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

år 1876. 

Jan. 3. I ändamål att meddela erfordrade uppgifter 
huruvida och till hvilket pris ett minfartyg 
i hufvudsaldig öfverenssLimmelse med den 
af ett engebkt bolag aftemna(le, K.B. den 
22 December 1875 bifogade, ritning jemte lJe
skrifning simile kunna byggas vid Carlsino
na stations varf' och levereras inom den l 
Maj 1877, anmodas stationens varf::;chef ellei· 
det ombud han kan :finna lämpligt att i sitt 
ställe utse, att ofördröjligen afresa till Stock
holm ; skolande vadschefen derjemte meddela 
förvaltningen af l'ljöä1·emlena huruvida och i 
hvad mån ytterligare nybyggnadsarbete, ut
öfver det redan anbefalcla, kan påräknas vid 
varfvet i Carlskrona, i händelse tre kanon
båtar, enligt Blendas förändrade r itning, skulle 
komma att byggas, för att vara färdiga in
om slutet af år 1877. G.O . .;W, l. 

" 4. Kommendören i Kongl. :flottans reserv F. H. 
DiLlron skall tills vidare st~Lllas till chefens 
för varfsbyrån förfogande för att deltaga i 
hamlläggningen af i byrån förekommande ar
tilleri-ärenden. G.O . .Af. 3. 

7. Vid före(lragning af en utaf f. d. chefen å 
ångfartyget Polhem under expeditionen med 
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Jan. 7. 

s. d. 

detta fartyg till Spetsbergen, åren 1872-
1873, löjtnanten vid K. flottan L. Palan<ler, 
gjord anhållan om ersättning för vfirdet af 
den fiirknappni.ng i natura.portion, som befäl 
och manskap å nämnda fartyg måst uneler 
expeditionen underkasta s1g i. anseende till 
nödväncligheten att afstå proviant till brig
gen Gladan , h vilket värde upptagits till sam
manlagdt 2,267 kr. 10 öre, har Kongl. Maj:t 
funnit godt medgifva, att ersättning till be
fäl och manskap å ångfartyget Polhem för 
den dem under ifrågavarande expedition ålag
da portionsförknappning, må utgå i öfver
ensstämmelse med föreskriften i 14 § af K. 
regl. tlen 19 Maj 1871, angående aflönings 
beräknande under sjökommenderingar, samt 
att kostnaden derför skall bestridas af an
slaget till flottans öfningar. K.B. 
Sedan anmäld t blifvit, att amiralitetspastorn 
i Carlskrona äfven under år 1875 varit i 
saknad af expeditionsrum i kronans hus, har 
Kongl. Maj:t, på grund af K.B:t den 3 Juli 
1863, medgifvit, att den för sådant fall be
viljade hyresersättning af 1 00 kr. mil för år 
1875 till bemälde pastor utbetalas af femte 
hufvlllltitelns anslag till extra utgifter. K.B. 
En af åtskillige till tjenstgöring vid Stock
holms station anställde underofficerare, hvil
lm ej innehafva boställen, gjonl an håll an, att 
i anseemle till de högt stegrade prisen å 
hyror och lefnadsförnödenl1 eter få sig Wr
unnad någon hyres- eller dyrtidshjelp för år 
1876, har Kongl. Maj:t ej funnit slräl bifalla. 
Dep.-chef:s emb.-skr. 

Jan. 

s. 

)) 
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7. Utaf direktören vid mariningeniörstaten G. 
vV. Svensson uppgjorda kon struktionsritnin
gar .M. l och .M. l A till en kanonbåt af 
"Blendas'' cert blifva gillade, i sammanhang 
hvarmed förvaltningen af sjöärendena anbe
falles infordra anburl från mekaniska Yerk
städer inomlandet samt uppgifter från flottans 
varf, i fråga om kostnaderna för bvo·O'anclet Jbb 

uerstädes af tre obepansracle kanonbåtar, i 
öfverensstämmelse med dessa ritningar samt 
i öfriga delar lika med kanonbåten Blencla 

' att aflemnas färdiga senast elen 1 Augusti 
1877, äfvensom att, seelan berörda an bu el och 
uppgifter inkommit, afgifva det utlåtande 
och förslag 1 ämnet, som desamma kunna 
föranleda. K.B. 

a. Åt sekreteraren hos varfschefen vid Stock
holms station H. Wijnbladh, hvilken haft 
sig uppdraget sekreterarebefattning hos kom
mitten för granskning af gällande reglemente 
för navigationsskolorna i riket, tilldelas så
som goutgörelse för Vlijnblaclhs härvicllem
nade biträde, 500 kr. , att genom förvaltnin
gens af sjöärendena försorg utbetalas af 5:te 
hufvucltitelns allmänna besparingar. K.B. 

10. Nådig proposition till riksdagen angående 
statsverkets tillstånd och behof, 5:te hufvucl
titeln, med bilaga (intagen i bihanget till1876 
års riksdagsprotokoll). 

14. Det af komiteracle för ordnanuet af flottans 
pensionsväsende elen 31 December 1875 i äm
net afgifna underdåniga betänkande med der
till hörande bilagor skall till trycket befor
dras i 1,800 exemplar, af hvilka 1,500 kom· 



ma att afses för bihanget till riksdagens pro
tokoll. Dep.-chef:s emb.-skr. 

Jan. 14. Seclan byggmästaren vicl Stor.kholms station 
kaptenen V. Ringheim , ;:;om p:l. grund af K.B:t 
elen 21 1\'Iaj 1875 beorc1rats att resa ti11 Gö
teborg med flera platser inom riket ~amt till 
Köpenhamn för att taga kännedom om vat
tenbyggnaJ.sarbeten m. m., fullbor<1at denna 
resa, har Kongl. Maj:t, med bifall till för
valtningens af sjöärendena gjorcla hemstäl
lan i afseende å den särskilda godtgörelse, 
l1vilken, utöfver <len till Ringheim enligt 
gällande resereglemente utgående rese- och 
traktamentsersättning ffir resan inom Sverige, 
km1<le för vistelsen i Köpenhamn och i M
rigt ::Lnses hi5ra honom tilläggas, tillerkänt 
kaptenen Ringheim ett belopp af 200 kr., 
att utgå af 5:te hnfvudtitelns allmiinna bespa

nngar. K.B. 
S. d. Vi<l det förhållande att underofficerskorpora

len C. A. Högfelt, som biträdt vid de under 
sednare åren företagna minförsök, derunder 
förvärfmt sig vitsord om särdeles fram ståen
de Llrgligllet i den vigtiga mintjensten, har 
Kongl. l\Iaj :t tillåtit, att bemälde underoffi
cet>skorporal må, utan hinder yare sig 1leraf, 
<1tt ban icke tjenstg.iort till sjös så lång tid , 
som för utniimning till underofficer j emlikt 
K. regl. f. H. 1:a delen erfonlras, eller att 
ledighet efter lt v il k en hefor.lran skulle ife:'t
gakomma., uppstått å annan stat än sty rmans
staten, lit till nnderoffieer af 3:e graden vid 
nämnde stat befordras. Dep.-chef:s emb. -skr. 

S. J.. Seclan nn mera uppi1ör<la militäriskt-tekniska 
byrån uppgjort och till Kongl. Maj:t aflem-
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nat ritningar å minor jemte närmare upp
gifter angående tillverkningen af desamma, 

har Kongl. Maj:t, enär lämpligt synts att 
hädanefter åt flottans militäriska och telmi
ska byråar uppdrages pröfning och t'aststäl
lelsö af så beskaffade ritningar, likasom åt 
förvaltningen af sjöärendena, som det redan 
åligger att fastställa förteelmingar å inven
tarier och utredning m. m. till fartyg, att 
jemväl fastställa inventarieförteckningar för 
det fasta försvaret, funnit godt förordna: 

dels att den i 89 § 5 mom. af regi. f. fl. 
2:a delen , meddelade föreskrift för varfschef 
att till förvaltningen af sjöärendena, för er
hållande af fastställelse, ins~inda förslag å 
f n llstiindiga in ven ta rim~, in ven tarieu tredning 
och utredning till nybygdt fartyg, jemväl 
skall tillämpas med afseende å inventarier, 
inventarieutredning och utredning tillhöran
de det fasta försvaret; 

dels ock att till sådana ritningar, som flot
tans militäriska och tekniska byråar ega 
fastställa, jemväl bör hänföras ritning, der 
sådan ifrågakommer, till inventarie- och in
ventarieutredningspersedlar s:1 väl för ny bygd t 
fartyg :>om för det fasta försvaret; 

hvltijemte Kungl. .J\IIaj:t låtit ofvanberörde 
ritningar å minor till varfsbyrån för pröf
ning och fastställelse öfverlemna, för att se
dermera förvaltningen af sjöärendena tillhan
<lahållas. K.B. 

J an. 14. De chefen för sjökartekontoret föreslagna sjö
mätningsexpeditioner år 1876, neml. : 
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i sjön JJ1iilaren från stallarholmssundets 

vestr·a del och sundet emellan Sela-öns N.O. 

udde samt Grönö södra udde; 

i Östergötlands s kät'gårcl från och med B rå

viken till Valdemarsvik och 

på smålänclsl.;a ku sten i och för .rättande 

af elen åren 1835-1840 deröfver upprättade 

karta; 
upplodning af till sjös inom Östersjön och 

Bottniska viken belägna grunu och bankar, 

som vore mindre fullsti:Lm1igt kända m. m. 

har K ongl. J\faj:t bifallit, att utföras un

der derför ber~Lknad till af omkring 5 må

nader; skolande dervid användas sjökarte

verkets fartyg 11 Gustaf af Klint{(, 11Falken", 

"Lärkan 11 och 1
' Tärnan 11 samt mörsarefarty

get 11Eolus 11 je m te nödiga båtar; i samman

hang hvarmed Kongl. :Maj:t förklarat sig 

vilja till tjenstgöring vid dessa expeditioner 

kommandovägen beordra tre vid sjökarte

verket tjenstgörande officerare och fyra offi

cerare vid flottan med rättighet för chefen 

vid sjökarteverket att fördela officerare och 

fartyg till Je särskilda mätningsförrättnin

game; börande den för ifrågavarande expe

ditioner beräknade kostnad, 35,000 kr. , utgå 

af de för ändamålet uti årets stat för sjö

karteverket anslagna medel. KB. 
J an. 14. sekreteraren vid Carlskrona station m. m. 

A. Th. Ph. Röckert förordnas att vara leela

mot i direktionen öfver amiralitets-krigsmans

kassan under den tid öfverkommissarien vid 

samma station m. m. A. K Gasslander, till 

följd af sitt uppdrag att vara l edamot af 

rikselagens andra kammare för Carlskrona 

Jan. 14. 

s. el. 

s. d. 

1" o. 

" 18. 
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stad uneler år 1876 och nästpåföljande 2:ne 

år, vore förhindrad att ntöfva sin befattning 

såsom föredragande ledamot uti bemälda di

rektion. Dep.-chef:s emb.-skr. 

Fyrmästaren vid Vinga fyr L . Larsson till

delas, med afseende på de för honom före

kommande bevekande omständigheter, för år 

1876 en nådegåfva af 100 kr. att genom lots

styrelsens försorg af behållna lots- och fyr

medel utbetalas. KB. 

Bataljonsläkareenkan Sofia Wilhelmina Spo

lander , född Branner, tilldelas för år 1876 

en nåclegåfva af 75 kr. att genom förvalt

ningens af sjöärendena försorg, utbetalas från 

femte hufvudtitelns anslag till extra utgif
ter. KB. 

Kaptenen J. D. Barclay skall, såsom tillfäl

ligt biträde, tillsvidare tjenstgöra i militär
byrån. G.O . ..if:. 15. 

En underofficer, kunnig i minarbeten och 

kopiering af ritningar, skall tillsvidare stäl

Ias till varfsbyråns förfogande. G.O. 

Kaptenen J. A. V. Breekström skall, såsom 

tillfälligt biträde, från och med elen 19 J an. 

1876 och tills vidare ~jenstgöra i varfsbyrån. 

G.O. 
S. el. Kaptenen A. P. Lilliehöök skall från och 

med den 1 Februari 1876 placeras på Stock

holms station. G.O. 
, 19. Kaptenen A. F. H. Klintberg samt löjtnan

ten O. E. G. Norrbohm skola från och med 

den 1 Februari 1876 såsom tillfälligt biträ

dande tills vidare tjenstgöra i militärbyrån. 

G.O. 
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Jan. 20. 

!J 25. 

'' 
27. 

!J 28. 

Till tjenstgöring viL1 militärdepoternas un
derbefälsskolor må, om så erfordras, så mån· 
ga underofficerare kommenderas, som det an
tal, för hvilket arvoden äro beräknade i den 
af Kongl. Maj:t elen 17 December 1875 fast
ställda arvodesstat för flottans militärclepoter. 
G.O. 
l\IeL1 ändring af 1:a punkten i den för che
fen på korvetten Ge:fle , kommendörkapten O. 
Lagerberg elen l Okt. 1875 utfiirdade instruk
tion anbefalles, att korvetten icke slmll be
söka Smyma, i anseem1e till der rådande 
smittkoppsepeclemi, hvarjemte bemälde chef 
skall i shillet för pi't nämnda plats, i erilig
hct mecl G.O. den 27 påföljde December, in
viinta post i Saida den 25 Februari 1876. 
G.O. 
Genom chefens för sjökarteverket försorg 
skall till generalstaben a:flemnas åtskillige 
r eqvireradc kartor samt två exemplar af alla 
kartor, som framdeles komma att af verket 
utgifvas, jemte seglingsbeskrifningar; i sam
manhang hvarmecl meclgifves, att generalsta
bens kommunikationsafdelning må uti sjö
karteverket vid behof taga kopior af origi
na lmätningskartorna öfver hamnar m. m. 
sam t inhemta amha upplysningar, som der 
kunna erhållas. G.O. 
}\Tell. bifall till gjord hemställan af den för 
ntarbetamle af förslag till onlnam1e af me
t eorologiska observationer ombon1 å fartyg 
m. m. tillsatta kornite har Kongl. Maj:t fun
nit skäligt tilldela amanuensen vid meteoro
logiska centralanstalten, filosofie elaktorn L. 
A. Forssman 300 kr. i godtgörelse för af 
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honom bestridel sekreteraretjenstgöring hos 
ifrågavarande komite samt bevilja 81 kr. 
till ersättande af kostnaden för renskrifning, 
sluifmaterialier och vaktmästarebiträele, att 
med tillhopa 381 kr. utgå från femte hufvud
titelns anslag till extra utgifter. K.B. 

Jan. 28. Enär det nya exercishuset vid CarlsJuona 
station, hvartill ritning oeh kostnadsf()rslag 
den 20 Februari 187,1 faststiillts, till följd 
aJ beslutad förändring i byggnadens liige, 
icke kunde af tr~i uppföras för mindre än 
66,000 kr. i stället för uti 1874 års förslag 
upptagna 50,000 kr., samt kostnaden för nämn
da byggnad af sten med tak af asfaltpapp 
på bräder beräknats till 74,000 kr. enligt 
en af stationens byggmästare uppgjord rit
ning, så och då det högre byggnadspriset 
fullt ersattes af en billigare underhållskost
nad, medgifves att ifrågavarande byggnad 
må uppföras af sten efter denna ritning, hvil
ken faststställes. Den ursprungliga bygg
nadslwstnaclen, 50,000 kr. öfverskjutanele be
lopp, eller 24,000 kr., skall utgå af bespa
ringarna å reservationsanslaget 1':flottans ny
byggnad och underhåll 11

• K.B. 
S. el. Före byggandet af sjukhus, afsedela för Hot

tans behof, eller vid reparationer af ~ildre 
sådana, hvarigenom sjukrummens anorJning 
i väsendtligare mån förändras, böra de upp
gjorda planerna, i hufvuds~,klig öfverensstäm
melse med hvad i K. kungörelsen den 21 
Ok to ber 1864 angående de civila sjukhusen 
är föreskrifvet, underställas sundhets-colle
gium, som eger att desamma granska och 
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godkänna med cle jemkningar, som m· sanitär 
synpukt kunna anses erforderliga. K.B. 

J an. 28. En af förre handelskassören A. W. Martin 
gjord ansökning att, oaktadt han icke aflagt 
akademisk examen, varda, på grund af be
tyg öfver längre tids tjenstgöring såsom kas
sör på handelskontor, föridarad kompetent 
att söka lediga inventarieförvaltaretj ensten 
vid Carlskrona station har Kongl. Maj:t fun
nit icke böra vinna nådigt afseende. Dep.
chef:s emb.-skr. 

s. el. rrm rustkammar- eller rapportkorporaler vid 
eldare- och handtverkskom1)anierna skola ar
voden utgå, ett vid hvartdera kompaniet, 
och, efter det eldare- och handtverkskompa
niet vid Carlski·ona station uppnått en mun
merstyrka af 90 man, ytterligare ett arvode 
för ännu en korporal vid detta kompani, 
hvartdera arvodet beräknadt till enahanda 
belopp som korporalsarvode vid matroskom
panierna, eller 45 kr. årligen. Kostnaden 
härför skall bestridas af Je vakansafgifter, 
hvilka inflyta af de till följd af K.B:t den 
10 Maj 1874 vakanta båtsmansnummer i Ble
kinge län och Södra Möre härad af Kalmar 
län. K.B. . Se G.O. 1/l 1876 M 47. 

S. d. I Mverensstämmelse med hvad, till följd af 
K.B. den 11 Juni 1875, för samma år egt 
rum, tilldelas artilleriförvaltaren vid Carls
krona station J. A. Brnsqnini, såsom dyr
tidstillägg, ett belopp af 400 kr., att for år 
1876, så länge han bestrider nu innehafvan
de befattning, utgå af femte hufvudtitelns 
allmänna besparingar. K.B. 
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J 98 Kommendören i K. flottans r eserv m. m. an. :.< • 

friherre F. T. Cederström föron1nas att för-
rätta generalmönstring med båtsmanshållet 
inom Södra distriktet, beståem1e af Blekinge 
och Södra Möre im1elningskompanier. KB. 

s. d. Den val'fschef meclgifna rätt att antaga ri
tare vill mariningeniör-departement, mec11{on
trakt om daglön, utsträckas dm·hän , att an
tagning af sådana ritare kan af vadschef 
ske jemväl mot års eller månadslö11, med viss, 
högst sex månaders, uppsägningstid samt på 
de viikor i öfrigt, som i hvarje särskild t fall 
kunna finnas lämpliga. KB. 

S. d. För afslntande sommaren år 1876 af cle ge
nom K.B:t elen 7 November 1873 anbefalcla, 
för Sverige, Norge och Danmark gemensam
ma sprängningsförsök med undervattensminor 
skall linieskeppet Färsigtigbeten erforderii
gen iståndsättas, dock så att arbetet dermed 
utfåres endast i elen mån andra vid Carls
krona station erforderliga angelägna arbeten 
derigenom icke varua eftersatta. K.B. 

S. d. Kaptenen vid K. flottan A. P . Lilliehöök, 
som transporterats från Carlski·ona till Stock
holms station, tilluelas såsom bidrag till flytt
ningskostnaderna ett belopp, motsvarande tio 
procent af den honom vid flottan tillkom
mande fasta lön, eller 180 kr. , att utgå af 
femte hufvudtitelns allmänna besparingar. 
K. B. 

S. d. Löjtnanten C. von Dardel beviljas två års 
tjenstledigbet från och med den 1 Mars 1876 
för att ingå i franska republikens örlogstjenst; 
egande chefen för flottans militärpersonal att 
härå låta utfärda resolution. G.O . .M. 39. 
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J an. 29. H vardera af nedannämnda fartyg skola för
ses med två kursörer med lavetter för kul
sprutor, nemligen: 

monitorerna Loke, J olm Ericsson, Thordön 
och Tirfing; 

pansarbåtarna Gerda, Hildur, Ulf, Björn , 
Berserk, Sölve och Folke; 

fregatten Vanadis; 
korvetterne Balcler, Gefie, Thor, Saga, 

Norrköping, af Chapman och Lagerbjelke; 
kanonbåtarne Blencla, Disa, Hogland, Gun

hild, Ingegerd, Svensksund, Carlsuncl, Motala, 
Alfhilcl, Aslög, Astrid och Sigrid; samt 

briggen .Nordenskjöld. G.O . .M. 40. 
S. d. Kongl. Maj:t har befalt: 

1:o) att besättningslistorna för följande far- ! 
tyg skola vara lika mecl i bil. 60 af regle
mentet för sjötjenstgöringen för nedannämn-
da certer fartyg faststälda, nemligen : 

för kanonbåten Disa lika med kanonbåten 
Blendas; 

för kanonbåtarna Hogland, Svensksund, 
Carlsund, Motala, Aslög, Astrid, Sigrid, Alf
bild och Gunhild lika med kanonbåten Inge
gerd; 

för pansarbåtarna Gerda, Ulf, Björn, Ber
serk, Sölve och Folke lika med pdnsarb:-Hen 
Hilllurs; 

för skeppsgossebriggen Snappopv lika med 
skeppsgossebriggen Skirners; 

för monitorn Thordön lika med monitorn 
John Ericssons, dock med tilHlgg af en 1:a 
klassens sjöman, korporal af handtverlisaf
delningen och vapensmed; 

Jan. 29. 

)) 31. 

s. d. 
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för monitorn Tirfing lika med den för mo
nitorn Thordön faststälda; 

2:o) att skepp:sgossebriggen af \Virsen skall 
förflyttas till 3:e fartygsklassen och att till 
följd deraf i dess besättningslista, som för 
15frigt blir lika med skeppsgossebriggen Skir
ners, såsom chef i stället för kapten, uppta
ges en löjtnant; 

3:o) att ångfartyget Kar e skall frirfiyttas 
till 4:e fartygsklassen, äfYensom att ångslu
parne Blixten, Pilen, 'rhyra och Nordstjernan 
skola afföras ur 4:e fartygsklassen; samt 

4:o) att besättningslista för fartyg tillhö
rande 4:e fartygsklassen skall bestämmas af 
chefen förflottam militärpersonaL G.O . .A1. 41. 

Direktören G. W. Svensson skall seclnast 
den l Februari 1876 inträffa i Carlskrona. 
G.O .•. tf. 42. 
Nådig proposition till riksdagen angående 
ordnande af flottans pensionsväsende (intagen 
i bihanget till 1876 års riksdagsprotokoll.) 
Sedan till följd af föreskriften i K.B:t elen 
2 December 1875, bland annat infordrats an
bud å byggamlet af ett minfartyg i hufvad
saklig öfverensstämmelse med dertill upp
gjorda ritningar och beskrifniug, uppdrages 
åt t'örv:;tltningen af sjöärendena att med Berg
sunds ;nelmniska verkstads aktiebolag upp
göra kontrakt angående byggande af ett så
dant fartyg mot det i ingifna anbudet upp
tagna pris af 370,000 kr., att levereras å tid, 
som kunde yarda bestämd., efter ber~ikning 
af en arbetstid å fartyget motsvarande elen, 
som virl anbudets ingifvande varit afsecld, 
e1ler omkring 15 månader, samt i öfrigt på 
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vilkor, hufvudsakligen öfverensstämmande 
med de i förslagskontrakt upptagna; hvar
jemte förordnas, att flottans konstruktions
byrå skall upprätta fullständiga konstruk
tionsritningar till samma fartyg, äfvensom 
inredningsritning, hvarvid bör lända till efter
rättelse att å fartyget bör, så vidt möjligt 
är, afses utrymme för 1 eskaderchef, 2 adju
tanter, 1 fartygschef och 2 fartygsofficerare. 
K. B. 

J an. 31. Fastställas af öfverdirektören vid marinin
geniörstaten uppgjorda ritningar, dels inne
fattande förslag att förse fartyget med ett 
maskineri af 780 indikerade hästkrafter, dels 
ock tackelritning af den 30 December 1875 
att tjena till efterföljd vid byggandet af de 
opansrade kanonbåtar utaf Biendas cert, till 
hvilka konstruktionsritning den 7 Januari 
1876 blifvit gillad. K.B. 

S. d. Uppå gjord hemställan bar Kongl. Maj:t för
klarat, att någon annan förändring i den år 
1871, angående upprensning af segelrännan 
genom försänkningen i Oxdjupet samt den
sammas läge och dimensioner, uppgjorda plan 
ej af omständigheterna påkallas, än att det 
föreslagna djupet af 34 fot för elen djupare 
segelrännan minskas till 26 fot vid medel
vattenstånd. KB. 

S. d. Förvaltningen af sjöärendena anbefalles att 
gå i författning om anskaffning af lavetter 
till de 4",1 kanoner, hvarmed kanonbåtar 
af Alfhilcls klass enligt K.B:t den 29 J an. 
1875 skola bestyckas; skolande nämnda la
vetter, så vidt möjligt är, vara färdiga före 
slutet af Maj månad år 1876, vid hvilken tid 
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ofvannämde fartyg äro beräknade att delta
ga i de uneler samma års sommar tillämna
de öfningarne i hemlandsfarvatten. G.O. 
o.~l1. 44. 

F ebr. l. Det genom K. B. elen 31 J an. 1876 till ny
byggnad anbefalda minfartyg skall bära 
namnet Ran. G.O . .;W. 46. 

s. el. Till rustlmmmar och rapporttjensten, som 
Yid matroskompanierna hitintills varit be
stl·idd af kompanikorporaler, skola hädan
efter såväl vid eldare- och handtverkskom
panierna som äfven vid matroskompanierna, 
i stället för korporaler, kommenderas under
officerskorporaler och företrädesvis af ekono
miafclelningen eller :;,åclana, som anmält sig 
att erhålla erforderlig utbildning för att kun
na öfverflyttas till denna afclelning; komman
de i följd b~iraf underofficerskorporaler vid 
matroskompanierna äf'ven att kommenderas 
till nämnda tjenstgöring vid eldare- och 
handtverkslwmpanierna, i sammanhang hvar
med anbefalts, att underofficerskorporal , som 
är beordrad till omförmälda kompanitjenst
göring skall under denna tid ega befälsrätt 
öfver andra, samma kompani tillhörande un
derofficer skorporaler. G.O. ,;W, 47. Se K.R 
den 28 Januari 1876. 

S. d. Kongl. l\faj:t har befalt, 
1:o) att underofficerskorporaler vid matros

kompanierna, förutom de genom ofvan an
teclmacle G.O. af denna dag för dem bestäm
da kompanitjenstgöring, vicllandtjenstgöring 
äfven skola användas att sköta sådana un
derofficerssysslor, h vartill umlerofficerare icke 
utses; skolande för öfrigt unuerofficerskorpo-
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ral vid nämnda kompanier, som på grund af 
föreskriften i § 14 mom. 2 af reglementet 
för styrelsen och förvaltningen vid stationer
na blifvit beordrad till tilWilJig tjenstgöring 
å varfvet, derumler i likbet med hvatl för 
maskinist staten genom § 55 reglementet föl.' 
öfverstyrelsen och organisationen är före
skritvet vara pligtig att utföra de handar
beten, hvilka kunna verkställas genom til
lii,mpning af den till hans yrke hörande arbets
skicklighet; 

2:o) att för underofficerskorporaler vid el
dare- och hanrltverkskompanierna skola, ltva!J_ 
deras lan<ltjenstgöring beträffar, gälla hva u 
som i § 55 i sistnämnda reglemente fi.ir ma
skiniststatell är föreskrifvet; samt 

3:o) att underofficerskorporal under land
tjenstgöring skall, hvad subordinationsförhål
landet arJgår, anses i grad näst efter lägsta 
gradens underofficerare. G.O . .;J;?. 48. 

Febr. l. ~ 652 i reglementet för tjentgöringen skall 
erhålla följande lydelse: 

Underofficerskorporal hänvisas med afse
ende på tjenstgöringen till I B, u !nlerofficercwe 
och skall, hvad det i § 524 anbefalda subor
dinationsförhållandet beträffar, anses i grad 
näst efter lägsta gradens underofficerare. 
G.O. Jtl. 49. 

S. d. I sammanhang med upphäfvande af 2:a punk
ten i G.O. den 30 Juni 1874, angående di
stinktionstecken för gemenskapen vid Kongl. 
:flottan, lmr anbefalts, att hufvudbonad för 
underofficerskorporal skall vara iika med den, 
som för 2:a och 3:e gradernas nnclerofficerare 
är faststäld. G.O . • ;w. 50. 
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Febr. 1. Kongl. Maj:t har befalt, 

l) 

l) 

l:o) att vid båtsmanskompani förordnad 
kompanikorporal skall , utan afseende Jlft den 
sjöm ans1dass km tillhör , ega befälsrätt öfver 
alla på roten varamle eller vid stationen 
upptagna, till kompaniet hörande båtsmän; 
samt 

2:o) att vid båtsmanskompani förordnad 
vicekoq)oral skall, utan afseende på den sjö
mansidass han tillhör, umlee tjenstgöring på 
roten ega bena srätt öfver alla på roten för
lagda till kaporalskapet hörande båtsmän. 
G.O . . )W. 51. 

3. Franska militärattachen i StockltOlm markis 
Paul Le Mulier tillåtes att bese ii ottans varf 
derstädes. G.O . • ~11. 52. 

4. Enär kaptmwn i Kongl. flottans reserv m. m, 
C. G. R. Björksten tjenstgjort såsom bageri
officer vid Carlskr·ona station till elen l Ok
tober 1875, då hagerioffl.cersbefattningen med 
tillämpningen af 2:a clelen af Kongl, reglemen
tet för flottan uppMrde, tilldelas honom för 
upprätthållandet af nämnda befattning, för 
h vilken arvode, till följd af meddelad föreskrift, 
icke varit i staten för berörda år uppfördt, 
en gratifikation, motsvarande tre fjerdedelar 
af det arvo1le, 300 kr. för år·, som förut va
rit i stat uppfördt, eller 225 kr., att utgå af 
behållningarne å anslaget till spanmåls- och 
bagerikostnader. K.B. 

S. d. .J emte det Kongl. Maj:t ej funnit skäl att 
för närvarande bifalla en af förvaltningen af 
sjöärendena i sammanhang med anmälan att 
den till 800 exemplar bestämcia upplaga ut
af till trycket befordrade tre första delarue 

2 
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af reglementet för flottan visat sig icke mot
svara behofvet, - gjord hemställan, att en 
ny upplaga häraf, stor 500 exemplar, måtte 
så snart som möjligt få tryckas samt kost
naclen . uerför bestridas af influt,na ersiittnings
och fönäljningsmedel, har Kongl. lVIaj:t upp
dragit åt förvaltningen att inom utgången af 
Augusti månad år 1877 inkomma meJ för
nyad framshalning i ~imnet samt då tillika 
afgifva yttrande, huruvida jemlmingar eller 
förändringar uti n~irnnda reglementes tre för
sta delar, vid tillämpningen deraf, visat sig 
af förändrade förhållanden påkallade eller 
eljest erforderliga. KB. 

Febr. 4. Scclan kommitterade för ordnande af flotta11s 
pensionsväsende, med tillkännagifvancle, att 
deras underJ. betänkande jemte förslag i äm
net redan blifvit af!emnadt, ej mindre hem
stält om ersättning åt komitens sekreterare, 
kamereraren i amiralitets-krigsmanskassan 
m. m. F. Lindbom, hvilken ersättning komi.t
terade, enär sekreterarens uppdrag medfört 
uppflyttning inom krigsmanskontoret och an
tagning af ett extra biträde med arvode un
uer tiden, föridarat sig icke kunna föreslå 
till högre belopp än de för kornitens ordfö
rande och ledamöter enligt K.B. elen 18 De
cember 187;± bestämcia ersättningar merl til
l~igg af rese- och traktamentsersättning och 
clels af gofltgörelse för renskrifningskostna
den, än äfven anhållit om ersättning till 
kornitens ordförande för af honom i och för 
lwmitens sammanträelen i hufvudstauen för
hyrJt arbetsrum, har, uå upplyst blifvit, att 
komiten haft sammanträelen i Carlskrona från 
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och med elen 15 Februari 1875 till och med 
elen 15 Maj samma år och i Stockholm från 
och med 4 Oktober 1875 till och med elen 
27 Januari 1876, Kongl. Maj:t, i hetraktan
de jemväl deraf, att kamereraren Lindbom 
för läsning af korrektur till betänkandet vore 
sysselsatt i Stockholm till omkring elen 15 
påföljande Mars, funnit, med tillämpning af 
de i KB. uen 18 December 1874 gifna be
stämmelser angående ersättning till komitens 
ordförande och ledamöter, skäligt förordna, 
det Lindbom för fullgörande af det honom 
anförtrorlrla ifrågavarande uppdrag må, jemte 
ersättning enligt 6:te klassen i g~Lllande rese
reglemente för resan från Carlskrona till 
Stockholm och åter, ega att tillgod0njuta ett 
belopp af 1,500 kr., deruti likväl inberäknad 
ersättning för renskrifningskostnaden, hvar
jemte Kongl. Maj:t medgifvit att till komi
tens orclförancle, öfverkommissarien m. m. A. 
K. Gasslander må utgå gocltgörelse mec1187 
kr. 50 öre för i Stockholn'l förhyrdt arbets
rum; skolande samtliga ersättningsbeloppen 
af förvaltningen af sjöärendena utbetalas från 
femte hufvudtitelns allmänna besparingar. 
K.B. 

Febr. 4. Sedan chefen för flottans militärpersonal, -
till följcl af G.O. den 19 Oktober 1875, en
ligt hvilka chefskapet för eldare- och handt
verkskompanietvicl h varelera af flottans statio
ner skulle bestridas af chefen för matros
kompaniet intilldess 65 nummer af kompaniets 
faststäida styrka blifvit antagna,-anmält, att 
nummerstyrkan vid l:a eldare- och handt
verkskompaniet uppginge till nämnde antal

1 
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har Kongl. TYiaj:t med anledning häraf funnit 
goclt medgifva, att ett arvoLle till belopp af 
400 kr. för år m?t utgå till en kompanichef 
viJ l:a eldare- och hamlt\·erkskompaniet af 
de medel, som inflyta ntaf <le till fö lj d af 
KB. den 10 Maj 1872 vakanta blttsmansnum
ren i Blekinge och Sörlra Möre härad af 
Kalmar län. K.B. 

Febr. 4. Fyringeniören m. m. C . . T. D. S:1ndell s en
lm Ida Sa.ndell, hvilken befunne sig 
med tre små barn i behöfval1(1e omstiinclig
hctcr och litnjöte gratial af enuast 125 kr. 
;-'\digen, tillclelas för en gång en gr:1tifikation 
af 300 kr. att till henne genom förvaltnin
gens af sjöärendena försorg utbetalas affemte 
hufvurltitelns anslag till extra utgifter. K.B. 

S. d. Vid um1en1. föredragning af förvaltningens 
af sjöärendcn:,t framstiillning om behofvet af 
vissa utaf K.B. J en 22 Oktober 1875 angå
ende förändrade föreskrifter för bokföringen 
hos förvaltningen m. m. föranledda förän
dringar i gällanile reglemente för flottan 2:a 
delen, har Kongl. lVIaj:t beslutat, att nedan
nämnda §§ och mom. i berörr1a reglemente 
skola erhålla följande förändrade lydelse, 
nem1igen : 

§ 97. 
e - att till fiirva.ltningen af sjöärendena af
g ifva: - - - vicl samma tillf:ille - -
- i f tlllsti:indigt skick (form. 22) selln::tst 
den 20 i hvarj e m!tn:td kassar edogörelse för 
den niistförflntna månaden med dertill hö
rande verifikationer och uppgifter (§ 138 e) 
samt sednast elen l Juli h varje år förråc13-
reuogörelse för nästföregående året. 
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§ 138. 

e) att inom den 20 i hvarje månad till 
varfschefen inlemna verificerall kassal·eclogö
relse (form. 58) för n~istföregåemle månaden; 
skolande elen för årets sista månarl vara åt
följd af uppgift: dels å kalkylerad dagsverks
kostnad för lwarje anslagstitel, hvarå sådan 
kostnad under året förekommit, dels ock å 
stationens alla fordringar och skulder, inne
hållande ej mindre en kort anteckning om 
orsaken till deras q varstående oliq viderad e 
än, h vall förskotterna beträffar, i den mån 
sådant kan ske, om den titel, hvarå dessa 
komma att formel t afföras; 

v) att granska alla medels- och förråds
redogörelser; börande månaelsredogörelse för 
kassan for niistföregåencle månad inom elen 
l:e i hvarje månad och årsredogörelsen för 
förråden för niistföregåencle år inom den 15 
Februari hvarje år vara för gransknings un
dergående kontoret meddelade samt gransk
ningen vam verkstälc1 så tidigt, att kassa
redogörelser derefter må inom elen tid som 
i punkten e) här of van stadgas och förråds
redogörelserna inom Juni månads utgång kun
na till varfschefen aflemnas åtföljda af cle 
inventarieböcker, som uneler det sistförflutna 
året blifvit fulltecknade (§ 140: 3). 

§ 147. 

6. Kassajurnalen skall afslutas med ka
lendermånad, men den för December månad 
må hållas öppen intill elen 10 nästföljande 
månad, på det att i densamma må kunna in
gå så många elen föregående månaden till-
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hörande penningeförsändningar och utbetal

ningar, som intill nämnde dag förekomma· 

7. Kassajurnalen skall sednast den 10' i 

månaden näst efter den, som jmnalen om

fattar, vara afslutad och till räkenskaps

kontoret inlemnad, åtföljd af tillhörande ve

rifikationer. 

Vidare har Kongl. :Maj:t, till följd af för

valtningens hemställan, medgifvit, att ansla

gen till aflöningsstaterna vid flottans statio

ner samt till flottans nybyggnad och under

håll skola i afseemle å öfverföringen af be

hållningarne å dessa anslag i förvaltningens 

räkenskaper behandlas på enahanda sätt som 

öfriga med dessa likartade anslag. 

I sammanhang härmed har Kongl. Maj:t, 

med bifall till en af chefen för flottans roi

Iitärpersonal gjord framställning, förordnat 

att följande §§ och mom. uti ifrågavarande 

reglemente skola erhålla nedannämnda för

ändrade lydelse, nemligen: 

§ 18. 

c) att förordna om besättni11gens embar

kering och fartygets inlä.ggning; skolande 

sjökommencleradt manskap före embarkerin

gen undergå läkarebesigtning. 

§ 35. 

d) att till militbirchefen afgifva förslag till 

alla sjökommenderingar för underofficerskor

poraler samt att till besättning å till ut

rustning anbefalda fartyg eller till andra 

kommenderingar utse manskap i enlighet n1ecl 

den af militärchefen anbefalda fördelning; 

F ebr. 9. 

" 
10. 
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skolande chefen för stationens sjötru11per gö

ra anmälan hos förste läkaren vid stationen 

om verkställande af liilmrebesigtning å sjö

kommencleradt manskap, hvilken besigtning 

bör· pga rum sista söcknedag före elen för 

embarkeringen bestämda dag samt om hinder 

möta för dy lik hesigtning vare sig af hela 

eller någon del af besättningen, derom un

derrätta fartygschefen. KB. 

Korvetten Gefle skall, seelan hon efter elen 15 

Mars 1876 hafva afgått från Alexamlria, besö

ka Genna, l1varest post inväntas den 10 på

följande April; och medgifves det, om ticlen 

det tillåter, att under seglingen <lit anlöpa 

Neapel och Spezzia. Från Genua skall kor

vetten anträda hemseglingen, men före ut

löpanclet nr Medelhafvet hesöka Gibraltar, 

h varest post inväntas, den 25 sistnämnda må

nad. Korvetten skall derifrån återvända till 

Carlskrona och bör derstädes inträffa secl

nast den 25 :Maj; skolande korvettens chef 

vid passeranuet af Skagen telegrafledes der

om inrapportera till chefen för sjöförsvars

departementet. G.O . .;W, 58. 

Vid timade eldsvådor inom hufvudstaden, i 

utomorclm1tliga fall, skall, såsom reserv och 

på derom af vederbörande polismyndighet 

Los chefen för flottans dervaramle stations 

ekipagedepartement, i dennes egenskap af 

brandchef vid nämnda station, gjord reqvisi

tion, biträde från stationen lemnas af såväl 

handräckningsmanskap som elclsläckningsma

teriel, så långt stationens tillgångar och om

tankan på dess egen säkerhet det medgifva; 

egande bemälde brandchef hos militär- eller 
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Febr.10. 

)) 11. 

s. d. 

varfschefeme anmäla om det biträde af vare 
sig handräckningsmanskap eller eldsläcknings
materiel, som vid hva1je särskildt tillfälle i 
och för ifrågavarande ändamål anses erfor-
derligt. G.O . .;w. 59. 

JHecl ändring af l:a punkten i den för che
fen å korvetten Balder, kommendörkapte-
nen C. R. 'r. UJner elen l Oktober 1875 ut
ninlade instruktion angående ticlen för kor
vettens första inträffande uti och afgå11g från 
Philadelphia anuefalles att bemälde chef, ef
ter att hafva lenmat \.V est Indien, bör med 
korvetten inträffa i Philadelphia scclnast elen 
5 1\Iaj 1876; egande han att dm·städes gvar
ligga några dagar efter utställningens offent
liga öppnande, hvarefter han skall fullgöra 
c1en i ofvannämncla instruktion för korvetten 
gifi1a bestämmelsen. G. O . .iti. 61. 

För Carl J oha11s kyrka å Skeppsholmen skall 
en ny orgel anskaifas samt kostnaden hiir
för, berälmad till 8,500 kr., utgå af influtne 
ersättnings- och försäljningsmeclel. KB. 
Löjtnanten vid K. fiottan W. Bretzner, hvil
ken åtnjuter 3 års ~jenstledighet för tjenst
göring i fransb-t örlorrsflottan och enlirrt 

o ' b 

K.B:n elen 16 Juli 1873 och den 11 Septem-
ber 1874, redan umlfrLtt resestipendium för 
två år, tilldelas för ytterligare ett år ett 
stipendium, motsvarande 2,000 francs att, se
dan han styrkt sig fortfarande på tredje året 
vara i nämnda örlogstjenst anstäld, genom 
förvaltningens af sjöiirendena försorg utLe
talas af det å riksstatens femte hnfvncltitel 

. uppförda anslag till stipendier för officerare 

Febr. l l. 

s . . el. 
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under . anställning i utländsk tjenst eller kom
mendering utrikes. K.B. 
Löjtnanten i K flottan C. von Darcle], hvil
],en erhållit . tillstånd att från och med elen 
1 lVIars 1876 söka inträde i fransk örlogstjenst, 
tilldelas ett stipendium, motsvarande 2,000 
francs, att, seelanhan styrkt sig hafva uti nämn
da örlogstjenst vunnit anställnin g, genom 
förvaltningens af sjö~irendna förc;org till ho
nom utbetalas af det å riksstatens femte huf
vmltitel uppförda anslag till stipendier för sjö
officerare under anställning i 1t thinclsk tjenst 
eller kommendering utrikes. K.B. 
1\'Ied gillande af de, å följande Stockholms 
stations fartyg, kanonångslupen Astrid samt 
kanonbåtarne Aslög, Alfhild, Sigrid, l\fotala, 
Carlsund och Svensksum1 flireslagna iindrin
gar, som betingas af föreskriften uti regle
mentet för sjötjenstgöringen om redogörarens 
skyldighet att omhäm1erhafva fartygens upp
börd, har Kongl. Maj:t uppclragit åt förvalt
ningen af sjö~irenclena att ofördröjligen låta 
verkställa de erforderliga arbetena med så 
rnånga af clesamma, som kunna medhinnas 
intill den l Juni 1876, hvaremot de återstå
emle borde förändras efter afslutade som
marexpeditioner; skolamle kostnaden för dessa 
förändringar utgå af el e för umlerhåll af far
tyg och båtar uti innevarande <lrs stat af
sellcla medel, i elen mån dessa dertill lemna 
tillgång, samt möjligen öfverskjutamle kost
nadsbeloppet af förvaltningen af sjöärendena 
förskottsvis bestridas för att, sedan detsam
ma blifvit fullstämligt lrändt, till ersätLning 

hos Kongl. lVIaj:t anmälas. KB. 
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Febr. l l. Sedan vid syn å torpet till roten .M. 83 vid 
tredje Roslags båtsmanskompani synemännen, 
bland annat, uppå yrkande af båtsmannen 
och då till torpet hörde omkring 1

/ 2 tunnland 
åker, ansett rotehållame böra derstädes upp
föra en tröskloge med ladgolf af uppgifna 
dimensioner, hvilket åter dessa bestridt, samt 
Kongl. 1\'Iaj:ts befallningshafvande i Stock
holms län genom resolution den 17 Februari 
1875, enär båtsman enligt författningarne 
vore berättigad att utom kåltäppa bekomma 
1
/ 2 tunnland till säde och träde samt en liten 

loge med lada, men å de hemman, der lä
genhet till åker och äng ej gåfves, 6 kubik
fot 3 kannor råg och 6 kubikfot 3 kannor 
korn jemte hö och halm, äfvensom i sådant 
fall i stället för loge jemte stugan en bod, 
deri båtsmannen kunde förvara sin eO'endom 

b ' 
men ifrågavarande båtsman icke hade mera 
spanmål än 6 kubikfot 3 kannor råg och 3 

· kubikfot l kanna 50 kubiktum korn samt 
således måste antagas hafva erhållit åker till 
fyllnad hkiri, hvartill komme att han icke 
vore förseeld med bod, - med godkännande 
af synemännens beslut, ålagt rotehållame att 
vid torpet uppföra lada med loge till den 
af synemännen föreskrifna storlek, båts
mannen obetaget att träffa aftal med rote
hällame att i stället få visst beloppspanmål 
om året, hafva rotehållarne, - uneler bifo
gande af bestyrkt afskrift ut:.tf det emellan 
dem och båtsmannen den 19 ~Iaj 1872 in
gångna och af kompanichefen gillade kontrakt, 
utvisande att båtsmannen egc1e åtnjuta det 
i öfvel'klagade resolutionen omförmälta span-

27 

målsbelopp två gå11ger om året med tillho
pa 12 kubikfot 6 kannor råg och G kubikfot 
3 kannor korn, - öfver denna resolution 
anfört besvär. 

Efter det förvaltningen af sj ö ~irenc1ena och 
kammarkollegium i gemensamt infon1rac1t ut
låtande, på gruncl af 3 § i K. förordningen 
den 23 Maj 1690, tillstyrkt att, mec1 iinc1ring 
af öfverklagade beslutet, rotehållame måtte 
befrias från uppförande af ifrågavaram1e loge
byggnad, har Kongl. l\Iaj:t, i öfverensstäm
melse med hvad kollegium tillstyrkt, med 
iim1ring af Kongl. :M:aj:ts Befallningshafvan
des beslut i öfverklagac1e c1elen, befriat rote
hållame från up}}föranc1et af ifrågavarande 
logebyggnad. K.Res. 

Febr.ll. Sedan vid syn befunnits, blam1 annat, att 
hägnaden å torpet till roten .Af. 40 Drogg 
vid Smålands båtsmanskompani, bon1e istånd
sättas för en beräknad kostnac1 af 47 kr. 31 
öre och chefen för nämnda kompani, kapte
nen A. J. Blom, yrkat åläggande för rote
hållame att iståndsätta den del af hiignaden 
som funnes vic1 torpets äng i rågången emel
lan Geleho och Nickeho byar, men Kongl. 
1\'Iaj:ts befallningshafvande i Kalmar län ge
nom utslag den 27 Oktober 1874 förklarat, att 
de påsyn ta bristerna å torpets hägnader skulle 
med virke, som af rotehållame borde till
släppas, genom båtsmannens försorg afhjel
pas seclnast före den l Juli 1875, 

så har Kongl. 1Iaj:t, på klagan af be
mälcle kapten Blom, funnit skäl ej förekom
ma till annan iim1ring i Kongl. l\Iaj:ts be
fallningshafvandes utslag, så vidt c1et blifvit 
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öfverklagadt, än att ticlen för försättande i 
laggildt sl:ick af elen h~ignacl, hvarom nn 
är fråga, bestämmes till elen l Juli 1876. 
K.Res. 

Febr. 11. Seelan Kong]. 1Haj:ts befallningshafvancle i 
Kalmar län, i anledning af chefen för Små
lands båtsmanslwmpani, lwptenen A. J. Bloms 
yrkande om ändring i nppgifvet afseende af det 
den 8 Maj 1875 emeJlan rotehållarnc för roten 
.;lJ. 3 Hök af nämnda kompani och deras an
tagna båtsman H. L. Johansson upprättade 
legolwntraht - genom resolution den 20 Au
gusti 1875 förklarat, att, emedan uti Il §af 
Kongl. im;trnktionen för cheferna vid flottans 
båtsmanskompanier den 18 December 1874 
vore stadgadt, att tvister emellan rotehålla
re och båtsman om den sonares rättigheter 
skola af båtman hos komvanichefen anmälas, 
för att denne mit kunna beme<lla förlikning 
emellan de tvistande och att, der sådan för
likning ej kan tillvägabringas, målet må hos 
Kongl. JH<~j:ts befallningshafvamle anhängig
göras, men ifrågavarande sak elit öfverlem
nats utan att ens uppgifvet blifvit, att kom
panichefen i afseende å omförmälda bemed
ling ställ t sig berörda föreskrift till efter
rättelse, Kungl. 1Haj:ts befallningshafvancle 
icke kunde i ärendets befintliga skick det
samma till hufvudsaklig IJröfning upptaga; 

så och efter det kaptenen Blom häröfver 
anfört besvär, har Kongl. Maj:t, enär upp
lyst är att, efter det båtsmannen H. L. Jo
hansson Hök den 18 Maj 1875 ingått kon
trakt med rotehållame och den 13 påföljande 
Juli blifvit af kompanichefen godkänd, kla-
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ganden i skrifvelse elen 17 i samma månad 
anmält ärendet inför Kong1. :Maj:ts befall
ningshafvancle, samt den omständigheten att 
kompanichefen, som enligt sin egen uppgift 
ll1)pmana.t rotehåJlarnfl att göra, ändring i 
kontraktet, hvilket af dem dock vägrats, icke 
hos Kongl. l\'laj:ts befallningshafvande före
tett bevis härom, ej är a,f beskaffenhet att 
utgöra lagligt hinder för Kongl. Ma.j:ts be
fallningsktfvande att till 11röfning upptaga 
ifdtgavarande framställning , fnnnit skäligt 
att, med unclanrödjancle af öfverldagaue be
slutet, visa målet åter till Kongl. Maj:ts be
fa.Jlningshafvancle, som eger att detsamma 
till fömyml l1andläggning förebga. K.Res. 

Febr: l l. Seclan Kongl. Maj:ts befallning:;lmfvande i 
HnJlamls hin , i a.nlerlning af en utaf chefen 
!'lir Sörlm IIalla,nds bitmanskompani kapten
löjtnanten C. A. Ehrenpohl, med åberopande 
a f 38 § 1 mo m. i gällande instruktion för 
eheferna vi(l flottan s båtsmanskompanier in
gifyen reqvisition å förskott från länets rän
teri till bestridande af lwstnaderna för <le 
tjensteresor han under år 1876 komme a t t 
företaga , genom resolution den 3 Januari 
samma år förklarat, att, elit chef för båts
manskompm1i enligt åberopade rum i instruk
tionen vore berättigau till förskott från lanclt
dnteri endast föl' resor utom kompaniets 
stånd, men sölmnclen icke styrkt, att han 
blifvit beon1r::tr1 så.dana förrättningar verk
ställa, Kongl. l\!Iaj:ts uefallningsluJvande an
såge sig icke kunna till honom utanordna 
något för;;kott till besteiclande af resekost
nallen i dy lika ärenden, 
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så har Kongl. Maj:t, på klagan af bemäl
de lraptenlöjtnant, funnit ej skäl vara anförd t 
att i öfverklagarle resoh1tionen göra ändring. 
K. Res. 

Febr. 11 . Mecl anledning af förvaltningens af Sjöären
deua öfverlemnade uppgift å disponibla till
gången år 1876 å anslaget till flottans un
derhåll, har Kongl. Maj:t, i betraktande der
a( att den af förvaltningen till återstående 
kostnaden för 1875--1876 års expeditioner 
afsatta summa icke, vid det förhållande att 
portionskostnaden bör för 1876 af annat anslag 
utgå, kan till hela sitt belopp erfordras, samt 
me!l afseende derå att utgifterna för expe
di tionema nästinstundande höst till afiägsna 
farvatten, hufvuclsakligen komma att bestri
das under år 1877, anvisat till bestridande 
af kostnadema för 
artilleri- och minöfningar i exer-

cisskolorna. . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 40,000, 
öfningsexpeditioner . för sjökrigs-

skolans kadetter och elever, 
exercisskolornas manskap samt 
skeppsgossarna·. . . . . . . . . . . . . . , 130,000, 

öfningsexpeditioner till aflägsna 
farvatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 180,000, 

eskaderöfningar i hemlands-far-
vatt@n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 150,000, 

samt för tillfälliga expeditioner , 50,000 
eller tillhopa kr. 650,000, 

att i föreskrifven ordning utgå . och redo
visas. KB. 

S d. Genom chefens för sjökarteverket försorg 
skola 'till Kongl. fortifikationen utlemnas ett 
fullständigt ställ svenska sjökort af sednaste 
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upplaga samt ett exemplar af alla kartor 
som framr1e1es h:omma att af verket utgifvas. 
G.O . .. ,;w. 62. 

Febr. l l. Nedannämncle §§ i reglementet för sjötjenst
göringen skola erhålla följande lydelse: 

§ 53. 
I detta - - - tiJ.igare. På annah tid 

gifves, utom för Kongl. person, ingen annan 
honnör än mecl fallrep och sker då mottag
ningen viJ. och ledsaganuet till fallrepsstäl
let endast enligt § 48 mom. 2 och 3 

§ 59. 
2. När underordnad, som icke är af re

gementsofficers grad i båt roencle - - -
helsa. Befinner sig regementsofficer eller 
dess vederlike i båten , ligges på årorna, men 
uppstiges ej vid helsning. 

3. 
4.- ~- --

5. 
6. När - - - - passeras af Kongl. 

person - - - - varande uppstiga och 
helsa. Skall uneler enahanda förhållanden 
någon a f nyssnämnda personer emottagas i 
båten, föeblifver rodden vicl helsningen sit
tande. 

7.- -- -
8. -----

§ 125. 
J. ----
2. Då omständigheterna - - - - be· 

fäl och är äldste chef, från sitt fartyg skju
ta dag- och nattskott. 
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§ 260. 

J. a) - d) - - - -
l. e) Protokollsbok - - - - och testa

menten, besigtnings- och undersökningsdoku
ment å skadaLl eller förlorad uppbönlsper
seLlel äf'vensom förtecknino·ar - - ---o 
f ) - l) -

2. -----

§ 264. 

l. SåviJa besättningen icke före embar
keringen undergått hehöflig läkarebesigtning, 
1ftte r fartygschefen, så fort lämpligen kan 
ske efter embarkeringen och i hvarje fall 
före inmönstringen uppbördsläkaren förriitta 
dyl ik besigtning å manskapet (§ 4::iG) . Då 
läkare - -- - - . 

2. 
3.--

1. ].\feel afseende 
het. 

§ 341. 

- - till olägen-

2. Signaler för angifvande af nöd å far
tyg och för tillkallande af lots göras i en
lighet med härom gifna föreskrifter. (Bil. 8 J.) 

I samman hang härmed anbefales att den 
i .•li 27 af svensk författningssamling för år 
187 ö införda Kong l. kungörelse angåenue 
användande af vissa signaler för angifvancle 
af nöd å fartyg och för tillkallande af lots 
gifven Stockholms Slott den 29 April 1875 
skall i ofvanni.imnde reglemente intagas så
som Bil. 81. G.O . ..W. 64. 
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Febr.l2. Ett ställ svenska sjökort af senaste upplaga 
jemte seglingsbeskrifningar sa mt ett exemplar 
af sjökort i'>Om framdeles komma att. af sjö
karteYerket ntgifvas tillika me.1 seglings
beskrifningar skola genom nämnda wrb chefs 

" 

" 

14. 

· föri'lorg till chefen för flottan s miliLirpersonal 
utlenmas; i sammanhang hva1·meLl medgifves 
att på. derom af sistn~imntle chef gjonlreqvi
sition må såväl sjökort som Item liga specia
ler af sjiikarteYerh:et, mot ve<lerbiirl igt qvitto, 
till hans stabsexpeJition ntlemnas. G.O. 
,;Yl. 66. 
Vicl Stocklwlms station skola klargöras sjö
mätning,fa.rlygen Gni'>taf af Klint, Falken, 
L ärkan och Tärnan samt f. el. mörsarefarty
get Eoh1s äfvensom sex sjiimä.tningsbåtar för 
att den l Maj 1876, försedda med full utrecl
lling kunna utgå på sjömä.tningsexpeditioner; 
i sammanhang h varmed anbefalles att förutom 
de vid sjökarteverket tj enstgurande officerare 
till tjenstgöring vid dei'>Ra mätningar skola 
kommenderas löjtnantem e J. C. Grischotti, 
C. O. Olsen, C. A. O. 1\Iolin och E. G. 1\L 
Schale, hvilka sistnämnda officerare vid tiu 
unuer ofvannämncle Maj månau, hvarom che
fen för sjökarteverket kom mer att hos che
fen för fl ottans militärpersonal göra anmä
lan, skola inställa sig i Stockholm hos che
fen för sj älmeteverket hvarförutom faststäl
les besättningslistor på ifrågavaranlie sjö
mätningsfar tyg, hvilka skola inmöni'l tras af 
militärchefen vid Stockholms station. G.O. 
.AJ. 67. 

15. Kongl. Maj:t har befalt rustning af följande 
fartyg: 
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Kanonbåten Ingegerd skall förläggas i 2:R. 
ber öt.lskap den 25 l\Iar.-; för att lmnmt utg2t 
på 2 målialler ,; expeL1ition till Gotlamlslmsten; 

ångfartyget Valkyrian, som skall förliig
gas i l :a bere:! skap dell l Apri l , för att vicl 
tider, so m ver1erbiimm1 e militärchef eger U()
stfimm<l , vrrl; ~ t i:i lla ifdgalwmman <le b'itsm ~llt:c: 
ru. fL transporter; 

Kanonbitarne Hoglam1 och lVIotala , som 
skola föl'läggM; i l:a beredskap, den föna så 
fort sig göra låter, den seclnare elen 15 April, 
för att Yid ticler intill slutet af Maj månac1, 
som nderböram1e miliWrchef eger bestiimma; 
Yerl\stillla transporter m. m.; 

korvetten N onköping, som skall förlägga f'! 
i 2:ft beredskap den l Maj för att ln tnna ut
gå på 5 m;'\naclers expedition med s.jöhig'>
skolans kadetter och el ever; 

korvetten Thor samt ],anon :l.nghåtarn e 
Svensk:mn<l, Carlsund , A slög, Astrif1, Ingegeni 
och Alfl1ild, som skola förläggas i l:a bered
skap den 27 Maj, för att kunna, utgå på 3 
måna der s expedition i ltemlandsfa rva tten; 

monitorrn Lc>ke !'1a mt p rmsnrb<'ttarn e UH, 
Siilve och Folke, sorn skola förläggas i 2:a 
berr,bkap den l Juli, för att 1mnna utgå på 
J 1

/ , m:'imd:01 expetlition i hemlambfarvatJ.Pn; 
ångl'artyget Sköl,lmön , sn m 1'1btl1 förlii ggns 

i l:a Lr•J'i.lll;;;knp elen 15 1\J:1_j Ol'h detefter 
tillsvitbt·e stiilla ;;; till Vt-llerbörancle miliUir
c·hefs order; 

h:onetterna af G!Japman och I,agerb.ielke 
samt briggen Nortlenskjöld s:l ticligt i vår 
och i <len mån vederbörancle militärchef må 
anse lämpligt för att, qvarliggancle på varf-

Febr.17. 

)) 18. 

.,~ 

v <J 

ven, anviinchs till exerrisskolornas maJ1 sk:1ps 
för berertande öfningar om honl; skola1Hle ni im n
de fartyg seeler merit nf ''amma ntam;l:ap full
ständigt utrustas fiir utt inmön,;h'as den 15 

• o o 4 o l l't' 1 MaJ och utg:t pa mmmc ers expe<cl:.Jon me1 
omförmälde 1uanskap; 

skeppsgossebriggarD e Snappopp, Skirner 
och af 'Vhrsen för att inmönstL"as elen 8 Maj 
och utgå på4 månaders expedition mecl skepps
gossarne; skolande briggen af \\'irsen dess
förinnan ställas till militärchefens förfogande 
umler April månal1, och för skeppsgassames 
förberedande öfningar om bor el; 

samt ångfartyget Kare för att efter SJO

fartens öppnande tillsvillare ställas till ve
derbörande varfscbefs on1er. G.O. JE 69. 
En eskader skall bildas 01nkring elen l Juni 
och utgöras Rf korvetten Thor och l;:anon
håtarne Hoglanel, Svensksuncl, Crtrlsunel, lVIo
tala, Aslög, A strid, Ingegerd, Sigritl, Alf
bild och GnnhilJ; i sammanhang hvarmed., 
jemte clet till chefför denna eskader utnämnts 
kommendören grefve A. R. Cronsteclt, be
stämts att eskaderchefens s tab skall utgö
ras af 

två. flaggadjutanter och 
stabssekreterare. G.O .• ;l:f. 72. 

Uneler ticlen från odt med tlen l 1\bj 1876 
och till s1ntet af samma års vapeuöfningar 
med Blekinge läns beväringsmanskap skall 
i likhet med förlidet år till garnisonstjenst 
å Kungsholms fästning beordras nödigt an
tal underbefäl och manskap a f K flottan; 
och komma två officerare och ett spel af 



36 

Febr.l9. 

marinregementet att nnder nämnde tid fort
fanmde tjenstgöra å ffist.ni11gen. G.O .• >E 73. 
TTtöfver besättningslistorna skola kommen
deras på hvarrlera af bmonb:'ltarne Alfbild 
och lVIotal a under elen tid de till höra eska
dern en uppbördsläkare samt på. skeppsgosse
briggen Snappop]1 en l:a klassenR Rjöman , 
korporaL sjukvårdare. G.O . .JW. 75. 

s. d. Med upphäfvande a f <le i r eglementet för sjö-
tjenstgöringen för konetterna N orrl;öpi;1g, 
Chapman och Lagerbjelke samt för briggen 
N orclenskjöld faststälJa besättningslistm\ an
befalles att för korvetten Norrköping, då hon 
användes s?..som öfningsfartyg för sjökriw;
Rkolans kadetter och elever, samt för lwrvet
t erna af Chapman och Lagerbjelke samt frir 
briggen N orclenskjöld, då. <le användas såsom 
öfningsfartyg för exercisskolans manskap, 
skola faststäida besättni11gslistor till svidare 

21. 

s. el. 

ntra gällande. G.O . • itt. 76. 

Till chef å till rustning anbefalda kanonång
båten Hogland beordras kaptenen A. E . R. 
Carlheim Gyllensköld. G.O .• l i. 79. 

Bestyckningen på. korvetten N arrköping skall 
utgöra s af 2 stycken 5'',G2 och 4 stycken 
4'', l reffiade kanon er samt 12 styclren. 30 'ii) 

~lätborrade kanoner af 150 kulors vigt, hvar
Jemte till t)'llande af det f1jr korvetten här 
ofvan best:im<la antal 5",n:3 kanoner jemte 
la\·et.ter för instundand e sommars expedition 
f:'lr anviindas af de för fregatten Vanadis 
redan afse<lda. G.O . .it:i. 80. 

S. el. Den i Carlshona öfver vintem upplagda ång
kranpråmen skall benämnas "ångkranpråmen 

Febr.21. 

" 
22. 
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...W. l " och tilJsviclare tillhöra 4:e fartygs
klassen. G.O . •.. Ji. 81. 
Fartyg som icke tillhöra någon af de i reg
lementet för sjötjenstgöringen upptagna far
tygsldasser, äfvensom båtar, hvilka erfordras 
för varfvet eller enligt G.O. den 3 1\Iaj 1875 
tillhanuahållas militärchef, skola i mån af 
behof rustas uppå. vederbörande varfschefs 
order. G.O . .JW. 82. 
När vid sjökommendering af manskap till
gång saknas inom sjömanskårens olika yr
kesafdelningar eller l: a och 2:a sjömansklaf'. 
ser till att i öfverensstärnmelse med faststäl
da besättningslistor verkställa dylika kom· 
menderingar, skola följande bestämmelser 
iakttagas, neml.: 

att, i händelse af brist inom någon yrkes
aJclelning, man skap af annan sådan men före
tl·ilcl esvis af samma sjömansklass, som besätt
ningsii,;'~orna angi f va, i stället må kommen

deras; 
att, i händelse antalet af l:a eller 2:a klas

sens sjöm~{n icke i sin helhet kan fyllas från 
föreskl-i fven h·lass, det felande antalet må 
kommenderas ur närmast lägre klass; 

att, i hiim1else antalet hornblåsare eller 
trumslagare icke kan fyllas, dertill må kom
menderas skeppsgossar, i hvilket fall likväl 
antalet a f dessa skall minskas i samma for
hållande, hvaremot antalet af 3:e klassens 
sjömän i stället ökas; samt 

att, i händelse antalet manskap af handt
verkareafdelningen icke kan ±:yllas, det skall 
åligga varfschef att, uppå framställning af 
vederbörande militärchef, kommenelera erfor-
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Febr.23. 

)) 25. 

derligt antal af manskap, tillhörande varfvets 
personal. G.O . .il1. 84. 
Intilldess niirmare föreskrifter rörande under
visningen i underbefälsskoloma uti minors 
hanclteramlc och vånl komma att utfi-irdas 

' t:l\Ola cheferne för mindepartementen, efter 
mecl vellerbönmde cl1ef för ::;jötrupperna träf
fall öfveren::;kornrnelse angående tiden, låta 
vid mindepartementet till elevema i under
bef;-ilsskolans & tyrmansklass lemna elen under
visning i befintlig minmateriels användande, 
:oom af bem~Lllle departem entschef må anses 
erforderlig föl' hvarj e uncl er officer vill styr
manssta ten; kommande likv~ll denna föreskrift 
icke att gälla Carlskrona station , förrän der
varande mindepartement blifvit försallt med 
ltiirför lämplig materiel. G.O . .;11. 86. 
En af då varam1e befälhafvaren vid Car-ls
l:rona stat.ion ål' 1873 gjonl framställning om 
on1nam1e af siirsl>ilda embetslokaler för kom
mendantens och amiralitetspastorns viel statio
nen expeditioner i nedra våningen af stations-
1efälhafvarens föna kanslihus, har Kungl. 
1\:Iaj:t, en~ir med 1873 års ingång förutvaran
de stationsbefbilltafvare- och kommendants
cmbetena blifYit indragna ~lfvensom, i sam
manhang Jerm ed, åt militärchefen å statio
nen uppdraget att vara kommendant derstä
des, samt, beträffande amiralitetspastom vid 
11 ~imnd:ct stati011, denne uti det till 187G års 
riksdag aflåtna förslag till löncreglering vid 
{{ottan uppförts till erk'Ulande affärhöjd af
löning, emot skyldighet att sjelf bekosta lo
kal för pastorsexpeditionen, funnit icke till 
någon åtgärd föranleda. KB. 
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Febr. 25. Enär amiralitetsförsamlingens i Carlskrona 
kyrlm, som underhålles på kronans bekost
nad, ~ir sit kall Oi.!h dragfnll, att guclstjen
sterna dcri svårligen kunna utan men för 
helsan bevistas, har Kongl. :Maj :t i öfverens
stämm else med f(jrvaltningens af sjöärendena 
tillstyrkan , mec1gifvit, att de aJ Carlskrona 
stations byggmästare föreslagna tre värme
ugnar utaf A. Gnmeys 11atenterade uppfin
ning må för hyrkm1s uppvärmamle få i den
samma anbringas, för hvilket ändamål an
visats de enligt beräkning härför erforderli
ga 4,000 kr. att fdn femte hufvndtitelns all
männa besparingax u tbetalas ; hörande kost
naden för blifvamle uppvärmning af kyrkan 
bestridas af enahanda meclel, <~f hvilka kost
naden fi',l' uppvärmning af kronans byggna
der å stationen i allmänhet utgår. KB. 

S. el. Vid föredragning af förvaltningens af sjö
ärentlena gjorda anhållan om meddelande af 
saknad föreskrift huru tillgå skall med un
dero:fficerames vid flottans maskiniststat af
löning nrder tjen~t]ediglv:t, sjull:c1om eller 
arrest, har Kongl. JVIaj:t, enä1·, i öfverens
stämmelse med gällande lönestat för bemäl
de nnd e<·off:cc :·are, desse äro i afseemle å så
Yäl lltbetalniug t ill dem af aflöningen som 
innehållning deraf vid tillfällen af tjenstle
dighet, sjukdom och arrest aLt anse såsom 
rnånadslömu·e, mml afseende å hvilka bestäm
melser finnas uti berörda hänseenelen i gäl
lande reglemente för flottan meddelade, fun
nit särskild föreskrift ej erfonlras. KB. 

S ] En af militärchefen viel Carlski·ona station . ( . 
gjord framställning, att vice häradshöfdingen 
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W. Falck, som elen 12 A pril1875 bli f vit fiir

ordmLd till vice auditör vid stationen måtte 
i nämnda sin egenskap undfå en gratifikation 

af 500 ln-., för år rälmad t, har Kongl. Maj:t, 
en ~ir icke nppgifvet är, vill l1vilka tillfällen 

vi ce anrlitö ren Falck om besö1jt de ordinarie 
aLH1itc)ren vid stationen tillkomma]1(1e göro

m<tl , samt den omsW.JIClighet, att Falck blif

vit tiil vice auditör vid stationen antagen, 

icke i och för sig utgör giltig anledning att 
tillerkiinna honom siirsl<ildt arvode, - icke 

fnnnit s bil bifalla; vederbörande dock öppet 

lemnacH att, derest Falk erhåller uppdrag 

att förrätta ordinarie auditörs åli!!o·andm1 
~,., ' 

inkomma merl ~iirskilcl framsWllning om godt-
görel se derför, i öfverensstämmelse med hvacl 

i afseende å vikariatersättning för civilsta
ten i allmänhet finnes stadgadt. ILB. 

Febr. 25. Kamrnarsl:rifvaren vid Stockholms station 

P. H. Heclenblad, som fortfarande vore för

ordnad att bestrida bokhållaretjensten vid 

förvaltningens af sjöärendena kam markontor, 
beviljas tjenstedighet från lmmmarskrifvare

befattningen m1der ytterligare ett år, räk

naLlt frcl n rlen 1 April 1876, med ::;l<yldighet 
a tt unller lecligb eten a f::;tH, hela sin medlmm

marsloifvaretjenstcn förenade ailöning, mfm 

me<l rättighet att, äfven före tjenstledighets
titlens utgitng, åter intriida i utöfi1ing af 
samma tjenst. K.B. 

S. d. Afkammarrättens öfverrevisions-departements 

milltie r~ikcnskapskontor hade, vid gransk

ning af Stockholms stations kassar~ikning fiir 
år 1872 blifvit anm~irkt och påstådt: att enär 

kamrnarskrifvaren, numera regementsskrifva-
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ren G. \V. Dalman, hvilken , på grund af 

stationsbefälhafvarens förordnande, bi.trädt 
såsom kammarskl·ifvare vid1872 års general

mönstring med 2:a distriktet af flottans båts
manshåll, uppburit såsom skjuts- och trak
tamentsersättning tillsammans 204 hr. 31 

iire, men Dalman bort bekomma gorltgörelse 

enligt 1865 års reglemente ~h1e ], la ::: ::; med 

allenast 105 kr. 66 öre, skilnatlen måtte med 
98 kr. 65 öre ersättas. 

Genom utslag den 24 Angnsti 1875 har 

l<ammarrätten, med gillande af anm ~irlmin

gen, faststält till g~ildande af för mycket ut
betalde 98 kr. 65 öre och fö rhhrat ka mmar

förvandten vid Stockholms station C. G. A. 

Qvarfoth skyldig för nämnlla belopp ansva

ra med honom öppen lenmad rätt att sitt 

efter befogenhet hos vederbörande åter
söka; 

och har Kongl. 1Iaj:t, der bemälde Qvar

foth sökt än<1ring i nämnda ntf' lag, funnit 

skäl ej vara anförd t, som kan verka ändring 

i kammanättens utslag, så vidt det blifvit 
öfverklaga<1t. KRes. 

Febr. 25. Sedan chefen får sjöförsvarsdepartementet 

jemlikt meddelad föreskrift i K.B:t den 15 

Januari 1875 medgifvit, att de åt chefen för 

Carlskrona stations nmlel'o:fHccr;;pen;onal a,n

slagne tjensterum, som utgjordes af tre rum 

i f. d. beHllhafvande amiralens kanslihus, 

finge utbytas emot två till förvarande af 

äldre handlingar n IL begagnade rum å nedra 

botten uti kontorsbyggnaden vid vad'vetrgam

la sjömilitiekontoret), 
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Febr.25. 

har Kongl. 1\Iaj:t, till r1 e sistnämnde rnm

meJ~s iordningsbittunde och inredning af ett 

a:k1vrum för handlingarna å vinden , mwisat 

GoO kr., att utgå af anslaget till Hottans ny
byggnad och underhåll. KB. 

l\Ie<l bifall till en af chefen fii1· Hottans mil i
tärpersonal gjord anhållan om befordran af 

en underoilicer::;kor·poral \·id artiileristaten 

till undero:fl.l.cer af tredje graden efter en till 

vadsstat öf\'er.B.yttad underofficer vjcl skep
parestaten, 

s. d. 

s. d. 

har Kongl. :Maj:t, för uppnående af den 

uti G.O. den 30 Juni 1874 faststälcla nor

malfördelning af underofficerare å de si:irs kil

da staterna, berättigat bemälde chef att tillf.' 

vidare och intill dess det bestämda antalet 

sålunda blifver full ständigt vid framtida be

fordran till lägsta gradens uneleroffi cer låta 

l~tan särskild underdånig fi:amsULllning i en~ 
bghet med 33 8 2 mom. i 1:a delen af r e0 · 

lementet för :flottan, utnämning ske till a~
n~n ~tat än .den å hvilken ledighet uppstått, 

sa ~1dt dengenom uppnåendet af ifrågava

ranetc normalfördelning befrämjas KB. 
Vederböra nde varfschefer må till tjenstgöring 

under fö~·estående sommarexpeditioner antaga 

e~f~nlerl1gt . antal extra maskinister på de 

b1lhgaste v1lkor, som kunna betino·as och i 

öfrigt med de rättigbeter och slnrh1in·heter 
K 

.; b ' 

.B:t den 10 Mars 1871 bestämmer. K.B. 

]lied anledning af gjord hem:3tällan har Kongl. 
Maj:t förordnat, 

att Blekinge skärgård fl'ån Torhamns udde 

till Gjö udde skall genom Carls}.;;:ona stations 

försorg' uppmätas och hydrografiskt under-

F ebr.25. 

s. el. 

s. <l. 
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sökas af stationen tillhörande officerare, hvil

ka dertill varda af Kongl. Maj:t homw.wdo

vägen förordnade, 
att denna mätningsförrättning sl:all från 

Carlskrona station ±örses med en ångslup ocb 

nödiga roddbåtar, hvarjemte sådana för mät

ningen erforderliga instrumen r,cr , t' Offi i el{ e 

kunna från :flottans fön<.'id till l<"• u s bel, om

mas, skola af sjökarteverket tillb am1aMtllas, 

samt att lle för samma förrättnings utföran

dc erforderliga kostnader sJwla bestridas 

af anslaget till sjökartclwntorets wl·J;·c;[Lmhet. 

K. B. 
J m ute clet Kongl. :i\Iaj :t bifallit en afi1ottMJS 

militärbyrå gjonl framställning om tilldelan

Ile af en gratifikation af 100 kr. hvardera 

till kommendörkaptenen vid Kongl. flottan 

A. Facks och löjtnanten vid Kongl. flot'~an 

M. :F' . von Krusenstjen1a för af c1em u tarbe

tade afhandlingar om minor, under vilkor 

att dessa afhancllingar hlifwL :stat tJns tillhö

righet, har Kongl. :Maj:t anbefalt förvaltnin

gen af sjöä.rem1ena att till uemälde författa

r e af desamma utbet ala ett belopp af 100 

h. till hvardem från femte hnfYacltit,eln::.; all

männa besparingar . ICB. 

Kaptenen G. E. Ulffsamtkapt, :r. D. Barclay 

skola tjenstgöm såsom tlaggadjutante1· sam t 
lmmmarsluifvaren C. E . Pettersson sfisom 

stabssekretare i den för eskallerchcfen genom 

G.O. uen 17 innevaranlie månad bestämda 

:stab. G.O . .M. sn. 
Um1eringeniiirer virl K . flottans m :i ri ~:i n geniör

stat medgifves ad~igga den enligt G.O. den 

5 Februari 1868 för ingeniör vid samma stat 
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faststäida uniform med följande gradbeteck

ningar nemligen: å h vardera sidan af fraek

kragen en gu1ds~jerna samt kring hvardera 

underärmen samma beteckuing som för under-

Febr.25. 

löjtnant vid K. flottan är a.nbefaldt men utan 
ögla. G.o. o~l'i. 88. 

'l'ill vinnande af större utrymme i kadett

messen på korvetten Norrköping skall ytter

ligare förändring af messens inredning före

tagas och derjemte uppsättas en officershytt 

på batteriet allt i enlighet med de n~irmare 
föreskrifter, som genom öfverdirektören vid 

mariningeniörstaten i detta h~inseende kom-

}} 28. 

ma att afgifvas till chefen för ingeniördepar

tementet vid Carlsirrona station. G.O .• ,);!, 90. 

I...~öjtnanten J. W. L. Sidner· skall kommen

deras att i stället för genom G.O. den 14 i 

.Mars 2. 

denna månad beordrade löjtnanten l C. Gri

schotti ~jenstgöra vid 1876 års sjömätningar. 
G.O. o~lJ. 91. 

Seclan rikets ständer uti skrifvelse den 14 

April 1866 anhållit att till riksdagen måtte 

framläggas förslag till förnyad fördelning af 

städernas ordinarie båtsmanshåll samt för

valtningen af sjöärendena och kammar- och 

kommerskollegierna med till följ<l deraf upp

rätladt sådant förslag jemte betänkande i 

ämnet den 6 Oktober 1869 till Kongl. J\faj:t 
inkommit, 

har Kongl. Maj:t - med af~?eende ej min

dre å de förändringar i stä<lernas välstånd, 

som inträdt efter uppgörandet af ifrågava

rande förslag, för 11Vilket, jemlikt K.B:t den 

31 Januari 1868, bevillningen lwträffande in

komst af arbete och för jord samt för hus 
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och tomter för åren 1864--1867 lagts till 

grnnd, ~in ock å önskvärdheten de1·af, att 

medeltalet af bevillningen fijr ett större an

tal år, iin de sålunda beräknade komme att 

tjena till ledning för bedömande af de sär

skilda ställenJas skyldighet röranlie båtsmans

hållet, - up]1dragit åt kollegierna att på de 

i K.B:t elen 21 September 1839 angående 

reglering af städernas båtsmanshåll, stadga

Je grunder, med den förändring att hvad 

deri förekommer om bevillning för borgerlig 

rörelse eller inkomst af arbete, med undan

tag af ~jenst, må få tillämpas å den bevill

ning, som enligt nu gällande bevillningsstad

ga bilagda formulär finne.s införd i kolumnen 

"uppskattad inkomst af rörelse, näring eller 

yrke ", uppgöra nytt förslag till fördelning 

a(' städernas uåtsmanshåll, dervid medeltalet 

af bevillningen under de sednast förflutna 

fem åren, för hvilka uppgifter äro tillgäng

liga, höra tjena till ledning vid upprättande 

af samma förslag, med kvilket det skall ålig

ga kollegierna att, så vidt ske kan, inkom

ma före llen 1 NoYember 1876. K.B. 
M 3 Lo .. j'tnanten C. A. HJ'ulhammar, som är be-ars. . 

ordrad att tillsvidare tjenstgöra såsom adju

tant i sjöförsvarsdepartementets kommando

ex.ped.ition, må af chefen för flottans militär

persona l sjökommendents å något af de en

liot G.O . .;lJ. 69 den 15 nästlidne månad till 

l'l~'3tning anbefalda fartyg, egaude bemälde 

löjtnant att efter expeditionens slut återgå 

till ofvannämnda tjenstgöring. G.O ... ,]~ 94. 

S. d. Antalet kadetter och elever från sjökrigs

skolan jemte extra kadetter på korvetten 
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''Nonköping" under innevarande års expe· 
dition skall vara högst 58, hvarjemte med
gifYits, att 8 extra kadetter få åtfölja kor
Yetten "af Chapman" och 4 kadetter "Thor" 
mul er dessa fartygs förestående expedition. 
G.O. vfi. 90. 

lVIars 3. Till chefer och sekonder pli nedannämnde till 
rustning anbefalda fartyg, kommenderas: 

på korvetten "Norrköping" : 
chef: kommendörkaptenen J. H. Ankar

krona, 
sekond: kaptenen, friherre M. D. Ruuth; 

på korvetten "af' Chapman": 
chef: kommendörkaptenen G. N. af Klerch:er 

' sekond: kaptenen, friherre F. V/. Bimnet· 
' på korvetten "Lagerbjellce": 

chef: Kommendörkaptenen C. G. Lindmark 
sekond: kaptenen B. C. E. S. E. Munck; . ' 

på b1·iggen "No·rdenskjöld": 
cltef: kaptenen O. Öhrström. 
Såsom afdelningschef å de för skeppsgas

sames öfning utrustade fartyg: 
kommendörkaptenen A. R. F. L. Lind af 

Hageby; 
o b . "S pa nggen nappopp" : 

chef: kaptenen O. R. N ordenskjöld; 
på b1·i,qgen "Skinw1·" : 

chef: kaptenen O. W. Nordenskjöld; 
på kat·vetten "Thor": 

clief: kommendörkaptenen lVI. P. von Kru
senstjerna; 

sekond: kaptenen P. E. Arrhenius; 
på kanonbåten "Svensksnnd": 

chef: kaptenen L. M. TörngTen; 

lYI::trs ö. 

)) 8. 

på kanonbelten ''Carlsund": 
chef: lmptenen P. G. H. Starck 

' på kanonbåten "JHotala": 
chef: kaptenen C. E. de Champc~ ; 

på kanonbåten "Aslög'': 
chef: kaptenen C. A. E. Hjelm; 

på kanonb ilten uAstJ'id": 
chef: 1utptenen A. F. H. Klintberg; 

på kanonbåten "Ingegerd'·: 
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chef': kaptenen G. 11. Stael von Holstein; 
på kanonbåten "Sigricl": 

chef: kaptenen G. B. Lilliehöök; 
pit kanonbåten "Alfhilcl": 

chef: kaptenen vV. 'r. Schyberg; 
på ång(artyget "V (llky1·ian": 

chef: kaptenen C. af Trolle. G.O . .;ti 9G. 
Nedanniimmla ynglingar tillåtas att såsom 
cxtri,t kadetter på egen kost åtfölja korvet· 
t erna "Nonköping", "af Chapman" och "'l'hor", 
umler tlessa fartygs nn föreståemle expedi
tion er och i enlighet med följande f(jrdelning, 
nenligen: 

på korvetten "Norrköping": ynglingarna 
R. Schönmeyr, H. Böttiger och B. Woel
fram; 

på bn·vetten "af Chapman" : ynglingarna 
J. A. yon Diiben, E. F. Björkman, A. T. 
Rm1bec1,, E. N. V. Boije, C. C. Fa11enius, V. 
B.:gat, E. A. Modigh och K Frick; 

på l~m'\'etten '·'rhor": ynglingarna S. J. 
}i'rick, K. F. Grumme och C. A. Björkman. 
G·.O . .;11. 101. 
Den genom K.B:t den 10 Augusti 1869 för 
kanonbåten "Svensksund " anskaffade ån g· 
pump mell slang må1 under nämnde kanon-
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1VIars 8. 

" 
10. 

s. a. 

båts förestående sommal'expeclition, lenmas i 
land. G.O . .A'l. 105. 
I stället för den i ångfartyget ('Valkyrians'' 
besättningslista upptagne löjtnant eller un
derlöjtnant skall för detta års expedition kom
mentleras en flaggunderofficer af styrmans-
staten. G.O .• ;f}. 106. " 
Löjtnanten vid Kongl. flottan E. H. von 
Holten förordnas att från och med den l 
April 1876 tillsvidare förestå lotsfördelnings
tjensten i Marstrand med åtnjutande af de 
med densamma förenade aflönings- och andra 
förmåner. K.B. 
Sedan chefen för flottans militärpersonal, 
med anledning af åtskilliga föränllrade för
hållanden inom hittsmanshållet och dervid, 
hemstält, 

l:o) att de rullor, författningar och formu
lär m. m. som vid båtsmans-kompaniehels
expeditionerna skola föras, finnas och följas , 
måtte kompanicheferne få tillställas direkt 
från honom och ej, såsom nu är föreskrifvet, 
dem tillhandahållas af militärcheferne vid 
flott,ctn s stationer, äfvensom att medel måtte 
beredas till bestridande af kostnaden för un
derhållet af inventarierna och handlingarna 
i nämnda expeditioner; 

2:o) att det kompanichef nu tillkommande 
årliga arvode af 300 kr. måtte antingen så
som arvode eller dagtraktamente förhöjas till 
omkring 1,000 kr. , mot skyldighet att be
kosta inqvartering, tjenste-expeditionsrum, 
m. m.; 

3:o) att den kompanichef nu bestrielda rese
kostnadsersättning måtte förhöjas meJ. 100 (•; 

0
; 
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4:o) att n~tmncla re,:;ekostna<lsersiittning 
mi1 tte onfkortnfl utgå till ordinatie kompa
nichef iifven nnrlcr n.nnan tillf:illi.g kommen

<lering, så fra m t <len n a id;: r r:-icker l ~ingre än 
tre mitmuler; 

5:o) att :flera komp;cni erP. f1inm :lllt1e unitAr 
en h:omj1:tllic1;ef i vi rlstrii,cktare mtm , ~i n som 
r ethn skett, em1ast mMte ifr~:p:nkomrmt an
t in gen ller, s:'tsom vi<l imlelningskompanienm 
lmn förväntas inträfFa, numel'Ltren nedgit t t 
till inom två närgr~insande kompanier sam
manlagdt antal af omkring 250, eller Yi fl 
r oteringskompaniem a, som i.iro fö dagJa in
om viLlstriteldare områden , framsUenu e dug
ligh et hos kompanicl1efen g15r en t illfiiJlig 
anordning af sådan beskaffenhet liimplig; 

G:o) att ersättning med tOO ]n~ . om året 
till skrif'varebitrii<le måtte utgå till 1len kom
panichef, hvilken får sig två kompaniers vånl 
an fi.irtroud; 

7:o) att kompanichef måtte erhålla till
stitnd att till L:'ttsmanskorporalerna utlenma 
tjemtefrimärken att begagnas vid tj enste
skrifvelsers sändande till kompanicheferna ; 
samt 

B:o) att arvodet till korporal vid båtsmans
kompani måtte h1ijas till 80 b~. och f1ir en 
vir.ekorporal vill hvarj e korporalskap bestäm
mas till 20 h. om året; 

har Kongl. Maj:t funnit godt att, med bi
fall till förslaget i l:a punkten, för det deri 
omförmälda ändamil.l anvisa till chefens för 
flottans militärpersonal disposition under år 
1876 erforderligt belopp af högst 1,500 kr. , 

3 
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utaf förvaltningen af sjöärendena utbetala s 
af anslaget till 11diverse 1Jehof11

• 

Enär beträffande de i 2:a och 8:e punktel·
na gjorda framställningar o:n förhöjclt al'\'o
de för kompanichefer , korporaler och vice 
korporaler vid båtsmanshållet, lön ereg1erings
förslag blifvit af Kongl. Maj:t till 1876 års 
riksdag framstäldt, enligt hvilket, hvad kom
panicheferne angår, desse skulle, i stället för 
nu utgående arvoden, erhålla afiöning med 
3 kr. för dag, har Kongl. Maj:t funnit cle 
uti förevarande punkter gjorda förslag icke 
till någon åtgärd föranleda, äfvensom Kungl. 
1\tiaj:t ansett hemställandena i 3:e och 6:e 
punkterna icke böra bifallas. 

I afseende å 4:e punkten har Kongl. Maj:t 
velat förklara, att, vid fråga om reseersätt
nings utgåemle, skall tillämpas hvad röran
de arvode finnes stadgad t i 2:a delen af reg
lementet för flottan S 162, 4 mom.; samt 
Yidkommande 5:te punliten, förordna, att föl
jande kompanier skola, från och med elen l 
Oktober 187G, tillsvidare och intillcless an
norlunda kan varda förordnaclt, förenas un
rler en kompanichef, nemligen: 

Bohus 2:a och V estergötlands ; 
8ödra l\Iöre l:a, 2:a och 3:e; 
Blekinge l:a och 2:a; 
Blekinge 3:e och 4:e; 
Blekinge 5:e och G:e; hvarjemte Kongl. 

J\<Iaj:t, beträffande framställningen i 7:e punk
ten, tillåtit, att densamma må framdeles, på 
fömyad underdånig anmälan, komma under 
pröfning. KB. 
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Mars 10. Det till 1,050 kr. uppgåentle belopp för npp
rä.ttamle af kostnaclsberälmingar för nya ka
sernbyggnaden vid Stockholms slation skall 
bestridas af o:te hufvudtitelns allmänna be
spanngar. K.B. 

S. L1. Seclan hncltmätare med lJitrilLle af 2 o·ode 
b 

miln den 9 Mars 18714: verkstilllt undersök-
ning på Llet till roten ..iti. 4-4 vid 'rjusts båts
manskompani höramle torpet Hallen å Nybble 
ägor i Lofta socken af Kalmar län och der
vid ansett b;Ltsmannen böra tilldelas 1 1 j

3 
tun

land ,tker och 3 tunland 4 kappland äng, i 
följd llVaraf 11 kappland åker och 12,3 kapp
land ~ing skulle torpet frångå, på sätt den 
öfver turpet vicl förrättningen upprättade 
karta utvisacle, ha,r Kong l. Maj:ts befallnings
lwJvancle i länet - h varest kaptenlöjtnanten 
E. G. J. Nonlenfalk, i egenskap af chef för 
11änmcla båtsmanskompani, yrkat att ifråga
varancle torp måtte bibehållas vill enahanda 
egovidd, detsa,mma, enligt en år 1845 upp
rätta.cl karta, innehade, - genom utslag elen 
8 Oktober 1874, utan afseende å berörde yr
kande, förklarat att beträffande ägovidden 
till torpet det skulle bero vid h vad af lanclt
mätaren och gode männen blifvit vid omför
mälda den 9 lVIars 1874 på stället gjorda 
unelersökning föreslagit, på sätt den då upp
rättade kartan öfver torpet utvisade. 

På klagan af bemälde kompanichef har 
Kongl. I\'Iaj:t funnit skäl ej vara anförclt, 
som kan verka ändring i Kongl. Maj :ts be
fallningshafvamles Cifverklagade utslag. K. 
Res. 
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lVIars 10. 

s. d. 

Vid undm·c1. föredragning Rf de mrd För
valtningens af sjöärendena skrifvelse den 30 
December l 84G öfverlemnarle förslag till än
dringar i Kongl. reglementena, den 12 April 
1808, huru förhållas bör med uppbringnin
gar till sjös och delning af lagliga byten 
m. m. samt den 30 i sannna miinad för en
skilda kapare uneler krig emellan Sverige och 
andra makter, 

har,- enär Kongl. Maj:t dels genom Kongl. 
kungörelse den 8 April 1854 och den 13 Sep
tember 1855 redan meddelat bestämmelser 
om hvad till svenska handelns och sjöfartens 
betrygg-ande under krig emellan främmande 
8jömakter iakttagas bör, dels ock biträ<lt de 
grnmlsatser i afseende å sji5rätten unJer krigs
tid, hvilka innefattas i den flirklaring, som 
de i fredsunderhandlingarna i Paris deltagan
de makter den 1G April 1856 undertecknat, 
enligt hvilha grundsatser kapareväsendet är 
afskaffadt, Kongl. .1\Iaj:t, som, hvad särskildt 
angår prisreglementet, ansett dc gmncler, 
på hvilka forslaget om ändringar i detsam
ma äfven i de delar, som ej afse bestlmmel
ser om hvilka fartyg kmma och böra upp
bringas, hvilar, i!?ke nu mera tillämpliga, fun
nit ifrågavarande skrifvelse och reglements
förslag icke för närvarande till någon Dess 
åtgiircl föranleda. Dep.-chef:s em b.-skr. 
I öfverensstämmelse med l1varl genom K.B:t 
elen 12 Augusti 18'15 egt rum, tillägges f. <l. 
revisorn vicl Stockholms station A. J?. 1Yielin 
för år 187G en nåclegåfva, till belopp, mot
svarande den årliga inqvarteringsersättning, 
han under sin tjenstetid åtnjutit, eller 90 kr. 

~ 

l 

l 
l 
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att utgå. af i1:te h ufvdtitelns allmänna bespa
ringar. K.B. 
Ynglingen J. A. von Di:iben tillåtes att, i 
st2Lllet för ynglingen H. Böttiger, såsom extra 
kaelett på egen kost åtfölja korvetten "Norr
köping (( uneler dess nu förestående expedition 
och kornmer von Diiben i följd haraf att af
gå från korvetten af Cha11man. G.O . • ~fl. 113. 
''Ångkranpråmen .. itf. 1" skall klargöras för 
att omkring den 1 Maj 1mnna afgå från Carls
krona till Stockholm, G.O . .;W. 114. 
Augfartyget "Valkyrian 1' slmll inträffa i 
Stockholrn i tid för att senast den 7 Jli!aj till 
Carlskrona kunna återbogsera det till Stock
holms station lånade ~!ngrnuclderverket; äfven 
skall ångfartyget "Valkyrian", åtföljd af eller 
bogserande "Ångkranpråmen Jw. 1 ", uneler 
vägen till Stockholm i V erkebäck och N arr
köping afhemta vicl Ankarrums och Finspangs 
bruk för flutt•ms räkning tillverkade projek
tiler. G.O. ~tJ. 115. 

I hälJ(lelse brist på underofficerskorporaler 
vid förestående lwmmenllering å till rustning 
anbef'alda fartyg skulle uppstå, må under
officerare, med iakttagande af lämplig för
delning, till behöfligt antal kommenderas i stäl
let för unclerofficerskorporaler. G.O .• ,;w. 119. 
Kanonbåten ''Gunhild'1 skall lemna vestra 
kusten i ticl att den 13 April kunna inträffa 
i Carlskrona. G.O . .~tf. 121. 
J emte det kommandovägen fastställes insänd t 
klädesprof att lända till efterrättelse vicl blif
vande upphandlingar af mörkblått kommiss
kläde för flottan, meddelas följande bestäm-
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melser beträffande sådant 1wmmissldäde nem-
l
. , 
1gen: 

Klädet skall vara väl genomfärgaclt mecl 
mörkblå äkta färg och får ej vara ljusare 
än profvet; 

klädet skall vara bereclt , opressaclt och 
krympfritt; 

i varpen skola 1,800 triidar finnas; 
listorna få ej vara mera än 0.5 tum breda 

hvardera; 
breelden får variera emellan 4.5 och 4. 7 

fot inom listorna; 
vigten skall utgöra minst GO ort per sträk

fot; 
krympningen får uppgå till: 
på breelden ej mera än 0.5 tum och på 

längden af ett stycke, omkring 80-87 fot ej 
mera än 0.5 fot; samt 

leverantör skall vid sitt anbud foga edlig 
förpli~telse cler·om, att clet kläde, han erbju
der s1g leverera, är af ren fårull , utan in
blandning af så kallad konstull. 

Förvaltningen af sjöärendena eger att, ge
nom allmän kungörelse, till allmänhetens 
kännedom meclU.ela ifrågavaramle tillägg till 
1847 års reglemente rörande besigtning af 
levererade varor och perselilar för flottans 
behof. K.B. Se G.O. 17

/8 1876 .iti. 122. 
}!ars l 7. Hos Kongl. l\Iaj:t hafva uti särskilda skrif

volser chefen för N orrlancls 2:a och 3:e båts
manskompanier, kapten i flottans reserv C. 
R. Frölen samt Underofficerarne vid Kongl. 
flottan A. F. Kullamler, T. L. Pettersson 
och J. JVI. Linelst-röm anhållit:- Frölen att , , 
clå hans tjenstgöring blifvit lika mycket ökad 

;) 
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s;om någon af näm11cla umlerofficerares, hvil
lm kommemlerats till SumlsvaJl , Nylancl och 
Hemösand, för att vid clessa stationer och 
trakten deromkring umler Frölens befäl tjenst
göra såsom umlerbe[il för de båtsmän, som 
omkring dessa stationer finnas förlagda, i 
hänuelse de blifva behöfliga för ordningens 
uppr~Ltthållancle, han ä.fven måtte, såsom un
derofficerarne tillförsäkrats, komma i åtnju
tande af traJdamentsersi:tttning enligt K. kun
görelsen den 12 April l tl72, - samt bemäl
cb tre underofficerare, att c1e, i anseende till 
å c1essa, 11latsor rådande höga pris å lefnacls
förnödenheter och hyresafgifter, måtte, utöf
ver det dem enligt omförmälda kungörelse 
ti1lerkäm1a traktamente, umlfå inqvartering; 
in natura och, intilldess sådan kan erhållas, 
hyresm·s~ittning; hvilken förstn~Lmnde ansök
ning afstyrkts af chefen för Hottans militär
l1ersonal , som på det sätt förordat under
officerames, att de måtte erhålla hyresersätt
ning samt dessutom undfå gocltgörelse för 
deras flyttningslwstnader, enligt behörigen 
verifi cerad r:ilming. 

Seclan Förvaltningen af sjöärendena ut.i 
afgifvet utlåtande, enäl' Frölens ökade göro
mål icke syntes vara af bes1wifenhet, att er
sättning derför borde ifd gakomma, afstyrkt 
bilall till hans förevarande ansölming, samt, 
- beträffande unc1erofficerarnes ansökningar, 
- vill de förhållanden, att de fått sig ge-
nom K.B:t den 25 Juni 1875 tillerkä.ndt, ut
öfver lönen, ett tlagtraktamente, af 2 kr. , 
hvilket tral<tamente, grnndadt på ofvan åbe
ropade kungörelse den 12 April 1872, måste 
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antagas innebära godtgörelse för alla sådana 

afgifter, som dem förorsakas utöfver de kost

nader, de i och för sin tjenstgöring VJH1er 

vanliga förhållanden ~iro underkast::u1e och 

~åledes äf'ven för hyra af rum, samt dessutom, 

äfven med afr~ilming af för dem ifrågasatt 

årlig byrc;;ersättning, 300 kr., uppginge till 

högre belopp, än något arvode som äl· un

derofficen-tre uncle~· tjenstgöring vid :flottaJJS 

station tillerkändt, furmit skäl icke förekom

ma att för sökandema till;;tyl'ka någon ytter

ligare ers~i ttn i fl g; lwarj e m te Förvaltningen, 

då f1yttningslJjelp, enligt ~ Hi1 , mom. 8 i an

dra delen af reglementet f<ir flottan , icke kan 

ifrå.gakomm a fö r oflicerare och deras veder

likar i annat fall, ~in då de flyttas från en 

station till annan, lrvilket icke knnde haf\ra 

afseende p :~L mmat än m1gon flottans station, 

ansåge sig ej heller böra tilhltvrka att dv-
" ' J 

lik förmån tillades i fråga varande officemre, 

har Kongl. Maj:t, i öiverem::stämmelse med 

hvad lJemälda Förvaltning sålunda anfört, 

furmit ifrågavarande anr:;ölmingar icke böm 
vinna bifall. K.B. 

Sedan uppå yrlmude af Kaptenlöjtnanten 

U. A . Ehrenpohl , i egenskap af chef för Sö

clra Hallands båtsmanskompani, att rotehål

larue för båtsmansroten o~fi. 91 Rörberg måtte 

åläggas att till dera::; båtsman lenma torp 

med byggnader, plats för torp och byggna

der utsynats samt Kongl. JUaj:ts Befallnings

hafvande i Hallands län, hvarest rotehållar

ue med åberopande att de, jemlikt företedt 

intyg af båtsmannen Rörberg, till dennes 

förnöjande i fråga om lönen träffat sbirskild 
Mars 17. 
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öfverenskommebe, hemställt att för närva

rande varda befriade från torpets nppocUan

lle och bebyggam1e, - genom utslag den 30 

Juni Hl75 förklarat, att då Lcltsmannen Rör

berg frikallat roten från skylc1igltet att odla 

och bebygga torp, bem~ilde kompanichefs yr

kande icke till n:'lgon vidare åtgi:in1 föran

le,1de, 
har Kongl. Maj:t, lwarest kompanichefen 

härötver sig besvii.rat, enär enligt det af ro

tehållarne hos Kongl. 1\'laj:ts Befallningshaf

vande åberopade intyg af båtsmannen Rör

berg, denne förklarat sig afstå från det på 

klagandens framställning utsynade båtsmans

torp på den gruml, att Rörberg med rote

hållame siirskilt öfverenskommit om utbe

kommande af sin "lön så väl hvad belopp 

som tid angår", men det aftal, som sålnncla 

träffats mellan Rörberg och rotehållame och 

hvilket innefattar ändring i det ursprungliga 

legokontraktet, icke upprättats i elen ord

ning, som i fruga om legakontrakt är i 5 § 

af den fiir kompanicheferne vid båtsmans

hållet den 18 Dece mber 1874 utfärdade in

struktion föreskrifvut, och ej heller jemnlih:t 

l mom. af samma 8 varit för lwmpaniche

fen uppvis t, - med undanrödjande af öfver

ldagade utslaget, visat mcllet åter till Kongl. 

JHa.j:ts BefaJlningshafvande, som eger att, 

på anmälan af l;umpanichefen, äremlet ånyo 

företaga och detsamma, utan himler af nu 

öfverklagade be:: lnt, lag oeh sakens beskaf

fenhet likmätigt handHigga. KRes. 

Erik Erseon, Jöm; Strömmer m. :fi. i egen

skap af intresseliter i båtsmansroten .iw. 52 
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Lindman vid Nonlands tredje kompani, haf
va anfört besvär deröfvcr att, seelan klagan
demo för försummad rekryteringssky l dighet 
blifvit af Kongl. J\Iaj:ts Befallningshafvancle 
i V estra N ordands hin den 24 N o vem ber 
1874 fällde till försute t vite af J 00 h. och 
förpligtats att till förhöjllt ·vite af 150 kr. 
inom en m:'lnad efter clelfåemlet af beslutet 
berörda skyldighet fullgöra, men Kongl. 
:J\Iaj:t i resolution elen 2 April 18/o meclgif
vit hlaganderne anstån<l med rekryterings
skyldighetens fullgöramle till in'om en må
nad efter erhållen del af elen nitcliga resolu
tionen, Kongl. J\laj:ts Bef"allningshafvamle 
härförinnan genom resolution den 10 JYiars 
sistnämnda år faststält till utgifvamle det 
utsatta vitet af 150 kr. och ålagt Idagan
derue att inom en månad efter delfåendet 
af samma beslut fullgöra rekryteringssky 1-
digheten vid förhöjclt vite af 300 kr. 

Enär Kongl. J\Iaj:t i n:'tdigt beskt den 2 
April 1875 förklarat klaganderue skyldige 
att vid det af Kongl. liiaj:ts Befallningshaf
vande stadgade vite af 150 kr. fullgöra re
kryteringsskyllligheten för ifrågavaramle båts
mansnummer inom en måna(l efter erhållen 
del af Kongl. l\Iaj:ts be::;lnt, i följd hvaraf 
utgifvandet af det stadgade vitet endast i 
den händelse bort ifn'tgakomma, att klagan
derue unelerlåtit att inom sålunL1a föreskrif
ven tid ställa sig berörde föreskrift till ef
terrättelse; men, enligt ltvacl upplyst blif
vi t, klaganderna h vilka den l O J\Iaj samma 
år delgifvits ifrågavarande bmht , redan den 
5 derpåföljande Juni med drängen Erik Au-

' ) 

o·ust Sundin om dennes åtagande till båts-
b " 

man ingått kontrakt, som den 7 i samma 
månad blifvit af kompanichefen godkämlt, 
fann Kongl. Maj:t, vill sådant förhållande, 
verkställigheten af Kongl, :Maj:ts Befallnings
hafvancles resolution elen lO Mars 1875 kom
ma att förfaJla. K.Res. 

l\'Iars 17. :Med bifall till en af Amiralitetsför::;amlingen 
i Carlsln·ona gjord anhållan att allmän kom
munion hädanefter måtte fölTätta s hvar an
nan vecka i stället för såsom hittills hvarje 
vecka föresluifvas att 4 § i art. af Kongl. 
Maj:ts förnya(le reglemente flil' lwesterska
vet vid Amiralitetsförsamlingen i Carlskrona 
elen 24 :Maj 18G4 skall m·hålla följande för
ämlrade lyclelse: 

11Allmän kommunion förrättas en gång hvar 
annan vecka. efter skeeld uppshifning dertill 
å nästföregående söclmedag i pastorsex-pelli
tionen. Skrifterm;Uets förrättan(le gånge i 
tur emellan p resterna"; 

hvaremot församlingens framställningar om 
förändringar i afseende å nn gällancle tid 
o<5h onlning för otte- och aftonsångsguds
tj enster , katekesförhör, skriftermål och J.mtt
vardsgångarne i dy mm el veclmn ansetts l den 
ordning de inkommit icke utgöra föremål 
iör Kono·l. 1\Iaj:ts pröfning; hvarjemte icke 

b • • 

funnits skäl bifalla föreslagen änc1nng 1 grun-
(lema för prestl-:::.1 inom församlingen. K .B. 

1\Iajoren vid K. Flottans Melmn~~k~ kår 
E. vV. JYL Sas:::o . hvilken under utofmngen 
af kronans tjenst erhållit en svår kropps
sl<ac1a, cle1·af han for tfarancle lirler men, till
delas för år 1876 en nådegåfva af l ,000 kr., 



60 

1\Jars I 7. 

att utgå af anslaget å nionde hufvudtiteln 
till blesserade öfver- och t1n<lerofficerare. K B. 
Fastställes prof att lända till efterrättelse 
vid blifvande upphandling af mörkblått kom
misskläde för Flottan. G.O. M 122. Se 
K. B. 17

/3 J 876. 

" 21. 

s. d. 

J) 22. 

'' 
24. 

Till chefer och Sekond p& nedannämnde till 
rnstning anbefalda fartyg kommeneleras: 

på moniton~ "Lake": 
chef: Kommendörkaptenen F. A. Facks, 
sekond: Kaptenen Y. N. Christierson · 

' på pnnsa1'båten "Fo lke": 
chef: Kaptenen J. C. E. Christierson · 

' på pansarbäten "Sölve": 
chef: Kaptenen J. A. V. Bceckström; samt 

på pansa1'bäten "Ulf": 
chef: Kaptene:n O. Elliot. G.O . .;tf. 124. 
Med ändring i Nåd. G.O. ,)JJ. 69 elen 15 näst
lidne Februari hvad angår monitorn ''Loke" 
och pansarbåten ''Ulf" skola dessa fartyg 
föriii.ggas i l :a beredskap den 15 Juni för 
alt kunna utgå på två och en h alf månaders 
expedition i hemlandsfarvattnen. G.O. ~:W. 
126. 

Sekonden I' å korvetten ''N onköping", kap
tenen Friherre JH. D. Ruuth , skall, i afvak
tan på chefens, Kommendörkaptenen J. H. 
Ankarkrona, ankomst till Carlsln·ona sta
tion, såsom interimschef elen 18 April taga 
befattning med fartygets utrustning, för att 
enl. G.O . .itf. 69 den 15 nästlidne Februari 
förlägga korvetten i 2:a beretlskap. G.O. 
.,W, 127. 

En af varfschefen vid Carlshona station 
gjord framställning om anvisande af ett år-

lVIars 24 . 

s. tl. 

"i b .L 

]]o·t arvolle å 700 kr. till en exstra ordina-
"" rie t,j enRteman i stationens räken slmpskon-

tor, i och för uppgörande af sammandrag 
öfver så väl de från Yarfvet inkommande 
dagliga dagsverksuppgifterna, som ock alla 
under månaden vid varfvets arbet sposter ut
gjortht dagsverken och arbeten efter taxa, 
hvilka göromål icke förut ålegat kontoret 
och af dess personal icke skulle medhinnas, 
anses icke böra vinna bifall. KB. 
Åt Förvaltningen af Sjöärendena uppdrages 
att gå i författning om anskaffande, för att 
till försök användas, af 2 s. k Makaroff's 
safety mats af I O fots storlek i fyrkant, en 
af hvan1era utaf de i vetlerbärande prisku
rant upptagna l :a och 3:e qvaliteterna, der
för kostnaden bör utgå af femte hufvudti
telns besparingar. K.B. 
J'Vlerl afseende å c1e för daglönarne på ordi
narie sta t vi el Carlskrona stations skepps
vad ,)1:Y. 389 Ström, ...,1;. 450 Reseen och .,ti. 
727 Berg afgif'na hedrande vitsord tilldelas 
hvarclera af dem ett exemplar i silfver af 
5:te storleken merl inskrift "för nit och red
lighet i rilcets tjenst", att i högblått band 
med rrnla kanter bäras på brtistet; statskon-

o 

toret ål:'lge att om pdiglingen af dr.>.~sa meclal-
,i er och deras förseende mecl band, tlerför 
kostmtt1en bör af fi:il'l•altningen af sjöärende
lUt fdm t:J:te hufvuc1titelns anslag till extra 
utgifter statskontoret ersättas, gå i f'örfatt
ni1-lg samt derefter meclaljema meLl tillbehör 
t!1l varL;clwf'en viu Carlskrona station öfver
säncla för att de belönatle på lämpligt sätt 

tiLlställa::;. K.JJ. 
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J\fars 24. För utförande at det vidlyftiga och synner

lig J1oggran11het erfordrande arbetet att, med 

tillämpning af uppgjorda hufvndgruncler för 

upprättande af förslag till nya lotstaxor, 

upprätta ::;j elfva förslagen till de särskilda 

taxoma för hvarje lotsplats, få1:, ntöfver det 

genom K.B:t elen 5 Juni 1874 derför med

gifna biträde, antagas ytterligare ett nöd

väl1(1igt befunnet biträde, mot enahanda or

siittning, som för det förra blifvit best~im(l. 

eller fyra kr. om dagen uneler elen t id upp~ 
Llraget varar; kommande elen. derigenom för

anieelda kostnad att utgå af de å lotsverkets 

stat till extra utgifter anvisade medel. KB. 

S. el. Löjtnanten vid K. Flottan Th. C. A. Sancl

Rtröm beviljas stipemlium för ännu ett år 

med 125 L sterling och, såsom särskildt bi

drag uneler år 1876 till de med vistandet i 

Greenwich förenade höga lefnadskostnader, 

ett belopp af 30 L sterling att, till båda be

loppen, utaf Förvaltningen af Sjöärendena 

till honom utbetalas af anslaget till stipen

dier för sjöofficerare umler anställning i ut

ländsk tjenst eller kommendering utrikes. 
KB. 

S. d. En af läraren i engelska språket i sjökrigs

skolan G. vV. A. Norrman gjord anhållan, 

att, - enär han, i följd af styrkt sjuklighet, 

sedan mer än ett år varit urstånåsatt att 

upprätthålla berörda lärarebefattning, den 

han ej kunde återtaga förr än n~istkomman

de hösttermin och under tiden måste till sin 

vikarie afstå hela lärarearvodet, samt dcr

j emte saknade egna tillgångar, - honom 

måtte, till lindring i hans genom den lång-

63 

variga sjukdomen föranledda sYåra belägen

het fi irn nnas ett Ullclerstö(l , motsvarande lö 

nen lUl eler inneYarande Yårtermin eller om

krin g 628 kr., bifalles på det sätt, att sö

kanden tillrlelas en nåclegåfva af 500 kr. att 

af Förvaltni11gen af Sjöärendena utbetalas af 

5:te hufvndtitelns allmänna besparingar. K .B. 

:Mars 24. Enär, enligt hvad blifvit tillkännagifvet , ett 

s h:eppsmätningssystem, stöd t p :'t enahamla 

grunder för mätningen, som Llet här i riket 

genom K. Förordningen Llen 15 J\faj 1874 

införda, kommer från och mecl elen 1 April 

18'76 tillämpas i Norge, och mätbref för 

svenska fartyg utfärdade här i riket efter 

Ll en 1 April 1875 i Norge erh ~inn es mecl elen 

in skränlming att., med afseemle å ångfartyg, 

partiel ommätning skall ega rnm för bestäm

mande af af drag för mask i mu m i enlighet 

med de härom i N" orge gällande stadganden, 

har Kongl. lViaj:t, i öfverensstämme1se med 

hvad General-Tullstyrelsen hemställt, för

klarat, 
att norskt segelfa·rtyg, förseclt med mät

bref, utfärdadt i dess hemland, efter ingå

ende af April månad år 1876 skall vara be

friar1t fr:'\n ommätning i svensk hamn och 

elen afgiftspligtighet eller nettodrägtighet, 

fartyget enligt nämmle mätbref eger, lägges 

till grund för ber~i.kningen af umgälder här 

i 1·ikct: 
att norskt ångfartyg, förseLlt mecl mätbref, 

utfän1aclt i dess hemland efter ingången af 

April månad år 1876 likaledes må åtl~uta 

befl"ielse från ommätning i svensk hamn, så

vida icke fartygets egare eller befälhafvare 
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begär att , för nedsättning af fartygets af
giftspligtiga tlriigtighet, afdrag för fartyge t :-; 
masl\inrnm må beräknas enligt 1l r.n h ~ir i r i
ket bestämda grund; 

att, derest begäran härom framställes, så
dan ommätning, som för best ämmande a f aJ
drag för fartygets maskinrum erfordras, skall 
verkställas i enlighet med de här i riket 
gällande föreskrifter, men de i fartygets 
norska mätbref förekommande uppgifter om 
brnttodrägtigheten samt om drägtigheten af 
besättningsrummen och öfriga rum, för hvil
ka afclrag är medgifvet, utan ommätning ega 
giltigbet och oförändrade införas i det sven
ska miitningsbevis och mätbref, som skall 
u Härclas me el iakttagande af det här metl
gifna genom ommätningen utrönta afrlrag 
föl' maskinrummet; 

::Ltt, när sålunda föreskrifven ommätning 
ifrågakommer, mätningskostnaden skall be
rälmas enelast för verkligen ommätta rum
men; och 

att någon skilnad emellan de sär,3kilc1a 
slag af mätbref, som i Norge efter ingången 
af April månad 1876 utfärdas, nemligen i11-
t emationella s. k. norska och interimsmät-
1ref icke må göras med afReell(le på cl era f1 

g iltighet l'1är i riket; 
egamle General-Tullstyrelsen att till nJl

män känneclom bringa h vad sålunda st a.clgaclt 
blifvit. KB. 

11.r 94 Vid föredrarrning utaf en af underinraren li'la rs ,./ . ~ 

vid navigations-:-:;kolan i Göteborg, A. O. 
P ettersson gjord ansökning, att han, som 
alltsedan den 1 Oktober 1865 tjensigjort vid 
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skolan såsom extra lärare mot åtnjutande 
af derför anvisad ersättning, måtte, utan 
hinder cleraf att han först den 29 Augusti 
1866 förordnats att tills vidare vara under
lärare vid skolan mot arvode, varda från 
och med 1876 års början uppflyttad i elen 
för underlärare vid navigationsskola anstäl4 

da högsta löneklass, har Kongl Maj:t, med 
afseende å hvad Kommerce-Collegium anfört, 
funnit underläraren P ettersson icke kunna 
fö rr än med 1877 års början uppflyttas i 
den för dylika lärare bestämda högsta löne
klass. K.B. 

Mars 24. Särskild framställning till 1876 års riksdag 
i fråga om ans laget ti.llun:lervisningsanstal
ter för sjöfart kommer icke att aflåtas. Dep.
Chef:s Emb.-Skr. 

Mars 27. Ynglingen Ernst Oldenburg tillåtes att, så
som extra kadett på egen kost, medfölja kor
vetten "af Chapman" under detta fartygs 
nu förestående expedition. G.O. ~l'J. 127. 

S. d. Följande bestämmelser angående utstrykning 
ur eller nedflyttning inom uppmuntrings
klasserna skola för sjömanskåren vara gällande 
under landtjenstgöring eller vistande på roten: 

Den af manskapet, som här uppmuntrings
distinktionstecken och ålägges disciplinstraff 
i minst andra gracl eller dö1~1es till straffar· 
bete eller fängelse , skall utstrykas ur upp
muntringsklassen. Alägges han disciplinstraff 
i första grad, skall han neMlyttas till när
mast lägre uppmuntringsklass eller, om han 
tillhör 3:e uppmuntringsklassen, derifrån ut
strykas. Är han af allmän domstol dömd 
för förbrytelse hvilken, derest den skolat af 
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Mars 27. 

29. 

s. el. 

" 
30. 

s. d. 

" 
31. 

militärmyndighet afclömas, di,.,ci plinstraff bort 

åläggas, sh:all han jemväl nedflyttas till när· 

mast lägre uppmuntringsklass ell er derifr<'tn 

utstrykas, i örverensstämmelse med hvad i 
detta af.seencle härofvan reclan finnes stadgadt. 

Utstryl1.ning nr och nedflyttning inom upp

muntrings1dasserna anbefall es af vec1erbö

ranc1c med bestraffningsrätt f,irsedcl befäl

hafvare. G.O .• ,tf. 129. 
l\'Ianskap af neclannämncle håtsm:.mskompa

nier skola nppbåclas till extra uppfordring 

för att, i början af nästkommande Maj må

nad vid Carlskrona station, kunna inmön

stras för 4 månaders sjötj enst, neml. 109 

man af Södra l\[öre 3:e kompani och 108 

ma11 af Tjust kompani. G.O . • V. BO. 

Lastbriggan "Gladan" må, nmler (len tid af 

instundande sommar, som den icke erfordras 

till sjötjenst, ställas till militärchefens i Cm·ls

krona förfogande, för att, förtöjd på varfvet, 

användas till öfningar i talding och sjöman

skap för Je skeppsgossar, lwilka icke kunna 

sjölwmmemleras. G.O . .;l'f. 133. 
Ångfartyget '·Valkyrian" må intagas i doc

ka för att öfverses under tiden till (len 8 

nästkommande April. G.O . .AJ. 134. 
Kanonbåten aGunhilcl" sh:all efter återkom

sten till Carlskrona förläggas i 2:a beredskap 

och afmönstras. G.O . .AJ. 137. 
Chefen på kanonbåten "Ingegerd" skall den 

3 nästkommande April taga befattning med 

fartygets utrustning och skall kanonbåten in

mönstras elen 8 i samma månacl. G. O. ,.;W. 138. 

Då för framtida bedömande af frågor röran

de förändringar i fyr· och båkafgifter, äfven-

Mars 31. 

s. el. 
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som af öfriga på fartygsdrägtighet beroende 

· a.fgifter, det är af vigt att tillse, huruvida 

ite11 nn rldanfl.e olikheten emellan åno-fartvg 
b ~ 

och segelfartyg i afseende på afgifternas be· 

lopp, beräknade efter tontal, lämpligen Mr 

fortfara jemväl efter den 1 April 1877, eller 

lika t ontal hetinga lika afgiJter, anbefalles 

Förvaltningen af sjöärendena och kommerse

collegium att, efter det generaltullstyrelsen 

sig i ämnet yttrat, samt handels- och sjö

fartsnämnderna i Stockholm, I1Ialmö och 

Sundsvan jemte handelsföreningarne i Gö

t eborg, Norrköping och GeRe hörda blifvit, 

derntinnan, sit fo.rt ske kan, inkomma med 

gemensamt yttrande. K.B. 
Tre par i Carlskl·ona stations beklädnads

verhstad förfärdigade och från stationens flir

:·åclnttagna smorlädersskor, ett par tör skepps

gossar och de båcla andra paren för flottans 

öfriga manskap, få afsänclas till rlen aJimiin

na utställning af skodon, som år 187E1 kom

mer att ega rnm i staden Bern; i samman

lwng hvarmed förordnas att de för än<lmnå

let erforderliga kostnader skola utgå af fem

te Jmfvudtitelns anslag till extra utgifter. 
IL B. 
En viss clel af den till lotsålflermanncn vid 

Kalfsunds lotsplats anslagna areal ä holmen 

''Kalfven;' 7 belägen inom vestra Hisings hä

rad och Öckerö socken, upplåtes åt det i 
GöteLorg bildade fiskeriaktiebolaget "Viking" 

i ändamål att derå anlägga ett etRbiissement 

för förädlande af fiskeriprodukter, llVar

jemte från d.e å öns höjder befintliga vatten

samlingar får af bolaget anbringas en vat-
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tenledning till stranden, mot skyldighet för 
bolaget att till lotsåldermannen årligen er
lägga skälig afgift, Inrars belopp lotsstyrel
sen eger bestämma, dock ej lägre än till 75 
kr., i sammanhang h varmed lotsstyrelsen be
myndigas att i det öfverlåtelsekontrakt, som 
bör af styrelsen med bolaget upprättas, in
taga de vilkor, hvilka till förekommande af 
skada eller olägenhet för lotsverket och lot
same kunna finnas erforderliga, och bland 
dessa särskild t det att, derest platsen finnes 
för kronan behöflig eller de i kontraktet in
tagna viikoren icke af bolaget behörigen upp
~ylles, bolaget skall vara skyldigt att, efter 
skedd uppsägPing, inom viss tid på egen be
kostnad från platsen borttaga de byggnader 
och öfriga anstalter, som der komma att upp
föras samt den sålunda afröjda tomten till 
kronan återställa. K.B. 

lVIars 31. En af t. f. förmannen vid ingeniördeparte
mentet, timmermannen C. \V. A. Cedergren 
gjord ansökning att, emot erläggande af stad
gade afgifter till amiralitets-krigsmanskassan, 
få, såsom månadslönare, retroaktivt från den 
dag förmansbefattningen tillträddes, vid upp
nådd pensionsålder och tjenstetid, komma i 
åtnjutande af pension från kassan efter då 
innehafvande månadsaflöning äfvensom af 
gratialsrätt för enka och oförsörjda barn, ha r 
Kongl. lVIaj:t, på grund af hntd elirektionen 
öfver amiralitets-krigsmanskassan i anledning 
af elen gjorda ansökningen aufört, funnit icke 
böra vnma nådigt afseende. Dep.-chef:s 
emb.-skr. 
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Mars 31. Åt eL e f en för flottans milit.~irpersonal upp
drages att gå i författning om anskaffning, 
för a '~t mwiindas vid mindepal'tementen så
som unc1ervisnings- od1 Mningsma,teriel, af 
fyra stycken äldre, men dertill fullt bruk-
1Htra ele1:tl·isl;:a skrifmaskiner, c1erfcir kostna
den , Leräknacl till 167 kr. skaH utaf För
valtningen af sjöärendena ersättas f'l·ån femte 
hufvudtitelns allmänna besparingar. ILB. 
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Kon g l. Bref, Generalorder och Embets
skrifvelser, angående Kongl. Flottan, 

under år 1876. 

April l. Manskap af nedannämnria båtsmanskompanier 
skola uppbådas till extra uppfordring för om
kring 4 månarlers sommartjenst., för att vid 
Stockholms station kunna inmönstras å föl
jancle tider nemligen: af Roslags La kompa
ni, ] 37 nummer att inmönstras omkring elen 
l nästkommande Maj; af Roslags 4:e kom
pani, 64 nummer att inmönstras den 10 s. 
m. och af Bohus 2:a kompani, 188 nnmmer 
att inmönstras den 27 s. m. G. O. 

s. d. Löjtnanten O. G. R. v. Feilitzen, som är 
beordrad att t. v. ställas till Förvaltningens 
af Sjöärendena förfogande, för att såsom bi
träde till kontroll-officeren vid Finspangs 
styckebruk dersti-ldes tjenstgöra vid kontrol
leringen och besigtningen af skjutvapen och 
projektiler, må af Chefen för .!!'lottans 1\t!ili
tärpersonal sjökommenderas å något af de, 
enligt G.O . .M. 69 d. å., till rustning anbe
falda fartyg; egancle bemälde löjtnant att 
efter expeditionens slut återgå till ofvannämn
cla tjenstgöring. G.O. 

3. Docenten vid Upsala universitet A. Cronan
der må, i och för anställande af fysiskt ke
miska undersökningar af hafsvattnet i Öster-



April 5. 

•.• "~ .0111 ]J 'l""ao· e·tal'e. åtf<ilJ' a kauoubåtell ::>JOll , S « ::i < ~~ b • . 
In o·egerd nmler dess n u föres tåemle exp: (h-
tio~l. Ofyannänm(la nn(l er siil::nmgnr, l1Yllka 
1wacl de yetensl.;:apliga forslmingurna betriif
far komma att leLlas af clocenten Cronamler , 
sk~la verkställas j)å ticler , när kanonllåten, 
utan att åsiclos~itta expellitionens hufvn(lämla-
miil, härtill lmn nnvänclas. G.O. . 
Löjtnanten C. A. Hjulhammar slmll fort~a.ra 
med sin tj enstgöring i Kommando- expe~ltlo 
nen till och me(l elen 28 innevaran(le 11Htll fl (1. 

" 

G.O. 
6. l\'Ied upphäfvantle af hittills gäl1amle Si~na1 -

och Evolutionsbok för K. 1\'I. Hirena(le nkrns 
flottor af elen 17 September 1841; T e1egraf
Sio·nalbok f\ir K. lVL förenade ril;ens ftottor 
ar"'clen 2.7 Aprill842 ; Signal- och BvolutioHs-

s. 

1 1 f... TT }\'[ shiro·ån1sfartvo· af (len R ) 0 \: O l' '-· · • '' · to • .; o 
Februari 1855 ; Rattsignal-system för (le snn-
ska och norska sjövapnell , anbe!'nlclt genom 
G.O. den 2G Februari 1870; Anvisning för 
Dao·- Natt- och Mist-signalering, anbefal(lt 

o ' c·· 0 cle11 3 A1n·il 1871 ,· Förslag till o·enom r. . . 
Taktik och Signalsystem, anbefal(lt genom 

G O l 11 7 A1wil 1874 ; samt G.O. elen l ;{. . c e 
}\[aj 1870, ang&cmle anYän(laml~ på forsö.k 
af föresiagEm Signal- och EYolnttOncJJOk for 
de förenacle ril~enas krigsfartyg , ktr . 

8i.1Jnal- och Evoltdions'Uol; föt· dc (ören a~lr 
1
·il:cnas J,;1·igsfadyg att tillsvieTare t.) ena tlll 
efterr~Lttelse , blifvit fastsUtlu. G.O. 

d. Samtliga tryelda exemplar af . Signal- ?ch 
Evolutionsbok f<ir ue förenalie nkenas lmg~
fnrtyg ~ifv en som af slirskil(lt hä.ftarle Ta~ch
ska föreskrifter för de förenade nkenas kngs-

April 6. 

s. d. 

s. d. 

" 7. 

April. 73 

fartyg sam t umlun~i ttel::>el' och föreskrifter 
för signalering och telegrafering skola genom 
Signalkomitens försorg öfYedemnas till För
valtningen af Sjö~irenrlena, som eger att emot
taga rlessa böcker samt uppå reqvisition och 
emot q vitto tilllwndaltålla vederhörande er
forderligt antal exemplar. G.O. 
Sedan Signalkomiten rlmma dag inkommit 
med förslag till Signal- och Evolutionsbok 
för de förenade rikenas krigsfartyg har nämn
de komites arbeten föddarats vara afslutade. 
G.O. 

Fast ställelse af den sig11 ale1··ingsmate1·iellnrar
mecl hvarj e utrustadt fartyg , som tillhör nå
gon af de genom reglementet för sjötjenst
göringen anbefalda fartygsklasserna, skall 
förses har blifvit meddelad. G.O. 
I sammanhang med fastställande af Signal
och Evolutionsbok för de förenade rikenas 
krigsfartyg, har Kongl. lYiaj:t, med förkla
rande att ifrågavarande bok, hYarken i sin 
helhet eller delvis utan s~irskild Nådig be
fallning finge offentliggöras, förständigat ve
derbörande att tillse det icke andra än de 

' som på grnncl af sin tjenstebefattning böra 
känna och använda lleima Signal- och Evo
lutionsbok, om elensammas innehåll må taga 
kännedom, liksom ej heller om de ständiga 
terken, som för svenska eller norska krigs· 
fartyg framdeles komma att anbefallas och 
äro afseelda att i samma bok införas. G.O. 
Vid föredragning af Förvaltningens af Sjö
ärendena och Kommerse-kollegii utlåtande 
öfver särskilda komit.erades betänkande och 
förslag till nytt reglemente för rikets navi-
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g<~tion ::;::; kolol' , har KoHgl. 1\laj:t på Jet s~itt 
bifallit dervill gjor1la fram stälhtingar, att J e] s 
1,800 kron or b1ifvit st.ähla till förfogande af 
clirektionen för navigationsskolan i Göteborg, 
för afiönamle af en 4:e underlärarG Yill nämn 
da skola unJm· ll et lä::;eår , som med den l 
Oktober 187(:) tager sin början, och flels 1,500 
kronor till föefogamle af elirekt ionen för na
vigationsskola.n i Hernösaml, till aflönancle 
af en 2:a un1lerl~irare umler samma läseå r, 
hvill\a utgiftsbelopp, till sammans utgöran cle 
3,300 ];:ronor, skola af Förvaltningen a f Sji5-
äremlena af omltäncler egamle medel förskjn
tas j hvarj emte Kong l. :M:aj:t upptlragit åt 
FciTvaltningen att yerhställa granslming ti11 
r edal;:tion en afn~i.mmle r eglementsfrirslngsamt 
clerölver afgifva ntll\.tamle j och har Kong l. 
lVIa.j:t ±örh·larat sig framdeles vilja taga un
der ompröfning lwall Förvaltningen a f Sjö
ärenclena och Kommerse-koll egium uti ofvan
berönla utlå tamle i ö fri g t anfört och före
slagit, seelan ifrågavarande reglementsförsla g 
inlw mmit och rikselagen afgifvit yttrande i 
anle<lning af Kongl. 1\!f.aj:ts framställning an
gåencle anslaget till undervisningsanstalterna 
för sjöfart. :1\:.B. 

April 7. L yckeby ];: ronofj varn skall Yicl nnvaranue 
mTem1etills utgång icke ånyo ntanenderas, 
förr~in sMan förämlring blifYit vidtagen, att 
llerigenom erhålles vattenkraft bå1le för upp
fonlring af yattcn för kronans vattenledning 
till Carlskrona och för qvarnens drit'vande j 
ocl1 skall ari.bncl å fö6inclringens verbtällan
de, deruti je m väl inbegripet den tl erför er
forderliga undersökning, genom kungörelse i 

April. 75 

~llmänna tidningame, så fort sig göra låter, 
mforcl ras, för att Kongl. }[aoj:t underställas. 
Sii vida till~ifventyr,; afg ifvande an b ull be
fi nn es vara an t.apligt, skall Förvalb1ingen af 
Sjöä1\:nclena inkomma med förslag angående 
sättet för bestridande af ko:-otnaclen för fö rän
dringsarbetet, h vilk et bö1· t aga ,;in början ge
nast efter den 25 Oktober 187() , der e;:;t sitdant 
Järnpligen :-;kc ],an. K.B. 

April 7. Lotsstyrelsen bemyndigas att, för an:-;Wllan
de af försök , git i författning om an skaffan
de aftvå 1uft- ljlll1-apparater, elen ena försedd 
med hviss]a ocl1 arbeta!1lle för hand eller 
maskin och elen andl'a försedd med l'lirlig trum
pet samt ver kande medel:-;t lod och löpYerk, 
derför k ostmulen till bBl.'älmade beloppet af 
högst 3,000 kronor sbdl utgå af de i 1876 
år s stat till oförutseddrt utgifter anvisade 
medel. K.B. 

S. el, Chefen för ~jölmrteverket bemyndigas att 
med Sjökartevel'lwts gravörer uppgöra öfver
enskornmebc om gravering dels af en mili
tärkarta i 10 blall öfver sjön 1\Jälrtren, till 
ett pris af 5,400 kronor för hela arbetet 

' dels ock af en ntaf behofvet påkall ad serie 
militärkartor i samma skala öfver Sveriges 
östra och södra kuster från Enskär till Å hus, 
h vilken serie skulle bestå af 41 kartblad med 
en beräknad graveringskostnad af 21,590 
kronor, hvilka kostnaC:ler skola uneler en tid 
af fem år betäckas af clet i Sjökarteverkets 
stat till gravering anvisade anslag. Dep.
Chefens Emb. -Skr. 

A. <1. Kong l. Maj:t har befallt att två obepansralle 
kanonbåtar af Blondas cert i öfverensstäm-
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April 7. 

.April. 

melse med de den 7 och 31 Januari 1876 

f aststälda ritningar, skola byggas å fl ottans 

varf i Carlskrona och vara fullbonlade den 

ena den l Oktober 1877 och <1en andra den 

l lHaj 1878; med bemyndigande för varfs

chefen vid stationen att genom beställning 

vid enskild verkstad inom riket anskaffa de 

delar af maskinerier m. m., hvilka det kan 

anses fön1elaktigt att låta tillverka utom 

var f vet. 
Der.iemte slmll Förvaltningen af Sjöären

dena med Kockums m0kaniska verkstaels 

aktiebolag i Malmö afslnta kontrakt p:'t grnnu 

aJ det ntaf samma bolag ingifna <1llbnd om 

byggandet af en dylik kanonbclt med ma

skineri, f~in1ig att till honan levereras sjut

ton månader från den dag kontraktet afslu

tas, men med iakttagande, att sådana inven

tarim·, som icke af verkstaden lenmas till 

samma kanonbåt, förfärdigas i sammanhang 

med inventariema till öfriga två bittama vill 

{~ottans varf i Carlskrona, samt att de till 

en hYiU' af kanonb;ttama hörande ångslupar 

skola till minhåtar apteras; höran<1e kostna

den lliLrföe, nemligen foe <le två förstnämmla 

kanon b:H.a.rna hiigst 880,321) l;:ronor 80 öre, 

för den sistnämn<la LJ:24,000 och för inven

tarierna t ill densamma högst 73,954 kronor 

90 iire, ntgå af det vill 1875 års riksdag till 

b_yggancle af krigsfartyg anvis:t<1e extra an

slag. K.B. 
Från <1P-t pit allmiinna inrll'agningsstatcn npp

fönh anRlag till nnclerRtiit1 åt älrlrA ii:ån 

armeen och flottan af.skArlarle officerare m. fl., 

April 8. 

)} 10. 

s. d. 

)) 11. 

s. el. 

)) 12. 

April. 77 

hvilka deltagit i Sveriges senaste krig, skola 

umlerstödsbeloppen h~idanefter utgöra: 

i l:a klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kronor, 

i 2:a r1ito ........ . ........ 275 ,_, 

i 3:e llito . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 , 

hnnjemte pension:::snmman för år 187G kom

mer att utgöra fö r TH~rsoner, som tillhört 

flottan, 4,010 honor. K.B. 

L(ijtnauten O. E. G. NonLohms tjenstgöring 

i :Jiiliti.ir-byrån skaJl upphöra den 12 inne

varam1 e ntåuac1. G.O. 

Löjtnanten G. R. Sjöberg beviljas ytterligare 

ett års ~jtmstlodighet fr<tn llcn l ::VIaj för att 

för sjukdoms botalll1e vistas inom och ntom 

riket. G.O. 
Af tle tl'0 kanon1Jåtcu·, som genom J(.B. den 

7 April blifvit anbofah1a att nyhyggas, skall 

el en vid K ockums mekaniska verk~:;tads aktie

bolag i l\Ialmö beshilL1a b~ira namnet Unl 

samt de tv~L, som skola byggas på flottans 

varf i Cadskron a, namnen Vcrdanclc och 

Slcnlcl. G.O. 
Korvetten Nonköping, som elen l instunclan

ele Maj förlägges i 2:a bercelskap, skall in

mönstras elen 6 i samma månad. G.O. 

Den genom ]{.B. <len 10 sistlidne December 

anbefalda apteringen af två kanonjollar till 

}1onton för transport af artilleri skall vara 

fullgjonl å tid att knnna användas den 20 

nästkommande Juni. G.O. 

Ett fullständigt ställ svenska sjökort jemte 

seg1ingsheskrifni11 gar samt ett exemplar af 

all::t sjökort och seglingsbeskrifning::tr, som 

framrleles komma. att a.f sjökarteverket ut

gifvas, skola till lotsverket utlemnas. G.O. 
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April12. 

" 
15. 

s. el. 

s. el. 

" 
19. 

" 
21. 

April. 

Cheferna på korvetterna Lagerbjelke och af 
Chapman samt briggen Nordenskjöld skola 
den l instumlande l\'Iaj taga befattning med 
dessa fartygs utrustning. G.O. 
Följande ladllningar af 1,75 liniers krut skola 
använllas till 5,63 tums r effiade bakladdnings
kanoner af 1869 ån; modell, 

nemligen: 
högsta lacldningen 25 'fl, 
minsta laddningen 20 'il. G.O. 
Kommen<lörkaptenen F. Thon;sell skall be
strida chefökapet för sjötrupperna vid Carls
krona station uneler kommendörkaptenen G. 
N. af Klerckers sjökommendering. G.O. 
Löjtnanten friherre C. O. S. Posse, kommen
derad på korvetten Norrköping, må fortfara 
att tjenstgöra i Chefens för Flottans militär
personal stabsexpedition; egande Chefen för 
nämnde personal likväl att beordra bemäJde 
löjtnant att senast den 5 nästkommamle 
Maj i Carlskr·ona inställa sig till tjenstgöring 
ombord. G.O. 
Af de till Carlskrona station hörande office
rare, hvilka n n afslutat årets lmrs vid Gym
JJastiska Central-institutet, skall löjtnanten 
E.G. Schale, som iir kommenllerad att del
taga i instn111lall(le sommars sjömätnings
expedition, intill dess denna utgår, tjenst
göra vi<l Sjölmrteverket; och skall under
löjtnanten grefve A. L. Hamilton, som är 
kommenderad på hanonbåten Car]suncl, tills
vi<lare tjP-nstgöra vill Stor.h:holms stations mi
litärdepot. G.O. 
Stockholms station tillhöranlle chefs- och re
kognosceringsfartyget Brynolf, bombkanon-

April21. 

s. d. 

April. 79 

slupen Bruna Björn , lanclstignings-kanonslu
parne Ottar och Kare, kanonjullame Lärkan, 
Brage, Hogne, Granmar, Gullröd och Hildi
ger, slupame N:ris 8, 9, 18, 31, 36, 38, 39, 43 
och 45, jollarne N:ris 12, 20, 30, 38 och 108, 
sniporna N:ris 3 och 4 samt travaljfartyget 
.;lJ. l skola å offentlig auktion försäljas i 
befintligt sl;;ick å land utan lösa inventarier 
och på kronans bekostmul sättas i sjön utan 
vidare reparation eller U11pdrifning; dock att 
roder och pumpar, der sådana äro att tillgå, 
skola åtfölja fartygen äfvensom ett par åror 
till h vanlera af jollame; kanonjollen Skjalf 
skall ~indras till sop-pråm för stationens be
hof; slwnerten Amphion skall bibehållas så
som logementsfartyg , så länge elen befinnes 
vara i flytbart skick, hvarjemte travaljfarty
get .;W. 15 och segelbåten .;ll, 2 skola undergå 
reparation. KB. 
För anskaffning af nya böcker m. m. åt 
skeppsgossekåren vid Carlskrona station stäl
les till chefens för skolan förfogande 200 kr. 
att utgå af o: te hufvmltitelns allmänna bespa
rmgar. K.R. 
Vill undenlånig föredragning af en utaf or
dinarie machinistHlrlingarne F. O. "'Wahlgren 
och J. J.1. L. Norrlström gjord anhållan att 
de, med tillgodoräknanc1e af fyra år utaf sin 
förutgå11gna tjenstetid såsom ordinarie lär
lingar, måtte blifva antagna såsom under
officerskorporalervid andra eldare- och handt
verkskompaniets eldare-afclelning, Mvensom 
af timmermannen M. 5()4 A. J. Frisells be
gäran a t t blifva antagen till umlero:fficers
korporal vid första eldare- och hancltverks· 
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April21. 

April. 

kompaniets hancltverhsafclelning, ehuru han 
tjenstgjort till sjös enelast sju månacler, 

har Kong1. }.Iaj:t funnit godt mec1gifva att 
\Vahlgren och Nordström, - hvilka, derest de 
blifva till umlerofficerskorp oraler vid 2:a elrla
re- och hamitverkskompaniet antagna, äro, 
.i emliH 41 8 i reglementet för flottan , 1:a 
~1e1en, förpligtade att tjena sex ilr från den 
dag Lle virl kompaniet insluifvas, - mit ega 
under berörda fcirntsättning tillgoclorälma sig 
den tiLl af "1 ;n·, cle, enligt hvacl upply:::>t blif
vit, varit såsom ordinarie mas],i_nisthirlingar 
anstähla, men deremot sbil icke hafva före
kanunit att, hvad Frisell angår, merlgifva 
undantag ±'rc'tn g~Lllamle fö1·eskriftcr i afse
ende å Llen till för sjötjenstgijring, som erfor
dras för att blifva till underofficerskorporal 
vid elllare- och hamltverkskompani antagen. 

KB. 
Up]1CL gjonl hemställan har Kongl. 1Haj:t för
onlnat, att elen till 125 kronor nppgåemle 
Jwstnaden för en i och för npprättamle af 
plan till minförsvaret vill inlo]Jpet till Carls
luona, öfver detta belOJ1P förfärdigad karta 
i stor skala skall bestridas af det utaf 1875 
års riksdag anvisacle extra statsanslag till 
minmateriel och försök mell minor, hvarjem
te Varfs-chefen vill Carlsln·ona station be
myndigats att, - för verkställamle af nmler
sökning uti och straxt utanför inloppen till 
berörda stad, för utrönancle af elen dagliga 
vattenståmls-sk11mt<len samt strömmens styr
ka och rigtning v1 olikt rljnp, - git i feir
fattnincr om inkö1) af ett Arviclssons större 

b . 

strömmätare-instrument, derför kostnadenjem-

April 21. 

J) 22. 

25. 

s. d. 

s. el. 

, 26. 

April. 81 

väl borde utgå af n~imnc1a anslagi hvaremot 
Kongl. 1\Iaj:t, som kommandovägen kommer 
att förordna om verkst~illandet af nämnde 
undersökning, funnit g,ionl framsWllning om 
anvisande af särsh:ilclt arvoLle derför icke till 
nådigt afseende föranleda. K.B. 
J\Jed anledning af V arfs-chefen i Cadsltrona 
gjorda framställning må kanonbåten Hagland 
intagas i cloclm för att öfverses. G.O. 
Chefema på skeppsgossebriggarna Snappopp, 
Skirner och af Wirsen skola den 11Haj 1876 
taga befattning med fartygens utrustning 
och skall afdelningschefen för de till skepps
gassames öfning utrustade fartyg kommendör
kaptenen A. R. F. L. Liml af Hageby elen 
8 samma m<'tnacl hissa sitt bef~Ostecken på 
det bland dessa fartyg, som han dertill ut
ser. G.O. 
Kaptenen J. A. C. Meister beonlras vara 
chef pit kanonbåten Gnnhild efter kaptenen 
G. af Trolle, som från denna kommendering 
afgåri hvar,jemte blifvit befaldt att kanon
båten Gnnhil<l skall den 27 lVIaj förläggas i 
l:a beredskap. G.O. 
H. K. H. Hertigen af Gotlaml skall, såsom 
kaclett, åtfölja korvetten Nonköping uneler 
dess nu förestående expedition. G.O. 
Kaptenerna H. Klintbergs och J. D. Barclays 
tjenstgöring i militärbyrån skall upphöra med 
den 26 April. G.O. 
Minfartyget Ran samt kanonbåtarue Urcl, 
Vcnlanrlc och Skulcl skola tillsvidare tillhöra 
2:a fartygskla:ssen och skAppsgossr,briggen 
Falken 3:e fartygsklassen. G.O. 
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April27. De genom G.O .• ;W 89 den 25 sistl. Febru

an kom menelerall e flagg-adjutanterna skola 
den l instundande l\Iaj anmäla sig till tjenst
göring hos eskaderchefen. G.O. 

S. d. :;\Iecl anledning af varfschefens i Carlshona 

gjorda framställning må kanonbåten Gunhild 
intagas i docka för att <.ifverses. G.O. 

,, 28. En af förste bataljonsHUmren J. Vv. von 
Döbeln gjord underdånig ansökning om 2 
månarlers utrikes tjenstledighet har -- vid 

det förhållande att jemlikt 97 S 4 rnom. i 
reglementet för flottan l:a llelen militiirehef 
eger bevilja {}ottans läkare tjenstledighet, 

ansetts icke böra utgöra föremål för Kongl. 
Alaj:ts prMning. KB. · 

S. d. Med bifall till en af lotsstyrelsen gjord hem

ställan om sekreteraregöromålens den:~täcles 

bestridande under den till sekreteraren A. 
Johansson utöfver den tid af tre månader, 
hvanmder han r edan åtnjutit permission, vo
re, på grund af styrkt sjuklighet, förhindrad 
att sin tjenst för6Ltta, har Kongl. llfaj:t der
jemte föresln·ifvit att, derest Johansson icke 
inom en månad hlefve så till helsan åter
stäld, att hm1 knll(le i tj enstgöring inträda, 
lotsstyrelsen då slmlle inkomma med anmä
lan om förordnande för annan person att 
hans tjenst bestrirla. Dep.-Chefens Emb.-Skr. 

S. d. Till direldionen öfver Arniralitets-krigsmans

kassan skall a± Förvaltningen af Sjöärencle
na från 5:te hnfvucltitelns allmänna bespa
ringar utbetabs 468 kr. 7i5 öre såsom ersätt
ning för bestrir1<1e utgifter för kamrerare
göromålens vi<l kassan bestriilande uneler <len 
tid kamereraren derstädes ,J. Lindbom varit 

April. 83 

föronlnall så;;om sekreteral'e hos den för af
gifvamle af utlåtande oclt förslag till ord
nan<le af flottans pensionsväsende nedsatta 
komite. K.B. 

April28. En af godsegaren F. F. Björkman gjord an
sökning .om tillståml för hans son Ernst 
Fredrik, som ~lr föclcl den 13 September 1861 
och således kommer att uppnå 15 års ålder 
innan han lmn inställas till examen för in
träde i sjökrigsskolan, att utan afseende härå 
få sådan examen instundande llöst undergå, 
har Kongl. 1\Iaj:t på det si:itt bifallit, att be
mälde yngling må vid examen för inträde i 
sjökrigsskolan 1876 års höst undergå pr1if
n in g för att, derest han <l en-id visar sig ega 
erforderliga kunskaper, kunna i den mån 
plats för nya elever finnes i skolan, till in
träde i densamma anmälas, dock först efter 
Llem, som uppfyllt alla de för elevers antag
ning i gällamle stallgar för skolan föreskrif
na vilkor. Dep.-Chefens Emb.-Skr. 

S. d. Vid föredragning af en utaf Elof vVallin m. 
il., i egenskap af delegare i roten .A·f. 52 
Lindman vid Norrlanels 3:e båtsmanskompani, 
g,ionl anhållan att, då det ålåge stikamlerne, 
som med honan ingått kontrakt om dennas 
öfvertagamle af beklädnadsbestyret för be
rörda rotes båtsman, allenast att vid hYarje 
uppfonlring till års eller sommartjenst eller 
sjökommendering eller handräckning utgifva 
beldädnadser.sättning, men, enligt en af rä
kenslmpskontoret viLlStockholms station gjord 
utri:ilming, sökanderne blif\'it påförd sådan 
ersättning för tidfm från och med elen l Ok
tober 1874 till samma tid 1875, ehuru båts-
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mall för ruteu ieJ,e varit upp:;att under tiden 
från J nni 1873 intill summa1·en 1875, då re
kryt visserligen antogs men, \·icl rlet förhål
lamle att han innehade tjem:t såsom lagstadel 
dräng, icke uppfordrades till tjenstgöring, 
sökandm·ne måtte befrias från utgifvande af 
clem sålunda påförd beklädnaclsersättning, 

har Kongl. lVIaj:t funnit skäl icke hafvå 
förekommit för bifall till den afrotehållarne 
sökta befrielse från erläggande af dem , en
ligt ifrågavarande icke i laga ordning öfver
klagade uträkning, åliggande beklädnadser
Bättning. KB. 

April 28. Cheferne på. följande fartyg skola taga be
fattning med fartygens utrustning, vid nedan
niimnda tider, nemligen: 

på korvetten 'rh or samt lmnonbåtarne Hoo·
lancl och Gunl1ilcl elen 29 nästkommamle ]\f~.i 
samt på kanonbåtarne Svensksuncl, Carlsuml, 
Motala, Aslög, Astrid, Sigricl och Alfbild den 
l Juni; 

Eskaderchefen, kommendören grefve A. R. 
Cronsteclt skall l1issa sitt befälstecken på 
korvetten Thor elen 30 Maj; 

korvetten Thor samt kanonbåtarne Hog
lancl och Gunbild skola inmönstras elen 31 
Maj samt kanonbåtame Svensksund, Carlsund. 
Motala, Aslög, Astrid, Sigrid och Alfhilcl de1~ 
3 Juni. G.O. 

S. d. Kommendörkaptenen F. Thorssell beviljas 
två månaders tj enstledighet, för att, för sjuk
doms botande vistas inom och utom riket. 

Med anledning af kommendörkaptenen 
Thorssell beviljade tj enstledighet skall kom-

April28. 

" 
~9. 

s. el. 

Nia j l. 

April-JJ1aj. 85 

mendörkaptenen af l:a kl. S. A. Lagerberg 
he:;trida chef;:;ka,pet för ,;jöhuppenm vid Carls
krona station under kommendörkaptenen G. 
K af Klerckers ;:;jökommemlering. G.O. 
Serlan lmptenen C. F. Ekermanu till chefen 
för Sjöförsvars-departememtet anmält, det 
slutförsök mot engelska fregatten Oberon 
under loppet af instundamle 1\Iaj månad 
komma att företagas, ~ifvensom hemstEillt, 
rttt den syensk-uorsk-Llanska minkommissio
nen måtte få öfyenara de:;sa slutför,.;ök, så 
beonlms bemälde kapten att afresa till Eng
land för att taga ktinneclom om ofvannämn
rle minförsök, äfvensom, att samtidigt slika 
i n hem ta n mlerriittelser o m föregående förs< i k, 
som lm1ma billraga att belysa lle punkter, 
hYillm kommissionen enligt llet faststäiLla 
progrftmmet skall söka utreda. G.O. 
De i G.O .• fl. 67 el. å. för sjömätningsfarty
gen Eolus och Gustaf af Klint fastsUilda 
besättningslistorna skola i så måtto ändras, 
att t~ llYarclera i shillet för en l:a Id. sjö
man , unclerofficers-korporal af elclare-afdel
ningen uppföres en l:a klassens S.JOman 
korporal, af elclare-afdelningen. G.O. 
Kommenclörkaptenen C. -w. N. A. Hjelm
stierna skall under kom menclörh:aptenen C. 
G. Limlmarks sjökommendering bestrida chef
skapet för sjötrnpperna vid Stockholms sta
tion. G.O. 
Ingeniören J. 'l'. Pihlgren må genom För
Yaltningen af Sjiiiiremlena beordras, att i 
egenskap af kronan .> ombucl öfverYaka arbe
tet å kanonbåten Urcl, som skall byggas 
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. 1\'Iaj 

s. 

s. 

lJfaj. 

vid Kockums mekaniskct verkstad i Malmö. 
G.O. 

1. På gmnd af en från utnämnde Eskader
chefen grefve A. R. Cronsterlt i skrifvelse 
den 24 nästlidne månad gjord framställning 
skola, i och för öfningars utföram1e med elek
triska stötminor under instundande sommar, 
50 st. mindre stötminor anskaffas och för 
ifrågavarande ändamål apteras vid Stock
holms stations varf samt bemälde Eskader
chef tillhandahållas. G.O. 

rl. Kaptenen J. A. V. Bteckströms tjenstgöring 
i varfsbyrån skall upphöra den 2 innevaran
de månac1. G.O. 

d. Sedan militär-byrån efter erhållet uppdrag 
inkommit med förslag å elen minmateriel, 
som för unelervisningens bedrifvanc1e uti exer
cisskolan vill Carlskrona Btation kan anses 
erforderlig och finnes tillgänglig i Stockholms 
stations förråd, skall nämnde minmaterirl 
från förrådet utlemnas, för att på ångfarty
get Valkyrian nedföras till Carlskrona och 
derstädes för exercisskolans räkning till nu
litärchefen afiemnas. G.O. 

2. Sedan ångkranpråmen ~iW l blifvit afienmad 
till Stockholms stations varf, skall kranprå
mens besättning afpolleteras till ångfartyget 
Valkyrian, för att, under den anbefalda bog
sermgen till Carlskrona af mudderverket, å 
detsamma kumle tjenstgöra. G.O. 

3. Med ändring af G.O. M. 95 el. å. kommer 
antalet extra kadetter på korvetten af Chap
man att ökas med 2 och på korvetten 'rhor 
att minskas med 1. G.O. 

:Maj 

" 

s. 

s. 

Maj. 87 

3. Sekonclen på korvetten Thor, kaptenen P. 
E. Arrh(mins skall beordras att den 22 m~ 
nevarande månad inställa sig till tjenstgöring 
vid milit~irdepöten i Carlsl;:roua. G.O. 

5. Förvaltningen af Sjöärendena skall e"'a att 
b 

med vVhitehead & C:o uppgöra aftal om le-
verans af dels en torpedo-utskjutnings-appa
rat för ett meu Bergsunds mekaniska verk
stads aktiebolag kontraheradt minfartyg till 
de uelar, som det kontraktsenligt icke ålig
ger verkstallsbolaget att förfärdiga, och dels 
en fullständig sål1an apparat för anbringan
de å Kungsholms fästning eller annan plats, 
som kunde af Kongl. lVIaj:t framdeles varcla 
bestämd; skolande kostnaden för dessa ap p a
rater bestridas af <le medel riksdagen bevil
jat till anskaffning af minmateriel och försök 
med minor. KB. 

d. Bolaget "The Thames ironworks and ship
bnilding Company'' i Lonclon, tillerkännes 
ersättning för de kostnader, det fått vid
kännas för uppgörande af ritningar och spe
cifikationer till ett minfartyg, med det be
lopp, h vartill dessa enligt från bolaget med
delad uppgift skattats i värde, eller 200 L 
sterling, hvilket Förvaltniifgen af Sjöärende
na skall från fonelen för krigsfartygs byg
guncle samma bolag tillhandahålla. KB. 

d. Kaptenen C. F. Ekermann, hvilken dels elen 
22 1\'Iaj 1875 ställts till Förvaltningens af 
Sjöärendena förfogande för anskaffning af 
torpedas m. m., dels elen 28 April 1876 be
ordrats att afresa till England för att ta
ga kännerlom om minförsök, mot fregatten 
Oberon m. m., - må under de resor han 

9 



Maj. 

till följd deraf kommer att företaga, förutom 

rese - och traktamentsersättning enligt gällan· 
dc roserc 00'lemente fLir resoma inom Sverio-e b , 

tillgodonjuta traktamentsersättnin~ under vi

stelsen utomlands med 30 shilling sterling i 
England samt 25 sh. sterling under vistelsen 

i öfriga ländtw, allt för dag räknadt, att utgå 

från och med dagen näst efter den då han 

lemnar Sverige till och med dagen näst före 

den, då han dit återkommer, och dessutom cr

silttning för resoma utom riket äfvensom för 

andra i och för uppdragets fullgörande ound

gängliga utgifto-r enligt räkning öfver verkliga 

kostnaden; sknlande de häraf föranledda ut

gifterna bestridas af de medel riksdagen be

viljat till anskaffning af minmateriel och för·· 

sök med minor. K.B. 

Maj 5. Kongl. Maj:t har icke funnit skäl fn sta afse-
ende å ansijkuingar om förhöjning i aflönings

förmånerna för dels drängarna vid proviant

magasinet samt månadslönarue och handtian

game vid ångqvarns- och bageriinrättningen i 

Oarlskrona, dels sjukvaktarne, badarne och 

maskinister vid stationens sjukhus, och dels 

drängarna vid sjukhuset. ILB. 

S. el. Lösrlf för de fd\n flottans stationors myn-

digheter utgftonde e:\pedition r, deri dock ej 

inbegripna diarii-be,·is och afskriftor, skall, i 

hufrudsaklig öfverensstämmelso mod lwad uti 

cirkulärbref,·et den 9 Novomber 18GO är för 

rikets kollegier föreskrifvot, årligen till stats· 

kontorot ailomnas och för kammar-riitton redo

vJsas . K.B. 
S. d. 'l'ill följd af gjord hemställan har Kongl. Maj:t 

ansett någon vidare öfverflyttning af förråden 

Maj 

llfaj. 8'9 

vid O~rl~krona station, än den som i följd af in
ventaneförvaltaren vid stationen O. F. Gynthers 

afsked skall ega rum, icke böra under år 1876 

ifrågakomma, samt att, beträff ndo Stockholms 

station, under sammn år skall af inventarieför

valtaren derstädes öfvertagas återstoden af de till 

inventarieförrådPn hörande utredningseffekter 

nem l igen : kojer, filtar, täcken och skärlino1: 

samt till materialf(inådet öfverflyttas virkes

fönådet, krutförrådet pft Sandön och, så vidt 

medhinnas kan, krutförrådet i kruthuset vid 

Loudden, hvarforutom åt Förvaltningen af Sjö

ärendena uppdragits att till Kongl. Maj:t in· 

komma med anmälan, när öfverflyttning af ett 
eller flera af öfriga förråd vid Oarlskrona 
station må anses framdeles böra ega rum. K.B. 

.5. Beklädnadspenningarne för skeppsgosse fast

stäida till 70 kronor samt för matros och båts

man till 108 kronor bvardera, hvarjemte före· 

skrifvits, att det för båtsmansbeklädnaden så

lunda bestämda belopp endast skall utgöra 
grunden för beräknandet af den ersättning, som 

tillkommer båtsmannen, derest han sjelf får 
underhålla sin beklädnad. l sammanhang här

med och då inhemtats att en båtsmansbekläd

nad vid Oarlskrona station kan anslmffas till 

ett pris med 21 kronor 79 öre understiaande t> 

kostnaden derför vid Stockholms station är 
' Förvaltningen af Sjöärendena anbefaldt, efter 

fullständig utredning af de förhållanden, som 

orsakat den så betydligt högre kostnaden för 

denna beklädnad vid sistnämnda station, vid

taga de åtgärder för framtida besparing i dessa 

kostnader, till hvilka berörda utredning kan 
gifva anledning. K.B. 
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5. Nya varfvct vid Göteborg skall inom dc grän

ser, som å 1818 års karta finnas upptagna, 

fortfarande tillsvidare utgöra en särskild för

samling, hvars medlemmar under tiden oga 

att angående vården af sina gemensamrna an

gelägenheter öfverlägga och besluta på sätt 

förordningarne af dels den 2l Mars 1862 om 

kommunalsty relse på landet samt om kyrko

stämma, kyrkoråd och skolråd, dels ock den 

9 Juni 1871 rörande fattigvården närmare be

stämma, äfvensom att inom behöriga gränser 

förfoga så vlll öfver de i fattigvårdskassan in

nestående medel jcmtc kyrkokassan oGh de 

kyrkan tillhöriga persedlar och effekter, som 

ilfvcn tillsvidare öfrer årliga räntan af skol·· 

kassans kapital, till följd hvarnf sistnämnda 2 

kassor skola fdtn Förvaltningen af Sjötlrcnde

na till församlingen öfverlemuas, mod skyldig

het för församlingen hvad skolkassan augår, 

att, Yid hvarj e års slut till Förvaltningen af

lemna fullständig redovisning. I\:.B. 

8. På korvetten Thor skall utöfyer dess besätt

ningslista för flaggens räkning kommenderas 

on underofficer af styrmansstaten. G.O. 

d. Kaptenen J. O. E. Christerson skull afresa 

till Oarlskrona, för att på stället inhcmta dc 

upplysningar och verkställa de utredningar, 

som kunna erfordras till att utföra ,·issa af 

ehofon för sj öförsvars-departementet varfs· byrån 

lonmade uppdrag. G.O. 

10. Då högste befälhufvare öfver flera fartyg ellet· 

fartygschef, som ej står under befäl, till följd af sin 

instruktion ollor tillfälliga order, anser bohiifligt 

att från sjökartaverket utbekomma hos verket 

såsom hemliga handlingar förvarade kartor och 

:Maj 10. 
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beskrifningar, iwilka uteslutande äro tillkomna 

för militäriska Lchof, skall framshillning der

om af vcuerbiirandc högste befälhafvaro ollor 

fartygschef göras l1os chcfl'n för sjiiförsvars

dcpartomentot. G.O. 

På fartyg kommond erad förvaltare, som icke 

tillhö: Kongl. Flottans civi lstat, skall anlägga 

den för kammarskrifvaro vid nämnda civ ilstat 

anbefalda uniform; hvar och en icke tillhö

rande berörda civi lstat, hvilkcn redan såsom 

föryaJtaro är kommenderad, likväl obetaget, att 

äf1ren sr.mma uniform anlägga G.O. 

D:1 det funnits nödigt att till do uti det till 

187(-i års riksdag framlagda lönoreglori ngsför

slag för flottan upptagna arvoden till vice kor· 

poralar m. fl. påräkna ou del af det till arvo

den hufvudsakligen åt l:a och 2:a klassees sjö

män af båtsmanshållet anvisade anslag af 12,160 

kronor, rörand-e hvars användande seclnast "'C-o 

nom K.B:t den 27 Augusti 1874 moddolats 

föreskrifter; 

har Kongl. :Uaj:t, mod upphäfvande af bo

rurda K.B, förordnat, att beloppen af de på 

grund dcraf åt manskapet vid båtsmanshftllet 

tilldelade arvoden skola i don mån dessa mo

del blifva tillgängliga, för don föroslagna lönc

regleringens genomförande användas. ILE. 

I anledning af gjord framställning att trakta

mentet tlt de till garnisonstjonst å Kungsl:olms 

och Drottningskurs fästningar i Oarlskrona 

kommenderade subalternofficerare och uncler

officerare af flottan och marinregementet måtto 

förhöjas, har Kungl. :Maj:t, jomte det någon 

förändring ansetts icke bör ega rum i den för 

år 1876 gäl lande stat för Kungsholms och 
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och Drottningskärs fästningar, funnit den gjor
da framshillningon ~ i hvad don afsor förhöjdt 
dagtraktamente från och med år 1877 för flot
tn n s s u bal ternofficerare under kommendering 
å berörda sjöfästningar, ej heller böra till nå
got vidare afseende föranleda, vid det förhål
lande att, j eml ikt det af Kong!. :Maj:t för 1876 
års riksdag framlflgda och för tillämpning från 
och med sistnämnde år afsedela lönereglerings
förslag för vissa af flottans kårel' och stater, 
dagatlöning skall komma att utgå till befäl 
och underbefäl vid flottfln under sådan tjenst
göring, som den ifrågavarande; men deremot, 
be!rtlffande frågan om h ögre aflöning åt befäl 
och underbefäl från marinregementet tillåtet, 
att officerare och underofficerare vid samma 
regem ente må, under tjenstgöring å sjöfästnin • 
ga rna vid Carlskrona, få från och med år 1877 
uppbara dagaflöning, kapton med tre kronor, 
löjtnant med två kronor samt underofficer med 
en krona, att utgå af det anslag, hvarifrån af
löningen för ifrågavarande tjenstgöring hittills 
blifv1t bestridd; C'gancle Förvaltningen af Sjö
arendena att, vid upprättandet af förslag till 
stat flir berörda fästningar under 1877, i en
lighet härmed beräkna aflöningsförmånerna för 
marinregemC'ntets befäl och underbefäl. K.B. 
Lappning, lagning och utläggning af skepps
gossarnes i CarlsJuona bcklädnadspersedlar, 
som icke liimpligcn kan af dem sjelfva verk
ställas, må kostnadsfritt för gossarna besörjas 
?t stationens beklädnadsverkstad, der jornväl 
ti llfälle skall beredas skeppsgossarna att or
hålla den undervisning i kläd- och skolagning, 
som för sjömannen är erforderlig; börande 
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kostnaden för ifrågavarande undervisning, som 
militärchefen eger låta prt ändamålsenligaste 
sätt anordna och för hvilken icke får anlitas 
sammanlagdt högre belopp än två kronor om 
å ret för hvarje skeppsgosse af det i stat upp
förda antal, utgå af anslaget till beklädnad åt 
matroser och skeppsgossar. K.B. 
Såsom ersättning för elen tjenstgöring revisorn 
G. \V. Cimmerdahl och kammarskrifvaren G. 
E. Berg bcstriclt bos direktionen öfver Amira
litets-krigsmanskassan unoler den tid, kamero
raren uti kassan ]'. Lindbom varit förordnad 
att i egenskap af sekretcrare biträda den för 
ordnande af flottans pensionsväsende tillsatta 
kumit6 tilldelas Cimmordahl 140 kronor 62 l 

öre och Berg h 145 kr. 83 öre, att utgå af 5:te 
huf,,udtitelr.s allmänna besparingar. K.B. 
N y byggnad för navigationsskolan i Hernösand 
får uppföras genom stadsfullmäktiges derstä
des försorg i enlighet med uppgjord ritning, 
dock under vilkor att tillräcklig luftvexling i 
lärosalarna åstadkommes, samt att ritningen i 
afseende å byggnadens tak i vissa angifne de
lar förändras. K.B. 
För vägledning af fartyg från sjön till säker 
ankarsättning innanför skäret Brandthåll i Sö· 
derhamns stads skärgård få uppföras 2 inseg
lingsfyrar af den beskaffenhet och med d.e.t 
läue som finnes bestämd t å upprättad besknf
ni~g' och positionskarta, dock med skyldighet 
för Söderhamns stadsfullmäktige att minst en 
månad före fyrames tändning, tilllotsstyrelsen 
inkomma med fullständig uppgift på deras 
beskaffenhet, Inge och lysvidd, äfvensom å da
gen då desamma första gången komma att 
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tändas samt på hvilb tider af året och dyg
net df)Samrna skola hållas lysande. K.B. 
Enar, - för att kunna afgifva förslag tilllots
Milningsskyldighetens skiljande från lotshem
manon och dessas öfvergång till annan jord
natur, äfvensom för uppgörande af öfverens
kommelser rörAude lotsames löne · och öfriga 
fiirmåner, som i sådant fall måste träffas emel
lan vederbörande hemmanseg:uo, lotsar och 
kronan - det vore af största vigt att porson
liga sammantriiden emellan lotsbefalet och öf
rige intresserade egcle rum , och lotsdirektöron 
af sådan anledning un::ler 1876 års somn1ar 
~lmnado företaga inspektionsrosa till samtliga 
lotsplatser i riket, samt derunder, för utredan
de af de kamerala förhållandena vid dessa 
platser, förutom hvilkon utredning ett fullstän· 
digt förslag till ordnaude af nytt aflöningssätt 
för lotspersonalen icke kunde afgifvas, ett bi
träde i berörda afseende vore behöfligt, 

tillåtes notarien i karumar-collegium I. K. 
:Martin, derest hinder för honom af hans tjenst
göring i kamrnar-collegium icke möter, att så
som lotsdiroktiirons kamerala biträde, [ttfölja 
honom under ifrågavarande inspektionsresa, 
samt derunder åtnjuta 8 kr. om dagen, så län
ge u ppclrnget varar, äf'vensom reseersättning 
efter G:e klasson af gällande resereglemente, 
då lotsYorkeLs eller annnt honans fartyg icke 
begagnas; 

hvaremot och då uti 187G års stat för lots
och fyrinrättningen medel äro anvisade för re
paration och underhåll af lotsverkets ångfar
tyg Ring och Frcy samt ritningar till "Ring" 
icke blifvit af Kongl. lVIaj:t faststälda, väckt 
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fråga om vissa förändringar å samma fartyg 
icke ansetts utgöra föremål för Kongl. lVIaj:ts 
ornedelbara pröfning. K.B. 
Underlöjtnanten S. von Kouow beviljas :3 må
naders in och utrikes tjonstledighet för sjuk-
dom. G.O. 
Kaptenen G. af Trolie skall fd\n och med 
den 26 innevarande månad tillsvidare såsom 
tillfälligt biträde tjenstgöra i militär· byrån 
G.O. 
Cheferna på monitorn Loke och pansarbåten 
Ulf skola den 1D J u ni taga befattning med 
fartygens utrustning och skola dessa båda far
tyg inmönstras elen 21 i samma månad. 

Augkranpråmen .;l'l. l skall klargöras för att 
senast nämnda dag kunna åtfölja pansarbåten 
Ulf uneler dess förestdende expedition. 

För tjenstgöring ombord å ångkranpråmen 
skall pansarbåten Ulfs besättningslista ökas 
med: 

Underofficer, af styrmansstaten .......... l, 
dito af maskiniststaten . . . . . . . . . . 1, 

2:a kl. sjöman, af eldareafdelningcn . ..... 2, 

Summa 4. 

G.O. 
S. d. Förslag till "Reglementariska föreslnifter för 

exercis med 4",1 reffiade mynningsladdnings
kanoner i kursörlavett för mindre kanonbåtar 
samt för exercis med kulsprutor af Palmcrantz 
och Winborgs konstruktion" skall tillsvidare 
på försök tjona till efterrättelse. G.O. 
Den enligt G.O . .;W, 89 d. å. förordnade stabs
sekreteraren, kammarskrifvaren C. E. Peters
son skall den 22 i denna månad börja tjenst· 
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göra i eskaderchefens, kommendören grefve A. 

R. Cronstedt, stab. G.O. 

.Maj 17. Med anledning af det chefen för minclepar

trmentct vid Carlsln·ona station meddelade 

uppdrag alt uppgöra förslag till lämpli

gaste sättet för indragande till fästningen 

Kungsholmen af ledningen för de elektriska 

minor, som äro ämnade att i dervarande sund 

utläggas, skall, i händelse icke nggon bland 

de å l>ämnda fästning kommenderade under

officerare eller unrlerofficerskorporaler till följd 

af deraR öfriga tjensteåligganden kan afsestill 

att enligt bemälde mindepnrtemets-chefs när

mare föreskrifter från och med den l nästic 

J u Ii under loppet af ett år verkställa under

sökningar uti och straxt utanför detta inlopp 

till Carlskrona, för utrönande af den dagliga 

vattenståndsskilnaden samt strömmens styrka 

och rigtning på olika djup, en underofficer af 

styrmansstaten eller underofficerskorporal af 

minafdelningen, utöfver det i stat bestämda 

antalet, kommenderas, att från och med nyss

berörda tid under ett år för detta ändamål 

tjenstgöra pit fästningen Kungsholmen. G.O. 

, 18. Kommendörkaptenen A. I-'agerstråle beviljas 

trenne månaders tjenstledighct för sjukdom. 

G.O. 

, 19. Vid fö redragning af gjord framställning att 

vissa uppgifna i Carlskrona stations bekläd

nadsförråd befintliga partier af äldre persedlar, 

till snitt eller färg något olika de under den 

29 l\laj 187<1 fl!ststalda, nu gällande modeller, 

men i jemförelse med dessa fullgoda, måtte 

få utlemnas till varfsbåtsmän, och att i följd 

deraf det skulle åligga kompanicheferna att 

Maj. 97 

vid reqvisitioner å beklädnader för varfsbåts

män särskildt uppgifva behöfliga persedlar af 

de äldre modellerna· 
' 

har Kong l. lVIaj:t,- då uti J{.B:t den 29 .Ma. 

1874 föreskrifvits, att de i samma Bref fast~ 
s~äldo modeller skola lända till efterrättelse 

VId skeende anskaffningar' och denna föreskrift 

P~ sätt den jemväl, enligt hvad upplyst blifvit: 

v1d Stockholms station uppfattats och tilläm

pats, icke inne~'attar förbud att till manskapet 

utlemna befintliga plagg af äldre modeller, så 

länge fö~Tåd deraf finnes att tillgå _ pröfvat 

n:'\gon v1dare särskild föreskrift icke erfordras 

Maj 19. 
i ~nledning af berörda framställning. KB. 

Tlll konstituerade registratorn och aktuarien 

hos Förvaltningen af Sjöärendena E. F. Plo-

s. 

~an skall såsom ersättning för verkstäld flytt

n~ng af Förvalt~ingens arkiv och deröfver upp

rattad fullständig katalog samt dessutom för 

af honom lemnadt biträde vid skiljandet år 

1873 af lotsverkets arkiv från K. Förvaltnin

gens, utbetalas en gratifikation af 800 kronor 

att utgå af 5:te hufvudtitolns allmänna be

sparingar, dock med åliggande för honom att 

i den mån hans tjenstegöromål dertill lemn~ 
tillfälle, öf\·er katalogen upprätta register. KB. 

d. En af t. f. förmännen vid Carlskrona stations 

ingeniördepartement Peter Svensson och Erik 

Svensson gjord ansökning att, mot erläggande 

af retroaktiva afgifter, från tillträdet af förmans

befattningarne, uti Amiralitets-krigsmanskas

san tilläggas pensions- och gratialsrätt i lik

het med ordinarie månadslönare vid handt

verksstaten, har, sedan densamma af direktio-
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nen för samma kassa afstyrHs , lemnats utan 

a fseendc . K.B. 
U ndering-enivran vid rnari11ingcniörstatcn grcfvc 

A. H. ~lörncr beviljas tjenstledigbct under 

tiden från den 15 Juni 1876 till November 

miinad 18i7, med rättighet för honom att m 
uppbära beloppet af de i stnt för undcringe

niör uppftirda löneförmåner under tiden till den 

1 December 1876 och jemväl derefter intill 

tjenstledighetens slut; derest han vinner inträde 

såsom elev i "l'ccole du genie maritime", hvar

om bevis bör till Förvaltningen af Sjöärcndena 

ingifns. KB. 
Kaptenen A. F. H. Klintberg tillägges, såsom 

ersättning för nära 3 mrmaders tjcnstgöring i 
militärbyrån, ett belopp af 100 kronor att ut

betalas af 5:te hufvudtitelns anslag till extra 

utgifter. KB. 
Sjökarteverket tillhöriga ~konerten Svalan och 

3 st. äldre sjömätningsbåtar få genom 'rarfs

chefens å Stockholms station försorg försäljas 

emot pris, icke väsencltli gen understigande ue 

fartyget och båtarue åsatta värden; B kolande 

försäljningsbeloppen godtgöras anslaget: sjö

mätningar och sjökartakontorets verksamhet. 

K. B. 
I sammanhang med fastställande af förslag öf

ver användande af bohållningarne å fyr- och 

båkmedlen från föregåonde år har Kongl. :Maj:t 

af samma behållningar anvisat dels till f. chefen 

för Marstrands lotsfårdelning A. J. Ouchter· 

lony såsom ersättning för bestridande af lots

kaptenstjensten i Göteborg ett bolopp af 180 
kornor och dels såsom nådegåfvor åt förre 

lotsåldermännen .J. Bäckstram vid Bredskärs 
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och A. Cornet vid Skanörs lotsplats ett belopp 

af 200 kronor till dom hvardern , hvaremot 

Kougl. Maj t, med afseonde å lotsverkets in

skrflnkta tillgångar, ansett framställningen om 

anvisande af medel till planteringar vid fyr

platser fijr narvarande icke kunna Lifallas. 

KB. 
Det af komit6n för reglering af do förvaltanJe 

embetsvorkens och myndighetornas löneförld'tl

lanclcn m. m. afgifna betänkande och förslag 

jernto bilagor angående reglering af Förvalt

uiugeus af Sjöärendena löncförbällandcu m. m. 

skall genom bomtilcla komitcs försorg till tryc

ket befordras i en upplaga af 1,700 exemplar, 

af h vilka l ,öOO skola afse s för bihanget till 

ribelagens pmtokoll, derför kostnaden bestri

des af riksgtlldskontoret, under Jet kostnaden 

för tryckningen af do ufriga 200 exemplaren 

ersättes af Förvaltningen af Sjöärendcna från 

;, :o bufvud titelns <lllmänna besparingar. K.B. 

Chefen på monitorn Loke skall, på gmnd af 

det genom denna dag utfärdad instruktion, ho· 

nom gifna uppdrag till varfschefen vid flottans 

station i Stockholm insända förteckning på den 

matNiol, som han till lierörda uppdrags utfö

rande anser erforderlig och lwilken genom be

m[ilde vadschefs försorg skall öfverlemnas till 

ch efen på pansarbåten Dlf, fur att, enligt ho · 

nom meddelade G.O., vid pansarbåtens afgång 

från stationon modföras till Skanshålet i Sö

dertcljc-vikeu. G.O. 

Kaptenen C. F. Ekermanu skall på återvägen 

från Fiumo ånyo begifva sig till England, för 

att söka inlwmta ytterligare underrättelser om 

derstädes utförda miuförslik. G.O. 
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Sedan chefen för flottans militärpersonal an
mält, att icke alla för tjenstgörin~ å till eska
dern hörande fartyg afseelda officerare och un 
derofficerare vid anbefald tid hartill kunna på
räknas, skall dessa fartygs inmönstringar tills 
vidare uppskjutas. G.O. 
Under kommendören A. J. Rosengrens tjenst
ledighet skall kommendörkaptenen af l :a kl. 
L. G. S. Pantze rhielm från och med den l 
nästkommande Juni intill samma månads ut
gång bestrida chefskapet för underofficers-per· 
sonalen vid Oarlskrona station, hvilkct chef
skap under bemälde kommendörs i'tterstående 
tjenstledighet då sJ<:all öfvertagas af kommen
dörkaptenen O. Lagerbcrg. G.O. 

Med antagande af en utaf riksdagen beslutad 
lönereglering för K. flottan, har Kongl. Maj :t 
utfärdat stater för K. flottans officers-, under
officers- och sjömanskårer samt kleresi-, läkare-, 
maskinist- och handtverksstater, äfvensom stat, 
upptagande de militära befattningar, hvilkas 
innehafvare, derost de icke åtnjuta boställe 
eller bostad, erhålla inqvarteringsbidrag i pen

ningar, att tillämpas från och med år 1~77 ~ed 
undantag likväl för de löntagare, hvllka aro 
med ovilkorlig fullmakt försedde, och förklara 

sig ej vilja å den nya staten ingå; l~orn~a~~e 
de officerare och underofficerare, hv1lka 1 foiJd 
häraf blifva å garnmal stat qvarstående, att 
öfverflvttas å den nya staten , allt eftersom de 
häreft~r varda till lön i h ögre grad befordra
de eller i högre löneklass uppflyttade; och 
äro åtskilliga föreskrifter för lönaregleringens 
tillämpning meddelade. K.B. (~ärskildt tryckt.) 
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Enär, jornlikt den af Kong!. .Maj:t med riks
dagen enligt K.B. denna dag beslutade löne 
reglering för en del K . flottan skft ror ocl1 stater, 
clflgaflöningcn under komm endering om bord 
skall för officers- och und erofficers-k årerna samt 
för personalen vid maskinist- och handtverks
statorno utgå med 50 procent förhöjning i dag
aflöningen under tjenstgö ring i land ; så har i 
iifvorensstämmelse härmed förordnats att den 
\·id 3:e delen af reglementet för flottan fogad e 
bil. Gl) innefattande tabell ii fver beloppet af den 
sj iia fliining, som åtnjutes por dag under sjö 
komm endering skall erlu"tlla f'örrindrad lydelse 
att fr iln och med 1877 tiilämpns. KB. (Trykt 
i sammanhang med K .B. om lönercgleringen 
fiir K. flottan.) 

Vid fi\redragning af riksdagens skri fvolso a ng. 
regle ring af utgifterna under riksstatens femte 
hufvudtitel för år 1877, har Kong!. :Maj :t till 
känn edom och efterrättel se i do delar, som afse 
do under Förvaltningen af Sjötirendcna stäida 
anslag f'öreskrifvit: angående 2:a punkten: 

att dagafloningen för officerare, underoffice
rare och manskapet vid sjömanskårens samtliga 
kompanier äfvensom för ltikarno i allmflnhet 
skall liksom den fasta lönen, inqvartcrings
crsättning, der sådan enligt stat egcr rum, och 
den underofficerare tillkommando beklädnads
ersättning bostridas af anslaget till flottans 
kårer och stater med följande undantag, nom· 
ligon : 

dels att dagaflöning till do officerare och 
und erofficerare samt det manskap, som tjenst
göra å varfn'n, skall utgå af anslaget till flot
tans nybyggnad och underMil, så vidt ej det 
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arbete, vid hvilkot löntagaron är anväLd, 

bekostas af särskilda medel, i hvilket fall 

jemväl dagaRöningen bör af dessa medel Lo. 

stridas; 

dels att dag:;tflöning till officerare och under

officerare, som tjenstgöra vid sjökrigsskolan, 

sjökarteverkct samt vid sjukhuset och maga

sinsinrättningen i Oarlskrona. till lwilka lön

tagare arvoden för nårvarande utgå af de till 

berörda inrättningar anvisade, till Kong!. 1\Iaj:ts 

disposition stående anslag, skall tillsvidare och 

intilldess efter det do för resen·- och indrag

ningsstaterna reserverade medel blifva tillgäng· 

liga, annorlunda kan varda förordnadt, bestri

das af berörda anslag ncmligcn, till officerare 

å tjenstgöring i land vid sjökrigsskolan, af 

anslaget till donna skola, till officerare, hvilka 

tjenstgöra vid sjökartaverket af anslaget till 

sjömätningar och sjökartakontorets verksam

het, till underofficerare, tjenstgörande vid flot

tans sjukhus af anslaget till sjukvård samt 

till kontrollanten vid magasinsinrättn!ngen vid 

Oarlskrona af spannmåls- och proviantförrådets 

medel; 

dels ock att dagatlöning under tjenstgöring 

ombord skall tillsvidare och intilldess efter det 

medel blifvit å aflöningsanslaget för ilndamålct 

tillgängliga, annorlunda kan varda förordnad t, 

utgå af anslaget till flottans öfningar, derest 

ej viss expedition af särskilda medel bekostas, 

i hvilket fall dagaBöningen skall af samma 

medel bestridas; 

att de arvoden, som å gammal stat q varståon

de officerare och underofficerare ega att jem

likt K.B. denna dag aug. aflöningen till flot-
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tans personal uppLiiru, skola Lestridas af dc 

anslag, af hvilka dagafliinino·en t1'}1 d 
"' cm, om 

dc å nya staten ingått, borde enligt of,·an nwd-

delade föreskrifter utgå; 

att från och mod år 1877 och tillsvieinre 

skall af de medel som iilfl,·ta [0·· 1• d o d 
' • · c pa gr u n 

af K.B. den JO l\raj 187;2 vakanta båtsmans-

mimmer i llld<irwe och Södr·t }\[···c l, .. d f' n .._ ... UI ldla a 

?~1lrnar hin, ttr~igcu öfrcrföras ett bulopp af 

t:J,OOO kronor bl! anslaget för afliinirw af fl· 
o b ( .s 

karor och stater och o·emcusamt niod d tt 
o ' · c a an-

slag redovisas; samt 

att sedan samtliga utgifterna å sistnärnuda 

anslag Llif'vit fur året kända skall, 1lercst dc· 

samma öfvcrskjuta de till riksstaten för unda

målet uppförda, för år 1877 till 1,201,484 ler 

uppgående belopp, samrnaulagdt med ofvan

omf0rmälta 75,000 kronor, till samma afl,)uings

anslag öf\·e rföras så stor del af d d ut a f riks

dagen till regleringens gc uomföranllc al1\·isade 

extra anslag f(ir är 1877, uppgi\en•lo till 50,340 

kronor, som är för bristc' ns betilckando erfor

derlig. 

Angående 4:e, u:e OGh U:e punlderna: 

att i öfvorcnsstärnmelsc mod riksdagens be

slut undl'l' nllmndc punkter faststäide stater 

dels för sj<Jl'iirS\'ars departementets kommando

expedition, dels ock för Förvaltningen af Sjii· 

ärendena skola från och med 1877 och intill

dess annorlunda kan varda förordnadt lända 

till efterrattelse; 

angående 7:e och 13:e pun!.terna : 

att, i enlighot med riksdagens beslut, under 

dessa punkter faststäido stater fiir sjökrigs

skolan och skeppsgosseskolan i Carlskrona skall 

lO 
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från och med år 1877 och intilldess annor

lunda kan vard a förordn adt Linda till eftL•r
r tlttolse ; 

cmgående 10:e och 15:c punkterna: 
att sodan det, på sätt under dessa punkter 

ä r an m ä Id t, m edgifvits att resrrnltion .o anslagen 

"båtsmiins förseende med kojer och täck en" 

samt "spannmålsupphandlings- och bagcrikost

nader'( finge ur riksstaten uteslutas, det skall 

:"tligga Förvaltningen af Sjöärendena att så fort 

ske kan efter utgången af innevarande ftr till 
Kong] Maj:t inkomma med anmälan om och 

till hvad belopp i berörde anslag Yid 1876 års 

slut finnas behållningar samt med förslag till 

dessas flm·ändande ; skolande det för närvaran

dc å bohi\llningame på anslaget till spann

målsupphandlings- och bagerikostn::trlcrs utg[t 

ende arvode till proviantmästaren vid Carls 

krona station äfvenson: aflöningen till den vid 

ångqvarns- och bageriinrättningen ansttilda per

sonal från och rned å r 1877 be s trida~ af spann

måls- och proviantförrftdets medel ; 

angämcle .21:a p un kten : 
att det und er denna punkt anvisad e extra an· 

slag 13fl,OOO kronor till fortsättande af dock

byggnaden å Galervarfvet här i Stockholm , 

må i mi\n a f hehof för ändamåld under år 

1877 användas; 

angäencle 25: e pun lcten: 
dels att ny pumpmaskin till dockorna i Om·ls

kron a mil , mil' så finnes lämpligt, anskaffas 
och kos tnaden dcrfiir inom belop j1ct af 10,00.) 

kronor utg;1 af bchrtllningc n i1 anslr1got till 

biit smän s förseend e med koj er och täck en; 

de ls a tt det skulle åligga F örvaltningen af 
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SjöärenJena att , så fort ~ke kan, inkomma 

med framställning om dc åtgärdt•r, som anses 
erforderliga för ordnande af lokal för under~ 

befäls- och förberedande skoloma i Oarlskrona 

samt derinvid bolägna planering äfvensom för 

tillbyggnad af l'xercishusct vid Stockholms 
station. 

Vid pröfning af det förslag till stater för 
stationerna under nästkommande år, Lvarmed 

det åligger Förvaltningen af Sjöärendena att 

inkomma , skall Kongl. .Maj:t meddela nådigt 
brslut rörande användande af anslagen under 

9:e punkten til! flottans nybyggnad och under

håll , och dervid, på .Förvaltningens af Sjö

ärcndena förslag , lemna närmare föreskrifter 
ej mindre i fråga om fördelningen af det un

der lG:e punkten upptagna anslag till skrif

materialier, expenser, ved m. m. , än ock till 
det i riksstaten uppförda anslag till diverse 

behof ; och skall befallning framdeles delgifvas 

Förvaltningen af Sjöäreudena i fråga om de 

af riksdagen anvisade medel under 22:a punk· 
ten till ny lokal för sjökrigsskolan; under 23:e 

punkten till artillerimateriel och minmateriel; 

samt under 24:de punkten till krigsfartygs byg

gande. K.B. 
Maj 26. Kong!. Maj:t, som ansett bestämmelserna i 

fråga om rätt för mariningeniurstatens och 

flottans civilstats tjenstemän att med beställ
ning vid flottan förena armas befattning böra 

bringas i öfverensstämmelse med de föreskrif

ter, som i sådant hänseende pröfvats böra til· 
lämpas å med dessa tjenstemän jornförlige 

löntagare vid andra statens embetsverk, hvil

kas lönestater nyligen blifvit reglerade, eller 
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hofrättorne och :;tatskonturet, har, upprt gjurd 
hemställan, förordnat , att §~ 45 och !JO, 3 moll l. 

i rcglt·mentet för flottan 1 ::~.delen skola orh5lla 
fö ljande förändrade lydelse , nemligen: 

45 §. 
"Öf,·erdirektör direktör och inn·eniör mil icke 

' o 
med innehafvandc beställning Yid mariningo· 
niorstaten förena annan tjenst å rikch, riks
dagens eller kommunens stat, ej heller annan 
tjenstebefattuing, med mindre den finn es ickr 
vara hin_dcrlig för fullgiiramle af tjcn ~ tt' n ,-i d 
flottan", samt 

50§ 3 mom. 
"Med tjrnst vid Kong l. Hottans cirihtat må 

icke fiirenas annan tjcnst [, 1ikets, rik sungens 
eller kommunr,ns stat, ej ],eller annan tj c n s tr~
bcfattning, med mindre den finnes iekc vara 
hinderlig för fullgörande af tjcnsten Yid flottan". 
K. B. 

Maj 26. Vid föredragning af regementsskrifntrcn rid 
Stockholms station G. W. Dalmans auhiUlan 
om tillstånd att til ls \'idare, så länge hindCI' 
ej mötte för fullgörande af Je meJ regomcut s
skrifvare tjoasten förenade åligganden , få Li
bcbålla den kauslistbefattning i civilstatens 
peusionsinrH.ttning, l11·arä sökanden iunehade 
förordnande; 

har Kongl. Maj:t, enär det förordnande sii
kandon innehar såsom kanslist Yid civilstatens 
pensionsinrättning hittills icke, enligt ll\·acl ,· c
dcrLörandL' intygat, visat sig liinderligt, för han s 
tjen stgrn·iug s:hom regcmcntsshifvarc ,-id flul

tau, tillåtit sökanden att, så länge berörda fik 
hi\ lla n de f•>rtfnr, få förena ifråga va ra u dc be
fattningar. 

JJ!Iaj. 107 

:Maj 26. En af varfschefcn vid Cal'lskrona station gjord 
framst ~illning om anvisande af eLt ~hligt arvode 
af 780 kronor till en extra •)rdiwll'e tjenste
ma n, såsom ound gli11gligt biträde för uppgöran
de af sammandrag öfvor så väl dc fdm varf
nt inkommande dagliga <lagsvcrksuppgiftcr, 
so m ock alla uneler månaelen vid varf,·ots ar· 
bdsposter utgjonla dagsverken och arLeten 
f.'fter taxa, har K ongl. l\Iaj:t fnunit goclt på det 
säit bifnlb, att ett belopp af 375 kronor må 
af 5:t-e lJUfvudtitclns allmärna bc sparing ~n stäl
las till yarfschcfens i Carlskrona förfogande, 
för att a m·änd as till det extra biträde, som 
kan bafva varit :wviindt eller erfordras för 
i f'ri\ga ra ra n dc ar Le tes utf(inmclc under tiden 
från 187G års Lörjau till den l insturHlande 
Juli , efter hvilkcn tid sådan förenkling i ar
Lctssätte-t uti berLircia afseende bör kunna vid
tagas, att särskildt biträde derför icke blifver 
erforderligt. K. B. 

S. d. l\lecl gillande af upprättade ritni!:igar till en 
mintmgslup har Kongl. Maj:t anbefallt För
valtningen af Sjöärcndena att, i öfverensstäm
melsc med desamma, låta vid Stockholms sta
tion utföra byggandet af en min båt, ·h varför 
den beräknade kostnaden skall bestridas af 
det, jornlikt K.B:t elen G December 1872, u ta f 
J 872 års extra anslag till minatiralj och min
materiel afsatta belopp, 140,000 kronor för 
anskaffning af minbåtar. K.B. 
Auditör vid K. H. tillerkännes kaptens värdigbet, 
i följd h vara f han kommer att tillhöra l :a 
gradens tjcnstcmiin vid civilstaten, hvarjemte 
forordnas dels att elen å samma stat i stället 
för öfverfältlälmren uppforda fältläkaren skall 
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tillkomma värdighet af kommendörkapten af 

l :a klassen, dels ock att läkarestipendiater 

skola åtnjuta löjtnants värdighet, dock ondast 

näst efter yngste innehafvarcn af motsvarande 

grad vid armen eller K. fi.; i öfverensstäm

melse hvarrncd beslutats att §§ lO och 24 i 

reglementet för flottan l :a delen skola erhålla 

följande förändrade lydelse, nemligen: 

§ 10. 
"Kong!. flottans civilstat är fördelad i fyra 

grader med det antal tjenstemän inom hvarje 

grad, som i gällande stat finnes bestämdt, och 

räknas till 

första gYaclen: Sekrcteraren, 

Kameteraren, 

Intendent, 

Advokatfiskal och 

Auditör. 

Andra gr·aclen: Proviantmästare, 

Förrådsförvaltare och 

Kassör. 

Tredje graclen: Revisor, 

Regementsskrifvare och 

Bokhållare. 

Fjercle graden: Kammarskrifvare." 

§ 24. 

Af embets- och tjenstomän vid K. flottans 
civila stater ega: 

Öfverdirektcr vid mariningeniörstaten 

lika värdighet med Kommendör, 
Direktör 

" 

lngeniör och byggmästare, 

Extra ingeniör , 

, Kommendör

kapton af l:a 

" 
" 

klass, 

Kapten, 

Kapten, 
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29. 
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Underingeniör lika värighetmed Underlöjtnant, 
Första gradens civila 

tjenstemän 
" Andra gradens civila 

tj enstern än 
" Tredje och fjerde gra

denscivila tjenstcrnän ,, 

Fältläkare 
" 

Regementsläkare 
" 

Förste bataljonsläkare , 

St\pendiater , 

Mask i nistunderufficer 

af l :a graden och 

Hand tverksunderoffi

cer af 1 :a graden 

:Maskin istunderofficer 

af 2:a graden och 

Ha n d tv er k s u nderoffi

cer af 2:a graden 

" 

" 

" 
Kapten, 

'' 
Löjtnant 

, Underlöjtnant, 

ll Kommendur

kapten af l :a 
klass, 

,, Kommendör-

kapten af 2:a 

klass, 

,, Kapten, 

, Löjtnant, dock 

ondast näst ef

ter yngste in

nehafvaren af 

motsvarande 

vid armeon el

ler flottan, 

, ( Flaggunder

~ officer, 

" 
, ~ 2:a gradens 

) underofficer." 

" K. B. 
Kaptenen G. Frick beviljas tre miinaders in

och utrikes tjenstledighet för sjukdom. G.O. 
Eskaderchefen, kommendören grefve A. R. 
Cronstedt skall friin underlydande fartygsche

fer infordra uppgifter ii de ändringar, som i 
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det på försök anbefalda förslag till "Regle
men tariska före~krifter för exercis med 4",1 
rflffiade mynningsladdnings kanoner i kursör
lavett för mindre kanonbåtar samt för exercis 
med kulspruta af Palmcrantz och \Vinborg 
konstruktion" lmnna vara af bohufvct påkall a· 
de och desamma jemto eget yt!rande efter 
v x peditioncns slut till sjiifiirsnHs· departemen
tets kommando-expedition öfvorsäuda. G.O. 

Maj 30. De å hrvdtl'n GL'fle för statons historiska 
muscum fr?tn Saida hemförda :mtiqvitetor coh 
för general fnlttygmästarcn och chefen för ar
tillC'I'iet från Antwerpen öfvcrförda kärl krut 
m. m. skol?. efter korvetteGs ankomt till Oarls
krtlna aflomnas till yarfschcfcn vid dervarande 
station, som eger att föranstalta om deras be
höriga emottagande och förvarande tills dessa 
offåter genom nämnda myDdighetcrs försorg 
komma att afhcmta~ . G.O. 

s. 

s. 

d. KoiTetton Gefle skall efter återkomston till 
Oarlskrona, sedan in spektionen blifvit afslutad, 
ofördröjligen förlä ggas i 3:e beredslmp och af
mönstras. G.O. 

d. De af varfsbyrån föreslagna ändringarna å la
vetten till kanonbftton Blondas svåra kanon 
skola verkstilllas och la vetten samtidigt der
med provi sorisH apteras för on 8'' ,08 kanon. 

I sammanhang härmed skall kanonbåten 
Bll'nda utrmtas och stflilas till varfschefens 
vid Oarlskrona stati,m förfogand e, för att till 
utrönande af den ändrade lavettens lämplig
het profskjutning med en 8",n8 kanon ombord 
m:'i företagas; efter afslutad försliksskjutning 

. insändes rapport deriifver till chefen fiir sjö
försvars departementet . G.O. 
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Juni l. Nedannämnda § mom . l i Saint-reglementet 
för rikets örlogsfartyg och rustningar skall er
hålla följande lydelse: 

§ 21. 
1. Med undantag -- -

olle!' S 64. :Mili tär- eller v arf~
chef, som icke är flaggman, erh i\l lor vid be
sök på örlogsfartyg inom omriJet af elen Hot
tans stat ion , vid hvilh:n han bckli:idcr ofvan
närnnda befattning, uneler enahanda förhilllan
den vid afrL'San salut mod 8 skolt. G .O. 

S. d. F0rslag till reglementariska före skrifter för cxer· 
cis med 8 ',118 bakladdningskanon i fas t torn 
skall tills vidare p;'\. fö rsök tjena till efterrät
te l ~o . G.O. 

, 

s. 

2. Ett bolopp af högst 46 kronor i mftnaclcn ntt 
utgi't af anslaget till "flottans nybyggnad och 
underhåll'' under titeln aflöningar i allmänhet, 
på särskild titel ej upptagna, fftr användas så · 
som ersättning till biträden iit besigtnings
männen vid Oarlskrona station, dock endast i 
det fall, att icke någon af sjömanskftrons eko
nomiafdelning är tillgänglig i och fiir berörda 
biträde. KB. 

d. En af kommeneliiron i Kongl. flottans resorv 
m. m. A. R. 1N. Egerström, i egenskap af 
inspektör för båtsmanshållets norra distrikt, 
gjord framställning att, enär skj utslogan i de 
hin distriktet omfattar blifvit betydligt förhiijcl 
efter utfärdandet af gällande rosereglemente 
den 10 November 18G5, det rnl'ttte medgifvas 
sökanden och hans adjutant rilttighot att under 
nu före stfiende inspektionsresa, upptaga uti 
reseräkningen er~ättning enligt elen vid hv:nje 
gästgifrarcgård af vederbörande länsstyrelse i 
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utfärdad dagbok påbjudna slzjul:slega; äfvensom 
stadgade vagn 1 Lro- och fätjcpenningar, har 
Kong!. J[aj:t, sodan Förvaltningen af Sjöären
dena i afgifvet yttrande ansett sig icke kunna 
tillstyrka att undantagsvis för ifrllgavarandu 
särskildta fall ni'tgon afvikolse fr:'\n reglemen
tets stadgande må modgifvas - funnit icke 
böra vinna bifall. K.B. 

Juni 2. Kong!. l'IIaj:t bar icke funnit skäl att för när
varande anvisa något bidrag från lotsverket 
för anställande af en läkare med fast lön vid 
Dalarö. KB. 

S. d. Kong l. 1\laj:t, som genom K B. den G Juni 
i874 anbefallt r.Jotsstyrelsen att utarbeta för
slag till förändrade föreskrifter angående lots
väsendet och i sammanhang dermod tillse huru
vida ej någon lättnad i nu stadgade lotsplig
tighet må kunna ega rum, har utan att ingå 
i slutlig pröfning af lämpligheten af ifrågasatt 
fullständigt upphörande utaf lotspligtigheten , 
uppdragit åt Lotsstyrelsen att i berörda för
slag jemväl inrymma sådana bestämmelser, 
som för ändamålets vinnande kunna vara er
forderliga. K.B. 

S. d. Uppå gjord hemställan har Kongl. :Maj:t 
dels an befallt telegrafstyrelsen att, i sam

manhang med anläggaodet af anbefalld elek· 
trisk telegraflinic mellan Dalarö och Lands
ort ombesörja uppförandet för flottans räkning 
af en stolplinie från Walsjö, der Dalarö
Landsort-linien kommer att framgå , till Nynäs 
herrgård, det afståndot från W alsjö utgör om
kring l 0,000 fot, derfiir kostnaden bör bestri
das af allmänna besparingarna 1\ riksstatens 
femte hufvudtitel, 
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dels förständigat telegrafstyrelsen att, före 
ingifvande af und. förslag till framtida anlägg· 
ningar af stats-telegraflinicr, som äro ämnade 
att framgå i annan riktning lin utefter jorn
väg, sätta oj mindre flottans militärbyrå än 
äfven generalstalJen i tillfälle att yttra sig öf
ver den sträckning, som ur militärisk syn
punkt är för linicrna lämpligast. K.B. 

J u ni 2. I anledning af en, i och för den under bygg
nad varande Oxelösund-Fleus-jcrnvägen, väckt 
fråga om expropriation i vederbörlig ordning 
för jornvägsanläggningen af den till boplatser 
åt on del af lotsarna vid Oxclösunds lotsplats 

uppHitua lägenheten Brcvik, 
har Kongl. Maj:t, innan vidare beslut i 

ärendet meddelas, anbefallt lotsstyrelsen upp
draga åt särskild person att mod Oxelösund
Flens-jornvägsaktiebolag söka träffa sådan öf
vcrenskommelse, hvarigenom bolaget förbinder 
sig att, i utbyte mot den lotsverket tillhö
rande jord med derå uppförda byggnader, som 
bolaget önskade få till sig upplåten inom viss 
tid, den lotsstyrelsen cgdc bestämma, lemna 
sitdant vederlag i jord och byggnader, som af 
lotsstyrelsen godkännes, samt derefter till 
Kongl. Maj:t inkomma med anmälan i ären
det; åliggande lotsstyrelsen, derest sådan öf
verenskommelse oj kunde träffas, att tillse det 
icke större del af den vid Brevik belägna, 
kronan tillhöriga jord åt bolaget upplåtes, än 
som nödvändigt betingas af den utaf Kongl. 
Maj:t pröfvade och godbuda plan för jcrn
väo·sanlä<)'()·ninO'ons utförande. K.B. o 00 b 

S. d. Kostnaden för 14 st. genom Sjöförsvarsde-
partementds kommandoexpedition anskaffade 
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.Juni 2. 

" 3. 

s. d. 

Jttni. 

svärdsmedaljer med tillhörande band , uppgit

enclc· enligt fiiretcdda riikning:-tr till 78 kr. ::lO 

ört~ , skall emot aflernnaude af rlikuingarne utaf 

Förvaltningen af Sjölircudeua utbetalas fritu 

anslf!get :'\. femte hufvudtiteln till extra ut
gifter. KB. 

De vid K. fl.s civil- ueh Inkarestater an stfildo 
e1nl:>ets- och tjoustlnn:in m:'\ , under den var

mare årstiden, iitnj ut a tjoustlcdighct ur: der 

högst en llJånad hvarjc iir, !war och en efter 

den fiirdelning sorn af ,·cdcruörando militiir

och varfschcfcr: bostHmrncs, uneler viikor at! 

Je i tjenst varanciu utan erslittniug af :dl man

na medel bostricia de tjenstlediges giirornill 

samt att, hvaJ uppuörclsman angår, uppbörds

mauuaLcfaLtningon under liden !Jå hans a:-~
svar bestrides. ICH. 

Kommendörkaptenen af l:a kl. S. A. r_,agcr

berg beviljas 3 mi\naders tjenstledighet fiir 
sjukdom. 

I sam man hang lriirmed skall Korn mondör

kaptcnrn O. Lagerberg bestrida chefskapet 

för ~jiitmpperna vid Carlskruna station från 

och med deu 25 .Juni intill månadens slut 

samt komrnendiirkapton F. 'llhorssell bestrida 

nämnda ehef~kap frfln och med den I .Juli 

och under literstäende tiden af kommendör

knptenrn G. N. af Klerckers sjökommende
ring. G.O. 

Do under Eskadorchefon, kommendören Grcf.. 

ve A. R. Cronstedts bcfal shLlch fartyg, som 
tillhörn Carlskrona station, skola inmönstras 

den 10 0ch dc, som tillhöra Stockholms sta
tion den 12 innevarande månad. G.O. 

Juni. 115 

J u ni 6. Då af lotsstyrelsen hos veder1ör:md~ militär

eller varfschefer Yid flottans stationer göres 

framställning om att för styrelsens ändamål 

erhålla Liträde af dykare mod dykeriattiralj 

och tillgång h:irtill på stationen finnes, skall 

erforderligt antal dykar'<} af miliWrehcfon till 

sådant arbete kommenderas samt nödig atti

ralj genom varfschofons försorg utlemnas till 

den , som af bemälda styrelse mtt Yara för

ordnad att densamma emottr~ga. U.O. 

)) 
7. Sedan den Allsmäktige Gud on behagat denna 

dag hädankalla Enkedrottningen af S,·erigo 

och Norgc, H. M . .Josophina Maximiiiana Eu

genia , skall vid flottans kftrcr och stater ge

nast rmliiggas sorg på siltt för sådant tillftillc 
Hr fiircskrifvct: officorrll'e samt civile ombcts

och tjenstemän Lära pE~ vonstra armen of,·an· 

för armbågen S\'art krusflor, knutet md frm 

tums lRnga h~ingande Unrlar, mcrl breda fållar 

samt Hfvcn p?t fästet af sidageväret svart krus-

flor L red ,·id porte-epeen. U. O. 
s. d. Den till varfsbyråns förfogande ställde under

ofncerns tjenstgöring i samma byrå skall upp

hrira. GO. 
s. d. Pansarbåten Ulfs LosätLningslista skall ytter

ligare ökas med on underofficer Yid artil

leristuten för tjenstgiiring vid de iuncvaraude 

sommar under chefens på monitorn Loko led-

)) 

)) 

8. 
ning anbefaiJa rninöfniugar. G.O. 

De å korvetten Gcfle kommenderade, Stock

IJOims station tillhörande underLcfitl ocl1 man

skap må hittransport~ras på korvetten Thor. 

U. O. 
!), Den genom G.O. anfalda sorgbeteckning efter 

framlidna li}ukedrottning .Josephina skall un-
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der korvetterna Nonköpings och Bal d ers uppe · 
håll i Philadelphia afhlggas :'l dc dagar, som 
äro afscdda till hundraårsfestens firande. G. O . 

Juni 9. Ett af lotsstyrelsen upprättadt förslag till för 
delning af det .fiir år 187G beviljade anslag 
2ö,700 Kronor till dyrtidstillägg för lotsperso
nalen samt inkomsttillägg till extra lotsar och 
lotslärlingar har .Kong l. :Maj: t fasts tält; varand e 
i detta förslag iakttaget: 

att deruti finnas upptagne endast dc af lots 
personalen, hvilka , i följd af ringa lotspen 
niugeförtjenst, mest äro i behof af understöd ; 

att distriktschefernas förslag den i d bl ifvi t 
hufvudsakligen följda; 

att ersättningarne för förlorade infartspen
ninryar der sådana ansetts böra ifrågakomma , o ' 
beräknats enligt de grunder, som i afseend e 
å dessa ersättningar redan blifvi t gillade; 

att o·odtO'örelsc till lotsåldermän och vissa o o 
lotsar för förlorade in komster genom upphö-
rande af lästetalsattesters utfärdande m. m. 
upptagits till enahanda belopp, som för år 
1875; och 

att inkomsttillägg endast föreslagits för por
sonalen vid 89 af i riket befintliga 14 7 lots
platser; 

i sammanhang härmed har Kong l. Maj:t bi
fallit, att, enär 84 Kronor af nämnde summa 
oj blifvit upptagne, detta belopp må reserve
ras till fördelning bland personalen vid ytter
ligare någon lotsplats, i händelse någon sådan 
skulle befinnas i oundgängligt behof dm·af. 
K. B. 

Juni. 117 

Juni 1 O. Den i § 21 mo m. l af reglementet för flottan, 
andra delen, befintliga Lestämrnelscll angående 
rapports afgiJvandc till Kong!. nlaj:t genom che
fen för Sjöförsvarsdcpartementet, när Svenskt 
krigsfartyg afgår från eller ankommer till sta
tionen, skall icke, vid Stockholms station , un
der innerarande sommar tillämpas med afse
onde på de till eskadern hörande kanon bå
ta rue. G.O. 

" 
12. Sedan jemlikt 0.0. eskaderch efe n, kommen·· 

dörcn Grefve A. R. Cronstodt, med de under 
hans befäl ståonde fartyg, äfvcnsom monitorn 
I1okc, pansarbåtarna Ulf, Sölvo och Follw, 
korvetterna af Chapman och Lagcrbjelke, brig
gen Nordenskjöld, samt de till skeppsgossar
nas öfning under afdolningschefens, korrl!nen 
dörkaptenen A. F. R. L. f1ind af Hageby, 
stäida fartyg den 10 nästkommar.de Augusti 
skola inträffa på Gålöfjärden utanför Trosa, 
skall konteramiralen C. P. Virgin, i egenskap 
af böo-~to befälhafvaro öfver flottan , nyssnämnde b 

dag taga befälet öfver samtliga härofvan upp-
räknade fartyg och hissa sitt befälstecken på 
korvetten af Chavman . 

HöO'ste befälhafvarens stab skall utgöras af o 
flnggkapten , två flaggadjutanter och stabsse-
kretorare. G.O. 

S. d. Bestäm meJser angående honnörsgöring. G.O. 
S. d. Sjökrigsskolans kad etter och elever, extra ka

detter och underofficerare, hvilka önska att få 
anlägga sorgto0kon efter framlidne H. M. Bu
kedrottrting J osephina, m Et bära denna beteck 
uinO' i likhet med hvad som för officerare är o 

föreskrifvit G.O. 
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Juni 14. 

s. d. 

" 
1 0. 

s. d. 

s. d. 

s. d. 

Kommendörkaptenen :F. A. Facks skall från 
och mod den J uii.stkommande Oktober yara 

chef for mimlcpartc mcutct vid f!ottnn s station 
i Stockholm efter konl!ncndörkaptcnon af l:a 
kl. A V. Zethclius, som n~i.mnda dag från 
donna befattning afgft r. G. O. 
Den för hvar och en af j)ansnrb~itarno Ulf, 

Sc,lve och Folke fastsbilda besättningslistan 
skall för innevarande sommars expeditioner 
min skas med en löjtnant eller underlöjtnant. 

G.O. 
Ohdcma pPl pansarbittame Siilve och :Folke 
skola den 14 J u! i tagn befattning med farty · 

~ens utrnstning och skola nämnda pansarbåtar 
inmönstras den 20 s. m. G.O. 
Korvetten Balder slotll dtcr i\torkomsten till 

Oarlskrona, sedan insrwktioncn Llif'vit afslu
tad , förliiggas i 3:o bercd sbp och af'möns(Tas. 

G.O 
Korvetterna Baluer ocl1 G e fl e si.ola i sitdet 
af September und er nytt bcLll utgft pft expo
d i tio n till aflilgsna farvatten. 
De två st. .1\Ia\,aroffs mattor som \'arfscbcfcn 
vid flottans station i Stockholm från Fijrvalt· 

ningcn af Sjötlrcndcua till förvaring cnwttrr· 
git, skola genom bcrnll\dc nll'fschd's flirsorg 

oJuLord på korvetten 'l'hor öfverlemnas till 
eskaderchefen, komm cmlörcn Grcfve A. R. 
Cronstedt, som egcr, att med nämnda mattor 

under expeditionen låta anställa försök samt 
öfvcr desamma afgifnt rapport h\l chefen f,ir 

Sjiiförsvarsdepartcmontct. G.O. 
S. d. Flagga och bcfälstcckou på rikets örlogsfar

ty,;, som befinna sig i Svensk eller Norsk 
hamn eller rodd, skola den 21 innnevarande 

Jnni. 119 

Juni 16. Sedan .Fönaltningeu af Sjöilrendena öfverlem
nat summarisk liqvid öfver 5:to hufvudtitelns 
anslag och fonder år 187u samt eu dertill hö
rande Lilaga, utvi~and(' dc der?t den 5 Maj 

I87G befintliga odisponerade behållningar, och 
dervid fiiroslagi t: 

l:o) att af de till [)4,092 kronor 59(ire upp
gående besparingarna af behållna underhålls
statsmedel måtte för utförande af nedannämn

da arbeten, till hvilka 1876 års underhålls
anslag, hvaraf kosin::.den för desamma bör be
stridas, sannolikt icke lemnade tillgång, få af
suttas följande belopp, ncmligen: 

till reparation af portmurarna 
till 4:e dockan vid Oarls-
krona station .. . ...... Kr. 

" 

" 

inredning af en rustkam
mare för eldare· och 
handtverkskom paniet vid 
samma station . .. . ... . 

afslntande af underhålls
arbeten å monitorn 'l' hor-
dön ................ . 

~' iordningsättande af rum åt 
chefen för underofficers· 
personalen vid Carlskro
na station jemlikt före
skriften i K.B:t den 25 
:Februari 1876 ....... . 

och till rundhus akterut för de 
vid Stockholms station 

" 

" 

" 

7,000: -

500:-

12,200: -

9ö0:-

förlagda pansarbåtar . . . , 1,800: -
äfvensom af nli.mnda Lesparingar måtte an-

visas: 
11 
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