875 års riksdagsprotokoll). 

Den 11 Januari. 

Underlöjtnant en J. \V. L. Sidner placeras på Stock
holms station från och med den 15 Januari 1875. G.O. 

Den 13 Jml?uo·i. 

Nytt Reglemente för sjötjenstgliringen, för:Sta af
delningen, faststiLlut för att från elen l nästkommanlie 
JYiaj tillsvidare timla till efterrättelse vid Kongl. flot
tan. G.O. 
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Den 13 Janucwi . dande af kostuadema för ed'onlerl i g nmlervisni1tgs-
materiel. K.B. 

Distinktions-tecken för uppmuntrings-klasserna fast· 

ställ<la. G.O. Den 15 Januari. 

Den 15 Jänua·ri. 

För fullföljandet af programmet för de mellan 

Sverige, Norge och Danmark öfverenskomna gemen
samma sprängningsförsöken med unclervattensminor, un

r1 er förra delen af sommaren år 1875, anbefalles för
valtningen af sjö-ärenelena att genast gå i författning 

om verkställigheten af de för detta ändamål erforderliga 

reparationer å linieskeppet Försigtigheten, för hvilka 
kostnaden skall bestriclas af de för ifrågavarande ge· 
mensamma försök afsedela meLlel. K.B. 

Arbetsplanen för Carlskrona varf för år 1875 så 
till villa ändrad, att fortsättningen af elen genom K.B. 
den 5 Juni 1874 till byggande anbefallda trä-ängkor

vetten '' Saga" icke skall under år 1875 fullfölj as längre 
än ti1l Lless upps~ittning af förtimringen och för sam

manhåll ande nödiga skenor, banu, vägare och balkar 
m. m., blifYit fullbordade; dock skall tillverkningen af 
invcnbrier fullföljas i elen mån tillgång på arbetskraf
ter uet medgifver utan åsidosättande af andra angeläg
na arbeten. K.B. 

En kurs för unelervisning i minväsendet och om 

minors användande för flottans ändamål skall anordnas 

för dess officerare, till det antal chefen för flottans 

militiirpersonal bestämmer, hvilken kurs skall taga sin 
början elen 1 Februari 1875;- i sammanhang hvarmecl 
till bemälde chefs förfogande är stälclt ett belopp af 

1,500 kronor att utgå af femte hufvudtitelns allmänna 
besparingar, fqr att, i mån af behof, användas dels till 

lämplig ers~ittning åt föreläsare , dels ock till bestri-

Embetslokalerna vid Kongl. flottans statimter för
delade emellan milittirchefs- och varfschefs-afdelningar

ne, med rättighet för chefen för sjöförsvars-departementet 
att, på deromgjord framställning, meclgifva de förändrin
gar i sålunda fastställda fördelning, som framdeles lnm<le 
finnas nödiga eller än Jamålsenliga; i sammanhang b var
med föreskrift lenmats att kostnaderna för lokalemas 
förändring och rummens afputsning vid Stockholms 
station skall bestridas af anslaget till flottans nybygg
llad och underhåll, samt att ett belopp af högst 5,000 kr. 
skall, sedan fullstämliga förteckningar å de möbler och 
inventarier, som till de särskilda lokalerna vid statio
nerna erfordras, blifvit uppgjorda och af förvaltningen 
af sjö-ärenelena godkände, af nämnde anslag användas 
till anskaffning af möbler och inventarier i enlighet 
meu förteckningarna. K.B. 

Af elen behållning, 2,119 kronor, som uppst!i.tt på 
det till poliskårens vid Carlskrona station aflöning för 

år 1874 å underhållsanslaget anvisa<le belopp, skall en 
summa af 1,555 kronor användas såsom gratifikationer 
åt dem af poliskåren, som finnas af sådan uppmuntran 
förtjente. K.B. 

Det vicl 1874 års riksdag för byggande af krigs
fartyg anvisade extra anslag af 1,000,000 kronor öfver
flyttas till fonlien för krigsfartygs byggande. KB. 

Af cle 2, i staten för 1874 upptagna, oLlisponeracle 

kanslistlönerna vicl Carlskrona station å tillsamans 1,800 

kronor, skola 400 kronor -utgå till registratum i f. <l. 
stationsbefälhafvarens kansli och 500 kl'onor till andi
tören vid stationens krigsrätt, såsom ersättning för 



renskrit'ning m. fl. kansligöromål, äfvensom 100 kronor 
till gratifikation åt en e. o. ~jensteman, som någon tid 
deltagit i görom!ilen i bemfilde kansli. K.B. 

Den 15 Januari. 

Den af Kongl. lotsstyrelsen för år 1874 afgifna 
och till trycket befor lirade nmlerd. berättelse om lots
oeh fyrinrättningen skall till vederbörande fördelas efter 
samma grunder som Sveriges officiella statistik samt 
högst 100 exemplar till personer som för sjöfartsför
ltållallClen äga intresse, Inrarefter de återstående exem
plaren försäljas till ett pris af l krona 50 öre styc
],et. lLB. 

Den 1G Januari . 

~åclig propo:;ition till rikselagen med förslag till 
lag angående grnncler för orclnande af flottans personal 
samt denna personals aflöning, beklädnad och underhå lJ ; 
(intagen i bihanget till 1875 års riksdagsprotokoll. 

Extra ingeniörer vicl marin-ingeniörstaten må an
l ~igga den, enligt generalordern den 5 :Februari 1868, 
fiir ingeniörer vid samma stat anbefallda uniform. G. O. 

Den 19 Januari. 

Till befattningen såsom äldste instruktions-officer vicl 
ex.ereisskolorna m·ot, oberoende rler·af att denna befatt
ning är afseclLl att bestridas af kompanichef vid matros
kl ren, i st~illet för denne, då så finnes lämpligt, utses 
chefen för de till milit~iröfning uppfordrade båt:;mäu
nen. G.O. 

Den 22 Janu a1·i. 

Åt bruksilgaren och kommeullören m. m. C. F. W mm 
uppdrogs att öfver:;e det 1mcler den 26 Augusti 1870 
±'ast:;tialda förn yaLie formulilr till förvaltningens af s.iö-
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ärenclena hufvudbok samt inkomma med de för:;lag till 
ämlring deruti, som på grund af verkställd granskning 
kunna finnas af behofvet påka.llalle. K.B. 

Den 22 Janttari. 

l öfvereusstämmelse med hvad genom K.R del'l 11 
December 1874 blifvit officer vill flottan förunuadt, med
gifves underlöjtnanten C. G. von :Oiederichs, som fråu 
den 20 Januari till tlen 29 April1874 deltagit i arbetena 
vid enskild mekanisk verkstad samt dervid under detta 
års tre första månader begagnat semester och för clemia 
tid erhållit tjenstgöringspenningar, att jemväl för den 
öfriga tid han varit vid enskilLl mekanisk verkstall an
st~ald få uppbära tjenstgöringspenningar, äfvensom för 
hela den tid denna anställning varat åtnjuta stipendium 
efter 25 kronor i månaden, att utgå af 5:te hnfvndtitelns 
allmtlnua besparingar. K.B. 

Under }lr 1875 skola ansWlla::<. 
Sjömätningar: 

i J\lälaren: i trakten emellan söLh·a Llelen af Skntjenle11 
och Stäket, norra Björkfjerden, Prest~jerden och 1\farie
freclsviken samt vidare vesterut hän omkring Selaön ; 
i Östersjön: i smalaste delen af Calmar sund äfvensom 
på bankarna S.O. och N.O. från ÖlalHl, sötler om Gott
land, med flera mindre ful1stä1Hligt npplocla<le eller möj 
ligen af gruncl besväralle sUilJ en ; 

'l'riangelmätningar : 
i :M~ilaren och på N orrlänrlska knsten ; 
och skola härt ill anv~indas sjökarteverkets ångfartyg 
Gustaf af Klint, Falken, Lärkan och Tiimau, jaktf~n 

Ilow samt Jet till sjömätningsfartyg apterade mörsare
fartyget Eolus, jemte nödiga båtar, lwarjemte för expe
ditionernas utförande skola beonlras 4 af (le Yid sjii
karteverket tjenstgörande officerare och 4 officerare vitl 
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Kongl. flottan, med rättighet för chefen för sjökarte

verket att fordela officerare och fartyg på de särskilda 

forrättningarna. Den för ifrågavarande expeditioner 

jemte fartygens utrustning m. m. belöpande kostnad, 
beräknad till 35,000 kr., skall utgå af för ändamålet 

anslagne medel. - I likhet med hvacl föregående år 

ägt rum, skola besättningarne å de till sjömätning an

vända fartyg till frukost erhålla 4 ort kaffe ocl: 3 ort 

socker per man i stället for bränvin eller öl, hvarjemte 

elen af 5 man bestående besättningen å jakten llow 

skall fortfarande erhålla kontant aflöning i ett for allt 

af l kr. 25 öre per dag for hvarje man. K.B. 

Den 22 Januari. 

Militärchefen vid Carlskrona station skall hädan

efter vara ordforande uti direktionen öfver amiralitets
krigsmanskassan. K.B. 

Med upphäfvande af de i K.B:n den 6 December 

1872 och den 21 N o vember 1873 gifna foreskrifter, så 

vidt deri afses sättet for inköp af minmateriel, stadgas 

att anskaffning af viss fornt fortecknad minmateriel 

skall af förvaltningen af sjöärendena verkställas, vare 
sig genom tillverkning å kronans varf eller genom 

upphandling på sätt, som, föranleder minsta kostnad 

for kronan; dock med chefen för sjöforsvars-departe

mentet f01 tfarande lemnad rätt att, under vilkor att 

det anvisade beloppet ej öfverskrides, meddela de be

stämmelser angående förändring i den uppgifna mate

rielen han kan finna lämpliga. - I sammanhang här

med anbefalles anskaffning för minväsendets räkning 

af en ängkran-pråm för utläggning af minor, beräknad 

till 64,000 kr. K.B. 

Kaptenen C. F. Ekermanu skalL äga antaga lämp

lig person mot arvode af högst 200 kr. i månaden till 

biträde vid nppgöramlet af erfonlediga ritningar till 

den materiel, som är afsedel att år 1875 anskaffas för 

Stockholms skärgård och inloppet till SöU.ertelje. K.B. 

Den 22 J an'ltal·i. 

Stat för Sjökarteverket att lända till efterrättelse 
under år 1875 fastställd. 

Den 25 Januari. 

Kaptenen P. E. Arrhenius beordras att vara chef 

for l:a Södermanlands Mtsmans-~ompani, efter till chef 

för 5:te och 6:te matros-kompanierna förordnade kap
tenen R. von Hedenberg. G.O. 

Den 29 Janucwi. 

Ett ställ, af den i 9 § af Kongl. Maj:ts fornyade 

nådiga instruktion för skeppsmätare den 15 Maj 1874 

föreskrifila mätredskap för fartyg, skall, genom general

tullstyreisens försorg, anskaffas samt tillställas en hvar 

af samtlige skeppsmätare och skeppmätningskontrollörer 

i riket, emot skyldighet för dem, att på egen bekost

nad underhålla berörde redskap och, i händelse af be

hof, ersätta dem med nya, äfvensom att i fullgod t skick 

aflemna dem till efterträdare i tjensten; och skall kost

naden för första uppsättningen . af dessa redskap, beräk

nad till omkring 10,000 kr., utgå från handels- och sjö

fartsfonden. K.B. 

Af förvaltningen af sjöärendena föreslagen, förän

drad fördelning af boställslägenheterna vid Stockholms 

station, fastställd tillsvidare och intilldess, efter nå

dig pröfning af föreslagna reglementet för styrelsen 

och förvaltningen vid sjöförsvarets stationer förnyad 

reglering af boställslägenheterna kan blifva anbefalld. 

De vid stationen odisponerade rummen skola afiemnas 
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till milihi,rchei'en, ::;om i.iger upplåta desamma åt office

rare och extra ingeniörer med flere , hvilka hafva daglig 

tjenstgöringsskyldighet å stationen. KB. 

Den /J9 Januari. 

Samtlige flottans kanonbåtar af Alfhilds och lnge

gerds klass skola bestyckas med 4,1 tums kanoner, samt 

å inredningen pit kanonångsluparna Alfhild, Astrid, 

Aslög och Sigrid vissa angifna förändringar vidtagas. 

Kostnaden för dessa förändringar, med undantag af den 

för sjelfva bestyckningen, skall utgå af de för under

håll af fartyg och båtar i årets stat afsedela medel, i 

elen mån llessa dertill lemna tillgång, samt möjligen 

öfverskjutancle kostnaclsbeloppet, af förvaltningen af sjii

~irenclena förskottsvis Lestriclas för att, sedan beloppet 

b1ifvit fullstämligt kämlt, till ersättning i underd. an

mälas. K.B. 

Sedan svensk-norska signallwmiten utarbetat för

slag till taktik och signalbok för lle förenade rikenas 

flottor, skall första delen deraf, äfvensom underrättelser 

för signaleringen och förslag till taktik, i en upplaga 

af 250 exemplar till trycket befordras, och kostnaden 

härför utgå af 5:te hufvudtitelns anslag till extra ut

gifter. K.B. 

Åt amiralitetspastorn i Carlskrona, hvilken år 1874 

varit i saknad af expeclitionsrum, skall såsom hyres

ersättning utgå med 100 kr. af 5:te hufvudtitelns an

slag till extra utgifter. 

Hofrättsrådet G. U. Bergenstrållies son, Arvid 

.Erland Gustaf, hvilken är född den 16 Juli 1860, och 

således redan den 15 Juli 1875 uppnått 15 år, medgif

ves, att, vill examen för inträde i sjökrigsskolan 1875 

års höst, få Hilllergel pröfning för att, derest han ller

vid visa.r sig ega erforderliga kunskaper, kunna, i den 
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mån plats för 11ya elever finHes i skolan, till intr~tlle i 

skolan; dock först efter dem, som uppfyllt alla de för 

elevers antagning i gälhwde stadgar för skolan före

skrifna vilkor. Dep.-Chefs-.Emb. Skr. 

Den .29 Janucwi. 

Inspektoren vid beklädnadsförrådet i Carlskromt 

A. Willasson och sjukhusinspektoren derst~ides R. R. 

Rehn skola å den nya staten öfverflyttas, elen förre 

såsom beklädnads- och llen sednare såsom sjukhusför

valtare, mot åtnjutande af de i samma stat för dessa 

förvaltare bestämda aflöningsförmåner. Förvaltningens 

af sjöäremlena hemställan om nådigt fl\rklaramle, det 

ingen civil tjensteman vid flottans stationer, som till

träder tjenst i högre lönegrad med ålderstillägg, utan, 

derest hans förra aflöning skulle uppgå till högre be

lopp än den tillträdda, han ega uppbära skilnaden från 

5:te hufvudtitelns allm~inna besparingar, - blef ej af 

Kongl. 1\faj:t bifallen ; förvaltningen dock obetaget, att 

i särskilJt fall , då befordran under nämnde förhållan

den ifrågakomme, göra den underdåniga framställning 

uti ifrågavaramle hänseende, hva.rtill omständigheterna 

kunde föranleda. Revisorn vill Stockholms station A. 

P. 1\felin, hvilken jemlikt K.B. den 15 November 1867 

från handels- och sjöfartsfonden uppbär hela elen lön 

jemte öfi'iga förmåner han såsom kamererare vid nu

mera upplösta konvoj-kommissariatet innehaft, ansågs 

icke vara berättigad att, så länge detta förhållande 

fortfar, tillträda de å nya staten uppförda förhöjda 

aflöningsförmåner. K.B. 

Dell 5 F'ebnwri 

Så länge till stats-råd och chef för sjöförsvars

departementet utnämnde friherre F. vV. von Otters 

kommendörkaptens lön är leilig, skall, utan vidare an-



mälan, till <len iildste inom h var och eu af komnwn<lör
kaptens, kaptens, löjtnants och unelerlöjtnants lönegra
uer, hvilken icke är i åtnjutande af lön i den grau han 
tillhör, eller, i fråga om de särskilta gradernas löne
klasser, till den älclste inom kaptens- och unelerlöjtnants
gradernas 2:a löneklass, som är i tur till uppflyttning 
till lön i 1:a löneklassen, af samma lön utgå silsom 
arvoue, fördeladt i lön och dyrtidstillägg, ett belopp 
motsvarande skilnaden emellan innehafvande lön oeh 
den närmast högre löneklass. K.B. 

Den 11 Febntari. 

Nedannämnde fartyg skola vid Stockholms station 
rustas för att vara klara att den 1 nästkommall(le 1\faj 
kunna utgå på sjöm~itnings-expeditioner, neml.: 

Ångfartyget "Gustaf af Klint", ångsluparna "Fal
ken", "Lärkan" och "Tärnan'( samt f. el. mörsarefar
tyget uEolus". G.O. 

Kaptenlöjtnanten å Kongl. JVIaj:ts flottas nya re
servstat friherre C. A. W achtmeister beviljas 3 måna
ders inrikes tjenstledighet från och mecl18 Febr. G.O. 

Den 12 Februari. 

Då tillverkningen af grafkornigt krut af 4 .. ',9 för 
reffi.acle kanoner kan anses ordnad, fårorclnas, 

dels att försöks-skjutning med en reffi.ad 5,63 tums 
kanon skall, så fort ske kan, verkställas vid Finspong 
under ledning af den derstädes anställde kontroll-officer 
vid Kongl. flottan, för utrönande, så väl af elen för den
na kanon lämpligaste krutsort, som storleken af pas
sande laddning för granat och får kula, samt att ome
delbart derefter skjutning af en kanon utaf nämnde 
kaliber skall i Carlskrona ~iga rum, 
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clels ock att, i sammanhang med fi.irsi)ks:=;kjntning 
med 8 ,08 tnms kanon, som för artilleriets räkning kom
me att ske vid Fredriksborg, insl{jntning af berörda 
kanon för granat skall verkställas för flottans räkning; 

äfvensom, att kostnaderna h~irför skall af förvalt
ningen af sjöärendena förskjutas, ocl1, sedan beloppet af 
desamma blefve kändt, till ersättande i undeL·tl. anmälas. 

Den 18 Febnt(l?"i. 

J e m te de vid sjökarteverket tjenstgöra.nde, kapten
löjtnanten vid Kongl. ~Iaj:ts flottas nya reservstat m. 
m. A. Lindbäck, löjtnanterne vicl Kongl. flottan m. m. 
L. Södermark, E. Oldberg och J. Hägg, skola till tjenst
göring vid innevarande års sjöm~itningar kommenderas 
löjtnanterne vid flottan J. C. Grischotti och C. O. Olsen 
samt underlöjtnanterne C. G. von Diederichs och C. A. 
O. 1\'Iolin. 

Besättningslistama för de till rustning anbefallda 
sjömätningsfartygena upptaga: 

å mörsarefartyget "Eolusu: officerare 5, unelerbefäl 
5, öfrig besättning 35, summa 45; 

å ångfartyget "Gustaf af Klint" : officerare 2, un
underbefäl 2, öfrig besättning 17, summa 21; samt 

å jakten "Ilow": officer l, öfrig besättning 5, sum
ma 6. G.O. 

Den 19 Febr'ttctri. 

Båtsma11shållets 4 elistrikt skola undergå mönstring 
följande ordning: 

.il'i. 1 Norra distriktet, 

..A1. 2 Södra distriktet, 

.itJ. 3 Östra clistriktet och 

.M. 4 V estra distriktet. 
lVIatros- och skeppsgossekårerna samt båtsmans~ 

hållets norra distrikt, innefattamle 1:a, 2:a, 3:e och 4:e 
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)[orrlnml,; or, lt 1 :a. ~:n , 3:P oelt 't: P Ro:-dngskompanir>r 

.o;lwla. nr 187:) miimJ.rn s. K.B. 

Dfn 1.1) Fcbnt Cl'n· . 

,J emte det 375 kr. ntöfver redan anslagne 500 kr. 

anvisacles för virkesnppböl'dens handhafvande vid Carls

krona station att år 1875 utgå från 5:te hnfvudtitelns 

allm~inna besparingar, föeklarade:; ifrågasatt inventering 

af virkesförn'tdet skola tillsvidare anst å oclt frågan 

tlerom bero på förnyad anmälan , seelan uppbördernas 

fönlelning emellan de särskitta förvaltante blifvit, i sam

manhang med det på Kongl. l\iaj:ts pröfning beroende 

förslaget till r eglemente för styrelsen och förvaltningen 

Yicl flottans stationer, besUimd. KB. 

I sammanhang med beviljadt afskcd för sekrete

raren vid Carlsl;:rona station G. 'rrägårdh förklaralies 

han berättigacl uppbära en årlig pension af 4,000 -kr. 

med 1,530 kr. ur amiralitets-krigsmanskassan och 2,470 

kr. från allmäuna imll'agningsstaten. K.B. 

Till Kongl. 1\'Iaj:t har blifvit i undenl. hemstälclt, 

huruvida ej kamereraren vid Carlskrona stations räken

skapskontor J. A. Berghman, som, på grund af nådigt 

förordnande från Februari månad 1867 förrättat sjö

militie-kommissarietj ensten derstädes, mot åtnjutande af 

lönen såsom arvode in till dess han i December 1874 

till kamrerare utnämndes, borde vara berättigad att i 

och för tillträdande af lönetillökning efter vissa års 

tjenstgöring inom graden , enligt KB. den 18 Decem

ber 1874, tillgodoräkna sig den tid han sålunda bestriclt 

sjömilitie-kommissarietjenst en, helst denna och kommis

sarietjensten tillhörde samma grad. l\'Ien då, enligt 

lle af Kongl. 1\'Iaj:t med riksdagen fastställda vilkor för 

lippbärande af lön efter den nya staten, ticlen för åt

njutande af deri upptagne ålderstillägg beräknas från 

tlet tjenstemannen blif\·it pcl ortlinnri E' ~tat till t,i enst 

inom grallen befordratl, nnsåg,: ifr:'i gnn tra1H1e frnmst iill

Jting P.i kmma bifa11 as. K.B. 

Den 1tJ F cbnHwi. 

!<:n af de ,-id Carl skrona station anställ<le Llriinga1· 

jemt.c hamltlanga rne vitl flottans ångqvarn s- och bageri

inriittning (lerstädes gjord ansökning, att, i likh ~t tnAll 

dag1ön::trfl .-id stationens skeppsYarf, umler sj n k dom 

bel;:omma s. k sjnkaflöning, ell er hbilften af elen l;:on

ta.nta dagspenningen ansågs för närva.ramle ej lmnna 

bifallas. 1\.B. 

Förvaltningen af sjöärendena har i underd. hem

sUillt: 
att t. f. lmmmarskrifvaren vid Stockholms station 

O. F. Roos och e. o. kammarskrifvaren J·. A . L. Åsbrink, 

hvilka den 29 December 1874 blifvit förordnalle att 

bestrida de genom kammarskrifvarne H. \Vijnbladhs 

och C. W. Dalmans befordran ledig blifna kammarskrif

varetjenster vid Stockholms station, måtte undfå, un

der tiden för förordnandena, full kammarskrifvarelön 

efter nya staten 
och bokhållaren och regementsskrifvaren C. G. A. 

Qvarfoth, hvilken till följd af kammarförvandten P . J. 

Bosh·öms befordran till intendent vid nämnda station, 

blifvit förordnad att under ledigheten förrätta dennes 

kammarförvancltstjenst, måtte tilläggas kammarförvandts 

lön efter 1874 år s stat , så länge han tillika innehade 

befattning vid postverket , men, der est han densamma 

frånträdde, full kammarförvanclts lön efter 1875 års 

nya stat, med skyldighet att då frånträda bokhållare

aflöningen för tiden som hans förordnande fortfore, 

samt att lmmmarskrifvaren C'. G. Favre, hvilken 

för ordnats att upprät thålla Qvarfoths bokhållare- och 
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regementsskrifvaretjenst måtte, jemlikt K. Cirk. deu 

23 Januari 1863 under ticlen för detta förordnande er

hålla en fjerdeclel af elen i 11ya staten upptagna lön för 

bokhållare- och regementsskrifvare-tjensten, men der

emot afstå en fjerdeclel af sin kammarskrifvarelön, så

som bidrag till afiönancle af den person, som i hans 

ställe förrättar kammarskrifvaretj ensten; 
meno Kongl. 1\faj:t har ej funnit skäl att i afseende 

å Roos, Asbrink och Qvarfoth medgifva unelantag från 

gällande bestämmelser i fråga om ersättning till dem, 

som uneler tjenstledighet eller förfall förrätta annans 

tjenst, i följd hvaraf framställningen rörande dessa 

tjenstemän lenmades utan afseende, hvaremot fram

ställningen beträffande Favre blef af Kongl. 1\faj:t 

gillad. KB. 

Den 19 Febrttar,i. 

Sedan unelerofficeren af tredje graden vid Kongl. 

flottan J. A. Johansson hos Kongl. förvaltningen af sjö

ärendena anfört besvär öfver stationsbefålhafvarens reso

lution den 17 December sistl. år, hvarigenom lemnats 

utan afseende Johanssons klagan deröfver att han, som 

dels i egenskap af bevakningsbefälhafvare å nya krut

huset vid Carlskrona station åtnjutit den honom på 
grund af KB. den 19 Maj 1853 tillkommande natura

portion, dels ock kontant ersättning för 304 portioner 

med 133 kr. 76 öre, blifvit, på grund af KB. den 25 

September 1874 ålagd att till stationens kassa åter

bära nämnda belopp, - har förvaltningen af sjöären

dena hos Kongl. Maj:t hemställt att, med afseende å 

förekommande omständigheter, det ådömda beloppet 

måtte varda Johansson af nåd eftergifvet; men vid 

det förhållande att besvär öfver stationsbefälhafvarens 

beslut i ämnet blifvit hos förvaltningen anförda samt 

följaktligen frågan om J o hans sons sky l dighet att åter-
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bära ifrågavarande portions-ersättning icke ~ir vorden 

lagligen afgjord, har Kongl. Maj:t funnit framställnin

gen för närvaramle ej böra till någon dess vidare åt
gärd föranleda. 

Den 19 F'ebnuwi. 

Ny stat för tjenstemännen vid amiralitetskrigs

mans-kassan fastställd, att tillämpas från och med 1875 

års början, i afseende å en hvar af de i staten upp

rä.knade befattningar, så länge nuvarande innehafvaren 

deraf i sin befattning qvarstår, samt med iakttagande 

af i staten bestämda vilkor för lönernas åtnjutande; i 
sammanhang hvarmed stallgats, att sekreteraretjensten 
vid nuvarande innehafvares afgång skulle indragas, och 

kanslisten tillförbimlas, att vid direktionens samman

träden föra protokoll m. m., hvaremot diariiföringen 

skulle inskränkas till hållande i kontoret af ett gemen

samt diarium; samt att anskaffning för amiralitets
krigsmanskassans kontor, kansliet och kassan af skrif- · 

materialier och ljus finge ske genom upphandling för 

kronans räkning. K.B. 

Andra afclelningen af förnyadt sjötjenstgörings

reglemente, innefattande hushållningen och redovisnin

gen, fastställd att lända till efterrättelse från och med 

den 1 JYiaj 1875, dock med undantag för de fartyg, 

som redan äro ute före denna tid och med chefen för 
sjöförsvars-departementet lemnall rätt att, derest så 
funnes lämpligt, föreskrifva tillämpning af de nya spis

ordningarne jemväl å de fartyg, som komme att utgå 

före nämnde dag; i sammanhang hvarmecl åt förvalt

ningen af sjöärendena uppdragits att låta till trycket 

i 800 exemplar för att vederbörande tillställas, befordra 

fullständigt reglemente --för sjötjenstgöringen (innefat

tande jemväl elen kommandovägen pröfvade l:a afdel-
2 
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ningen, som afsåg elen militära tjenstgöringen) åtfölj!lt 
af register, af hvilket reglemente exemplar skulle vara 
för allmänheten att tillgå till det pris, förvaltningen 
bestämmer, hvarjemte föreskref,; , att kostnaden för tryck
ningen skulle utgå af ersättni11gs- och förs~Lljningsmed
len ; och medgaJs tillika ej 111 imlre att l1Yarj e officer, 
undero:ffieer o~_;h vederlike vid 1\ongl. lloUaH iigde nt
byta 1841 års reglemente för sjötjenstgöringen och 
hushållningen under sjöexpeditioner, mot det sålunda 
fastställda sjötjenstgörings-reglementet, än oek att, med 
anledning af föreskriften det hvarje kommenderad officer 
ombonl skall äga sjökikare, sextant och navigations
tabeller, de flottans officerare af löjtnants och under
löjtnants grad, som icke genomgått sjökrigsskolan och 
följaktligen hitintills ej varit skyldiga att förskaffa sig 
dugliga instrument och tabeller finge första gången 
de hädanefter såsom löjtnanter eller underlöjtnanter 
sjökommenderades, mot skyldighet att sjelfva anskafr'a 
och underhålla nämnde instrument och tabeller, upp
bära hvardera ett belopp af 200 kr. att utgå af all
männa besparingarne å hufvucltiteln. K.B. 

Den 19 Febnwri. 

Pansarbeklädnaden på monitorerne Thonlön och 
'rirfing skall förstärkas, och kostnaden derför utgå från 
fonden för krigsfartygs byggande. K.B. 

Å den för år 1875 disponibla tillgången af ansla
get till sjövapnets tillgångar anvisas till bestridande af 
kostnaderna för: 

öfningsfartyg för sjökrigsskolans kaeletter och elever, 
exercisskolornas manskap samt 
för skeppsgossar . ... .. .... . ........... . 
eskacleröfningar inom hemlanels farvatten. 

kr. 211,000 
,, 232,000 

. ·• 
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öfningståg i aflägsnare farvatten kr. 122,000 
samt tillfälliga expeditioner . ..... . . . . .. . 65,000. 
K. B. 

D:'l, Lokhållaren l1os fii1Taltningen af sjö~i.rendena 
A. Zetter;;;ten icke uneler <lPll tid lwn uppehåller elen 
efter afl.idne kamreraren viLl Stoeklwlms sta tion C. J. 
'rrolle lecligvaramle 1mmereraretjenst uppbär <le med 
bokhå1larebefattni11gen hos förvaltningen förenade löne
förmåner, skall han äga att för hela <len tid, hvarun
der han hittills förestått och än vidare kanuuer att Ull

der ledigheten efter Trolle förestå karnereraretjensten, 
af 5:te lmfvucltitelns allmänna besparingar uppbära, 
förutom en (jercledel af kamererarelönen efter elen med 
år 1875 gällande stat, ett belopp motsvarande tre fjer
dedelar af elen ailöning jemte dyrtidstillägg, som till
kommer nämnde bokhållarebefattning. K.B 

Den 19 Febntar-i. 

En af konung Carl XV till Kongl. flottan skänkt, 
och vicl Carlskrona station förvarad, lifräddningsbåt skall 
öfverlemnas till lifrädclningsväsendet för skeppsbrutna, 
för att såsom reservbåt användas. K.B. 

]\Iecl ändring af föreskriften i K.B. elen lO lVIars 
1871, beträffande afl.öningeu åt extra maskinister, stael
gas att 10 sådana, utöfver r edan anstäUda, skola. an
tagas på billigaste vilkor, som kunna betingas, hvarvid 
mecl dem blancl desse, som förete betyg på större skick
lighet och erfarenhet, aftal om sådan anställning kan 
slutas på högst 5 år. K.B. 

Vicl Carlskl·ona station skola nedannämnde fartyg 
rustas, nemligen: 

Kanonbåten "Ingegerd", för att, omkring den l 
April, kunna utsändas till Gotlands lmst; 



2U 

Korvetten aNorrköpinga, för aU omkring den 15 
J\Iaj kunna utgå på öfningsexpedition mell sjökrigssko

lans kadetter och elever; 
Korvetten aaf Chapman", för exerciskolans man-

skaps öfningar; 
Ångfartyget ''Valkyrian", för att verkställa båts-

mans- med flera transporter; 
Kanonångbåten "Hogland", för att verkställa båts

mans- med flera transporter; samt dessutom 
tre skeppsgosse briggar, korvetten "Thor", monito

ren "Loke" kanonbåtarna "Blemlaa och "Gunhild", fre
gatten "Vanadis" samt korvetten "Balder'·. G.O. 

Den 19 Februari. 

Vicl Stockholms station skola nedannämnde fartyg 

r ustas, nemligen: 
Korvetten "Lagerbjelke", för exercisskolans man-

skaps öfningar; 
Kanon b å ten "Carlsund", för a t t verkställa ifråga

kommande båtsmans- med flera. transporter; samt 
Pansarbåtarna "Hildur", "Björn" och "Berserk" 

samt kanonbåtarna "Svensksuncl", "lVIotala", "Aslög", 

"Astrid" och "Alfhild". G.O. 

Den 24 FebrHm·i. 

Från och med den l nästkommande lVIaj och till 
slutet af innevarande års vapenöfningar med Blekinge 
läns beväringsmanskap skall, i likhet med föregående 
år, garnisonstjensten. å Kungsholms fästning bestriJas 
af underbefäl och manskap af Kongl. floUan. G.O. 

Den 26 Febntm·i. 

Vissa af reglements-komiten tillstyrkta, i observa
tions-journalerna uneler åren 1873 och 1874 för ångkor-

' , . 

21 

vetten Balclel' och kanonångbåten Ingegerd, angifna för
Lindringar anbefallas. K.B. 

Den 26 Februa1·i. 

Sekreteraren i komiten för granskning af förslag 
till taktik och signalbref för cle förenade rikenas flottor, 
kaptenen G.E.Ulfftillägges 9 kronor för elen ticl komitens 
arbete varar samt kaptenen J\1. von Krusenstierna, h vil
ken beordrats från Carlskrona station att såsom leda
mot i samma komite inträda, 8 kronor dagligen för elen 
till han deltager i komitens arbeten. K.B. 

Kontrakt skall upprättas med Motala mekaniska 
verkstad om tillverkning af maskineri till ängkorvet
ten Saga emot en betingad betalning af 375,000 kr. K.B. 

J\!Iecl bifall till läraren i engelska språket vid sjö
krigsskolan, filosofie doktor G. Norrmans ansökning att 
han, som till följd af styrkt sjuklighet vore urståndsatt 
att sin lärarebefattning för närvarande bestrida, måtte 
få uppbära arvodet för samma befattning under l\fars 
och April 1875- anvisas af 5:te hufvadtitelns allmänna 
besparingar ett belopp af 314 kr. 28 öre, motsvarande 
Norrmans löneförmåner för två månader, att fördelas 
mellan cle personer, som ifrågavarande lärarebefattning 
under tiden uppehåller. K.B. 

Löjtnanten vid KongL flottan rr. Sanuström, hvil
ken erhållit tjenstleclighet för genomgående af en kurs 
uti skeppsbyggeri- och ingeniörvetenskap vill Royal 
Naval College i Greenwich tilllielas för ett år, stipen
dium af 75 L. sterling samt till bestridande af läroverks
afgiften för samma år 30 L. sterling att, till båda belop
l1en, utgå af anslaget till stipendier för sjöofficerare uneler 
anställning i utländsk tjenst eller konnnenclering utrikes, 
Sanelström medgifves att uneler tjenstledighetsticlen upp
bära honom tillkommande löneförmåner oafkortade. K.B. 
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Den 26 Febnm,ri . 

Direktören vid mariningeniörstaten J. H. Forneli 

medgifves att, under tiden intill dess han erhölle sökt 

afskecl från direktörsbefattningen, bestrida öfverkontrol

lörstjenst vid skeppsmätningar i Stockholm; i samman

hang hvarmed uppdrages åt öfverkontrollören vid nämn

de stat att uneler tiden bevilja Forneli elen ledighet 

från befattningen såsom direktör, hvaraf han kan för 

behörigt upprätthållande af göromålen såsom öfver

kontrollör vara i behof, samt att under ledigheten 

törordna annan person att direktörsbefattningen för

rätta. K.B. 

Nådig proposition till riksdagen om förhöjd pen

sion åt lotsdirektören C. B. Lilliehöök vid afskeclsta

ganclet (intagen i bihanget till 1875 års riksdags

protokoll). 

Generalorders den 19 Februari 1875 till rustning 

an befallda fartygen beordras: 

å korvetten 11 af Chapman 11
: chef, kommendören 

grefve A. R. Cronsteclt; sekond, kaptenen G. N. af 

Klercker; 
å fregatten "Vanadisa: chef, kommendörkaptenen 

af l:a kl. L. G. S. Pantzerhjelm; sekond, kaptenen 

grefve A. 'l'. P. Cronhjelm; 

å korvetten "Lagerbjelke a: chef, kommendörkapte

nen C. G. Lindmark; sekond, kaptenen B. C. S. E. 

Munck; 
å korvetten aNorrköpinga: chef, kommenuörkapte

nen J. H. Ankarkrona; sekond, kaptenen J. A. C. 

Meister; 
å 1\'Ionitoren aLoke": chef, kommendörkaptenen A. 

F. Rabmn; sekond, kaptenen A. F. H. Klintberg; 

å korvetten "'l'hora: chef, - - -; sekond, kap

tenen J. C. E. Christerson; 
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för de tre "skeppsgosseb1·iggarna": chef, kommen

dörkaptenen O. Lagerberg; 

å kanonbåten ''Blencla": chef, ka1)tenen ]\f. P. von 

Krusenstiema; 

å pansarbåten "Hildur": chef, kaptenen G. E. C. 

Lagercrantz; 

å pansarbåten '·Björn": chef, kaptenen C. B. Frölen; 

å pansarbåten "Berserk 11
: chef, kaptenen friherre 

F. \V. B ennet; 

å kanonLåten ··Alfhilcl": chef, kaptenen A. C. Schön

meyr; 

å kanonbåten "Gtmhilda: chef, kaptenen C. E. af 

Troile; 

å kanonbåten '·Motala": chef, kaptenen friherre C. 

G. Oxenstierna; 

å kanonbåten "Carlsund'': chef, kaptenen P. E. 

Arrhen.ius: 

å kanonbåten "Ingegerd": chef, kaptenen F. T. 

Thörn; 

å kanonbåten "Hoglancl 11
: chef, kaptenen O. R. Nor

dens kj öl el; 

å kanonbåten "Svensksnncl'' : chef, kaptenen G. B. 

Lilliehöök; 

å kanonbåten "Astrid": chef, kaptenen G. afTrolle; 

å bwonbåten "Aslög": chef. kaptenen O. W. Nor

den sk j öl d; 

å <:1ngfar tyget "Valkyrian": chef, kaptenen O. Öhr

:otröm. G.O. 

Den 27 l""'ebruari. 

Besättniugsli:otor för de under elen 19 Februari 

'1875 till rustning anbefallda fartyg utfänlade, med 

undan tag för de tre skeppsgosse briggarna ; u tgöranlle 

slutsumman af å samtliga besättningslistama upptaget 

be-fäl, undcrbef~il uch öfrig besättning 2,123. G.O. 
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Den 4 Mcws. 

Svensk-norska signalkomiten må upplösas elen 6 Mars 

1875, för att ånyo sammanträda clerpå följande höst, 

vid tiLl som framdeles konnner att bestämmas. K.B. 

Den 5 li:Iars. 

:ll-fed ändring af Nådiga brefvet elen 20 Mars 1874 

i hvad det afser bestämdt pris för försäljning af det 

vid Carlskrona station befu1tliga bröd, föreskrifves att 

stationens förråd af torrt bröd skall, i elen mån det

samma icke befinnes användbart att utlemnas till de 

år 1875 från stationen på expedition utgående fartyg, 

]Jå det för kronan fördelaktigaste sätt försäljas. KB. 

En af extra. ma.skinisterne viLl Carlskrona station 

gjord underd. ansökning om förhöjning i deras dagtrak

tamente, har Kongl. lVIaj:t på det sätt bifallet, att varfs

chefen vid stationen bemyndigas att mecl dem af ifrå

gavarmlde extra maskinisteme, hvilkas bibehållande i 

kronans tjenst han anser önskvärd, få, med upphäfvancle 

af cle gällande kontrakten, ingå nya aftal om anställ

ning på längre tid än ett år intill 5 år, räknaclt från 

elen l April 1875, mot elen förhöjning i cle betingade 
aflöningsförmånerna. uänmcle chef kunde finna skälig, 

dock så, att aflöningen ej öfverstege 4 kronor 50 öre. 
KB. 

Inventarieförvaltaren viLl Ca.rlskrona station O. F. 

Gynther, beviljas tjenstleclighet från elen 8 lVIars 1875 

till årets slut, uneler h vilken ticl tjensten förrättas af 

t. f. kammarskrifvaren 'vV. Gynther på elen förstnämn

des uppbörclsmanna-ansvar; och skall i öfverensstäm
melse med hvacl i Kongl. brefvet elen 8 lVIaj 1874, vid 

clå beviljad tjenstleclighet meclgifvits O. F. Gynther, det 

uti 149 s 3 mom. af reglementet för styrelsen och för-

' 
valbungen vid stationerna stadgade löneafdrag um1er 

nu · ifrågavarande tjenstledighet beräknas å hans lön, 

utom ålclers-tillägg, eller å allenast 3,000 kronor. K.B. 

Den 11 li:Iat·s. 

skeppsgossebriggarna ·'Snappopp(/,(/ afWirsen" och 

"Skimer(/ skola rustas för att i början af Maj måuacl 

kunna inmönstras och användas till fyra månacle~·s öf

ning med skeppsgossar. G.O. 

Löjtnant C. E. cle Champs beviljas in- och utrikes 
tjenstleclighet från den 16 Mars till månadens slut. G.O. 

Besättningslistor för skeppsgossebriggarna utfär

dade, upptagande för hvarclera briggen chef: kapten 

l, unelerbefäl 2, kock l och skeppsgossar 46, summa 

50. G.O. 

Den 12 li:Iars. 

Kammarski·ifvaren vid Carlskl·ona station E. Th. 

Rääf förordnas att tillsvidare bestrida sekreteraretjen

sten vid varfschefens kansli, i ledigheten efter G. Trä

gårclh. 

Löjtnanten friherre G. G. L. Palmstierna förord

nas att tillsvidare förestå lot~fördelnings-chefstjensten 

i Marstrand; åtnjutande af de med denna tjenst före

nade aflönings- och andra förmåner, men mot skylelig
het att uneler ticlen a.fstå sina löneförmåner såsom löjt

nant i flottan. KB. 

Kammarsln·ifvaren vic1 Stockholms station P. H. 

Hedenblacl, som blifvit förordnad att bestrida bokhål

laretjensten vid förvaltningens af _sjöärenclena kammar

kontor, beviljas tjenstleclighet från kamrnarskrifvare

befattningen uneler . ett år, räknaclt från den l April 

1875, mot skyldighet att under ledigheten afstcl hela sin 
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med denna tjenst förenacle aflöning, men mecl rättig
het att före berörde tids utgång åtetinträda i utöfning 
af befattningen. K.B. 

Den 12 1JIIars. 

Kammarförvandten vid Carlskrona stations riiken
skapskontor H. G. Liibeck förklaras berättigad att från 
och med månaden efter den, hvari afskecl från kam
marförvancltstjensten vareler honom beviljaclt, uppbära 
i årlig pension från allmänna indragningsstaten 2,120 
kr. och från amiralitets-krigsmanskassan 1,080 kr. eller 
tillhopa 3,200 kr. K.B. 

Vid föredragning af en ntaf de på ordinarie stat 
qvarstående månadslönare vid Carlskrona station gjord 
underd. ansökning om ersättning för tjenstgöring utöf
ver fastställd arbetstid, äfvensom af förvaltningens af 
sjöärendena i anledning deraf afgifna utlåtande har 
Kongl. JVIaj:t, med gillande af förvaltningens åsigt att 
förändring i gällande stadg<:Lnclen om öfverarbetspen
ningar för månadslönare icke borde vidtagas, funnit 
frågan om förhöjning i aflöningsförmånerna för ifråga
varande personal ej för närvarande till vidare åtgärd 
föranleda, än att åt förvaltningen uppdrages att, i sam
manhang med förslag till fördelning af anslaget till 
flottans nybyggnad och unelerhåll för år 1876, inkom
ma med framställning om särskild ersättning för år 
1875 åt dem af samma personal, som af sådan ersätt
ning ansåges förtjente, äfvensom att vid uppgörande af 
ifrågavarande förslag taga i öfvervägancle behofvet af 
en allmän förhöjning i aflöningen åt densamma. K.B. 

Med anledning af gjord anmälan om behofvet af 
en vice auditör vid Carlskrona station) har Kongl. JVIaj:t, 
med afseende å stadgandet i 94 § 2 mom. i l:st<t delen 
af tjenstgöringsreglementet för armeen, meclgifvit att 
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militärchefen vid stationen må ega förordna någon 
skicklig och i lagfarenheten kunnig person till vice 
auditör vid stationen att, vid förfall för auditören att 
dennes tjenst förrätta. K.B. 

Den 12 Mcws. 

skeppsgossekårens an tal skall ökas till 280 man j 
i sammanhang hvarmed och på det skeppsgossarne 
vid karlsluifning må hafva erhållit en högre kropps
lig utbildning, än hvad nu ofta är förhållandet, då 
lägsta antagningsåldern enligt 3 § 1 mom. af regle
mente för skeppsgossekåren elen 25 April 1871 är 13 
och högsta 15 år - med ändring af berörde stadgan
de förordnat att till skeppsgosse i allmänhet icke må 
antagas den, som är yngre än 14 och äldre än 16 år; 
dock med rätt för vederbörande militärchef att, om icke 
tillräckligt antal lämplige inträdessökande af denna ål
der sig anmäla, år 1875 jemväl antaga gossar uti den 
hittills meclgifna antagningsåldern af 13 år. K.B. 

Till tygmästare vid CarlsJuona station utnämnde 
kaptenen vid flottan C. C. Engström skall, såsom bi
drag till bestridande af kostnaderna för hans flytt
ning från Stockholm till Carlskrona, äga uppbära 200 
kronor att utgå af 5:te hufvudtitelns allmänna bespa
ringar. K.B. 

Fyra officerare vid flottan från Carlskrona station 
beordrade att i Stockholm genomgå en kurs i minvä
sendet och minors handterande skola, utöfver belöpan
de traktamente, såsom ersättning för ökade lefnads
kostnacler under ticlen för ifrågavarande kurs, hvar
dera uppbära ett belopp af 120 kr. att utgå af 5:te 
hufvudtitelns allmänna besparingar. K.B. 

Kungörelse angående befrielse för fartyg af viss 



clrägtighet hå1i skyldighet att taga lots (Sv. Föd'.-saml. 

.M. 16). 

Den 12 Mars. 

lVIed upphäf'vancle af reglemente för förvaltniugen 

af matroskårens kontanta bekläclnaLlsanslag samt för 

bekl~tclnadens anskaffning, underhåll och vård elen 19 

Februari 1839 äfvensom de rörande skeppsgossarnes 

beklädnad meddelade föreskrifter i h vad de strida mot 

nedannämmle reglemente, är reglemente angående an

skaffning, vård och underhåll af flottans trupper fast

stäldt, hvarjemte förnyad förordning angående indel

nings- och roteringsbåtsmännens beklädnad utfärdadts 

(Sv. Förf.-saml. .;11. 19); och hafva i sammanhang här

med åtskilliga föreskrifter beträffande öfvergången till 

det förändrade sättet för matrosbeklä<lnadens anskaff

ning och unelerhåll meddelats. K.B. 

Instruktion för förvaltningsdirektionerna vid flot

tans stationer fastställd; i sammanhang h varmed åt 

forvaltningen af sjöärendena uppdragits att tills vidare 

bestämma antalet af de färdiga bekHidnader och säng

serviser, som i stationernas förråd _böra finnas. K.B. 

Sedan med stöd af Kongl. Brefvet elen 25 Augusti 

1852 angående utsträckt rotejemlming, rotehållare inom 

2:clra Södermanlanels båtsmanskompani hos Konungens 

befallningshafvande i Ny köpings län gjort framställning 

om vidtagande af en allmännare omreglering af rote

ringsbesväret inom kompaniet och i anledning deraf 

förslag dertill uppgjorts, och Konungens befallningshaf

vande genom utslag den 18 September 1873, som blif

vit kammar-collegii pröfning unclerstäldt, framstäldt 

samma, i särski:l:dt bifogaLl längd för hela kompaniet sam

mandragna förslag, att taga sin början elen miclfasta 

som först inträffade 1'/, år seelan detsamma blifvit 

slutligen pröfvaclt, och med förbimlelse för samtlige 

rotar att Mven derefter lemna båtsmännen oafkortadt 

alla <le förmåner, som i afslutacle kontrakter vore dem 

tillförs~i,kralle, 

så har bemälda colleginm, med a.mn~Llan härom och 

öfverlemnancle af de till ärendet höramle handlingar, 

anfört, att då hvarken inom Södermanland eller andra 

rotar i riket någon taxation af hemman till båtsmans

mansrotering vid dess första införande skett, utan hvarje 

hemman fått fullgöra sin roteringsskyldighet efter hem

mantal och, enligt Kongl. Brefvet elen 25 Augusti 1852, 

den tillåtna förändringen i båtsmansroteringen inom 

ett större distrikt emlast finge verkställas utan rubb

ning af hemmannens taxation uti indelningsverket, icke 

tilltrott sig att på grund af samma Kongl. Bref fast

ställa konungens befallningshafvandes utslag, ehuru nå

o-ra besvär deremot icke blifvit anförda och således 
b 

antagas kunde, att de roteringsskyldige dermed allmänt 

vore nöjde, utan öfverlemnat ärendet till Kongl. JYiaj:ts 

nådiga pröfning; 
Enär genom Kongl. Brefvet den 25 Augusti 1852 

meddelats föreskrifter angående sättet och viikoren för 

verkställande af vidsträcktare rotejemkningar inom stör

re Llistrikt af rotera<le båtsmanshållet, samt det till

kommer collegium att, på grund af dessa och i öfrigt 

i berörda afseende gifna föreskrifter, meddela beslut 

angående ifrågavarande collegium unelerställda rotejemk

ningsförslag, fann Kongl. lVIaj:t, då skäl ej vore för 

handen att i sålunda gifna bestämmelser för närva

rande göra förändring, frågan om fastställande af be

rörda rotejemkningsförslag icke i elen ordning elen in

kommit, utgöra föremål för Kongl. l\faj:ts nådiga pröf

nmg. K.B. 
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Den 12 Mars. 

Seuan vill syn å torpet till roten .it!. 13 vid Smil
ianels båtsmanskompani föreskriJvits, att papper skulle 
väsuttas \'äggarue i kö k et o el t dess:ct likasom taken i 
stuga ocl1 kök ::;tl'ykas med limfiirg samt dörranta ilt 

förstugan millas merl olj efärg ol·h tilcle i1diiggas p:1 
halfva vinden, - Konungens befallningshaJvande i Cal
mar liin förklarat dessa förbättringar , hvillm rotehål
larue bestridt att verkställa, böra fi'ån synbestämmel
serna utgå, mot vilkor likväl, att på annat lämpligt 
sätt dels befrämjades den mell köksväggarnes pappers
beklädnad afsedua större värmehållning och rlels före
kommes takpanelens nedtrampning i saknad af tillle 
på vinden, 

så har Kongl. 1\hj :t, p:'t klagan af kompanichefen, 
kaptenltijtnanten A. J. Blom, förklarat skäl ej vara 
anfördt, ledande till ämhing i öfverklagade utslaget, 

K. Res. 

Chefen för 2:dra Södra Möre båtsmanskompani, 
kaptenlöjtnanten O. E. W ollin har anfört besvär der
öfver, att konungens befallningshafvande i Calmar län 
virl pröfning af syn å torpet till rusthållet .Ni. 59 vid 
nämnde lwmpani icke ålagt rusthållarne att, på sätt 
kompanichefen vid syneförrättningen yr lm t uppföra bod 

å torpet, 
Med afseende å storleken af det boningshus, inne

hållande både kök och vind, som enligt syneförrätt
ningens af Konungens befallningshafvande fastställ
da beslut komme att å torpet uppföras, fann Kongl. 
Maj:t ej skäl till ändring uti det öfverklagade utsla

get. K.Res. 

Sedan vicl syn å torpet till roten .M. 46 af Små
lands båtsmanskompani, dels elen 30 Augusti 1870 före
skrifvits bland annat, att boningshuset skulle ombyg-
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gas och , gänlesgånlarne iståndsättas af båtsmannen 
mot erhållamle af virke utaf rotehållarne, clels ock elen 
l _iV[aj 1872, efter målets återförvisning till förnyad 
syn, >i.)'Heförri-ittJtingpn ansett lJvniugshtt:-<et,. som vore 
gammalt odt på lllånga st~illen 11 ppruttet , böra ombyg
ga s ::;amt hägn aLlCJ t förh~i.ttra:s , h vilket , clå ,,idzet till
;-;läpptes af roten, ber~lknats till ·}.7 n!r ::!8 öre, oeh 
Konungens befallningshafvamle genom utslag elen 22 
April 1873, enär den af synefönättningen senast verk
ställda unelersökning varit tillräckligt omstänlllig, för 
att åclagaHigga behofvet af ombyggnad utaf bonings
huset, viLl sådant förhållande, och clå båtsmannen om
kring 16 år förut _:nottagit torpet utan syn, förpligtat 
klaganderne, att ej allenast i enlighet med instrumen
tet elen l Maj 1872 verkställa boningshusets ombygg
nad än ock iståndsätta hägnader så, som synemännen 
föreskrifvit, vicl påföljd att, om detta ej blifvit full
gjordt den l Juni 1874, hvad clå bruste komme att 
verkställas emot lega, öfver hvilket utslag besvär blif
vit af roteclelegame anförda. 

Efter det förvaltningen af sjöärendena och kammar
collegium i gemensamt inforclraclt utlåtande hemställt 
att, då roten vid synetillfället elen $0 Augusti 1870 
var vakant, besvären, såviclt de afsåge bristande utred
ning i hvad mån hägnadsskyldigheten blifvit af den 
afskeclade båtsmannen eftersatt, måtte lemnas utan af
seende, och att, ehuru stugans beskaffenhet icke blifvit 
till alla delar i syneinstrumentet antecknad, men likväl 
af synen framginge, att detta hus, i följd af väggar
nes oduglighet, icke utan ombyggnad kunde behörigen 
iståndsättas, de anförcla besvären jemväl i denna clel 
måtte ogillas, 

har Kongl. Maj:t i öfverensstämmelse med hvad 
sålunda af collegium blifvit anfördt ej funnit skäl till 
ändring i öfyerklagacle beslutet; el ock att, enär tiden, 



i32 

mom hvilken boningshus och hägnad skolat vara för

satta i laggildt skick, redan förflutit, fullgörn,nrlet af 

utslaget i öfverklagalle delen ntsattes till elen l Juni 
1876. K.Res. 

Den 12 JJfcws. 

Det örlogsmanna-sällskapet i Carlskrona tilhlelacle 

årliga statsanslag kommer från och med början af 1875 

att förhöjas från 700 till 1,500 kronor, att utgå af 5:te 

hufvudtitelns anslag till extra utgifter, lmder följande 
vilkor: 

att 10 exemplar af sällskapets tillskrift varda till 

sj öförsvars-llepartementets bibliothels_kostnadsfri t t öfver

lenmade för att utdelas till departementets expeditio

ner samt till förvaltningen af sjöäremlena m. fl. efter 
departements-chefens bestämmande; 

att subskriptionspriset å tidskriften för flottans 

officerare och underofficerare icke får öfverstiga 4 kr. 

för hel årgång; samt 
att i tidskriften, eller såsom bilaga till densamma, 

å vissa återkommande ticler och på sätt i öfrigt, som 

af chefen för sjöförsvarsdepartementet må kunna öfver

enskommas med sällskapet, införes sammandrag öfver 

de så väl af Kongl. Maj:t, på nämnde departements

chefs föredragning melldelacle beslut och generalordres 

angående flottan, som de embetsskrifvelser från depar

tements-chefen och förvaltningen af sjöärenclena, h vilka 

kunna varda till införande öfverlemnade. 

Kaptenen C. C. Engström meclgifves att få från 

flottans förråd i Carskrona utlåna uen s. k. Kung Carls 

kärrebyssa, äfvensom erhålla visst antal lösa och skar

pa skott, utan annan ersättning än för messingen i hyl

sorna och emot förbindelse att anskaffa en kopia af elen 

ritning, som kommer att uppgöras å kärrebyssan , samt 
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att afgifva redogörelse för de försök med densamma , 

som äro afserl<la att äga rum i Danmark under Rökan
elen R ledning. KB. 

Den 13 JJilcws. 

Af de, för sjökrigsskolans karletter och eleYer, fast

ställda uniformskavajer skola från den l nästkommanlie 

April, i stället för öfverklädcla knappar, anbringas uni

formsknappar af den för Kongl. flottans offir.erare au
befallda modellen. G.O. 

Den 15 lJfMs. 

Kaptenen C. E. Engström beviljas m- och utrikes 
tjenstledighet från den 16 April till elen 14 Maj 1875. G. O. 

Den 16 JJfcws. 

De, under elen 11 innevarande lVIars, utfärdade be

Rättningslistorna för skeppsgossebriggarna skola ökas 

med en 1:a klassens sjöman, hvadan besättningsstyrkan 

å hvar och en af dessa briggar höjes till 51. G.O. 

Den 17 Mar·s. 

Ynglingarne C. G. Sjösteclt, J. -M. C. Rosell, R. 
Eneström, J. G. Ahlström, C. von Platen och C. G. K. 

Peyron tiJlåtes att, såsom extra kadetter, på egen kost, 
åtfölja korvetten N arrköping på detta fartygs nu före
stående expedition G.O. 

Till rustn.ing anbefallda korvetten 1'Thor", samt 

kanonbåtarna "Hogland ", "S vensksund '', "Carlsmul ", 

"Aslög", "Astricl", ''Sigrid", "Alfhilcl" och "Gunhilcl" 

s kola inmönstras omkring elen l Juni; och skola dessa 

fartyg jemte kanonbåtarna "Blencla", "Motala" och 

"Ingegerd" bilda en eskader. Monitoren "Loke" samt 
pansarbåtarna "Hildnru. "B.iöm '· od1 "Berserk" skola 

i) 
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i.Tmiönstl'as omkring den 15 .Jnli or;h ilen•ftrr fijrenas 
meil nämiHla eskmlel'. G.O. 

Den 17 Mars. 

'l'ill chef för berörda eskader har Kongl. Maj:t nt
nänmt kommendören C. P. Virgin, och bestämt att eska
rlerchefens stab skallutgöms af: flaggkapten, t.vå flagg
a!ljutanter och stabssekreterare. G.O. 

Den 19 li<Icws. 

Sedan riksdagen beviljat, såsom dyrtidstillägg för 
1875 c"Lt lärarepersonalen vid skeppsgosseskolan 1,060 kr., 
att på uppgifvet sätt fördelas emellan rektor, kollega 
och skollärare, så förklaras att C. L. Knutsson, som, elen 
9 N crventber 1874, antogs till skollärare efter elen sam
ma år afliune kollegan Letth, finge, af lle till kollegan 
såsom clyrtillstillägg, anvisatie 300 kr. uppbära så!'lom 
<lyrtiLlstillägg 160 kr. KB. 

:Majoren vid flottans mekaniska kår E. V. lVI. Sasse 
tillllelas för ;h 1875, en nådegåfva af 1,000 kr. att ut
gå af anslaget a 9:de hufvudtiteln till oleseralle i)fver
uC'll umlerofficerare. K.B. 

Den 20 Mars . 

Officerare och veJerlikar vicl flottans kårer och 
stater anbefalles att anlägga en veckas sorg efter aflicl
ne f. d. stats-rådet, riddaren och kommendören af KongL 
l\[aj:ts orden hel'l' grefve B. von Platen. G.O. 

Den 22 111cws. 

Med förmälm1, hmusom olika meningar uppstått i 
fråga om beloppet af lotspenningar för svenska segel
sällskarets fartyg antingen dessa, då lots begagnades, 
eller. på sätt nämncla s~illskaps fartygsbefälhafvare på -
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stått, utgå med enelast hälften af hvad lotstaxoma be
stämde, har lotsstyrelsen, för den händelse att Kongl. 
lVIaj:t skulle finna segelsällskapets fartyg icke vara 
berättig«de att, då lots begagnas, ersätta denne med 
allenast halfva lotspenningar och ej l1eller vara lik
ställde med kronans fartyg, hemställt, att segelsällska
pers och jagthlubbars fartyg, som, enligt derför retlan 
gifna föreskrifter, icke äro lotspligtige, skulle, om de 
vore 6 fot cljupgåencle eller deröfver och begagnade 
lots, ersätta clenne med fulla lotspenningar enligt taxorna, 
men, om de vore uneler 6 fot djupgående och begagna
de lots, med hälften af hvad lotstaxorna bestämcle. 

Enär, jemlikt 3 § mom. l c. i Nåcliga förordningen 
angåm1cle lots- och fyrinrättningen i riket elen 9 JuJi. 
1862, cle enskil te tillhörige fartyg, hvilka i samma för
ordning mecldelade bestämmelser, icke äro skyldige att 
taga lots, likväl, clå sådan begagnades, skola m·li:igga 
hälften af lotspenningame enligt taxorna, samt ifråga
varande stadgande, om half lotsafgifts erläggan<le för 
begagnad lots, jemväl måste äga tillämpning å alla 
sådana enskilte tillhörige fartyg, hvilka, i likhet med 
hvacl, genom Kongl. Brefven elen 28 Jnni 1860 och den 
31 Januari 1865, blifvit i afseende å svenska segelsäll
skapets fartyg förklaraclt, vara på grund af särski.Jte 
meddelade stadganelen befriade från skyldighet att taga 
lots, - har Kongl. Maj:t funnit någon viebre föreskrift, 
i det hänseende lots-styrelsens framställning a.fsåge, 
icke erforderlig. KB. 

Den 22 111ars. 

De, genom K.B. den 19 Juli 1875, för flottans far
tyg fastställde S11isorclningarne, hvilka skola Himla till 
efterrättelse från och med elen l på.följamle Maj, skola 
äfven tillämpas å samtlige, före sistni:inmde tid, från 
stationen utgående fartyg. Emb.B. 
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Den 22 JJ!Itws. 

Fregatten "Vanadis" skall inmönstras omkring den 
15 lVIaj. G.O. 

De, under den 27 sistlidne Februari, utfärdade be
sättningslistorna för kanonbåtarna "Alfhild" och "Mo
tala" skola ökas med en uppbördsläkare får hvartdera 
fartyget. G.O. 

Den 25 JYiars. 
Af öfver-revisions-departementets militie räken

skapskontor hade, vid granskning af Stockholms sta
tions kassaräkning för år 1871, blifvit anmärkt och 
påstått 

dels att, då till kaptenen R. von Hedenberg, på 
grund af två särskilda räkningar öfver verkställda resor 
med ångfartyget Sköldmön, utgifvits traktamentsersätt
ning för von Hedenberg och besättning, enligt 1865 
års resereglemente med tillhopa 79 rdr, men ifrågava
rande traktamentsersättningar bord t, med stöd af Kongl. 
kungörelsen tlen 20 lVIaj 1868, angående de grunder, 
hvarefter resekostnads- och traktamentsersättning får 
sjöförsvaret tillhörande personer skall vitl kommende
ringar utgå med sammanlagdt 50 rdr 50 öre, tlerutöf
ver utgifna 28 rdr 50 öre måtte varda godtgjorde; 

dels att enär, enligt en afgifven reseräkning får 
manskap, under tre dagar sjökommenderadt, aflöning 
blifvit, på grund af konter-amiralen Lagercrantz order, 
beräknad enligt 1865 års resereglemente och utbetald med 
23 rdr 50 öre, men, jemlikt nämnda Kongl. kungörelse, 
bordt utgå endast med 14 rdr 50 öre, skillnaden måtte 
med 9 rdr ersättas ; 

dels ock att, af till befälhafvaren å ångslupen The
re:-;ia, på grund af bemälde amiralsorder enligt rese
l'eglementet utgifne lO rdr, för mycket utgifne 4 rdr 
måtte återgäldas. 

) 
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Genom utslag den 21 Juli 1874 har kammarrätten , 
med gillande af anmärlmingarne, såsom på förberörde 
författning rätteligen grundade, fastställt till ersättan
de ±ör mycket utbetalda 41 rdr 50 öre och förklarat 
konter-amiral Lagercrantz skyldig inleverera nämnde 
belopp, med honom öppen lemnad rätt, att sitt af ve
tlerbörande återsöka efter befogenhet ; 

och har Kongl. lVIaj:t, der konter-amiralen Lager
crantz sökt ändring i nämnda utslag eller, derest än
dringssökandet ej vunne bifall, att af gunst och nåd 
varda från återbetalningen af anmärkningsbeloppen be
friad, funnit besvären icke verka till ändring i öfver
klagade utslaget samt ej heller klagandens framställ
ning, att af gunst och nåd erhålla eftergift af det till 
utgifvande ådömda beloppet böra bifallas. K.Res. 

Den 25 Mra·s. 

Kaptenen C. F. Ekermanu skall, undertlen tid han 
vistas i Köpenhamn, för att deltaga i svensk-norska 
minkommissionens sa1nmanträden dm·städes, äga att 
uppbära ett dagtraktamente af 12 kr. att utgå af de 
för anskaffning af minmateriel anvisade medel. K.B. 

Vid pröfning af hållen syn å båtsmanstorpet till 
roten .;w. 3 af Smålands båtsmanskompani har Konun
gens befallningshafvancle i Calmar län genom utslag 
den 5 November 1873, dels förpligtat roteintressenter
Ile att vidkännas för reparatione1· i köket till 14 rdr 
beräknad kostnad och att uppsätta en båsbalk i fähu
set, dels fårklarat att det väl stode rotehållarue fritt att 
å vinden icke pålägga tilde, likväl uneler vilkor, att, 
om så ej skedde, på annat tjenligt sätt förebygga att 
panelen ej blefve af gåendet på vinden rubbad eller 
löstrampad; dels ock, att clå båtmannens rättighet att 
knnna hysa två kor utgjorde en i ortens hufvuclkon-
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trakt ovilkorligen stadgad förmån, föreskrifvit, att vicl 
ladugårdshuset skulle, på sätt synen föreslagit, till 
samma höjd och -bredd med detta, tillbyggas ett fyra 
alnar långt brädhus, rotehållame dock förbehållet att, 
om de det hellre önskade, helt och hållet ombygga 
ladugårdshuset eller uppfåra tillbyggnaden af timmer 
till obehindradt inrymmande af två kor med dertill er
forderlig inredning. . 

Uppå af roteintressenterne anförda underd. besvär 
har Kongl. 1\iaj:t funnit besvären emlast i så måtto 
verka ändring i öfverklagade utslaget, att rotehållarne, 
som, emot deras bestridande, icke vore skyldige att å 
torpet underhålla särskildt kök, befriats från verkstäl
landet af de i detta rum föreskrifna reparationer. K.Res. 

Den 31 Mars. 

Ynglingarne O. T. Borg, W. Ström, H. Lundblad, 
H. J. Ahlberg, K. F. Grumme, C. A. Björkman G. 
H. Lidbeck, P. W. G. Klingberg och C. O. 1\iöller til
låtas att, såsom extra kacletter, . på egen kost, åtfölja 
fregatten "V anadis" på detta fartygs nu förestående 
expedition. G.O. 

l staben, för den genom generalordres den 17 in
nevarande månad anbefallda eskadern, skola tjenstgöra 
i egenskap af: flaggkapten: . kommendörkaptenen J. U. 
G. Ameen; flaggadj~danter: kaptenen G. E. Ulif och 
löjtnanten A. Lindbom; samt stabssekreterare: kammar
skrifvaren G. W. Cimmerdahl. 



Kongl. Bref, Generalordres och Embets
skrifvelser, angående Kongl. flottan, under 

år 1875. 

Den 1 Ap1·il. 

Föreskrifter för tillämpningen af den, genom K.B. 

den 18 sistlidne December, anbefallda förnyade instruk

tion, för cheferna vid flottans båtsmanskompanier med

delade. G.O. 

Den .2 Ap,-il. 

På framställning af lotsstyrelsen angående uppe

hållande af den efter afiielne A. Gaelelius leeliga lots

fönlelningschefstjensten i Umeå, bemyndigas bemälde 

styrelse, att, uneler seglationstiden år 1875, och intilldess 

berörde tjeust kan blifva tillsatt, förordna lämplig per

son att densamma förrätta; med rättighet för elen till

förordnade att umler tiden åtnjuta alla cle befattningen 

åtföljande löneförmåner och ersättningar, jemte rese

kostnadsersättning till och frc'tn Umeå, enligt regle

mentet och elen klass, h vartilllotsfördelningschef hör er, 

men med åliggande att afstå alla de löneförmåner, som 

elen förordnade möjligen å lotsverkets stat innehar K. B· 

Professorn A. E. Nordenskiöld skall äga rättighet 

att, uneler en våren 1875 tillämnad vetenskaplig expe

dition till Novaja Semlja och Kariska hafvet, få från 

flottans förråd till lån utbekomma 10 stycken, 100 



famnar långa, locllinor, jemte de Jo!lningsapparater, 
hvilka anskaffats för 1872-1873 årens arktiska expe
dition, mot förbindelse för Nordenskiöld att efter ex
peditionens slut utgifva ersättning, i enlighet. med 163 
§ 3 mom. i reglementet för styrelsen och förvaltnin
gen vid stationerna, för lrvad som skadats, slitits eller 
förlomts. K.B. 

Den /J A p1·il. 

Sedan grefvarne L. A. och C. H. Posse, såsom in
tressenter i båtsmansroten ..iw. 52 af Smålands kompani 
hos Kon. bef.h:de i Calmar län sökt fastställelse å ett 
af dem med båtsmannen Carl August Johansson Lägg 
uppgjordt, af båtsmanschefen ogillaclt legokontrakt, har 
Kon. bef.h:de genom res. den 21 N oYember 1873, förida
ra t, att, som kompanichefen mot kontraktet anmärkt, att 
båtsmannen skulle sakna torp och dertill hörande hus, 
samt Kon. bef.h:Je icke ägde medgifva undantag från 
författningarnas allmiinna föreskrift i detta hänseende, 
ansökningen ej kunna bifallas. 

Uppå undenl. besvär af bemälde roteintressenter 
har Kongl. :M:aj:t väl funnit Kon. bef.h:de ägt giltig 
anledning till det slut, h vari bemälte myndighet i må
let stannat, men enär, jemlikt Kongl. :Maj:ts förnyade 
instruktion för chefeme vid flottans båtsmanskompanier 
af den18 December 1874, Llesse icke ~iga vägra godkän
nande af antagningskontmkt med båtsman, med min
dre detta kontrakt innehåller för dennes tjenstbarhet 
menliga bestämmelser, och såsom sållan icke bör i fore
varande fall anses staclgamlet, att båtsmannen skulle 
uneler de 5 första åren af tjenstetiden erhålla ersätt
ning i kontanta penningar för, bland annat, husrum, 
ladugård och kålgård, ej eller clen af kompanichefen 
hos Kongl. JVIaj:t anm~irkta omständighet att i kontrak
t et båtsmannen efter Lle fpm åren förbehålli.ts mulbete 
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åt allenast en ko, - har Kongl. 1\faj:t, som ansett 
båtsmannen Läggs först hos Kongl. lVIaj:t ingifna för
klaring, att han instämde uti kompanichefens i målet 
gjorda yrkande, ej förtjena afseende, med ändring af 
öfverklagade res. på det sätt bifallit klagandemes ta
lan, att lle af kompanichefen mot kontraktet sålunda 
gjorda anmärkningar förklarats icke föranleda till det
sammas ogillande. K.Res. 

Den 2 Ap1·il. 

Vill pröfning af besigtningsinstrument å de till 
båtsmansroten .il%. 109 \Vessman vicl Södra Hallands 
kompani hörande hemman för utrönande af lämplig 
plats för båtsmannens torp, har Kon. bef.h:de i Hallands 
län, genom utslag den 18 November 1874, förständigat 
rotehållame vicl förelagclt vite, att å det vicl ofvanbe
rörda besigtning utsynalle ställe, inom viss tid hafva 
anlagt och bebyggt sådant torp till ifrågavarande båts
mansrote, som i 1824 års båtsmanskontrakt eller rote
bok kap. 2 s 17 omförmäles. 

Up11å undercl. besvär häröfver af rotehållame har 
Kongl.lVIa.j:t, enär klaganclerne, enligt det hos Kong l. Maj:t 
företedda legokontrakt, öfverenskommit med båtsmannen 
att till honom utgifva hushyresersättning och på sådan 
grund yrkat befi:ielse från skylllighet att anlägga torp, 
men frågan härom ej varit föremål för Kon. bef.h:des 
pröfning, med npphäfvande af öfverklagalle utslaget, visat 
målet åter till Kon. bef.h:cle, som ägLle att detsamma, 
oberoende af cless nu ifrågavarande utslag, ånyo till 
pröfning företaga. K. Res. 

Sedan intressenterne i båtsmansroten .l"i. 52 Lind
man vid 2:a Norrlands l:a kompani, oaktadt två gån
o·er af Kon. bef.h:de i Vester-Nordands län erhållet b • 
föreläggande, ej fullgjort dem åligganlle rekrytermgs· 



skyldighet, har Kon. bef.h:de, medelst res. den 24 No
v~mbe~· 1874, jemte det rotehållame ådömdes försutet 
:'Ite, alagt dem att vid förhöjdt vite af 150 kronor 
~10om en månad efter delfåendet af beslutet fullgör~ 
Jfraga varande rekryterino·sskv l dig· het· oc]1 h . K 1 ·. • • . o • , ar ong. 
:lVIaJt, der rotemtressenterne anfört under·d b ... · f · .. · esvar eJ umnt skal vara anfördt som kunde ver·l- .. d . ' . .. ' ~a an · nn"' 
l ofverklagacle res.; åliggande det kla,.anderne att l-~ 
t "ll l f' k . o v er ~ s a a c en öres "nfna roterings"'l·yld1'g·l t · o • o . '" ~ 1e en 1non1 en 
man~d .. efter er~allen del af Kongl. lYiaj:ts Nådiga be-
slut l arendet Vlcl det af Kon. bef.h:cle stadgade äfven
t.yr. K.Res. 

Den 3 Apt·il. 

... ~fter i vår slutad klassflyttnings-examen skola 
S.Jokngss:wlans kadetter och elever afresa till Carls
krona for att derstädes embarkera ao I- . tt N 
l

.. . G 
0 

,.or ve en orr-
wpmg. . . 

Den 6 April. 

KommendörkaiJtenen J U G A 11 • 1 ll . · · · J een s m afresa 
ti.ll .Göteborg:•. f?r vi~tag~ncle af åtgärder till bestyck
nmgens och ofng artrllerunateriels ordnande på k 
båten "Blencla". G.O. anon-

Utnämnde chefen å kanonbåten '·Blencla" k t M p I . , ap enen 
. . . v.~n {rusenstlerna skall vara i Göteborg elen 15 

~pnl ~or att näl:~a~~ :'id bestyckningens intagande ~ 
kanonbaten och for ofngt utöfva tl'llsyJl . l J' t 
l 

. · " VIe 1ar ygets 
s uthga klargöring. G.O. 

Den 8 April. 

Med upphäfvancle af el et uneler elen 28 Ma· 1858 . 
Nåder fastställda salutreg-lemente . J'astst "ll f·~. dl • 1' · · a es ornya · t 
s:tlntreglemente. att ~iena rikets örlogsfartyg och fäst-

ningar till efterrättelse från och 1t1ed den l nästkout
mande 1\iaj (Sv. förf.-saml. .11. 40). G.O. 

Den 8 Ap1·il. 

Kanonbåten '· Ingegerda skall inmönstra den 15 
April. G.O. 

Den 9 April. 

För engelska torpeclokomit.Ems räkning skola tryck
cylindrar till ett antal icke öfverstigamle 36, tillverkas 
vid flottans stations i Stockholm ingeniönlepartement 
mot ersättning. K.B. 

Af Direktionen öfver Amiralitets-krigsmanskassan 
antaget extra orclinarie biträde för göromålens inom 
kassan upprätthållamle skall erhålla 750 kr. för år 
räknadt, att tillsvidare förskjutas af krigsmanskassans 
medel mot ersättning framdeles, som, på anmälan af 
clirektionen, kan varda af Kongl. Maj:t anvisad. K.B. 

Underlöjtnanten vicl Kongl. flottan T. C. A. Sanel
ström medclelaclt årligt stipendium a 75 L. sterling för 
genomgåencle af en kurs i skeppsbyggeri och ingeniör
vetenskap i Englaml, förhöjdt till 125 L. sterl. att ut
betalas af anslaget till officerares anställning i utländsk 
tjenst eller kommendering utrikes. K.B. 

Den under den 27 sistlidne Februari för kanon
båten "Blencla" utfärdade besättningslistan skall min-

slms med 
sex (6) 2:a kl. sjömän af elclareafdelningen, och 
1m (l) 2:a kl. sjöman af timmermansafclelningen. 

G-.0. 
Kaptenen C. F. Ekermanu skall afresa till Östel'

rike, för att inleda undel'hancUingar om rättighet för 



svenska regeringen att få inom riket tillverka ·white
headska torpedos. G.O. 

Den 10 April. 

Korvetten "Norrköping" skall inmönstras den 15 
Maj, fregatten ''Vanadis 11 den 20 Maj samt korvetten 
"af Chapman" och "Lagerbjelke'' den 25 lVIaj. G.O. 

Den 12 April. 

Militärchefen vid flottans station i Stockholm, kon
ter~miralen J. Lagercrantz beviljas in- och utrikes tjenst
ledighet från och med den 23 April till och med den 
13 Maj. G.O. 

Löjtnanten C. A. M. Hjulhammar placeras på Stock
holms station från och med den 1 Maj. G.O. 

Löjtnanten C. E. de Champs beviljas in- och ut
rikes tjenstledighet från och med den 14 till och med 
den 27 April. G.O. 

Den 15 April. 

Den å ångfartyget "Valkyrians", under den 27 sist
lidne Februari, fastställda besättningslista upptagne 
kollHllenderade officerare skall för detta års expedition 
ersättas med en flaggunderofficer af styrmanssta ten. G.O. 

Den 16 April. 

Ynglingen G. Ehrensvärd tillåtes, att, i stället för 
ynglingen H. Lundblad, såsom extra kadett på egen 
kost åtfölja fregatten "Vanadis" på detta fartygs nu 
förestående expedition. G.O. 

Den 17 Apr,il. 

De i G.O. den 2 Maj 1873 rörande Kongl. flottans 
officerares och underofficerares uniform såsom '1plagg 

tillåtna att begagnas'· upptagne h\·.ita långuyxor skola 
från och med den 1 nästkommande Juni tillhöra de ge
nom ofvannämm1e G. O. Nådigst fastst~Lllc1a uniform. G.O. 

Den 17 Ap1·il. 

Korvetten ;'af Chapmans", nm1er den 27 sistlil1nc 
Februari, utfårcbde besi:ittningslista skall minskas med 
nio 2:a kl. sjömän af artilleriafllelningen och ökas med 
omkring 25 reln'yter. G.O. 

Pansarbåten "Hildur" skall skyndsamt utrustas, 
för att utgå och genom isbrytning bidraga till sjöfar
tens öppnande i Stockholms skärgånl. G.O. 

Den 19 Ap1·il. 

Till den officer, hvilken blifvit beon1ral1 att såsom 
extra adjutant tjenstgöra i stabsexpeditionen hos chefen 
för flottans militärpersonal, anvisas för år 1875 ett ar
vode af 400 kr., att utgå af femte hnfvuc1titelns all
mänmt besparingar. K.B. 

För utläggande tillsvidare af ett ±:yrfartyg N.O. 
om grundet Sjollen i Flintrännan, skall å ett af reserv
fyrfartygen anskaffas fransk lins- eller engelsk spegel
apparat; och skall kostnaden härför samt för fartygets 
underhåll, under den tid det kommer att ligga ute på. 
grundet, utgå af odisponerade behållningar å fyr- och 
båkmedlen; hvarjemte ett nytt fyrfartyg för samma 
ändamål skall anskaffas och elen beräknade kostnaden 
härför, 90,000 kr., bestridas af den i riksgäldskontoret 
innestående lots- och fyrinrättningens reservfond. K.B. 

Sedan militäriskt tekniska byrån blifvit tillsvidare 
förstärkt med löjtnanten A. Bäckström, tillhörande 
Carlskrona station, skall Bäckström, för den tid han 
för detta u-ppdrag uppehållit sig i hufvmlstaclen, be-
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komma, utom det dagtraktamente af 3 kr., h vartill han 
äl' berättigad, ytterligare 3 kr. för dag eller för 48 
dagar 144 kr., att utgå af 5:te hufvucltitelns allmänna 
besparingar. K B. 

Den 19 April 
Sed::l.ll 1874 års riksdag bifallit Kongl. JHaj:ts fram

ställning i afseende å mariningeniörstaten, så har Kongl. 
1\Iaj:t clels förordnat att elen pension, som på grund af 
berörde beslut tillkommer mecliem af nämnde stat, skall 
till det belopp. som icke enligt gällande stadganden 
utgår från amiralitets-krigsmanskassan, bestridas af 
det utaf rikselagen anvisade kreditiv å 75,000 kr. för 
pensioner och fyllnadspensioner åt sjöförsvarets embets
och tjenstemän samt betjente, - dels ock förklarat att 
Jet af riksdagen fattade beslut att ei1 hvar af marin
ingeniörstaten är vid den tid då han till fyllnadspen
sion är berättigacl, pligtig att lemna innehafvande tjenst, 
skall tillämpas å de före år 1875 vid nämnde stat an
ställde personer, hvilka icke forklara sig vilja, med 
bibehållande af dem tillkommande löneförmåner, på 
grund af före berörda år gällande stat, qvarstå på då 
stadgade vilkor. KB. 

Ticlen för afslutandet af mönstringame i lanelsor
ten inom norra distriktet af båtsmanshållet, hvilka 
mönstringar, jemlikt § 3 mom. 2 af generalmönstrings
instruktionen elen 18 December 1874, böra verkställas 
emellan elen 15 Juni och 15 Juli, skall förlängas med 
3 dygn; hvarjemte, på gjord framställning meclgifvits, 
att generalmönstring med det för närvarande till tjenst
göring å Stockholms station uppfordrade 1:a Roslags
kompani verkställes den 12 Maj i stället för den 15 
Juni. KB. 

Efter granskning af 1871 års räkenskaper för Stock
holms station, hade kammar-rättens öfverrevisions-cle-
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partjments militie-rtikenskapskuntor yrkat återb~irancle 
af 21 nlr 50 öre, utgörande till kommenderaclt befäl 
och besättning å ångslupen ''Nordstjernan'1,- för tjenst
göring umler fyra med nämnde fartyg i Augusti och 
September år 1870 företagne resor emellan Stockholm 
och W ax h olm samt emellan Stockholm och Branclals
snncl -utbetald skilnad emellan traktamentsersättning 
enligt 1865 års rese-reglem. och enahanda gocltgörelse 
jemlikt K k. elen 20 Maj 1868; och enär ifrågavaran
de kommenderingar å "Norclstjernan", hvilka omfattat 
befäl och manskap, icke varit af beskaft'enhet, att gäl
lande reglemente för aflönings beräknande uneler sjö
kommenderingar bord t på desamma tillämpas, utan aflö
ningen skolat, på grund af 3:e punkten mom. a i K. 
k. elen 20 1Yiaj 1868 utgå enligt elen i samma kungö
relse fasstäHela tariff med de af revisionen i sådant 
afseemle yrkade Lelopp, fann kammar-rätten, i utslag 
den 21 Juli 1874, med gillande af anmärkningen, så
som på berörde författning rätteligen grundad skäligt, 
för mycket utgifne 21 rclr 50 öre till ersättande fast
ställa, äfvensom ålägga revisorn vid stationen A. P. 
1VIelin - hvilken granskat cle räkningar, hvarpå an
märkta utbetalningarna sig grundade, dervid han bonlt 
tillse, det kronans rätt iakttagits, men sådant urakt
låtit samt således hade skylclighet att derföre ansvara, 
- att leverera nämnda till återbäring fastställda be
lopp, med rättighet för Melin att söka sitt åter efter 
befogenhet. 

Uppå häröfver af 1VIelin anförda unclerd. besvär, 
har Kongl. 1Vlaj:t funnit skäl ej vara anfördt, som kunde 
verka ändring i öfverklagacle utslaget. KRes. 

Den 19 April. 

Kungörelse angående användande af vissa sig
naler för angifvande af nöd å fartyg och för till-
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kallande af lots m. m. (Svensk författningssamling 
.it1. 27.) 

Den 19 April. 
\ 

Den å galervarfvet vid Stockholms station uppför
cia nya lyftkranen får åt enskilde upplåtas emot en 
afgift af 5 kr. i timman samt ersättning till elen för 
dess skötande erforderliga personal, beräknad efter de 
för ersättningar af arbeten å kronans vprf för främ
mande verk eller enskiltles räkning i allmänhet fast
ställda grunder. K.B. 

Gjord ansökning af de vid lots- och fyrstaten an
ställde ingeniörer C. F. Carlsson, A. F. Gellerstedt 
och G. E. Höjer, att de, som för 1873 tilldelats dyrtids
tillägg, mätte äfven för 1874 tilläggas särskildt arvo
de, har Kougl. lVIaj:t ej funnit skäl bifalla. KB. 

Åt militär-attacheen vid Kongl. svenska och norska 
beskickningen i London, kaptenen vid Kongl. flottan 
G. af Trolle, hvilken utbetalt 15 L. sterling för en på 
engelska språket verkställd öfversättning af sjökrigs
skolans reglemente och vigtigaste stadgar att tillstäl
las ''The first Lord of the Admiralty", skall utbetalas 
ett emot fören~imnde utgift svarande belopp att utgå 
af femte hufvucltitelns anslag till extra utgifter. KB. 

I enlighet med gjord framställning af förvaltnin
gen af sjöärendena, har anvisats 300 kr. till hvardera 
af de två såsom lärare vid ingeniör-departementets i 
Carlskrona underbefälsskola anställda mariningeniörer 
och 90 kr. till underläraren att utgå för 1875 af huf
vudtitelns allmänna besparingar. KB. 

Kommendörkaptenen F . Thorsell beviljas 3 måna
ders tjenstledighet räknad från den llVIaj, för att vistas 
inom eller utom riket. G.O. 

Den 20 April . 

Löjtnant G. R. Sjöberg beviljas ytterligare ett års 
in- och utrikes tjenstleclighet. G.O. 

lVIodell till försökssignallanterna att pröfvas un
der 1875 års eskaderöfningar fasställd. 

I och för minöfningars utförande med elektriska 
stötminor under innevarande års eskaderöfningar skola 
50 st. mindre stötminor anskaffas och för ifrågavaran
de ändamål apteras. G.O. 

Den 21 Ap1·il. 

Kanonbåten "Gunhild" skall inmönstras den 20 
lVIaj. G.O. 

Den 23 April. 

Åt öfverskepparen C. A. Bogren, -h vilken, trans
porterad till tjenstgöring från Carlskrona till Stock
holms station, fått för den tid af 17 dagar i Oktober 
månad år 1874, hvarunder han för verkställandet af 
samma flyttning åtnjutit tjenstledighet, vidkännas af
drag å sina löneförmåner, - anvisas ett emot de er
hållna aflöningsförmånerna svarande belopp af 29 kr. 
60 öre, att utgå af 5:te hufvudtitelns allmänna bespa
ringar. KB. 

På underd. besvär af f. d. lotsåldermannen vid 
Bredskärs lotsplats J. Bäckström öfver direktionens 
öfver amiralitets-krigsmanskassans beslut, hvarigenom 
Bäckström förklarats icke vara berättigad till pension 
från amiralitets-krigsmanskassan, har Kongl. lVIaj:t an
sett skäl icke vara anfördt, ledande till ändring i det 
öfverklagade beslutet, men deremot, i enlighet med 
hvad lotsstyrelsen tillstyrkt, funnit godt tilldela Bäck-
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ström för år 1875 en nådegåfva af ~00 kr. att utgå af 
behållna lots- och fyrmedeL KB. 

Den .28 Ap·ril. 

Understöetsbeloppen åt äldre från armeen och flot
tan afskedade officerare, unelerofficerare och läkare, 
hvilka Lleltagit i Sveriges senaste krig, skola ökas med 
30 kr. i- hvarje klass och utgöra i l:a klassen 250 kr., 

2:a klassen 230 kr. och i 3:e klassen 190 kr. KB. 

Pansarbåten "Hildur" skall afmönstras den 24 den
nes. G.O. 

Den .26 April. 

· 1 C A S l'11 skall den 20 Viceatmra en m. m. . . llllll 

nästkommande Maj hissa sitt befälstecken på fregatten 
"V anadis", i egenskap af högste befälhafvare öfver de 
örlogsfartyg, hvilka enligt särskilda order kom:na att 
åtfölja nämnde fregatt under H. M. Konungens mstun
dande eommar tillämnade besök i utlandet. Den styrka 
som kommer att stå under viceamiralen Sunelins be
fäl skall anses såsom en eskader och skall staben ut
göras af en flaggadjutant. G.O. 

De fartyg, som i år komma att l:tgå på expecl~tion 
skola förses hvardera med två ställ signaltecken 1 en
lighet med de genom G.O. den l Maj 1873 anbefallda 
foreskrifter, och skola de genom G.O. elen 17 Septe.m
ber 1841 anbefallde signalflaggor och lanternor tills 
vidare icke längre utlemnas till flottans fartyg. G.O. 

Den .27 April. 

Kapten J. Osterman skall tjens~göra .i egenskap 
af flaggadjutant i eskaderchefens, Vlceamn·alen Sun-
elins stab. G.O. 

Kongl. Maj:t har behagat bestämma att H. K. H. 
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Hertigen af Gotland skall åtfölja korvetten "N orrkö
ping" lUlller detta fartygs förestående expedition. G.O. 

Den .27 A1wil. 

Ynglingarne G. Liubeck och E. Gjerling tillåtas 
att såsom extra kadetter på egen kost åtfölja korvet
ten "Norrköping '' under detta fartygs nu förestående 
ex:;_Jedition. G.O. 

Kanonbåten 11Motala" skall efter dess återkomst 
till stationen inlägga på varfvet, afrnstas och afmön
stras, G.O. 

Den 28 Ap1"il. 

Kommendören F. H. Didron samt kommendörkap
tenen friher-re B. O. Stackelberg skola från och med 
Llen 15 instundande Maj , i stället för kommendören C. 
P. Virgin samt kommendörkaptenen J. Ameen och un
der deras sjökommendering, tjenstgöra såsom militär
ledamöter i Kongl. förvaltningen af sjöäremlena. G.O. 

Den vid IIIfotala verkstads varf i Norrköping un
der byggnad varande pansarbåten "Sölve1

' skall efter 
emottagandet från verkstaden föras till Stockholm, och 
tills vidare tillhöra der varande station af Kongl. flot
tan. G.O. 

Till chef å nämnde pansarbåt är kaptenen friherre 
F. vV. Bennet utsedd. G.O. 

Eskaderchefen viceamiralen Sunelins stab skall ökas 
med en stabssekreterare. G.O. 

Den .29 Ap1·il. 

För fregatten ((Vanadis" nu förestående expedition 
skall tless bestyckning minskas med de två i kajutan 
placerade kanonerna. G.O. 



Den 80 Ap1·il. 

Kaptenen C. F. Ekermann, beordrad till Österrike 
för att inhemta unclerrtittelse om framstegen inom min
väsemlet m. m., samt öfvenlirektören vid mariningeniör
staten m. m. C. A. d'Ailly, 1nrilken, jemte en honom 
utsedd ingeniör, komma att, beordras att afresa till 
England, Frankrike och Holland, skola uneler resorna 
inom Sverige åtnjuta ersättning enligt gällande rese: 
reglemente, samt från och med dagen näst efter den .~a 
Sverige lemnas och framgent till och mecl dagen nast 
före elen clå de till hemlandet återkomma, såsom trak
tamentsersättning uppbära, d'Ailly 1 L. 10 sh. samt 
Ekermann och den biträdande ingeniören 1 L. 5 sh. 
sterling hvardera, hvarförntom för resorna utom riket 
äfvensom för andra i och för uppllragets fullgörande 
ounclgän()"liga utgifter, särskild godtgörelse, enligt räk
ni~1g öf;er verkliga kostnaden. De af tl'~~lly's och 
biträdande ingeniörens resa föranledda utg1fter skola 
bestrillas af fonden för krigsfartygs hyggande, samt 
de af kaptenen Ekermanus resa utaf anslaget till min-
väsendet. K.B. 

Kommenclören A. Egerström eger antaga lämplig 
. erson för fuilgöranclet af Je U}Jpdrag uneler 1875 års 

:.eneralmönstringar med nona distriktet af flottans 
båtsmanshåll, till hvilka han ägt påräkna unelerofficer 
af ekonomistaten; och skall nämnde biträde dervid åt
njuta enahanda traktaments- och ~·esee~·sättn~n~~ so~n, 
jemlikt instruktionen för generalmoJ:strmgs-forrattmn
gar den 18 December 1874, skolat till umlerofficer, om 
sådan varit beordrad, utgå. K.B. 

Det virke och öfrige materialier, som öfverblifvit 
efter stängselliniearbetena vill Carlskl·ona skall använ
das för befästningsarbetena derstädes och för sådant 
ändamål till vederböramle öfverlemnas. K.B. 

Den 30 April. 

På gjord nndenl. framstfillning har Kongl. Maj:t 
medgifvit att dels läderham11anclen i Carlskrona 
J. Berg må, i afrä.lming på den leverans af 1,925 par 
skur enligt ny modell, som han sig åtagit, få till pris 
af 7 kr. 50 öre paret aflemna så många par skor af 
de ntaf honom förHirdigade 500 par af älure mouell, 
som vid besigtning varda godkända; dels ock jemväl 
så många af de utaf skomakarena derstädes J. Svan
berg, A. Aftdersson och J. E. O. \V esterblad förfärdi
gade 1,150 par skor. af elen älllre modellen, som vid 
besigtning godkännas, få mot ofvannämncle pris, 7 kr. 
50 öre paret, emottagas, med iakttagande dervid att 
om de skor, cle sistnämnde sålunda få leverera, ej kom
me att gå i afräkning på leverans af skor efter ny 
moclell, vid nästa upphandling af båtsmansskor antalet 
minskas med så många par de finge af den äldre mo
dellen aflemna. K.B. 

De af manskapet vill femte och sjette kompanier· 
na af matroskåren begagnade träsängar, skola i den 
mån medel dertill kunna beredas, utbytas emot jern
sängar; i afseende hvarå förvaltningen af sjöärendena 
äger inkomma till Kongl. lVIaj:t med erforderliga kost
nadsberäkningar och förslag. K.B. 

Sedan Kon. bef.h:de i vV ester-N arrlands län, h varest 
båtsmannen vid 2:a N on·lands kompani .iw. 72 J onas 
Hoppmans enka Anna Stina Sandlund sökt att, enär 
hon, efter mannens under tJenstgöring genom vådlig 
händelse timade död, befunne sig med tre minderåriga 
barn i knappa omständigheter, hon måtte varda bibe
hållen vid besittningsrätten till det af hennes aflidne 
man innehafela båtsmanstorp, genom resolution den 10 
lVIars 1875, förklarat sig sakna laga skäl att, emot 
rotehållames bestrillancle. bifalla ifrågaYarande ansökan1 
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efter stängselliniearbetena vid Carlskrona skall använ
das för befästningsarbetena derstädes och för sådant 
ändamål till vederböranrle öfverlemnas. K.B. 
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På gjord nnderd. framställning har Km1gl. 11Iaj:t 
medgifvit att dels läderhandlanden i Carlskrona 
J. Berg må, i afräkning på elen leYera.ns af 1,925 par 
skvr enligt ny modell, som han sig åtagit, få till pris 
af 7 kr. 50 öre paret aflemna så många par skor af 
de ntaf honom förHirdigade 500 par af äldre modell, 
som vid besigtning varda godkända; dels o ek jemväl 
så många af de utaf skomakarena derstädes J. Svan
berg, A. Aildersson och J. E. O. \V esterblad förfärdi
gade 1,150 par skor. af elen äldre moclellen, som vid 
besigtning godkännas, få mot ofvannämnde pris, 7 kr. 
50 öre paret, emottagas, med iakttagamle dervid att 
om de skor, de sistnämnde sålunda få leverera, ej kom
me att gå i afräkning på leverans af skor efter ny 
modell, vid nästa upphandling af båtsmansskor antalet 
minskas med så många par de finge af den äldre mo
dellen aflemna. K.B. 

De af manskapet vicl femte och sjette kompanier· 
na af matroskåren begagnade träsängar, skola i den 
må1; medel dertill kunna beredas, utbytas emot jern
sängar; i afseende hvarå förvaltningen af sjöärendena 
äger inkomma till Kongl. 11Iaj:t med erforderliga kost
nadsberäkningar och förslag. K.B. 

Sedan Kon. bef.h:de i \V ester-Norrlanels län, hvarest 
båtsmannen vid 2:a Norrlands kompani .;11. 72 J onas 
Hoppmans enka Anna Stina Sandlund sökt att, enär 
hon, efter mannens under tJenstgöring genom vådlig 
händelse timade död, befunne sig med tre minderåriga 
barn i knappa omständigheter, hon måtte varda bibe
hållen vid besittningsrätten till det af hennes aflidne 
man innehafela båtsmanstorp, genom resolution elen 10 
1VIars 1875, förklarat sig sakna laga skäl att, emot 
rotehållames bestridande . bifalla ifrågayarande ansökan, 
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har Kongl. l\bj:t, uppå kie1ifw~r enkall Sa1Hllnncl 

anf1jnle nnderd. besvär, funnit s];:äl lemna <1ensamma 

ntan vidare afseemle. K.Res. 

Den 30 April. 

Sedan lotsstyrelsen till ]Jension nr amiralitets

krigsmanskassan anmält afskeclacle f. d. kronolotsen 

med högre lön vid Oxöle lotsplats L. E. Sundström, 

har direktionen öfver kassan, efter inhemtande att Sund

ström år 1842 blifvit bötfälld för oqväcle, 11852 erhål

lit arrest för försummad lotsuppassning samt 1854 arrest 

vid vatten och bröd för tjensteförsummelse, men att 

någon anmärkning icke villare mot honom förekommit 

uneler cle derefter förflutna 20 åren, genom beslut elen 

2 Oktober 1874, förklarat att, ehuru Sundström, hvil

ken vore 61 år gammal och vid lotsverket tjent 50 år, 

sålecles varit berättigad till pension af 3:e klassen med 

90 kronor, derest han tillika varit i fråga om uppfö

randet uneler tjensteticlen så vitsorclacl, som enligt gäl

lande reglemente för kassan erfordras för emottagan

de till pension, elirektionen dock icke kumle, emot före

skriften i 6 mom. af 85 8 i nänmcla reglemente, tillägga 

Sundström peusion ut· amimlitets-ln·ig.,;m::tn.:;kass::ttL 

Uppå Sundströms cleröfver anförda unclerc:. besvär, 

har Kongl. JYiaj:t, som funnit elen omstäncl!ghet att 

Sundström blifvit uneler tillen före år 1855 fälld till 

böter för oqväcle samt två gånger undergått disciplinär

bestraffning för tjensteförsummelse icke vara af b:

skaffenhet att han på grund deraf borde gå förlustig 

elen pension hvartill han i öfrigt vore ber~ittig~~' mell 

upphäfvancle af öfverklagacle beslutet, v1sat . arenc~.et 

åter till bemälda direktion, som hade att till prof

ning ånyo företaga frågan om pe~sion för Sundström, 

oberoencle af direktionens förut 1 ärendet meddelade 

beslut. KB. 

;_)i_) 

Den 1 JJiuj. 

Sedan uti § 650 mom. 2, 3 och 4 af reglementet 

för sjötjenstgöringen, bland andra -~illwr för uppflytt

ning i <le olika uppmuntringsklasserna föreskrifvits, 

dels viss tjensteticl såsom l:a, 2:a eller 3:e kl. sjöman, 

och dels att uneler bestämd tid icke hafva haft lägre 

betyg än "'God t " i uppförande; men denna fördelning 

i sjömam;]uasser så nyligen blifvit fastställd, och de 

seclna;;,t anbefallda betygen för uppförancle ännu enelast 

en kort till varit begagnade, hvarigenom ofvannämncla 

mom. ännu icke på längre till skulle kunna tillämpas 

med mimh·e än att en ändring i lydelsen af desamma 

ägde rum , så skall med ilet i sagda mom. förekomman

de uttrycket "tjenst såsom 1:a, 2:a eller 3:e kl. sjöman" 

tills vidare äfven förstås "tjenst såsom matros, kanonier, 

jungman, unclerkanonie1" ellM' båtsman, dock oberäknaclt 

l.;arlens relcryttid"; och skall dessutom, vill nu skeende 

placering, eller före elen l .Juli 1877 förekommande 

uppflyttning i uppmuntringsklass, h vad uppförande angår, 

afseemle fästas enelast vid, att i förhållningsboken inför

da betyg angifva, att karlen uneler de två sistförflutna 

åren före nämmle placering eller uppflyttning visat prof 

på ett goclt uppförande. 
Militärcheferna, hvar och en vicl sin station, skola, 

för verkställande af elen första placeringen i uppmun

tringsklasserna, tillsätta en kommission bestående af 

chefen för matroskåren och uppfordrade båtsmän samt 

en officer af kaptens grad, hvartill dessutom för hvarje 

särskilclt kompani adjungeras dettas chef. Tillledning 

härvid äger kommissionen att infordra förhållnings

böckerna från de kompanier, som befinna sig på statio

nen, och från de öfriga i den mån de ditkomma på 

uppfordring. G.O. 
5 



Den 1 Jllnj . 

På flottans fartyg skola tills vidare på fijrsök an
vändas af Svensk-Norska sigualkomiteen föreslagna 
'' Evolutionsbok för el e förenade rikenas krigsfartyg" samt 
'·Taktiska föreskrifter för cle förenade rikenas krigs
fartyg"; och skall för alla taktiska och militära signa
ler emlast denna signalLoks första del användas, hvar
emot för öfriga signaler emlast elen kommersiela signal
eoden skall begagnas. G.O. 

D en 3 JJiaj. 

Varfscheferna skola tillhamlahålla militärcheferna 
med för militärcleJ10tens behof erfonlerlio·a åno·slupar . b b 

samt segel- och rocillLåtar. G-.0. 

Ångfartygen ''Sköldmön" och "Kare" skola utru
stas. G.O. 

Äldre loggböcker ma 1 mån af tillgång fortfarande 
användas i stället för dem, som genom reglementet för 
sjötjenstgöringen äro fastställda. G.O. 

För hanclleuning af de å flottans fartyg medföl
jande extra kadetterna, vid deras praktiska öfningar 
och undervisning, skall fartygschef beordra en af far
tygets officerare, samt till dennes biträde i detta hän
seemle st~Llla nöeligt underbefäl och manskap. I den 
mån omständigheterna det lämpligen tillstädja skall 
faststälclt utdrag ur ''p1··ogram öfr·er cle p1·aktiska öfnin
gama mecl kaeletter och elever vicl Kongl. sjökrigssko
lan" läggas till gruml för leclningen af den praktiska 
undervisningen, som meddelas extra kadetter. 

De af dessa kaeletter uneler expeditioner utförda 
sjömanningsarbeten böra af fartygets sekond på lämp
ligt sätt förseglas och påtecknas, för att seelermera af 
c1m ~om Llem utfört kunna uppvisas vid sjökrigs-

skolan, ifall han framlleles sknll e slih~ i11triitle tlerst~i

cles. G.O. 

D en [j JJiaj. 

Sedrm rhefen för l:a Söelra Möre båtsmanskompani 
hos Kon . bcf.h:cle i Kalmar län ydmt åläggande för 
rnsthålbren för båtsmannen ./t.i. 55 Kjellman vicl samma 
kompani, Anders Pettersson i Kjelltorp, hvilken 1874 
års sommar låtit från betet å sina egor utdrifva en 
ko, som Kjellman mot lega emottagit och utom sin egen 
elit insläppt, att skynelsamligen lemna. bete för kreaturet 
eller ock utgifva ersättning för samma bete med 20 relr, 
har Kon. bef.h:cle genom utslag den 5 Oktober 1874 för
pligtat Pettersson att såsom ersättning för det förhåll
na betet till Kjellman utgifva nämnde summa, i afse
ende å beloppet hvaraf rusthållaren ir.ke framställt nå· 
go n ermran ; 

och har Kongl. 1\'Iaj:t, hvarest Pettersson i underd. 
häröfver anfört besvär, funnit clesamma ej föranleda 
annan ämlring i öfverklagade utslaget, än att, då icke 
visad t vore, att elen förlust , båtsmannen Kjellman lidit 
genom klagamlens åtgärd att förvägra honom begagna 
bete för ifr~t.gavaramle kokreatur å klaganelens egor, 
uppgått till högre belopp än det i markegångstaxan för 
Kalmar län mecl Ölaml upptagna värde för ett mulbete 
eller åtta kr., klaganelens ersättningsskyldighet i målet 
till n~i,mmle belopp nedsattes. K .Res. 

Det å östra siclan af varfsgårclen till nya varfvets 
vicl Göteborg belägna kanonslupsskjul må, efter i ve
llerbörlig ordning clerå hållen besigtning och värdering, 
få af fångvårdsstyrelsen nedtagas och deraf erhållna 
materiaher användas för straffängelset derstädes; dock 
att, derest skjulet framdeles skulle anses blifva för SJÖ

försvaret erforderligt, Kongl. Maj:t då ville bestämma 



elen ersättning som derför borde af fångvårdsmedlen 
utgå. K.B. 

Den 5 JYiaj. 

Till chef å kanonbåten '· Sigrid" beordras kaptenen 
C. Lundgren. G.O. 

Kanonbåten "lVIotala" skall afl'Ustas. G.O. 

Den 6 _JJ1aj. 

Chefen för skeppsgossebriggame kommendörkapte
nen O. Lagerberg skall vara afdelningschef under nu 
instundande expedition. G.O. 

Den 10 lYiaj. 

Eskaderchefen, kommendören C. P. Virgin skall 
hissa sitt befälstecken på korvetten "Thor" elen 31 
:Maj. G.O. 

Extra kadetterna \V. Hamilton, S. J. Frick och 
J. G. A. Crafoord, hvilka å egen kost åtfölja korvet
ten "Gefle", få i samma egenskap åtfölja fregatten 
"Vanadis". G.O. 

Den 11 Maj . 

sekreteraren hos militärchefen vid Carlskrona sta
tion A. T. P. Röckert skall tjenstgöra såsom stabs
sekreterare i elen genom G. O. den 26 och 28 April Nå
digst fastställda stab. G.O. 

Kanonbåten "Blenda" skall tills vidare tillhöra 
Carlskrona station. G.O. 

Svensk-Norska signalkomiteen upplöses tills vidare 
1 sin helhet. G.O. 

D en 11 Jllaj. 

Pansarbåten "Sölve" skall efter ankomsten till 
Stockholm uppliiggas med inventarieuppbörderna om
bord och afmönstras. G.O. 

Den 12 Jliaj. 

På korvetten 1'Thor" skall, utöfver hvad besätt
uingslistan upptager, kommeneleras för flaggens räkning: 
af styrmansstaten: en und>Jrofficer (telegrafist) samt af 
minörafclelningen: två l:a klass sjömän (korporaler) 
eller 2:a kl. sjömän, att tjenstgöra som signal män. G. O. 

Kommendörkaptenen T. Ulner beviljas 2'/2 måna
elers i1~- och utrikes tjenstledighet från och med den 
14 Maj; samt kaptenen C. C. Engström ytterligare in
och utrikes tjenstledighet till och med lYiaj månads ut
gång. G.O. 

Kanonbåten "IngegenF skall efter återkomsten från 
Gotland afmönstras. 

Kanonbåtarne "l\'lotala·' och "Ingegerd" skola klar
göras, för att kunna inmönstras omkring den l Juni 
och tillhöra elen genom G.O. elen 17 l'r1ars anbefallda 
eskaLler. Pansarbåten "Sölve" skall klargöras, för att, 
i stället för pansarbåten "Berserk", förenas med nyss
nämnda eskaller, och är kaptenen friherre F. vV. Bennet 
beordrad som chef llerå. G.O. 

Den 13 JJiaj. 

Korvetten '1Thor" samt kanonbåtarue "Hoglancl", 
"Svensksund 11

, "Carlsuncl", '1l\'lotala 11
, '

1Astric1 11
, "Inge

gerd", "Sigrid" och "Alfhill1'1 skola inmönstras elen l 
.Juni. G.O. 
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Den 14 JJ![aj. 

Komiteens för on1nande af flottans pensionsväsen
de sammanträden skola tillsvillare anstå och komiteen 
å nyo sammanträda å tic1 och ort, som af Chefen för 
sjöförsvarsdepartementet, på anmälan, van1a bestämrla. 

Kaptenen G. af Trolle skall, från och med den 
l December 1874, så länge det honom gifna uppdrag 
att vara militär-at tache vid Kongl. svenska och norska 
beskickningen i London varar, äga, förutom lön och 
tjenstgöringspenningar, tillgodonjuta en ersättning af 
8,000 kr. , för helt år räknac1t, att utgå af anslaget till 
stipendier för sjöoficerare under anställning i utländsk 
tjenst eller kommendering utrikes. K.B. 

Sedan Kongl. 1\Iaj:t, um1er elen 2 September 1873, 
i samnianhang med clå beslutad förändring i vissa delar 
af sjöförsvarets militärpersonal och fastställan,le af nya 
normalstater för officerare och unelerofficerare vid Kongl. 
flottan, förordnat om upprättande i elen mån anvisade 
medel dertill lemnacle tillgång, af en ny reservstat 
under benämning af Kongl. flottans permanenta reserv
stat, derför årliga utgiften beräknats till 114,000 kr. , 
samt rikselagen i skrifvelse den 3 Maj 1875 bifallit 
Kongl. 1\Iaj:ts framställning, att de utaf 1874 års riks
dag för Ellämpning från och med 1875 af berörde nor
malstater vilkorligt beviljade anslag af 39,807 kr. jem
väl finge användas till genomförande i öfriga delar af 
elen beslutade organisationen och utgå i dei1 mån förut 
anvisade medel icke dertill lenmade tillgång, - har 
Kongl. lYiaj:t, efter det tillika i undenl. anmäld t blifvit, 
att de för öfverflyttning till permanenta reservstaten 
tillgängliga medel den 10 i sistnämnde månad utgjor
de 24,976 kr. 83 öre, jemte det åtskilliga officerare 
blifvit till sistnämnde reservstat öfverflyttade, för
ordnat, 

i 
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dels att samtliga de medel, :oom, enligt elen för 
organisationen faststäHela plan och i öfrigt meddelade 
bestämmelser, skulle till löner å permanenta reserv
staten användas, borde under särskild titel bokföras 
och redovisas, intill dessa aflöningsmedel uppnått det 
för denna stat afsedela belopp af 11;±,000 kr., clå för 
valtningen af sjöärendena skulle llerom i unclercl. in
komma med anmälan; 

dels att särskild redovisning borcle ske för alla de 
å denna stat uppkomne och upplöpande besparingar, 
hvilka skulle bokföras under titeln "'permanenta reserv
stat ens besparatie aHöningsme,lel ·•; :::amt 

clels att det skulle Ctligga bem~iltla embet sverk att 
för hvarje månad, inom hvill;:en fö 1·2iudring i tillgån
garna på denna stat ägt rum, till Chefen fö r sjöför
svarsdepartementet mecldela uppgift å beloppet af clispo
nibla medel för öfverHyttning af officerare å samma 
stat; i sammanhang hvannecl och clä, jemlikt Kongl. 
brefvet den 2 September 1873, officer, som å penna
nenta reservstaten öfverHyttaC:Les, skulle biLeldHas vid 
de af honom viLl öfverHyttningen innelmf,le löneförmå
ner, Kong;l. JHaj:t förorclnat, att jemv~Ll det dyrtids
tillägg, som af honom då åtnjöts, sknlle fortfaraml e 
utgå s2t länge såc1ant tillägg af hans vetlerlikar vid 
flottan uppburcs ; och slcnlle dessa elydiLlstillägg tills
vidare bestridas af de ofvan omförmälda besparcvle 
afiöningsmecllen. K.B. 

Den 14 lliaj . 

H,egementspastorn vid Stockholms station och kyrko
herden i Skeppsholms församling G. P:1hlman beviljas 
tjenstledighet mot vilkrn·, att hans tj enst uneler leclighe
ten, utan särskild kostnacl f\ir kron::LU, af behörig ver
SOil upprätthåJles. K B. 
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Den 14 JJiaj. 

Kommenclörka11tenen A. F. I.Jincl af HageLy :;kall 
vara chef å korvetten ''Thor'' uneler nu aubefallcl ex
pedition. G.O. 

D en 15 Maj. 

Öfverdirektören vid mariningeniör:;taten ll'Ailly 
skall , åtföljd af ingeniör en 'rh. Markamler, uneler högst 
tre månader företaga en r esa till Englaml, Frankrike 
och Holland, för att inhämta unelerrättelser om fram
steg i främmande mariner samt om de arbetsmetoder 
som å varfven användas m. m. G.O. 

D en 18 Maj. 

Laddningen för flottans 8",08 bakladdningskanoner 
skall, vid skjutning af massiv kula eller granat, tills 
vidare utgöras af 63,5 %, svenskt grafkornigt krut, samt 
för lösa skott af 30 'U ely likt krut. G.O. 

Löjtnanten C. A. Hjulhammar skall från och med 
elen 20 dennes och tills vidare vara adjutant i sjöför
svarsdepartementets kommandoexpedition efter kaptenen 
A. C. Schönmeyr. G.O. 

Den 19 Maj. 

Korvetten "Gefle" skall efter återkomsten till Carls
krona, uppläggas med uppbörderna ombord och afmön
stras samt derefter afrustas. G.O. 

Då öfverdirektören vid mariningeniörstaten, till 
följd af tjensteresor, tjenstledighet eller sjukdom är 
förhindrad att sin befattning utöfva, skall, enär ej an
norlunda förordnas, chefen för mariningeniördeparte
mentet vid Stockholms station eller den hans tjenst 
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förrättar, j emte egna tjen:;tegörom[d, je111\·äl be:;trida 
öfvenlirektörens. G.O. 

Den 20 JJ.faj. 

J(anonbåten "Blen<la '' skall imnöustras så sna,rt 
fartyget efter verkställd besigtning hlifvit emotta
get. G. O. 

Den /21 lliaj. 

Till bestridande af kostnaden för åvägabringal1(1e 
af clist ans- och styrmärken å saxarefjärelen i Stock
holms skärgård anvisas ett helopp af högst 200 kr. 
att utgå af 5:te hufvucltitelns allmänna besparingar. K. B. 

R evisorn vid Carlskrona stations räkenskapskontor 
A. V . . R. Brnun, h vilken den 17 Juli 1866 utnämnts 
till inspektor vid flottan, och i sådan egenskap qvar
stått till dess han utnämnts till r evisor, är, vid det 
förhållande att revisorstjensten vore att hänföra till 
samma grad, som elen af Brunn förut innehafda inspek
torstjenst, förklarad berättigad att, vid heräknanclet 
af ålderstillägg såsom r evisor , tillgoclorälma sig den tid, 
hvaruncler han sålunda innehaft fullmakt å inspektors
tjensten. K.B. 

Den officer af lägre än kaptensgrad, som af che
fen för sjökarteverket, beordras att tjenstgöra såsom 
chef för mätningsförrättning, skall vara berättigad att, 
under sådan kommenclering, uppbära kapten tillkom
mande afiöning. K.B. 

Sergeanten vid Kongl. Svea artilleriregemente C. 
J. F. Carlsson tillerkännes 25 kr., att af 5:te hufvud
titelns allmänna besparingar utbetalas, för lemnadt bi
träde vid verkställd inskjutning vid Fredriksborg af 
en 8,08 tums kanon. K.B. 



Den ,·Jl .lliaj. 

Byggmästaren vid Stockholms station, kaptenen 
V. Ringheim skall afi:esa, till åtrokilliga svenska och 
danska orter för att taga kännedom om vattenbyggnads
arbeten m.m., dervicl han äger beräkna rese- och trak
tamentsersättnining för resan inom Sver-ige enligt rese
reglementet; oeh ~iger förvaltningen af sjöärendena efter 
resans slut inkomma med hemställan i afseende å den 
särskilta godtgörelse, som, utöfver den till Ringheim 
enligt berönle reglemente utgående ersättning, han för 
vistelsen i Köpenhamn och i öfrigt lmn anses böra ho
nom tilläggas. KB. 

Af lotsstyrelsen gjord hemsUillan, om använtlande 
af behållningarne å fyr- och båkmedlen från föregående 
år, bifallen. K.B. 

Åt förvaltningen af sjöäremlena uppdrages, dels 
att låta uppgöra och sluta aftal med fabrikanterna 
Whitehead & C:o i Fiume, om inköp af elen utaf dem 
_uppfunna torpedo och beställning p[t vissa vilkor af 
sådana torpedos, dels ock föranstalta om besigtning 
och hemforsling till flottans station i Stockholm afleve
ransen; skolande för häraf föranledda kostnacler utgå 
af det utaf 1875 års riksdag beviljacle anslag till min
materiel och försök med minor. K.B. 

lVIed anledning af riksdagens unclerd. skrifvelse den 
3 Maj angående reglering af utgifterna umler rikssta
tens 5:te hufvudtitel för år 1876, har Kongl. Maj:t, 
jemte det innehållet af skrifvelsen meddelats vederbö
rande till kännedom och efterrättelse, tillika, bland an
nat, befallt, 

att den uneler den 5 Juni 1874 för sjöförsvars
departementets kansli-expedition utfärdade stat för 1875 
jemväl skall till~impa s utlller år 1876, med iakttagamle 

den-tf att 1,t)U0 kr. komma att ntgtt enelast i elen mån 
hinder for föränclrad reglering af tjensterna inom ex
peditionen förefinnes; 

att, clå Hirarepersonalen vid skeppsgosseskolan nu
mera utgjordes af, förutom rektor, två skollärare, i 
stället för en kollega och en skollärare, som i elen riks
dagens skrifvelse bifogade stat finnes upptagne, uti 
nästkommande års stat bör uppföras för de båcla skol
liirarne lika dyrtidstillägg eller 160 kr.; i sammanhang 
hvarmed Kong l. lVIaj:t funnit god t uppdraga åt förvalt
ningen af sjö~irendena att å tiC:l, som för afgifvancle af 
förslag till stater under 1876 för sjöförsvarets statio
ner i förvaltningens instruktion är best~ilml, i unclerd. 
inkomma med förslag till fullstämliga specialstater för 
samtliga de uneler sj1:iförsvarsclepartementet lydande 
kårer, verk och inrättningar, för att dessa stater må, 
efter vunnen fastställelse, kunna till trycket befordras; 

att de för närvarande till läkare vid S.Jöförsvaret 
utgående stipendier för år 1876 skoh1 sålunda förhöjas, 
att 7 stipendier utgå Tnecl 600 kr. och 8 med 300 kr.; 

att de af rikselagen beviljade extm anslag till "flot
tans nybyggnacl och nmlerhålJi' och till "beklädnad åt 
matroser och skeppsgossar:', skola gemensamt med de 
orclinare reservationsanslag, i hvilka de utgöra en för
höjning för 1876, i räkenskaperna redovisas; 

att förvaltningen af sjöärendena skall åligga hålla 
haml deröfver, att i liqviderna för sjöexpeditioner sär
skilclt redovisas kostnaden för den natura portion, som 
enligt reglementet för sjötjenstgöringen tillkommer un
derbefäl och manskap, hvilken kostnad jemväl skall, 
från och med 1876, bestridas af förslagsanslaget till 
n a turaunderhåll; 

att åtgärder för anläggning af docka å galervarf
vet vid Stockholms station skall af förvaltningen af 
sjöärenclena vidtagas; 
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att be;:; lut i fråga om åtgtirder för uppbyggmule af 
exercishus vicl Cadskrona station skall uppå frmmleles 
skeende anmälan få hero, seelan fullständig plan för 
onlnancle af Lle för undervisningen och öfningarne er
forderliga anstalter, hunnit npprtittas och pröfvas; 

att det af riksdagen till artillerimateriel 1Je,·iljade 
anslag af 500,000 kr. a.fses till anskaffning dels af 2 
stycken 9,24 tums kanon er, dels ock, i den mån ansla
get dertill lemnar tillgång, af projektiler enligt följan
de berälmingsgrund, - eller att för hvarje kanon af 
S",os böra finnas 500 kulor och granater (2/3 kulor och 

1 / 3 granater), 
5'',63 ., 500 kulor och granater e;3 kulor och 

2/ 3 granater), och af 
4",1 , 500 granater, samt 

att förvaltningen af sjöärendena äger gå i författ
ning om fortsatt anskaffning af kulsprutor för det af 
riksdagen anvisade anslag. K.B. 

Den 21 Maj. 

Kanonbåten ''Blenda" slmll, efter ankomsten till 
Carlskrona, och derstädes verkställd skjutning i och 
för besigtning af elen till 9'' ,24 kanonen höramle lavet
ten, rustas för att kunna utgå på 3 månaders expe
dition. G.O. 

Den 22 JJ!laj. 

Kaptenen C. F. Ekermanu ställes till förvaltnin
gens af sjöärenclena förfogamle i och för anskaffande 
af torpedos m. m. G.O. 

I och för belöningars utdelande till deraf förtjent 
manskap, i enlighet med 5:te kap. af reglemente för 
skjutöfningat vicl infanteriet af år 1870, bestämmes, att 
elen uneler ~1slmderehefen , kommendören C. P. Virgin> 

l)7 

. i somm::n· l.y clantlc t ruppstyrka i detta hänseende skulle 
anses s~."Olll "kår l'å en ba.taljon··. G.O. 

Den 24 Jliaj 

Chefen för V estra lotsdistriktet C. \V. :Forsen be
viljas 2 månaders in- och utrikes ~j enf't] edighet fec'tn 
och med den l Juni. G.O. 

Den .'31 JJ!laj. 

Timmermanssonen J ad Mauritz J onasson, hvilken 
i egenskap af extra smedslärling fått högra handen 
krossad uneler arbete i kronans tjenst, tillerkännes en 
nådegåfva af 200 kr. att utbetalas af 5:te hufvucltitelns 
allmänna besparingar. K.B. 

Sedan Kon. bef.h:cle i CaJmar län vid pröfning af 
syn å tjenstetorpet för båtsmannen .. il1. 65 Österberg 
vid Smålands båtsmanskompani, genom utslag den 22 
Februari 1875, dels förklarat, att på båtsmannen sjelf 
skulle ankomma att verkställa rödjning efter hand å 
torpets äng, dels ock förordnat, att öfriga vid synen an
märkta brister borde af rotehållarue afhjelpas, enligt 
åtagande, sednast före den 1 påföljande Oktober, dock 
med lmdantag af hägnaderna, h vilka skulle vara i lag
gildt skick satta inom den l Juli samma år, med före
skrift derjemte att, om nämnda tider försuttes, krono
fogden i orten ägde att, uppå vederbörandes anmälan 
låta hvad då brista kunde bättra för lega, 

har Kongl. Maj:t, up])å vederbörande kompanichefs 
häröfver anförda besvär, funnit skäl ej vara anfördt, 
som kunde verka ändring i öfverklagade utslaget. 
K. Res. 

Kostnaderna för komiteen för ordnande af flottans 
pensionsväsendd skola, med unelantag af rese- och trak
tamentsersättningar för oraför:mclens och leilamöternes 



resor till och ifrån s~unmantr~idesorten , hvilka ersätt
ningar skola bestriclas af 5:te lmfvmltitelns anslag till 
rese och tmktamenh;ers~ittningar, utgå af allmiinna be
sparingarna Il niimn(lt: 1mfvmltite1. K.R 

Den 31 JIIc~j. 

Direktören viLl mariningeniörstaten J. H. Fornell 
viljas afsked emot rättighet att från och med näst
kommancle ,J u ni månacl fn1n amiralitets-krigsmanskas
san up1)bära en årlig pension af 2,025 kr. samt fyll
naelspension af 1,475 kr. eller tillsammans 3,500 kr. 
K. B. 

Ynglingarne A. Gy llenkrook, A. A. Rydberg och 
E. Carlsson få, s:'tsom extra kadetter på egen kost un
der högst fyra veckor, åtfölja korvetten "Thor<~ under 
föreståencle expeclition. G.O. 

Den 2 Jw~i. 

Kommendören F. F. 'rhomson skall tills vidare 
bestrida inspektörsbefattningen för båtsmanshållets östra 
clistrikt, under elen tid kommendörkaptenen J. B. Kle
man, i foljcl af sitt sjukclomstillstånd, är förhimlrad att 
denna tjenst ntöfva. G.O. 

Den 3 Jwni. 

Eskaderchefen kommendören C. P. Virgin skall 
denna eller nästa månacl detachera en kanonbåt, för 
att uneler högst 14 clagar använclas till anställai~~e af 
fysiskt kemiska undersökningar af hafsvattne: i Oster
sjön eller delar deraf; och tillåtes docenten v1cl Up sala 
universitet August Cronancler att medfölja som passa
gerare, för att, i hvad de vetenskapliga forskningarna 
beträffar, 1ecla dessa undersökningar. G.O. 

li~J 

Den 8 ,Juni. 

Kapt(~nen Otto Elliot Le\'iljas tvtL mi\nacl ei·s in- och 
utrikes tjenstledighet, rälmaclt från och me(l elen 15 
innevarande månad. G.O. 

Den 9 Juni. 

Löjtnanten R. Petersen skall tjenstgönt såsom extra 
adjutant hos chefen för flottans militärpersonal i stället 
för löjtnanten O. Lin(lbom uneler Llenne seclnares sjö
kommendering. G.O. 

Den 11 Juni. 

Revisorn vid Stockholms station P. A. lielin för
klaras berättigacl att uppbära en årlig pension af 1,012 
kr. 50 öre från amiralitetskrigsmans-kassan samt 787 
kr. 50 öre från allmänna indragningsstaten, eller till
hopa 1,800 kr., från och med månaelen näst efter den 
clå afsked från revisorstjensten vareler honom beviljad. 

I sammanhang härmed och med afseende clerå att 
fråga uppstått om öfverfiyttning från stationerna till 
förvaltningen af sjöärendena af bestyret med revisionen 
af stationens räkenskaper, har Kongl. JYiaj:t funnit skä
ligt föreskrifva att revisorsbefattningama vicl flottans 
stationer, sedan de efter nuvarande innehafvarnes afgång 
blifvit lediga, skola, intilldess annorlunda varder stad
gaclt, endast medelst förordnanden tills vidare uppe
hållas, med rättighet för den tillförordnade att såsom 
arvode åtnjuta de å stat för befattningen uppförda löne
förmåner. K.B. 

Af öfverstelöjtnanten H: V. Blomstedt och hans 
maka E. U. Blomstedt, född Råfelt, i lifstiden genom 
den 18 November 1831 och elen 10 JYiaj 1866 upprättade 
inböreles testamenten, jemte till desamma af öfverste
löjtnanten Blomstedt elen 18 September 1873 och den 
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1'7 April 187-± ntfänlade tillägg, öfYerlemnade medel 

till den s. k Blomstedtska donationsfonden, skola af 

direktione11 för amiralitetskrigsmans-kassan emottagas 

till f1irvn lt,ning, pr\ siit.t tAstamPntsgifvarne st::ulgadt. K:B. 

Den 11 Juni. 

På ansökning af artilleriförvaltaren vid Carlskrona 

station J. A. Brusquini har Kongl. lVIaj:t tillagt honom 

såsom dyrtidstilli:i.gg för år 1875, 20 procent af <len 

lön, 2,000 kr., han uppbär, eller 400 kr., att utgå af 

5:te lmfvudtitelns allmänna besparingar. KB. 

Till handräckning uppfordrad båtsman, hvilkens 

rust- eller rotehållare ingått kontrakt om beklädnaels

bestyrets öfvertagande af kronan, skall, om båtsman

nen under ticlen för denna uppforuring varder sjökom

menderad, vara berättigad erhålla småpersedlar i en

lighet med hvad honom skolat tillkomma, derest han 

blifvit till sjökommendering uppfonlrad. KB. (Sv. 

förf.-saml. .;W. 46.) 

Kongl. :Maj:t har funnit goclt godkänna af lots

styrelsen upprättadt förslag till fördelning af medel, 

anvisade att för år 1875 utgå såsom tillägg till inne

hafvancle löneförmåner åt personalen vid vissa lotsplat

ser, äfvensom till ersättning för förlorade inkomster, 

dels af lästetalsattester jemte derunder inbegripen pro

vision å uppburne fyr- och båkmedel, och dels af upp

hörda infartspenningar; skolande, i öfverensstämmelse 

med hvad lotsstyrelsen jemväl föreslagit, ersättningar 

för mistad lösen af lästetalsattester och deruneler in

begripen provision å uppburne ~yr- och båkmedel en

dast tillkomma nuvarande innehafvare af tjenster, 

hvilka enligt berörde för<lelning erhållit elylik fi:ir

miin. KB. 
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Den 11 Jnni. 

L otsfördelningschefen C. Granbero· har tilldelats 

för ett 1'\r, räknatlt fnln den 1 Jnli 1875, en nådegåfva 

af 1,000 kr. att utgå af lotB- och fynnecllen. K.B. 

L~jtnm~ten C. A. O. lVIolin, hvilken, såsom sjöka

cl_ett :~ul lmgsskolan ~ Carlberg, år 1868 öfverflyttats 

tJll hogsta klassen v1d sjökrigsskolan samt, efter att 

l1afva derstäcles genomgått endast denna klass, från 

skolan utexaminerats i April 1869 och clervicl af che

f~n för skolan ansetts icke vara skyldig anskaffa sjö

kikare, sextant och navigationstabeller, skall, i öfver

ensstämmelse meu föreBkriften i Kongl. Brefvet elen 19 

Febrnari 1875 ega, att emot skyldighet att sjelf an

skaffa och unelerhålla samma instrumenter m. m. få 

uppbära ett belopp af 200 kr, att utgå af elen i nämn

da bref angifna tillgång. KB. 

Seclan unelerofficeren af 3:e graden vid Kongl. flot

tan . J. A. Johansson, h vilken såsom bevakningsbefäl

h_af~are å nya kruthuset vicl Carlskrona station åtnju

tit ICke allenast elen honom på grund af Kongl. Bref

vet elen 19 l\'Iaj 1853 tillkommande naturaportion utan 

äfven kontant ersättning för 304 portioner mecl1B3 h. 

7G öre, blifvit, genom stationsbefälhafvarens <len 17 

December 1874 meddelade resolution, på grund af Kongl. 

Brefvet elen 25 September samma år ålagel att till 

stationens kassa återbära nämnda belopp samt Förvalt

ningen af Sjöärenclena, genom utslag elen 13 April1875, 

faststält berörde resolution, 

så har Kongl. lVIaj:t, der Johansson öfver berörde 

utslag sig besvärat, ansett skäl icke vara anfördt som 

kunue verka ändring i berörde utslag, men dock, med 

afseende å cle för klaganelen förekommande bevekande 

omständigheter, funnit godt medgifva att ett belopp 

af 133 kr. 76 öre, motsvarande ltvad honom blifvit 
G 



ålagclt att till ~tation rn s k1~~n M0rbiira, m;\ af 5:te 
"lmfvndtiteln s allm~inna besparingar till honom utbeta
las, sedan han visat sig hafya ~in iiterbäringsskyl\lig
het fullgjort. KB. 

Den 11 Jttni. 

I sammanhang med nästa statsreqvisitionsförslag skall 
af Förvaltningen af Sjöärenclena anm~ilan göras om upp
förande å stat af arvoden åt tle hos chefen för under
officerspersonalen vid Carlskrona station anställde Ull

derofficersbiträden samt åt de vid Stockholms station 
hos chefen för unJerofficerspersonalen och hos chefen 
för matroser och uppfordrade båtsmän anställde allju
tante.r. De)).-chefens Emb.-sln. 

Den 13 Juni. 

Kanonbåten "Gunhild ·' slmll , seelan eskaderchefen, 
viceamiralen C. A. Sunelin llellhissat sitt å frega.tten 
uvanadis" blåsande befälstecken, i enlighet med G.O. 
elen 17 sistl. lVIars, tillhöra den lmller kommendören 
C. P. Virgins befäl stälcla eskader. G.O. 

Eskaderchefen, viceamiralen C. A. Sunelin skall elen 
14 i denna måuaJ nedhala sitt å fregatten "Vanadis" 
blåsande befälstecken samt återvända till Carlskrona, 
hvarefter han skall, i samma egenskap som G.O. elen 
26 sistl. April bestämmer, elen 3 nästkommande Juli 
ånyo hissa sitt beftilstecken på nämnda fregatt. G.O. 

Den 15 Jw~i. 

Unelerlöjtnanten C. von Dardel beviljas två och en 
half månaders in- och utrikes tjenstleclighet, rälmacH 
från och med lien 1 nästkommande ,Juli. G.O. 

Den 1f.i Juni. 

l\Iecl gillanJa af militärchefens Yi(l Carlskrona station 
fcirslag att bereda rymligare lokal fö1· skeppsgossarnos 
umlervisning, har K. M:t tillika meclgifvit att arvoden 
till Je vicl skolan ytterligare erfonlm·l ige 2 monitiirer 
må mecl 40 kr. till hvan1era, för år rälmallt, under år 
187[) utgå af de å staten för skeppsgosseskolan uneler 
samma år upptagna odisponcmde medel till löneför
höjningar ; i sammanhang hvannecl Fönaituingen af 
Sjöäremlena först~incligats att, vid uppgörande af 1876 
:"trs stat för skolan, göra framställning om uppförande 
clerå af arvoclen ['\,t ifrågavarande moni.törer. K.B. 

Kungörelse angående tillägg till ine~tmktionen för 
skeppsmätare den 15 Maj 1874; (Svensk Förf.-saml. 
.il1. 47). 

Taxan ,il1. 2 i 1862 års lotsförordning skall tilläm
pas för såv~Ll farleelen Hernö-Luncle och. öfrige lotsle
eler från Hernö till norr om Lunde hehigna lotsplatser, 
som äfven cle lotsleder, som ega till utgångspunkt den 
å Furön utanför Oscarshamn uppr~ittacle lotsuppassnings
Jilats, llerom lotsstyrelsen skall i vanlig ordning låta 
utfän1a tillkännagifvancle. KB. 

Vid förellragning af staelsfullmäktiges i. W estervik 
framställning om uppförande af en varnings- och angö
ringsfyr i skärgården utanför nämnde stad, har K. 1\i:t, 
vill det förhållande att, på sätt lotsstyrelsen upplyst, 
tillgångar för närvarande saknac1es till utförande af något 
kostsammare fyrbyggnaclsarbete , funnit berörde fram
ställning nu ej kunna till vidare åtgärd föranleda, men 
uppdragit åt lotsstyrelsen att vill afgifvande af förslag 
om uppförande af nya fyrar, äfven taga i öfvervägan
lle om och i h vilken onlning en fyr utanför \V estervik 
må ~wses Löra anläggas. K.B. 
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Den 16' Juni. 

Underofficerskorporalen vicl 1:a matroskompaniet 
.iw. 32 Carl Holme Håkansson, som umler ])Rgående 
expedition meel ängkorvetten "Thoru, från clrunkning 
räddat en matros af korvettens besättning, skall tiJl
clelas ett exemplar i silfver af medalj en utaf 8:de stor
leken mecl inskrift "för berömlibo·a o·ernino·aru att i höo·-b b b 
blått band mecl gnla kanter bäras å, bröstet. K.B. 

Beträffamle ej mindre de för innevaramle år anvi
sade dyrtidstillägg än äfven cle tillfälliga löneförbättrin
gar af motsvarancle beskaffenhet, som blifvit af seclnast 
afslutade riksdag för år 1876 beviljatle, har Kongl. 
Maj:t, med anleelning af gjord hemst~Lllan utaf stats
kontoret, förortlnat, att i cle fall , då vikarie genom 
afdrag å tjenstinnehafvarens löneförmåner , eller eljest 
elen, som på förorclnande bestrider ledig tjenst af den 
~jensten åtföljancle aflöning - vare sig denna Lestår 
enelast af lön eller är i lön och tjenstgöringspenningar 
fördelacl - enligt nu gällamle besttimmelser eger upp
bära en viss amlcl, skall till honom, der icke särkilda 
fall är eller varder annorledes föronlnmlt, samtidigt 
med clenna andel af den ordinarie aflöningon, utbetalas 
en lika stor amlel af det anslao·na clvrtidstilläo·o·et · t"J , ] bb ' 

kommande i öfl'igt, i afseemle å utbetalnino·en af dyli-,., . 
ka dyrtidstillägg, cle i Nåd. Cirknl~lret elen 7 Juli 1874, 
beträffamle clå beviljade löneförbättring, meddelade be
stämmelser, att, derest ej särskilt annorledes föronbms, 
äfven framgent vara gällande. K.Cirk. 

Samtlige penningeförvaltande allmänna verk och 
inrättningar skola vicl cle berättelser, som af clem för 
statsrevisionen afgifvas, foga räkenskar)ssammandrao· 

bl 

affattaele i samma form, som i berättelsen ang{Lencle 
n~istföregttende statsr evision begagnats. KCirk. 

7:\ 

De1t 1G Ju·ui. 

För år 1875 skall till understöd, efter pröfuing af 
Kongl. lVhj:t, åt afskeclacle behöfvancle personer af ar
meen eller sjövapnet, å invalidhusfonden afsättas ett 
belopp af 65,000 kr., cleraf för armeen 55,000 kr. och 
för sjöförsvaret 10,000 kr., clervid, för elen händelse 
brist å det ena, men öfverskott å clet andra anslaget 
skulle uppstå, öfverskottet skall användas till bristens 
betäckande. K.R 

Den 17 Jttni. 

Kommemlören F. F. Thomson är tills vielare för
orunad att vara Inspektör för båtsmanshållets östra 
distrikt. G.O. 

Löjtnanten grefve C. E. Cronhjelm placeras på 
Carlskrona station af Kongl. flottan från och med den 
1 Juli 1875. G.O. 

Direldören J. V. Gjerling skall, efter direktören 
Fornell, som erhållit afsked, från och med den 1näst
kommande Juli och tillsvidare vara chef för · ingeniör
clepartementet viel flottans varf i Stockholm samt t. f. 
direktören G. W. Svenson, efter transporterade elirek
tören Gjerling, från och med elen 1 nästkommande Juli 
och tillsvidare vara chef för ingeniör-clepartementet 
vicl flottans varf i Carlskr·ona; kommande likväl elirek
tören Svenson att , intilldess annorlunda vareler förord
nadt, for tfarande bibehålla befattningen såsom verk
staelsföreståndare vid samma varf. G.O. 

Den 18 Juni . 

:Monitoren "Loke '' samt pansarbåtarne "Hildur", 
"R.iörn" och "Sölve" skola inmönstras elen 29 nästkom
manrle Juli. G.O. 
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Den :J;J Juni. 

Ynglingen C. vV. Ramsay tillåtes att s:'i.som extra 
kadett på egen kost medfölja korvetten "'rhor" unrler 
dess nu pågående expedition. G.O. 

Kanonbåten "Blenda 11 skall, i enlighet mecl G.O. 
elen 17 sistliclne JVIars, tillhöra elen uneler kommendören 
C. P. Virgins befäl stälcla eskader; dock skall nämnde 
kanonbåt beordras att seclnast elen 5 nästkommande 
Juli inträffa i Stockllolm för att då ställas uneler befäl 
af viceamiralen C. A. Sundin. G.O. 

Korvetten "Gefle" skall, vid tid 
kommer att bestämmas, rustas för att 
råeler i höst knnna utgå på expedition. 

Den :25 J~tni. 

som framdeles 
med fulla för
G.O. 

Öfverkommissarien A. K. Gasslamler beviljas 2 
månaders tjenstleclighet. K.B. 

Byggmästaren vicl Carlskrona station A. Blix be
viljas 3 månaders tjenstledighet, för helsans vårdande, 
mecl rättighet dels att före tjenstledighetens utgång 
åter inträda i tjenstgöring och dels att uneler ticlen 
oafkortadt uppbära cle med hans befattning förenalle 
löneförmåner. K.B. 

Unelerlöjtnanten N. Sumlström, hvilken åtnjuter 3 
års tjenstleclighet för tjenstgöring i Kongl. storbritan
nisk örlogstjenst och redan undfått resestipendium för 
2 år, skall erhålla för ytterligare ett år stipendium af 
125 L. sterling att utbetalas af det å riksstatens 5:te 
hufvudtitel uppförda anslag till stipendier för sjöoffice
rare uneler anställning i utländsk tjenst eller kommen
dering utrikes. K.B. 
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Den :J5 ,Jtcni. 

De flottans matroser, hvilka sådant önska, må, i 
stället för hvarje par långa ullstrumpor, som enligt 
gällande bekhiclnaclsstat dem tillkommer, erhålla ett 
par korta ullstrumpor enl.igt derför fastställd modell , 
hvilken r tittighet äfven skall tillkomma skeppsgossar
ne, under vilkor att kompanichefen till utbytet lemnar 
samtycke. 

I likhet med hvad genom Kongl. Brefvet elen 30 
sistlidne April medgifvits i afseende å utbyte af trä
sängar mot sådana af jem i Stockholms matroskasern, 
skall sådant utbyte äfven ega rum i skeppsgossekaser 
nen i Carlskrona, i elen mån medel dertill kunna bere
das, i hvilket hänseende Förvaltningen af Sjöärendena 
skall inkomma mecl erforderliga kostnadsberäkningar 
och förslag. 

Mecl afseende å elen gjorda anmälan om otillräck
ligheten af tillgängliga medel för Carlskrona station 
till anskaffande af signalhorn och trummor, skall För
valtningen af Sjöärenclena i sammanhang mecl nästa 
statsreqvisitionsförslag göra den framställning i afseen
de härå, som af förhållandena påkallas. 

Till unelerlättande af rekryteringen utaf matros
kåren må elen som tillförene tjenat vicl Kongl. flottan 
eller f. d. sk~irgårclsartilleriet i egenskap af matros, 
jungman eller kanonier, men derifrån på egen begäran 
erhållit afskecl, af militärchef kunna i befintlig vakans 
vid matroskåren antagas och inträda i elen löneklass, 
som motsvarar elen han vicl af.skeclstagandet tillhör
de. K.B. 

Beklädnallen för elen å kolonien S:t Barthelemy 
tjenstgörancle milis skall utgöras af kapott, tillmodel
len lika mecl elen för armeen anbefalcla, men af blått 
kläde, af ylletröja, ylleskjorta och bussaron, allt af 
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flottans modell; byxor, lwita af bonmll;;tyg ; halmhatt 

fcirsedtl med band och omskrift ''S:t Barthelemy"; hal s

duk af ylletyg; skor af ::nnorläcler; korta bomullsstrum

por; hvita bomullsskjortor dels mecl dels utan blå kra

ge, samt flanellif af flottans modell; af hvilka persed

lar kapotter, ylletröjor, ylleskjortor och bussaraner 

skola, uppå reqvisiton af Guvernemenstembetet å kolo

nien, tillhandahållas från Carlskrona station, mot er

sättning för kostnaden, hvilken statskontoret eger att 

på reqvisition af stationens militärchef godtgöra. KB. 

Den 25 Jtmi. 

Till tomtplats för bostadslägenheter åt fyrbetj e

ningen på grundet Dämman skall inlösas en areal af l 

tunnland 4,4 kappland tillhörande 1
/ 12 mantal .it:?. 1 

Svartö i Mönsterås socken af Calmar län. KB. 

Ny tur- och uppfonlringsrulla, efter hvilken båts

mäns ordinarie uppfordringsturer vid flottans stationer 

skola bestämmas, fastställd. KB. (Sv. Förf.-saml. 

Direktören J. V. Gjeding beviljas sex veckors tjenst

leclighet, räknaclt från och med elen 1 instunclancle Juli 

och skall ingeniören O. Toll bestrida chefsbefattningen 

vid ingemör-departementet under direktören Gjerlings 

tjenstledighet. G.O. 

Den 2G Jtmi. 

Å skeppsgossebriggame skall, umler nu föreståen

de segling, utom Carlsb·ona skärgård, utöfver cle fast

stäida besättningslistorna nedannämnda manskap kom

menderas: 
På briggen "Snappopp", 

l:a kl. sjöman, korporal, timmerman ....... . . . l i och 

på briggen "Slcirner", 

l:a kl. sjöman, koqJoral, sjukvårdare . . . . . . . . l. G.O. 
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Den 2G Jum·. 

Kom m tmrliiren G. A. Inrlebotou skall. mHler vice

amiralen C. A . Sumlills sji5konunemlning, fiirrstå rnili

tiirchefs- or,h 1.ifverkommemlants-befattningama i Carls

krona. G.O. 

Den 30 Jttm:. 

Komnwncliirkaptonen F. A. Fack;; slmll, friln och 

metl Ut~n J Angnsti 1R7G or·lt tillsvirlnJ'r, tillhöl'a t!slca

tlerrhpfpns, kommE'mlijren C. P . Virgi11, sta b, f'iir att 

l E' tla de unrler eska<lprns öfningar förekommnnde min

öfningame. G.O. 

Ångfartyget "Sköl<lmön" skall, försedt med fulla 

f'iirråcler , den l n~istkommancle Augusti ställas untlm· 

eslmclerchefens, kommeneWren C. P. Virgin, befäl; hvar

jemte följan<le båtar och farkoster, afsedtla för minöf

ninga.me, skola klargöras för att vid samma tid stäl

las till bemälde esk:ulercltefs f'cirfoga.mle, nem Ii gen : 

Chefsfartyget "Ingeborg", försctlt med fnlla förråder, 

två minångslnpar, en kra.npråm, en föl'I'ådspråm, två 

stiirre och en minch-c eka.. 

Chefen för flottans militiLrpersonal eger ntf~ieda 

Lt's~ittningslista fi'•r chefsfartyget "Illg-eLorg", hvilket 

jemviil kommer att anviimlas s~'Lsom Jogemeutsfartyg 

for cle öfriga Låtarncs besättningar. G.O. 



Kongl. Bref, Generalordres och Embets· 
skrifvelser, angående Kongl. flottan, under 

år 1875. 

Juli 2. På framställning af Förvaltningen af Sjö
ärendena har Kongl. 1\faj:t, under förutsätt
ning att tomten .;11. lO i gvarteret 8 i Carls
krona, kunde får kronans räkning förvärfvas 
mot berälmadt pris af 20,000 kronor, med 
gillande af en utaf Carlskrona stations bygg
mästare uppgjord och å karta, märkt med 
.M. 3, utförd plan för ledning vid ordnandet 
af flottans kaserntomt i berörde gvarter, för
ordnat, 

dels att plats för det nya exercishuset i 
Carlskrona skall utses i enlighet med hvad 
å berörde plankarta funnes angifvet; i hvil
ket afseenue det ålåge Förvaltningen af Sjö
ärenuena att med egaren till ifrågavarande 
tomt träffa öfverenskommelse om inköp af 
densamma för kronans räkning för högst 
20,000 kronor, 

dels att det för inköp af denna tomt jemte 
erforderlig planering af Prinsgatan beräkna
de belopp, 40,000 kr. skall utgå af influtne 
ersättnings- och försäljningsmedeL 

hvarjemte föreskrifvits att till ersättande 
af utgifterna för de genom Kongl. Brefvet 

7 
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den 16 J uli 1873 anbefalda, numera fu1lbon1a
rle förällllringarna å kanonbåtarne "Hoo·lancl 11 

och "Gunhild", uppgående till 16,247l-:r. 45 
öre, skall utbetalas af behållne umlerhillls
statsmedel. K.B. 
I anledning af gjord framställning i afseen
de . å sjöreservens användande, har Kongl. 
:MaJ:t förordnat 

att, sjöreserverna, förutom de ålio·o·anden bb , 

som enligt § 81 mom. 3, i gällande reglemen
te för styrelsen och förvaltningen vill statio
nerna, tillhöra llet i samma reserv intagna 
manskap, äfven skola förse varfvens småfar
tyg med besättningar, 

att detta manskap skall vara berättigallt 
till sjöaflöning, uppmuntringspenningar och 
portion enligt gällande reglemente för · sjö
tjenstgöringen, med rättighet för vederböran
de militär- eller varfschef att medgifva man
skapet att hafva sin portion innestående mot 
kontant ersättning, då sådant :finnes läm1)lio·t 0) 

att varfsskepparen, hvilken clet skall åli<T-n 

g~ att redovisa för såväl aflöning som pro
VIant och utredning m. m. som erfordras 
för småfartygens behof, skall för det honom 
h~ri?enom ålagda uppbörllsmanna-ansvar, ega 
rattighet att uppbära den aflöning, som enligt 
gällande reglemente för sjötjenstgöringen till
kommer uppbördsman å fartyg, som ligger 
rustadt med uppbörderna ombord, 

samt att, då resor med varfvens småfar
tyg icke företagas för änllamål, hvartill sär
skilda anslag äro anvisade, eller ock böra 
ersättas af andra än 5:te hufvudtiteln till
hörande anslag, kostnallerna derf(ir skola be-

Juli 2. 
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stridas af clet å unrlrrhållsstaten uppförda. 
aiJ;;lag tilllastllragarefarten; skolande varfs
cheferne tillse att i :-ojöreservema. icke större 
antal manskap hållas uppfördt, ~in som er
fonlr:ts för ilet 111ell detsamma afsedela än
damål. KB. 
Seclan Förva.ltuingcn a.f Sjöärendena, jemlikt 
4 9 i den för Lletta embetsverk gällanlle in
struHion, in lemnat summarisk liqvicl örvor 
5:te hufvulltitelns a.nslag och fonder för 1874, 
så har Kongl. 1\[aj:t förordnat 

att cle till G5,2,)8 kr. 93 öre uppgående 
besparingarue å 1874 års anslag till flottans 
nyb,yggnad och umlel'håll, sedan llerifrån af
dragits kostnallerna för vissa uppgifna redan 
anbefalda åtgtirder , skola till så stor del 
som ej betäckes af årets unclerhållsanslag, 
användas till bestridamle af utgifterna för 
tillverkning af signalflaggor och förändring 
af signal tecknen ; för~inclring af kanoner och la
vetter till kanonbåtam e "Aslög", "Astrid" och 
"Sigricl" för innevaramle års expeditioner melt 
dessa fartyg; fnllbonlande af gasledningen 
till nya verkst ~i,lerna. i C ariskrona; re para· 
tion af tvätt- och ba.llhuset viLl Stockholms 
station ; anskaffning af en mindre ångpanna 
för sistnämnda stations verkstäder ; samt kost· 
naclen dels för imedning af beklädnaclsförrå
clet vid Stockholms station, beräknad till 
2,100 kr. , och llols för inr~ittamlet vid flot
tans båcla stationer af de i instruktionen för 
Förvaltningselirektionerna omförmälcla verk
städer för tillverlming af matros- och båts
mansbekläLlnacler, np11gående för lägenheter
nas a.pteranlle och r epa.ration vicl C:wlsh:rona 
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station till omkring 1,650 kr. , och vid Stock
holms station till 2,518 kr. 1 hvartill kommer 

något mindre belopp för verkstädemas för
seende med inventarier; 

att af behållningen 117,987 kr. 29 öre å 

anslaget till båtsmännens förseende med kojer 

och täcken, skall, jemlikt föreskriften i Nåd. 

Brefvet den 12 Juni 1874, utgå hvacl som 

erfordras för anskaffning af jerns~ingar för 

båtsmän vid Stockholms station i öfverens
stämmelse med stadgandet i Nåd. Brefvet 
den 28 Mars 1873; 

att af 5:te hufvudtitelns odisponerade all
männa besparingar, utgörande 145,677 kr. 
28 öre skall utbetalas dels vikariatsarvode 
för 1875 till Förvaltningens af Sjöäremlena 
tjenstemän, dels löner för år 187G till de 

civile tjenstemän vid flottans stationer, som 
icke ingått på den för stationerna faststäida 

nya civilstaten, och dels ålderstillägg för 

samma år till civile tjenstemän vid stationer
ne och till mariningeniörstaten, samt åter
stoden reserveras till andra uppkommande 
behof; 

att af bespar.ingarne å ersättnings- och för
s!iljningsmedel 85,732 kr. 82 öre skall afses 

dels till betäckande af uppkommen brist i 

anslaget till uppförande af en lyftkran vid 
Carlskl·ona station 34,903 kr. 33 öre och dels 

till bestridande af ytterligare utgifter för en 
elylik kran vid Stockholms station omkring 
12,096 kr. 67 öre. K.B. 

2. Lotsdirektören C B. Lilliehöök berättigas 
att vid afskedstagandet, utöfver de för ho

nom i amiralitets-krigsmanskassan grundlag-

Juli 

" 

s. 

85 

lla pension, 2,250 kr. , umler sin återstående 

lifsticl från allmänna imlragnirigsstatcn årli
gen uppb~ira 2,750 kr. K.B. 

2. Af riksdagen har för år 1876 anvisats 2 kre
llitiv: det ena för att fortfarande sätta ami

ralitets-krigsmanskassan i tillfälle, ej mindre 

att till cle flottans embets- och ~jenste
män samt betjente, som söka afsked, genast 
utgifva pensioner enligt de för kassan nu 
gällande pensioneringsgrunder, än äfven ut

göra tillgång för dem tillförsäkrade fyllnads
pensioners utbetalande, 73,000 kr.; och det 
amlra till upprätthållande af den flottans af
skedade gemenskap förunnade förbättrade 
pensionering, 40,000 kr., med rättighet för 

kassans elirektion att lyfta hvad för omför
mälda behof blefve erforderligt. K.B. 

6. Att bevakningen å fästningen Kungsholmen, 
förutom den kontingent som marinregemen
tet kan lemna, tillsvidare skall bestridas med 
nattvaktareposter af flottans trupper på sätt 
förut, under ticlen för Blekinge läns bevärings
öfningar, skett. G.O. 

d. Till chefer och sekomler å nedannämnde ge
nom G. O. clen19 Februari och den 22 Juni det
ta år till rustning anbefalcla fartyg beordras: 

å monitorn Lokc : chef, kommendörkapte
nen af 1: klassen L . G. S. Pantzerhielm; 

å pansarbåten Björn: chef, i stället för 

dertill beordrade kaptenen C. R. Frölen, som 

i följd af styrkt sjuklighet afgår, kaptenen 

C. A. E. Hjelm; 
å korvetlen Gcfle: chef, kommendörkapte

nen O. Lagerberg och sekond, kaptenen gref

ve A. 'l'. P . C1·onhjelm. G.O. 
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Juli 1G. Till~vidare under hög::;t 2 :h' skall anställas 

en särskild sl.;:eppsmätningslwntrollör inom 

det åt nuvarande öfverkontrollören anvisade 

distrikt, mot enahanda arvode, som för öfrige 

kontrollörer blifvit genom K.B. den 15 Maj 

1874 bestämdt, eller 3,500 kr. årligen; och 

skall kostnaden h ~irför bestridas, i likhet med 

hvad i berörde K.B. är stadgaett i afseende 

ti kontrollörers aflöning m. m. , genom general

tullstyreisens försorg emot godtgörelse, som 

tillsvidare och intilldess mmorlunda kan var

da i Nåder bestämdt, skall utgå af 5:te huf

vucltitelns anslag till lots- och fyrinrättnin

gen med dertill hörande personal. K.B. 

, 20. :Med anledning af gjord framställning till 

chefen för sjöförsvarsdepartementet af mili

tärchefen vid Stuckholms station om utver

kande hos Kongl. JHaj:t af skjutsersättnin"' 

till de chefer för båtsmanskompanier, tillhö~ 
rande Stockholms station, hvilka år 1874 

varit inspektören följaktige vid inspektions

resor inom kompaniet, har departementsche

fen, - enär sådan ersättning icke varit dem 

under berörde tid författningsenligt tillerkänd 

?ch den omstämlighet att Kongl. J\'Iaj:t 

1 .förnyade instruktionen för båtsmanskompa

mcheferne den 18 December 1874 funnit godt 

för framticlen medgifva dem skjutsersätt

ning, icke innefattade giltigt skäl tillstyr

ka det enahanda förmån tillkomme dem för 

förfluten tid - ansett ifrågavarande fram

ställning icke föranleda till n;tgon åtgärd. 
Emb.-skr. 

, 22. Vid Stockholms stations varf skall för minvä

sendets dkning till försöks anställande till-
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verkas en bogS"crtorpedo med tillhörande 

bromsinrättning. KB. 
Juli 22. I planen för den beslutade dockanHiggningen 

å galervarfvet vid Stockholms station skall 

vidtagas den förändring, att clockans bo,tten, 

med bibehållamle af det å elen faststäida 

ritningen bestämcla djup, i stället för konkav 

göres konvex med aflopJ1Srännilar i Llockans 

lmnter; att den s. k materialslipen slmll för

förfärdigas af trä i stället för af sten; samt 

att portnischer, afpassade efter dockans yttre 

portar, skola anbringas jemväl inuti Llockan 

på vill pass dess halfva längd. K.B. 

S. d. Docenten vid Upsala universitet A. ,V. 
Cronander beviljas såsom bilh·ag för utföran

de af åtskilliga hydrografiska umlcrsölmin

gar i Öresund ett belopp af 500 kr. att ut

gå af de uneler titeln: "till diverse och oför

utsedda utgifter (/ å innevarande års stat för 

sjökarteverket afsatta medel, med åliggande 

för Cronancler att, efter afslutade undersök

ningar, öfver dervid vunna resultat afgifva 

berättelse till chefen för nämnda verk. K.B. 

S. d. Kongl. Maj:t har funnit godt uppdraga M en 

komite, dels att företaga granskning af ej 

mindre reglementet den 15 Mars 1861 angå

ende undervisning och examina i ångmaskin

lära vid allmän navigationsskola, med cleri 

genom K. kungörelserna den 13 F ebruari 

1866 och den 2 Oktober 1874 gjorda ändrin

gar, än ock K. kungörelsen elen 23 Septem

ber 1873 angående bildande af lokomotivfö

rare samt förnyade reglementet för cle p:'t 

allmtin bekostuad i riket inr~i t ta de n a viga tians

skolor den 13 Februal'i 18(}6. och iukonfma 
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med förslag till de fömyade stadgamlen för 
unelervisningen i rikets allm~inna navigations
skolor, som för denna undervisnings fullstän
diga ordnande kunna anses påkallade; egan
de chefen för sjöförsvarsdepartementet rätt 
att tillledning vid arbetet meddela de närma
re föreskrifter han kan finna erforderliga; 

dels att föreslä de förändrade lönestater 
och i öfrigt de anslag, som för ett ändamåls
enligt ordnande af undervisningen i dessa 
skolor anses nödiga; 

Och har Kungl. J\Jaj:t till ordförande i den
na komite, som skall sammanträda i hufvucl
staclen elen 16 Augusti 1875, kallat inspek
tören för navigationsskolorna, kaptenen å 
Kongl. flottans nya reservstat F. W. af Klint 
och till ledamöter: föreståndaren f<ir naviga
tionsskolan i Stockholm kaptenlöjtnanten D. 
G. Haverman och ingeniören vid marininge
niörstaten J. L. Frykholm, med komiten lem
nad rätt att sjelf utse sekreterare; egande 
hvar och en af komiterade att uneler elen tid 
uppdraget varar åtnjuta traktamente af fyra 
kronor om dagen, hvaremot ersättning till 
sekreteraren skall framdeles, på komitens 
framställning, bestämma;;. De häraf föran
ledela kostnader utgå af anslaget på 5:te huf
vudtiteln till extra utgifter. KB. 

Juli 22. Hos Kongl. lVIaj:t har friherre A. Cederström 
och revisorn lVI. Uppmark, s;1som rotemästare, 
den förre för ..,;w. 7 och den sednare för ..,W. 

31 vid l:a Södermanlands båtsmanskompani 
uti hvar för sig ingifna underd. ansökningar 

o ' sökt tillstånd för nämnde rotar att på de 
vilkor, som knnde varda i Nåder betiimda, 

(t 

l 
l 

f 
j 

l 

få, tillsviclare erlägga valmnsafgift i st~illet 

för att insätta b;'\tsman; men Kungl. J\Iaj:t 
1mr, vid föredragning häraf, icke funnit skäl 
att å berörde ansökning fästa afseencle. Dep.
ehefens emb.-skr. 

Juli 22. Underofficerarne vid Carlskrona station verk
mästaren G. ::Vlattson och öfvermaskinisten 
C. L. Ljungqvist, hvilka erhållit vitsord om 
framstående duglighet och hedrande uppfö
rande, samt öfversmeclmästaren H. Raben, 
som fortfarande synnerligen utmärkt sig för 
nit, och skicklighet i tjensten i förening mecl 
ett berömligt uppförande, hafva tilldelats, 
J\Iattsson ett exemplar i silfver af medaljen 
af 8:cle storleken med inskrift "för nit och 
redlighet i rikets tjenst(( samt Ljungqvist 
och Raben, hvilka sistnämnde redan innehar 
medaljen i silfver, för nit och redlighet i rikets 
tjenst, hvardera ett exemplar i guld af me
daljen utaf femte storleken med inskrift "för 
medborgerlig förtjenst" att i högblått band 
med gula kanter bäras på bröstet; och skall 
statskontoret gå i författning om präglingen 
af desse medaljer och deras förseende med 
band, derför kostnaden skall af Förvaltnin
gen af Sjöärendena från 5:te hufvdtitelns an
slag till extra utgifter statskontoret ersättas, 
hvarefter medaljerna skola till varfschefen 
vid Carlskrona station öfversändas för att 
på lämpligt sätt de belönade tillställas. KB. 

S. d. Lotsstyrelsens embetsberättelse för år 1874 
och framgent skall såsom en ny afdelning 
med ordningsbokstar T , intagas i den allmän
na serien "Bidrag till Sveriges officiella sta
tistik" äfvensom ett särskildt kartonblad i 
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öfverensstämmelse härmed tryckas för att 
bifogas tle icke utdelatie exemplaren af Lots
styrelsens berättelse för år 1873, hvilken 
konuner att utgöra 1:a häftet untier ifråga
varande seriebokstaf; och skall trycknings
kostnaden för berättelsen jemte det särskilda 
kartonbladet utgå af de i Kongl. Brefvet den 
21 JVIaj 1875 derför anvisade medel. Dep.
chefens emb.-skr. 

Juli 22. :Med anledning de ra f a t t en tillökning i det 
uti innevarande års öfvergångsstat för sjö
försvarsdepartementets kansliexpedition till 
amanuenser, skrifbitr~itien och extra vaktbe
tjente uppförda belopp, 1,300 kr., funnits, 
särskildt med hänsyn till de vidlyftiga reg
lementsarbeten som under året fortgått och 
ännu icke afslutats, erforderligt för erhållan
de af nödigt biträde vicl expeditionsgöromå
len, har Kongl. JVIaj:t, med hänsyn jemväl 
clertill, att i elen af rikstiagen för expeditionen 
godkända normalstat de för ifrågavaramle 
ändamål afsedda medel beräknats till 2,500 
kr., medgifvit att ett belopp af 1,200 kr. 
skola af Förvaltningen af Sjöärenclena till 
chefen för sjöförsva1;sdcpartementet i mån af 
reqvisition utbetalas från 5:te hufvudtitelns 
allmänna besparingar, för att användas till 
enahanda ändamål, för hvilket det nu till 
amanuenser, skrifbitdiden m. m. i stat upp· 
förda belopp är afsedt. KB. 

, 21. Till chef å pansarbåten "Hildur" beordras, 
i stället för insjuknade kaptenen G. E. C. 
Lagercrantz, kaptenen C. H. Smedberg. G.O. 

S. d. Eskaderchefen, viceamiralen C. A. Sunelin 
skall den 22 innevarande Juli nedhala sitt 

Juli 21. 

" 22. 

" 23. 

" 24. 
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<t fregatten "Vana,dis" blåsande befälstecken 
och jemte staben återvända till Carlskrona, 
hvarest han eger att återtaga militärchefs· 
och öfverkommemlantsbefattningarna. G.O. 
Setlan eskaderchefen, vieamiralen C. A. Sm1· 
din, nedhalat sitt befälstecken skall kanon
båten '·Blenda" återigen ställas under eska
derchefen kommendören C. P. Virgins befäl. 
G.O. 
Fregatten "Vanadis'' skall efter återkomsten 
till Carlsln·ona skymlsamligen inlägga på 
varfvet med uppbörderna ombord och afmön
stras :;amt tlerefter afrnstas. G.O. 
Vitl Carlsluona station i tjenstgöring varan· 
tle båtsmän af nedannämnde kompanier skola 
å här bestämcla titler hemförlofvas, nemligen: 

4:de Blekinge kompani, de 26 nästinstundan
de Augusti; 

Indelningskompaniernas frälse rotering, den 
1 nästk. September; 

Norra Hallands kompani, tlen 2 nästinstun· 
dan de Sept.; 

5:te Blekinge kompani den 3 inst. Sept. ; 
6:te d:o d:o tlen 7 , , 
l:a Södra :Möre komp. den 10 , , 
Smålands kompani den 22 , , 
1:a och 2:a Ölamls komp. tlen 23 , , 

ortler om uppfordring innevarande höst skola 
framdeles utfärdas. G.O. 
Den, genom K.B. af den 2 i denna månad, 
angående sjöreservens användande till be· 
sättningar å varfvens småfartyg m. m., an· 
befallda redovisningsskyldighet för aflöning, 
proviant och utredning m. m. skall tillsvidare 
åligga sjöreservskepparen. G.O. 



Juli 24. Bestyckningen å korvetten ·'Gcfle" skall ut
göras af: 

2 st. 5",63 re:fflade bakladdningskanoner och 
6 , 4'', reffilade framladdningskanoner. 

G.O. 

, 26. Ångfartyget "Sköldmön'' och chefsfartyget 
"Ingeborg" skola, i och för den för dessa 
fartyg genom G.O. den 30 sistl. Juni anbe
falda expedition, inmönstras i nästk. Augu
sti månad å dag som af militärchefen vid 
Stockholms station, i enlighet med af eska
derchefen, kommendören Virgin, clerom ske
emle anmälan, bestämmas. G.O. 

, 29. Besättningslista för ångfartyget "Sköldn1ön" 
uneler dess f; en om den 30 sistl. J u ni aube
falda expedition, skall ökas med en l:a kl. 
sjöman, korporal, af eldareafdelningen. G.O. 

, 30. Seclan Förvaltningen af Sjöärenclena i in
forclradt utlåtande öfver ett af t. f. presiden
ten C. F. \V mrn uppgjord t förslag till nytt 
formulär för bernälta embetsverks hufvudbok, 
förklarat sig finna formuläret ändamålsenligt, 
så länge nu gällande vilkor för anslagens 
redovisning q varstode oförändrade, har Kongl. 
Maj:t till efterrättelse fastställt samma for
mulär. KB. 

S. d. Lotsdirektören C. B. Lilliehöök medgifves, 
för helsans vårdande, tjenstledighet från den 
l Augusti 1875 till den 15 clerpå följande 
September, eller intill dess hans jemväl in
gifna underd. ansökning om afsked från in
nehafvande lotsdirektörsbefattning kan var
da i Nåder beviljad; hvarjemte chefen för 
Norra lotsdistriktet förordnas att, jemte egen 
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tjenst, lotsLlirektön;embdet under tit1en nt
öfva. KB. 

Juli 30. På ansökning af skeppsbyggmiistaren i Malmi.i 
,J. Bonnesen, hvilken genom kontrakt elen 
22 Augusti 1873 förbundit sig, att för lot,;
verkets räkning bygga och inom Augusti 
månad 1874 leverera ett fyrfartyg af --trä, 
men, oaktaclt erhållet anstånd med leveran
sen till elen l påföljande December, icke full
gjort densamma förr än den 26 ,Juni 1875, 
har Kongl. JHaj:t af fiirekommen anledning 
funnit godt eftergifva det i kontraktet be
stämda, af sökanden försntna vitet, utgöran
de för 208 dagar efter 30 kr. IJer <lag 6,240 
kr., i följd hvaraf nämnde vid liqviclen af 
kontraktssumman innehållna belopp kommer 
att till Bonnesen utbetalas. KB. 

S. d. En af f. d. jungmannen vid Kongl. flottan 
F. O. Pettersson gjord unclerd. ansökan om 
11ension på grund af uneler tjensteutöfning 
ådragen sjuklighet, har Kongl. Maj:t, enär 
icke styrkt blifvit, att elen sjuklighet, för 
hvilken sökanden år 1863 afskedats, under 
tjensten ådragits, funnit ej böra bifallas. 
Emb.-skr. 

S. d. Af f. d. båtsmannen vid Blekinge 6:te indel
ningskompani .M: 105 Anders Andersson 
Hjelmqvist anförda underd. besvär uppå di
rektionens öfver amiralitets-krigsmanskassan 
beslut elen 25 November 1874, h varigenom 
honom förvägrats pension ur kassan, har 
Kongl. l'rfaj:t funnit böra lemnas utan afse
ende. Dep.-chefens emb.-skr. 

, 31. Enär de uti reglementet för tjenstgöringen 
bestämda besättningslistorna hädanefter skola 
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Aug. 2. 

s. d. 

s. el. 

" 
5. 

följas, så varder den, genom G.O. den 27 
sistl. F elmwri, för korvetten "Balder " fast
ställda besättningslistan upph~ifd. G-.0. 
N etlanniimnda båtsmanskompanier skola upp
fordras till tjenstgöring vid CarlsJuona sta
tion under n~istk. September månad på tider 
som af militärehefen närmare bestämmas nem
ligen: 

2:a och 3:e Södra Möre, 
l:a och 2:a Gotlands sa1nt ] ·a B l .c O lllS j 

och skola <lerjemte samtliga CarlsJuona sta
tions båtsmanskompanier tillhöran<le rekryter, 
h vilka icke varit till tjenstgöring uppfordra- • 
de sedan de blifvit till båtsm~in antao·na 

b . ' 

uppfordras för att inmlinstras i me<llet af 
nästk September månad. G.O. 
Ångfartyget "Skölllmön" må, oberoende af 
G.O. den 30 sistlidne Juni angående nämnda 
ångfartygs ställande umler eska<lerchefen, 
kommen<lören C. P. Virgins beHLl, äfven un
der Augusti månad, i öfverensstämmelse med 
G.O. den 3 sistl. Maj, stå under militärche
fens vid flottans station order, intill dess på 
ofvanbemälcla eskaJerchefs hemställan farty
get vareler ftirenaclt me<l den uneler hans be
fäl stående eskadern. G.O. 

Med ändring af G.O. elen 23 sistl. Juli, an
gående hemförlofning af de vid Carlskrona 
station i tjenstgöring vårande båtsmanskom
panier, skall hemförlofvanclet af N or ra Hal
lanels kompani framflyttas från elen 2 till den 
12 nästk September. G.O. 

Kaptenen G. af TroHes kommen<lering att 
vara militär-attache vid Kongl. 1\'Ia.j:ts be-

Aug. 5. 

" 
7. 

H5 

skickning i Englaml skall upphiirn med den
na månads slut. G.O. 

Då båtsman, som för tillDillet icke är å sta
tionen uppfordrad, med vederbörligt tillståml 
sig clerst~ides anmäler, vare sig för tjenst
göring å stationen eller för erhållande af 
sjökommendering, må det på milit~.ircltefen 

bero, att sådan karl å stationen inmönstra, 
samt att, efter afslutad tjenstgöring i laml 
eller tilländalupen sjöexpeclition, om karlens 
nummer inom det kompani, han tilllti)r då 
icke är till tjenst å stationen uppforclrallt, 
honom åter hemfödofva. I sammanhang här
med har Kongl. lVIaj:t befallt, att de båts
män hvilka, permitterade från roten, såsom 
förhyrda å nu utevarande fartyg äro inmön
strade, skola betraktas såsom sjökommende
rade och sålunda, förutom sjöaflöning, för 
hela expeditionen åtnjuta de uppmuntrings
penningar hvartill de må vara berättigade 
äfvensom beräkna belöpande slitningstid å 
kronobehli:idnaclen. G.O. 

Vid ankomsten till Carlskrona eller Stock
holm skola svenska örlogsfartyg icke salute
ra clerstädes, på Kungshall samt på Skepps
och Kastellholmarne, befintliga salutbatterier; 
i sammanhang hvarmed beslutats följande 
tillägg, som genast träller i kraft, till gäl
lande salutreglemente och der intagas såsom 

§ 73: 

aFör de salutbatterier, som finnas på Kungs
hall i Calskrona samt på Skepps- och Kasteli
holmarne i Stockholm, skola enelast följande 
§§ och mom. tillämpa8 af hvad för rikets 
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fästningar i 1le•t.ta regll'mPnh· finnPs i'örrskrif
vet, nem ligell: 

SS 48 mom. l. (Flagga på fiistning.) 
, 48 (Till för salut). 
, 50 momenterna 1, 2 och 4 (Flaggan vill. 

Konungens eller Kongl. persons ll.öds
fall m. m.) 

, 51 (Saluters hastighet). 
, 52 (Salnt å högtidsdagar). 
, 53 (Hiilwisning angåmule l1iigsta nntalet 

skott m. m.) 
, 55 (Salut för Kongl. flagga). 

, 58 (Utlämlst fartyg saluterar först). 
, 60 (Salnt för Konungen). 
, 61 (Salut för Kongl. person). 
, 62 Salut för utländsk Kongl. person 

m. fl..) 
, 66 (Salut vill kröning, hihiger m. m.) 
, 67 mom. 1, 2, 3 och 4 (Saluter på hög

tidsdagar). 
, 68 (Salut viJ Kongl. begrafning). G.O. 

Aug. 9. Ångslupen 1'Heimclal" skall afi'öras ur förteck
ningen öfver ständiga nununer, som finnes 
intagen i telegraf-sigHalboken för Je fonma
de rikenas flottor af år 1842. G.O. 

, 10. Kaptenen Otto Elliot beviljas förlängLI tjenst
leclighet från elen 15 Augusti till <len 1 in
stundande September. G.O. 

, 12. Sedan Förvaltningen af Sjöärenclena - meLl 
anmälan att till följd af oriktig uppfattning 
af den i KB. den 18 December 1874 gifua 
föreskrift, Jet arbetspenningar för Kongl. 
flottans militärearpser skulle vicl1875 års bör

jan upphöra, ett belolJP af 172 kr. 6 öre 
blifvit under de fem första månaLlerna af året 
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i arbetspenningar utbetallit till matroser och 
jnngm~in- hemst~ilt att då utanonlnanclet af 
berönla belopp, hvilket varit af manskapet 
beroende och dess återbetalande skulle blif
va meJ flere olägenheter förenadt, detsam
mas {tterbäring måtte eftergifvas; så har 
Kongl. lVIaj:t, mecl afseende å hvad for"Valt
ningen sålnmla hemstält, funnit godt låta 
vid ifrågavarande utbetalning bero j dock med 
förstämligande för vederbörande att stiilla 
sig gifna föreskrifter till efterrättelse. KB. 

Aug. 12. Kaptenen E. N orden falk, h vilken i egen
skap af chef för Tjusts båtsmanskompani va
rit bosatt inom kompaniets stånd, men aube
falts att från den 1 Januari 1875 tjenst
gcira i chefens för flottans militärpersonals 
stabsexpedition samt placerats å Stockholms 
station, har tilldelats såsom bidrag till be
stridamle af kostnaderna för hans af förbe
rörda kommendering förorsakade flyttning 
till Stockholm ett belopp, motsvarande tio 
procent af hans innehafvande lön, eller 210 
kronor, att utgå af 5:te hufvmltitelns allmän

na besparingar. K.B. 
S. el. Hos Kongl. J\'Laj:t har revisorn vid Stock

holms station A. P. l\'Ielin, anhållit att han, 
som uneler sin tjenstgöring såsom revisor upp
burit 1,800 kr. i lön och 90 kr. i ingvarte
ringspenningar för år, men vid erhållet af
sked i Juni månad 1875, tillagts endast 1,800 
kr. i årlig pension, måtte för sin återstående 
lifstid få jemväl tillgoJanjuta inqvarterings
ersättniug till enahanda belopp, som han för
n t uppburit; och har Kongl. 1\{aj:t, lika med 
Ft"irvaltningen af Sjöäremlcna, viH ansett skäl 

8 



Aug. l2. 

s. a. 

s. u. 

icke vara anfönlt, som lmn<lc ±limnle<la hi

fall till ausölmingen, men mell af:>eemlc å 
sökandens v~il vitsordade. li'wgvariga ~jeHste
till och framskriclna ålcler fmmit skiil till~ig
ga honom en gratifikation, motsvaramle lwall 
han för seclnare clelen af året skulle, licrest 
sådan förmån kunnat mellgifvas, hafva be
kommit såsom inqvartering, eller 40 kr., att 
nto·å af 5:te hufvucltitelns allm~imm bespa-

b 

ringar. ILE. 
Af instrument-och kompassmalmren vill C mols
krona station A. F. lHörck gjonl ansölm~ng 
om lönetillölming har Kongl. J\[aj:t icke an
sett kunna bifallas. Dep.-chefons emb.-skr. 
Åtskillige timmermän och hanlltverkare å 
gamla onlinarie hamitverksstaten vid Carls
krona station hafva, å egna och kantraters 
vägnar, i umlerd. anhållit att unclfit förhöj
uing i llagaflöningen jemte ett för år 1875 
lämpligt el yrtidstillägg samt mel!gifyas r~ittig-
11et att vm·Ja uppflyttade till högre eller 
högsta daglön, utan afseende på hittills va
rande begränsac1t personantal inom lti11eklas
serna; men med afseende å Nåd. beslutet elen 
12 lVIars 1875 - angående åt förvaltningen 
af sjöäremlena meLldelaclt uppdrag att afgifva 
förslag till allmän löneförhöjning åt månaJs
lönare - har Kongl. J\IIaj:t funnit ansölmin
gen icke till någon särskild åtg~inl föranlc
cla. K.B. · 
Å första. :klassens fartyg ma, när sådant 
pröfvas lämpligt, i stället för ·den i besätt
ningslistan upptagne redogöraren, kunna kom
meneleras en förvaltare, och eger vederbö
ramle militärchcf, att vid dylika förekom-

Aug.14. 

" 
16. 
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mamlc fall hos chefen för flottans militär
personal derom göra anmälan, ~ifvensom att 
samtidigt insända f<irslag till Lesättande af 
orvanberörua befattning. G.O. 

Uti en till cltefen för flottans militärpersonal 
ingifven och af denne till chefen för sjöför
svarsdepartementet öfverlemnad skrift, har 
kaptenen H. Starck anhållit att han, som för
ordnats att fijrestå chefskapet för frälserote
l'ingskompaniet under dess uppfordring till 
Carlskrona station, måtte, vid det förhållan· 
cle att detta uppllrag medförde enahanda be
svär och ansvar som chefsbefattningen för 
hvarje annat båtsmanskompani, erhålla må
nacltligt arvode till enahanda belopp som 
båtsmanskompanichef vanligen tillkomme; 

men enär, enligt hvad militärchefen å sta
tionen antört, frälseroteringens nummerstyr
lm, såsom enelast uppgående till 42 man, 
vore jemförelsevis ringa, samt kaptenen Starck 
redan förut uppbure arvoLle i egenskap af 
chef för Tjusts roteringskompani, så har vid 
såclant förhällande och clå på stationen va
rande båtsmanskompanichefel' alltid tillförene 
utan särskillit arvode förestått chefskapet 
för frälseroteringskompaniet, för hvilken be
fattning något arvode icke heller funnes i 
stat uppfördt, kapten stareks ifrågavarande 
ansökning ansetts icke kunna bifallas. Dep.

chefens emb.~skr. 

Från KongL sjökarteverket skall till Kon~l. 
telegrafstyrclsel.i utlemnas ett fullständigt 
exer11ilhtr af elen af förstnämnde verk redan. 
utgifna kartsamligcu, jemte ett exemplar af 
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Aug.l9. 

s. a. 

n 20. 

s. a. 

alla dc kort som framcleles komma aU af 
verket utgifvas. G.O. 
Bestämmelser metlllelalle angåc])(lc fartyg. 
som förläggas i beredskap, ?rpplri,l)gas el let' 
förläggas under repcwation. G.O. 
Bestämmelser mec1c1elade angåentle tjenstgö
ringssky l dighet vid stationen för bestLttning 
å fartyg, som blifvit förlagclt i l:a, 2:a eller 
3:e beredskap. G.O. 
D en efter afiirlne Fr. L. Fischerström lcclig::t 
revisorstjensten uti amiralitetskrigsmanskas
san skall tillsättas endast på förordnand e och 
emot arvode, motsvarande Llen för tjensten 
i nya afiöningsstaten upptagna lön , men ej 
ålderstillägg. K.B. 
I anledning af gjord hemställan att matro
sen vid 6:te kompaniet .;l;i. 9 G. F. Carlsson, 
som erhållit 4 månaders tjenstlellighet för att 
för hälsans vårdande vistas på Gotland, men 
före elen tilltä.nkta afresan så svårt insjuk
nat, att resan icke kunnat verkstinlas, utan 
genomginge vattenkur vid Grunclsborg, måtte, 
enär han vore obemedlad och sjukelomen an
togs vara en följd af förkylning, ådragen i 
kronans tj enst, få under hela tjenstlellighets
ticlen bibehålla sina afiöningsförmåner vid 
kompaniet, med undantag af brödet och på 
viikor i öfrigt, att kronan under den tid le
digheten varalle icke vidkändes villare kost
nad för Carlssons sjukvård, har - enär ge
nom läkarebetyg blifvit styrkt, att Carlsson 
till följd af allmän svaghet varit anvisad att 

' till återvinnande af helsa och krafter, vistas 
på landet, och sålumla, enligt 35 9 2 mom. 
i reglementet för Styrelsen och Förvalt11in-

Ang. 20. 

s. d. 

)) 21. 

)) 
2(:). 

s. d. 
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gen vid sjöförsvarets stationer den 22Maj 1872, 
varit berättigad att lmller tiden uppbära full 
aftöning, samt \len omständighet att militär
chefen vid Stockholms station för ·Llet upp
gifua iimlamålet funnit nödigt bevilja Car·ls
::;on tjenstledighet, icke kunde utgöra hinder 
för honom att komma i åtnjutande af de för
måner honom s;'\,som sjuk författningsenligt 
tillkomme - Kongl. Maj:t förklarat att, i 
afseende å Carlssons lönefö.rmåner m1der 
f'jnkdomstiden skall förfaras i enlighet med 
g~Lllaucle r egl.ementes föreskrifter. K.B. 
Undedöjtnantcme W. Elers och grefve A. 
Hamilton skola tleltaga i clen kurs vid gym
llastiska Central-institutet, som den 1 Sep
t ember 1875 tager sin början. Löjtnanten 
C. G. von Diederichs och underlöjtnanten 
E. Schale skola fortsätta elen af dem förli
det år påbörjade lärokurs vid sanuna insti
tut. G.O. 
Skjutförsök mot utdömda delar af Kungs
holms fästning skola verkställas af monitorn 
"Loke" och kanonbåten "Blencla" i slutet af 
Augusti månad 1875 eller början af nästpå
följancle månacl. G.O. 
K ommendörkaptenerna S. Pantzerhielm och 
J. Ameen skola föra afdelningschefs-befäls
tecken umler simulaoren å Östgöta-kusten. 
G.O. 
Bestämmelser meddelade angående militär
chefs skyldighet att till vederbörande station 
återsända besättning å fartyg, som blifvit af
mönstraclt. G.O. 
Korvetterna "Balcler'( och "Gefle" skola för-
läggas i 3:e ber edskap. G.O. 
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Aug. 26. För nu anbefahla expcrlitioner med korvet
terna "Balclet·:' och "Gefle " skola, ntöfYet' 
besättningslistan, kommenderas på den först
nämnde 4 officerare och på dm1 senare 3 offi
ce.rare. G.O. 

S. d. Bestämmelser medllelade angående förlägg
ning i bereliskap ell er nppHiggning af de un
der kommentHireu C. P. Virgins befäl st~Uda 
fartyg tillika meJ korvetterna ''Chapman", 
'• Lagerbjelke '' och ''Norrköping ", itfvensom 
kanonbåten ''Gnnhiltl ". G.O. 

S. d. Besättningslistoma på k:-monbittarna "Hog
land" och "Carlsuml·' skola, tlJlder den tid, 
som dessa fart,Yg genom G.O. denna dag 
blifvit stälda till milWirchefernas förfogan
de, förminskas med ; 

2:a kl. sjömiili: 
af minörafdelningen . . ..... , . . . . . . . . . . . . 4. 
, artilleriafdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

3:e kl. sjöutlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Overoende af klass: 

IIornblåsare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
skeppsgossar ..... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
G.O. 

S. d. Ynglingarne Björldqml, Bergenstråle, Lid
beck och Ralmm tillåtas att såsom extra 
kadetter på egen kost åtfölja korvetten ''Bal
der'', samt ynglillgarne Gxn,mme, Björkman, 
Sparre och Ström att i samn1a egens kap åt
följa korvetten ··Gefle", under de~sa fartygs 
nu förestående expedit ioner. G.Q. 

, 27. Uneler denna dag har KongL 1\faj:t 
dels fa,ststält reglemente för öfverstyrel

sen och organisationen, iifvensom fömyadt 
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reglemente för styr elsen och förvaltningen 
Yicl stationerna, 

tlels meclclelat Yissa bestämmelser för verk
stiillighet af de i reglementena gifmt före
skrifter, 

dels ock ntfi:inlat instmktioner för chefen 
för flottans militärpersonaJ, och 

för öfYerdireHören viLlmariningcniörstatcn, 
samt 

Jrmrjemte Kongl. :Mnj:t i sammanhang här
mell funnit godt, blantl annat merlgifnt, att 
embcts- och ~jenstemi:in samt underbefiil vid 
Eongl. flottan skola, mot skylLlighet att hä
danefter ega flottans reglemente, vara berät
tigade att erhålla ej minrlre ett exemplar af 
hvart<lera af bertida tvenne reglementen i.in 

ock af det under den 19 Februari 1875 fast· 
stälila reglemente för sjötjenstgöringen, samt 
att hvar och en , som hiiclanefter ntniimnes 
till officer ell er UJl(lerofficer, eller deras ve
Llerlike, skall , emot enahamla, skyldighet, 
]wstnaclsfritt för clem, fiirses metl ett exem
l1lar af samma reglementen; 

hvarförutom Kong l. 1\Irtj :t fftSt.3t:ilt stat för 
Kongl. f:lottans elrlare- och hamltverkskom· 
panier. K.B. (särsldldt tryckt). 

Ang. 27. Utfiinlacle fömyacle i.nstruktioner för clem, 
som blifva till generalmönstringars förrättan
Lie med Kongl. :flottans särskilda kårer för
ordnade; för inspektörerne vid båtsmanshål
let, och för cheferna vicl flottans båtsmans

kompanier. ILB. 
0 187~'"' S. d.' Untlerhållet af cle skep11sgossar, som ar o 

antagits vid Stockholms station, skall utgå 
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Aug. 27. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

) ) 30. 

med <lagen 11iist efter den, då antagningen 
skedde. K.B. 
Inköp af elen för uppförandet af 2:ne ±:yrar 
vicl inloppet till Ratam, hamn behiifliga mark 
får ske mot ett pris af 200 kr., till hvillwt 
värde densamma vid lamltm~itareför6ittning 
uppskattats och hvarmed jonlegat·c·.n förida
rat sig nöjd. K.B. 
Lotsdirektören C. B. J,illic!töiik beviljas af
::;ked meJ rättighet fiir honom att fri'tn och 
med den l September 1875 från amiralitets
krigsmans-kassan uppbära en årlig pe11sion 
af 2,200 kr. ~tfYensom att, p:t grund af K.B. 
den 2 Juni nämnde år, fri'm allm~in11a indrag
ningsstaten under sin återstitende lifstid åt
Itjnta ett årligt belopp af 2,750 kr. K.B. 
skeppsgossebriggarna "Snappopp" och '' Skir
ner" skola efter slutade ex:peditioner upp-

. lägggas, "af \Virsen" skall vicl samma tid 
ställas till militärchefen::; förfogande i och 
för skeppsgassames förberedande öfningar 
samt derefter, då det härtill ej vidare er
fordras, uppläggas. G.O. 
Ångfartyget "Valkyrian a skall, när detsam
ma ej erfordms för genom G. O. den 19 Febr. 
1875 best~imda tmusporter , ntaf militärchefen 
anmälas hos Yarfschefen till förHiggning i l :a 
ueredskap. G.O. 
Kanobåten "Gnnhild·' skall, försedd med fn]]a 
:fijrråd, omkring den 1 No.yember 1875 afgå 
på vinterexpedition till rikets ve::; tknst. Be
si.ittningslista.n lika med lmnoub.lten "lnge
gerds". G.O. 
l'a.nsarb1tarna "llildtu··', ''Björn'' och ·'Söl ve'' 
::;kula efter återkomsten till stationen afmun, 

Aug 30. 

)) 31. 

s. a. 

s. el. 

s. d. 

Sept. 10. 

s. a. 

14. 

l U;) 

:-;tras och förläggas i 2:a bet·edsJwp. Carls
krona station tillhönm<le bef~il , underbef~il 
ocl1 manskap af dessa fartygs bes~ittningar 
skola dit åters~in clas . G.O. 
P<msarbåten "Folke" skall, efter emottagan
clet från J\Iotala mek:wislm verkf) tacl, föras 
till Stockholm och t ill svieb re tillhöra clerva
ra.mle station af flottan. G.O. 
Till chef å pansarb:'lten '·Folke" (af HilLlurs 
klass) beordras kaptenen O Elliot. G.O. 
Löjtnanten C. von Dardel beviljas en m<'tnads 
förbugning å elen honom under elen 15 Juni 
1875 Leviljacle in- och utrikes tjenstledighet. 
G.O. 
'rill chef å kanonbåten "Gunhilcl", seelan elen
samma återkommit från Matvik beordras kap
tenen G. af 'l'rolle. G.O. 
Kommemlörkaptenen A. Lind af Hage by skall, 
i stället för kommendörkaptenen O. Lage-r
berg, från och mecl elen 1 September 1875 
tills vidare vara chef för skeppsgossekåren. 
G. O. 
Kanonbåtarna "Astrid", "Aslög" och "Sigricl" 
skola förläggas uneler reparation. G.O. 
Pansarbåten ·•Folke" skall afmönstras och 
förl~iggas i 2:a uereclskap. G.O. 
V arfscheferna vid flottans stationer skola, 
mecl stöd af de reglementerade besättnings
listorna, bestämma om fördelning af hy tter
na, så att viss hytt alltid må tillkomma viss 
befattning ombonl, 1örancle likv~Ll å cle far
tyg, som i allmänhet användas för expeditio
ner till aflägsnare farvatten, såsom fregatten 
''Vanadis" jemte korvetterna "Balder" oeh 
"lfeHe·' samt å till k<Lclettfar tyg begagnade 
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konettcn ''Norrköping", öfvertaliga hytter 
afses för att jernlikt s 497 mom. 3 c. i reg
lementet för sjötjenstgöringen disponeras efter 
fartygschefe11S besti.immamle; derjemte skola 
de utf~ircla föreskrift till cheferna å de nt
g~tende fartyg att, efter expeditionens slut i 
fartygets observations-jonmal afgifva förslag 
angående erforderlig aminredning af förråds
rummen m. m. G.O. 

Sept. 14. KorYetterna "Chapman" och "Lagerbjelke" 
s]wla, sedan de hlifvit förlagrle i 3:e bered
skap, st~illas till vederbörande militiirchefs 
förfogande, för att användas i och för rekry
ternas fö:rberedamle öfningar; då desamma i 
höst ej yida~'e för sagda ändamål erfordras, 
»l~ol<:t llessa f~\rtyg uppläggas, 

s. 

Den i G.O. den 19 sistl. Augusti mw'ten
{le kommendering af en del af besättningen 
vid· fartygs förlägganlle i 3:c beredskap gifna 
bestämmelsen skall, med hänsyn till dessa 
håda fartygs nu anbefa.lda anv~imlande, in
skränkas till 

U p p börds konstapeln, 
Uppbördsskepparen och 
UppbörJstimmermannen. G.O. 

el., Löjtnanten H. \V erlingskall placeras j) å, Carl s
krona station af Kongl. flottan. G.O. 

17., Sedan lotsstyrelsen inkommit med förslag till 
återbesättande af lediga chefsbefattningen i 
U me å fördelning af N orm lotsdistriktet, har 
Kongl. lVIaj:t, i anledning af elen flervid gjor
ua anmälan, att förslag till föränclraclregle
:t;·ing af lotsbefälets verksamhet vore hos be
lpiil.~a, '$tyrelse under utarbetning, funnit ifrå
g~wa~·aude tjenstebefattning icke för närva-
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n:tntlc böra på ordinarie st::tt tills~ittas, utan 
tillsvidare på, föronlnamle nppr~ittltållas; i 
sammanhang ll\-al'nlell t. f. lotsföl'llelningsche
fen , lots;Uclermmmen K. \V. \V. Sundeman fiir
ordnats att. tillsYidarc under de i K.B. den 
2 April 187,) stallgade vilkor fortfarande be
stricla chefsbefattningen i Umeå fördelning 
af Norra lotsdistriktet. KB. 

Sept. 17. Seclan 1\Iotala mekaniska verkstaLls aldiebo
lag, hvilket genom den 31 Oktober 1873 af
slntadt kontrakt åtagit sig att före Augusti 
nu1nacls utgång år 1874 till kronan afiemna 
en kanonbåt af jern, seelermera kalla<l ''Bien
da", samt, uppå gjonl nnclerd. ansökning, 
f<'ttt sig beviljad 2 månaders förHingning i 
levereringsterminen, - först den 21 Maj 1875 
till kronan aH,emnat n~imncla kanonbåt, hade 
bolaget i öfverensstämmelse med kontraktet, 
ansetts sky l dig t erlägga 90 kr. i vite för h varje 
den förHing<la leYereringsterminen 1ifverskju
tande dag, utgörande för ticlen från och med 
den l November 1874 till elen 21 l\Iaj 1875, 
me<l afclrag af 4 dagar, Llå fart,yget varit af 
kronan clisponeraclt, eller för 179 dagar, 
17,730 kr.. hvilket belopp blifvit viLl slutli
qviden med bolaget innelu'lllet. 

Upp,~ ;;tnsökning om eftergift om vitesbö
terne, har Kongl. lVIaj:t på det sätt ansök
ningen bifalLit, att den del af försutna vitet, 
som . motsvarade ticlen från och med elen l 
November 1874 intill elen dag då verkstads
holaget aJ;J,sett E~ig kunna fullgöra leveransen 
eller till elen 14 ]\fars 1875, i Nåder efter
gifvits, i följd lryaraJ beloppet af detta vite , 
11tg\irande för 133 daga;e 11,970 . b·. finge 
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till bolaget utanordnas; och skulle af åter
stoden godtgöras sådana utgifter, som den 
förrlröjlla leveransen ådragit kronan, eller 
ersättningar för resor och traktamenten efter 
den i kontraktet bestämda leveranstiden äf
vensom till kronans ombud vid byggnadsar
betet för dess vistelse efter samma tid vid 
verkstaden, mell flera, hvilka golltgörelser 
skulle uppdebiteras å de särskilda anslags
titlar från hvilka berörda utgifter utgått. 
H vad derefter qvarstode af det innehållna 
vitesbeloppet skulle öfverlenmas till direk
tionen öfver amiralitets-krigsmanskassan, för 
att tillgodokomma denna kassas enke- och 
gratialfoml. KB. 

Sept. 17. Sedan arbetena å elen nya lyftkranen å Stock
holms stations galenrarf fullständigt afslu
tats, eger förvaltningen af sjöärendena be
stämma huruvida elen gamla kranen, sådan 
elen nu befinnes, bör förs~Lljas, eller om elen
samma genom varfvets försorg bCir nedtagas 
och materialierna lleraf antingen försmjas 
eller ock användas, allt efter som för kro
nan finnes mest förmånligt. K.B. 

S. u. Kammarskrifvaren vill Carlskr·ona station G-. 
vV. Cimmeruahl berättigas att lmller en till 
af 3 år, derest han förordnas till revisor i 
amiralitets-krigsmanskassan och så länge han 
innehar fororclnamlet, qvarstå å flottans stat, 
emot afståemle uneler tiden af alla mecl hans 
kammarskrifvaretjenst förenade löneförmåner; 
i sammanhang hvarmed en af nämnde stations 
militärchef gjord framställning, att den, som 
vareler törordnad att bestrida Cimmenlahls 
kammarskrifvaretjenst, jemväl måtte erhålla 
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löneförhiijning -rftcr v1;-;sa å e, f(irklaras, en i il· 
framställningen icke fnnnes öfverensstämman
de mcll Lle af Kongl. 1\hj:t, efter riksdagens 
höran<le, i K.B:t den 18 December 187-1: ;-;tall
galle grumler för tillämpning aJ då faststälcl 
ny stat för civilpersonalen vid stationerna, 
icke kunna vinna Nådigt bifall. 1\:.B. 

Sept. 17. Kostnallen för anbefalda och vill Carlskrona 
station uppgjorua förslag till titelbi5cker , npp· 
gående enligt angifne räkningm· till 157 kt·. 
98 öre skall genom förvaltningen af sjö
ärendena till stationen utbetalas att utgtL 
af 5:te hufvmltitclns allmiinna besparingar. 
KB. 

S. d. :M:eu anmälan att tvekan yppats angåemle 
rätta förståndet af 521 § mom. 4 i g~illamle 
reglemente fCir sj(itjenstgöringen, har militär
chefen vicl flottans station i Carlskrona hem
stält frågan om tollmingen af detta mom. 
till Kongl. :M:aj:ts Nålliga pröfning och der
vid, med föddarande att han delalle den af 
förvaltningsdirektionen utta.latle åsigt att 
ifrågavarande mom. syntes innebära rät
.tighet för uppbönll:'man att efter föregången 
reskontrering af brister och Cifverskott till
goclober~llma sig ersättning i kontant för de 
procenter, som befinnas vara i behåll inom 
de i reglementet medgifna eller för de så 
kallafle lagliga besparingsöfverskotten, för 
egen del föronlat en sådan tolkning, helst 
densamma vore förenlig med stallgandet i 1 
s 8 mom. af 1812 års afskrifningsreglemente 
i afseende å proviantuppbörden af flottans 
fartyg, hvilket stadgande hitintills blifvit til
Himpadt och fortfarande syntes vara gällande; 
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Och som rlen af miliUirchefen sålunda fiir
Ol'(lmlc tolkning af sjötjenstgöringsreglemen
tets stadgande uti ifrågavarande ~ och morn. 
vore öfvereusstämmande med den i K.B. den 
2 Oktober 1807 meddelade förklaring samt 
statskontorets i anledning dm·af utfärdade 
kungörelse angående rätta först:lndet af 1 8 
8 mom. i 1812 års reglemente rörande upp
bönl och redovisning af spanmål, proviant 
och fouragepersedlar vid kronans magasin och 
sjukhus samtumler sjöexpeditioner om skepps
bord den 27 derpå följande Oktober - har 
Kongl. J\1aj:t, i följd htiraf, förklarat redo
giirarc å flottans fartyg tillsvida1·e ber~ittigade 
till lösen för de öfverskott dem såsom afskrif
ningsprocent tillkommer. K.B. 

Sept. 17. Direktören vid mariningeniörstaten V. Gjer
ling, hvilken blifvit förflyttad från Carlskro
na till tjenstgöring på Stocklwlms station, 
tillerkännes såsom biclrag till bestridande af 
lcostnaclerna för hans flyttning till Stockholm, 
ett belopp, motsvarande 10 procent af elen 
kommenclörlmptcn vicl Kongl. flottan enligt 
staten af den 2 September 1873 tillkomman
de fasta lön eller 315 ~~ronor att utgå af 5:te 
hufvadtitelns allmänna besparingar. K.B. 

S. a. l:a klassens sjöman .il:i. 20 Carlsson af l:a 
matroskompaniet tilldelas för rällllning af men
niskolif en belöning af 50 kronor i guld att 
från 5:te hutvucltitelns allmtinna besparingar 
utbetalas till chefen för flottans militärper
sonal för att genom hans försorg på lämp
lio-t sätt den belönalie tillställas. K.B. o 

S. d. Lotsåldermannen vicl Väderöarnos lotsplats 
inom vestra lotsdistriktet B. Hansson, som 
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under en snart 4i3-årig tjensteticl, rleraf niir
mare 32 år i egenskap af ålderman v.iclniinmde 
lotsplats, stiiLlse ådagalagt nit och trohet i 
förening meLl en i öfrigt Ledranr1e Yamlel 
tillLlelas ett exemplar i silfver af medaljen 
utaf 8:cle storleken mecl inskrift "för nit och 
redlighet i rikets tjenst" a.tt i hiigbh'ttt band 
med gula kauter b~iras å bröstet; och slmll 
statskontoret ombesörja präglingen af medal
jen emot m·siittning fritn det å lotsverkets 
sta.t uppförda anslag till extra utgifter samt 
öfverlemna densamma till lotsstyrelsen, för 
att på Himpligt s~itt Jen belönade tillställas. 
K. R 

Sept. 17. För lotsningsförrättningar till Harniis hamn 
vid Geflelmgtens vesh·a sida tiltimpas lots
taxan .;W. 2, hvilket skall genom lotsstyrel
sens försorg kungöras. K.B. 

S. el. Kommendörkaptenen G. N. af Kloreker skall, 
efter kommenuören grefve A. R. Cronstedt, 
från och med llen 1 Oktober 1875 och tills 
vidare vara chef för sjötruppemu vid Cm·ls
krona station. G.O. 

" 
)) 

s. 

" 

18. Kanonbftten "Blemla'' skall uppläggas. G.O. 

20. 

el. 

21. 

Korvetterna "Thor" och ''Norrköping" skola 
nppli:lggas. G.O. 

Kommemlörkaptenen G. N. af Kloreker be
viljas fem månaders ut- och inrikes tjenst
ledighet från elen 1 November 1875. G.O. 

Kommendörkaptenen J. U. G. Ameen skall 
tills vidare vara stabschef hos chefen för 
flottans militärpersonal samt upphöra att va
ra ledamot i Sjöförsvarsdepartementets mili
täriskt tekniska byrå. G.O. 
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Sept. 22. 

24. 

s. el. 

s. d. 

Löjtnanten R Stnart beordras Lleltaga i <len 
kurs vicl gymnastiska central-institutet som 
den l innevaranlie månad tog sin början. 
G.O. 
J\[ecl bifall till lotsstyrelsens hemst~illan att, 
enär 1emälte embetsverk vore betällkt på att 
inkomma med urulenl. förslag tilllotsbefälets 
ombildning, chefshefattningen för norra lots
Jistriktet måtte tillsättas endast på förord
nande, har kaptenlöjtnanten å flottans imlrag
ningsstat H. R. Ankarerona ~orm·dnats att 
tills vidare hestrida nämnde chefsbefattning, 
mecl åtnjutande af de med samma befattning 
förenade aflöuings- och andra förmåner, men 
mecl skyldighet att under ticlen afstå sin å 
indragningsstaten innehafvamle lön. K.B. 
Lotskaptenen och chefen för Carlskrona lots
fördelning m. m. A. L. Zielfelt beordras att 
å clag, som lotsstyrelsen eger bestämma, in
finna sig i Stockholm för att biträda ej min
dre vicl utarbetande af de uppgifter och för
slag, som enligt K.B:t den 5 Juni 1874 det 
åligger lotsstyrelsen att afgifva i och för ut
färdande af ny lotsföronlning, än ock vicl de 
utredningar i öfrigt rörande lotsväsendet, som 
kunna finnas erforderliga, hvarvid Zielfelt 
eger att, jemte resekostnadsersättning enligt 
gällande resereglemente för resorna från Cm· Is
krona till Stockholm och åter, uneler vistan
det i Stockholm så länge uppdraget varar 
åtnjuta ett traktamente af 8 kr. för dag att 
utgå af behållna lots- och fyrmedeL K.B. 
l anledning af yppad tvekan vid tillämpning 
af stadgandet i s 149 mom. 4 af 1872 års 
reglemente för styrelseu och förvaltningen vid 
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Rtat-innema i fråga om ·löneafdrag för civil
sta te11R emhets- och tjcnstcm~in lm der tjenst
leclighet, har Kongl. 1\iaj:t, som uti det den 
27 Augusti 1875 fasstäida förn;yade nådiga 
reglemente för styrelsen och förvaltningen 
vitl stationerna meddelat bestämmelser angå
ende innehållning af aflöning för de tjenste
mäJ~ , som uppbära lönetillägg efter vissa års 
~jentetid, ansett annan föreskrift ej erfordras 
i.in att de i berörde reglemente stadgade grun
der skola följas i de fall, då sådant löneaf
drag ifr:'\.gakommer före elen l Oktober 1875, 
med hvilken dag berörde reglemente träder 
i gällande kraft. K.B. 

Sept. 24. Vid fciredragning af en af daglönarue vid 
3:clje hancltverkskompaniet .A'i. 319 J. Petters
son och .M. 481 N. J. Lagström gjord undercl. 
ansökning att, enär de skadat sig i kronans 
tjenst, Inrarvid för Pettersson forstörts till 
ett värde af 16 kronor uppskattade klädes
persedlar, samt de så skadat sig, att de för 
en längre tid varit urståndsatte att arbeta 
och deruneler uppburit endast half daglön, 
dem må t te af gunst och nåd tilldelas någon 
ersättning för sålunda lidna förluster, har 
Kongl. Maj:t ansett skäl icke förekomma att 
i vidsträeldare mån bifalla ansökningen än 
att Pettersson, såsom ersättning för nämnde 
beklädnadspersedlar i Nåder tilldelats ett be
lopp af 16 kr. att genom förvaltningens af 
sjö~irencleua försorg till honom utbetalas af 
5:te hufvucltitelns allmänna besparingar. K.B. 

S. el. En af öfverkonstapeln å flottans nya reserv
stat C. J. Holmström gjord unclerd. ansök
ning om årlig gratifikation för i kronans tjenst 

9 
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ådragen kropp'>skada -har Kongl. l\faj:t fnn
nit icke böra vinna nådigt afseemle. K.J3. 

Sept. 24. Kongl. lVIaj:t har förklarat hinder icl\o möta 
för uteleJning åt en underofficer och mam:knp 
vid flottan af gratifilmtionsmeLlcl lemnaLle af 
handelshuset G. Ernberg & C:o i Carlskeona 
for biträde vid släckning af utbruten eld å 
en kollast. Dep.-chefens emb.-skr. 

S. d. Af förre revisorn C. F. Rönström och fijl'l'e 
kammarski·ifvaren C. A. 1'. Brunn gjonl uu
derd. ansökning att få månacltligen uppbära 
sina pensioner jemte direktionens öfver ami
ralitets-krigsmanskassan tleröfver inforuratle 
umlerd. utlåtande, öfverlemnas till Llcn för 
onlnanue af flottans pensionsväsende tillsat
ta komite för att tagas i öfvervLigamle viu 
afgifvamle af uess förslag i ämnet. Dep.
chefens emb.:skr. 

S. d. Komiten för granskning af reglementet för 
navigationsskolorna skall tills vidare åtskil
jas för att ånyo sammanträda å uen ticl, som 
af chefen for Sjöförsvarsdepartementet kom
mer att bestämmas. Dep.-chefens emb.-skr. 

S. d. 1'ill nu förestående expeditioner med korvet
terna "Balder'' och '·Gefle" skola, utöfver det 
i besättningslistorna för desse fartyg upp
tagna antal underofficerare, kommeneleras: 

På korvett111.~ B a lde1·: 

Styrman ....... l, 
Konstaplar .... _ 2, 
Skeppare ....... l samt 

På korvetten Ge (le: 
Styrman ....... 1, 
Konstaplar . 2, 
SkepJ)are ..... . l, livaremot antalet un-
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derofficcrskorporaler inom motsvarande afdel
ninga.r i samma fiirhållande skall minskas. 
G.O. 

Sept. 24. G.O. (len 27 Februari och 23 lVIars 1875 an
gåemle maskinisters och maskinistlärlingars 
m. fl:s kommenclering till sjötjenst genom 
varfscheferna, skall vara gällande äfven nu 
vid skeende kommemlering af besättningar 
till de i höst utgående korvetterna "Balder" 
och "Gefle" samt kanonbåten "Svensksund" 
G.O. 

S. d. Cheferna på korvetterna "Balder" och "Gefle" 
skola taga befattni11g med de respektive far
tygens utrustning den 15 och chefen på ka
nonbåten "Gunhild" den 25 Oktober 1875; 
de båda omförmälda korvetterna skola in
mönstras den 25 och kanonbåten "Gunhild" 
den 30 i samma månad. G.O. 

" 27. Pansarbåten "Folke" skall klargöras och för· 
ses med tre dagars förråd, för att efter den 
3 Oktober 1875 å dag, som af militäriskt 
tekniska byrån kommer att bestämmas, kunna 
utgå till skärgården i och för försöks an
ställande med fartyget och dess artilleri. I 
och för lavettens besigtning skall en ingeniör 

Okt. 

28. 
beordras att medfölja. G.O. 
Kaptenen G. E. Ulff skall inställa sig i Stock
holm den 4 Oktober 1875, för att i egenskap 
af sekreterare till Svensk-Norska signal-ko· 
miten, ombesörja tryckning och korrektur
läsning m. m. af Signalbokens 2:a del. G.O. 

1. I anledning af gjord umlerd. hemställan om 
vissa förändringar och reparationer uti den 
till Kongl. Sjöförsvars-departementets expe
llitioner samt mitiWriskt telmiska byrå och 
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bibliotek upplåtna vamngen i huset .. tY. ll å 
Riduarholmen, i ~imlamål att bereda embets
rum åt chefen för Rottans militärpersonal 
och hans expedition, - har Kongl. Maj:t, 
med bifall härtill, tillåtit, dels att de nö
diga reparationorne och förändringarna skola 
genom öfverintendentsembetets försorg vid
tagas i enlighet med uppgjord ritning och 
kostnadsförslag, dels att kostnaelen, så v~il 
härför, som för anskaffning af möbler och 
imedning uti ifråg·avarande nva embetslokal 

.._, ,; ' 
dessa sednare beräknaele till omkri11g 2,500 
kr., skola genom förvaltningen af sjöären
dena bestridas och utgå af 5:te hufvutitelns 
allmänna besparingar. Dep.-chefens emb.-skr. 

Okt. l. Jl.fecl bifall till en aflotsstyrelsen gjonlfram
ställning har Kongl. JHaj:t funnit goclt för
klara, att den del af skäret Svenska Höo·ar-

b 

ne i Stockholms län, som benämnes Stören 
och h varå elen redan år 1874 fullbonlaele ~yr
inrättningen vore belägen, jcmte <le Stören 
omgifvancle öar och skär skola till lotsver
ket afträdas i elen ordning och på de vilkor 
förordningen angåemle jords och lägenhets 
afträclande för allmänt behof den 14 April 
1866 bestämmer. KB. 

S. d. Sedan lotsstyrelsen hos Kongl. Maj:t dels 

framlagt en ungefärlig beräkning af lotsver
kets disponibla tillgångar och dess förestå
ende utgifter för år 1876, enligt hvilken de 
sednare skulle komma att öfverstig<t de förre 
med 209,392 kr. G6 öre, dels ock hemstält 
om förbättring i löneiukomsterna i allmänhet 
såväl för styreisens embets- och tjenstemän 
som fijr den vid lots- och fyrinntittningen an-
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st~ihl::t personal, - har Kongl. Maj:t, jemte 
det frågan om förhöjande af fyr- och båk
afgiften samt en sådan afgifts erläggande af 
inrikes sjöfarten icke funnits böra till nådig 
pröfning upptagas, innan frågorna om de för 
lots- och fyrinrättning·en erforderlio·a uto·if-

~ b b 

ter samt om lämpligaste sättet för behofvens 
fyllande vunnit fullstämlig utredning, upp
drab it åt lotsstyrelsen att, så fort ske kan, 
med en elylik utredning inkomma och i sam· 
manhang dermed föreslå sådan reglering af 
lotsbefiilet, hvarigenom, utan att nödig till
syn och kontroll å betjoningen eftersättas, 
större enkelhet och skyndsamhet vid ärende
nas handläggning åstadkommas, äfvensom att 
uppgöra förslag till definitiv lönereglering 
för de hos styrelsen anstälda embets- och tjen
stemän samt för elen till lots- och fyrinrätt
ningen i öfrigt och till lifräddningsväsendet 
höranele personal, som kan anses böra med 
fast aflöning förses. K.B. 

Okt. l. Kaptenen J. C. E. Christerson skall besöka 
Danmark, Tyskland, Frankrike, England och 
Italien i ändamål, att derstädes inhemta un
derrättelse om de förbättringar och framsteg 
inom artilleriet, som i dessa länder hafva egt 
rum; egande bemälde kapten att åter inträffa 
i Stockholm före nästkommande December 
månaels slut. G.O. 

S. d. Löjtnanten J. A. V. Bmckström skall, under 
kaptenen Christersons kommendering utrikes, 
i hans ställe tjenstgöra som ledamot i Sjö
försvars-departementets militäriskt tekniska 
byrå. G. O. 
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Okt. 

, 

" 

)) 

l. För unuerofficerarne vid K. flottans hamlt
verksstat fastställes lika uniform och grad
beteckningar som f. n. äro anbefalua för K. 
flottans underofficerare, likväl med llet un
dantag att handtverksunderofficerare lwar
ken bära sidogevär eller gehäng. Denna uni
form skall afunderofficerarne vid hamitverks
staten vara anlagd seunast elen l J\IIaj 1877. 

De för matroskompaniernas bekHidnad samt 
distinktions- och uppmuntringstecken fast
stäida modeller skola vara gällande äfven 
för eldare- och handtverkskompanierna. G. O. 

5. Löjtnanten R. Stuarts kommendering enligt 
G.O. den 22 September 1875 att delta{)'a i 

b 

pågående kurs vid gymnastiska central-in-
stitutet skall upphöra. G.O. 
Kaptenen A. P. Lilliehöök skall från och 
med elen 10 i denna månad tillsvidare vara 
adjutant i sjöförsvars-departementets kom
mancloexpeuition i stället för kaptenen Ch. 
E. dB Champs, som samrna dag från denna. 
befattning afgår. G.O. 

7. Kommendörkaptenen F. Thorssell skall före
stå chefskapet för sjötrupperna vid Carlskrona 
station uneler kommendörkaptenen G. af Klerc
lmrs nu beviljade tjenstleclighet och kommen
llörkaptenen S. A. Lagerberg bestrida chef
skapet för skeppsgossekåren från och med 
den 11 dennes och uneler den tid kommen
dörkaptenen A. Lind af Hageby, såsom le
damot af komiten för ordnande af flottans 
pensionsväsencle, är förhindrad att denna be
fattning utöfva. G.O. 

8. Till kaptenen vid fiottan J. C. Christerson 
hvilken beonlrats afi:e:m till Danmark, Tysk~ 

Okt. 

s. 

JlG 

lanll, Frankrike, England och Italien för att 
inbomta unclcr6tttelser om de förbättringar 
och framsteg inom artilleriet, som i sagda 
J~imler egt rnm, - skall, i likhet med hvad 
genom KB:t den 30 April 1875 blifvit kap
tenen C. J. Ekermanu beviljad t, utgå för re
sorna inom Sverige ersättning enligt gällan
de resereglemente, hvarjemte han från och 
meu llagen näst efter elen clå Sverige lenmas 
och framgent till och med dagen före elen, 
då han till hemlandet återkommer, skall ega 
bermma traktamentsersättning af l L. 5 sh. 
sterling om dagen och dessutom särskild 
godtgörelse för resorna utom riket äfvensom 
fiir anura i och för uppdragets fullgörande 
oundg~tngliga utgifter, enligt räkning öfver 
verkliga kostnaden, lnrill;:a samtliga utgifter 
skola bestridas af anslaget till stipendier för 
sjöofficerare uneler anställelse i utländsk tjenst 
eller kommendering utrikes. K.B. , 

8. Unllorsölming rörande lämpligaste sättet för 
transporter af ka1;1oner och annan materiel 
emellan Carlskrona-vVexiö jernv~ig och Hot
tans skeppsvarf i Carlskrona får genom varfs
chefens viu Carlsln·ona station försorg verk
ställas, för h vilket ämlamål ett belopp af högst 
1,500 kr. får utgå af behållne underhålls
statsmedel. K.B. 

d. Sellan, i anledning af umlerskepparen J. E. 
Lunuq~ists begät:~n att, enj'· han icke ingått 
på nålhgst faststalda regleRngar af arvode
staten för underofficerspersonalen vid flottan, 
få sig tillerk~iml ersättning för öfverarbeten, 
i enlio·het mecl deu vicl hans antagning till 

b 

underskeppare gällande 1867 års stat, varfs-



120 

Okt. 8. 

cl1efen 'Vid Carlsln·ona station genom resolu
tion den 3 Juni 1875 sig utlåtit att llå Kongl. 
Maj:t dels uti Nåd. Bref den 7 Mars 1873 
meclgifvit, att för underofficerare finge, intill
dess reglering af arvodesstaterna egt rnm, 
tillämpas hvacl i 1836 års reglemente för sty
relsen och ekonomien vore stadgallt i afse
ende på ersättning för ~jenstgöring utöfYer 
den bestämda dagliga tjenstgöringstiden, dels 
ock 1 Nåd. Brefvet den 18 December 1874, 
med fastställande af arvodesstaterna för så 
väl militärafdelningcn som varfsafdelningen, 
förordnat, att de belopp, som från flottans 
stationer reqvirerats för att såsom öfverar
betspenningar utbetalas åt underofficerare och 
månadslönare under år 1875, finge for sådant 
ändamilJ användas endast till de månadslö
nare, som enligt ingångna kontrakt dertill 
vore ovilkorligen berättigade. genom hvilket 
stadgande alla underofficerare betagits rättig
het att erhålla öfverarbetspenningar, alltså 
och då dertill komme, att Lundqvist åtnjöte 
arvode å varfsstat, funne vadschefen fore
nämnde ansökning icke kunna bifallas, -
har förvaltningen uppå häröfver anförde be
svär genom utslag den 20 påföljande Juli sam
ma resolution gillat och fastst~Llt. 

Vid underdånig föredragning af Lundqvists 
i anledning deraf anförde besvär, har Kongl. 
Maj:t funnit skäl icke vara anfördt, som 
kunde föranleda ändring i öfverklagade ut
slaget. K.D. 
Löjtnanten R. G. Stuart placeras från od1 
med den 10 i denna månad på Stockholms 
station. G.O. 

Okt. 

s. 

s. 

)) 
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8. Eniir 8 21 i reglementet fiit· flottan, 2:a delen , 
anbefaller militiirchefema att, när sYenskt 
krigsfartyg afgår eller an kom}11Cr eller friim-

' mamle krigsfartyg anländer eller viLl inlop
vet blifver synligt, <lerom ofonlröjligen afgif
va rapport till Kongl. :Maj:t genom chefen 
för sjöförsvars-departementet och militiirche
fen vill Stockholms station erhåller telegraf
underrättelser i dessa h~inseemlen fn'in vissa 
bestiimlla lotsplatser i Stockholms skärgårrl, 
så npphäfves G.O. den 23 September 1861, 
enligt hvilken lotsåltlermänneu eller ~ildsta 
tjenstgöramle lotsen vid nyssn~immla lostplat
ser i Stockholms skärgård ålades, att till 
sjöförsvars-departementet telegrafera om så
väl örlogsfartygs in- eller utpasserande i den
na skärgård, som ock i händelse desse örlogs
fartyg visat s1g derutanför utan att inlöpa. 
G.O. 

<l. Kaptenen C. de Champs tillåtes att uneler 
den honom beviljade semestern vistas utrikes. 
G.O. 

d. Monitorn uLoke'' samt pansarhåtama 1'Hil
dur 11, '·Sölveu, ''Björn 11 och "Folke 11 skola 
uppläggas. G.O. 

11. Svensk-norska signalkomiten skall ånyo sam
manträda i Stockholm llen 18 dennes, för att 
granska cle .efter innevaramle sommars sjö
expeditioner från såväl svensk som norsk sitla 
framstäida erinringar rörande 11förslaget till 
signal- och evolutionsbok för de förenade ri
kenas krigsfartyg", innan någon vidare tryck
ning af nämnda signalbok företages G.O. 

12. Extra ingeniören F. H. Ringström skall från 
och med den l Kovember 1875 och tills vi-



Okt. 12. 

J) 13. 

" 15. 

S. c1. 

llarc vn,ra verkstadsföreståndare på varfvet 
vid Carlslu·ona station i stället för llirektö
ren G. W. Svensson. G.O. 
Refiialle bakladdningskanoner få hädanefter 
icke be"'ao·nas vid saluter, och skola elylika b b 

kanoner, som tillhöra fartygs bestyckning, 
icke inräknas i det antal kanoner, hvilket 
ett fartyg bör föra, för att enligt § 3 mom. 
l å gällande salutreglemente vara skyldigt 
att salutera. G.O. 
Kaptenen C. F. Ekermanu skall afresa till 
England i och fiir ett s~irskildt uppdrag, h var
om närmare föreskrifter komma att lenmas 
honom af chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet. G.O. 
Kaptenen vid K. flottan C. F. Ekermanu 
skall å tid, som kommandovägen bestämmes, 
beordras afresa till England för att med ''the 
Thames ironworks and ship-building Com
pany" i London uppgöra förslag till kontrakt 
om byggande af ett minfartyg, hvars beskaf
fenhet kommer att uti af chefen för sjöför
svarsdepartementet utfärdad instruktion när
mare l:iestämmas, h varvid Ekermanu eger att, 
utom ersättning för resekostnaderna enligt 
afo·ifvande räkning, under resan och vistel-

b . 

sen utom riket uppbära ett dagtraktamente 
af 30 shilling, hvilken kostnad skall ersättas 
af foncle11 för krigsfartygs byggande. K.B. 
Kammarskr·ifvaren vid Carlskrona stations 
räkenskapskontor C. P. Ringheim förklaras 
berättigad att fi:·ån och mecl månaelen efter 
elen, hvari afsked från kammarskrifvaretjen
sten varder honom beviljadt, uppbära i årlig 
pension från allmänna indragningsstaten ett 

tusen f'em1mm1rafemtio kronor och f1·ån ami
ralitets-krigsmanskassan fyrahunclrafemtio kr. 
eller tilllw;.1a tvåtusen kronor. K.B. 

Okt. 15. ' Vid underd. föredragning af en ntaf rotehål
lare vid 4:e korporalskapet af V estergötlands 
båtsmanskompani uti ingifven skrift förelida
gan öfver deras båtsmäns betungande med 
uppfordring, har Kongl. lVIaj:t, enär, på sätt 
företedt utdrag ur urrpfordringsrulloma från 
Stockholms station utvisat, ifrågavarande 
korporalskap uneler de tio åren näst före in
gången af September 1875, under hvilken 
månall detsamma blifvit till ordinarie tjenst
göring instäldt, icke varit å stationen tjenst
göramle längre tid än tillsammans 2 år och 
9 månader och följaktligen icke under be
rörde tid ens fullgjort elen föreskrifna ordi
narie uppfordringen, funnit rotehållarue hafva 
~almat skäl för sin i nämnde afseende förda 
klagan, men, med afseende derå, att, i följd 
af elen under elen 25 Juni 1875 fömyade upp
fordringsrullan, dessa kompanier komma un
der öfvergången att b]ifva flera efter hvar
anclra följande år uppfordrade, har Kongl. 
1\faj:t uppdragit åt chefen för flottans mili
t~irpersonal att, derest såtlantutan olägenhet 
för tjensten kan ske och han uti öfrigt finner 
omständigheterna del'till föranleda, låta per
mittera och hemföra dem af ifi:ågavarande 
nummer, som ej äro rekryter och sålunda 
böra enligt gällande föreskrifter genomgå 
rekrytkurs vid stationen. K.B. 

S. d. Löjtnanten O. E. G. Norbohm skall från och 
med elen l N o vemLer 1875 och tills vidare 



Okt. lo. 

" 
16. 

s. u. 

" 
19. 

s. el. 

s. el. 

tjenstgiira vi<l generabtabens. kommunika
tionsafdelning. G.O. 
Löjtnanten O. G. R. von Feilitzen skall, efter 
afslutau kurs vi(l teknologiska institutets 
bergsskoleafclelning, tills vidare ställas till 
förvaltningens af sjöärendena förfogamle, för 
att såsom biträde till kontrollofficeren viu 
Finspangs styckebruk derstädes tjenstgiira 
vid kontrolleringen och besigtningen af sh:jut
pjeser och projektiler. G.O. 
Extra ingeniören O. R. Lnmlberg skall från 
och med uen l November 1875 placeras till 
tjenstgöring vid flottans varf i Stockholm. 
G. O. 
Unclerl1ijtnantema A. G. von Schoultz, J. E. 
vVilch:e, G. vV. Ljungqvist och A. H. von 
Schewen placeras till tjenstgöring vid Carls
krona station samt underlöjtnanterna A. W. 
\V allenberg och F. Carlsson till tjenstgöring 
vid Stockholms ståtion. G.O. 
Löjtnanten J. A. V. Bffickström skall afresa 
till Finspong, för att derstädes företaga för
söksskjutning med en 5''.63 kanon för utr(i
nanue af l"' .75 krutets användbarhet i dylika 
pjeser. G.O. 
Chefskapet för eldare- och hancltverkskom
paniet viLl hvardera stationen skall bestridas 
af chef för matroskompanier intilldess att 65 
..,;w. af kompaniets faststäiLla styrka blifvit 
antagna. G.O. 
Bestämmelser, hvilka, förutom hvacl regle
mentet för öfverstyrelsen och organisationen 
uerom föreskrifver, tills vidare skola vara 
gällande vid antagning eller uppflyttning till 
högre sjömansklass af manskap inom de olika 

Okt. 19. 

" s. 
20. 
u. 

22. 

yrkesafdelningarmt vill K. flotbn;; eldare- och 
hanutved::skompanier. G.O. 
Af de till npps~ittniHg anbefahla clLlare- och 

' hanutvcrbkompaniema sl\all <let Yicl Carls
krona station förlagcla beniimnas l:a eldcwe

och hancltverlcskompaniet och Llet vicl Stock
holms station förlagda 2:a eldar·c- och hanclt

verkskompaniet. G.O. 
Kanonbåten "Inge~enl" skall uppläggas. G. O. 
Bestyckningen å korvetten "'af Chapman " 
skall minskas med cle 2 fr~imsta och de 2 
aktersta kanonerna samt sålecles utgöras af 
2 st. 61

/ 2 tums homokanoner af 103 kulors 
vigt och 18 st. 24: l{ kanoner af 145 k 1lors 
vigt. G.O. 
Seclan till följd af nådigt uppdrag, t. f. pre
sidenten C. F. \V ffil'll, jemte clet förslag till 
ny hnfvuubok för förvaltningen af sjöärende
·na öfverlemnats, afgifvit förslag till förän
dringar i bokföringen hos förvaltningen af 
sjöäremlena, har Kongl. 1\'Iaj:t föronlnat: 

l:o. att med ändring af hvacl 8 § i staLl
gama för sjökrigsskolan elen 27 :Mars 1872, 
innehåller angående chefens för skolan skyl
dighet att reclovisa för skolans penningeme
clel, bemälde chef skall ega att hos förvaltnin
gen af sjöäremlena, såsom förskott, reqvirera 
för skolan erforclediga expensmedel, för hvil
ka han bör inom elen 15 December för löpan
de året reuovisa, samt att öfriga utgifter för 
skolan, inom det belopp staten upptager, li
qvideras af förvaltningen af sjöärendena, se
dan el e blifv i t af skolans chef attesterade; 

2:o. att för hvarje af de i fiottans räken
skaper förekommande titlar, hvarå inkomster 
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eller utgifter redovisas, skall upprättas sam
mandrag, upptagamle: dels titel, Yerk eller 
person, från eller till hvilken betalning skett, 
dels kortfattad text, angifvande för hvarje 
inkomst anledningen Llertill och för hvarje 
utgift dess lJeskaffenhet, dels äfven hänvis
ning till verifikationsfolium; skolande införin
gaTne i hufvuclboken gruncla sig på dessa 
titelsamman drag; 

3:o. att förvaltningens af sjöärendena huf
vwlbok skall uneler löpancle året föras sålun
da, att de i sammandragen förekommande 
posterna hopsummerade införas i hufvuclboks
conceptet vederbörligen granskade månad ef
ter månad men att viclrenskrifningen endast 
årssummorna förekomma; 

4:o. att vid hufvmlboken skall för hvarje 
år fogas en förteckning, utvisande dels alla 
oligviderade förskott och dels behållningar 
eller brister å hvarje titel seelan förskotten 
afdragits, för så vid t den bokföringstitel, h varå 
förskottet bli f vi t lemnad t, är känd; 

5:o. att förvaltningens af sjöärendena huf
vuclbok skall med tillhörande kassaräkning, 
titelsammandrag och verifikationer före Llen 
l .M:aj året näst efter det elen omfattar till 
kammarrätten insändas; samt 

G:o. att de sålunda i punlderna 2, 3 och 
5 gifna bestämmelser skola lända till efter
rätte.lse vid redovisningen tör flottans medel 
från och meLl 187G års ingång, men elen i 
4:e punkten omfönnmLla törskottsförteckning 
redan för år 1875 upprättas och hufvudboken 
för samma år vidfogas. 
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I sammanhang hii.rmed har J\ongl. lVIaj:t 
medgifvit att konstituerade kammarförvan
ten hos ~förvaltniJtgen af l':ljöäremlena E. \Voll
gart, som hitddt t. f. presiLlenten \'/mm vid 
upprättande af det nya hufvmlhoksformulä
ret må erhålla i ersättning derför 500 kr. 
att utgå af 5:te hufvudtitelus allmänna hespa
rmgar. K.B. 

Okt. 22. Sedan, upplt framställning af förvaltningen 
af sjöäremlena, genom KB. !len 22 Juli 1875 
förordnats om åtskilliga för~tmlringar i den 
faststi_ilda planen för anläggning af skepps
elocka å galE\rvarfvet vid S _ ockholms station, 
har Kongl. lYiaj:t, i hetraktande af att förvalt
ningen uppå anförda skäl tillstyrkt antagande 
af ett af byggmästaren C. J e hander afgifvet 
anbud å 3GO,OOO kr. för dockanhiggningen 
utan portnischer inuti dockan, funnit godt, 
med upphMvande af föreskriften i ofvannämn
da K.B. om anbringande af portnischer jem
väl inuti dockan, förklara llet af byggmästa
ren C. J e haneler afgifna an hud å dockbygg
nallen meLl 360,000 kr. böra antagas, i öfver
ensstämmelse hvarmecl och med ledning af 
uppgjordt förslagskontrakt, förvaltningen 
egcle med J ehander uppgöra gällande kontrakt 
om dockbyggnadens utföramle. K.B. 

S. d. Nylancl eller elen gtistgifvaregård i Ytterlän
näs socken afVester-Norrlands län som i stäl
let för Ny land kan komma att inrättas, skall 
vara mönstringsplats för båtsmansnumren 
170-181 af Norrlamls 3:e kompani,- Kön
sa eller den gästgifvaregård i Grundsunda 
socken, som i stället för Könsa kan varda 
inrättad skall b1ifva mönstringsplats för föl-
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jamle nummer af Norrlands 4:e kompani, 
nemligen för 157-162 inom Vester-Norrlan<1s 

hin och l G3-175 inom V esterbottens liin. 
KB. 

Okt. 22. :För den händelse det förslag till kontrakt om 
byggande af ett minfartyg, som kaptenen C. 
Ekerma.nn erhållit i uppdrag att uppgöra med 
"the Thames iron works and shipbuilding 
company" i Englaml, skulle af Kongl. 1\ia.j:t 
godkännas och i följd deraf besWlluing af 
ett sådant icke för närvarande komme att 

ske hos firman Samuda Brothers i London, 
skall till sistnämnda firma utbetalas ett be

lopp af 150 L. sterling såsom godtgörelse 
för de af densamma aflemnade ritningar och 
förslag till ett ely likt slags fartyg, hvilket 
belopp skall ntgå från fonden för krigsfartygs 
byggande. K.B. 

S. d. En af Hallands läns lamlsting gjord fram
ställning i fråga om anHiggning af en fyr 
för inseglingen i Kongsbacka-fjorden har 
Kongl. lVIaj:t funnit icke föranleda vidare åt
gärd, än att åt lotsstyrelsen uppdragits att, 
vid afgifvamle af förslag till uppförande af 
nya fyrar, äfven taga i öfvervägandc om och 
i h vilken ordning en fyranläggning i Kongs
backa-fjorden må kunna ifrågakomma. K.B. 

S. d. En af J oh. J o hansson i Lilla Ulfvebo och 
Skällviks socken af Östergötlands län, i egen

skap af rotemästare för roten .A%. 141 af 
Östergötlamls kompani för egen del och å 
öfrige intressenters i roten vägnar, gjord 
unclercl. ansökning att, på angifna skäl, få 
hålla numret vakant och clerför erlägga rote-
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vakan>:afgift, har Kong!. 1\Iaj:t lenmat utan 
afseemle. Dep.-ehefens emb.-skr. 

Okt. 22. Kommeniförkaptenen F. A. Facks skall, nu

der kaptenen C. F. Ekennamt::; fråuvaro, till 
följd af anbefalcl resa till England, i hans 

ställe ställas till förvaltningens af sjöi-irende
na förfogande, för att i egenskap af kronans 
ombud öfvervaka arbetet å den vi Kockums 

mckmtiska verkstad i l\Ialmö uestälda, för 

minors utläggning afsedela ångkranpråm. G. O. 
, 29. Enär tyska regeringen förklarat sig hädan

efter komma att regelbundet till Sverige in
sända beriittelser angående svenska fartyg& 
förolyc)mmlc på eller i närheten af tyska 
kusterna, samt uemiilde regering önskar er
h:'llla liknande beriittelser äfven inom sven
ska farvatten möjligen timande olycksfall 
med tyska fartyg, sit egcr lotsstyrelsen att 
till ntrikes-tlepartementet sådana berättelser 
insända. Dep.-cltefens emb.-skr. 

S. d. I anseende till bristantie utrymme i elen af 
sjökrigsskolan för niirvarancle begagnade Jo
kal kommer, intill dess am10rlunda kan var
da föreskrifvet, elever till 3:e klassen, på 

grund af 30 ~ i Nådiga stadgame för skolan 
!len 27 Mars 1872, icke Yidare att antagas, 
med undantag dock för det fall, att yngling 
redan härförinnan varit fur fullgörande af 

den i berörde S föreshifna sjötjenst anstälcl 
såsom extra kadett å rikets örlogsfartyg, då 
tillsHncl till inträde uti ifrågavarande klass 

må, efter s~irskild pröfning, kunna erhållas. 
Dep.-chefens ernb.-skr. 

S. d. 1\fecl bifall till en af konteramiralen m. m. 
C. P. Vit·gin gjord nmlerd. anhållan om ent-

10 
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janue nummer af Norrlamls 4:e kompani, 
nemligen för 157-162 inom Vester-Norrlamls 
hin oeh 163-175 inom V esterbottens hin. 
KB. 

Okt. 22. För den händelse det förslag till kontrakt om 
byggande af ett minfartyg, som kaptenen C. 
Ekermann erhållit i uppdrag att uppgöra med 
"the Thames iron Works aml shipbuilding 
company 1

' i England, skulle af Kongl. J'viaj:t 
godkännas och i följd cleraf beställning af 
ett sådant icke för närvaranlie komme att 
ske hos finnan Samuda Brothers i London, 
skall till sistnämnda firma utbetalas ett be
lopp af 150 L. sterling såsom goutgörelse 
för de af densamma aflemnade ritningar och 
förslag till ett elylikt slags fartyg, hvilket 
belopp skall utgå från fonden för krigsfartygs 
byggande. KR 

S. d. En af Hallands Hins landsting gjord fram
ställning i fråga om anläggning af en fyr 
för inseglingen i KongsLacka-fjorden har 
Kongl. 1\faj:t funnit icke föranleda vidare åt
gärd, än att åt lotsstyrelsen uppdragits att, 
vitl afgifvamle af förslag till uppförande af 
nya fyrar, äfven taga i öfvervägancle om och 
i h vilken ordning en fyranläggning i Kongs
backa-fjorden må kunna ifrågakomma. KB. 

S. d. En af Jolt. Johansson i Lilla Ulfvebo och 
Skällviks socken af Östergötlands län, i egen
skap af rotemästare för roten .;l::?. 141 af 
Östergötlamls kompani för egen del och å 
öfrige intressenters i roten vägnar, gjord 
umlerd. ansökning att, på angifna skäl, få 
hålla numret vakant och derför erlägga rote-

Okt. 22. 

" 29. 

s. d. 

s. d. 
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valmnf'afgift, har Kong!. l\Iaj:t lenmat utan 
afseeude. Dep.-ehefens ernb.-skr. 
l{ommendörkaptenen F. A. Facks skaJl, un
der kaptenen C. F. Ekennamt::; frånvaro, till 
följd af anbefalcl resa till England, i hans 
ställe st~illas till förvaltningens af sjöi-trende
na ftil'fogande, för att i egenskap af kronans 
ombud öfvervaka arbetet å den vi Kodauns 
meka11iska verkstad i l\Ialmö bestälda, för 
minors utHlggning afsedda ångkranpråm. G. O. 
Enär tyska regeringen förklarat sig hädan
efter komma att regelbundet till Sverige in
siimla Leriittelser angående svenska fartygs 
fcirolycJmmle på eller i närheten af tyska 
kusterna, samt bemiilde regering önskar er
hålla lilmaiHle beriittelser äfven inom s\,en
ska farvatten möjligen timande olycksfall 
med tyska fartyg, så eger lotsstyrelsen att 
till utrikes-!lepartementet sådana berättelser 
insända. Dep.-cltefens emb.-skr. 
I anseende till bristande utrymme i den af 
sjökrigsskolan för närvarande begagnade lo
kal kommer, intill dess annorlunda kan ;rar
da föreskrifvet, elever till 3:e klassen, på 
grund af 30 ~ i Nåtliga stadgame för skolan 
den 27 Mars 1872, ieke Yitlare att antagas, 
metl unelantag dock för det fall, att yngling 
redan härförinnan varit fcir fullgörande af 
den i berörde S föreskrifna sjötjenst austälcl 
såsom extra kadett å rikets örlogsfartyg, då 
tillst:'Lnd till inträlle uti ifrågavarande klass 
må, efter s~irskild pröfi1ing, kunna erhållas. 
Dep.-chefe1~s emb.-skr. 
J\fecl bifall till en af konteramiralen m. m. 
C. P. Virgin gjord um1erd. nnbållan om ent-

10 
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Okt. 29. 

s. d. 

lo(ligamle från det honom untlrr <len 30 De

cember 1874 Nådigst lenmade uppdrag att 

tills vidare vara miliWrledamut i förvaltnin

gen af sjöä,remlena, har Kongl. 1\lnj:t förida

ra t, att nämnda förordnande skall med inne

Yarande Oktober månads utgång upphöra, 

äfvensom att, den sålunda lelliga letlamots

befattnillgen skall tills vidare och i11tilldess 

annorlunda kan vanla förorunadt npprätt

h;Ulas, på sätt vitl hinder for milit~trledamot 

att i förvaltningens förhandlingar deltaga hit

tills varit öfl.igt. 
Till skrifmaterialier och expenser vid chefens 

för flottans militärpersonal stabsexpedition 

skall å 5:te lmfvudtitelns allmäuna besparin

gar anvisas dels för år 1875, nt<ifver för 

ändamålet tillgängliga, af arvouet till che

fen för flottans militärpersonal besparade 

1,135 kr., ett belopp af högst 865 kr. och 

dels för år 1876 en summa af högst 1,600 

kr. K.B. 
För de å de under riksstatens 5:te lmfvud

titel för åren 1872 och 1873 am·isade extra 

onlinarie anslag till handvapen och ammuni

tion uppkomna bes11aringar till sammanlaglit 

belopp af 7,587 kronor 42 öre skola inlös

s~s 200 gevär af 1867 års modell, hvilka, 

utan bajonetter, skola utlemnas från armeens 

förråd till flottan emot ersättning af gevärs

tillverkningskostnad. Återstoden af före

nämnda besparingar skall användas till an

skaffande genom förvaltningens af sjöäremle

na försorg från Norge af Peterson-Krogska 

magasinsgevär till det antal, som för berörda 

öfverskott kan anskaffas. K.B. 

Okt. 29 . 

s. d. 

" 
30. 
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Uppå nnderd. hem;:;tiillnn af Vetenskaps-aka

tlelllien hnr Kongl. 1\'Iaj:t förordnat en komite 

med nppdmg att ,:1tarbeta förslag till ett 

ändamålsenligare anonlnande af meteorologi

ska observationer och utredande af andra 

metl denna angeliigenhet sammanhängande 

frågor, samt i bemälda komite utsett till ord

föramle f. d. lotsdirektören C. B. Lilliehöök 

och till leclamöter: t. f. inspektören för navi

gationsskolorna i riket kommendörkaptenen 

F. V. af Klint, chefen för sjökarteverket, 

kommendörkaptenen 'l'. A. Arvidsson, hamn

kaptenen i Stockholm F . von Sydow och 

tillförordnalle föreståndaren for statens me

teorologiska centralanstalt doktor R. Ru

benson, att på ordforandens kallelse samman

träda i lmfvudstaden den 15 November 1875· 
' egande bemälde så\'äl ordförande som leda-

möter att, under tiden för dess verksamhet 

uppbära ett arvode af 4 kr. hvardera om 

dagen att utgå af 5:te hufvudtitelns allmänna 

besparingar. K.B. 
Till anskaffande af ytterligare lokal för be

sörjandet af undervisning i skeppsbyggeri 

vid navigationsskolan i Göteborg under på

gåemle Hisår har till elirektionens för denna 

skola förfogande ställts ett belopp af högst 

500 kr. att uppå direktionens i mån af be

hof skeende reqvisition, utgå till hälften af 

6:te hufvudtitelns anslag till jordbruket, han

deln och näringarna samt med återstoden af 

allmänna besparingarna på 5:te hufvudtiteln. 

K. B. 
Den vid Kockums mekaniska verkstad i :Malmö 

för flottans räkning under byggnad varande 
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Okt. 30. 

Nov. l. 

s. d. 

5. 

för minors utHiggning afseL1cla ångkranprå
men, hvilken anmälts f~irdig till unJPrgllcnde 
af slutlig besigtning, skall, efter emottagan
uet från verkstaden, föras till Stock hol m 

och tills vidare tillhöra dervaramle station 
af flottan. G.O. 
Kanonbåten "Hogland'' skall, försed<l med 3 
~eckors förråd, inmönstras den 3 N"ovember 
1875, för att från Malmö till Stockholm bog
sera en vid Kockums mekaniska verkstad för 
flottans räkning färdigbygd ångkranpråm. 

Den genom G.O. den 26 Augusti 1875 
reducerade besättningslistan skall ökas med 
följande: 
Underofficerare af styrmans-staten . . . . . . l, 

d:o af maskinist- d:o . . . . . . l , 
l:a kl. sjömän, korporal, af eldareafdelningen 1, 

2:a " el: o af minörafclelningen. . . . . . . . 4, 
af ekonomist- d: o, kock, . . . 1, 
af eldare- d:o . . . . . . . . 2. 

En joll för kranpråmen skall medföras till 
Malmö. G.O. 
I stället för de, uti den för korvetten "af 
Chapman" under den 20 Oktober 1875 be
stämua bestyckning upptagne 24-'il:diga kano
nerna af 145 kulors vigt skola ingå samma 
antal 30-'lb:diga kanoner af 100 kulors vigt. 
G.O. 
Kommendörkaptenen friherre B. O. stackel
berg skall tills vidare tjenstgöra såsom mili
tärledamot i förvaltningen af sjöärend()na. 
G.O. 
Föreskrifter meddelade i afseende på sjöbe
väringsmanskapets mönstringar och möten år 
1876. K.Cirk. 

Nov 5. 

s. d. 
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D:l två sjöförsvaret tillhörande, uti lO:de 
qvarteret af Carlskrona staLl vid Vallgatan 
belägna tomter icke äro för kronan behöflig;a, 
har Kongl. lYiaj:t tillåtit, att desamma må, 

seLlan tiden för nu gällande arrendeaftal till
iindalupit, få efter förutgången offentlig auk
tion uturrenderas på så lång tid ocl1 under 
de vilkor i öfi-igt, som förvaltningen af sjö
iirellllena kan finna skäligt bestämma, dock 
med iakttagande cleraf, att i arrendeartalen 
inflyta förbehåll, att tomterna iifven före elen 
utsatta arrendetidens utgång skola till kro
nan i händelse af behof, efter uppsägning af
tl·iidas. K.B. 
~Iell godkännande af ett utaf förvaltningen 
af sjöärendena gjonlt medgifvamle för bygg- · 
miistaren C. lchancler, såsom entreprenör för 
den anbefalcla dockbyggnaden pit Stockholms 
stations galervarf, att elen för sprängnings
arbetet unJer hvarje dag erforderliga qvan
titet dynamit, Jock icke öfverstigancle en 
centner, finge tillsvidare å galervarfvet för
Yaras på olika, dertill lämpliga ställen, med 
högst . 20 'f{ på h vartdera, under viikor att 
entreprenören härvid iakttoge nödiga färsig
tighetsmått och ansvarade för all Jen skada 
och förlust, som genom ovarsam behandling 
af berörda sprängmateriel utaf honom eller 
hans arbetare kunde förorsakas kronan, 

har Kongl. lVIaj:t medgifvit, det byggmä
staren Ichancler må, så länge sprängnings
arbetet för ifrågavarande dockbyggnad fort
går, uneler noggrannt iakttagande af cle för
sigtighetsmått, som i afsende å transport och 
förvaring af dynamit finnas föreskrifna, äf-
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vensom af dem, hvilka derutöiver kn11na i 
sådant hänseende af vadschefen vid stationen 
varda bestä1mla, få, på sätt och under de 
vilkor i öfrigt, som af förvaltningen föreskrif
vits, å galervarfvet förvara ofvanuppgifna 
qvantitct dynamit; böra]1(le vederbörande po
iismyndigbet i Stockholm umlerrättas om de 
ställen, der dynamiten s~Unmla blifver förva
rad. K.B. 

Nov. 5. Löjtnhnten i Kongl. flottan 'rb. C. A. Sand
ström, hvilken i och för genomgåemle af en 
kurs i skeppsbyggeri vid Royal Naval College 
i Greenwich f(irunnats stipendium af 125 L. 
sterling, beviljas, med särskildt afseende å 
hans dryga utgifter för inköp af böcker och 
ritningar, f<ir år 1875 en förhöjning deri med 
belopp motsvarande 25 L. sterling. K.B. 

S. d. Sedan åt öfverdirektören vid mariningenior
staten uppdragits att uppgöra ritningar och 
kostnadsförslag till en ny brigg byggd af trä 
på jernspant och afsedel för 60 skeppsgossar 
utom befäl, samt bemälde öfvenlirektör der
med inkommit, 

har Kongl. ~Iaj:t, med gillande af ifråga
varamle ritningar, doek med rättighet för 
öfvenlirektören att vid arbetets utförande 
vidtaga sådana mindre ändringar, som, utan 
väsentligt ökande af elen till 75,000 kronor 
beräknade kostnaden, kunna finnas nödiga, 
- anbefalt, att ifrågavarande brigg skall 
byggas å flottails varf i Carlskrona oeh vara 
färdig att sättas i sjön i så god tid år 1877 att 
den må kunna utgå på expedition omkring den 
11\Iaj samma år, samt att kostnadan tör far-

Nov. 5. 

s. d. 

" 
8. 

s. el. 
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tyget skall bestridas af anslaget till flottans 
nybyggnad och nmlerhåll. KB. 
Serlan Kongl. Maj:t genom kungörelse demm 
llag förordnat om indragning ej minih·e af 
allt kopparskiljemynt m~ll prägel värde n t
try eld i skilling banko eller i öre silfvermynt 
eller i öre kopparmynt än äfven af ril;:sgälds
koutorets mecl pr~igclvärde i ski1ling riks
gäld utgifna poletter, har Kungl. J\Iaj:t i af
seende . å de verksti.illigltetsåtg~inler, som af 
samma kungörelse påkallas, medelolat särskil
da bestämmelser. K. Cirk. 
Svensk-Norska signalkomiten s.kall,- sedan 
komitens sekreterare erhållit upp(lrag att 
fullborda det återstående arbetet med signal
bokens 2:a llel, jemte åliggande att vi,.cl Elire
fallande bebof hänvända sig till i Stockholm 
varan.de leclamciterna kommemlörkaptenerne 
J. Ameen och F. \Vedel-Jarlsberg, - den 6 
dennes tills vidare upplösas; dock skall en 
af lollamöterna kommendörkapten, M. von 
Krns~nstiema, intill den 16 i denna månad 
deltaga i arbetet me(l signalbokens 2:a del. 

G.O. · 
ne sigualtecken. som genom G.O. uen 26 
April 1875 anbefallles till begagnamle å de 
fartyg som i år skulle uto-å l)å exr)eclition, 

~ ' ö 

skola tills vidare på försök anvi.imlas för 
flottan; de till dessa signaltecken hörande 
standertemas längel skola i forhållancle till 
flaggornas vara såsom 1.5 till l. G.O. 
Rödmålade koner af segelduk för att utmär
ka fart uneler ånga, skola till verkas efter 
samma princip, som de nu brukade vi.iflmlor
na, så att cle kunna slås iho]) , och af två 
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storlekar, nemligen: för större fartyg med 
3 fots bas och höjd, och för mindre 
fartyg med 2 fots bas och höjd, hval:jem
te vätkulorna äfven skola vara af två stor
lekar, nemligen: 

för stora fartyg af 3 fots diameter, och 
för mindre fartyg af 2 fot;; cliameter. G.O. 

N o v. 12. Amlra delen af nmler arbete varamle signal
boken skall tryckas i en upplaga af 250 
exemplar och kostnatlen så Vkil hU.rför som 
för tryclmingen af 500 exemplar ntaf de ge
nom G.O. denna dag godkända, af komiten 
utarbetalie "underrättelser fiir signaleringen" 
samt ''taktik;' skall utgå af5:te hufvmltitelns 
allmänna besparingar. K.B. 

S. u. Under byggnad varande ånglwrvetten "Saga" 
skall afses till exercisfartyg för kadetter, i 
sammanhang hvarmeJ Kongl. Maj: t behagalle 
ej mindre gilla de i och för detta åndamål 
fi:ireslagna ~indringar uti korvettens imedning 
än ock faststioilla ny takelritning; börande 
dock, hvad angår fullföljalllle af arbetet å 
fartyget år 1875, de i sådant afseende uti 
K.B:t den 15 Januari samma år gifna före
skrifter fortfarande lända till efterrättelse. 
Kostnaden för ifi:ågavaramle för~indringar, 
beräknad till 8,000 kronor ntöfver de för 
fartygsbyggnaden ursprungligen upptagna 
1,150,000 kronor skall utgå från fonden till 
krigsfartygs byggande. K.B. 

S. d. Enär löjtnanten vid Kongl. flottan J. Lid
man, anstälJ i franska örlogsflottan, redan 
undfått resestipendium för tvenne år, och 
styrkt sig fortfarande på tredje året vara i 
nämnda örlogstjenst anstäld, tilldelas honom 
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för ytterligare ett år ett stipemlinm, till be
lopp motsvarantie 2,000 francs, att ntgå af 
det å riksstatens 5:te hufvudtitel uppförda 
anslag till stipendier för sjöofficerart> uneler 
anst~illning i utländsk tjenst eller kommen
dering utrikes. K.B. 

Nov. 12. l anseende till den högst torftiga och nöll
stälda belägenhet, hvari enkan efter aflidne 
(yrmästaren P. R. ·Wahlgren viu Skags fyr
inr~ittning inom Umeå lotsfördelning J osefina 
Wahlgren född Carlsson, med tvenne min
deråriga barn, sig befinner, tilldelas henne 
för en gång en niidegåfva af 100 kr., att ut
gå af behållne lots- och fyrmedeL KB. 

S. d. Sedan - i anledning af rikselagens uti skrif
velse den G 1\'Iaj 1868, gjorda undenl. anhål
lan, att Kongl. J\Iaj:t t~icktes låta utreda på 
hvau viikor det på rote- och rusthållare hvi
lanue · båtsmanshållet kunde lindras eller ock 
aflösas samt jemväl på öfrige samhällsklas
ser fördelas, äfvensom föreslå åtgärder, le
llamle clertill, att likställighet mell öfriga 
rust- och rotehållare i detta hänseende de 
båtsmailSskyldige bereddes, - Kongl. :M:aj:t 
under den 4 December samma år funnit en 
utredning af ämnet icke då böra sträckas till 
frågan om båtsmanshållets aflösning, men 
uppdragit åt utseelda komiterade att företa
ga den af rikselagen begärda utredning, i 
hvad den afsåg frågan om lindring i det på 
rust- och rotehållare vid båtsmanshållet hvi
lande besvär, och bemälde komiterade be
träffande båtsmansrustningen i Blekinge bland 
annat anfört, att, som det än kunde sägas 
vara billigt och lämpligt att vakansatgiften 
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Nov. 12. 

s. d. 

" 
13. 

" 
16. 

be:-;Wmdes ~ efter den verkliga årskostnaden 
för båtsmannen, det tlock måste medgifvas, 
att något formligt beslut om förhcijning af 
den förra afgiften för de tillfälliga vakan
serna, 8 nlr banko eller 12 nlr rmt, icke 
hitintills blifYit fatbult; 

så har Kongl. 1\faj:t, med afseende å hvad 
förvaltningen af sjöärendena och kammar
collegium uti afgifvet utlåtanue anfört, fun
nit detta iiremle icke tillnågon vidare åtgiird 
föranleda. K.B. 

Af Je aflöningsmcdel, som uti 1875 års stat 
anvisats för Göteborgs f. d. depöt, skall ett be
lopp af 58 kr. 40 öre för 1876 utgå såsom arvo
den, efter 14 kr. öO öre hvartdera, till 4 
korporaler vid skeppsgossekåren, utöfver de 
uti 1875 års stat för sådant ändamål upp
förda 10 arvoden. K.B. 

Den, genom K.B. elen 5 November 1875, till 
nybyggnad vid flottans varf i Carlskt·ona an
befalda skeppsgossebriggen skall bära nam
net "Falken". G.O. 

Vid nu skeentle befordran efter en från eko
mistaten nyligen afgången underofficer af 2:a 
graden behöf,·er afseeilcle icke fiistas vid den 
uti s 33 mom. 2 af Kongl. l:a delen gifna 
föreskrifter att utnämningen skall ske vid 
den stat, der ledigheten uppstått. G.O. 

Den för flottans ri:ikning i Malmö nybyggda 
ångkranpråmen skall, seelan densamma blif
vit af kanonbåten "Hogland" bogserad till 
Carlskrona, derstädes aflemnas för att uncler 
vintern uppläggas vid tlervarande stations 
varf. G.O. 

Nov. 1G. 

s. d. 

17. 

) ' 
U). 
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Kaptenen friherre E. C. Bamckow skall i 
samråd metl löjtnanten J. A. V. Breekström 
och i i)fverensstämmel::;e metl för tlen sist
niimmle utfiirdacl instmktion, vitl Finspong 
företaga en serie försökskjutningar till ut
ri)nantle af l '·.75 krntets liimplighct för 5''.63 
kanoner. G.O. 
'l'ill ulHlerlättamle af nu pilgåemlc första upp
siittningen af eldare- och handtverk:-dwmpa
niema skall, då. personer, som i öfrigt äro 
y.iJlige och lämplige att vitl dessa kompanier 
antagas, icke haf\-a fullgjort den i ~ 38 at 
reglementet, l:a delen, föreskrifna sjötjenst, 
på. chefen för flottans militärpersonal bero, 
att för hvarje särskildt tlylikt fall fästa det 
afseende han må finna lämpligt vitl ofvan
nämntle stadgande rörantle ~jenstetid till sjös 
före antagningen. G.O. 
Kanonbåten "Carlsnml" skall upplä.ggas samt 
kanonbåten "Hogland'' uppläggas och ~fmön
stms. G.O. 
,J e m te det den genom .K.B:t tlen 26 Januari 
1872 inrättade militiiriskt tekniska byrån 
komme~· vid 1875 års utgång att upplösas, 
skall med 187(} års början, för handHiggning 
af militäriska och tekniska frågor angående 
flottans stationer och krigsmateriel jemte den
nes användande, bildas tre till sjöförsvars
departementet hörande byråer, nemligen en 
militärbyrå, för hYilken chefen för flottans 
militärpersonal, en varfsbyr.'t, för hvilken che
fen hos förvaltningen af sjöärendena och en 
konstruktionsbyrå, för hvilken öfvenlirektö
ren vid mariningeniörstaten varda chefer; i 
sammanhang hvarmetl för dessa flottans mili-
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täriska och tekniska byråer faststälts instruk
tion. De två officerare, h vilka komma att 
tjenstgöra å varfsbyrån, skola erhålla ena
handa arvoden, som uppburits utaf två af 
militi:Lriskt tekniska byråns ledamöter ett 
tusen kronor hvardera för år räknaclt, att 
utgå af 5:te hufvudtitelns anslag till extra 
utgifter. K.B. 

Nov. 19. Jemte det inventarieförvaltaren vid Carls
krona station O. F. Gynther beviljas afsked 
från sin inne hafvamle beställning, förklaras 
Gynther berättigad att från och med De
cember 1875 under sin återstående lifstill 
uppbtira en årlig pension från amiralitets
krigsmans-Imssan med 1,520 kr. och från all
m~inna indragningsstaten 1,670 kr. eller till
hopa 3,200 kr. K.B. 

S. d. Seclan inventarieförvaltaren O. F. Gynther 
beviljats afskecl från sin innehafvande befatt
ning, skola samtliga uppbörder, som inven
tarieförrådet enligt gällande reglemente om
fattar, öfvertagas af elen uppbördsman, som 
efter Gynther kan varda till inventarieför
valtare konstituerad. ICB. 

S. d. Jemte det Kongl. 1\Iaj:t funnit utaf förvalt
ningen af sjöärendena upprättade förslag till 
stater för Kongl. flottans underbefäls- och 
exercisskolor att tillämpas uneler undervis
ningen från den l Oktober 1875 böra, för 
så viclt dessa förslag afse ticlen efter elen 1 
Januari 1876, till pröfning förekomma i sam
manhang med öfriga sjöförsvars-departemen
tet tillhörande stater för sistnämnda år, har 
Kongl. 1\Iaj:t föreskrifvit, 
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att de under den 17 November 1874 fast
stäida särskilda stater for flottans underbe
fäls- och exercisskolor skola, jemväl uneler 
återstående delen af år 1875, räknadt från 
den l nästlidne Oktober, lända till efterrät
telse, med iakttagande likväl af följande än
dringar och tillägg i sistnämnda stat eller 
elen för flottans exercisskol or, neml.: 

att till äldste instruktions-officern vid hvar
dera af exercisskolorna skall utgå ett årligt 
arvode af 400 kr.; 

att antalet af arvodena för instruktions
officerare skall ökas, vid Carlskrona station 
från fyra till sju och vicl Stockholms station 
från tre till sex, hvarje arvode berälmadt till 
enahanda belopp, som i staten är för ifråga
varande befattning upptaget eller 300 kr. 
årligen; 

att hvartclera af arvodena till cle tio in
struktions-officerarne skall höjas från 90 till 
100 kr., för år räknadt; kommande sålunda 
staten för exercisskolorna att höjas från 4,100 
kr. till 6,800 kr. eller mecl 2,700 kr., för år 
.räknadt; hv[.rjemte förordnats att samtlige 
arvodena, såväl vid underbefälsskolorna, --ned 
unelantag af clem, hvilka äro uppförda å ar
vodesstaten för vissa militära befattningar 
vid flottan, som vid exercisskolorna skola, 
såsom förhållandet hittills varit mecl arvode
na vicl sistnämnda skolor, utgå af anslaget 
till sjövapnets öfningar. K.B. 

Nov. 19. Vicl underd. föredragning af en utaf f. el. 
sekundlöjtnanten vicl Kongl. flottan H. af 
Trolie gjord ansökning om bidrag af allmän
na medel, till belopp af 600 kr., för utgif-
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vanlie af ett arbete, benämnlit "Sven"ka sjr)
krigshistorien från :'tr 1790 till närvarande 
tida, äfvensom förvaltningens af sjöärendena 
nnderd. utlåtande, deruti hemsUllts, huruvida 
ej ett täfiingspris af 1,000 kr. borde såsom 
uppmuntran och belöning utfästas åt llen för
fattare, hvill{en inom 1877 års utgång ingåf
ve en svensk sjökrigshistoria, omfattande jem
väl ticlen efter år 1790, som ansäges af be
löningen företrädesvis förtjent och dessutom 
vore lämplig att begagnas vid underTisnin
gen i sjökrigsskolan; 

har Kongl. J\faj:t icke funnit skäl bifalla 
förevarawie ans1Hming och ej heller ansett 
förvaltningens berörlla framställning för när
varande böra till någon åtgärd föranleda. 
K. B. 

Nov. 19. Kongl. JIIIaj:t, som funnit manskapet vid flot
tans eldare- och handtverkskompanier böra 
vara berättigadt till öfverarbetspenningar ef
ter enahanua grunder, som i sådant afsee11lle 
äro gällande för Jaglönare vid varfsstaten 
och för sjömanskårens varfsklass har, i öfver
ensstämmelse härmed förordnat, att 161 § l 
mom. i reglementet för styrelsen och förvalt
ningen vicl stationerna skall erhålla följande 
förändrade lydelse: 

"För hvarje timmes arbete utöfver den be
" stämda dagliga arbetstiden (§ 94: l) undfår 
"daglönare vid varfsstaten och manskapet vid 
"eldare- och handtverkskompanierna äfven
"som sjömanskårens varfsklasser tiondedel 
11samt för hvarje timmes arbete å sön- -eller 
"helgedag en femtedel af den bestämda dags-
11penningen, dervid denna dagspenning be-

NoY. 19. 

s. d. 

s. d. 

" 
22. 
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"ri:ilmas i enlighet mcll hiir nedan i mom. 5 
"säges. 11 K. B. 
Uppå hemställan af lotsstyrelsen har Kongl. 
JIIIaj:t bifallit, att det under elen la Septem
ber 1872 meclgifna belöningsbelopp af högst 
40 kr. till båtlag, som uneler ledning af lots
eller fyrtjenst i hånlt väder utgått för af
lemnande af lots eller bergande afnödstäldt 
fartygs besättning, får ökas till högst 100 
kr. allt efter lotsstyrelsens niirmare pröfning 
af de mer eller mimlre svåra förhållanden, 
hvarunder biståndet af båtlaget lemnats. 
K. B. 
Uppå hemställan af lotsstyrelsen har Kongl. 
.Maj:t medgifvit att den särskilda lotsinriitt
ningen i Öresund, hvilken anordnats den 7 
November 1873, får fortfara på enahanda sätt 
som hittills jemväl umler år 1876, helst den 
devid anstälcla personal förklarat sig villig 
att i tjensten qvat-blifva, mot åtnjutande af 
samma vilkor, som för närvarande vore dessa 
lotsar beviljaJe. K.B. 
Kanonbåten ''Hoglancl" må få användas till 
framdeles skeende intagning af prickarna i 
Carlskl·ona skärgård, och kommer på grund 
deraf dess, genom G.O. den 17 innevarande 
November månad, anbefahla uppläggning att 
framskjutas intilldess omnämnda uppdrag blif
vit utfördt; egande militärchefen att i sinom 
tid hos varfschefen hemställa om kanonbåtens 
uppläggning. G.O. 
Kaptenen C. F. Ekermanu skall afresa till 
Carlskrona, för att verkställa vidare spräng
försök med undervattensminor, och eger han 
att i och för detta änJamål, med öfriga med-
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Nov. 24. 

s. d. 

" 
25. 

" 
26. 

lemmar af Svensk-Norsk- och Danska kom
missionen, derstädes sammanträda den 25 in
nevarande November månad. G.O. 
Löjtnanten J. A. V. Boockström skall oför
dröjligen afresa till Köpenhamn, för att öf
vervara <le skjutförsök, som af danska ar
tilleriet derstädes skola utföras med en vid 
Finspongs styckebruk forfärdigad 28 c.m. 
bakladdningskanon; rapport rörande om
förmälda skjutning skall vid hemkomsten 
afgifvas till chefen för sjöförsvars-departemen
tet. G.O. 
Följande tillägg skall göras till s 19 af reg
lementet för Kongl. flottans exercisskolor af 
den 15 Juni 1874: 

"För att kunna uppflyttas till underofficers
'· korporal vid artillerist-, matros-, minör- eller 
''ekonomist-afdelningarna fordras, att hafva 
''undergått föreskl·ifven underofficers-examen, 
"att minst sex m<tnader ombord hafva tjenst
"gjort i egenskap af l:a kl. sjöman, korporal, 
"samt att ega vitsord om godtuppförande och 
''god tjenstbarhet." G.O. 
Fastställes Hirolmrs för sjökrigsskolans 6:te 
klass i reglemente för flottan. G.O. 
Sedan kaptenen i Kongl. flottan J. A. V. 
Boockström kommenderats att afresa till Kö
penhamn för att öfvervara skjutförsök meJ 
en 28 e.m. baldadJningskanon, tillerkännes 
honom, som uneler fram- och återresan ge
nom Sverige skall uppbära r ese- och trakta
mentsersättning enligt gällande resereglemen
t e, ett belopp af 12 kronor dagligen, såbom 
traktamente, från och med dagen näst efter 
den då han lemnar Sverige till och med da-

Nov. 26. 

" 27. 

,, 29. 

Dec. 2. 

s. el. 
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gen näst efter dt'll , dl ltan hit åted::ommer. 
Do af tlenna kommen<lering föra n lccllla ut
gifter skola lwstr idas af anslaget på 5:te 
hufvndtiteln till stipemlier för sjöofficerare 
under anställning i utländsk tjenst eller kom
mend er ing utrikes. K.B. 
"M:ed fa;-;tstii1lall<1e kom mamlov~tgen af en ut
af mi litäriskt-tekniska byrån uppgjord rit
ning till kurslir med lavett för kulsprutor, 
hae Kongl. .Maj: t fi.irorunat, att knrsörer med 
lavetter till de fartyg, hvilkas fur::: stJmle me(l 
ifriigaxarancle slags skjutvapen kan varda 
i komma]l(loviig anbefalllt, skola i en1ighet 
metl den fasbt:ihla ritningen förfärdigas å 
flottans vad' i elen onlning, som af förva1t
ningan af sjöäre111lena vartler bestämd, samt 
att kostnaLlen för desammas tillverkning 
skall bostridas af anslaget å 5:te hufvml
titeln till flottans nybyggnad och underhåll. 
K. B. 
Kommissionen fur spr~ingforsöks ansUillande 
med undervattensminor må. ega rättighet att 
för detta ändamål begagna den vid Carls
Iulma station under vintern upplagda ång
pråmen. G.O. 
Kanonbåten "Hogland'1 må, i och för bogse
ring under nu pågående s1wängförsök med 
undervattensminor, ställas till kommissionens 
förfogande . . G.O. _ 
Ångfartygen "Sköldmön" och "Kare" skola 
uppläggas. G.O. 
Första placeringen eller före den l Juli 1877 
förekommande uppflyttningar uti uppmun
tringsklasser af manskap, tillhörande eldare
och handtverkskompanierna, hvilket före an-

11 
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Dec. 3. 

s. d. 

tagningen tjenstgjort vi1l flottan såsom ordi
narie eller extra maskinistlärlingar eller ock 
såsom ordinarie eller extra hancltverlmre viLl 
flottans varf, skola ske enligt de grunder och 
på samma sätt, som genom G.O. den l :M:aj 
1875 faststäides för elen clå anbefalda första 
placeringen i uppmuntringsklass af flottans 
manskap; och skall följaktligen med elen i 
berörda G.O. gjorda förklaringe'n af § 650 
mom. 2, 3 och 4 af reglementet 3:e delen, 
rörande cleri förekommande uttrycket ''l:a, 
2:a eller 3:e klass sjöman", äfven förstås här 
ofvannämnde maskinistlärlingar och hanclt
verkare. G.O. 
Med bifall till förvaltningens af sjöäremlena 
uerom gjorda anhållan, har Kongl. lVhj:t til
låtit att ett extra räkenskapsbitr~ide må uti 
detta embetsverks kammarkontor anställas 
så lång tid, som förvaltningen pröfvade det
samrna vara erforderligt, emot godtgörelsc, 
icke öfverstigande 100 kr. i månaden, äfven
sum att kostnaden skall bestridas af den ut
af 5:te hufvucltitelns allmänna besparingar. 
K.B. 
I auledning af gjorcl framställning om afslu
tamle emellan Sverige och ryska riket af 
öfverenskommelse angående ömsesidigt erkän
uamle i det ena riket af mätbref för fartyg 
uWirdade i det andra, för elen händelse det 
här antagna lVIoorsomska skeppsmätningssy
stemet äfven blefve i Ryssland infördt, har 
Kongl. Maj:t funnit befrielse icke kunna med
gifvas finska fartyg fi.·ån här i riket stadga
de mätningsskyldighet, utan att cle i Kongl. 

Dec. 

s. 

s. 
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fårordningen den 15 }\[aj 187 4 meddelade 
föreskrifter varda iakttagna. K.B. 

3. Uppå anslikning af ordinarie maskinistlärlin
gen C. J. Boberg att han, som genom krigsrätts 
utslag blifvit for erkänd fcirsummelse vid ef
tersyn och sk1)tsel af ångslupen "Nonlstjer
nans" ångpanna, så att denna tillskyndats 
skada medelst torrkokning, dömd, utom till 
disciplinstraff, att ersätta kostnaden för ånD"-o 
pannans iståndsättning med 134 kr., måtte 
af gunst och nåd varda från ifrågavarande 

' ersättningsskyldighet befriad, och att han 
måtte återbekomma den del af nämnda be
lopp, som innehållits å hans aflöning, hvil
ken endast utgjorde l krona 85 öre för ar
betsdag, 

har Kongl. 1\'Iaj:t icke funnit skäl med
gifva att, sedan den ådömda ersättningen, 
enligt hvad upplyst blifvit, redan blifvit ge
nom innehållning å sökandens aflöning till 
fullo gulden, beloppet deraf må honom åter
Rtällas. KB. 

d. Militärchefens vid Stockholms station gjorda 
ansiikning att varda tillagd enahanda ersätt
ning för cle med militärchefsembetet fcirena~ 
de representationskostnader uneler år 1875, 
som föregående år beviljats honom såsom 
stationsbefälhafvare, har Kongl. Maj:t för
klarat icke kunna vinna nådigt bifall. Dep.
chefens emb.-skr. 

d. Hvar och en af de underhållstagare af sjö
vapnets gemenskap, som vid 1875 års slut 
eller derfårinnan uppnått en ålder af 70 år, 
utan afseende på hvilken underhållsklass de 
tillhört, tilldelas för år 1875, utöfver inne-
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Dec. 

s. 

hafvande _pension, en gratifikation af 10 kr. , 
hvillms sammanräknade belopp förvaltningen 
af sj ö ärendena efter clerå från direktionen 
öfver amiralitetsli:rigsmans-kassan erhållen 
uppgift, eger att bemälda direktion, emut 
sedermera afgifvande redovisning, tillhanda
hålla från de till understöd åt personer, som 
tillhört sjövapnet, afsatta inYalidlmsmedcl, 
för att genom direktionens försorg under
hållstagarue emellan fördelas och clem i be
hörig ordning tillställas. KB. 

3. Uppå anmälan att vaktmästaren vid sjöför
svars-departementets kansliexpedition C. G. 
Carlsson, på grund af läkarebetyg, åtnjutit 
t j enstledighet för helsans å tervinnamle uneler 
Juli och Augusti månader år 1870 och vid 
sådant förhållande icke ansetts plio'tio· att b b 

afstå någon del af sin innehafvande afl.öning 
åt den, som varit förordnad att hans befatt
ning under tiden bestrida, har Kongl. .l.VIaj:t: 
uppå gjord hemställan, funnit god t ?-tt å 5:te 
lmfvudtitelns allmänna besparingar anv1sa 
ett belopp af 100 kr. till departementsche
fens förfogande, att utgå såsom ersättning 

_till den e. o. vaktbetjent, som varit förord
nad att under Carlssons tjenstledighet hans 
göromål förvalta. KB. 

d. Förre justeraren af mått och vigter vid Carls
krona station P. G. Tomerefeldt tilldelas, med 
afseende å de för honom förekommande öm
mande omständigheter, en nådegåfva af 50 
kr. att genom förvaltningens af sjöärendena 
försorg utbetalas från anslaget till extra ut
gifter. K.B. 

Dec. 3. 

s. el. 

s. el. 

" 
10. 
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I betraldanrle af de för förre grunclläggaren 
J. P. Lund förekommande bevekande omstän
cligheter tilldelas honom en nåclegåfva af 75 kr. 
att genom lotsstyrelsens försorg utbetalas af 
behållne lots- och fyrmedeL KB. 
J\Iecl afseende å de för öfverlotsåldermannen 
vid Dalarö lotsplats G. A. Svartströms enka 
Benedikta Svartström, född Gröndahl, före
kommande ömmande omständigheter tilldelas 
henne en nåclegåfva af 100 kr., att genom 
lotsstyrelsens försorg utbetalas från behållna 
lots- och fyrmmlel. K.B. 
Ptt ·hemställan af komiterade för Sveriges 
deltagande i den internationella utställning och 
kongress, som är afsedel att eo·a rum i Brys-b • 

sel uneler loppet af år 1876 för spridande af 
kä1inedom om de i olika lände.r gjorda upp
finningar och vidtagna anordningar till be
fonlr·ande af en förbättrad helsovård. el
ler till förhinclranrle af olyckshändelser, 
har Kongl. .l.VIaj:t uppdragit åt lotsdirek
tören och chefen för sjökarteverket att utse 
och kommitm·ade tillhandahålla sådana lots
och sjökarteverkcn tillhörande föremål, som 
kunna anses lämpliga att å berörda utställ
nmg förevisas, samt ~tt komiterade deroro 
umlerrätta så tidigt, att anmälan om delta
gandet kan ske inom elen bestämda tiden den 
15 December 1875. Dep.-chefens emb.-skr. 
Seclan öfverdirektören för mariningeniörsta
ten, - med afseende å angelägenheten cleraf 
att vicl krigstillfälle tillgång finnes å särskild 
materiel, för att å insjöar och trängre far
vatten transportera krigsmateriel, - enligt 
erhåll et. uppclrag nppgiort ritning, innefat-
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Dec. 10. 

tamle förslag till sammansättning af 2 kanon
jollar till ponton för transport af artilleri, 
har Kongl. Maj:t förordnat att tdt kanon
jollar, hvilka varfschefen å Stockholms sta
tion e ger att bland derstädes befintliga så
dana fartyg utse, skola å stationens vad' 
forändras i enligl1 et med den ritning, som af 
bemähle öfvenlirektör fastställes, samt att 
kostnaden hi.irfor, beriiknad tilll,300 kronor, 
skall utgå af anslaget till flottans nybygg
nad och nnderl1åll. K.B. 
KammarfönaneUen vicl Stockholms station 
C. G. A. Qvarfoth hade i undenl. anhållit 
att, då han, som från och med år 1870 varit 
berättigad att i egenskap af regementsslnif
vare och boldt~1lare komma i åtnjutande af 
den för samma befattning bestämda lön med 
dubbelt ålder;;tillägg till sammanlaglit belopp 
af 3,500 kr. om året, den 26 Februari sam
ma år blifvit befordrad till nn innehafvanJe 
kammarförvancltstjenst med årlig aflöning från 
och med elen l clerpåföljanJe Mars af 3,000 
kr. honom måtte från och med sistniimucle 
Jag tilläggas skilnaden emellan innehafvan
de afiöning oeh elen, hvartill han såsom re
gementsskr·ifvare och bokhållare från början 
af sagda år varit berättigad.- Kongl. .Maj:t 
- har funnit denna an;;ökan desto mindre 
kunna bifallas, som sökanden, hvilken för
ordnats att från och med 1875 års början 
förestå nu innehafvande tjenst vid Stockholms 
station och elen 26 Februari samma år blif
vit dertill befordratl , följaktligen icke ens 
uppburit lön såsom regementsskrifvare och 
bokhållare enligt den för civiLstaten vid sta-

Dec. lO. 

J1 14. 

)) 17. 

lo l 

tionema först meJ innevarande år gällande 
nya stat. K.B. 
Und.erbefålskolan vid Stockholms station skall 
sålunda ordnas, att i densamma komme att 
meddelas unelervisning för elevers utbildning 
till maskinist-underofficerare, för hvilket än
damål åt chefen för flottans milWirpersonal 
uppdrages att i Jet reglemente för under
befälsskolarna, hvartill han, jemlikt i kom
mandoväg meJdelad befallnin.,. eo-er afo·if-

. 0 1 b b 

Ya förslag, intaga i sådant hänseenJe er-
forderliga bestämmelset·, hvaremellertid och 
intilldess undervisningen uti ifrågavarande 
nmlerbefälsskola kan blifva på ofvan augif
vet sätt ord11ad, korporaler vid sjömanskårens 
cluareaf'clelning ega att söka undervisning 
och genomgå behörighets-examen uti naviga
tionsskolan i Stockkolm, i den mån tillfälle 
dertill kan dem beredas; skolande beloppet 
af utgifterna härfor bestridas af 5:te hufvucl
titelns allmänna besparingar. K .B. 
Enär den för flottans militäriska och telmi
ska byråer uneler den Hl November 1875 ut
färdade instruktion föresluifver, att de ä 
flottans fartyg fö'rda loggböcker skola af roi
Iitärbyrån granskas, så ega va.rfscheferne vid 
flottans stationer, att vid början af år 1876 
till nämn(~ byrå insända de under förstnämn
da år afiemnade loggböckel'. G.O. 
Vid underdånig föredragning af förvalt
ningens af sjöärendena forslag till af-lönings
stater för sjöförsvaret tillhörande stater 
och kårer, med undantag af sjökarteverket, 
för år 1876, har Kongl. Maj:t funnit an· 
dra hufvuclsakliga ändringar i samma afiö-



ningsstater ich.e böra ifrågakomma, ii.n be
träffande dels arvodesstaten (ör che(cn för 
flottens 1nilitiirper6'onal m. fl., att arvode för 
en andre adjutant vid bemältle chefs expecli
tion, hvilket för år 1875 utgått enligt KB: t 
den 19 Februari samma år af allmänna be
sparingarna, skall för år 1876 bostridas al' 
anslaget till extra utgifter, och dels arvodes
staten för militärdcp6tcrna, att antalet un
derofficers-adjutants-arvoden vicl Carlskrona 
station bestämmes till två i stället för tre 
samt informations-underofficers-arvodena vill 
h varLiera stationen till tre i sbtllet för fyra, 
i öfverensstämmelse hvarmecl Kongl. lVlaj :t 
funnit god t till efterrättelse för år 1876 fast
ställa följande stater nemligen: 

för sjöförsvar:':departementets kansliexpedition 
, d:o kommando- d:o, 
, förvaltningen af sjöärenclena, 
, sjökrigsskolan, 

arvodesstat för chefen för flottans militär
personal m. H., 

" " för flottans militärdepöter, 

stat för Kongl. flottans oflicerskår, under
officerskår, sjömansk~r, mariningeniör
stat, civils ta t, kleresi- och läraresta t, 
läkarestat, skeppsgossekår, permanenta 
reservstat, Kongl. J\Iaj:ts flottas nya 
reservstat, indragningsstaten, Kongl. 
lVIaj:ts Hottas reservstat, 

" för de å indragning sttLlde civile och 
eklesiastike tjenstemän vid Kongl. Hot
tans f. d. depöt i Göteborg, 
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stat för (jfvertalige tj cnstgiiringssl,yldige ci
vile e m bets- och tjenstemiin Y id Kongl. 
flottan , 

., för sjuklmsbctjeni.ngen vid ]{ongl. flot
tans sjukims i Carlskrona, 

~ifvensom , utöfvcr Lfc af förvaltningen af 
sjö~trcm1ena in s ~i.m1a, faststält följancle stater, 
nemligcn : 
för gamisonon å sjöfästningarna Kungshol

men och Drottningsbir, 
,, ;'\,ngqvams- och bageri-inrättningen 

Carlskrona, och 
,, S'panmåls- och p~·oviantmagasinet i d:o, 
hvarjemte Kongl. Maj:t, förständigat för

valtningen af sjö~irendena att låta samtliga 
t:>tater till trycket befordra i enlighet med 
de niirmare föreskrifter som kunna af chefen 
för sjöförsvars-departementet varda meddela-

. de; i sammanhang hvannml Kongl. lVIaj:t, 
med anledning af bemälda embetsverks hem
ställan, i fråga om gratifikationer åt de hos 
chefen .tör underofficerspersonalen och chefen 
för sjötrupperna vid Hottans stationer an
shilc1e adjutanter och med anledning af de 
vidlyftiga göromål desse adjutanter, till följtl 
af hela underofficerspersorialens förenande un
der en cl1ef, haft uneler år 1875 sig uppdrag
na, funnit goclt för samma år tilldela de för 
samma år anstälda 4 adjutanter i Carlskro
na och 2 i Stockholm, gratifikationer till 
enahanda belopp, som i nu faststäida stat 
för militärdepöterna för underofficersadjutan
ter upptagits, eller 100 kr. för dem hvardera, 
att utgå af 5:te lmfvucltitelns allmänna be
sparmgar. K .B. 
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Dec. 17. l\Iecl gillancle af ett af chefen för sjökarte
verket afgifvet förslag till stat för samma 
Yerk år 1876 har Kongl. lVIaj:t i öfverens
stiimmelse dermed låtit utfärda stat att län
da till efterrättelse intill dess ny sådan kan 
varda i Nåder faststäld; egande förvaltnin
gen af sjöärendena att densamma till trycket 
befordra i sammanhang med öfriga 5:te huf
vudtiteln tillhörande stater. K.B. 

S. d. Stat för anv~inclancle af anslaget till flottans 
nybyggnad och unelerhåll utfärdad. 

'l'ill nybyggnad af fartyg och båtar äro 
anvisade 60,000 kr. 

I fråga om användandet af anslaget till 
nnderhåll af fartyg och båtar är förordnadt: 

att den enl. K.B:t elen 13 September eller 
8 N o vember 1872 till de å f. d. ordinarie 
timmermans- och hamitverksstaterna qvar
stående månads- och daglönar@ utgående af
löning skall från och med 1876, hvad rnå
nadslöna,·e angår, höjas sålunda: 
att1:ald., som nu uppbär 110kr. erhåller125kr. 
, 2:ad:o , 95, , 105, 
, 3:e d: o , 90 , , 100 ,och 
, 4:e el: o , 75 , , 85,, 

under villwr för tillträdandet af denna aflö
ningsförhöjning, att lwarje månadslönare skall 
vara pligtig att vid uppnådel pensionsålder 
från staten afgå, derest han kommer i åtnju
tande af pension med minst 80 procent af 
den aflöning, efter år räknadt, han vid sam
ma tid innehar och såvida han ej med eget 
begifvande kommer att längre å staten qvar
stå; samt för daglönare, med undantag af 
dem, som, på grund af nyssnämnda K.B. 
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blifvit fr;ln m;'inacls- till daglönare iifverflyt
tade, sålunda att de, som enligt ofvan åbe
ropaue Bref uppbiira 

2 kr. erhålla i dagsp. kr. ~:20öre, 
1:80 eller1:70 d:o , 2 - , 
1:50 erhå.lla d: o 

" 
1:90 

" 1:40 
" 

J: o 
" 

1:70 , och 
r<'pslagarc oehl 90 d:o 1:20 ::;cgelslimmare J " " "' 
egande varfschef rättigbet att, ej minure på 
grund af ådagalagat nit och skicklighet, till 
närmast högre löneklass uppflytta än ock, 
vill bristande duglighet, till närmast lägre 
klass nedflytta såväl månads- som daglönare, 
dock me el iakttagan Je dels att det af Kong!. 
l\faj:t i stat faststi:ilda antal inom hvarje klass 
ej öfverskrides, dels ock att icke någon af 
ifrågavarande månads- eller daglönare må 
nedflyttas till lägre aflöningsklass, än han 
kommer i åtnjutande af det aflöningsbelopp, 
hvartill han enl. K.B:n elen 13 September och 
8 November 1872 är berättigad; 

att aflöningen till de från månads- till dag
lönare öfverflyttade från och med 1876 skall 
utgå med de belopp, som kunna varda i sär- . 
skild faststäld stat bestämda; 

att beträffande ersättning till ifrågavaran
de månads- och daglönare för ökade lefnads
kostnader unuer år 1875, sådan ersättning 
må utgå: till de förra eller månadslönarue 
med tre fjercleuelar af skilnaden emellan nu
varåmle årliga aflöningen och elen sålunda 
till utgående från och med 1876 faststälda, 
beräknad t: 
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för CarLskro11a station till kr. 2,92o, och 
" Stockholms , , , 67i). 

eller sammanlagclt kronor 3,600, 

ocl1 till daglönare: 

vicl Carlsin-ona station i enlighet med hvad 
föreslaget Llifvit .......... kr. 23,948 och 

viu Stockholms station till det 
belopp, som, med ialdtagan
cle att ersättningen för 1875 
icke får öfverskri1la den mecl 
1876 utgåenue förhöjningen 
i aflöningen, kan, på förnyad 
framställning af varfschefen, 
varcla af f1irvaltningen af sjö
ärenelena Lestämtl, förslags-
VIs beräknaLit till . . . . . . . . . , 1,945: GO 

med tillhopa kronor 25,893: 60, 

hvilka samtliga ersättningar skola Lestriclas 
af anslagets till flottans nybyggnad -och un
derhåll besparingar. 

livarförutom Kongl. J'ilaj:t, med ändring i 
föreskriften i KB. den 27 !fars 1873 angå
ende uppbördstimmermännen tillkommande 
aHöning:>tillägg af fartygens inventarieupp
bönl, funnit dylikt tillägg ej vidare böra 
utgå; 

samt velat fiista uppmärksamheten derå, 
att, då jemlikt KB. elen 19 Februari 1875 
hvarje kommenderad officer skall ombord ega, 
bland annat, sjökikare och sextant, större 
förråd häraf icke bör hållas, än som med af
seende å denna föreskrift erfordras för far
tygens behof. K.B. 
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Dec. 17. Sedan lo1sstyreheH, till fiiljd affiil't'shiften i 
K. B: t. den 22 N o\·nmber 1863, me1l a11m~ilan 
att dels lifriiJclningsmanskapet vid Smögens 
station å Bohusl:imbka kusten, besblemle af 
uppsyningsman och 14 man b:'ttbesiittning-, 
och dels det vid lifl'iicldningsstationen Eke
viken å Gottlanels FtLrÖ befintliga m;cHskap, 
utgörande, förutom uppsyningsmannen, 11 nwn 

vid siirskilcla tillfällen räddat fartygsbc.-;i[tt
ningar, - hemstiilt, a t t <les,;a blida stationers 
räc1aningsmansl;:ap, till of'vanuppgifna antal, 
måtte, förutom livad i clagtraktamente regle
mentsenligt dem tillkomme, få tilldelas ett lika 
stort belopp, s:'\som särskild belöning, att ut
g<l af det till lifräddningsviisendet i stat an
visade anslag, har Kongl. J\faj:t till denna 
lemnat bifall. ILB. 

S. d. De genom KB: t elen 20 J\ilaj 18()1 meclllelacle 
bestämmelser omläl;:arebesigtning af båtsmän 
före marscl1en från hemkomsten till h:omrnen
derings utgörande, för att utröna huru vida 
manskapet är med smittosam ögonsjukelom 
eller tecken dertill behäftad t, skola för fram
tiden upphöra att . vara giillancle. KB. 

S. el. Vid föredragning af en af kammarförvandten 
vid Stockholms station C. G. A. Qvarfoth, 
med anledning af stadgandet i gällamle reg
lemente för Kongl. flottan, att tjensteman 
inom högre än lägsta lönegraden ej må med 
tjenst å flottans civilstat förena annan befatt
ning inom statens eller andra allmänna verk, 
gjo;cl anhållan, att han, som uneler en del 
af år 1875 med vederbörande förmäns med
gifvancle biträdt uneler eftermiclclagarne så
som e. o. kontorsskl·ifvare vid Stockholms 
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Dec. 17. 

/) 18. 

postkontor, måtte erhålla tillstånd att tills

vidare, s:"t länge hinder ej derigenom uppsto

de för vederbörligt fullgörande af de med 

kammarförvamlttjensten vid :flottan förenade 

ålig·o·amlen i eo·enskap af e. o. kontorsskrif-
ö ' b 

vare på eftermidJagame tjenstgöra vid Stock-

holms postkontor; har Kongl. :M:aj:t - enät· 

det biträde sökanden, i egenskap af e. o. kon

torsskrifvare i postverket, lemnar vid tj.enst

o·örinO'en i Stockholms llOstkontor icke, mtligt 
b b 

l1vad meddelalle upplysningar angåemle be-

skaffenheten af Jetsamma utvisa, är att hän

föra till sådan befattning, som, jemlikt sär

skilJt melldelade föreskrifter ej får med ~jenst 
å flottails stat förenas, och detta biträde ej 
heller, på sätt vederbörande varfs- och kon

torschefer intygat, för närvaramle kan au

ses hinderligt för fullgörandet af de honom 

såsom kammarförvandt vi.J :flottans station 

åliggande göromål, - funnit skäligt ifråga

varande ansökning bifalla. K.Res. . 
Utan afvaktan af den förändring röranlie 

dispositionen af det å 5:te hnfvudtiteln för 
år 1876 första gången uppförda anslag till 

undervisningsanstalter för sjöfarten, som kan 

blifva en följJ af den för undervisningens 

ordnande inom navigationsskolorna m. m. till

satta komites fi.·amställning, hvilken icke till 

Kongl. :M:aj:t inkommit, har Kongl. :M:aj:t an

befalt statskontoret att, i enlighet meJ fast

stäida stater eller särskilJt meddelade före

skrifter, samma anslag vederböranJe, på be

hörig reqvisition, tillhandahålla. KB. 
Ångfartyget "Valkyrian" skall uppläggas. 

G.O. 

Dec. 1G. 

" . 2l. 

" 
22. 

s. a. 

s. J. 

Korvetten ··Lagerbjelke '· skall förtiggas un
der reparation. G.O. 
I sammanhang mell K.B:t llen 10 November 

1875, h va r igen o 111 sj öför::;varscle partemen tets 

tekniska byrå vill 1875 års ntgåug konuner 

att upplösas samt :flottans militäriska och 

tekniska byråer mell 187G års början tritda 

i verksamhet, skola kaptenerna J. C. E. Chri

sterson och C. F. Ekermanu fd.n sednast 

nämnda till t. v. tjenstgUra i byrån. G.O. 
Vid fö!·eclragning af en af löjtnanten vid Kong l. 
:flottan friherre G. Palmstjerna gjord ansök
ning att, seelan hans förordnande att vara 
lot~förJelningschef i lVIarstrana mell llen 31 
Mars 1876 upphör, honom måtte i n<lJer til

låtas att från och mecl elen 1 April sam111a. 

år få. återintr·ätla i tjeEstgöring viJ Kongl. 

flottan samma ansökning bifallit. K.B. 
Sedan Förvaltningen af Sjöäremlena gjort 

framst~Lllniug att i försäkringsbolaget Skan

clia få brandförsäkra Stocldwlms stations 
varfs mekaniska Yerkstad med tillhörawie 

träverkstad jemte de HOlT om samma verk

städer belägna virkesskjul mell deruti va

rancle virkesförrå.tl, har Kongl. lVIaj:t funnit 

anledning saknas att, med afseende å berör
Ja byggnader m. m., meJgifva unelantag från 
den i allmänhet faststtilda grundsats att ho

nans hus ej böra brandförsäkras, och alltså 

lemnat förevarande framställning utan afse

enqe. K.B. 
Sedan varfschefen vid Stockholms station, 

mecl anleclnino· af förS])Qrtlt klander från ve-
t:> . 

derbörande myndigheter i hufvuclstaden öfver 

den utfyllning i Laclngårdslandsviken, som i 
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oe.h fiir påg:'\enile nrLrte met1 anl:iggning af 
n pphalni ngsslip å g:tlervarfvet, i (jf,·erens
stämmelse med den genom K. Brefn~t elen 
1 Jiiars 1872 faststäida plan, verkstälts, 
fiireslugit, att i enlighet mecl en genom che
fens för stationens ingenicinleprtrtenwnt f<)l·

sorg uppgjord ritning, utvismHlc den min
sta möjliga utfyllning, som frir ber()rtla ar
betes iinclamålsenliga utfönnde ansåges tilJ
räcklig, dels Lrerlclen af nmTa piren invitl 
slipbyggnaden, hvilken bl'edd i 1872 :h·s rit
ning upptagits till 200 fot, måtte få min
skas till 135 fot, dels ock att den sridra pi
ren måtte erhålla den liingd oeh bredd, som 
i 1872 års ritning bestämts, helst tlmma pir 
komme att utläggas på ett utgående gruml 
af 7 till 10 fots djup, har Kongl. JVIaj:t med 
ändring af elen genom ofvannämntle K.B. 
faststäida plan till onlnancle af Stockholms 
stations galE\rvarf faststält berörda ritning 
och tillåtit att pirbyggnadsarbetet må i öf
verensstämmelse dermecl, på sätt varfschefen 
föreslagit, fortsättas, cloek mecl elen förän
dring att norra pirens bredd, hvilken beräk
nats att minskas till 135 fot, skallnorr ifrån 
räknadt aflwrtas mecl ytterligare omkring 
25 fot och sålecles blifva omkring 110 fot. 
K. B. 

Dec. 22. De rektor och lärare vid skeppsgosseskolan 
tillkommande pensioner, efter hvilka cle följ 
aktligen böra till amiralitetskrigsmanskas
san erlägga afgifter bestämmas för elen förre 
till 1012 kronor 50 öre och för hvardera af 
de sednare till 450 kronor årligen. K.B. 

.[ 

b 
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Dec. 22. Virl nnmiibn att ritningar m. m. till 2:ne 
olika slags minfartyg från England anslmf
fats, af hvilka elen ena, uppgjord af "Tha
mes ironworks and shipbuilding company li
mitecl i Blaekwall" ansetts kunna tjena till 
ledning vid byggandet af ett elylikt fartyg 
för flottan sa.mt att, i anledning clemf, för
slagslwntrakt i sådant afseende från bemäl
da bolag inbegärts och aflemnats, tillika mod 
ritning och beskrifning, har Kongl. JHaj:t fun
nit Himpligt att, innan beställning af ifråga
varande fartyg i England beslutas, anbud 
från inltemska verkstätler äfvensom upgifter 
från flottans egna varf infordras, till vin
nande af kännedom, huruvida ett sådant far
tyg kan å något af berörda ställen färdig
byggas inom utgången af April månad 1877, 
i hvilket fall fördelen att fartyget blefve 
bygdt inom landet och af svenskt materiel 
kunde, utan någon väsendtlig tidsförlust, 
vinnas, uneler det att, i motsatt fall, ticlen 
likväl bör medgifva fartygets färdigbyggan
lie hos det Engelska bolaget i så god tid, 
att försök mecl detsamma må kunna anstäl
las redan i början af sommaran år 1877 i till 
följd hvaraf Kongl. 1\Iaj:t har anbefalt för
valtningen af sjöärendena dels att infordra 
nämnda anbud från inhemska verkstäder samt 
uppgifter från flottans varf om och, i sådant 
fall, till h vilket pris .ett minfartyg i hufvuclsak
lig öfverensstämmelse med de af förbemälda 
engelska bolag öfverlemnacle ritning och be
skrifning kan byggas färdigt att levereras 
inom elen l :M:aj 1877 samt dels att, jemte 
upplysning härom, inom den l Februari år 
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Dec. 27. 

31. 

187G meJ egP.t utlåtande- i ämnet inkomma. 
K. B. 
Kommendörlmptencn A. C. Schönmeycr skall 
friln och moll tlen l April 187G vara cl10f 
för ekipagedepartementet vill Stocldwlms 
station efter kaptenen friherre lVI. D. Rnuth, 
som samma clag från denna befattning afgur. 
G.O. 
Vill föredragning af Lotsstyrelsens skrif'velso 
i fråga om förnyad reglering af lots- och 
(yTim'äUningen1 har Ko~gl. lVIaj:t förordnat 
dels att berörda skrifvelse skall öfverlemnas 
till kommerse-kollegium och general-tullsty
relsen mml uppdrag att, efter det såv~il han
dels- och sjöfartsnämnden i Stockholm som 
hamlelsföreningarne i Göteborg, J\ialm15, N on
köping, Gefle och Sumlsvall blifvit hönla, 
ofördröjligen och, såvidt sig göra låter, inom 
llcn 15 Februari 187G inkomma med gemen
samt utlåtande öfver det af lotsstyrelsen 
framstäida fö rslag om fyr- och båhafgifters 
erHiggandc för inrikessjöfarten och dessa af
gifters höjande f1ir elen ntHim1ska, och att, 
med anlellJJing h~intf, samma skrifvelse borde 
i lämpliga cleJar gmwm lotsstyrelsens för
:-:; urg till trycket befurclras, för att vederLii
ramle tilJlmmlahå JJ as, och dels att lotssty
relsen skulle ega att i lmfvudsaklig öfverens
st~immelse mecl de grmuler för on förtindrad 
organisation af lotsstyrelsen, lotsbefiilet och 
lotspersonalen jemte r~iddningsv~isendet för 
skeppbbrutne, som af1otsstyrelsen blifvit fram
ställla, upprätta och inkomma med förslag till 
reglement e för lots- och fyrinrättningarna •. 

1G3 

samt lifräddningsväsenclet i riket. Dep.
chefens emb.-skr. 

Dec. 30. Vid pröfning af Llc ntaf lotsstyrelsen öfverlom
nacle förslag till stater för lots- och fyrinrlitt
ningen je m te lifräddningsväsendet för skepps
brutne å rikets kuster för år 187G samt hvall 
lotsstyrelsen, i afseemle å de förändringar i giil
lancle stater för dessa inrättningar som an
setts af behofvct påkallade, clervicl anfört, 
har Kongl. :M:aj:t förordnat: viclkommamle 
titeln fl{löning, att aflöningen till befäl och 
besättningar å lotsverkets tvenne ångfartyg 
"Ring" och "Frej (( för närvarande icke, i an
seemle till lotsverkets begränsade tillgftngar, 
må höjas utöfver hvacl som ansetts allclelcs 
nöd viiullig t, eller för förstnämnde fartyg till 
17,427 kr. 20 öre samt för det sednare till 
12,333 kr. 75 öre, enligt uppriittade besätt
uingslistor, hvarigcnom titelns slutsumma blif
vor 486,296 kr. 25 öre, clock att lotsstyrelsen 
egcr , clå clc till lots- och fyrinrättningen an
visade meclel mcijligen lemnacle tillgång till 
förl1öjning i nyssberönla aflöningar, clerom 
med anmälan inkomma ; 

i afseemle å t iteln ~tnderhåll, att då Llet 
till (yr- och lotsbyggnaclers reparation och 
mulerhåll samt inventariers komplettering 
förslagsvis uppfönla belopp af 45,000 kr. an
setts vara alltför otillräckligt till bestriclau
de af dermecl afsellLla utgifter, samma anslag 
skall höjas med 8,780 kr. eller till53,780 kr., 
- för hvilken tillökning erhållas tillgångar 
clels genom ofvan omförrnällla nedsättning i 
den föreslagna ailöningen till befäl och be
siittningar å lotsverkets fLllgfartyg och dels 
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genom neelstittning å el e und el' titeln "di ver
se anslag" upptagna Lelopp till grnntlrtintor, 
jm:dsskyld m. m. rese- och traktamentsko::;t
nader samt extra utgifter; i följd hvaraf titelns 
slutsumma blifver 244,163 kr. 75 öre; oeh 
angående titeln Diverse anslag, att, 1lå genom 
sistnämnda Leslut minskning å Llenna titel upp
kommer, nemligen i anslaget till grunclräntor, 
jonlskylLl m. m. mecl 1,000 kr., eller från 
6,500 kr. till 5,500 kr. -, uti elito till rese
och traktamentskostnader med 2,500 kr, eller 
fr;ån 17,500 kr. till 15,000 kr. och i dito till 
extra utgifter med 3,000 kr., eller fi.·ån 15,000 
kr. till 12,000, samma titels slutsumma blif
ver 57,540 kr.; med iakttagande af h vilka 
ändringar utWrclats stat för lots- och fyrin
rättningen att tillämpas uneler år 1876, med 
rättighet för lotsstyrelsen att med enahanda 
viikor som hittills, för lotsningens uppehål
lande förfoga öfver det tilllotsåldermäns och 
lo_tsars aflönancle uppfönla Lelopp af 143,000 
kr., äfvensom, i öfverensstämmelse med lots· 
styrelsens förslag faststält stat för lifräclcl
ningsväsemlet å rikets kuster att lända till 
efterl'ättelse uneler nämnda tid; kommande 
samma stater genom förvaltningens af sjö
ärenelena förslag till trycket befordras, i sam
manhang med öfriga stater tillhörande 5:te 
lmfvucltiteln. 

Beträffamle särskildt clet af lotsstyrelsen 
"utöfver stat" anmälda behof, till hvilkas 
fyllancle rnedtlels anvisande ifrågasttilts har 
Kongl. lVIaj :t, utom hvaLl betrtiffar det till 
skeppsmätningskontrollörers aflönande upp· 
tagna belopp, hvilk et jemlikt KB. elen 15 
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l\faj 1874 kanuner att i mån af behof från 
general-tullstyrelsen utbetalas, beslutit : 

att dyrtidstillägg för år 1876 må i enlig· 
het med förut stadgade grunder, tillelelas 
lotsstyrelsens embets- och tjenstemän samt 
lotsbefälet till enahanda belopp, som under 
år 1875 utgått, eller 16,500 kr., att jemväl 
lotspersonalen må hugnas med dyrtidstillägg, 
lika med hvacl för år 1875 till tlensamma 
utgått eller 25,700 kr. samt att till bestri
elande af dessa utgiftsposter, uppgåcnele sam· 
manlagd t till42,200 kr. må använtlas dels uppå 
lotsstyrelsens reqvisition de i riksgälclskon· 
toret på lotsstyrelsens reservfond ännu åter
st<'iende 10,000 kr. och dels i mån af behof 
den från år 1874 befintliga besparing å in· 
flutna fyr- och båkafgifter, utgörande 31,877 
kr. 34 öre; 

att det till byggande anbefalda reservfar· 
tyget i Öresund må få förses med en mindre 
ångmaskin; egande lotsstyrelsen att, derest 
det till nämnda fyrfartygs byggnad genom 
KB. den 19 April 1875 redan anvisade be
lopp icke skulle förslå för bestridande af de 
kostnader, som bertilinats skola uneler å).' 1876 
för iindamålet utgå, härom med underd. an· 
mälan inkomma; samt 

att, vidkommande öfriga utöfver stat an· 
mälda behof, Kongl. JUaj:t ville framdeles 
taga i öfvervägancle, huruvilla och på hvad 
sätt medel må kunna anvisa8 till bestridan· 
de af kostnaderna för dem af dessa behof, 
hvilkas afhjelpancle finnes vara af nöden. 

Slutligen har Kongl. Maj:t, med anled· 
ning af lotsstyrelsens afgifna förslag till för· 
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nyad organisation af lotsverket och Kongl. 
1\'Iaj:ts denna dag derom meddelade beslut, 
före:>krifvit, att leeliga tjenster hos lotssty
rel.~en och inom lobbefälet skola, intilldess 
ifrågava~·awle organisationsförslag h rmnit pröf
vas och afgi)ras, Ells~ittas endast medel:st 
förordnamle och tillsvidare, samt att de för 
ledigblifvande best~illn ingar i stat anvisa
dc löner må un,ler tillen af lotsstyrelsen 
disponeras till tjcnstemas uppdittluUlamle. 
KB. 




