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till eldsläckningsapparater för 
flottans båda stationor. Kr. 4,000: -· 

, gas belysning i verkstäder-

" 

na vid Stockholms sta-
tion .......... . ..... . 

hvilket belopp funnits 
för detta ändamål erfordrr
ligt utöfver det dertill an
,·isade extra ordinarie an· 
slag af 28,000 kr. 

inköp af en liggande hyf
volmaskin för verkstä
derna viJ Carlsinona 
station ...... . ...... . 

och till anskafFning af je::-nsän· 

gar, jemlikt K.B:n den 
i30 April och den 25 
J u ni 1875 åt 200 man 
af matroskornpanierua 
vid Stockholms station 
och 150 skeppsgossar, 
äfvensom tillanskaffning 
af madrasser till dessa 
sängar, men att då kost
naderna härför, enligt 
sednast betalda pris eller 
.38 kronor för säng och 
lG kronor for madrass, 
komme att uppgå till 

., 8,000: -

" 
3,000: -

sam manlagd t . . . . . . . . . , 18,900: -
och alltså lifverstiga ifrågavarande besparingar 
med 2,257 h. 41 öre, denna brist finge be
täckas af framdeles influtna behållna under · 
hålls-statsmedel; 
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2:o) att af disponibla behållningen å fonden 
ftir krigsfartygs byggande 41 G, 1G2 kr. 53 öre, 
måtte få utgå 15,000 kr. till lrwett för kanon
båten Biendas sråra kanon och återstodon re
serveras för kommande behof; 

3:o) att, af de till 106,67G kr. 12 öre, tq)p
gående besparingar å reservationsanslaget till 
båtsmäns förseende med kojer och täcken, 
105,000 kr., måtte amändaE< till de af Kongl. 
1\hj:t uti proposition till riksdagen uppgifna 
ändamål; 

4:o) att af 5:te hufvudtitelns odisponerade 
allmänna besparingar, 131,298 kr. 71 öre, måtte 
anvisas, dels 30,000 kr. i afräkning på den till 
68,000 kr. beräknade kostnaden för planering 
och strandskoning utanför verkstäd9rna il ga
lervarfvet m. m. vid Stockholms station, ut
öfver det för detta ändamål beviljade extra 
ordinarie anslag, dels ock möjligen ifrågakom
mande vikariatsarvoden år 1876 till Förvalt
ningens tjenstemän; 

5:o) att af besparingarna, 96,427 kr. 22 öre 
å in flutna ersättnings- och försäljningsmedel 
måtte anvisas, utom det för tryckning af reg
lementet för flottan till 2,500 kr. beräknade 
kostnadsbelopp, nedannämnda summor till föl
jande för Stockholms station nödvändiga effek
ters och maskiners anskaffande sa m t arbetets 
utförande nemligen: 
till anskaffning af ammuni

tionseffekter för kom
plettering af utredningen 
för de fartyg, som år 
1876 anbefalts utgå på 
expedition ..... . ..... Kr. 14,500: -
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till slipbyggnaden och strand-

skoning för kajmuren 

utöfver det för dettrt 

iindamnl beviijade extra 

ordinarie anslag, i tifver-

ensstäm melso med afgif\it 
förslag· och 

, anskaffning· af å ngmaski-

" 30,000: -

ner för verkstäderna . . , 22,000: -· 

på sätt förut hemstälts; 

har Kong!. lVlaj:t, j cmie det betriiffanrlc 

framställningen i 3:o Jmnkton angående au

vändandet af beh fil lningarna å an ~lagot Låts

män s förseonde med kojer och täcke n, dels 

under den 2G J\Inj 187G och dels demm dag 

meddelats föreskrift, - funnit godt att för do 

under punkterna l och 5 angifna ändam:'\1, -

med undantag likväl rlf den i l :a punkten om

förmälda anskaffning af jornsängar och ma 

<h:asser samt do uti 5:e punkten upptagna 

shpbyggnads- och strandskoningsarbeten, i af

seende hvarå särskilclt förordnas , - anvisa 

följande bolopp utöfver de i staten för förd el

ning af flottans nybyggnads- och underhålls

anslag för år 187G upptagna , nemligen : 

till underhåll affartyg och båtar Kr. 14.000: _ 

, d:o af hus och byggnader , 4 1;460:

, förrådens fö rstärkand e . . . . . ,, 18.500: _ 

Kr. 73,\:150: -
att i den mån de under dt'ssa rubriker i un 

dorhållsstaten npptagna medel befinnes icke 

lemna lillg:'\n g !il! nv ifrilgasatta utgifter, ntgil. 

a_f fl ottan s nyuyggnads- och undcrh:'\ll sbespa· 

nngar med . .... . .............. 52,4-15: Sf) 

samt lwad derutöfver erfordra~ af 
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influtn a ersättnings- och försälj-

ningsmedel med ................ 21,634: 15 
Kr. 73,!:!80: 

hvarj emtc Kungl. l\Iaj:t ti ll åtit: 

att af den åte rsthcndc tillgången kr. 1,676: 

H, il flottans nybyggnads- och un<lerhållsbe

S]Jari nga r må användas dels h. 1,38 l : 12 till 

god tgörandc af den brist, som, enligt den in

sä nda summariska liqviden uppstått i bclop· 

pet af <l en för vattenledningen i Carlskrona 

beräknade kostnad, dels kr. 285: 62 för att, 

tml igt Kong!. :M:aj:ts Llenna dag fattade bes lut 

utLetalas silsom grati fikatione r till cnkor och 

barn efter de under år 1875 aflidna daglöuare 

Y id flotta n s station i Carlskrona; 

att till anskaffning af 200 jemsängar och ma

drasse r uti matroskasemen i Stockholm och 

150 jornsängar med madrassur för skeppsgos

sekasornen i Carlskrona må utgå ett belopp 

af högst 18 ,~100 kr. af ersättnings· och för

säljningsmedel : 
att, med anledning af framställningarn e i 

<!:e och 5:e punkterna i fråga om medel till 

fullbordande af upphalningsslip samt plane

rings- och strandskoningsarbetena utanför verk· 

städerna vid galcrvarfvet å Stockholms station, 

för dessa arbeten må, utöfver redan anvisade 

belopp, utgå hvad af influtna ersättnings- och 

försäljningsmedel återstår, sedan derifrån blif

vit afförda. dels ofvan upptagna belopp af kr. 

21,534: 15, dels ock kostnaden för såyäl jern· 

säncrarna och madrasserna kr. 1,890:- som för 
b 

tryckningen af dc tre första dr.larna utaf flot-

tans reglemente jcmtc register och for mulär

bok, beräknad till kr. 2,500: , då återsto-



124 Juni. 

den kan antagas uppgå till kr. 53,493: 07, vid 
användandet hvaraf det bör tillses att ifråO'a-

' " varande arbeten blifva fullbordade inom be-
loppet af si\lunda för desamma anvisade me
del , hvilka desto heldre biira blifva för ända
målet tillräckliga, som planen för slipbyggna
den blifvit genom K. B:t den 22 December 
l 875 väsendtligt förminskad från h vad ur
sprungligen åsyftats, hvarförutan borde iakt
tagas att under inga förhållanden straudsko
nin!Sen å norra sidan af slipen påbörjas innan 
det visat sig att medel för densammas utfö
rande äro tillgängliga, sedan strandskoningen 
från kranen till nordvestra hörnet af slipen 
blifvit fullbordad. 

Beträffande framställningen i 2:a punkten 
har Kong l. Maj:t densamma på det sätt bifallit, 
att kostnaderna för den i G. O. den 3 Maj ] 876 
anbefallda förär.dringen i lavetten till kanon
båten Blonda, samt i sammanbang dermed 
påbjudna skjutförsök för utrönande af den för
ändrade lavettem: lämplighet skola bestridas 
af fondon fGr krigsfartygs byggande. 

Vidare och d?t, enligt don summariska liqvi
den, det visat sig, att brist uppstått i ansla
get till durchmnrschkostnader med kr. 240,503: 
02, har Kongl. Maj:t beslutat, att detta be
lopp må från 5:e hufvudtitelns allmänna be
sparingar anslaget godtgöras. 

Slutligen har Kong!. Maj:t anbefalt För
valtningen att inkomma med utredning om or
sakerna till den brist af kr. 39,112: 17 som 
enligt den summariska liqviden flir ] 87G med 
bilaga uppkommit å an slage t. till beklädnad lit 
matroser vch skeppsgossar, äfvensom med för-
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Idaring öfver åtgärden äels att från bebåll
ningarne å detta anslag till sjelfva anslaget 
öfverföra större belopp lln dessa behållningar 
visat sig utgöra , dels att till anslaget till durch
marschkostnader ufvcrföra visst belopp från 
samma anslags behållningar, oaktadt sådana 
behållningar, enligt liqv idcn, icke finnas, dels 
ock att af allmänna besparingarna fylla bri
sten i an slagen till "diverse behof" sa mt till 
skrifmaterialier, expenser, ved m. m. för För
valtningen; viljande Kongl. :Maj:t sedan sig 
visat om och i hvad mån vikariatsersättningar 
för år 1876 komma att i följd af meddelade 
föreskrifter utgå, anvisa de i sådant afseende 

erforderliga medel. K.B. 
Juni 16. Scdan genom K. B:t den 17 December 1875 

tilldelats de å f. d. ordinarie timmermans· och 
handtverksstaterna vid flottans stationer qvar
ståendo daglönare ersättning för ökade lef
nadskostnader nämnda år, skall - dll. vid upp
görandet af förteckningar å de daglönare vid 
Oarlskrona station, som · kommit i åtnjutande 
af sådan ersättning, några, bvilka under lop
pet af år 1875 aflidit, icke blifvit å förteck
ningarna upptagna, - ett bt:lopp af samrnan
lagdt 285 kr. 62 öre, utgöra!lde den ersättning 
för ökade lefnadskostnader, hvilken beräknats 
hafva bordt tillkomma ifrågavarande aflidna 
daglönare under deras tjenstetid år 1875, till 
sterbhusdelegarne efter dom utbetalas från be
sparingarna å flottans ny by~gnad och under
håll af bvilka ersättningarna till de qvarlef-

' vande dagliinarne utgått. K.B. 
S. d. Sedan tre serskilda förslag öfver tillbyggnad 

af Stockholms stations exercishus, märkte med 
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litt. A., litt. B. och litt. O. a) b) och c), jemte 

till hörande kost nad sbnäkningar och ritningar 

blifvit upprättade af stationens byggmästare, 

har Kong!. Maj:t, med gillande af det und er 

litt. O. a) upptagua förslflg till tillbyggnad af 

nämnda exercisbus jcmtc dcri tillstyrkta för

ändringar, eller tillökningar i längden från 63 

fot till 6fl,5 fot och i bredden från 5:3 fot till 

66 fot samt tilll:>yggnadcns uppförande af tegel 
med takstolar af j ern samt pli\tbk, anbcfalt 

arbetets utförande i enlighet dermcd , äfvcn

so m föreskrifvit att af de med inbcräk nin o- af 
o 

utgifterna för inredningen till kanonernas upp-

~tflllning i batteri till 3-t,890 kr. inalles be·· 

räknade kostnaderna för detsamma, hvilkct, 

så vidt ske kan, bör vara färdigt före elen 1 

nlistinstundande Oktober, 25,000 Ju. skola på 

sätt riksdagen medgifvit., bestridas af behåll

ningarna å anslaget till båtsmäns förseende 

med kojer och täcken samt återstoden af För

valtningen af Sjöärendena förskjutas af under 

händer hafmnde medel för att, sedan belop

pet blifvit kändt, i und. anmälas till ersätt

ning, viljande J~ongl. M:aj:t framdeles, på fram

ställning af Förvaltningen, i sammanhang med 

he.mställan om fördelning af anslaget till flot

tans nybyggnad och underMil för 1877, taga 

i öfvervägande fr:'\gan om verkställighet af de 

under litt. O. b) och c) upptagne förslag om 

uprJfiirande af on särskild tillbyO'o·nad af te()'ol 
bO O l 

afsedel till förstuga och påläggande af nytt tak 
l\ detsamma. K.B. 

Juni 16. Till gratifikationer ollor understöd åt afskedado 

behöfvando personor af armeen och sjöförsvaret 

må fdr l 87G å invalidhusfonden afsättas ett bo-
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lopp af 65,000 kr., deraf för armeen 55,000 

kr. och för sjöförsvaret 10,000 kr., hYarvid, 

för don händelse brist å det ena, men öfver

skott å det andra anslagsbeloppet skulle upp

sin, iifverskottet då får till bristens betäckande 

användas. K.B. 

.Juni 16. l anledning af chefens för flottans militärper

sonal gjorda hemställan: 

l :o) att signaliste r, hornblåsare och trum

slagare vid flottan miHte, i likh et mod dem 

vid armeer. få betraktas såsom specialister i 

sitt yrke och såsom sådana hufvud~akligen upp

fostras; men ingå såsom en undcrafdelning af 

ekonom istafdelningcn, för att, jomto inöfning 

i sitt spccialyrke, sättas i tillfälle att äfven 

kunna utbildas till underofficerare vid ekono

mistaten; 

2:o) att det faststäida antalet signalister 

måtte få ökas vid Oarlskrona station med 8 

och vid Stockholrns station med 2 man med 

den fördelning, att vid förra stationen funnes 

22 hornblå sare och 14 trumslagare samt vid 

den sedt,a re 17 hornblåsa~e och 3 trumslagare; 

3:o) att de signalnummer vid matroskom

paniorna i Stockholm, som ej kunna fyllas 

från skeppsgossekåren i Carlskrona, måtte få 

kompletteras med gossar vid 14-16 års ålder 

antagne såsom extra skeppsgossar vid Stock

holms station på samma viikor som ordinarie 

skeppsgosse i Oarlskrona, för att vid fyllda 18 

år och efter aflagda kunskapsprof, jernte för·· 

värfvad försvarlig skickligbet i signalering, 

hornblåsning eller trumslagning, kunna karl

skrifvas vid 5:e eller 6:e matroskompanierna 
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såsom signalister och rekryter i 3:e sjömans
klass; 

4:o) att signalist i nummer finge aflönas 

och uppflyttas från lägre till högre löneklass 

äfvensom till underofficerskorporal enligt sam

ma grunder, som i sådant afseende gälla för 

öfrigt manskap vid matroskompanierna; samt 

5:o) att signalisterna måtte förses h var och 

en med sitt instrument, med skyldighet att 
detsamma noggrannt vårda och medhafva det

samma vid förefallande kommenderingar, 

har Kongl. l\Iaj:t funnit godt beträffande 

denna framställning i l :a och 4:e punkterna 

att, med upphäfvande af i K.B:n den 15 Fe

bruari 1853 och den 21 Aug. 1874 föreskrifna 

viikor för användande af manskap till horn

signalering, eller att andra öfningar icke ef

tersättas, anbefalla cbefen för flottans militär

personal att, vid utarbetande af förslag till 

regleme11te för undervisningen i flottans exer

cisskolor, deruti upptaga sådana stadganden, 

som kunna finnas lämpliga för vinnande af 

det med framställningen i denna punkt åsyf
tade ändamål; 

i 2 punkten, förordna att, med ändring af 
de i K.B. den 15 Februari 1853 och den 21 

Augusti 1874 meddelade föreskrifter, hornblå

sare- och trumslagarenummer skola bestäm

mas till det antal, som, i enlighet med regle

menterade besättningslistor, erfordras för flot

tans krigsdugliga fartyg, dervid chefen för flot

tans militärpersonal skall åligga att med ledning 

af den förläggning utaffartygen, som nu är eller 

framdeles kan varda anbefallda, fastställa antalet 
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af hornblåsare och trumslagare vid h vardera sta· 

tionon; samt 
i 3:e punkten, tillåta, att, så länge vakanta 

nummer finnas vid 5:e och G:e matroskompa

nierna ett motsvarande antal extra skeppsgos
sar, dock icke öfverstigando tjugo, må anstäl

las vid Stockholms station, der dem skall be

redas enahanda undervisning, som enligt det 

för skeppsgosseskolan i Carlsinona gällande 
reglemente bör derstädes förlagda skeppsgos

sar bibringas, samt att aflöning och öfriga för

måner till dem skall utgå, i öfverensstämmelse 

med den för skeppsgossekåren gällande stat, 

af de för 5:e och 6:e matroskompanierna an

visade medel. 
Vidkommande slutligen framställningen i 

5:e punkten, har Kongl. Maj:t funnit nödigt 

att, innan beslut deroro meddelas, anbefalla 

Förvaltningen af Sjöärendena att inkomma 
med utlåtande huruvida, derest hornblåsare 

och trumslagare komma att förses med sig

nalhorn och trummor på kronans bekostnad, 

dessa instrument lämpligen böra, äfven om 

kostnaden för desamma bestrides af anslaget 

till flottans nybyggnad och underhåll, undan

tagas från förrådet af inventarieutredningsper

sedlar. K.B. 
Juni 16. Till följd af riksdagens skrifvelse den l3lVIaj 

1876 ang. reglering af utgifterna å riksstatens 

sjunde hufvudtitel för år 1877 hafva från riks

statens femte hufvudtitel öfverflyttats till dess 

sjunde kostnaderna för skeppsmätningskontrol
lörernas aflöning och gäldandet af öfriga för 

skeppsmätningen erforderliga kostnader. Dop. 

chefs emb.-skr. 
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Juni 16. Sedan riksdagen jemväl fur år 1877 beviljat 
dyrtidstillägg till åtskilliga embets- och tjen
ste rnllns lriner, så har Kongl. :Maj:t förklarat, 
att do bestämmelser, hvilka genom K. cirk. 
don 16 Juni 187[> blifvit ang. viikoren för åt
njutande af dyrtidstillägg stadgade för i\ r l 876, 
skola äfven framgent lända till efterrättelse. 
K cirk. 

17. ;\.ngfartyget Valkyrian skall, försedt med sex 
veckors förråd, inträffa i Stockholm den 8 
nästic Augusti för att under de tillämnade 
krigsöfningarno tillhöra den under konteramira
len C. P. Virgins befäl stäida sjöstyrka. G.O. 

S. d. Från salutbatterierna på Skepps· och Kastoll
holmarne får salut icke gifvas från och med 
tlenna dag intilldess begrafningssaluton vid 
framlidna H. l\L enkedrottning Josephinas 
jordfästning egt rum. G.O. 

, :JO. Chefen på pausarLäten Ulf, kaptonen O. Elliot 
beviljas en månads tjenstledighet för sjukdom. 
G.O. 

S. d. 1'ill chef på pansarbåten Ulf under dess n u 
förestående expedition är utsedd kaptenen 
Grefve A. T. P. Oronhjelm i stället för kap
tenen O. Elliot, som i följd af sjuklighet från 
denna kommendering afgår. G.O. 

S. d. Till chefer och sekonder å nedannämnda far
tyg under dessas genom G.O. den If> dennes 
anbefalda expeditioner äro utse·lde: 

å Korvetten Baleler till chef: kommendör
kapten E. S. K. Peyron; till sekond: kapte
nen J. A. C. :Meister och 

å Kat·-vetten Gcfle till chef: kommendör
kaptenen 1\L P. von Krusensti erna ; till sekond: 
ka ptenon E. G. J. N ordenfalk. G. O. 
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Juni 20. l och för den genom G.O. donna månad an
befalda expeditionen mod tmgfartygot V ulky
rian skall provisionel !ludring af fartygets in 
redning verkställas enligt de närmare förcskrif. 
ter, som genom öfvcrdircktören vid marinin
goniörstaten komma att varfschefen vid flot
tans station i C ariskrona meddelas. G. O. 

, 22. Sedan riksdagen uti und. shifvelso don 1 G 
Maj 1876, ang. regleringen af utgiftemu un
der ril,ssta tons nionde hufvudtitel , i 4:e punk
ten mcdgifvit uppförandet å allmänna indrag
nin~sstaten af nedannämnde embets- och tjen 
stemiln, hvilka vid r eglering af flottans civil
stat blifvit öfvcrtaliga till åtnjutande af de af· 
löningsförmåner, som enligt stat och förord
nanden varit dem tillförsäkrade nom l igen: 
varfskommissarien J. O. Iwnnman, förvaltaren 
,J. A. Brusquini, n 'gistratorn F. A. Månsson, 
kammarskrifvaren B. Holmer och kanslisten 
G. :M:öllersten, med skyldighet för en hvar af 
dem att, derest han erhåller annan allmän 
t.jenst, hvarmed lön å stat är förenad, vid
l>ännas ett emot samma lön svarande afdrag 
af det aflöningsbelopp, han uppbtlr å indrag
ningsstaten, har Kong!. ::Vlaj:t föreskrifvit: 

att förvaltaren Brusquini emellertid kommer 
att fortfarande, sälänge han uti sin nuvarande 
befattning såsom förvaltare vid flottans station 
i Carlsinona bibehålles i öf\erensstämmelse 
med K.B:t den 18 December 1874, från 5:e 
hufvndtitelns allmänna besparingar uppbära de 
honom , enligt stat och förordnanden 1 tillför· 
~äkradc löneförmåner; och 

att dc öfvcrkommissarien A. K. Gasslan
der, på grund af fullmakt tillkommande löne· 
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förmåner skola fortfarande tills vidare, iem
likt ofvan åberopade K.B. af sistnämnda till
gång bestrid:its. 

J u ni 22. Förvaltningens af Sjöärendena utlåtande, i an

ledning af det utaf kommit6n för reglering af 
de förvaltande embetsverkens och myndighe
ternas löneförhållanden afgifna betänkande och 
förslag aug. bemälda embetsverk, skall genom 
Förvaltningens försorg till trycket befordras i 
enahanda antal exemplar som kommitens betän
kande eller I, 700, af h vilka 1,500 skola afses för 
bihanget till riksdagens protokoll; skolande kost
naderna härför till den del, som icke af riksgälds 
kontoret bestrides, af Förvaltningen ersättas från 
5:e hufvudtitelns allmänna besparingar. K.B. 

S. d. - Sedan uppå kaptenen O. Lundgrens, i egen
skap af chef för Östergötlands båtsmanskom
pani, hos militerchefen i Oarlskrona gjorda 
yrkande att, enär, efter det i K. reglementet 
för prosterskapet vid amiralitetsförsamlingen i 
Carlsicrona föreskrifvits, att påskören skulle 

utgå med en dags gage af gemenskapen, K. 
resolutionen den 31 Januari 1865, i anledning 
af ett utaf vederbörande nämd upprättadt 
förslag tilllönereglering för am:tsförsamlingens 

presterskap, ej upptoge påskören af till års
tjenst uppfordrade båtsmän, bemäldta prestor
skaps medlemmar måtte förpligtas att till det 
till årstjenst 1874-1875 uppfordrade manskap 
af nämnda kompani icke allenast återbära det 
af mar.skapet utkräfda belopp af en dags gage a 
6 öre och ersättning för naturaportion a 38 
öre, eller tillsammans 63 kr. 80 öre, utan äf
ven, jornlikt stadgandet i K.B:t den 31 Ok

tober 1695, utgifva ett lika belopp. - 1\lilitär -
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chefen, i resolution den 13 December 1875, 
enär den för am:tsförsamlingens prosterskap 
upprättade och faststlilda lönekonvention icke 
innefattade bestämmelser för andra än för

samlingens egna medlemmar, till hvilka icke 
kunde räknas de till årstjenst vid stationen 
uppfordrade båtsmän, såsom kyrka- och man· 
talsskrifne i sina särskilta församlingar, samt 
i am:tscollegii resolution den 12 December 
1750 stadgades, att påskören till am:tspred i
kanterna icke skulle erläggas för annat upp 
fordradt mauskap än det, sum till årstjenst 
vid örlogsflottan brukades, hv1lket stadgande 
vore så mycket mera öfverensstämmande med 
billighet, som rotebåtsmän, då de utöfver 4 
månader från hemorten kommenderades, vore 
befriade från all afgift till sitt eget proster
skap och således, om de vid sådana fall fri
tagas från afgifter till am:tspresterskapet, skulle 
komma att befrias f rå u alla af gifter till pre
sterskap, hvilket icke vore förhållandet med 
något annat kronans manskap, förty och då 
från äldsta tider tillbaka, hvarunder preste1··· 
skapets lönevilkor varit bestämda genom regle
menten , såsom nu genom konvention , am:ts
collegii ofvan åberopade resolution blifvit till
lämpad och densamma i K. resolutionen rö
rande löneregleringen för am:tsprestcrskapet 
icke blifvit omförmäld, än mindre upphäfd, 
ansett ifrågavarande prosterskaps medlemmar 
fullt berättigade att uppbära påskören af till 
årstjenst senast uppfordrad t manskap af Öster
götlands båtsmanskompa ni, i följd hvaraf åter
bäring af de erlagde medlen icke kunde if rå

gakomma; 
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har Förvaltningen af Sjöärondena, der kap

tenen Lundgren öfver berörde resolution an

fört besvär, genom utslag den 17 :Mars 187G 
väl funnit K. resolutionen den31 Januari 18G6 
icke vara i förevarande fall tillämplig; men 

under åberopande af stadgandet i § 2 art. IV 
i reglementet för presterskapet vid arn:tsför

samlingen den 24 Maj 1864, att en dags gage 

skall af gemenskapen till berörde prosterskap 

erläggas, med ändring af militärchefens öfver

klagade resolution , förklarat den ifrågavarande 

manskap åliggande påsköresafgift till andS}1l'O

sterskapet i Ca riskrona skola utgå med endast en 

dags gage för hvarje man och i följd doraffö1 · 

pligtat bemälda prestorskap ati.uppb/uren ersätt

ning för manskapets naturaportion återbära. 

Uppå af prosterskapet vid am:tsförsamlingon 

i Carlskrona häröfver anförda besvär har, enär 

det prestorskapet vid andsförsamlingen i Carls

krona redan från äldre tider, innan manska

pets mathållning af kronan öfvertogs, såsom 

påskören tillkommande gage af gemenskapen 

måste, efter det manskapets underhåll nu mera 

af kronan besö1jes, anses innefatta såväl na

turaportion som den kontanta aflöningen, Kong!. 

:Maj:t, på grund häraf och på de af militär

chefen vid Carlskrona station i öfrigt anförda 

skäl, funnit god t att, med upphäfvande af .För

valtningens af Sjöärendena öfverklagade utslag 

fastställa bemälte m\litärchefs i målet medde

lade resolution. K. res. 

Juni 22. En raketstation för räddning af menniskolif 

må å den plats, som af Ystads stadsfullmäk

tige kan varda å stadens omdl.de dertill UJ?p 
låten, gtmom lotsstyrelsens försorg anordnas i 
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den mån medel till bestridande af kostnaderna 

derför kunna beredas inom det i staten för 

lifräddningsväsendet uppförda anslag. K.B. 

Juni 22. Chefen å kanonbåten Gunbild under nästför

flutna vinterexpedition, kaptenen G. af 'l'rolle .. 

tillåtes att till underbefälet och bosättningen 

å nämnda kanonbåt med 30 kr. till underof

ficer ocl1 10 kr. till hvardora af gemenskapen 

jcmto den förhyrda lotsen, fii. utdela ett Lo

lopp af 500 kr., h vilket Hamburger Assurans

furoningon, genom dess agent i Götooorg, öf

vorlemnat såsom gratifikation åt nämnda un· 

derbefäl och besättning för deras flit och ar

bete Yid grundtagningen af danska ångbåten 

"Avanti" vid dess strandning å '\V inga. Dop.· 

chefs e m b.·skr. 

S. d. För vård och tillsyn af do två lanternor, hil

ka anskaffats för att möjliggöra att under den 

mörka årstiden nattotid från sjön angöra Bred

skär och U me å, får en fyrvaldare tillsvidare 

antagas, och kostnaden för hans aflönande, 

inom ett belopp af 200 kr. årligen, bestridas 

af lots- och fyrmedl0n. K.B. 

S. d. Ett belopp, motsvarande 91 silfverrubel, skall 

uto·å af femte hufvudtitelns allmänna bespa-o 
rinerar för att bestrida kostnaden för inköp af o 
en från Petersburg reqvirerad signallanterna 

efter löjtnant 'l'aboulowitsch system. K.B. 

S. d. J e m te det 5 st. af flottans konstruktionsbyrå 

uppprättade ritningar till det minfartyg, be

nämndt H.an, om h ~Tars byggnad kontrakt upp

gjorts med Bergsunds mekaniska verkstads 

aktiebolag, gillas, medgifves, att ifrågavarande 

minfartyg må utföras i öfverensstämmelse med 

samma ritningar, hv~rjemte förordnas, att det 
12 
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belopp af 3\J,GOO kr., som blofve erfnrdr.rligt 
utöfver de genom K.B:t den 31 .Januari 1i-l7G 
för fartyget afseelda medel, skall utgft af f'nn-

don för krig·sfartygs nybyggnad. K.B. 
Bestämmelser moddelade röranuo e:-.pcditions
sllttot med afseende :"t ansökning af officerare 
och underofficerare jcmto deras vederlikar om 
tjenstledighet, lwilka hlidancftor skola lllnda 
till efterrättelse under såväl sjö- som land-
tjenstgöring. G.O. 
Angf11rtyget Kare, fiirsodt med nödiga fön1d , 
skall inträffa i Nonköping don fl näs1k .. Juli, 
för att, sUdd till kommcndiirkaptcnen .J. U. G. 
Ameens flirfogande , följand e dag pft mnrgonrn 
<.lersWuos embarkera do officerare, som deltnga 
i inneY. års gcneralstabsfältiifningar, och fiint 
dem ntitt skärgården. G.O. 

S. d. Kommcnuiirkaptencn .J. U. G. Am(•cn skall 
afrcsa till N orrk ö ]J i ng och d crsti\ucs i n trilffa 
senast den 9 inst . .Juli. G.O. 

S. d. Löjtnanten T. Sandström mi't und er sommar
månaderna anställas vd Uarlskrona stations 
ingcniördepartoment, för att mHler denna tid 
praktiskt deltaga i de skcppsbyggeriarbeten, 
hvilka vid dervarande yarf utföras. 

Bcsl\l tningslistan för skeppsgossebriggen Skir
nor skall, från och med den 22 nlistk . .Juli 
och intilldess skeppsgossefartygen återkommit 
till Oarlskrona från G:'ilöfjti.rdcn, ökas mod en 
2:a kl. sjöman, timmerman. 0.0. 

,, 30. Sedan i anlecluing af ordinarie läraren vid na 
vigationsskolan i Ueflo O. L. Hector beviljad 
tjenstlc<.lighet för helsans vårdanuc uneler ått,t 
månader, aLt rUknas frå.n den l Oldol1rl' 187:\ 
underläraren vid skolan F'. L. Ågren förord-
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nats att fleetors tjcnst under tiden bestrida, 
och sjökaptonen P. A. Brodin uppdragits att 
under den tid Ågren innehade fiirordnandc sft
som ordinari o lärare , Ågren s underlärare be
fattning förest:'i, 

har Kong!. Maj:t, i frågan om vikuriatser
sättningar, till följd häraf, ansett underläraren 
ÅgTen icke yara bo1 ~iltigad att för den tid han 
föresHUt Hcclors lärarebefattning åtnjuta högre 
crsfittning, tin det af honom redan uppburna 
belopp 8;1 kr. 33 öre, men funnit godt, att, på 
sätt kommersakollegium föreslagit, tilldela sj ii
kaptenen Brodin, för den tid han tjcnstgjort 
fiir Ågren, förutom åtnjutna 2ö0 kr., ett belopp 
af 700 kr., att dtels utgå ::~f dc u ta f direktionen 
för statens räkning innehållna, af Hektor och 
ÅgTon utaf deras ålderstillägg afstådda belopp, 
utgörande tillsammans 260 kr. och dels fJOO kr. 
att af :Förvaltningen af Sjöärendena utbeta las af 
5:o hufvudtitelns allmänna besparingar. K.B. 

J u ni 30. Såsom ersättning för den tid af 8 månader 
rälmade från den l Oktober 1875 underlära· 
ren vid navigationsskolan i Geflc F'. L. Ågren 
medan läraron i navigationslära derstädes O. 
L. Hector åtnjutit tjenstlcdighet,· förrättad~ lära
rebefattningen i ångmaskinslära, tilldelas Agron 
260 kr. att bestridas af 5:c hufvudtitelns all
manna besparingar. ILB. 

s. d. I likhot med hvad för läsåret 1875-18713 egt 
rum, anvisas ett bolopp af 500 kr. att af di
rektionen för navigationsskolan i '\Visby i mån 
af behof anvämlas till arvode för meddelande, 
under det med Oktober månad 1876 ingående 
läsår, af s?tdan undervisning, vid berörda skola 
i läran om ångmaskiners konstruktion och be-
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handling, som vore erforderlig för bildande af 

1\ngfartygsbofälbnfvare, hvarjemto medgifves, 

att berörda belopp må, i likhet mod lwad .K. 

B:t den 7 sistl. April Llifvit i fråga om mc

del till ansbillande nf underlärare Yid na,·ign

tiousskolorna i Göteborg och Rernö~Hl.nd fure

skrii',·ct, utaf Förvaltningen nf Sjölirendcna 

förskjutas af omhänder egandc med el emot 

framdeles skoende ersättning. K.B. 

<fnni 80. Sedan grosshand laren i Göteborg O. Dickson, 

hvilken på. begäran erhi\llit biträde från fl ot

tans eskader af on undorofl1cor och elybro 

jemte nödiga apparater för uppsökande aflikon 

efter två i J onsorcdsån drunknade personer, 

till oskaclcrchefen öfverlomnat 000 kr. för att 

utdelas såsom ersättning för ifråga,·arandc bi 

träde, mcclgifvcs, att berörda belopp må, ef

ter afdrag af omkostnaderna fiir dykamos och 

apparaternas transport till Jon scrcd och åter 

samt af den ersättu ing, som tillkommer kro

mm för dykeriapparaternas begagnande , få ut

betalas till ifrilgavarande underofficer och cly

kare, efter den fördelning dem emellan, som 

af eskaderchefen bestämmes. Dep.-chefs emb.· 

skrifv. 

S. d. ~edan intressentorne i båtsmansroten .. l'i. 71 

Burman af Norrlands 2:a kompani, hvilka för 

uraktlåten rekrytering dels blifvit fällde till 

vite och dels förpligtats att vid förhöjclt vite 

rekryteringsskyldigheten fullgöra hos k. befall

ningsh. i Vesternorrlands län yrkat att, då i 

afseende å rekryteringsskyldighoten för båts

mansrotarna inom Njurunda socken, inom hvil 

ken ifråg:warande rote vore belägen, den ord

ning varit genom formlig öfvcrenskommelse 

Juli 

Jun i- Juli. 13H 

nntagen vid inträffande ledigh et, att båtsman 

tillsattes icke af den ro te båt.~ mannen , enl. rotens 

nnmmcr , tilll1iirdc utan i tur inom socknens 

Sfll lltlige tretton Låtsmansrotar och turen då 

vo re p;l Helgums bys rote, roteintressentorne 

m!'ttto från den dem ålagda rekryteringsskyl

dighet varda boft·iade, har Kongl. J\Inj:ts bo

fallnin gh . genom ublag den 27 :;nars 1876, 

vid de t förhållnndo att, enligt gällande rote· 

ring~bok för Nordanus båtsmanskompanier 
• l 

egarnc hll hemmanen .;W, l , 2, 3, 4, 5, G och 

7 Nohlby, om tillsammans 166 3
/ 4 mål, jemte 

hemmanet "'li. 2 Dingorsjö om .,P/4 mål i Nja

rumla socken sl,ola utgöra dc fö r ifrågavarande 

"GåtsmallSroto .~tf. l i'tl öpande roteringsskyldig

het, förklarat sig sakna skäl att, emot kom

pan1chefcns bestridande, roteringsin tressenter-

11l'S om förmälda framställning bifalla. 

Uppå af bemälde roteintressenter häröfvcr 

anfordo besvär har Kongl. l\Iaj:t funnit skäl 

ej vara af klaganderne anfördt, som kan för

anleda lindring i Kongl. Maj:ts bcfallningsb:s 

öfvorklagade utslag. K. res. 

7. Vid det förhållande att eh ofon för norra lots

distriktet, hvilken det åligger att under lots

direktörens frånvaro handlägga de till hans 

embete hörande löpande ärenden, und er tiden 

omkring den 12 innevarande .T uli till medlet 

af Augusti månad vore lotsdirektören följak

tig under pågående embetsresa och således 

förbindrad att bestrida lotsdireldörsbefattnin-

gen, 
bar Kongl. l\[aj:t med bifall till lotsstyrel

sen s hemställan, förordna t clofcn för lotsdi

striktet ,J. For ell att und er den tid afinnev. 
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sommar, chefen för norra lotsdistriktet af före · 
nämnda orsak är förhindrad att företräda lots
direktörens ställe, dennes embetsgöromCtl uppe· 
hå l! a emot åtnjutande af rese· och trakta ments
ersättning enligt gällande föreskrifter. K.B. 

7. Chefen för Luleå fördelning O. F. Espelund 
beviljas, i och för enskilda angelägenheters 
skötande tjenstlcJighct uneler ett års tid, räk
nad från och med den l nästk. Augusti, med 
viikor att han uneler tiden afstår alla med 
lotsfördelningschefs befattningen förevarande af· 
lönings- och andra förmåner, 

hvnrjemte sjökaptenen A. V. Berggren för· 
ordnas att under ntlmnda tid bestrida lotsför
delningschefstjensten i Luleå fördelning, emot 
åtnjutande af de densamma tillkommande af
lönings- och öfriga förmäner. ICB. 

12. De för gcneralfälttygmästarens räkning med 
korvetten Gcfle frEm Antwerpen till Oarlskrona 
transporterade 80 kärl krut skola föras till 
Stockholm med ångfartyget Valkyrian. G.O. 

13. l ngfartyget Valkyrian skall , med ändring af 
G .O. JYi. 321 detta år, inträffa i Stockholm 
den G nästk Augusti. G.O. 

14. Kommendörkaptenen O. Lagerberg skall från 
och med den 22 dennes och intilldess kom· 
mendörkaptenen Lind af Hageby återkommer 
till Oarlskrona station, med bibehållande t. v. 
af innehufvande tjenstebefattning såsom chef 
för stationens underoffieerspcrsonal , förestå 
chefskapet för skeppsgossekåren. G.O. 

15. :;\lied bifall till F örvaltningens af Sjölircndena 
hemstä llan att ingeniiiren vid flottans konstruk· 
tionsbyrå f. d. sek undlöjtnanten vid konstruk· 
tianskåren J. G. Braune måtte af Förvaltnin-

Juli 15. 
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gen få fö1·o rdnas att, j emte bestridande af sin 
befattning i konstruktionsbyrån , vara kronans 
om bud vid "byggandet å Bergsunds mekaniska 
verkstad för flottrms be h of af minfartyget Ra n, 
- meclgifves, i öfverensstämmelse med hvad 
förvaltningen jemväl föreslagit, att kronans 
ombud vid beröre1ft fartygsbyggnad må, under 
den tid samma upptlrag varar, tillgodonjuta 
en ersättni ng af GO kr. i månaden, att utgå 
af fonden fJr krigsfartygs byggande. KB. 
På framställning af Förvaltningen af Sjöären
dena föro rdnas att den föt' det under byggnad 
varande minfartyget Ran ursprungligen be
r~ikJtade kostnad af 370,000 kr. skall liksom 
sedermera uertill anvisade 39,600 kr. utgå af 
fonden för krigsfartygs byggande. K.B. 
t:lcdan Förvaltningen af Sjöärendena, jemte 
anm Lilan att entreprenören för dockanläggnin
o-en å ga lcrvarfvet vid Stockholms station, n 
byggmästaren O . .T e hander mcdgifvits att der-
shides få, i likhet med h vad genom K.B:t den 
5 November 1875 honom beviljats i afseende 
å upplagsplats af dynamit, upplägga ett annat 
sprängämne benämndt sebastin, dock under 
vilkor, att dessa sprängämnen ej få öfverstiga 
en centner, vare sig af dynamit eller sebastin 
eller af bUda, och så fördeladt , som i omför
mäldta KB. stadgas, - anhållit, att denna af 
Förvaltningen vidtagna åtgärd måtte af Kongl. 
:Maj:t godkännas, 

har Kongl. 1\Iaj:t, med gillande häraf, bi· 
fallit, att den genom meromnämnda K.B. bygg
mästaren Jehancler medgifna rättighet att för 
dock byggnadsarbetet å gal(~rvarfvet upplägga 
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dynamit jemväl på förberörda viikor utsträc
kas till sprängämnet scbastin. K.B. 
Scdan Kong l. Maj:ts befallningsiL h varest che
fen för Bohus l:a båtsmanskompani kapten en 
C. S. von Kruscnstjerna~ med anmälan att Sam . 
Abrahamsson och Aug. Abrahamsson i Kärr:! 
jemte Petter Olsson derstädes, å hvilkas mark 
torpet till rotrn vid berörda komp . .A1. 99 Ring 
blifvit vid landtmätcriförrättning utlagdt, väg
radt båtsmannen för roten att samma torp till
träda, oaktadt i båtsmannens antagningskontrakt 
den 2 Dec. 1874 vore stadgadt, att han skulle 
don H l\fars 187:5 komma i besittning af det
samma fullt uppsådt första året, yrkat att båts
mannen måtte genast m tillträda torpet och er
hålla ersättning för den tid han deraf varit i 
mistning, till det belopp, SOQl vid syn för torpets 
öfverlemnande kunde varda af syneförrättningen 
bestämd, - genom utslag den 27 N o v. 1875, 
enär i målet företedd skifteshandling icke kunde 
tillerkännas sådant vitsord , att lagligt berättigan
de derpå kunde grundas att öfvcr det å Kärra 
hemmans egor redan före nämnda skiftesför
rättning varande, i behörig ordning utsynta 
båtsmanstorp efter godtfinnande förfoga, och 
i öfrigt nt1gra sådana förhållanden icke vore 
ådagalagda, som kunde föranleda till utsyning 
af annat torp, förklarat, det skulle förenämnda 
å roten varande torp till dåvarande båtsman
nen för roten genast aflenmas samt ålagt rote 
hållarne, att derest brister å torpet funnes att 
afhjelpa, dermed gå i författning så tidigt att 
torpet k und e i lagenligt skick midfastan år 
187G båtsmannen tillsynas, hvarvid jomväl 
skulle under omprufning komma befogenheten 
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af den utaf båtsmannon fordrade ersättning 
för den förlust, som genom torpets undanhål
lande må hafva honom tillskyndats. 

U ppå af bemälde Samuel Abrahamsson och 
August Abrahamsson i Kärra anförda besYär, 
har Kongl. :Maj:t funnit skäl icke vara anfördt, 
som kan föranleda ändring i Kongl. Maj:ts 
bcfallningsh:s utslag. K. res. 
Chefen för monitorn I,oke skall detachera pan
saruåten Ulf i tid att densamma den 2G donna 
mll.nad må kunna inträffa vid Skägga, hvarest 
fursök skola utföras . G.O. 
Bosättningslistan för ångfartyget Valkyrian 
skall för don genom G.O . .if!. 321 år 1876 
anbefalda expedition ökas med: 

1:a eller 2:a kl sjömän: 
kock ....... . .. . . -. ................ . . l 
hofmästare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

1:a kl. sjöman: 
af minörafdelningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

2:a kl. sjömän: 
af minörafdolniugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
G.O. 
Å korvetterna B:;dder och Gefle skola, under 
de genom G.O . .A1. 312 d. å. anbefalda expe
ditioner utöfvor besättningslistorna kommen

deras: 
På korvetten Baleler: 

underlöjtnanter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
underofficerare 

af styrmansstaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
, artillerista ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
, skepparostaten... . ........ .. ........ l, 

samt på korvetten Ge (le: 
löjtnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
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underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
undcroffiicc rare 

af styrmaus;.taton ................ ... . . 
, artilleristaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

, skepparestaton ............. ; . . . . . . . . l 
G.O. 

Juli 21. Scdan särskilda förslag Olll förändring i gäl
lande föreskrifter aug. bckbdnadon af i:lottan s 

trupper blifv·it vilckta, har Kongl. l\Iaj:t fun

nit dylik förändring icke på grund af dc gjorda 
framställningarne böra för nllrvarande vidta. 

gas, men deremot uppdragit åt FörYaltningcn 
rtf Sjöärcndona att vid uppgörande af det för
slag till för~indringar i reglementet för flottan, 
h varmed det, enligt K. B:t den 4 P e bruari 187(i 

' ftligger Förvaltningen att iuom den l Oktober 
1877 inkomma, tnga nu väckta fd\gor i för
nyad t iifvervägando och med ledning ej min
dre af hvad uti ifrågavarande framställningar 
blif'Tit anfördt än ock af den erfarenhet, som 
ytterligare under tiden kan vinnas, framstlllla 
Jo förslag i afseende ft lindring i föreskriftern a 
angående beklädnaden, hvilka kuuna finnas 
af förhållandena påkallade. K.B. 

S. d. Sedan stadsfullmäktige i Helsingborg förida
rat sig villige att, i händelse fullständig !if

räddningsstation med tillhörande apparater 
blef\ e i staden inr~Lttad , så väl kostnadsfri tt 

uppHUa lämplig plats af erforderlig rymd för 
ändamålet, som ock låta uppföra och bekosta 
sådant skjul till förvaringsrum åt båt och ap· 

parater, som lotsstyre lsen funne skäligt föro
skrifva, - - modgifvcs lotsstyrelsen att oförtöf

vadt gå i författning om iorduingsHLllandot af 

Juli 21. 

s. d. 

" 
27. 

s. d. 

s. d. 

Juli. 

en fnllständig lifräddningsstation 
stad. K.B. 
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nämnde 

Kamrnarskrih·aren vid Carlskrona station E. 
Cimmordahl beviljas förlängning till och med 
den H nli.stinst. Augusti i den h0nom af sta. 

tionons varfschef beviljade 2 månaders tjonst· 
ledighet. Dep.·chefs emb.-skr. 
Sorgbeteckningen efter framlidne H. lU. en

kedrottning J oscphine ändras sålunda att fr. 
o. m. den 30 Augusti floret på fästet af sido
geväret aflägges och floret omkring armen bä

ros lin::ladt utan knut och häEgande ändar der
med fortfares t. o. m. den 5 Dec om ber, efter 
hvilkon dag sorgboteclmingon helt och hållet 
aflägges; efter Juli månaels utgång afläggcs all 
sorgbeteckning på de anbcfalda paraddagarna. 
G.O. 
Kaptenen O. Elliot skall i egenskap af chef 
don 4 nästlc Augusti taga befälet öfver pan
sarbåten Ulf efter kaptenen grefve A. T. Oron

hjelm , som samma dag från denna kommen
dering afgår. G.O. 

I den genom G. O . .itY. 303 d. iL för högste be
fälhafvaron kontraamiralen C. P. Virgin anbe
falda sta b skola tjenstgöra i egenskap af 

flaggkapten, kommendörkaptenen J. U. G. 

Am een; 
(laggacljutantM·, kaptenen grefve A. T. Oron· 

hjelm och löjtnanten C. G. von Diederichs 
hvilken för <lotta ändamål afpolletteras från 

briggen N ordenskjöld, samt 
stabsseh·etercwe, extra orJinaric kammar

skrifvaren .J. G. T-'agerholn1. G.O. 
Kanonbåtarna Disa, Urd, V ordande och Skulcl 
samt skeppsgossebriggen Palken skola tillhöra 
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CarlsJuona station och minfartyget Ran, Stock 
holrns station. G.O. 

Juli 27. SoJan Kongl .Maj:t genom G. O. don l Jnui 

1872 bofalt, att reglementet för skjutöfningarna 

vid infanteriet af år 1870 i tillämpliga delar 

äfvon skall gälla för flottans trupper, men 

närmare föreskrifter saknas om storloken af 

den penniug~:,summa som enligt ofvr.nnäm nda 

reglementes 5:e kapitel må utdelas s?tsom b0 . 

löningar åt de af manskapd som cleraf gjort 

sig fiirtjenta, så har KongL Maj t befalt, att 
don enligt G .O. d. å. under högste befälllftf

varen, konteramiralen C. P. Virgin stälda trupp· 

styrka i detta hänseende skall anses sås o!n 
"ett regemente''. G.O. 

" 

" 

28. Chefen för ingeniördepartomentct vid Carls-

krona station, direldören G. vV. Svonson, åt

följd af on ritare, skall afresa till Danmark 

och Norge för att inbomta kännedom om de 

derstädes byggda eller under byggnad varandG 
abepansrade kanonbåtar m. m. G.O. 

2D. Med anledning af hvad Förvaltningen af Sjö-

ärendena i ärendet föreslagit samt i betrak

tande af de i §§ 88 mom. l c. och 89 mom. 

2 af reglementet för flottan 2:a delen gifna ålig· 

ganden, har K~ngl. Maj:t funnit godt förordna: 

att linieskeppet Stockholm skall tillsvidare 
bibehållas och nödtorftligen underhållas för att 

kunna användas till hamnexorcis; 

att linieskeppet Skandinavion skall tillsvi

dare bibehållas och nödtorftligen underhållas, 

dock endast till skrofvet, hvaremot samtlige 

icke redan på grund af K.B:t elen 31 Mars 

1871 aflcmnado inventarier, mod unelantag af 

fasta timmermansiuvontarior samt ankaron och 
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kettingar, skola till materialförrådet aflewnas; 

att med lindring af K.B:t den lG Januari 

1874, fdm fregatten .Josephine skola till rna· 

torialförrådet aflemnas sa m t l i go in ven ta rior, 

mod m1dantag af do fasta timmermansinvon· 

tarierna srtmt an karen och kottinga r; 

att kon'o t!en Thor skall tillsvidara bibehfd

las och nödtorftigt underbållas intilldess pan

nor eller maskiner eller delar deraf erfordra 

betydligare reparation eller förnyelse, dEt un· 
<lerdrmig anmälan dcrom skall af Föl'\'altnin· 

gen af Sj öärondona göras; 
att skonnten Amiral af Puke slmll utran

geras sttsom krigshrtyg i följd lwaraf Fön·alt

nitwc'n af S].öärondona eoer inkomma med ut-b . n 

Hitande och förslag huruvida fartyget bör för 

nåoot am1at flottans bohof användas eller ock o 

fursäljas eller slopas; 
att korvetten Svalan skall slopas ; 
att briggen af Wirs en skall tillsvidare bi

behiHlas och nödtorftigt underhållas för att 

nlistinst. år kunna användas till exercis mod 

skeppsgossar; 
att mörsarefartyget Fenris skall utrangeras 

bland bevärade fartyg och anvl'indas för varf

veis behof; 
att fregatten Eugenie må, i enligbet mod 

K.B:t den G Februari 18GG, förändras till kor

vett, för att tillsvidare kunna användas till 
exercis med Hottans rekryter; skolande kost

naden härför S[lmt för fartygets reparation ut

gil af anslaget pil 5:o hufvudtiteln till flottans 

eybygg·nad och underhåll, samt slutligen 
att, med anledning af hYacl sålunda rörande 

fregatten Eugenie blifvit föreskrifvit , ej mindre 
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korvetten af C hapman skall tillsvidare bibe

hållas och nödtorftigt underhållas för att un

der år 1877 kunna användas till exercis m r.'ll 

flottans rekryter ~l n ock briggen N ordonskjiil<l 

samt den Stockholrns station tillhörande k or

vetten Lagerbjolkc tillsvidare niidtorftigt un

dorhåilas. K.B. 

Juli 29. Sedan för uppgörande i nom utfiist lid af fiir

slag ·till ordnande af kasern- och unelenisnin gs

lokaler för 400 skeppsgossar det visat sig ound

gängligen erforderligt att anlita sllrskildt arki 

tektsbiträde mot erstlttning, bemyndigas Förvalt 

ningen af Sjöärondona att från 5:c hufvudt i

te lns allmänna besparingar låb utbotnla rr

suttning för ifrågavarande biträde. K.B. 

S. d. Sedan chefen för ingoniördep:utomcntct vid 

Oarlskrona station, direktöron Yid mariningc

niörstaten G. \V. Svensson anbcfalts att, ftt 

följd af en ritare, afresa till Danmark or.h 

Norge för att inhemta kännedom om derstil

des byggda eller under byggnad varande opans

rade kanonbåtar m .. m. , medgifves Svenson 

och ritaren ersättning enligt gällande resorog

lemente för resorna samt, fr. o. m. dagen näst 

efter den då Sverige lenmas och framgent till 

o. m. den dag ftterlwmsten till Sverige skor, 

dagtraktamente åt Svensson med 12 kr. och 

till ritaren med 7 kr.; skolande de till följd 

häraf föranledda utgifter bestridas af fonden 

för krigsfartygs byggande. KB. 
S. d. Hos Kongl. :Maj:t har Förvaltningen af Sjö

ärendena hemställt om godkännande deraf, att 

de hufvudsaldiga delarn e af propellermaski

nerna fur den under byggnad vid Uarlskrona 

station varande kanonbåten Dis a blifvit af sta-
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tionous varfscl1ef vid enskild verkstad bcstälda; 

och har Kongl Maj:t enär, sft vidt upplyst 

blifvit, Förrallningcn, som i K.B:t elen 2 Sop

tnmber 1873 crhftllit befallning om byggandet 

af omförmälda kanonbåt, icke mod afseende å 
Lyggnadcns utförande lomnadt andra f(ircskrif. 

ter till vederbörande myndighet i Carlskrona 

Un dem det K.B:t innehllllor, funnit ifrl\ga

varando hemställan icke föranleda nfto·on dess 
t:> 

fttgärd. Dep.-chefs om L.-skr. 

J uli 29. Arrendatorn af J,yckoby kronoqvam far fort

farande arrondera qntrnen intill den l April 

1877, h1·arjemtc åtskilli!!a vid bcsi"'tni1w å 
" h o 

qyarnon erforderliga befunna rop::trationsarhe-

ten f1 nnstä i afvaktan på den enligt K.B:t 

den 7 April 1876 förestående förändringen ft 

densamma. K.B. 

S. d. I anlcduing af statistiska centralbyråns förslag 

till nyLt formultir för boYäringsmönstringar, 

anbefalles Kong!. .:\hj:ts samtligc bcfallnings

haf,·ande att inkomma med utlåtande huruvida, 

de rost, i stället för n u am·isadc srlrskilda be

vilriugsområden för arm en och flottan , för denna 

senare komme att utskrifvas vissa yrkesklasser 

af de beväringsskyldige inom hvarje län, det 

sätt för nödiga upplysningars anskaffande hilr

utinnan, som af statistiska centralbyrftn blifvit 

föreslaget, mrt anses kunna lämpligen genom 

föra s. K.B. 

S . el. I anledning af såväl regcmcntspnstorn vid 

Stockholms station, kyrkoherden vid Skepps

holms församling A. G. Pålmans framställ

ning ang:'lendo de till kyrko]tcrden i ulimnde 

församling från församlingons ledamöter utgå 

ende lönebidrag samt aflöniugen till kyrko-
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herden, som hofkonsistorii hemställan att stad
gandena angElende löneroglering för l)l·oster
skapet i det öfriga riket och do torritoella 
försarnlingarne i Stockholm måtte utsträckas 
äfvon till Skoppsholms-församlingen och gar
nisonsförsamlingarne i hufvudstaden, 

har Kongl. JI.Iaj:t funnit de inkomna fram
ställningarne, icke föranleda till annan åtg~1rd 
Un att Skeppsholms församlings på kyrkostäm 
ma d. 28 Maj 1876 fattade beslut,- enligt lwil
kot bidragen till pastor i Skeppsholms församling 
skola utgå, silsom bittills skott, mod 1

/ 3 proc. 
af militärers fasta löner, 1

/ 3 proc. af 2
/ 3 af ci 

viles innohafvande löne r, eller: der sådana icke 
finnas, dorernot Gvarande aryoden samt 15 proc. 
å bevillningskronan efter II art. af andra till 
församlingen hörande personer, utan rättighet 
för pastor till ersättning för p resterliga förrätt
ningar och utfRrd~mde af betyg, - fastställdes 
att gälla till efterrättelse från oeh med 1\r 1877 
och tillsvidare intilldess annan grund för af
gifternas erlhggande blifva föreskrifna. K.B. 
Af det utaf 1876 års riksdag anvisade anslag 
560,000 h. till artillerimateriel skola GO,OOO 
kr. afses för anskaffning af kulsprutor, 240,000 
kr. till kanoner och 260,000 kr. till projektiler, 
dessa sednare af det slag Föryaltningen af 
Sjöärendena bestämmer, lwarjcmte ~t Förvalt
ningen uppdrages att gå i författning om pro
jektilernas anskaffning. K.B. 
Enär linicskeppet Stockholm är afsedt att an
vändas till hamnexercis, skola detta fartygs 
rund hult, takling och segel utbytas mot sam
ma inventari er, tillhörande korvetten Jose
phine. 

Juli 28. 

" 
31. 

s. d. 

Aug. l. 

s. d. 
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Den anbdalcla fö rlindringen af f'n·gattc·n En
genie till korvett bör vnra verksttild till den 
l nästk :i\Iaj. 

KorvettclJ Eugenic sbll, sodnn hon blifvit 
utrustad till oxpcditic,n , t. v. tillhöra flottans 
sta tion i Stockholm, G O. 
En vattenskuta och minbåten tlpring skola i 
och för de anbefalda krigsöfningarna i Söder
tcljeviken ställas till högsto befälhaf\·arens , 
konteramiralen C. P. Virgins förfogande. G.O. 
Kanonbåten BlenJa skall utrustas för att, för
seeld med fullt förråd af vatten och en miinads 
utredning~ i och för kadetternas och elevcmas 
öfningar omkring den LO Augusti ställas till 
chefens på korvetten Norrköpin g, kommendör
kaptenen J. H. Ankarcrona, order, och skall 
kanonbåten , sedan den efter slutade öfningar 
återkommit till stationen, ånyo i enlighet med 
G.O. .11. 27G d. å. ställas till varfschefcns i 
Carlskrona förfogande. G.O. 
Kontoramiralen J. R. Lagcrcrant11 skall fri\n 
den 7 Augusti och under den tid konterami
ral Virgin är sjökommonderad, i hans ställe, 
utöfva chefskapet för flottans militärpersonaL 

Kommendören A. R. W. Egerström skall 
und or samma tid förestå militärchefsom betet 
vid Stockholms station i st. f konteramiralen 
J. R. Lagercrantz. G.O. 
Kaptenen G. af Trolles anbefalda tjenstgöring 
i militärbyrån skall upphöra den 14 Augusti. 
G.O. 
Följande, under den 16 Maj 1848, nådigst 
faststäida förnyade stadganden upphäfvas: 

l:o) ang. igcnhllnningssignalcr för K. M:ts 
krigsfartyg sins emellan äfvensom emellan 
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Aug. l. 

" 
2. 

s. d. 

s. d. 

Attgust?. 

krigsfartyg och sjöfästningar samt tillfäll iga 
positioner å kuster och i skärgårdar; 

2:o) ang. igenkänningssignaler för obovärad n 
och handelsfartyg såväl sinsemellan som till 
och ifrån K. M. krigsfartyg, sjöfästningar och 
militärpositioner å kuster och i skärgårdar -
att meddelas och användas vid de tillfällen , 

då sådant finnes bchöfiigt och 
3:o) ang. igenkänningssignaler från krigs

och handelsfartyg till de ställen å kusterna, 
hvarifrån lotsar åstundas - att tillämpas \·id 
de tillfällen och med de viikor Kongl. :Maj:t 
sådant i nåder bobagar föreskrifva. G.O . 
Förteckning på parad och salutdagar att t. v. 

lända till efterrättelse. G .0. 
G.O. den ]i) Oktober 187ö, hvarigonom li\jt

nanten O. G. R. von Feilitzen ställes till För
valtningen af Sjöärendena förfogande, upphäf

vos. G.O. 
Underlöjtnanterna O. A. F. Pettersen och O. 
W. F. von Eckerman skola deltaga i den nya 
lärokurs, som 'lid gymnastiska centralinstitutet 
den l nästk. September ta~er sin början samt 
löjtnanten "\V . E. Elers och underlöjtnanten 
grefve A. Harniltoa fortsälta den af dem för
lidet år påbörjade lärokurs vid samma undcr

visningsverk. G.O. 
Högsto befälhafvaren, konteramiralen O. P. 
Virgin skall låta anstölla försök ombord å 
monitorn Loke och, med anledning af dessa, 

afgifva yttrande öfvcr af varfsbyrån framstälcla 
förslag till de åtgärder som böra vidtagas fi\r 
att kunna åstadkomma erforderlig precision 
vid skjutning med monitorernas kanomr. G.O. 

Augnsti. 153 

Aug. 2. Kaptenen E. G. J. N ordenfalk skall från och 
med den 7 Augusti och under kommendör
kaptenen J. U. G. Ameens SJ'ökommendcrinO' 

t> 

förestå stabschefs befattningen hos chefen för 
flottans militärpersonal G.O . 

, 3. Kommendören F. H. Didron skall fr . o. m. 

den 7 Augusti och under kommendörkaptenen 
J. U. G. Am•\ens sjökommendering i hans 
ställe tjenstgöra såsom militärledamot i För
valtningen af Sjöärendena. G O. 

~' 4. Hvardera af de båda hos chefen fur flottans 
militärperson\11 tjenstgörande adjutanter skola, 
utöfver i stat bestådt arvode, för innevarande 
år undfå en gratifikation af 400 kr., att utbe
talas på sätt för arvoden i allmänhet finnes i 
gällande reglemente för flottan bestämdt samt 
utgå af anslaget på 5:e hufvudtiteln till extra 
utgifter. K.B. 

S. d. F. lotsåldermannen vid Torekows lotsplats 
Ohr. Sjöberg tilldelas, i likhet med år 1875, 
en nådegåfva af 200 kr. att utgå af behållna 
lots· och fyrmedeL ILB. 

S. d. Sedan militärchefen vid Oarlskron[J. station, 
på ansökning af löjtnanten O. Breckström, att 
såsom kommenderad å briggen Nordenskjöld 
få, i likhet med derå kommenderade löjtnan
ten P. von Krusenstj e rna och officerarna å 
korvetten "af Chapman '1 ur'. der pågående ex
pedition med nämnde brigg för öfvande af 
exercisskolornas manskap bekomma exercisar· 
vode räknadt från d6n 1 sistl . :Maj, genom re
solution den 20 derpåföljande i samma månad 
förklarat denna ansökning icke kunna bifallas, 
emedan Breekström icke varit kommenderad 
såsom instruktionsofficer i stationens exercis· 



154 

skola, då inmönstringen å briggen N ordon

skjöld skedde, - har Förvaltningen af Sjö 

ärendena genom utslag den 1 G påföljande J u ni, 

på Bmckströms häröfver förda klagan, icke 

funnit skäl vara anfördt, som kunde fGranleda 

ändring i öfverklagado resolutionen . 

Uppå häröfver anförda besvär bar Kong!. 

1\'Iaj:t, enär upplyst blifvit, att löjtnanten Bäck

ström blifvit beordrad att fr. o. m. den 1 lVIars 

innev. år och t. v. tjenstgöra vid fl0ttans mili

tänlepot i Carlskrona samt att icke order ut

gått om denna tjenstgörings upphörande, och 

då nu gällande stat för samma depot upptager 

högst 7 arvoden a 1300 kr. hvartdora till in 

struktions- och kompaniofficerare, - förklarat 

att Brnckströrn, utan hinder deraf att han, Yid 

kommendering till tjenstgöring å briggen N or

denskjöld, icke tjenstgjorde i depotens exercis

skola, skall vara berättigad att uppbära det 

arvode, som åtföljer den befattning han, ehuru 

för tillfället sjökommenderad, fortfarande vid 

militärdepoten innehar. KB. 

Aug. 4. Sedan hos handlanden i Carlskrolla W. Rydow 

för en af honom försummad leverans af 363 

st. blå ylleskjortor för CarlsJuona stations be

klädnadsfönåd, hvilka skjortor på Ryuo\Ys 

hfventyr upphandlats, uttagots dels 2-18 kr. 36 

öre vite för den försummade leveransen, och 

dels 824 kr. 48 öre, den högre upplwndlings

kostnaden för desamma, eller tillhopa 1,072 

kr. 83 öre, hvilket till stationens kassa inle

vererats, 

har vid föredragning af Rydows till följd 

deraf ingifna nådeansökuing, Ko11gl. 1\Iaj :t, i 

betraktande af hvad i ärendet förekommit och 
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rlf Förvaltningen af Sjöärendena upplyst blif

vit, funnit sbll lernna H.ydows ansök ning om 

återbekomrnande af ifrågavarande hos honom 

uttagna prisskillnadsbolopp för på hans äfven

tyr upp handlade 363 st. blå ylleskjortor utan 

afseende, mon deremot af gunst och nåd ef

terskänkt det för den försummade leveransen 

af sam ma parti skjortor försutna vitet 2<!8 kr. 

i3i'l öre, hvilket belopp fllltså skulle till Rydow 

återbetalas. KB. 
Aug. 5. Kaptenen grofv·e A. F. Cronl1jelm skall i st. 

f. insjuknade kaptenen O. Elliot, vara chef 

på pansarb&ten U lf till den 7 Augusti, då be

ndot å samma pansarbåt skall öfvertagas af 

kaptenen R G . von Hedenberg. G.O. 

s. 

" 
s. 

" 

, 

d. Kadettofficeren vid sjökrigsskolan, löjtnanten 

Lf. A. Ekelöf må J'omrnenderas på någon af 

korvetterna Balder 6ch Gofle under nu före

stående expedition. G.O. 

7. Faststäld modell till klädsäck för manskap 

tillhörande l{. fl:s sjömanskår. G .O. 

d. Chefen för mindepartementet vid Carlskrona 

station skall, åtföljd af en underofficer vid styr

mansstaten, afresa till CaJmar för att tillika 

med kommendörkaptenen Arvidsson verkställa 

försök med en af denne sonare konstruerad 

strömlogg. G.O. 

8. De för korvetten Balder erforderliga repara

tions m. fl. arbeten skola verkställas obero

ende af fartygets förläggning i 3:e beredskap. 

G.O. 
!), En komite bestående af fyra ledamöter 2 offi

cerare af flottan, en af artilleriet och en af 

fortifikationen skall den 1 nästk. September 

sammanträda i Carlskrona för att uppgöra för-
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slag till bestyckningsplan för dervararande siö

fäs!ningar. Till ledamöter af nämnde komite 

utses af K. flottan kommendörkaptenen l!,. L. 
Anderson och kommendörkaptenen O. O. Eng
ström. G.O. 

Aug. 9. Siwnerten Amiral af Puke, mörsarefartyget 

Fenris, clJCfsfartyget Brynolf och korvetten 

Svalan skola afföras ur den i signal- och evo-

1 uti on s boken befintliga förteckning öfver stä n. 

diga tecken för de förenade rikenas krigsfar
tyg. G O. 

s. 

" 

" 

d. Ångfartyget Valkyrian skall i början af instun

dande September ställas till Förvaltningens af 

Sjöärendena förfogande för att transportera 

krut till Oarlskrona. G.O. 
10. 

l l. 

Kanonbåten Bogland skall ställas till militär· 

chefens i Oar!skrona station order för verk

ställande af ifrligakommando båtsmans m. fl. 
transporter. G.O. 

J e m te det lotsdirektöron fri h. C. G. von Otter 

bevi ljas en lnånads tjenstledighet, rälmad fr . 

o. m. den 15 Augusti 1876, med rättighet att 

under tiden besöka utrikes ort, och chefen för 

norra lotsdistriktet förordnas att, med bibe

hållande af egen tjenst, under tiden bestrida 

lotsdirektörsom betet dock under viikor att stats

verket härigenom icke tillskyndas någon sär

skild utgift, uppdrogs lit lotsdirektören att be

söka utställningen i Brilssel af föremål tillhö

rande helsovård och anstalter för räddning af 

menniskolif, för att taga kännedom om de i 
sistberörda afseende inom fyr- och räddninO"S· 

b 

väsendet gjorda förbättringar, hvarförutom, så-

som bidrag till bestridande af de med detta 

uppdrag förenade kostnader, at honom anvi-

Aug. 11. 

s. d. 

s. d. 

" 
l'> 

s. d. 
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SfiS ett belopp af 500 kr. att utgå från det i 
1876 ftrs stat fiir lots· och fyrinrättningen upp· 

förda anslag till extra utgifter. K.B. 

Den ledamot i clL'n anbefalda uti Carlskrona 

sammanträdande komit u för uppförande och 

afgifvando af underdånigt förslag till bestyck· 

ningsplan för d:!rvarande sjöfästningar, h vilken 

iir bosatt i Oarlskrona, skall under den tid 

uppdraget varar, uppbära fyra kr. i dagtrak

tamente samt den komiteledamot, hvilken icke 

är bosatt i eller invid Carlskrona skall förutom 

rese- och traktamentsersättning enligt gällande 

resereglemente för resonJa till Carlskrona och 

åter , undfå atta kr. enahanda traktamente; 

skolande de af detta uppdrag föranledda kost

nader utgå af 5:e hufvndtitelns allmänna be

spanngar. K.B. 
'l'illförorclnade vaktmästaren vid f. d. lotsdi

rektörsexpeditionen och sjökarteverkot P. H. 
Bossler förklaras berättigad att fr. o. m. må

naden näst efter den, hvarunder afsked blif

vor honom beviljadt, för sin återståonde lifs

tid från allmänna indragningsstaten uppbära 

en mot nuvarande vaktmästarelönen på sjökar

toverkets stat svarande årlig pension af 700 

kr. KB. 
Cheferna på korvetterna Balder och Gefle 

skola den 14 instundande September taga be

fattning m ed fartygens utrustning och skola 

nämnda fartyg inmönstras den 25 samma må

nad. G.O. 
H. K. H. hertigen af Gottland skall den 23 

Augusti debarkera från korvetten Norrköping. 

Byggmästaren vid Carlskrona station kaptenen 

A . Blix skall afresa till Kiel för att inhemta 
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upp lysningar om derstädes under byggnad va
rande kaserner för matroser och skeppsgossar. 
G.O. 

A ng. l 8. Ordiuarie lti.raren och fön'st!indaren för n avi· 
gationsskolau i Gdle C. A. T..J. Hector bovil
jas pft grand af behörigt bkareLetyg, [ttta må
naders tjcnstlcdighct, rdlmad fdm den 1 in
~;;tunclandc Oktol.Jcr, hvarj cm tc underläruren vid 
skolan Fr. h 1\.grcu förordnas a t t under le 
digheten bc'strida ordinarie Lirare- och före
ståndarolJefattningon Yid nämnda skola. K.B. 

S. d. Uppå framshillning af Förvaltningen af Sjö
ii rendena a t t ut beta l ni ng af arvodena för be .. 
fattningar vid flottans informations- och exer
cisskolor måtte, i lik hot mod h vad som redan 
funn es stadgadt rörande arvodena till Lirarne 
vie! .sjökrig~skolan, fil verkställas på si't sätt, att 
nrvodcna utginge med hela årsbeloppet under 
m:"lnaderna fr. o. m. Oktober t. o. m. April 
samt att donna anordning måtto få taga sin 
hörjan redan inncv. års höst, 

har, - dit dc ttberopado stadgandena för 
utbetalning af arvodena vid sjökrigsskolan icke 
äro gtlllande för den del af skolans lärarcper · 
sonal, hvars befattningar äro närmast att för
likna med nu ifdgavarandc, ncmligen kadctt
officerarnc och naviga tions!Hrarno, hvilka upp· 
bära sina arvoden mi'tnad1ligen med 1/

12 
deraf 

hvarjo gång, samt, hvac1 oxercisskolorna vid 
stationorna angår, undervisningen derstädes en
ligt det för skolorna gällande reglemente bör 
fortgå hela året och det dervid anställda be
fäl och underbefäl sftledes bör åtnjuta arvode 
fijr tj enstgöringcn lika siivLll under månaderna 
.Maj t. o. m. Septomber som under månaden 
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Oktober t. o. m. April - Kong!. Maj:t icke 
funnit skäl att till Förvaltn ingens af Sjöären
dcna berörda hemställan hvnrkcn i ena eller 
am1 ra hänseendet lem n a bi fall K. B. 

Aug. 18. Scdnn Förvaltningen af Sjöärendcna förkla rat, 
att, enär, enligt hvad upplyst blifvit, löjtnan 
ten C. A. Hjulhammars tjenstgöring i sj öför
svarsdepartementets komroaudocxpedition upp
hört ·den 28 April 1876, kunde något arvode, 
utiifycr det ban redan erhållit, icke till honom 
silsom adjutant i expeditionen utanordnas ~ 

har, -· dil löj(nanten Hjulbammar, som ge· 
nom G.O. den J 8 -;'\Iaj 1875 beordrats att t. v. 
tjens(göra. s:"lsom adjutant i sjöförsvarsdL1par
tc men tcts l(ommandoexpedition, måste anses 
fortfarande innchaf\'a denna befattning, så 
!:inge hans fiirorun::mclc icke upphört eller an
Han officer blifvit beordrad att befattningen ut
öfva och intetdera af dessa fall h lirvid egt rum, 
- Kong!. l\Iaj:t funnit bemälde löjtnant eller 
hans lagligen befullmäktigade ombud berätti
gad att nppbära och qvittera arvode för den 
befattning Hjulhammar, ehuru för tillfäll et 
sjökomm cnderad, fortfarande innehar. K.B. 

S. d. Vid föredragning af en utaf kyrkoherden G. 
R. Edström samt riksdagsfnllmtlktigen P. O. 
Hörnfeldt, såsom ombud för Sjölevads försam· 
ling i Hornösands stift, ingifven ansökl1ing 
om befrielse för 2G nummer af Norrlanels 4:o 
båtsmanskompani från förestående uppfordring 
till tjenstgöring under åren 1876 och 1877 
för att i stället användas s5som biträden vid 
pHgftendo kyrkobyggnad, 

har Kongl. l\Iaj:t, i hetraktande af hvad 
chefen för flottans milihtrpcrsonal härvid an-



160 Aztgnsti. 

fört , icke funnit skäl att till förevarande an
sök ning lcmna bifall. Dep.-chefs emb.-skr. 

Aug. 18. Byggmästaren viu Carlskrona station , kaptenen 
A. Blix, hvilken erht1llit uppdrag att afresa 

till Kiel för att inhcmta nödiga upplysningar i 
afseende på de i nämnde stad redan befintliga och 

t:nligt hvad uppgifvits under byggnad varand e 

kasern m. fl . inrättningar för matroser och 

skeppsgossar, skall för detta ~ppdrag åtnjuta, 

under resa i Sverige, res9- och truktamonts· 

ersättning enligt gällande resereglemente samt, 

å utrikes ort, t raktamente a 12 kr. om dagen 

fr. o. m. dagen näst efter den då Sverige lemnas 

t. o. m. den dag då återkomsten till Sverige sker 

jemte godtgörelse för resorna utom riket äfven· 
som för andra i och för uppdragets fullgörand e 

oundgängliga utgifter enligt räkning, som af 

militärchefen godkännes; skolande samtlige 
häraf uppkommando kos tnader bestridas af 5:e 

hufvudtitelns allmänna besparingar. JLB. 

tl. d. Sedan t. f. kompanibefälhafvaren, kaptenlöjt
nanten i K . fl:s reservstut A. Blom hos Kong!. 

Maj:ts befallningsh. i Kalmar län, yrkat att, 

enär rusthållarneför biitsmansnurnret 135 Hult
mun vid Södra Möre l :a indelningskompani 

icke kunnat förrnäs att till båtsmannen utgif

va hans l0neförmåner in natura för ett tjen

steår, räknadt fr. o. m. den 15 Juli 1875 till 

samma tid 1876, rusthåHarne måtte åläggas 

att utbetala dessa förm åner med tillsammans 

118 kr., hvartill komme, för föregående tjen·· 

steår intill den 15 Juli 1875, obetald ko betes
och hushyreersättning mell tillhopa 12 kr. 75 

öre, af hvilkct sistnfimndn belopp rusthållarne 

Carl Johan Frunsson, Johan .Johansson och 

· ; 
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J o han Peter Pettersson vore skyldige att be
tala hvar sin tredjedel eller 4 kr. 25 öre , men 

rusthållarna dessa yrkanden bestrid t, har Kongl. 
J'llaj:ts bemälde befallnings h. genom utslag den 

8 :Maj 1876 ålagt rustbållarne för nämnda 

båtsmansnummer att genast till sökande kom

panichefen för båtsmannen Hultman, till den
nes gocltgörelse, erlägga fordrade 118 kr. och 

dessutom rusthållarne Carl J o han Fransson, 

Johan Johansson och Johan Peter Pettersson, 

på dem särskildt belöpande, utan anmärkning 
Jemnacle oguldne löneförmåner af ko betes- och 

bushyreersättning mec tillsammans 12 kr. 75 

öre, hvaraf 1
/ 3 skulle med 4 kr. 25 öre afhvar 

och en bland dem gäldas. 
På klagan af J o han Johansson, Gustaf J O

hansson m. fl. intressenter uti ifrågavarande 
båtsmansnummer har Kong!. Maj:t, enär några 

skäl som kunnat verka till ändrin15 i det öfverkla· 
g ad o utslaget, icke blifvit förebragta, funnni t 
godt detsamrna fastställa ; dock att, vid blif

vande liqvid med båtsmannen afdrag skall 
ega rum för bvad rusthållarne lagligen kunna 

visa redan vara af det ådömda beloppet gul

det. K. res. 
Aug. 18. Sedan förslagsritningar för anbringande af stång

torpedos för flottans ängbarkasser och ängslu

par blifvit upprättade i enlighet med dem, 

hvilka blifvit tillverkade för minångslupen 

Spring, 
förordnas, att flottans samtlige barkasser och 

slupar, som äro försedde med ångkraft, skola 

apteras för användande af stångtorpedas i huf

vudsaklig likhet med försbgsritningarne, hvil

kas fastställelse uppdrages åt chefen för varfs-
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byrån , äfvensom att kostnaden för apteringen 
sbdl utgå af anslngot Jlå 5:o hufvucltiteln till 
flottans nybyggnad och unclerhftll. K.B. 

Aug. 18. Kanon b å ten 1\Iotala skall, seelan han efter 
eskaderns uppliisning återkommit till stationon 
förses med fulla fönåd för att i och fiir hy
drografiske undersökningars verkställande afgå 
till rikets vostra kust samt derefter å samma 
kust förblifva under höst och vintormånaderna 

" 
19. 

s. d. 

" 23. 

s. d. 

Kanonbåtens bosättningslista för denna ex
pedition ändras i sft m[ltlo , att i shillct för 
den i dcns:-~mrna upptagna 2 skeppsgossar korn
monderas en dykare och en 3:c Id. sjöman. 
G.O. 

Liijtnanten C. G. W. Bretzner skall fr. o. m. 
den 25 Augusti och under löitnanten C. A. 
Hjulhflmrnars sjökommendering i hans ställe 
ijen slgöra si'tso m adjutant i sjöförsvarsdepar-
tementets kommanclocxpcclibon. G.O. 
Kaptenen A. P. Lilliehöiik skall fr. o. m. den 
l näst k. Sepi cm ber och under kommondör
kapten Pcyrons sjökommendering bestrida 
chefsbefattningen för sjöförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition. G.O. 
Kommendören i K. fl:s reservstat m. m. frih. 
Th. Cederströms und. berättelse öfver den af 
honom innevarande år förrättade genoralmön
string mod södra distriktet af flottans båts
manshåll har Kongl. 1\faj:t funnit icke till nå
gon dess åtgärd föranleda . Dep.-chefs emb.
skr. 
Förvaltningen af Sjöärendena medgifves att 
- seelan aftal blifvit afslutadt med firman 
Whitehoad & C:ni i Fiume om leveranser af 
dels en torpedoutskjutningsapparat för det vid 
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Bergsunds mekaniska verkstad besi.älda min
fartyget Ran till do delar, som det kontrakts· 
enligt icke :111\ge YOrkstaden att förfärdiga och 
dels en full stnndig sådan apparat att anbrin
gas på land,- till samma finna utbebia äskad t 
förskott till en tredj edel af betalningssumman 
för apparatcma., utan att borgen derför lcm
nades. KB. 

Aug. 24. Eskaderchefens å korvetton Thor blåsande be
fälstecken skall r.eclhalas dagen näst efter den 
dB, korvetton till Carlsinona station återkom
mit. G.O. 

s. d. 

" 26. 

Kanonbåten Hagland skail, då han icke i en
lighet med G.O. d. a. användes , förhlggas i 
l:a beredskap. G.O. 
Korvetten Thor, monitorn Loko, briggen N or
donskjöld, kanon båtarna Gun bild, Carlsund, 
Alfhild, Sigrid, Aslög och Svonsksund, skepps· 
gossebriggame Snappopp och Skirner samt 
ängkranpråmen .M. l skola uppläggas och af
mönstras. 

Korvettorne af Chapman och Lagerbjelke 
skola förläggas i 3:e beredskap och afmönstras 
samt skeppsgosse briggen af \Virsen förläggas 
i 2:a beredskap och afmönstras, h varefter dessa 
tre fartyg, för att an vänelas vid exercisskolor
nas manskaps och skeppsgossarnas förbere 
dande öfningar i sjömanskap, skola ställas till 
voaorbörando militärchefs förfogande under den 
tid dylika öfningar af honom anses böra ut
föras; 

PansarbiHarne Ulf, :Folke och Sölvo samt 
kanonbfttcn Ingegerd skola förläggas i 2:a be
redskap ocb afmönstras. 
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Kanonbåten Astrid skall förläggas i l :a be
redskap och afrnönstras samt derefter ställas 
till militärchefens order för att verkställa båts
mans m. fl . transporter. 

Ångfartyget Valkyrian skall förläggas i l :a 
beredskap och ånyo ställas till militärchefens 
order. G.O. 

Aug. 26. Inspektionen af korvetten Norrköping skall 
verkställas i Matvik i början af nästkommande 
September månad 1 så tidigt att korvetten må 
derifrån kunna afgå för att i Oarlskrona in
träffa omkring den 10 samma månad. G.O. 

, 29. Till militärchefen vid Stockholms station in
komna ansökningar för 5 elever vid Rydberg
ska stiftelsens praktiska sjömanskola om an
tagning till skeppsgossar vid flottan få 1 ehuru 
desamma 1 till följd af desse elevers deltagande 
uti innevarannde års öfningsoxpedition med 
styrelsens brigg Carl J ohan 1 inkommit efter 
den i gällande reglemente föreskrifna tid 1 lik
väl upptagas till pröfning jemte öfriga inkomna 
dylika ansökningar. 

S. d. Hos Kongl. Maj:t hafva hemmansegarue i Hernö 
socken af vestraN orrlands län1 såsom dolegare i 
båtsmansroten •. iW. 9 W agn borg vid N ordands 
3:e kompani anhållit1 att1 då nämnde socken 
numera genom K.B:t den 2 Augusti 1872 vore 
i administrativt1 judicielt och kameralt hänse
ende förenad med Hernösands stad, roterings
skyldigheten för ifrågavarande rote måtte1 på 
sätt för stadsjord i allmänhet vore författnings
enligt medgifvet och redan i afseende å den 
staden i öfrigt åliggande roteringsskyldighet 
egde rum få utgöras medelst erläggande af 
vakansafgift och roteintressenterna således be · 
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frias från skyldigb et att vid inträffande va
kans uppställ a rekryt för roten; 

Och har Kong!. :Maj:t1 - då den omsttln ~ 
digbeten att Hernö socken numera blifvit med 
Hernösands stad förenad icke kan lagligen 
verka ändring i sättet för utgörande af de 
socknen åliggande allmänna onera och bcs,·är 
samt dAn ifråg,tsatta förändringen både skulle 
medföra rubbning i båtsmansindelningsverket 
och sannolikt framblla ett lika berättigadt 
anspråk från egarne af de till roten .M. 3 vid 
samma kompani indelade, likaledes i Hornö 
socken belägna hemmanen Goresta och Ston
hammar att få erlägga vakansafgift i stället 
för att utgöra effektivrotering, 

i öfverensstämmelse med såväl Kongl. :Maj:ts 
befallningsh:s som karnmarkollcgii hemst:;tllan, 
icke funnit skäl att till ansökningen lemna bi
fall. K.B. 

Aug. 31. Under kanonbåten Motalas uu förestående ex
pedition skola kanonbåten tillhörande 2 kul
sprutor lcmnas i land. G.O. 

)) 

" 

Kaptenen G. E. Ulff och ingoniören J. L. 
Frykbolm skola besöka England m. fL länder 
för att in hemta kännedom om senaste tids upp
finningar och förbättringar i hvad till sjökrigs
materielen hörer. G.O. 

2. Kaptenen J. D. Barclay skall den 19 Sep
tember taga befälet öfver kanonbåten Hogland 
efter kaptenen A. R. Gyllensköld, som nämn
dc dag från detta befäl afgår. G.O. 

4. Kaptonen J. A. V. Bmckstriim skall fr. o. m. 
U.en 14 September, samt under ue~1 tid löjt
nanten J. A. EkPlöf är sjökommenderad på 
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korvetten G e fl e i hans ställe tjonstgöra såsom 
kadettofficer vid sjökrigsskolan. G.O. 

Sept. 4. Pansarbåtarne Ulf, Polka och Söhe skola ru· 
stas och förses med 3 veckors proviant och 
utredning för att kunna utgå på expedition i 
Stockbolms skärgård samt inmönstras den 11 
September; och skola chcfe::-na den 6 samma 
månad taga befattning med fartygens u trust 
mng. G-.0. 

S. d. Korvetton N arrköping skall efter ?i torkomsten 

till Carlskrona afrustas , afrnönstras och upp
läggas. G.O. 

" 

" 

5. Chefen å kanonbåten Ingegerd skall den 20 
Soptom ber taga befattning med fartygets ut
rustning och skall kanonbåten inmönstras don 
26 s. m. och derefte r af gå till G attlands östra 
kust i ändarnål att lemna nödstäida fartyg bi

stånd. G.O. 
6. Under ledning af en kommission, beståondo 

af chefen i Förvaltningen af Sjöärendena, kom
mendören A. G. R von Feilitzen, öfverdirektö
ren .J. C. A. d'Ailly, kommendörkaptenen 
Kreuger och kommendörkaptenen .J. U. G. 
Ameen, skola försök anställas i Stockholrn s 

skärgård med pansarbåtarne Ulf, Folke och 

Sölve . G.O. 
s. d. lagfartyget Kare skall förses med 2 veckors 

proviant och ställas till den genom G.O. d. å. 
förordnade kommissionens förfogande. G .0. 

" 
8. Sedan stadsfullmäktige i Carlskrona, med an-

mälan af stadsfullmäktiges beslut att under 
vissa vilkor åtaga sig uppförande af ny bygg 
nad för elementarläroverket dcrstädes, b vilken 
skulle förläggas vid den del af Amiralitets

torget, som, bonämnes Amiralitetsslätten, norr 
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om dervarande klockstapel med det tomtut
rymme i öfrigt, som en upprättad planritning 
utmärkte, på gmnd af föreskrifterna i 9 § 2 

morn. samt 1 O § i byggnadsstadgan för rikets 
städer den 8 Maj 187 4 anhållit att, enär de
r as beslut om platsens användande för berörda 
ärrdamål innefattade fråga om den för Carls
k rona stad gällande stadsplan, fastställelse 
måtte moddelas å beslutet att för ifrågavarande 
ändamål intaga och bebygga nämnde plats å 
am:tstorget, 

samt stadsfullmäktige derefter till följd af 
i ärendet infordradt yttrande anfört, att fråga 
icke vore att bobygga slätten utan endast den 
bergiga platsen intill am:tsgatans sträckning, 
h vilken redan genom befintliga planteringar 
skulle vara från det för militära öfningar af
sedda utrymme undantagen, samt att lärover
kets byggnad kunde erhålla tillräckligt utrym
me äfven i det fall att dbtsamma icke sträck
tes fullt så långt söderut som på den af stads
fullmäktige företedda kartan öfver belägenhe
ten blifvit föreslaget, genom hvilken förändring 
i planen ett fullkomligt lika stort utrymme 

som nu användes, skulle kunna reseveras åt 
flottans militäröfningar, 

har Kongl. :Maj:t, enär det icke blifvit åda
galagdt att Carlskroca stad eger rätt förfoga 
öfver den plats vid am:tstorget derstädes, der 
läroverksbyggnad afsetts att uppföras, med fä
stadt afseende å h vad af Förvaltningen af Sjö
ärendena samt öfverkommendanten och mili
tärchefen i Carlskrona blifvit anfördt angående 

angelägenbeten att bibehålla samma plats för 
att fortfarande såsom hittills kunna använda 

14 
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densamma för militära ändamål , icke funnit 
skäl att till stadsfullmäktiges i Oarlskrona 
gjorda framställning lemna bifall. K.B. 

Sept. 8. Enär det genom K.B:t den l OktoLer 1875, 
för anordnande af embetslokal i huset JYi. 11 
å Riddarholmen åt chefen för :lottans militär
personal och bans stabsexpedition, p~ 5:e huf
Yudtitelns allmänna besparingar anvisade Le
lopp af 810 kr. öfverskridits med 205 kr. G8 
öre, medgifvcs att det sålunda öfversl,jntando ];Je

loppet af nämnda besparingar utbetalas. K.B. 
S. d. Af Förvaltningen af Sjöärendena afgifven be

berättelse om fartygs- och husbyggnader samt 
andra arbeten vid flotians stationer år 187n 
har Kong!. Maj:t funnit icke till någon sllr
ski ld åtgärd förunledn. Åt Förvaltningen upp
drages att näsile :"tl' och framgent lirligcn, i 
sammanhang med berättelsen angttendo ycrk
ställda arbeten vid flottans stationer jemväl 
inkomma med berättelse om fortgf'tngcn af de 
fartygsbyggnader ocl~ öfrigo anskaffningar, bvil
ka till följd af särskildt meddelade föreskrif
ter, genom Fön·altningens försorg vid enskil
da verkstäder och inrättningar under det före· 
gående året egt rum. K .B. 

S. d. Kaptenen G. E. Ulff och ingeniören vid ma
riningeniörsstaten J. L. Frykholm, h,·ilka be
ordrats att under en tid af högst 3 månader 
bosöka England med flere länder, i ändamål 
att inhcmta kännedom om senasto tidens upp
finningar och förbättringar i b vad till sjökrigs
matericlen hörer, ega beräkna för resorna inom 
Sverigu orsilttning enligt gtlllande reseregle
mente, l'amt fri\n och med dagen niist efter 
den, då Sverige lcmnas till och med den då. 
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de dit återkomma, traktamentsersättning af 
25 sh. sterling hvanlera om dagen och dessutom 
särskild godtgörelso ftir resorna utom riket, äf
vensom för andm för uppdragets fullgörande 
oundgängliga utgifter enligt öfver verkliga kost
naden afgifven räkning, som utaf Förvaltnin
gen af Sjöärendena godkännes; skolande samt
liga häraf föranle:l.da utgifter bestridas af an
slaget till stipendier för sjöofficerare under flll~ 
shlllning i utbndsk tjenst rller kommenclrring 
utrikes. K.B. 

Sept. 8. Scdan lotsåldermannen vid Göteborgs lotsplats 
i vestra lotsdistriktet O. F. Ro cm pk e s en k a 
A ngnsta Roempke, hos direktionen öfver am:ts
krigsmanskassan anhållit att v,uda. tillagd gra
tial uti am:tskrigsmanskassan efter sin aflidne 
man; men bemälda direktion, vid det förhål
lande att mannen vid sin död endast tjenat i 
nio år och sju månader, förklarat sig icke 
kunna emot lydelsen i 67 § 2 mom. af det 
för kassan gällande reglemente den 2G Okto
ber 1838, enligt hvilken en tjenstetid af 10 
år, från 20 års ålder, räknad t, erfordras för 
a t t åt delegares en k a bereda gratial till hälf
ton af det belopp staten bestämmer, tilldela 
sökanden något gratial, 

samt direktionen, - då likväl uti det af 
denna den 30 Juli 1862 ingifna, af kassans 
delegarc för deras del godkända förslag till 
förnyadt reglemente för kassan blifvit föresla
get, att onka eller b:.un efter delegare~ som i 
fem oafbrutet på hvarandra följani!le år, räk
nade från 20 års ålder, varit i tjenst, skulle 
undfå fullt gratial och att en tjenstetid af min
dre än 5 år, dock minst ett år, skulle med-
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föra rättighet till halft gratial, samt denna 
öfverenskommelse, enligt nåd. medgifvande, 
vid flera särskilda tillfällen fått till ä m pas, ehuru 
reglementsförslaget i ~:;in helhet ännu icke blif
vit pröfvadt, - hemställt att berörda öfver
enskommelse måtte få tillämpas äfven på före 
varande fall samt enkan Roempke således få 

sig tilldeladt fullt gratial ur kassan, 
har Kong!. :Maj:t i betraktande af hvad här · 

vid anfördt blifvit, tilldelat lotsåldermanneJ; 

Roempkes enka Augusta Roempke fullt gratial 
ur am:tskrigsmanskassan. K.B. 
Sedan genom K.B. den 18 nästlidne Augusti 
medgifvits att i afseende å öppningen uti för-
sänkningen i sundet mellan vestra Hästhol 
men och Almöudde den förändring måtto vid
tagas, att djupet å en sträcka af omkring lOO fot 
närmast Hästbolmon ökas till 20 fot vid me
delvattenstånd, skall nämnde arbete vid lämp· 
ligt tillfälle utföras af manskap från exercis
skolan vid Carlsinona station. G.O. 

" 
15. Oberoende af den i det med Bergsunds me-

kaniska verkstads aktiebolag den 27 Juni 187t3 
afslutade kontrakt om byggande af minfarty
get Ran bestämda hållbarheten hos jernet vid 
sträckning, medgifves bolaget att till minfar
tyget använda sådan god plåt af svensk till
verkning, som hittills begagnats vid byggande 
af fartyg för flottans räkning. K.B. 

S. d. För beredande af tillräckligt utrymme vid 
navigationsskulan i Göteborg åt eleverna vid 
navigationsafdelningcn derstlidcs, tillåtes, det 
sär~kild lokal för meddelande af undervisning 
i skeppsbyggeri för instundande las år får an · 
skuffas, för hvilket ändamål till direktionens 
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för nämnda skola förfogande anv1sas ett be
lopp af högst 2000 kr. att, på direktionens, i 
mån af behof utaf Förnitningen af Sjöären
dcna utbetalas ; 

I sammanhang härmed och då vid upprät
tande af t.keppsbyggoriafdelningen vid ifråga
varande uavigatiousskola afsctts att jornväl 
denna afdclning skulle inrymmas i don bygg
nad, som af Göteborgs stad borde för naviga
tionsskolan tillhandahållas, - i följd hvaraf 

särskilda kostnader för anskaffande af lokal 
åt skeppsbygggoriafdelningon icke beräknats 
vid beviljandet af anslaget till berörde afdel
ning, - anbefalles kommorsekollegium att gå 
i författning der01n att stadsfullmäktige i Gö· 
teborg blifva hörde, huruvida staden finnes 
villig att, så länge undervisningen i skepps
byggeri är derstädes förlagd, kostnadsfritt upp
låta lokal för upprätthållande af undervisnin
gen i berörde ämne; egancle kommorsekolle
gium att, sedan stadsfullmäktiges yttr:;mde af
gifl'its, moll detsamma jemte eget und. utlå
tande i ämnet inkomma. K.B. 

Sept. 15. At Förvaltningen af Sjöärendena uppdrages 
att med skeppsbyggaren Samuel White i East 
Cowes i England uppgöra aftal om förfärdi
gande för korvetten Gefles räkning af en ång
slup af 27 engelska fots längd med utrednings
och reservpersedlar att levereras i Cowes så 
tidigt år 1877,, att ångslupen kan af korvetten 
på dennas emot slutet af :Maj månad samma 
år förväntade hemfärd från nu anbefald ex
pedition derstädes afhemtas; skolande det för 
ifrågavarande slup betingade pris, 495 L. be
stridas af fonden för krigsfartygs byggande. K.B, 
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Sept. 15. Sedan vid pröfning af syn å torpet till roten 
.iw. 46 vid norra Hallands bfttsmanskompani, 
Kong l. 3\Iaj:ts befallnings h. i Hallands län uti 
resolution den 20 November 1875, enär enligt 
synemännens åsigt Jet tillkomme Låtsmannen 
att bristerna å torpet sjelf afhjclpn, funnit an
nat yttrande i dett11 mål ej erfordras , än att 
kompanichefen borde hålla hand dt>röfver att 
sådant skedde inom utgången af Juni månad 
innevarande år, 

har Kongl. lVIaj:t, uppft häröf\·er af chefen 
för nämnde kompani kaptenen i K. fl:s r eserv 
C. G. Centervall förd klagan, enär enligt § 4 
i Förvaltningen af Sjöärcndcn::t och kammar
kollegii på K.B:t den 11 D ecember 1845 grun
dade kungörelse, angående sättet för verkstäl
lighet af syner å båtsmanstorp, den 30 Janu· 
ari 1846, det tillhör Kongl. Maj:ts befallnings h. 
sodan instrument öfvcr synen inkommit, att, 
efter vederbörandes hörande, pröfva och be
stämma om, med afseende å de anmärktr. bri
stemas beskaffenhet, dc böra af båtsmannen 
eller rotehållame afhjelpas, men berörda före
skrift icke blifvit uti förevarande mål iaktta· 
tagen, - funnit skäli gt att, med undanröd
jande af den öfverldngade reso lutionen, visa 
målet åter till Kongl. lVIaj:ts förbem älda be
fallningsh .. som eger att detsamma tilllaglik
mätig behandling upptaga. K. res . 

S. d. Vid pröfni ng af syn å torpet till roten .A1. 41 
vid norra Hallands kompani har Kong l. 1\Jaj:ts 
befallningsb. i Hallands län uti resolution den 
20 November 1875, enär, enligt synemännen s 
åsigt, det tillkomme båtsmannen att sjelf bota 
åtskilliga anmärkta brister å manhuset vid ifrå-
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grtVarande torp, funnit nnnat yttrande i detta 
mrtl ej CrfiJl"LJ ras, f.il1 att kornpanichefL' t1 borde 
hålla lmnc1 Lleröfvrr att sådant skedelo inom 
utgången af Juni muuad år 187G. 

u p på näröfver af ch efen för nämnda kom
pani kaptonen i K. fl s rrserv C. G. Centor
vall fiirc1 klagan, har Kungl. :Maj:t, enär, en
ligt ~ 4 i Förvaltningens a f Sjöärendena och 
kammarkollc'gii på K .B:t den 11 December 
18-15 grnndadc kungörelse , angående sättet för 
verk ställighe t af syner å båtsmanstorp den 30 
Januari 184G, det tillhör Kongl. Maj:ts befall
ningsb. , sedan inst rument öfver synen inkom
mit, att, efter vederbörandes hörande, pröfva 
och bestäm ma om, med afseende å de an
mllrkta bristemas beskaffenhet, de böra af båts
mannen eller rotehållarno afbje lpas, men be
rörda föreskrift icke blifYit uti förevarande 
mäl iakttagen , funnit skäligt, med nndanröd
jande af den öfvcrklagade resolutionen, visa 
rnt'llet åter till Kongl Maj:ts bemälde befall
uingsL., som ogcr att detsamma till laglikmä
tig behcmdling ånyo företaga. K. res. 

Sept. 15. Vid pröfning af syn å torpet till roten .M. 4 7 
vid norra Hallands båtsmanskompani har Kongl. 
:Maj:ts befallningsh. i Hallands län genom re
solution den 20 November 1875 funnit annat 
yttrande i detta mål ej erfordras än att kom· 
panichefen borde hålla hand deröfver, att bo
ta ndet af åtskilliga anmärkta brister å torp
huson genom båtsmannens egen försorg skedde 
inom utgången af Juli månad år 1876. 

Uppå h äröfver af chefen för nämnda båts
manskompani kaptenen i K. fl:s reserv C. G. 
Centervall förd k lagan har Kongl. lVIaj:t, enär 
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j emlikt § 4 i Förvaltningens af Sjöärendena 
ooh kammarkollcgii på K.B:t den 11 Decem
ber 1845 grundade kungörelse , angående sät
tet för verkställighet af syner å båtsmanstorp 
den 30 Januari 1846, det tillhör Kongl.l\tlaj:ts 
befallningsh., sedan ins trument öfver dylik syn 
inkommit, att, efter vederbörandes hörande 

' prötva och bestämma, om med afseende å de 
anmärkta bristernas beskaffenhet, de böra 
af båtsmannen eller rotehållarue afhjelpas, 
men berörda föreskrift icke blifvit uti föreva
rande mål iakttagen, funnit skäligt med un· 
danrödjaode af öfverklagado resolution en, visa 
målet liter till Kongl. :Maj:ts befallningsh., som 
eger att detsamma till laglikmätig behaudling 
!lnyo företaga. K. res. 

Sept. 15 . Ett belopp af 500 kr. må af det uti 1876 års 
stat för sjökartaverket till tryclmingskostna
der, extra arbeten m. m. uppförda anslag till 
docenten vid Upsala universitet A. W. Cro
nander utbetalas för fullföljande innevarande 
års höst af fysiska och hydrografiska under
sökningar i Östersjön och Kattegat mot skyl
dighet att delgifva sjökartaverket alla de af 
nämnda undersökningar härflytande resultater, 
som för sjökm·teverket kunde vara af vigt. 
K. B. 

S. d. Sedan direktionen öfver andskrigsmanskassan 
i anledning af lotsåldermannen vid Sundsvalls 
lotspi ats J. Gran bergs ansökning om afsked 
med pension och fyllnadspension, vid det för
hällande att pensionsafgifter icke blifvit till 
kassan erlagda för tiden före hans befordran 
till sekundlots, samt i följd häraf ännu tre är 
återstode, under · h vilka pensionsafgifter borde 
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betalas, för att Granberg skulle hafva fullgjort 
det för pensions erh åll ande stadgade vilkor 
om sådan afgifts erläggande i 30 år från 20:e 
åldcrsåret, förklarat honom for det närvarande 
icke berättigad till pension, 

har Gran berg anhållit att Kong l. l\Iaj:t måtte 
tillerkänna honom redan nu rätt till pension 
och fyllnadspension efter från lotsverket er
Mllet afsked. 

Enär Kong l. 1\iaj:t, efter anmälan af bemäl· 
da direktion att pensionsafgifter från lotslär
lingar icke alltsetlan lir 1820 till kassan ingått, 
uti K.B:t den 14 J uh 1869, med afseende å 
de svårigheter, som vore förenade med infor
draodet af retroaktiva afgifter för de lotsar 
och lotshirlingar, hvilka hittills icke afvetat 
sådan afgift, bifallit att af direktionen fram
stäldt yrkande om retroaktiva afgifter af lots
lärlingar eller af lotsar, hvilka förut tjenat 
såsom lotslärlingar, finge förfalla, så att af
gifter till kassan endast från och med år 1869 
och framgent skulle utgå af de lotslärlingar 
som då voro eller framdeles kunde blifva med 
styrsedel förs edde ; samt, vid sådant förhållande, 
den omständighet att pensionsafgifter för Gran
berO' icke tillaodokommit kassan under den o o 
tid från den 4 Juli 1837, då han blef med 
styrsedel fö rsedd, till dess han den l :Mars 
1849 till sekundlots befordrades, icke bör ver
ka till minskning i Granbergs rätt att tillgo
doräkn a sig jemväl dessa år för pensions er
hållande, 

har Kong!. :Maj:t förklarat bemälde Gran
berg, hvilken allt sedan sistnämnde tid erlagt 
stadgade pensionsafgifter och i öfrigt uppnått 
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den för l pensions erhållande . föreskrifna Ief

nadsålder, bör vid afskedot ut· lotsverkets tjenst 

i vanlig ordning tilldelas pension med fyll
nadsponsion. K.B. 

Sept. 15. Kong!. 1\laj;t !tar icke funnit skäl lernna bi.

fall till en gördolmakaren U. F. Sporrong, i 

ogenskap af miilsman, om tillstånd för hans 

Lrodor K. E. Sponong att innevarande års 

höst fi't undergå pröfning för vinnande af in
träde i sjökrigsskolan, oaktadt ansökan dcrom 

blifvit aflemnad efter ansökningstidens utgtlng. 
Dep.··chefs emb.-skr. 

S. d. I anledning af gjord anmälan alt i följd af 

de ökade göromålen inom sjöförsvarsdeparte

mentets kansliexpedition, det vore af nöden 

att, för deras behöriga bestridande kunna pli
räkna biträde af e. o. tjonstemän, som tillika 

i h[indolse af sj u k dom eller annat förfall för 

expeditionens ordinarie tjenstemanspersonal 

kunde dess tjenster förrätta, samt att till er

sättning h[irför enelast funnes att tillgå det i 
g[ilJande öfvcrgftngsstat till amanuenser, skrif

biträden m. fl. uppförda anslag af 1,300 kr., 
h vilket belopp visat sig icke vara för ända

målet tillräckligt, 

samt med hänsyn j e m väl dertill att i den 

för expedition en fastställda normalstat de för 

ifri\gavarancle ändamål afseelda medel beräk

nats till 2,500 kr., meclgifves att, på sätt sist

lidne ftt· ogt rum, äfven år 1876 ett belopp af 

1,200 kr. må för sam1na ändamål stilllas till 

chefens för sjöförsvarsdepartementets elisposi

tion att af Förvaltningen af Sjöerendena ut

beta las från anslaget på ö:e hufvudtiteln för 

extra utgifter. KB. 
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Sept. 15. Å 5:e bufvudtitelns anslag till extra utgifter 

anvisas för år 1876 ett LeJopp af 300 h. att 

ställas till chefens fur sjöforsvarsdeparte>men

tet disposi tion för att användas till gocltgörelse 

åt don officer, som ul1llor året tjonstgjort så

som bibliotekarie vid samma departements 

bibliotek. KB. 
s. d. 

s. d. 

" 
18. 

" 
20. 

" 
21. 

" 
22. 

Såsom ersättning till don o. o. vaktbetjont, 

som under ordinarie vaktmästaren vid sjöför

svarsdopartementot C. G. Carlsson beviljad 

tjenstlcclighet, för holsans vi\rdando, hans gö· 

romfil förrättat, anvisas · ett belopp af 75 kr. 

att utgå af 5:o hufvucltitelns anslag till e;,tra 

utgifter. K.B. 
PausarMtarne Ulf, Folke och Sölve skola se

dan de fttcrkornmit till stationon och de an-

befalda försöken blifvit afslutado, afrustas, af

mönstras och upplliggas. G.O. 

Soclan löjtnanten C. A. Hjulhammar återta

git sin tjenstgöring såsom adjutant i sjöför-

svarsdepartementets kommandoexpedition, skall 

löjtnanten C. G. \V. Bretimer fr. o. m. denna 

dag och under den tid kaptenen A. P. Lillie· 

höök är tillförordnad chef för sjöförsvarsde

partementets kommandoexpedition, i hans ställe 

tjenstgöra såsom adjutant i nämnde expedition. 

G.O. 
Kanon båten Ingegerd skall, med anledning af 

G.O. d. å inmönstras den 28 September. G.O. 
IJöjtnanton O. E. G. N arrbom skall såsom 

tillfälligt biträde tjenstgöra i militärbyrån. G-.0. 
Åt en komite uppdmges att inkomma med ut

låtande och förslag: 

dels huruvida konstruktion, anskaffning samt 

försöks- och inskjutning af artilleri- och an-
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dra skjutvapen såväl för armens som för flot

tans räkning lämpligen må kunna genom en 

och samma myndighet åstadkommas, 

dels om ock, i så fall, hvilka åtgärder böra 

vidtagas för att för framticlen ordna kanon

tillverkningen på ett sätt, som, mer än det 

för n~trvararande anlitade anskaffningssätt lem

nar utsigt att utan uppskof erhftlla elen ka

nonmateriel , hvaraf svenska staten kan vara i 

be h of. 

Till ordförande i denna komite, som skall 

sammanträda i hufvuclstaden den 2 Oktober 

187t) utses geueralfälttygmäs(aren och chefen 

för artilleriet frih. O. V. G. I.;eyonhufvucl och 

til l ledamöter i densamma två officerare i ar· 

tilleriet och två sf flottan, h vilka dertill blifva 

kommandovägen förordnade, hvarjemte lenmas 

korniten tillstånd att till sitt biträde antaga 

en sekreterare mot den ersättning, som fram

deles på framställning af korniten kan varda 

bestämd. 

I sammanhang härmed förordnas, att, i en

lighet med h vad i likartade fall förut egt rum, 

de af komitEm som äro bosatte i landsorten, 

skola, jemte ersättning för resorna från deras 

hemvist till hufVt1dstaden och åter enligt gäl

lande resereglemente, ega uppbära 8 kr., och 

de härstädes bosatte 4 kr. i dagtraktamente 

under den tid uppdraget varar; kommande ar

meförvaltningen att undfi\. föreskrift, att de 

bäraf föranledda kostnader, hvilka, sedan de 

blifvit i sin helhet kända, skola bestridas till 

ena hälften af 4:e och till andra hälften af 

5:e hufvudtitelns allmänna besparingar, till 
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bemälde ordförande och korniten ledamöter 

utbetala. K .B. 

Sept. 22. Pil grund af gjord framställning förordnas att 

5 § i reglementet för K . fl :s mekaniska kår 
den 25 Oktober 1855 skall erhålla följande 

lydelse: 

"Lönlös officer, som ej enligt order är i sta· 

tons tjenst eller vid något dess arbete an

vänd, anses sitsom inom riket permitterad och 

bör årligen i December månad till corpsens 

chef insända uppgift om sin adress; kommande 

elen som under två på hvarandra följande år 

försummat insända sådan uppgift, att ur flot

t:ms rullor afföras. K. kung. 

S. d. Scdau anmäldt blifvit, att löjtnanten B. J. A. 
Lidman under korvetten Tjagcrbjelkes nuva

rande expedition med fara för eget !if räddat 

en båtsman från drunkning, tilldelas löjtnanten 

Lidman, i betraktande af hans såväl vid nu 

ifrågavatl!nde som, enligt hvad upplyst blifvit, ett 

föregående tillfälle ådagalagda och vitsordade 

rådighet och sjelfuppoffring, ett exemplar i 

guld af medaljen utaf 5:e storleken med in· 

skrift "för berömliga gerningar" att i högblått 

band med gula kanter bäras å bröstet; och 

anbefalles statskontoret att om preglingen af 

donna medalj och dess förseonde med band, 

derför kostnaden skall af Förvaltningen af 

Sjöärendena från 5:e hufvucltitcln till extra 

utgifter, efter re q vis i tio n , ersättas, gå i för

fattn ing och medaljen med tillbt>hör derefter 

till chefen för sjöförsvarsdepartornontet öfver

lcmna. K .B. 

S . d. Chefen å ilngkorvetten Balcler, kommendör

kaptenen K. Peyrun bemyndigas att, utöfver 
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det förskott af dietpenningar för 2 månader 

som officerare med vederlikar jemlikt 754 § 

l mom. i reglementet för flottan 3:e delen äro 

berättigade att utbekomma, tillhandahillla de 

ii korvet ten Balder under dess nu förestående 

expedition kommenderade officerare med ve

derlikar ytterligare förskott å dietpenningar, 

för 2 månader, dock utan rättighet för dem 

att åtn juta don i samma paragraf 3 mom. för· 

sta punkten vid elylika förskotts erhållande 

modgifna förmån. ILB. 

Sept. 22. Chefen å ångkorvetten Geflo kommendörkap · 

tonen M. von Krusenstjorna bemyndigas att, 

utöfvor det förskott af dietpenningar för 2 må

nader, som officerare mod vederlikar, j emlikt 

754 § l mom. i reglementet för flottan, 3:o 

delen, äro berLlttigade att utbekomma, tillhan

dahålla de ii korvetten Goflo under dess nu 

förestående expedition kom mendorade officerare 

med vederlikar ytteriigare förskott å dietpen

ningame för 2 månader, dock utan rLltttighet 

för dem att åtnjuta den i sanuna paragraf 3 

mom. första punkten vid dylika förskotts er

h ållande medgifna förmån. KB. 
S. d. Af do retroaktiva afgifter, hvilka till am:ts

krigsmanskassan inbetalas, skall den del der

af, som afser tiden före år 1861, gö ras ränte

bärande och tilläggas pensionsfondens kapital 

utöfver det bolopp af fondens inkomster, !war

med kapitalet skall årligen tillväxa, mon det 

åter, som afser tiden efter nämnde år, då kre

ditiv för pensioneringen i riksstat uppfördes 

och allt sedormera anvisats, skall användas 

för samma pensionerings uppehållande. K.B. 

September. 181 

Sept. 22. En af chefen å kanonångslupen Motala, kap

tenen O. E. dc Ohamps gjord hemställan att 

dc erstittningsbclopp, so m kunna kommr. att 

inflyta för biträde :'lt nödställda fartyg under 

förestående vinterexpedition med kanonftngslu· 

pen l\Iotala till rikets vostra kust, måtto f:'\ 

utdelas till lika belopp åt hvar och en af dc 

å kanonbåten kommenderade nnderbcflllot och 

manskapet, har Kongl llraj:t viii icke funnit 

sbl att bifalla, men deremot förklarat sig 

framd eles sodan berörda fartygsexpedition blif

vit afslutacl, vilja pii. fartygschefe ns framstllll

ning taga i öfyorvhgnndo huruvida fartygets 

bosä ttning må komma i åtnjutande af nl\gon 

gratifihttion . Dep.-chofs omb.-skr. 

S . J. Sodan Stockholms Handels- och Sjöfartsnämnd 

under förmillan af de olägenheter som för sjö

farton på nämnde stad skulle uppstå, derest 

don för anbcfalda försliukningsarbetena i in

fartslederna genom Koclj upet och Finnhålet 

faststäida plan blofvo oförändrad utförd, -

homställt, att sådan förändring i de ifrågasatta 

försänkningsarbetena målte mcdgifvas, att uti 

Kodjupet, hvarest farvattnet endast sk ulle 

hafva en bredd af 30 fot, lemnades er, bot

ten bredd af minst 200 fot, och uti Finn hålet, 

eller sun1et emellan lUgholmen och Hästhol

mon, som enligt planen skulle helt och hållet 

sbngas, den bottcnbrocld, som nu der förefun

nes, äfvensom uti begge dessa farleder ett djup 

cf minst 12 fot under lägsta vattenståndet; 

samt arm6förvaltningen, efter chefens för for

tifikationens hörande, häröfver afgifvot infor

drad t utl åtande; 

så och du chefen för fortifikationen förklarat : 
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beträffande Kodjupet, att han ansåge den 

af Handels- 0ch Sjöfartsnämnden der före

slagna genomfartsöppning af 200 fots bredd 

icke innöbära någon fara för \Vaxholmsinlop

pets försvar, om försänkningen utfylldes till 

12 fots djup och med samma bredd i öfre pla

net som den skulle ega på detta vattendjup, om 

den fulländades enligt förra planen, samt om 

fyllningssten upplades färdig på passande ställe 

i granskapet för att utföras och sänkas i rän

nan öfver försänkningen till genomfartens stän

gande; samt 

hvad auginge Finnhålet, att han oj hyste 

någon större betänklighet mot förslaget att 

detsamma, _som vore väl beskjutet från fäst

ningsverk och batterier, lemnados öppet, om 

utfyllning skedde till 12 fots djup i den ut

stakade förs än kningslinien och om för dess 

hastiga igenstängande vidtages samma färsig

tighetsmått som föreslagits angående öppnin

gen i Kodjupets försänkning; 

har Kongl. Maj:t, i betraktande af hYad så

lunda blifvit anförd t, funnit god t an befalla che

fen för fortifikationen att, till sjöfartens be

främjande under fredstid, vidtaga sådana för

ändringar i planen för försänkningsarbetona 

uti infartslederna till Stockholm, att tillsvidare 

i Kodjupet lemnas en bottenbrodd af 200 fot 

och i det så kallade Finnhålet den botten

brodd som der förefinnes, samt i beggo dessa 

farleder ett djup af 12 fot under lägsta vatten

ståndet; dock att de åtgärder och försigtig

hetsmått, hvilka bemälde chef ansett nödiga 

för att vid krigsutbrott hastigt kunna igen-
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stänga de ifrågavarande öppningarna vidta
gas. K.B. 

Sept. 28. Till ledamöter från K. fL i elen K B genom _ . 

den 22 September förordPade artillerikomiten , 

äro utsedda kommondiircn A. G. R. yon Foi

litzon oeh kommendörknptenen .T. U. G. Am6cn. 

G.O. 
Okt. 3. Sodan Kongl. Maj:t uti proposition till 1876 

års riksdag dels föreslagit grunder för pensio

neringen af K. fl:s officers- och underofficers

corpser, K. fl:s lärare-, läkare-, maskinist- och 

handtvorksstater samt af månadslönare vid fl:s 

militärdepoter och varfsstater dels ock hem

stält att, - under förutsättning att det belopp, 

som Pnligt uppgjodt förslag till delning af 

am:tskrigsmnnsl;:assans pensionsfond ansetts 

vara att tillgå för pensionering af fl:s och lots

verkets gemenskap eller 230,000 kr., till stats

verket iifverlemnades, - samma gemenskaps 

framtida pensionering enligt vissa grunder mil.tte 

utan vidare bidrag från densamma med 1877 
ftrs ingång af statsverket öfvertagas, med skyl

dighet derjemte för statsverket att bestrida de 

före nämnde tidpunkt enligt gällande bestäm

melser beviljade pensioner till fi:E oeh lots

verkets gemenskap, äfvonsom ikläda sig am:ts

krigsmanskassans förbindelser med afseende å 
utbetalning af den afskedade gomenskapen till 

kommande begrafningshjelp, 

och riksdagen antagit vissa grunder för ifrå

gavarande pensionering samt direktionen öfver 

am:tskrigsmanskassan, efter att hafva anbcfalts 

att inbomta andsstaternas yttrande öfver riks

dagens beslut i de delar deraf, i hvilka ytt-

16 
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randl'\rätt dem tillkomme, med så dant ocl1 eget 
yttrande till Kongl. 1\'Iaj:t inkommit, 

har Kongl. Maj :t, hvad först auginge frågan 
om pensioneringen af fl:s befäl och underbefiil 
med deras vederlikar , 

enär de af riksdagen för dess del i berörda 
afseende antagna grunder icke innefattade af
vikolse från de af Kongl. Maj:t föreslagna af 
den vigt, att dess::. förändringar borde föra n
leda till afslag å riksdagens framställning och 
frågan om förbättrad pensionering för Lefäl och 
underbefäl med vederlikar derigenom möjligen 
uppskjutas till en obestämd framtid, 

då dessa grunder ~lro afsedde att tillämpas en 
dast ptt de embets- och tjenstemän vid K. ft:s 
officers- och underoffi ce rskårer samt vid K. ft:s 
hlrare-, läkare-, maskinist- och handtverksstater, 
hvilka före afskcdstagandet ingå på den nya 
lönestat, som Kong l. Maj :t under den 26 :Maj 
187G faststält att tilhlmpas fr . o. m. ingången 
af år 1877, äfvensom af månadslönare vid f!:s 
militärdopater och varfsstater, endast så vidt 
de, på sätt bär nedan stadgas, vilja på dessa 
pensioneringsgrunder ingå; men deremot de bland 
f!:s personal, hvilka icke tillhöra förstnämnde 
eorpscr och stater, llfvensom de löntagare vid 
desamma, som icke vilja ingå på berörda löno
stat eller, hvad månadslöname beträffar, Ä pen
sion eringsgrunderna, komma att bibehållas,viJ 
den pensionsrätt dc nu innehafva; 

då icke någon med ovilkorlig fullmakt för
sedd öfverflyttas på den nya lön ostaten med 
mindre han sjelf förklarat sig vilja derpå ingå, 
eller han emottager befordran till liin i högre 
grad eller uppflyttning i högre löneklass ; 
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då vidare de förh öjda pension safgifterna, 
som komm a att erläggas af dem, hvilka så
lunda ingå på den nya pcnsionsstaten, oafkor
tade skola ingå till am:tskrigsmanskassan; 

Jå denna kassa icke utan bidrag af stats
medel förm år upprätth ålla den pensionering , 
donsamma enligt gällande stadganden nu ålig
ger, samt 

då riksdagen medgifvit att det ä nionde 
hufvudtitoln anvisade kreditiv för utgifvando 
enligt hittills gällande stadganden af pensioner 
och fyllr.adspensioner till nfskedade embets· 
och tjenstemän samt betjente vid fl:r{ j emväl 
få användas för tillämpning af ofvnu berördn 
grunder, 

vid sådant förhållande och dR sålunda lwar
ken am:tskrigsmanskassans eller någon enskild 
delegares i densamma rätt genom tillämpning 
af ifrågavarande, utaf riksdagen antagna pen 
sions"'runder kan anses blifva förnä rmad, fun-o 

nit, utan vidare åtgärd för staternas hörande 
i denna del, god t gilla samma grunder, att fr. 
o. m. år 1877 tillämpas vid pensioneringen 
dels af alla dem vid K. f!:s officers- och un
derofficerscorpser samt vid K. fl:s lärare-, lä
kare-, maskinist- och handtvorksstater, hvilka 
före afskedstagandet förklara sig vilja ingft på 
den med år 1877 gällande nya lönestat eller, 
jomlikt K.B:t den 26 :Maj 1876, å donsamma 
öfverfl.yttas till följd af emottagen befordran 
till lön i högre grad eller medgifven uppflytt
ning till högre löneklass ; dels ock af dem bland 
mrtnadslönaro vid fl:s militärdopa ter och vads
stater, som hädanefter varda med nytt kontrakt 
vid dessa stater antagne men af de på grund 
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af gällande kontrakt i tjenst varande, endast 

så visst dessc förklara sig vilja på berörda 

grundt>r och dermed förenade viikor ingå, nwd 

iakttagande hö.ryid, att med tilliimpningon af 

dessa pcnsionnoringsgrunder följer skyldighet 

för månadslönare att ur tjcns(Pn afgil, när han 

uppnått den lefnads· och tjonsteåldcr, som be

rättigar honom till pension jemto fyllnadspen

sion· vollerbärande militär· och varfschefer 
) 

emellertid öppet lemnadt att med den pen

sionsberättigades medgifvande låta med afske

dct anstå, dored och så länge denna pröfvas 

i tjoliston kunna gagna det allmänna. Vamn

de ]j[, vill fr?tn förpligtelson att vid uppnådd 

prnsionsålder afgå undantagne de å ifrågaya

runde pensionsreglering ingåondo månadslönare 

vid f. d. timmermans- och hancitvmlsstaternn, 

hvilka genom donsammas tillämpning icl;c 

skulle erhålla pension med minst 80 proc. af 

uen årliga aHöning do Yid afskedet ft!njuta 

och hvilka vid s?tdant förh ållande, icke, enligt 

K.B:t den 17 December 1875 angående au

vändandet af anslaget till flottans nybyggnad 

och underhåll, böra en dylik förpligtelse un

derkastas; 
lwarjomte Kougl. 1\hj:t anbefalt militäreho

forne vid Huttans stationor att låta hiira do 

under dem lydande af i.frilgavnrando månads

lönacn, huruvida do vilja eller icke vilja å Lo

riirde pensionsreglc1ring mod dervid fästade 

vilkor ingå samt aLt mod anmälan om deras 

i si'1dant hiinsooude uttalade önskan, inom drn 

l De cc m bor 1877 till chefen för sjiif<irsvars·· 

departementet inkomma. 
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Betriiffando slutligen do af riksdagen antagna 

grunder fiir pensionering af flottans och lots

vcrl<ds gEmonsl;ap, sii, oburuvöl Kongl. 1\laj:t 

funnit dirddionl'u ej hafva saknat skäl för 

fiirfarandet att. vid fullgr.raudo af uppdraget 

att höra am:tsstatC' rn a, icke bland de frågor, 

som understälts staternas yttrande, upptaga frå

gan, hurm·ida det belopp .. s0m enligt uppgjordt 

förslag till delning af am:tskrigsmanskassans 

p(•nsionsfond a~.1setts vara att tillgå för gemen· 

sknpens ponsio1wring, skulle till statsverket 

öfverlcrn nas, har Kong l. ~Iaj t likv[il fur:.nit 

för god!, att inna11 berörde grunder till slut

lig pröfuing förekomma, ftt direktionen upp

draga att g!i i författning derom .. att am:tssta

tcma varda i vederbörlig ordning hörda, huru

vida do för sin del biträda det nf riksdagen 

o-illado förslao-. att ett belor1p af 230)000 kr. 
" " ' a f am: tskrigsmanskassans pensionsfonds till-

gångar till statsl'erket öfverlemnas, mot viikor 

att framtida pensioneringen af flottans och lots

verkets gemenskap, enligt do af riksdagen an

tagna grunder, varder, utan vidare bidrag fdin 

samma gemenskap, fr. o. m. 1877 af statsver

ket öfvertagen, med skyldigb et derjemte för 

statsverket att bestrida de före nämnda tid

punkt enligt gällande bostilmmolser beviljade 

pensioner till samma gemenskap, äfvensom 

ikläda sig am:tskrigsmanskassans förbindelser 

med afseende R utbetalning af den afskedade 

gemenskapen tillkommando begrafningshjelp; 

ålirro-ande direktionen derjernte att vid fullgö-
"" rando af denna befallning erinra staterna der-

om att riksdagen vid godkännande af dessa 

grunder och för an litande af det i samman-
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Okt. 3. 

s. d. 

s. d. 

" 
10. 
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hang dermed för år 1877 anvisade kreditiv å 

58,000 kr., fästat det uttryckliga viikor att of

vanberörda belopp 230,000 kr. skulle till stats

verket öfverlemnas; b varefter och sedan sta

tornas yttrande afgifvits, direktionen egde att 

mod detsamma je m te det utlåtande, h var till 

staternas yttrande kunde å direktionens sida 

föranleda, inom den 15 N o vem ber 1876 till 

Kougl. l\1aj:t inkomma. K.B. 
På grund af gjord underd. framställning för

orduas att § 69 uti stadgan den 27 lVIars 1872 

för sjökrigsskolan skall hafva följande förän

drade lydelse: 
§ 69 . . 

''Efter aflagd officersexamon utfärdas ett af

gångs bttyg, upptagande betyg i alla militära 

ämnen, i matematik, innefattande medeltalet 

af de senast afgifna betygen i alla de mate

matiska ämnena, i lefvande språk, ,för rit

ningar och praktiska öfningar vid skolan och 

till sjös samt öfvcr flit och uppförande." K. 
kung.· 

Sedan svensk-norsk-danska minkommissionen 

anmält att försöken mot linieskeppet Försig

tighoten äro afslutadc, s& kommer nämnda far

ty~ att, i öfverensstämmelse med K.B. den 

31 lVIars 1871, slopas. G.O. 

Kännedom om \Vhiteheadska normaltorpodons 

tillverkningssätt eller konstruktion får icke 

delgifvas nitgon utan särskildt af Kongl. lVIaj:t 

gifvet samtycke. G.O. 
Chefen för flottans militärpersonal eger att 

uppdraga åt instruktionsofficeren vid Stock

holms exercisskola, kaptenen L. M. T örngren, 

[ltt utarbeta och inkomma med förslag till "In-

Okt. 12. 

" 
l G. 

" 
19. 

" 20. 
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strnktion i gymnastik" i form af rurelsetabel
lor, om miljligt <Hföljd af plancl1er med figu

rer, liirnp"d efter flotta ns oxercisskolors behof 
i dottn htinscc!lllo. G.O. 
KaptcrH'n G. af 'l'rollo skal l fr. o. 111. den lG 

Oktober såsom tillnllligt bitrildande tjenstgöru 

i militärLyritn. G.O. 

Uppå rcqvisition af vGdcrbörandc kompanichef 

eller kompauibcfälhafvare skall ur inventarie

fö rdtd et ntlem nas ett erforderligt antal signal

horn och trummor, fur att tilleldas hvar och 

en af' det i K.B . den 16 Juni 1876 bestämda 

antalet hornLli\saro och trumslagare, hvar sitt 

instrument, lwilkot do skola cga skyld ighet att 

under kom paniLcfälcts til lsyn noggra11 t vårda. 

Då dylikt manskap i egenskap af hornLlåsaro 

ollor trumslagare kommenderas, skola dessa 

instrument msdföras. G.O. 
Intilldess närmare föreskrifter rörande under

visningen i flottans exercisskolor uti minarbe

ten och minors handterande komma att utfär

das, skola cheferna för mindepartem enten efter 

med vederblirande chef för sjötrupperna träffad 

öfverenskommelse angående tiden, låta vid 

mindepartementet till det manskap af l :a och 

2:a sjömansklassernas minörafdelning, som ge

nomgår kurs i exercisdwlan , meddela under

visning i befintlig minmateriels användande, 

till det omfång, som af chefen för flottans mi· 

litärpersonal, efter bemälde departementsche

fers hörande , närmare må bestämmas. G.O. 

Sedan hemstäleJt blifvit, att öfverstyrmannen å 

K. fl:s nya rosorvs tat N. L. Frick, hvilken, 

utöfver det i stat bestämda antal underoffice

rare, beordratR till fästningen Kungsholmen 
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för att med afseonde å väckt förslag om in

dragning till fä stningen af ledning till minor, 

fr. o. m. elen l Juli 1876 under ett är der

städes anstlllla undersökningar för utrönande 

af den dagliga vattcnståndsskilnaden samt 

s(riimmens styrka och rigtning på olika djup, 

måtte fr. o. m. sistnämnde dag till detta års 

slut. erhålla traktamente af 75 öre om dagen 

samt derefter intilldess kommenderingen å fäst

ni ng on upphörde tilldelas sådan dagaflon i ng 

so m tillkomme hans grad under tjenstgöring; 

har Kongl. :Maj:t, mod hänseende till de med 

år 1877 inträdande förändrade löneförhållan

don vid flottan, endast funnit godt förklara 

öfverstyrmannen Frick berättigad att under 

den tid af år 187G, som hans kommendering 

å Kungsholms fästnin5 i och för berörda upp

drag varar, eller fr. o. m. den 1 Juli till årets 

slut, uppbära särskilJt traktamente af 50 öre om 

dagen; skolande kostnaden härför bestridas af 

det utaf 1875 års riksdag anvisade extra anslag 

till minmateriel och försök med minor. K.B. 

Okt. 20. Chefen för Yestra lotsdistriktet C. W. J. Fors

sell, h vilken på grund af K. B. den 7 Juli 

1876 fr. o. m den 12 samma månad till den 

11 nästpåföljande Augusti bestridt lotsdirek

törsbefattningen, tilldelas såsom ersättning för 

den tid lotsdistriktchefen Forssell sålunda före

stått nämnda befattning, ett belopp, motsva· 

rande skilnaden emellan lotsdirektörens och 

lotsdistriktchefs löneförmåner under samma 

tid, eller l G6 kr. G7 öre, att utgå af lots- och 

fyrmedeL K.B. 
S. d. Sedan båtsmannon .iw. 99 Brun vid Blekinge 

l :a indelningskomvani genom chefen för kom-
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paniet kaptenen R. Norden hos Kongl. Maj:ts 

uefallnings h. i Blekinge län fört klagan der

öfver att tienstetorpet för nämnde båtsmans 

nummer icke befunnes i laggildt skick, i följd 

hvaraf besigtning å torpet blifvit i föreskrif

ven ordning förrättad, har Kong l. :M aj:ts be

f'allningsh. genom utslag den 13 :Maj 1876 

ålagt klaganderna att, derest s?Ldant icke re

Llan skett, inom trenne månader fr&n delfåen· 

det af Kongl. Maj:ts befallningsh:s utslag, 

hafva i enlighet med syneinstrumentet försatt 

torpet i laggild t skick, vid påföljd att sådant 

eljest blefve mot lega pä den tredskandes be

kostnad verkstäldt. 

Uppå besvär af rusthållnrne för ifrågava

rande båtsmansnummer, har Kongl. lVIaj:t väl 

funnit nämnda utf;]ag vara lagligen grnudadt, 

men dock på grund af förekomna omständig

heter och i öfverensstämrnolse med hvad så 

Yäl Kongl. Maj:ts befalluingsh. som kompani· 

chefen hemställt, till åtit, att rusthållarne för 

berörda båtsmansnummer må för närvarande 

och tillsvidare befrias från skyldigheten att 

bebygga detsammas tj Lmstctorp; åliggande det 

dock rusthftllarne att, för det ändamål 5 § 2 

mom. i ghllanJe instruktion för kompaniche

ferna vid båtsmanshållet bestämmer, med båts· 

mannen upprätta i samma § och mom. augif

vet antal exemplar af det kontrakt, hvarige

nom de åt denne i stället för tjenstetorpet 

upplåtit annan jord. K. res. 

Okt. 20. Chefen fiir sjökarteverket medgifves att med 

fabrikören \V. vYildund afsluta kontrakt om 

anbringande från lämplig punkt å vattenled

ningsnätet å Skeppsholmen af vattenledning 
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till sjökarteverkets hus derstädes medelst gal 

nniserade jornrör äfvensorn af!oppslcdning med 
glacerade stenrör mot ett betingadt pris af 

1,823 kr., hvrrrjemte förf'skrifvits att den f<ir 

ifrågavarande arbete beräknade kostnad skall 

utgå af dc uti 1876 års stat för nämnde verk 

till inköp och und erhåll af materialier och iu

:~trumenter, tryckningskostnader m. m. anvi
sade medel. K.B. 

Okt. 20. Vid föredragning af ej mindre en af frih. W. 

Gyllenkrok gjord ansökning om tillstånd för 

hans son Carl Thure Christian att 1877 års 

Löst få aflägga inträdesexamen till sjökrigs-
. sk olans 3:e klass, ehuru han redan den 29 

Juli 1877 komm e att fylla 18 år ; 

än äfven professorn grefve G. K . Hamit

tons ansökning om tillstånd för hans son Hugo 
\Vilhelm att nämnde ars höst äfvenledes få 
aflägga sagde examen ehuru denne redan den 

6 Juli 1877 komme att fylla 18 år; 

har Kongl. lVIaj :t medgifvit, att den omstän

dighet, att sökandemas söner, hvilka, enligt 
hvad upplyst blifvit, mer än 12 månader varit 

till sjös å kronans fartyg, redan i Juli månad 

1877 och följaktligen innan tiden för inträdes

examen samma år i sjökrigsskolan uppnått 18 
års ålder, icke må utgöra hinder för dem att, 

i enlighet med § 30 i gällande stadgar för 

skolan, kunna efter den, särskilda pröfning, 

som jemlikt samma § tillkommer chefen för 
sjöförsvarsdepartemP-ntet, varda till elever vid 

skolan samma år antagne. Dep.·chefs emb.
skrifv. 

S. d. En af sjöförsäkringsaktiebol aget Ägir genom 

dess verkställande direktör öfverlemuad summa 
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at 200 kr. får tillställas ch efen å kanonbåten 
Ingegerd, kaptenen Stael von Holstein för att 

i enligbet med fördelning, som af honom kan 

blifva bestämd, så som gratifikation fördelas 

em ellan kauonbåten s underbefäl och manskap 

för ett af kanon båten åt skonerten Flora lem

naclt bistånd. Dep .·chcfs emb.-sh. 

Okt. 20. Kaptenen L. l\L Törngren, hvilken genom 

G.O. d. å. erhi\llit uppdrag att utarbeta och 

inkomma med förslag till '·Instruktion i gym

nastik" lämpad efter flottans exercisskolors be

hof i detta hänseende , skall, i och för åstad

kommande af likformighet i undervisningssät

tet i gymnastik vid nämnde exercisskolor, af

resa till Carlskrona för att hos dervarande 
militärclief göra framställning och förslag till 

gymnastikmaterielens ord•1ando vid denna sta

tions excrcisskola. G.O. 

, 23 . Af den kommendörkaptenslön enligt nya sta
ten, som under den tid kommendören frih. 

F. W. von Otter utöfntr statsrådsombete blif. 

ve r ledig, skola, fr. o. m. å r J 877, i enlighet 

med bestämmelserna i K.B. den ö Februari 

1875, utgå arvoden att tilläggas den fasta lö

nen för den äldste inom h var och en af kom

mendörkaptens-, lmptuns· , löjtnants- och un

derlöjtnansgradcrna, hvilken icke är i åtnju
tande af lön i den grad han tillhör, eller, 

i fråga om de särskilda gradernas löneklas

ser, för den äldste inom kaptens- och under

löjtnanh' rna s 2:a klass, som är i tur till upp
flyttning till lön i l :a klass, med belopp mot

svarand >~ skilnaden emellan innehafvande lön 

och lön i närmaste högre löneklass efter den 



194 

Okt. 23. 

" 
28. 

Nov. 3. 

~' 
4. 

Ol.:tober-November. 

nya staten, dock endast till dem af desse 

offiCL'rarr, som å samma stat ingått. K.B. 

Förvaltningen af Sjöärendena anbefalll:'s att 

på den å Skeppsholmen befintliga tomt emel

lan vrstra bosHillshus et å nämnd e holme och 

arm <\ us dervanmce förrådshus samt emellan 

stora vägen och sjön träffa sådana förberedel

ser för utförande af grundläggningsarbete för 

en ny byggnad för sjökrigsskolan, som finnas 

böra vidtagas innan sjötransporten för året 

upphör, äfvcmsom att förskottsvis bestrida der

för erforderliga kostnader, att efter ingången 

af år 1877 ersättas af det i riksstaten för detta 

år uppförda extra anslag å 5:e hufvudtitoln 

till ny lokal för sjiikrigsskolan. K.B. 
Underlöjtnanterna D. U. \V. Linder, H. D. 
~l. Hamilton, S. G. W estman och O. L. A. 

Munthe placeras till tjenstgöring vid Carls

krona station och underlöjtnanterna O. L. 

Beckrnan, H. G. af Sillen och A. Boen vid 

Stockholms station. G.O. 

Följande laddningar af 1",75 krut fastställas 

att användas til l 4",1 reffiade mynningsladd

ningskanon af 1873 års modell, nemli~en: 

högsta ladclninz 7 n eller 2 98 kiloo-ram 
\ ~· ) b ' 

minsta laddning b 'f6 eller 2,12 kilogram, 

med en kardusdiameter af 3,7 tum eller 110 
milimeter. G.O. 

Sedan genom K.B. den 8 Oktober 1875 med· 

gifvits att undersökning r0rande de anordnin

gar, som erfordrades för så skyndsam trans

port som möjligt af kanoner och annan ma

teriel emellan Oarlskrona--vVexiö J'ernväo· och . o 

flottans skeppsvarf i Oarlskrona, finge verk-

ställas, 

Nov. 4. 

s. rl. 
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samt varfschefen vid Oarlshona station in

sändt kostnad sförslag och 5 ritningar ej min

dre öfvcr anläggning af ett jernvägsspår från 

nämnda jernväg till flottans skeppsvarf enligt 

tre alternativa förslag, nemligon: antingen öf

ver Borgmästarefjärelen eller genom tunnel 

under stadens torg eller öfver Möllabacken och 

Borgmästarekaj en, än äfven öfver jornvägsspå

rets fortsättning in på varfvet, äfvensom för

slag öf'vor kostnaden för anordningar till tyr.g

ders transporterande sjöledes på pråm emel

lan Oarlskrona- Wexiö jornvfigsspår vid sta

dens skeppsbro, 

har Kongl. Maj:t väl ansett den ifrågasa tta 

jernvägsförbinclelsen vara önskvärd och be

höflig mon, med afseende å de stora kostna

der dess fullbordande skulle medföra, funnit 

fri\gan för närvarande icke böra föranleda annan 

åtgärd än att då utläggning af jernvägsspftr inom 

fl:s varf i Oarlskrona ifri\gakommer, sådant bör 

ske i öfveronsstämmelse med den plan som den 

insända ritningen .;11. 2 utvisar, dock med rlit

tighet för varfschefen derstädes att, vid arbe

tets utförancle, vidtaga såclana mindre fö!'lin

dringnr clori, som af omstllndigheterna kunna 

föranledas. K.B. 

Pensionärer af flottans kårer och stater, hvil

ka tillhöra andsförsam lingen i O ariskron a, 

skola cga rättighet att; sa mfäldt med den kår 

ollor stat som de vid afskedstagandet tillhört, 

deltaga i valet af elektorer för utseende af 

prcst vid berörcla församling. K.B. 

Siconorten "Amiral af Puke" må, sodan in

ventarier och kopparförhydning blifvit till ve

derbörande f•'irråd aflemnade, användas såsom 
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vaktfartyg i stället för skonerten "Pollux", 
hvarjemte slopning af sistnämnde skonert bör, 

i den mån öfriga arbeten i Carlsinona skepps· 

varf sådant medgifva, YPrkställas. KB. 
Nov. 4. I anledning af gjord framställning att chefen 

för Södra Möre l:a, 2:a och 3:e båtsmans
kompanier måtte beredas ersättning för resor 
från hans bostad inom ett kompanis stånd till 

de båda andra kompaniernas stånd, 
har Kong!. lVIaj:t, enär hvad särskildt an· 

går chefen för l:a, 2:a och 3:e Södra Möre 
kompanier, don areal dessa kompanier omfat
tar är vida mindre än den, inom hvilkcn å 
flera andra orter inom riket ett kompani är 
förlagdt, samt kompanichefen för do först
nämnda uppbär samtlige de i stat för alla tre 
kompanierna uppförde respenningar, hvilkas 
sammanlagda belopp öfverstiger hvad för nå
got särskild t kompani i sådant afseende bestås, 
funnit, med afseende härå och på de af För
valtningen af Sjöärendena uti afgifvet utiå

tande anförde skäl, förevarande framställning 

böra lemnus utan afseende. K.B. 
S. d. Kongl. lVIaj:t har, i öfverensstämmelse med 

hvad Förvaltningen af Sjöärendena i ämnet 
hemstält, icke funnit godt bifalla en af kap

tenen frih. O. Cederström gjord ansökning~ 
att han, som på grund af chefens för flottans 

militärpersonal ordres blifvit förflyttad från 
Ronneby, der han i egenskap af chef för Ble
kinge 4:e indelningsMtsmanskompani haft sin 

bostad, till Carlsluona station, samt i och för 
denna flyttning måst utbetala en summa af 
201 kr. 68 öre, måtte erhålla fiyttningshjelp 

till samma belopp. Dep.-chefs emb.-skr. 
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N o v. 4. En af löjtuanten O. E. G. Norrbohm gjord 
ansökning att undfå ersättning för de, enligt 

fiiretedda qvittonser, till 28 kr. 93 öre upp

gående utgifter, han fått vidkännas för öfver
vigt å resegods, som han medfört under <tn

befalda två rosor från CarlsJuona till Stock

holm samt en resa från Stockholm till Carls
krona, 

har Kongl. 1\Iaj:t, - sedan Förvaltningen 
af Sjötirendona uti deröfver afgifvit utlåtande 
erinrat, att ersättning af utgifter för öfvcrvigt 
å resegods icke vore i gällande reglemente 
medgifven samt att bifall till förevarande an
sökning tvifvelsutan skulle framkalla dylika 

anspråk af alla, som blcfvc kommenderade 
till förrättning för någon hlngre tid, - fun 
nit på de af Förvaltningen sf1lunda anförda 
skäl, icke kunna bifallas. K.B. 

S. d. Gencraltullstyrelsens hemställan: 

att, då för utrönande af huruvida fartyg egcr 
don drägtighct att det bör vara med mätbref 
försed t, tullmyndig bet anser mätning af far
tyget erforde::-lig, myndigheten må ega om mät
n in g s verkställande genom vederbörande skepps
mätare förordna; 

att, när vid dylik mätning fartyg befinnas 
icke ega den drägtighot, som medför ovilkor
lig rnätningsskyldighet, och något fullständigt 
mätningsbevis icke behöfver utfärdas, utan in
tyg endast till tullmyndighet afgifvas om far· 
tygets förenämnde underdrägtighet, skeppsmä
tare må för mätningen och utfärdandet af dy 
likt intyg uppbära ersättning af 5 kr. för h varje 

fartyg, hvilket belopp förskjutes af tullmyn
digheten ; 
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att ersättning för sålunda förskjuten ersätt

ningskostnad må utgå af allmänna medel, så

vida generaltullstyrelsen finner tullmyndighet 

hafva egt skälig anledning att förordna om 

fartygets mätning, hvriremot denna kostnad 

eljest skall gäldas af dPn eller dem, som an

befal t mätningen ; 

att den ersättning, som bör bestridas af all

männa medel, må under år 187G utgå af fyr

och båkmedel samt fr. o. m. 1877 års ingång 

af tullmedel; samt 

att ersättning för en i Göteborg under .Juni 

månad 1876 verkstäld mätning af däcksbåten 

"Martina", hvarvid denna befanns uppgå till 

en drägtigbet af endast 9,66 tons, må utbe ta

las af fyr- och båkmedel med det enligt nu 

gällande bestärn~elser derför af skeppsmätaron 

rätteligen fordrade beloppet af 10 kronor, 

har Kongl. :Maj:t funnit godt bifalla. K.B. 

Nov. 4. Vid föredragning af en utaf generalfälttygmä

staren och chefen för artilleriet frih. O. G:son 

Leyonhufvud, såsom ordförande i den under 

den 22 September 187G förordnade komit6 för 

afgifvande af utlåtande och förslag rörande 

lämpligaste sättet för anskaffning af artill eri

materiel, gjord framställning i ämnet, 

har Kongl. Maj:t tillåtit, atfallt efter som det 

funnes lämpligt och ändamålsenligt, antingen 

komih:\ns ordförande och ledamöter eller ock 

on eller flere af dem finge, jemte af korniten 

tillkallad sakkunnig person, företaga resor till 

Finspangs styckebruk eller annan för styckc

bruks anläggning ifrågasatt plats, dervid mi 

litär person skulle eg·a att beräkna ersättning 

enligt gällande resereglemente, hvaremot för 

199 

civil person densamma lwmmo att utgå med 

det belopp, lwarom öfvercnskommolso lmndo 

mrd honom trtiffas; och skall i enlighet med 

föreskriften i K.B. den 2:? September 187G 

angående bestridande af kostnaderna fiir ko

mitcn, de af s3.lunda medgifna rosor föranled·

da utgifter utbetalas af armeförvaltningen och 

sedan de blif,,it i sin helhet kända , bestridas 

till ena hälften af 4:e och till andra hälften 

af 5:e huf\·udtitelns allmänna besparingar. K.B. 

Nov. 4. Ett belopp af 1,800 kr. ma af direk tionnn för 

Göteborgs navigationsskola användas till afto

nande af rn femte underlärare vid nämnda 

skola under det med den l Oktober 187G bör

jade läsei\r, af hvilkot belopp 000 kr. för in

nevarande år skola, gPnom Förvaltningen af 

Sjöärendona utbetalas af femte hufvudtitelns 

allmänna besparingar och återst3.ende 900 kr. 

för 1\r 1877 af samma ern hetsverk förskjutas 

mod omhänder hafvande medel mot ersättning 

framdeles; hvariemte do till anskaffande afyt

torligaro skolmateriel till samma skola erfor

derliga 667 kr. 75 öre likaledes få bestridas 

af femte hufvudtitclns allmänna besparingar 

och ställas till direktionens förfogande emot 

redovisning. K.B. 

S . d. Löitnanten '11 h. O. A. Sandström, hvilken med 

nådigt tillstånd genomginge en kurs i skepps

byggeri vid the Royal Naval College i Green-

. wich, tilldelas, såsom bidrag till betalande af 

lti roafgifcen derstädes för läseåret 1876- 1877 

d t belo pp. motsvarande 30 L. St., att af För

valtningen af Sjöiirondena till honom utbeta 

las af an slage t på 5:e hufvudtiteln till stipen-

16 
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dior fö r sjöofficerare under anställning i ut

ländsk tjcmt pJlcr kornmcnde:·ing utrikes. K. B. 
Nov. 4. :Med anll'dning af Ylickt fli\ga att utbyta det 

för flottans Lakladdningskanoncr nu begagnade 

rdfelsystcmet mot mtmgreffiing och Broad

wells tätring, samt alt skjutförsi)k med dylik 

kanon skulle verkställas, 
har Fön·altningcn af Sjöärcndena blifvit an

Lefald att, i och för anstllllande af dessa för

sök, 11\ ta å den af de vi J F i nspongs styckc

bruk besUdda 8,08 tums kanoner, som först 

komme att förfärdigas, utföra sådana förän

dringar i afseende å reffiing m. m., som upp

rättade ritniugar utvisaue, hfvcmom gå i för

fattnin"' om ansbffando af erforderligt_ antal 
b 

massiva kul,H och granater t.ill samma kanon 

i öfverensstämmelse · med ritning; skolande 

kostnallen för kulor och granater utgå af d.e 
medel, sum till anskaffning af artillerimateriel 

finnas å extra Etat anvisade. K.B. 

S. J. Såsom ledamot i den af Kongl. .Maj :t förord 

nade komitc af militärLi.kare för utarbetande 

af förslag till ordnande af den militära helso

vården utses regementsläkaren c. J. r_,illje

bj(irn emot åtnjutande, såsom cgaude sitt hern

vist i hufvud~taden, af 4 kr. i dagtraktamente, 

att bestridas frun femte hufvudtitelns allrnän

na besparingar. K.B .. 

S. d. För Je genom KB. UL'n 2D ,Juli 187G till an

skaffning af kanoner anvisade medel 2-±0,000 

kr. skola sex st. 9,24 tums kanoner, hvar och 

en beräknad att kosta omkring 40,000 kr., 

gc>nom Fön'altningen af Sji)ärendcua försorg 

beställas att leverl'l'clS inom den l Augusti 

1878 · börande uti det kontrakt om leverans 
' 

Nov. 4, 

" 
7. 

s. d. 

s. d. 

" 
lO. 
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af ifr ~ gavarande parti kanoner, ~om af F ör

valtningen med vederbörande styckebruksegare 

uppgöres, intagas enahanda bestämmelser, som 

uti de i senare tider upprättade kontrakt om 

kanonleveranser influtit, angående skyldighet 

för leverantören att, derest konstruktionen å 
kanonerna skulle under kontraktstiden förän

dras , utföra denna förändring emot ersättning, 

som lämpas efter den större eller mindre kost· 

nad, som för förändringar erfordms. K.B. 
Löjtnanten H. T. W er lin g inkallas till tjenst

göring i chefens för flottans militärpersonal 

stabs-expedition fr. o. m . den 16 November 

1876. G.O. 
Kanonbåten Hagland skall den l December 

1876 förläggas under reparation. G .O. 

En af Stockholms stations däckade ångslupar 

skall ställas till chefens för fortifikationen för

fogande i och för undersökningars verkstäl

lande i Slmrusundstrakton vid den tid som af 

nämnde chef närmare bestämmes. G.O. 

Besättningslista faststäld för skeppsgossebrig

gen "Falken". G.O. 

Sedan fråga uppstått om öfverflyttning från 

flottans stationer till Förvaltningen af Sjöären

dena af Lestyret med revisionen af stationens 

räkenslmper och vederbörande embetsmyndig

hcter blifvit i anledning deraf hörde, 

har Kong!. Maj:t, med hänsyn till hvad emot 

den ifrågasatta åtgärden förekommit, icke fun

nit skäl att för närvarande i det skick ären

det sig befunne om öfverflyttning till Förvalt

ningen af revisivnen utaf stationernas räken

skaper förordna, och i sammanhang dermed 

ansett s tadgandet i K .B:t den 11 Juni 1875 
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om re\·isorsbefattningars 1·id flottans stationer 

upprätthallande till~Yidare p:"1 föro rdnande icke 

böra bibehfdlas; på grund hvaraf ~rh på det 

emellertid tillsli! tandc af ifrågayarandc rcvi· 

Sorstjenster med 01·ilkorlig fullmakt ej mrt 

!tigga binder i 1·ägc n fiir framtida iif,·cdlytt

tling, derest siidm1 stulle finnas lumplig, till 

FörYaltningcn eller annat n :rk af rcYisioncn 

utaf flottans riikensknpt•r, Yarc sig i samman

hang med ordnaudd af rc-visiouen af statens 

rtlkcn.sl;apcr i all miinh ct dlvr eljest, Kongl. 

Maj:t funnit, mt~d npphtlfnlllde af bcriirtla stad · 

gande, godt fiirc .skrifv:l, att den , som hädan

efter varder till rt' \·isor yjJ n:'1gon Hottans sta

tion utllilnlnd, s];all, dnl' st rL'Yi siun en af flot

tan s räkcn sbptr öfvnflyttas till Fön·altnin· 

gl'll eller annat l' lliOdFerk , yara unrlurkas t:-~d 

skyldigheL att, mctl biLL·MtllanJc af den tjou

stegrad oeh afliiniug han in1wlirn, fiirrtitta dc 

hans innclHJf,·andc tjon .s tebcfaltning rnutsva· 

rand e giirom:ll vid det om Letsyork, till hr il· 

kct rc \ isi,•ncn };an blifva öfycrflyttad. K.B. 

Nov. 10. Sct!au Fönaltningt•n af Sjöl\rcndena gt·norn 

K.B:t don 2D OktuLer 187:) anbc·falts att för 

dt: modd, som [ttersfodc af l ' chållningartH~ p:'l. 

1872 och 187:3 [lrcr.s extra "rdinarie anslnrr 
" 

till l1a1HlvajJCll oc lt :lllllliUllition friln Noroe 
' b 

an~knffa i\: rag-Pcttcrssclll~ka m aga st nsgcvt.ir, 

Lar För1altningcn liC!lisbllt, att ifrug1·arandc 

inkiip af gcdr ulaf I\rng-Pdtt•rssolJS modvll 

f•ir n~inar::wtle icke mi\tte t•ga rum utan bc

loppl't i sliilld m anvii.nda s till au ~bffninn 
" 

nf saLelbajoncttor till go1·lir :1i' 18G7 5rs lllt1· 

UL·ll , till lll·ilhn IH·m sl ii llan Kungl. ~L;j:t fun

uit gudt lemna bifalL K.B. 
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NtJV 10. :;\lilitiirch cfen !'t Oarlsk ron~ s t~t · 1 · · " " 10n, 'ommen-

s. 

dören A. F . Petterson~ unclPrJ bo1···tt 1 " · · · · a c se om 
den af honom , enl igt uppdrng af gcncrnlmön· 

stc,rherren ,·id 187G flrs gcnemlmönstring med 

södra distriktet af biHsrnanshållcf, under Au

gusti o c h September månader samma år verk

stäida mönstring mod de ni\mndc distrikt till

hiirandc båtsmän, hvilka till följd af sjökom

mond ering varit förhindrade att vid general 

mönstri n gstillfä llet sig infinna, 

har Kongl. Maj:t funnit icke föranleda till 

någon dess vi<lnre åtgl\rd. Dep.-chcfs omb.-skr. 

d. l anledning af 6jurd hemställan att ej mindre 

inflytande bi\tsrnansbeklt\dnadsmcdol, än ock 

de afgifter, hvilka pi\ grund af K.B:t den 10 

Maj 18/2 crll\_;gas för vakanta båtsmansnum

mer inom Blekinge och Södm Möre härad af 

Kalmar hin , måtto fr. o. m år 1878 få bland 

statsverkets inkomster upptagas och beräknas: 

"Låtsmansbcklädnadsmodlen" under särskild 

rubrik och bi\tsrnansvaknnsafgifterna tillsarn

mans med de inkomster, som under denna 

senare titel redan till statsverket inflyta; 

att afgifterna finge fr. o. m. samma år upp

Läras och redovisas på enahanda sätt och i sarn

ma ordning som kronans uppbörd i allmän

het med åliggande för vederbörande att vid

taga härför erforderliga R.tgärder; 

att åt statskontorot måtte uppdragas att vid 

afgifvande af förslag till beräknande af stats

verkets inkomster i allmänhet före 1877 års 

riksdag äf1·on föreslå de belopp, hvartill ifrå

gal' arande afgifter borde bland inkomsterna 

upptagas; samt 
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Nov. 10. 

s. d. 

November. 

att de å riksstatens 6:e hufvudtitel uppförda 

utgiftsanslag dels till aHöning åt flottans kårer 

och stator samt dels till beklädnad åt båts 

mans- samt eldare- och handtverkskompanier

na måtte med bchofvet motsvarande belopp 

förhöjas, 

har Kongl. Maj:t för närvarande endast fun

nit godt att åt statskontoret uppdraga att, i 

sammanhang med det förslag till beräkning af 

statsverkets inkomster i allmänhet, som före 

1877 års riksdag bör afgifvas, i den n a beräk

ning- jemväl upptaga "båtsmansbcklädnadsme

dcl" på grund af Kong!. förordningarne den 

22 December 1848, den 28 Maj 1867 och den 

l 2 Mars l 875 äfvensom "vak:msafgifter" af 

båtsmanshållet jemlikt K.B:n den 10 Maj och 

den 24 Augusti 1872 till de belopp, hvarmed 

de anses böra i denna inkomstberäkning ingå; 

viljande Kongl. 1\Iaj:t framdeles, uppå anmä

lan, besluta i afseende å hvad i öfrigt härvid 

blifvit bemstäldt och föreslagit. K.B. 

Till ersättning till en instruktör i trum-öfning 

för signalister sam t eJ~.tra skeppsgossar vid 

Stockbolms station anvisas ett bolopp af 150 

kr. att utgå från det å 5:e hufvudtiteln upp

förda anslag till extra utgifter. K.B. 

Vid föredragning af en af flaggunderofficeren 

.J. R. Jakobsson gjord ansökning att varda be

friad från nu å varfsstat innehafvande befattning 

såsom kontrollant vid Carlskrona stations min

departement samt att få återgå till sin förra 

t j enstgöring vid K. flottan, 

har - enär § 90 punkt 6 i reglementet för 

flottan 2:a delen stadgar att, då underofficer å 

varfstat anses böra återgå till militärtjenst, 
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anrni.llnn durom skall g(iras ho s chefe n för flot

tnus rnilitnrpcrsonal , bvilk en jemlikt 7 ~ 1 

t' d l t f ' 
mom. a samrna et u a rt'glcrnentet, jemförd 

rncd 4 § 2 mom . :-tf dcu för oemuldc che f <räl-
o 

]ande instruktion, det åligger att kommendera 

und crofficem re ti ll kontrollanter Y id varfsdc

partemcntcna , - Kon g!. Maj: t funnit föreva

rand e ärende icke i d(' n ordning det inkom

mit, utgöra förem :'\1 för sin pröfning, utan nu

befallt :-ttt detsamrna skall öfverlemnas till 

che fe n för flottans militärpersonal, för att af 

honom i V\'dcrb i; rlig ordning handläggas. Dep.

chcfs e m b.-sk r. 

No\'. 13. Alla vid flo tta ns statio uer för närvarande ru

staclt! eller i beredskap furlagda fartyg skola 

afrustns och uppltlggas i den ndtn dc icke vi~ 

dare OI'furdra s för stationernas bchof. G.O. 

" 

s. 

17. Pi1r anställande af sprängningsförsök med åt-

skilliga vid Stockholms station tillverkade mi

nor har Kong!. 1\Iaj:t medgifvit, att l ,200 kr. 

finge användas af ti llgilngliga medel för min

försvaret vid inloppen till Stockbolm och Sö

dertclje , med föreskrift att minförsöken skola 

ske under ledning af flottans vnrfsbyrå. K.B. 

d. Vid föredragning af en utaf direktören vid 

rnariningeniörstaten G. vV. Svenson, - bvil

ken på grund af G.O. den 28 Juli 1876 be

sök t Danmark och N or ge i ändamål att i n

hemta kännedom om derstädes byggda eller 

under byggnad varande abepansrade kanonbl

tar m. m. - gjord anbålhn dels om bestäm

mande af dc dagtraktamenten, som honom och 

medkommenderad ritare tillkomme under re

sorna i berörda länder, och del s om ersättning 

ej mindre för utbetald hyra i Köpenhamn för 
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lokal till inrymmande af medförda ritbräden 

och ritmatorialier samt till ritrum, ~in äfven 

{ör af andra ritare derstädes utförda kopio

riugsarbcton , 

har Kong!. ~Iaj :t fnnnit godt tilldela dirck

tören Svenson, lwilken likasom medföljande 

bitriide genom K.B:t den 2!) Juli 1876 fått sio-
o 

bestämdt den daga1öning, de under ifrågava-

rande resa cgde beräkna , ersllttning för ko

piering af de för hans uppdrag erforderliga 

ritningar mod 167 kr. 18 öre, hvarjemto Kong!. 

lHaj :t, vid de t upplysta förhållandet att sU r

skild lokal måst anska ffa s för inrymmande af 

ritmatcrialicr m. m. , medgifr it, att det för 

detta ändamål utgifna belopp m å Svensson 

ersättas mod 52 kr. 60 öre ; skolande ifråO'a-
o 

varande LYå ersättningsbelopp , tillhopa 20!) kr. 

68 öre, utgå af fonden för krigsfartygs byg

gande. K.B. 

N o v· 17 · Från briggen "af 'iVirsen" skall till don vid 

Carlskrona station under byggnad varande exer

cisbriggen "Falken'' såsom bestyckning öfvor

flyttas två stycken 3-pundiga och fyra stycken 

l-pundiga kanoner med tillbehör. KB. 

S. d. Registratorn i lotsstyrelsen C. L. Silfversvärd, 

hvilken blifvit förordnr-d att tillsvidare vara 

kanslisekreterare vid sj öförsvarsdeparterncu tcts 

kansliexpedition med åliggande att emot ar

vode bestrida de vid expeditionssekreterare

bofattningen förenade göromål och att under 

tiden friinträda sin aflöning såsom registmtor 

i lotsstyrolseu, förklaras berättigad, att, - så 

länge den af honom inn ehufvande fullmakt 

såsom registrator hus lotsstyrelsen eger gäl

lande kraft och oberoende af den omständig-
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het aLt l1an t ill fölJ' d af ufvanbo rördc f' ·· 1.0 
d d 

u r nnn o 
vore förhindrad att sin tj onst fö rr tltta, _ fort-

farande få till am:tskrigsmanskassan erlägga 

stadgade afgifte r, beräknade efter pension såsom 

registrator , för att derigenom få silso m verkliga 

tjonsteEir vid flottan, beräkna den tid han kun

de komma at t bestrida förenämn::la kansliso

krete rarebofattning. K.B. 

N o v. l7. I öf1·erensstämmelse med h vad direktionen 

öfver am:tskrigsmanskassan föreslagit, har 

Kong!. 1\laj:t fu nnit godt föreskrifva, att mi

litärchcfernc vid flottans stationor hädanefter 

skola utöfva do åligganden , som, enligt §§ 12 

och 113 i de t för am:tskrigsmanskassan utfär

dade reglemente af den 26 Oktober 1838, för

ut tillhört befälhafvande amiralen i Carlskrona 

och stations befälhufvaren i Stockholm, äfven

som att don i § l Hl omförmälda revisionsbe

rättelse skall till milittlrchefen i Carlsinona 

insändas. KB. 

S. d. Uppå ansökning bar Kong!. Maj:t förklarat 

don omständighet att handlanden A. G. Lid

becks son Gustaf H enrik , hvilken enligt hvad 

styrkt blifvit, mer än 12 månader varit till 

sj ös å kronans fartyg, redan i Augusti månad 

1877 och följaktligen innan tiden för inträdes

examen samrna år i sjökrigsskolan uppnåt t 18 

års ålder, icke må utgöra hinder för honom 

att, i enlighet med § 30 i gällande stadgar 

fij r skolan, kunna efter den särskilda pröfning 

som j emlik t samma § tillkommer chefen för 

sj öförsvarsdepartementet, varda till elev vid 

skolan samma år antagen. Dep.-cbefs emb.

shifv. 
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Nov. 18. l:o. Allt manskap nu tillhörande K. fl:s 

sjömanski\r eller skeppsgossekåren skall, vid 

näst skeonde general- ~!ler årsmönstring, un

dergå läkarebesigtning för uti-önande huruvida 

nämnde manskap är i besittning af norlllalt 

färgsinne, skolande för dem, hvilka icke be

sitta förmåga att kunna särskilja färger, ge

nom kompanibefälets försorg anteckningar blir

om göras i detta manskaps förhiillningsböckor, 

äfvensom uti kunskapsrullorna; - uppgift på 

antalet färgblindo inom hvarje kompani insän

des af mönstorhorrcJ: till chefen för sjöförsvars· 

J~partomontet; 

2:o. Allt manskap iillhiirande K. fl:s sjö

mansldi,r eller skoppsgosscki'tren, som t'j förut 

undergått sådan besigtning som i punkten 1 

an befalles, skall sRdan undergå vid den enligt 
§ 26-! i reglementet för flottan, delen III, an

befalda Likarebesigtning, skoland0 vederbG

rando kompanibefäl, om denna besigtning före· 

går besättningens om barkering, och fartygs

chefen, om bcsigtningen försiggår efter e m bar· 

keringen, låta göra anteckningar och rappor
tera, i förra fallet till vederbörande militär

ch e f, som härom vidare rapporterar till chefen 

för sjöförsvarsdcpartementet, och i senare fal

let i enlighet med hvad här ofvan i punkten 

l är anbefaldt; 
i3:o. Närmare töreskrifter för den läkarebe

sigtning som för ofvannämnde ändamål skal\ 

föregå rekryts godkännande komma framdeles 

att meddelas. G.O. 
S. d. All i lotsverkets tjenst nrande ord\narie och 

extra betjening skall undergå besigtning för 
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utrönande af huruvida nämnda personal är i 

besittning af normalt färgsinne. G.O. 
Nov. 21. Sedan tingslupen Pilen och fregatten Vanadis 

ångbarkass blifvit apterade för anbringande af 

stungtorpedos, så skall kaptenen Ekermann, 

efter utförande af honom förut lemnadt upp

drag, afresa till Oarlskrona och derstädes ut-

,, 

" 

s. 

23. 

24. 

föra försök med stångtorpedos. G.O. 
Kanonbåten Ingegerd skall efter återkomsten 

till Carlsin-ona afrustas, afmönstras och upp
läggas. G.O. 

Förvaltningen af Sjöärendcna anbefalles att 

l å ta upprätta särskilda personalstater på do 

officerare och underofficerare vid K. fl., hvilka 

komma att på garnmal lönostat qvarstå, samt 
att samma stater tillika med öfriga stater för 
sjöförsvarsdepartementet i vanlig ordning till 

trycket befordra; och skola, efter pröfning af 

Kong!. Maj:t, bos bemälda Förvaltning för· 
varas förklaringar från de med ovilkorlig full

makt försedda löntagare vid kårer och stater 
af K. fl., för h vilka nya lönostater enligt KB: t 
den 26 Maj 1876 blifvit faststälda, huruvida 

do önskade att ingå på berörda lönostat eller 
icke. KB. 

d. Vid föredragning af Förvaltningens af Sjö

ärendena framställning angftende fördelning 

af lön och tjenstgöringspenningar för K. fl:s ma

rin- och civilingeniörstater har Kong!. 1\'Iaj:t, 

utan att för närvarande och innan riksdagen 
lemnats tillfälle att yttra sig i afseende å för

ändrad pensionsreglering för dessa stater, vilja 

ingå i slutlig pröfning af de pensionsbelopp, 
som kunna anses böra löntagare vid desamma 

tillkomma, ansett den redan vid 1874 års lö-
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nereglering förutsatta fördelning :1f liindörmå

nema i fast lön, eller hvad en eld .lf marin

i ngcni\irstatcns personal angår, i fast filTode 

och tjenstgöringspenningar böra för ifrågava

rande, likasom för andra K. f!:s kårer och st:1ter 

cgt rum, nu bestämmas, drrvicl Kong!. Mflj:t, 

hvad först anginge mariningeniörstaten, funnit 

med hänsyn till de förhållanden, som härvid 

böra komma i betraktande, skäligt i vissa fall 

förändra den af Förvaltningen uti ifråg:wa

rande afsccnclc föreslagna fördelningen. Be

triiffande civilstaten har Kongl. Maj:t ej min

dre med fästadt afseende å förhållandet ornel

lan lön och tjenslgöringspenningar för lönta

gare inom de embetsverk, hvilkas lönestater 

af Kongl. Maj:t mod ribelagen senast blifvit 

ordnade, än ock i betraktande deraf att mod 

hänsyn till on blifvancle pensiousreglering lö

nen f:1stställcs t ill bolopp som, der ej särskil

da förhållflnden påkalla undantag, motsvarar 

med inberäkning af ålderstilläggen de för ci

vilstaten för nän'arande bestämda pensioner, 

ansett någon jemkning erfordras i de af För

valtningen förcshgna löner för auditören vid 

Carlskrona station, kammarförvandt, bekläd

nads-, sjukhus-, inventarie- och materialför

valtare, kassör, revisor, regementsskrifvare och 

bokhållare, äfvensom kammarskrifvare, hvar

emot Kongl. :Maj:t, på grund af det af För

valtningen anmärkta förhållande, i afseende å 
proviantmästaren funnit dennes i staten upp

förda löneförmåner böra fortfarande såsom hit

tills utgå endast såsom lön , äfvensom att vakt

mästarnas aflöning bör på enahanda sätt upp

föras . 
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I öfverensstämmelse härmed har Kongl. 

lVIaj:t funnit godt fastställa stater dels för K. 
fl:s mariningeniörstat dels ock för K. fl :s ci

vilstat att tillämpas fr. o. m. år 1877 och intill

dess nya stater kunna varda utfärdade, med 

förklarande att den sålunda bestämda fördelning 

i fast lön eller fast arvode och tjenstgörings

ponningar icke skall verka rubbning i afseen

do å beloppet af den pension, hvartill uuva

rande löutao·aro å dessa stater äro för inne-n 

hafvande tjcnstcr enligt gällande föreskrifter 

beriHtigade; hvarcmot den, som hädanefter till 
tjcnst vid någon af dessa stater befordras eller 

transporteras eller hvad öfvordircktör oc1l i suc

cession efter honom uppflyttad direktör och in

o·eniör ano·:"tr till dessa befattnin!Wr förordnas, b b , ~ 

skall vara ovilkorligen förpligbd att underkasta 

si()' den förändrino· i pensionsvilkaren som fram· 
b . " 

dt'les kan varda bestämd. K.B. 
N o v. 24. Förvaltningen af Sjöärendcna an befalles att 

med firman \V. G. Armstrong & C:ni i Eng· 

land, på grund af upprättade kontraktsförshg 

och med iakttagande af varfs- och konstruk

tionsbyråernas föroslagna föräl!dringar, afsluta 

kontrakt om leverans af två stycken lavetter 

till 9 ,24 tums kanoner, den ena för hydraulisk 

kraft och den andra för handkraft, hvarjernte 

medoifvits dels att de i kontraktförslagen om-
b 

förmälda pcnningeförsii:otten få af Förvaltnin-

o-eu till firman utbetalas utan att borgen der
" 
för af densamma ställdes, och dels att kostna -

derna fih· lavottorna med transport m . m., be 

räknade i svenskt mynt för den hydrauliska 

lavetten till omkring 47,f>00 kr., för den an

dra till omkring 29,600 h ., må, i hvad de 
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öfverstiga beräknade kostnader för lavettage 

till kanon båtarne Blonda och D isa, få bestri

das af fonden för krigsfartygs byggande. K.B. 

Vid föredragning af en af varfschefen vid 

Oarlskrona station, vice amiralen O. A. Sun· 

din, - som J'emte varfscbefsbefattnino·en äf-n , 

ven bestrider öfverkommendantsembetet i Oarls

krona, -- gjord anhållan att Kong!. lVIaj:t 

måtte förklara stadgandet i K.B:t den 15 Sep· 

tomber 1871, att befälhafvarne vid flottans sta

tioner skulle under den tid de, på grund af 

nåd. uppdrag, vore från stationen bortkallade, 

afstå hälften af de med e m betena förenade ar

voden till dem, som desamma förrättade , äf

ven vara gällande i afseende å an'odet för 

kommendanten i Oarlskrona under bans till

fälliga frånvaro, jornväl i följd af uppdrag att 
vara ledarnot af riksdagens 2:a kammare, 

bar, då det belopp, 3,200 kr., som jemlikt 

K.B:t den 27 Augusti 1875 och faststäld stat 
bestås såsom ersättning för bestridaodet af öf

verkommendantsbofattningen i Oarlskrona, ut
går såsom arvode och viceamiralen Sundin· l 
så länge hans förordnande icke upphört eller 

annan officer blifvit beordrad att befattningen 

utöfva, måste anses fortfarande densamma in

nehafva, Kong!. :Maj:t, i öfverensstämrnelsc 
med föreskriften i 162 § 4 mom. i reglemen

tet för flottan andra delen, funnit honom be· 

rättigad att under den tid han utöf,·ar bcfatt

ningJn som ledamot af riksdagen bibehålla ar

vodet såsom öfverkommendant, derest ej an

nan officer varder förordnad att öfverkornmen· 

dantsombetet i \"iceamiral Sundins ställe för-
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rätta, men att i motsatt fall arvodet skall af 
den förordnade under tid en åtnjutas. K.B. 
Sedan i öfvcrensstämmelsc med gjord fram 
st~lllning, riksdagen jenJ!ikt skrifvelse angåen

dc reglering af utgifterna under riksstatens 
nionde hufvudtitt•l den 26 Maj IH76 under 

förut::;ättning, att det belopp, som enligt upp

gjonlt förslag till delning af am:tskrigsmans

kassans pensionsfond ansetts vara att tillgå 

för gemenskapens vid flottan och lotsverket 

pensionering, eller 230,000 kr., till statsverket 

öfverlemnades, dels medgifvit att denna ge

menskaps framtida pensionering enligt god

kända grunder finge, utan vidare bidrag frfm 

samma gemenskap, men med bibehållande af 

lotsverkets bidrag 3,500 kr., fr. o. m. 1877 
[irs ingång af statsverket öfvertagas, med skyl

dighet for statsverket att be~trida de för nämn
de tidpunkt enligt gällande Lestämmelser be

viljade pensioner till flottans och lotsverkets 
gemenskap, äfvensom ikl~ida sig am:tskrigs

manskassans förbindelser med afseende å ut

betalning af begrafningshjelp efter gemenskap, 

dels ock för ofvannllmnde ändamål anvisat å 
nionde hufvudtiteln ett kreditiv å 58,000 kr., 

med rättighet för direktionen öfver am:tskrigs

mansk~lssan, som fortfarande skulle ega till

handahålla pensionerna, alt å detta kreditiv 

umler loppet af år 1877 lyfta hvad för bebof

vet blefve erforderli&it; har Kong!. .Maj:t, efter 

det am:tsstaterna lemnats tillfälle att i ären
det sig yttra och nämllde direktion med un

derd. utlåtande dcri inkommit, nu tagit denna 

och tifriga i samband denned stående frågor 

i öfvervägande, dervid Kong!. lVIaj :t, med fast-
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ställande af de utaf riksdagen sålunda antagne 

grunder för gemenskapens vid flottan och lots

verket pensionering att fr. o. m. år 1877 till

hmpas å alla dem , som äro berättigade till 

understöd af am:tskrigsmanskassan och efter 

nämnde tidpunkt orh :'illa afsked samt icke 1iro 

i berörde grunder särskildt undantagna, fun

nit godt besluta, att ett belopp nf tvåhundra

trettio tusen kr. skall afskiljas från den bo

hållna tillgång, som !'lm:tskrigsmanskassans 

pensionsfond den 31 December 187l) utvisar, 

för att till statsverket, som från nämnde tid 

öfvertager pensioneringen öfvorlemnas på slitt 

och tid, som framdeles kommer att bestäm

mas, med föreskrift dorjomte för direktionen 

öfver kassan att låta af tillgänglige medel, i 

den ordning här nedan närmare angifves, till

handahålla gemenskapen, såväl den , som före 

år 1877 erhållit afsked, enligt gällande boslhrn

melsor, som den, på hvilken efter ingången 

af nämnde ftr, nu faststäida grunder äro till

lämplige, densamma tillkommande pensioner, 

tifvensom utbetala, enligt kassans reglemente 

efter afliden gemenskap utg:'iende begrafnings

hjelp; kommande ej mindre den flottans och 

lotsverkets gemenskap nu åliggande förplig

telso att till am:tskrigsmanskassan bidraga med 

:'\rliga afgifter, att med utgången af innev. :"tr 

upphura, än ock don i K.B:t don 4 Oktober 

1872. meddelade föreskrift, angående skyldig

het för vissa bland afskedade man:,kapct vid 

marinrPgementet att vidkännas afkortning å 

deras understöd fdtn kassan för ru·liga afgifter, 

att med samma år förfalla; om hvilka beslut, 

jemte den i K.B:t den 3 Oktober 187G med-

Not·embc?·. 

delade fastställe lse fl grunderna för pensionc. 

ring af befäl och underbefäl med vederlikar , 

kungörelse Llifvit i vanlig ordning utfärdad. 

Vidare lwr Kong!. l\[nj:t i öfverenssU:immcl

sc mod lwad riksdagen hemstält, funnit godt 

fiirklara att de i särskilda författningar med

delade föreskrifter derom, att i tjenst inträdd 

båtsman i vissa fall förverkar sin lön till am:ts

krigsmanskassan , sknll uppbura att vara gäl

lande, derom jornväl kungörelse utfä rdats. 

J emte det Kong!. l'IInj:t i öfrigt förordnat 

att till flottan och lotsverkets gemenskaps pen

sionering och utgifvande af begrafnino·sh iel]J 
b ·' 

må användas ett belopp af 8,934 kr. utaf de 

under rubriken "a.m:tskrigsmanskassan" å ni

ondo hufvudtiteln uppförde ersättningsanslag 

och de 3,500 kr. af lotsverkets medel, som 

fortfarande skola direktionen öfver am:tsk rigs

manskassan för samma lindamål af lotsstyrel

sen tillhandahållas, hvarefter h vad som för 

ändamålet ytterligare erfordras, fylles af det 

utaf riksdagen anvisade kreditiv å 58,000 kr., 

hvilket statskontoret följaktligen uppB. direk

tionens i mån af behof skeende roqvisition 

oger att till direktionen utbetala, har Kong!. 

Maj:t i sammanhang härmod och mod anled

ning af den Kungl. Maj:ts den 3 Oktober 187G 

meddelade fastställelse å de af riksdagen god

kiindo grunder för pensionering af flottans be· 

fäl och underbefäl anbefalt statskontoret att 

af det ?t, riksstatens nionde hufvudtitel för år 

1877 uppförda kreditiv, stort 73,000 kr., för 

utgifvande, enligt hittills gällande stadganden 

af pensioner och fyllnadspensioner till afske

dade embcts- och t.jonstemän samt betjentc 
17 
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vid flottan, äfvensom för till ämp ning af sist
berörde grunder till direk tionen und er loppet 
af nyssnämnde å r efter rcqvi sition utbo tala 
hmd för ändamålet erfordras, sedan styrkt 
blifvit i h vad mån det för 187G till cm bel s 
och tjenstemäns samt betj ontes pensionering 
a nvisade kreditiv åtgått, dock med rättighot 
for direktionen att brud under sistnämnde ~tr 
icke för ändamålet erfordrats, må för 1877 å rs 
pensionering i m fm af behof användas. 

Slutligen har Kongl. Maj:t anbcfo.lt direk
tion en att inkomm a med und erd. utliHande M
vor följande nf den till ordr.ando af fl ottan s 
pensionsfond tillfi5rordnade komitc frnmställda 
förslag, ncmligen : 

att pension och fyllnadspensiou fr ån kassan 
till en ll\·ar som dertill är bcrättignd må ut
betalas m!\nads,·is för löpande rni'mad , hvilkon 
föreskrift skulle ega tillämpning till förm ån 
för alla, sB.,·äl c'lem, sum redan öfvedlyttats , 
som dem hvilka fraHideles öfvcrflyttas pi\ pen
sionsstat; 

att hvad för nän·arande ä r stadgadt angå
ende enko- och gratialsfondens inkomster och 
utaifter skall fortfarande lända till efterrättelse n 

med iaktta o-an de att denn a fond crldtller af 
" 

statsverkets crsättningsanslng fiir åtskilliga kas -
sa n frångångne äldre inkomsle r 16,G60 kr. och 
att till for, den sitsom nya inkomstor al1\·isas: 

a) kassans lot t i prismedel euligt gällande 
prisrcglementen, jemte ränta ii dylika i kas 
san nedsatta medel och 

b) hvacl som innestå r i fl oHa ns kassor för 
dem, som bevisligen rymt. 
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att Lotr tifi'an de dem, som l'rhi\llit rätt till 
gratial fö r enka och Larn Leluppen sii vill af 
gra tialet som af gratia lsafgi ft cn skola Lerfiknas 
fii r ln·ar dter sin bofattning lika med hn,d hilr 
utinn:l!l glill er fi) r imt ehah·a r·o af äldre dermed 
jcmförlig tj enst och alt den, so m !Jiidaneftc r 
vinnor anställning rid flottans ldcresistat, iekc 
vidare skal l ega gratialsrätt i kassan; rJch 

alt l,assans direktion rn åttc anb('fallas utur
Leta och till Ko ngl. Mn j: t inkomm a med nn
dord. förslag till nytt regle rn cnte för kassans 
styrelse och fön·altning ; 

skolande emellertid och i af,•aldan der[i att 
berö rde framställningar efter det direktionens 
utl:l.tand e inkommit blif,·a pröfvado, med riil t 
t ill grati al i am:tskrigsmanskassrtn samt i friiga 
om beloppen så vlil nf gratialcn som af gra
tialsafgiftor; tillsvidare förbl ifva vid nu gäl
lande fiire skrifter. K.B. 

Nov. 24. Efter det Kong!. lYbj:t dels den 3 ~istlidue 
Okt o bor faststält grunder för pensioneringen 
af flotta ns om bet s- och t j enstemlln med veder
likar, dels ock denna dag ej mindre stadgat 
grunder för pensioneringen af flottan s och lots 
ve rkets gemenskap än ock låt it utiärda nya 
aflöningsstater för flottans mariningcniör- och 
civilstater, med aflön in ge ns fördelning i lön 
och tje nstgöringspenningar, har Kong!. l\laj:t 
funnit god t i nåder förordna, att nedanomförmäl
da §§, moment och punkter af de under den 
27 A ugusti 1875 faststäida två första delarne 
af re,,.lomentet för flottan med dertill hörande b 

bilao·or skola hafva den förändrade lydelse och 
" erhålla de tillägg, som särskildt tryckta exem-
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plar af ifrågavarande §§ m. m. utvisa, att 
tiilämpas fr. och m. år 1877, ncmligen: 

Första delen . Öfver·stynlsen o. o-r,r;anisationrn: 
§§ G; 7 mom. l , 12; 23 mom. 2; 30 rnc,m. 

l , 2; 3:! mom. J, 2; 33 mom. 3., fi; :H 1110111. 

2, 3; 3G mom. 1, 2; 3~ mnm. 2; 4G mom. 1, 

2; f>O mom. 4; 02 mom. 3; f>B mom. 4; [)i) mom. 

1, 2; 79 mo m. 1; 80 mo m. 1: 93 m om. J 1 G, 

9.J; 108 bil. J § 17 1110111. l , 2; bil. :3 ~ l h; 

bil. G § 22; 23 mom. l c, d; samt bil. 8 a 

och b. 
Andm delen. Styrelsen och {önalt11in_qen 

vid stationcnw: 
~~G mom. 4; 7 morn. 2; J7 e; J9 el ; )};3 f, 

g; !)0 mom. l ; i'>8 a, b, c, d, f; b9 mo1n. 41 7; 

G l m om. l, 2, :3; !J7 c; 13"1 mo111. J f, h; J 3:1 

mom . l i; 1:3G h; ! GO; !(il rnom. :1 , G; J(; :z; 

!(;;); IG..J.; !G:\ JGG; 1G7; HiS; 170; 171 mom. 

7, 8; 172; 
hnnjerntc Kongl. l\Iaj:t dels beslutn.t att 

bland förklaringarna iifver vissa i tredj e uulun 

sjö~jenstgör·i n[JCn fiiru k<Hn m a n d c benilmn i ng ar 

skall iutagas, att mru ~.i•>afiiining fiir stås den 

dagafl<ining, som enligt bil. GG iitnjutcs under 

kommendering ombord., dels ock i afseende å 

iifvergil.ngl'n till du sålunda fitriinuraclc stnd

gandt'na, funnit godt meddela följande till hnr 

nl'dan upprUknadc §§ hnnförliga fvrc skriftcr, 

ncmligl'n: 
i Första delen, 

vid § 30 mott!. 2: 

Denna fijreskrift lir icke tilllimr>lio· å den b 

otlicr-.r vid Kongl. Hottan 1 so m qvarstiir å gam· 

mal liiue ~ tat. 
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l·id ~ 32: 
F(irc~kriftun i det1tt 'l 8 g-•·1].1 . . 1 t l 

. ' ';:; '' l' I c n c a s c en, 
so m eller den :z Sc]Jtember J· u~,., bl'f' . . 

. u i.) l \'1 t u t-
IJH1111tU ttl! oJfict)l' vid K. flottan eller befor-

drats till regl' mcntsofficcr ollur fri\n liigro till 

hi\grc regementsofficersgrad dler den, på lwil

kon den fr. o. m. den I Januari 1877 gällande 

nya lönostat för K. flottans officcrsld'tr tilhlm

pas. 
vid § 34 rnom. 2: 

Denna föreskrift är icke tillämplig ?1 den 

underofficer vid K. flottan som qnrsf1r å gam· 

ma l löuestat. 
vid § 36: 

Fö rcskri ftema i donna § gälla icke den un

Jerof'ficor vid K. flottan, som qvr.rstår ä gam· 

mal ]i\nestat. 
vid § 5G: 

Föreskrifterna i denna § gälla endast ma

skini~tundoro rticer, SfJrn efter den 27 Augusti 

l 876 utnlimnts Lill underofficer olle' r som in

gått på den fr. o. m. l Januari 1877 gällande 

nya lötwstat för K. flottans masl<iniststat. 

vid §§ 7~ och 80: 

Fiireskrifterna i dPssa §§ gälla endast för 

do officerare och underofficerare hvilka erhå l

lit afsked mod pension och fyllnadspension 

enligt de grunder för pensionering-en af flot

tans bofäl och underbefäl med vcd~rlikar, som 

<lon 3 Oktober 187G blifvit faststälda- kom-
' 

mandc alla, som uppbära fyllnadspension en-

ligt K cirkuläret den 20 November 1860 att 

vara underkastade derstädes förcslnifna be

stämmelser. 
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vid § \:13 m om. 1: 
På garnmal stat qvarst?tende officer eller 

underofficer, som för särskild befattning upp
bär arvode , ~ir icke berättigad att ätniuta se
mester. 

i Anclra delen, 
vid 9 50 m om. l: 

N uvarande öfverfältläk:ucn bestrider, med 
bibehållande af denna värdighet, fälLläkarens 
åligg-anden. 

vid § lGO mom. 1: 
DtJ lilntngare vid K. flottans officers- och 

unclerofficcrsld\rer samt rid maskinistslaten, 
hvilka förklarat sig viljn ;'\ gamma l stat qvar
stå, komma att bibehållas vid innehafvande 
afiöning enligt 187G års stater mod undantag 
n f det för samma år för officerspersonalen upp 
i"örda clyrtidstilliigg, hvilken atlöning utg/'tr för 
officerare och undcrofficerm·e vid K. flottan 
mod l.rcfjordedclar i fast lön och en (jcrdcdcl 
i tjonstgöringspenningar; samt för underoffice
rare Yid mflskiniststaten enelast i lön. 

Öfverfältläk:nen eger uppbtira do för fält-
läkaron don nya staton uppförda löneför-
måner. 

vid § 1G2 mom. 3: 
Officerare och underofficerare vid K. flottan 

som qvarstå å. gammal lönestat, ega uppbära 
tjonstgöringspenningar en! igt föreskrifterna 
detta moment. 

vid § 162 mom . 5: 
För särskilda militära b<·fattningar hittils 

anvisade arvoden skola fortfaractde tillkomma 
de officerare och underofficerare vid K. flot
tan, hvilka förklarat sig vilja å gammal stat 
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qvarstå och hvilka förordnas eller kommen
dcras att dessa befattningar upprtitthlilla, men 
utgå deremot icke till dum, hvilka uppbära 
dagatlöning enligt nya s(atL•n. 

vid § 1G2 mom. 8: 
Undurof"ficcrare vid maskiniststatr.n, lwilka 

qvarstå å gammal lönestat, åtnjuta lön enligt 
föreskrifterna i cctta moment. 

vid § 168 mom. 1: 
Inqvarteringsbiurag i penningar utgilr icke 

till officer eller underofficer vid K. flottan, 
som förklarat sig vilja å gammallöriostat q var
stå. 

Y id § 170 rYJl)!Tl. ] : 

Till portion in natura eller orsättnir~g der
för i penningar är icke den underofficer vid 
maskiniststaten b0rättigad, som fi!rklarat sig 
vilja å gammal stat qvarstå. 

vid§ 172 mom. 1: 
'l'ill beklädnad in natura eller ersättning 

derfiir i penningar är icl;:e don underofficer vid 
K. flottan eller maskiniststaton berättigad, som 
förklarat sig vilja å gammal stat qvarstå. 

I sammanhang härmed har Kongl. Maj:t 
funnit godt stadga följande tillägg till den af 
Kungl. lVIaj:t den 26 Maj inno;-arande år fast
stäldr~ aflöningsstaten för K. flottans sjömans
kår: 

a) Antalet löner inom de särskilda klasser
na vid matroskompanierna skall fördelas i 
sflmma förbållanda emellan de särskilda sta
tionerna, som i nu gällande stat finnes be
stämdt, samt lönerna vid eldare- och handt
verkskompanierna utgå vid 
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eldare-afdelningen med 

Carlskrona Stockholm 

24 16 af första löneklassen. 

18 12 
" 

andra ,, 
17 13 

" 
tredje 

" 16 11 ,, fjerde 
" 6 3 

" 
fem to 

" -so ~ 
h a n d b ·crks-afclc Ini ng on med 

10 6 af första löneklassen 

20 l l 
" andra 

" 10 lO 
" 

tre d j o 
" 5 4 

" 
fjerdc 

" 5 4 
" 

femte 
" ~ 36 

Skolande af sistnämnda afdelniug 

6 i Carbk. och 3 i Stockh. tillhöra scgels. -yrket , 

10 , , 10 , , vapens.-yrket, 

2L1 , , 1G , , timm.-yrket, 

, , smedsyrket. 10 ,, 
" 

6 
50 35 

b) Dc dr n 31 December 1876 varande 30 

yngste matroser i fjerclc löneklassen komma 

att fr. o. m. år 1877 tillhöra femte löneklas

sen emot åtnjutande, intilldess de blifva i hö

gre löneklass uppflyttade, af: 

mtl.nadslön, 9 kr. 12 öre . . . . . . . kr. lO!J: 50. 

dagnflöning 20 öre. . . . . . . . . . . . . , 73: -
eller för Rr kr. 182: 50. 

c) Af de till 332 st. l :a och 2:a klassens 

sjömän anvisade arvoden till bolopp för h varje 

af l krona i månaden tillkomma 208 arvoden 

dessa klassers sji>män vid Carlskrona och 12L1 

vid Stockholms station, men utgå icke förr 

än antalet af dem, hvilka bittills åtnjutit ar-

Nov. :!4. 

" 
25. 

November. 223 

;-oden a 10 kr. om året på grund af regle

mentet den 5 Oktober 1860 och KB:t den 21 

Augusti 18H, ncugfttt till ofvan angifna siff

ror vid dc s~l r skilda stationerna. K.B. 
'l'illägg och ändringar i reglementet för flottan: 

Formulärurna .Ni. 4 och 29 a tillhörande 

delen II och § 52"1 i delen III dwla fr. o. m. 

år 18i7 hafva förändrad uppställning och ly

delse, i -enlighet med h vad tryckta exemplar 

af ".111. 3. Tillägg och ändringar i reglementet 

för flottan" utvisa. G.O. 

Arbetena med kanonbåten Disas fullbordande 

böra så fortdrifvas att kanonbåten den l l\iaj 

1877 kan vara klar att utgå på expedition. 

G.O. 

S. d. Kaptenen G. E. u lff ställes till Förvaltnin

gens af Sjöllrendcna förfogande i och för ut~ 

förande af en lavettbeställning hos Armstrong 

et Cnmp., Ncwcastloon-Tyne. G.O. 

S . d. IngeniGren J. L. Frykholm skall afrcsa till 

Fiumo för att derstädes vid \Vhitehcac1s et 

Cornp. verkstäder studera torpedotillverknin

gen snmt uppgöra beräkning öfvcr ungefärliga 

kostnaden för de maskiner m. m. som äro be

höfliga i och för tillverkning af torpedas af 

Whitehoads konstruktion, för den händelse dy

lika torpedos framdeles komma att tillverkas 

vid Stockholms stations varf, hvarefter han 

skall återvända till England för att tillhanda

gå via ifrågasatt lavettbeställning hos Arm

strong et Comp. G.O. 

S. el. Kanon båten Ingegerd får användas till uttag

ning af prickarna i Carlskrona farvatten. G.O. 

, 30. Uppå framställning af Förvaltningen af Sjö

ärendena har Kongl. Maj:t fMordnat, att redo· 
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visning för under året umhäudorhafdit sjökar· 

tfwerkets medel skall afgif'vas iuom don l;) 

De cc m ber samma ru· rellovisningon om fattar 

äfvensom att det förslng till stat, hvanned det 

åligger chefen för fjiikarte\'erket att :'\rligen 

inkomma, skall inom samma tid för det kom· 

mande året inlemnas; 

skolande i följd af hvnd sålunda blifvit bo

slutade, § 4 mom. 1-3 nf det för ::;jiikarte

verket don 21 December 1871 utf~irdado reg· 

lemente erhålla följande förändrade lydelse: 

Che('ens f'ör sjökcwteverket äli,r;yanden: 

8 -1-. 

l) ~Pill chefen för sjöförsYarsdepartementet 

skall sjökartevorkds chef :"trligen ingifva : 

inom slutet af' Januari 

'l'ill Kongl. l'IIaj:t i underdånighet siilldt för

slag till plan för sjökartaverkets arbeten un

der det löpande året; 

inom m edlet af' D ecember 

Till Kong!. Maj:t i underd!lnighot stäida 

a) förslag till utgiftsstat för verket ntt till

lämpns under följande B.ret; 

b) berättelse öfver sjökartoverkets verksam

het under det löpande året; 

2:o) Ros bemälde departementschef skall 

chefen för sjökarteverket jemväl 

a) anmäla hvilka sjökort böra konstrueras 

för gr.avering och hvilka seglingsbeskrifningar 

m. m. skola författas, och 

b) göra hemställan om nya sjökorts grave

ring och böckers tryckning enligt med gravör 

och boktryckare öfverenskommet pris; 

3:o) Till P0rvaltningen af Sjöärendena skall 

chefen för sjökartevcrket årligen afgifva; 
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inom slutet af ~Mars 

a) sedan d<Cn fur kartc- och bokförsäljnin

gen antagne flgcntcn inkommit mod sina !'C· 

dovisniugar, on af sjökarteyorket uppgjord 

~ummarisk redogörelse öfvor fiircgåondo årets 

karte- och bokf<;rsilljning, efter hvilken redo

gö relses grflnskning i Pön·altningons kammar

kontor de af ehofon för sjökm·teverket inleve

rerade behållna medlen upptagas bland ver

kets inkomster. 

Inom mecllet a(' D ecember 

b) redo\'isning öfver de i och för verkets 

behof under året fran Pörvaltningens kassa 

för::;kottsvis uppbnrna penningomodcl. K.B. 

Nov. 30. Kongl. l\Inj:t har funnit godt förklara andre 

underlHrareu vid G ö to borgs navigationsskola 

A. O. Pettersson, - hvilken fr. o. m. den l 

Januari 1867 i nämnde egenskap tjenstgjort 

mot ~Hn,intautlc nf det för tjonsten enligt stat 

bolöpnnde arvode samt, på grund af K.B:t 

den 27 November 1874, och fr. o. m. 1875 

ffttt åtnjuta don efter tjenstgöring under fem 

år bestämda löneförhöjning af 250 kr., -- be

rättigad att, fr. o. m. år 1877 upp bära en för

höjning af 250 kr. i sin lön, hvilken således 

fdtn nämnde tiu skall utgå med det för un· 

derlärare vid navigationsskolorna i riket be

stämda högsta belopp, eller 2,300 kr. årligen 

skolande berörda förhöjning bestridas af uet 

för samma år anvisade extra anslag a b:e lmf

Vlldtiteln till undervisningsanstalter för sjö

fart. K.B. 
S. d. Sedan lotsstyrelsen hemstält om npphäfvando 

af stadgandet i senare punkten af mom. 2 i 

§ 50 af 1872 B.rs reglemente för lots- och fyr-
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staterne, samt föreslagit att, i händ else af bi 

fall hiirtill, lotsåldermannon vid Uddevalla 

lotsplal t; .A. 'l'. Garling, h vilken förorLlna ts att 

t i Ilsvidare Lostrida lo ts il lderrnn n s Lefattningon 

vid Götebo rgs lotsplats, m3tte, -· enär han 

ännu icke modhunnit att taga l.JolJiirig lotsexa· 

mon rörande far lederna i si tt nya ålderman

skap samt således icke emot nämnda stadgan

elen kunnat beviljas delaktighet i inflytande 

lotspennin~ar - beredas en gratifikation, mot

svarande ungefärligen 2
/ 3 af den andel i lots

peuuingar, s0m skulle haf1·a honom tillkom

mit, om han dertill varit berättigad, 

har Kong!. Maj:t, som lika mod lotsstyrel

son funnit det uti s 26 mom. 2 af förenämnda 

reglemente för lots- och fyrstatorna förekom· 

mandn stadgande dels att ålderman, som för· 

ut icke varit lots vid plats, der han blif\rer 

anställd, icke f<tr befatta sig med lotsning förr 

än han genom undergången föreskrifvon exa

men inför vederbörande lotsfördelningschef vi

sat sig oga fullständig kännedom om skärgår

den i åldermanskapet, dels att ålderman, som 

icke undergått sådan examen i nom ett år från 

anbgningsdagon, skall från befattningen ent

ledigas, innebära allt, hvad som bör fordras 

med afseende å lots å l dermans sky idighet att 

lära känna farleaen inom åldennanskap, -

funnit den ytterligare bestämmelsen att lots

ålderman, till dess examen blifvit aflagd, icke 

får komma i åtnjutande af lotslott, böra upp· 

häfvas samt 2 mom. af § 60 i reglementet i 

följd häraf er hålla följande lydelse: 

"De lotsi\ldermän, som från skyldigheten 
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att lotsa äro fribllade, erhålla enahande lutt 
i lutsförtjenston som de iifrige lotsarno"; 

derom kungörel se utriirdats; lwarjemLe Kong l. 
1\Jaj:t funnit g<Jdt tilldela t. f. lot s ~llclermannen 

Garling för den tid han såsom ?tldonnan i 

Giitt'borgs lotsftldf'rmanslwp vorkligen tjcnst

gjort, eller omkring 7 veckor, en gratifikation 

nf 300 kr, att genom Förvaltningen af t:ljli

iircndena utbotalas från anslaget å 5:e hnhud

titoln till extra utgifter. ILB. 

N "(') s· edan direktionen öfver allmänna garnisonsl ov. ;) . 
sjukimset uti afgifvet infordradt yttrande om 

de anordningar och kostnader, som sh1lle fi>r

anlodns af ett upphörande af alla handrilck

ningm !il! sjukhnsct från ga rnisonstruppNna i 

Stockholm anfiirt: 
alt seelan längre lid tillbnl;a fr[w garniso

nens och ftottnns trupper u!gingo till gami

sonssj ukhuset dels en daglig lmndräclming, 

som för nlirv:nande bestode af l korporn.l och 

8 man , och dels on tillfällig sådan, best&ende 

nf l'tt större antal mnn; 
ntt den dnglign. handräc.lmingen från berör

da trupper numera, sedan manskap af arm ens 

rro·cm 9n ten och corpser 4Jligen kommenderades 

till sjukhuset för att ge11omgii en kurs i sjuk

v/hd, möjligen kunde indragas utan ökade ut

gifter för sj u k huset, entlr detta manskap syn

(os, i och för utbildning till denned afsedela 

iin damtd , kunna och b1>ra öfvertaga större dc· 

len af dc göromål, som för närvarande fdåge 

dc sjukhuset anstäldn sköterskor äfvonsom ii.t 

skilliga af handräckningens S.ligganden; 

att genom indragning af åtskilliga sjukskö

torskeplatscr, de för dem i stat anvisade me-
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del i stället kunde användas till att aflöna 

fasta drängar, som i rniin af bchof borde vid 

sjukhuset anställas; 

att den hittill s n1ed om kring 600 kr. årligen 

utgående ersättning till hanclr~lckningsm am b . 
pet dessutom skulle lcmua tillgång till anstul

lande af ett qvinligt biträde för verkställande 

af skurningsarbctc, 1lfvonsom möjligen till extra 
biträden ,.je] sjukdomsfall; samt 

att, vidkommande åter don tillfäl liga stii rre 

handräckningen, som hufvudsakligen anl·tin

dcs till upptagande och sönderdelande af ~ju],. 

hus ets ved, hvartill en betydlig arbetsstyrka 

erfordrades, donna handriicknino- onli"' t direk-
t) ~ 1:':1 

tionous åsigt, ej kunde för gnrn iso nssj u k lmsot 
undvaras; 

i öfvorensstämmolse hvarmcd sjukhusdirek

tionen, jemte yttrande af den åsigt, att ifrå

gavarande baudräckning borde mod ci1·ila ar

betare ersättas, anhållit om bemyndigande att 

ftt auvända dc modul, som i garnisonssjukhu

sets stat funn es anvisade till sjuksköterskor~ 

till aflönande i den mån de sistnämnda anså

ges böra indragas, af högst 3 drängar, äfven

sorn att !å disponera det till handräcknings· 

manskapet utgående ersättningsbelopp, på det 

sätt direktionen kunde finna vid sjukhuset 

t.jenligast, 

har Kongl. Maj:t funnit godt att, mod gil 

lande af de u ta f sjukhusdirektionen sål u u da 

föreslagna anordningar beträffande tjenstgö

ringen inom garnisonssju k huset att fr il n 

1877 års början vidtagas, jemväl lemna bifall 

till hvad direktionen i sammanhang denned 

anhållit. KB. 
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Duc. 7. Kommundörkaptenen C. R. T. Ul ner och kap

tunen A F' . H. KlintlJerrr skola såsom tillful-
b 

ligt biträdande tjenstgöra i militiirbyrån. G.O. 
, R . .Jemte det Kongl. lVIaj:t boslutat att till 1877 

!lrs riksdag g·öra framställning om beviljande 

nf anslag för genomförande af flir ti ndrad stnt 

för rikets navigatiousskolor, har Kongl. "J1nj:t 

föreskrifvit, att den befattning med dc· ssa sko· 

lur, som enligt gällande föreskrift åligger kom

merskollegium , skall fr. o. m. 1877 öfrcrtagas 

af Fön·altningcn af Sjö~ircndena, i samman

Ilang h varmod statskontoret anbefalles att, uppå 

b('hiirig reqvisition fr[m Förvaltningc·n nf Sjö
tircndena , efter ingången af nyssniimndn :h, 
tillhandahålla det å 6:e hufvucltiteln för sam

ma år nppfijrcla anslag till uncll'l'visningsan
staltc·r för sjöfnrtcn. K .B. 

S. d. Doslöts fram sWlluing till riksdagen ang:'londo 

förändrad organisation af E'örntltningeu af Sjii

llronclel!a ciutagon i bilJanget till 1877 års 
riksdagsprotokoll). 

S. d. Beslöts framstallning till riksdagen om inrät

tande af en nautisk meteorologisk byr[L. (In 

tagen i bihanget till 187 7 års riksuagsproto
koll.) 

S. u. Hos Kong!. l\faj:t har Jatsstyrolsen hemstält 

att till 1877 års riksdag- rnltttc aflåtns propo

sition om fyringoniöron , kaptenen C. ,T. D. 

S::mclolls onka Ida Augusta Sandelis uppfö

rande b. allrnlinna indragningsstaton till fitnju

tande, så hlngo hon förLlefve ogift, af 300 kr. 
i [u·lit;t underhåll; 

men har Kongl. JVIaj :t icke fun11it skäl att 

till förevarande framstallning lemua bifall. 
K. B. 
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Dec. 8. Stat utfärdas för sjökarteverket att gälla fr. o. 

m. den 1 J"anunri 1877 intilldess ny stat kan 

varda fastshlld ; och skall den faststäida staten 

intagas i den samling stater fö; sjöförsvarsdo

partomentet, det åli(iger Förvaltningen af Sjii

ärendena att till trycket befordra. KB. 
S. rl. Sedan militärehofon vid Carlskrona station, -

i anledning af den af stationens räkGnskaps· 

kontor, vid granskning af kaptenen L. M. 

Törngrens räkning öfver kostnallen fiir rosa 

från Carlskrona till Stockholm efter slutad 

expedition med fregatten Vanadis år 187:), 

gjorda anmärkning att då kaptenen Törngren 

i räkningen upptagit 3 kr. G9 öre, såsom ut

gifna för öfvervigt af saker fl jornvllg, mon 

verifikation för denna utgift icke vore rttlmin· 

gen bifogad, berörde belopp m?ttto erslittas,

genom ro sol u tio n den 14 Mars 1876 ålagt kap

tenen 'l'örngren att till flottans station åter .. 

bära anmärkta 3 kr. 69 öre, 

" 

" 

samt kammarrätten, lwarest 'l'örngron öfvor 

detta bes l ut sig besvärat, genom utslctg den 3 

Augusti samma år, förklarat skäl icke vara 

anfördt, som kunde föranleda till änd ring i 

öfverklagacle resolutionen; 

så har Kong!. lVIaj:t, vid föredragning af 

kaptenen Törngrens doröfver anförda besvär, 

icke funnit ·skl\l att i kammarrättons öfvurklu

gado utslag göra ändring. K. res. 

11 . Kaptenen J". C. E. Christerson skall afresa till 

Finspang och Motala i uppdrag hvarom che

fen för varfsbyr~n skulle lemna vidare före

skrifter. G.O. 
12. lVIilitärchofon vid Carlskrona station egor att 

beordra en af stationens läkare, att ofördröj-
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!igen afresa till Upsa la, för att taga känne

dom om lien rnethod fö r utrönande af färg

blindhet, som anvtindcs af professorn , cl:r F. 

Holmgren. G.O. 
Dec. lf:J . I afseende å sjöbeväringsmanskapets mönstrin

gar och möten år 1377 har Kongl. 1\Iaj:t för

ordnat följande: 

l:o ) att inom den af rikets kustlän hvarost 

j emlikt föreskriften i 8 § 2 mom. af K. för

ordningen Jon 9 Februari l SG I , angåo nde den 

allmänna beväringens möns tringar och öfnings

möten , chef eller särskildt beordrad officer af 

regemente eller kår, tillhörande armcon, be

vistar 1877 års mönstringar inom sådant r e

gementes eller sådan kärs boväringsområde, 

denne skall, då ucrördo område gränsar intill 

sjöbeväringsområdet inom länet, j enwäl efter 

mönsterherrens kallelse infinna sig vid och 

ö f vervara årets mönstringar inom detta senare 

emot åtnjutande af stadgad skjuts· och trak

tamentsersättning, i föl j d hvaraf, uti här för

utsatt fall , stadgandet i ofvan å berapade § och 

m om. om vederbörande kompanichefs eller sär

skild t beordrad officers af flottan inställelse vid 

mönstringar inom sjöboväringsområde ttfven år 

1877 icke kommer att tillämpas ; börande för 

öfrigt af den vid mönstring inom sjöbevärings

område tillstädes varande chef eller officer af 

anneon iakttagas, att den på grund af mön

sterrullorna upprättade summariska uppgift å 

till bevistande af öfningsmöte påräkneligt sjö

br.vtiringsmanskap skall jemlikt innehållet af 

15 § uti förberörde förordning insändas till Wårt 

sjöförsvarsdepartements kommandoexpedition ; 

18 
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2:o) att den i förPgående punkt i afseende 
å officers af arm6en inställelse -,id rniinstring 
inom sjöbeväringsomriide gifna föreskrift bör, 
h vad angår Blekinge och \ V esternarrlands Lin, 
så. tillämpas, att cLderne för marinregementets 
och \V esternonlands beväringsbataljon skola 
infinna sig vid och öfve rvara alla bcväringsrnön
stringar, den förre inom Blekinge och den se
nare inom Westernorrlands län; 

3:o) att af beväringsmanskapet inom sjöbe
\7tlringsområdona de beväringsskyldige af 1877 
års så viil första som andra klass, jemte så
dane beväringsskyldigo, hvilka af en eller an
nan orsak ännu icke personligen fullgjort be
hörig vaponöfning ollor icke, enligt äldre för
fattningar , derifrån genom erläggande af då 
stadgad afgift nmnit befrielse, skola, sil. vidt 
do blif\·it vid mönstring approberade, med ve
derbörande klass undero·å fornton dn,.ars va-o "' penöfning, in- och utryckningsdagarna oberäk-
nade; börande de beväringsskyldige, som kom 
mer att för andra gången undergå vapenijf
ning, företrädesvis tilldelas det vapen, h vilket 
de förut tillhört, om tillfälle dertill inom be
väringsområdet förefinnes; 

4:o) att de vid universitetet i U p sala och 
Lund studerande boväringsskyldige skola un
dergå vapenöfniug gemensamt mod det öfriga 
beväringsmanskapet inom do beväringsomru
don, h vartill nämnde städer höra; dock att be
v äringssky l dig studerande, som önskar före 
vapenöfuingarnas början från lärosätet sig af
lägsna, må, på sätt och under det förbehåll, 
som i K.B:t den 18 Mars 18G2 stadgas, ega 
att i sin blifvande vistelseort v:;.penöfvas till-

i 
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sammans med vederbörande klass af ortens 
öfriga beväringssky Id i ge; 

5:o) att i afseende å inmönstrad bevärino-o-. 
o~ skyld1g~ so:n är ~ktiv me~lem affrivillig skarp-

skytteforonmg, bildad onhgt grunderna i kun
görelsen den 8 l\Iars 18Gl, tilllimpas bestäm
melserna i kungörelsen den Il Auausti 18G9. o ... , G: o) att för de tv?t beväringsklasser, som så-
lunda år 1877 skola ti ll vapenöfning samman
dragas, särskilda mötestider komma att bestäm
mas; 

7:o) att do vapenskyldige, h vilka det åstunda 
~1å under mötestider begagna egen mundering 
JCko blott af skjorlor, strumpor och yttre fot
bokhidnad, utan äfven af öfriga till munde
ringen hörande persedlar, de sistnämnda så 
vida de öfveronsstämma med de för bevärinas-o manskapets beklädnad gällande modeller; och 
ega de att derför åtnjuta kontant ersättning, 
beräknad för skjortor och fotbeklädnad tilllG 
öre per man om dagen och för öfriga mnndo
ri~gspersedlar till det belopp, som af armeför
valtningen, på grund af gängse material- och 
arbetspris, bestämmes och vederbörande Kongl. 
Maj:ts befallningsh. och chefsombeten före bo
väringsmönstringarnas början meddelas; 

8:o) att då det vid 1877 års mönstringar 
appbroberade, äfvensom det till andra årets 
vapenöfning inkallade beväringsmanskapet inom 
sjöbevärin~sområdena, med undantag af dem; 
h vilkas manskap kan varda till sjöexercis upp
kalladt, jemväl nu kommer, ehuru särskildt 
mönstradt och i särskilda rullor upptaget, att 
i hittills vanlig ordning vapenöfvas tillsam
mans med det armeon tillhörande bevärings-
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manslo1p, förstnämnda manskap alltså varder 
under marcher och vapenöfningar stäldt under 
vederbörande befäls af annens lydnad; samt 

!::!:o) att här meddelade föreskrifter biira i alla 
tillämpliga delar gälla till efterrättelse jemvlil i 
afseonde på Blekinge läns beväringsmanskap, 
hvilket skall vap0nöfvas genom befäl ur ma
ri nregemen t et. 

Beträffande ej mindre tiden för ifrågaYa
rande beväringsmanskaps sammandragande till 
vaponi.ifning än ock öfriga med denna vapen 
öfnings reglerande gemenskap egande fd\gor 
skulle Kongl. l\bj:ts boslut clerom vederhö
rande i kommandoYäg kungöras. K. cirk. 

Doc. 15. Sedan öfverintondcntscmbctct öfverlcmnat dels 
situationsplan öfvcr en del af skeppshol men , ut
visande det n f cm betet föresla g nr.t läge för u n ny 
Lyggnad för sjc~krigsskolan, dels ock kostnads
förslag jcmtc ritning och tillhörande kostnadsbe
räkning, uppgr\Cndo till 170,000 h. bctrllffando 
h vilket förslag cm betet likväl erinrat att, derest 
byggnaden skulle anses böra förläggas mera i sö· 
der än situationsplanen angåfYe, kostnaden för 
grundläggningsarbete m. m. konune att ökas med 
1500 k r. för !war 10:c fot läget bestämdes syd ligare, 

har Kong!. lVIaj:ts faststält de af öfvcr in tcn
dentsembetet uppr~lttade ritningar till byggna(l 
f~·~r sjökrigsskolan att uppföras å dc!n plats på 
S l,eppsholmcn, som af bom tilta embotc fiiru
slagits, med r[lttighet likväl för Stockholllls 
stations varfschef, lll'ilken det skulle tillkom· 
ma att öfver arboicts utförande låta utöfva 
tillsyn, ej mindre at t låta, derest så finnes 
lämpligt, rätta byggnadens läge, så att norra 
fac;;aden komme att fl y ttas högst 30 fot syd-

,,, 
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liga re än å ritnin gen finnes angifvet, än ock 
att vidtaga do mindre ändringar i afseonde å 
inredningen so m af chefen för sjökrigsskolan 
knnna varda förcslagnn , dock utan att i n!lgot 
af dessa fall det af öfrorintendoutscm betet 
u p p rät ta de ko s( nacl sförslagct genom dessa för
iinclringa r finge öfvcrskridas, hvarjemtc Kong!. 
~laj:t anl>ofalt Förvaltuirwen af S]"öärendona b • 

aLt lilJa fr !ln några för redbart ochgodtarbete 
klinda byggnadsentreprenörer infordra anbud 
r( byggnallens UJ)I)förando i sin helhet o-rund-

' e Liggningsarbe tet dori inberäknadt, med till-
kännagifvando att byggnaden inom utgången 
af år 1877 skulle vara under tak och senast 
dun l Augusti 1878 färdig till afclyning; med 
öfvcdcmnande tillika åt Förvaltningen af Sjö· 
ärcnuona att afgöra do inkommande anbudens 
antaglighet, derost dc befunnes understio-a öf-o 
vcrintcnden tsem betets kostnadsförslag, hvar-
emot anbuden i annat fall borde underställas 
Kongl. J)l:.Jj:ts pröfning. KB. 

Dec. 15. l\Iccl bifall till Förndtningens af Sjöärenclena 
fram8tällning att det för tillbyggnad af Stock
holms stations exercishus anvisade anslag af 
34,880 kr., afsedt att exercishuset skulle för
ses med ett mod spegel försedt batteri, m~tte 
få öfvorskridas med ett belopp af 1,100 kr., 
pft det att i stället måtte kunna uppföras rund
gattadt batteri, an befalles Förvaltningen att 
den häraf föranledda kostnad, som skall af 
detta embetsverk med omhänder egande me
del förskjutas, anmäla till ersättning i sam
manhang med den anmälan, med hvilken För
valtningen, j em likt föreskriften i K .B:t den 
l G Juni 1876, eger att inkomma, sedan kost-
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s. d. 
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naden för exercisbusets tillbyggnad blifvit i 
sin helhot känd. · K.E. 
H\iJs firman W. G. Armstrong & C:ni i Eng
land få tillverkas metall- eller jernbanor å 
däck, erforderliga för do två st. lavetter till 
0 ,24 tums kanoner, som bomillda firma åtagit 
sig leverera. KB. 
Fyrbiträdet vid Södorstjerna fyrplats J. Lund
bor""S enka Emilia Sofia Lundberg, född Nils-b 

son, tilldelas för en gång en nådegåfva af l 00 
kr. att utgå af 5:e hufvudtitelns anslag till 
extra utgifter. K.B. 
Kronabagaren vid Carlskrona station F. A. 
Aspegren förklaras berättigad att, genom re
troaktiva afgifters erläggande till am:tskrigs
kassan från den l Augusti 1848 t. o. m. den 
30 Juli 1863, eller den tid han varit förord
nad att bestrida honabagarebefattningen innan 
pensions- och gratialsrätt i nämnda kassa var 
med samma befattning förenad, få beräkna 
denna tid såsom pensionsberättigande tjenste
år. ILE. 
Sedan de tvenne första vid Finspangs stycke
bruk tillverkade 9,24 tums kanoner blifvit lo
verade och profskjutna, skall med en af dessa 
kanoner vid styckebruket skjutas högst 5 skott, 
för att utrönas m §., i hvad mån det nya ref
felsystemot bidrager att öka projektilens ini
tialhastighet. G.O. (Se K.B. ~ 2 / 1 ~ 1876). 
Sedan kommissionen för utförande af försök 
med pan sarbåtarna Ulf, Folke och Sölve an
fört, mod afseonde å pansarbåtarnas ankarspel, 
att ankaret icke kan med detta spel lättas på 
nog kort tid för att detsamma lämpligen skulle 
kunna användas, under det fartyget vore ut-

r 

r 

Doc. 21. 

" 
22. 

s. d. 

s. d. 
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satt för fiendens eld, äfvensorn för afhjelpande 
af tlyssnämnch olägenhet föreslagit, att pan
sarb[ttarnas b.L. ankare och kettiug måtto ut
Lylas mot ett lätta re ankare och en smäckrare 
kutting si\. skall s:\dant utbyte på försök 
gö ras vid näst s k con de expedition med någon 
eller några af JHlD farbiUarna, uch eger varfs
ch of en Y id Stock h olms station an Lefalla che
ferna derefter inkomma mod utlåtande i frå
gan. G.O. 
Komilen för anskaffande af artillerimateriel 
tillätes åtskiljas den 22 December 1876 för 
att åter sammanträda. den 8 påföljandeJanuari 
G.O. 
A l d sto varfsdepartementschefen Y id Carlskrona 
station skall under den tid vicoamirakn C. A. 
Sundin, hvilkcn blifvit utsedd till ledamot af 
riksdagens aedra kammare för tiden intill den 
1 J anua:·i 1870, till följd af riksdagsmanna
kallet är förhindrad varfscbefsbefattningen ut
öfYa. samma befattning förestiL ILE. 
Mod, en af de två för flottans behof vid Fin· 
spongs styckebruk levererade och profskjutne 
\) 24 tums kanoner få vid bruket skjutas högst 
5' skott till utrönande af i hvad mån det nya 
reffolsvstemet bidrager att minska frestningen 
pfL ka~onerna eller att öka projektilens initial
hastighet; börande den af dessa skjutförsök 
föranledda kostnad bestridas af de till anskaff
nin"" af artillerimateriel anvisade medel. K.E. b 

För sinnessjukdom å flottans sjukhus vårdade 
underofficerskorporalen vid 2:a mo.troskompa
ni et .M. 7 Törnström fRr under ett halft år 
eller något hlngre into.gas å W exiö hospital, 
och skola kostnaderna för transporterandet från 
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Carlsi<rona till vV ex i ö af honom och den eller 
dc personer, hvilka uuuor resan behöfdo åt
följa honom, bostrides af ansinget å 5:o lmf
vndtitoln till sjnkv i'trd. K.B . 

D ec. 22. Sodan stadsfullndd ige i Göteborg uti infor
draJt ytt rand e förklamt, att si:adon så till vida 
vore villig att LiJraga till anskaffm;de af lokal 
för undorvisning i skcp p>byggeri vid nav iga
t ionsskolan dcrstädcs, att stadon mo t årlig hyra 
af .J-00 kr. och på i öfrigt uppgifna vilkor upp 
läte fyra rum i stadons vid klippan, i n ~i.rho

ten af skeppsvarfvd kusten , bcltigna hus, 
har Kongl. l\raj:t icke funnit skäl antaga 

stadsfullmäktiges nämnda anbud om förhyrande 
af den uppgifna lokalen; och har Kongl. Maj:t 
dorjcmto anbef'Glt Förvaltningen af Sjöärcndo
na ntt taga i öf\·crvtigande på hvad sätt lokal 
för berörda afdolning lämpligen mi\. kunna för 
framtid en beredas samt att i sftdant afseondo 
inkomma med utlfttande. K.B. 

S. d. 'l'ill Kongl. :Maj:ts pröfnin g har lotsstyrelsen 
öfverlomnat för slag till stater för lots- och fyr
inrättningen samt lifräddn ingsanstalterna för 
år 1877 samt dorvid,- under erin ran att det 
i'tlåge Iotsstyrolsen att uppgöra förs lag till reg
lementariska stadganden för lotsverket i huf
vudsuklig iifverensstämmclse med de grunder 
till en fti rändrad organisation med lotsstyrelsens 
om betsrerk och porsonalen i allmänhet, som 
frarustälts i lotssty relsens betänkande den 22 
December 1875, men att sådant förslag, enligt 
lotsstyrelsens mening, svftrligen kunde i sina 
detaljer utarbetas innan vissa frågor i afseen
de å personalons organisation och åli~ganden 
blifvit afgjorda, - ansett sig böra, i samman-

December. 239 

bang med afgifvandet af ifrågavarande stats
fiirslag , underställa Kongl. Maj :ts pröfning 
vissa regleringsförslag, hvilkas afgörande synts 
företrädosvis komma att utöfva inflytande på 
do blifvando Iotsförfattningarne , 

men då från lotsstyrelsen infordradt förslag 
till reglemente för lots- och fyrinrilttningsan
staltcrna ännu icke inkommit, har Kongl. l\laj:t 
oj ansett lämpligt att, med fastställande af ny 
organisation af lotsbefälet och lotspersonalen, 
an be fal la tillämpning af ny löneroglering för 
donna personal förr än ifrågavarande förslag 
inkommit och blifvit pröfvadt, hvaremot, då 
omorganisation af styrelsen och fyrbetjoningen 
enli gt do afgifna förs lagen , icke vore ifri\ga
satt, funnit hinder icke möh för nya lönesta
ters tilltlmpning fr. o. m. år l 877 för dit hö
rande personal, och alltså med vissa ändrin
gar i de af lotsstyrelsen föroslagna statorna 
fa ststält stater oj mindre för lotsstyrolsen, för 
fyrbotjeningen samt lotsverkets ångfartyg, att 
tillämpas fr. o. m. år 1877, än ock för det 
lotsinrättningen anstälda befäl och underbefäl 
samt fö r lifräddningsanstaltorna å rikets lm
ster, att tillämpas fr. o. m . mi\naden näst of
ter den , i hvilken nytt reglemente för lots
och fyrinrättningen kunde varda fast stäldt, från 
hv1ll• on tid jemväl komme att gälla den in
delning i distrikt och fördelningar samt an
ordningar af lotsplatserna, som faststäld för
teckning utvisade ; 

hvarjemte Kongl. Maj:t bemyndigat lotssty
relsen att, intilldess staten för befälet och un
derbefälet vid lotsinrättningen kunde vinna till· 
lämpning, bestrida aflöningen till distriktscbe-



240 Decembet·. 

fer, fördelningschefer och lotsåldermä.n enligt 
hittills gällande stat af dc i nyssnämnde stat 
anvisade medel, samt, i den mån dessa icke 
finnas tillräckliga, af det belopp, som Kongl: 
:Maj:t i en lighet med styrelsens förslag auvi
sat till lotsförmän och lotsar, hvilkct belopp 
i öfrigt intill ofvan nämnde tidpunkt finge af 
lotsstyrelsen disponeras för lotsningens uppe· 
hållande. 

I sammanhang med fastställandat af ifråga 
varande stater har Kungl. 1\Iaj:t funnit godt 

dels förordna: 
att de löntagare, som vore försedde med 

ovilkorlig fullmakt, skulle cga att vid nu va
rande lön a stat qv::nst:'\, sR vida dc ej sjelfve 
önskade att på ny stat ingå; 

att löntagare, som ingingo på ny stat, skulle 
vara underkastad dc viikor med hänsyn till 
pensioneringen, som vid näst blifvande regle
ring kunde komma att bestämmas; 

att h var och en, som tillhör lots befälet, 
skulle vara förpligtad att, då han uppnått den 
lefnads- och tjcnsteålder, som berättigar no
nom till pension jemte fyllnadspcnsion, ur tjon
sten afgå, Kongl. 1\iaj:t eller, hvad löntagare 
som lotsstyrelsen eger tillsätta, lotsstyrelsen 
dock obetaget att, med den pensionsberättiga· 
des medO'ifvande låta med afskedet anstå, der-o 

est och så hinge han pröfvas kunna i tjeusten 
gagna det allmänna. 

dels upphäfva stadgandet i K.B:t den 21 
December 1871 om särskildt arvode åt öfver
ingeuiör och fyringoniör under vissa kommen
deringar, 

r ' 
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d els stadga följande särskilda vi l kor för åt
njutandet af de nya löneförmånerna för per
sonalen vid styrelsen 

att embets- C'llcr tjensteman skall vara un
derkastad den vidsträeldare tjenstgöringsskyl
dighct eller jemkning i 1\ligganden, so.m ~id 
en möjligen inträd:mde förändrad orgamsat10n 
af styrelsen eller dess särskilda afdelningar 
eller eljest i allmänhet kan varda stadg_ad; 
äfvcnsom, om i en framtid verkets ställnmg 
inom statsförvaltningen så förändras, att det· 
samma ej längre kan som sjelfständigt e m bets
vork anses, vara förpligtad att, med bibehål
lande af den tjenstograd och aftöning han inne
har, efter den nya arbetsordningen sköta de 
med tjonston förenade göromål; 

att ~1ed e m bete eller tjenst i styrelsen icke 
må förenas annan tjenst å rikets, riksdagens 
eller kommunens stat, ej heller annan tjen· 
stcbefattning, med mindre den finnes icke vara 
hinderlig för fullgörande af tjenstgöringen i 
styrelsen; dock att tjenstoman 1 som vid den 
nva lönereo·lorinO'ens inträdande redan innehar • b o 
tjenst utom styrelsen, må densamma bibehålla 
så länge den icke är för tjenstgöringen i sty
relsen hinderlig; 

att de med h varjebefattning förenade tjenst· 
göringspenningar få uppbäras endast för den tid 
tjoostens innehufvare verkligen tjenst.gjort eller 
åtnjutit semester, men skola för den tid han 
eljest varit från tjenstgöring befriad utgå till 
den, som tjensten förrättat; 

att den, som af sjukdom hindras att sin 
tjenst förrätta, eger uppbära hela lönen; men 
att den, som eljest undfår ledighet för svag 
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hehas vårdande, enskilda angelägenhetor eller 
silrskilda U]>pdrag, kan fiirpligtas att under le
digheten utöf\'er sina tjcnstgöringspenningar 
afstii så mycket af lönen, som för tjoostens 
förrättande erfordras eller eljest pröfvas skä
ligt; 

att vid Rjul<clomsförfnll, eller nUr det erfor
dras fur beredande af semester, tjenstoman nf 
lligre grad skall vara skyldig att, om ban för
ordnas till högre befattning inom styrelsen, 
densamma emot åtnjubndc af tjenstgörings
ponniugar till det för den högre graden bo
stämda belopp i stället för ogua bestrida dock 
ej längro än tre månader under o t t år; 

att, der förhöjning af lönen efter viss tids 
fortsatt innohafvando af samma tjenst anses 
böra modgifvas, tidpunkton för första förhöj
ningen bestämmes att inträda efter fem år, 
under vilkor att innehufvaren mera än fyra 
år af donna tid sjelf bestridt sin egen ollor, 
pft grund af furorclnanclo, annan statens tjonst, 
dock a t t blirvid icke må föras honom till last 
don tid han åtnjutit semester, och för andra 
förhöjningen, om sådan eger rum, efter ytter
ligare fem år, under samma vilkor, pil. det sätt 
likv~il, att elen högre aflöningen ej fil.r tillträ
das förr än vid början af kalenderåret näst 
efter det den stadgade tjensteåldern blifvit 
uppnfidd; börande löntagaren dervid tillgodo
rälmas den tid, som före den nya statens ut
färdande förflutit från hans tillträde till tjen
sten, samt 

att somester mil. åtnjutas af verkets chef 
samt sekreterare och kamerorare under en och 
en half samt af registrator, revisor och bokbål-
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lare äfvensom kassör och bokhållare under en 
månad årligen; 

dels i fråga om befäl och underbefäl samt 
gomenskapen vid lotsimättningen furordna, att 
såsom sfirskildt Yilkor för de nya löneförmå
nernas åtnjutande skall gälla: 

att ifrågavaraude personal skall vara förbun· 
den att vid inträffande krig eller större rust
ningar, c1:1 s1t pB.fordras, tjenstgöra vid flottan 
intill samma lofnadsi\lder, som för deras ve
aorlikar vid K. flottan finnes stadgad. 

Vidare har Kongl. Maj:t anbefalt lotssty
relsen: 

att samtidigt med afgifvandet af förslag till 
reglemente för lots· och fyrinrättningen med 
lifräddningsanstaltoma inkomma med uppgift 
l'L don lotspersonal af befäl, underbefäl och 
gemenskap, som vid don nya lönostatens till
lämpning och i ,;ammanhang med den nya in
delningen af lotsdistrikt och fördelningar m. m. 
kommer att blifva öfv-ortalig, samt å det be
lopp, som för deras uppförande å indragnings
stat blir erforderligt, i följd hvaraf särskilda 
medel till detta ändamål ±ör närvarande icke 
blifvit anvisade; 

att vid afgit\andot af dot förslag öfver an
vändandet af besparingarna å fyr- och Läk
medlen, som enligt gällande reglemente af den 
21 Decomber 1871 skall årligen af lotsstyrol· 
sen ingifnts, meddela uppgift å samtliga ut
gifterna fur nästförflutna året under hvar och 
E>n af de stirskilda i staten för ll)ts- och fyr
imättningen med lifriiddningsvtisendet upptag
ne titlarne, samt 
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att inkomma med särskildt yttrande, hurn
vida icke befälhafvarne å lotsverkets ångfar
tyg, derest de i öfrigt finnes kompetente, i 
likhet med lotsbefälet böra kunna upptagas i 
K. flottans reserv och, i sådant fall, huruvida 
icke nämnda ångfartyg, till vinnande af be
sparing, må kunna bemannas med :lottans un· 
derbefäl och mans1mp. 

Mod iakttagande af de af Kong!. Maj:t an· 
gifna ändringar i lotsstyrelsens ~tatsförslag har 
Kongl. Maj:t utfärdat stat för lots· och fyrin
rättningen med lifräddniugsanstaltcrna, i sam
manhang hvarmed och enär samma stat slutar 
på ett belopp af 1,189,725 kr., mendetiriks
statcn för ändamålet uppförda belopp tillika 
med uppkommande öfverskott af fyr- och båk
medlen för år l 876 antagligen komma att sam
manlagd t lem n a en tillgång af endast omkring 
920,000 kr. Kongl. Maj:t i afvaktan på den 
ytterligare tillgång, som kunde förväntas upp
stå i följd af de åtgärder, Kongl. Maj:t, för 
höjande af beloppet utaf inflytande fyr- och 
båkmedel, vore betänkt att vidtaga - aube
falt statskontoret att till bristens fyllande i 
mån af bchof af under händer egande medel 
tillhandahålla lotsstyrelsen ett belopp af högst 
270,000 kr., dock med lotsstyrelsen lenmad 
föreskrift att, i den mån sådant lämpligen 
kunde ske, tillse att icke mera af omförmälte 
förskott användes, än som kunde förväntat:. med 
öfverskotten å fyr- och bfLkmedlen år 1877 be
täckas, samt att den minskning i de beräk
nadc utgifterna, som af denna föreskrift möj
ligen kunde finnas böra vidtagas, i främsta 

-
"· 

... 

December. 245 

rummet borde drabba det under rubriken "un
derhåll" i staten uppförda belopp. K.B. 

Drc. 22. Sedan anmäldt blifvit att personalen vid Gräs
gårds lifrliddningsstation , utgörande uppsynings· 
mannen, l båtstyrare och 10 roddare, efter 
ett ovanligt ansträngande och ihärdigt arbete 
lyckats rädda besättningen å tyska skonerten 
Meta, 

tilldelas samma manskap till ofvan uppgif
na antal , förutom hvad i dagtraktamente reg
lementsenligt dem tillkommer, ett lika stort 
belopp såsom särskild Lelöning att utgå af 
det till lifräddningsväsendet för skeppsbrutne 
å rikets kuster 8. stat anvisade anslag. K.B. 

S. d. Kronolotsen vid Örö lotsplats Anders Peter 
Ericsson "\Visen, kronolotsarna vid Sandhamn 
lotsplats Erik Sjöberg och .;Erik Gustaf Wick· 
berg, kronolotsen vid ·wrångö lotsplats Olof 
Carlsson samt kronolotsen vid Brännö lots
plats (Justaf Larsson, hvilka under en lång 
tjenstetid städse förhållit sig på ett beröm
värdt sätt, tilldelas hvardera ett exemplar 
i silfver af medaljen utaf 8:e storleken med 
inskrift ''för nit och redlighet i rikets tjenst" 
att i hiigblått band med gula kanter bäras på 
bröstet; och anbefalles statskodoret att om 
präglingen af dessa medaljer och deras förse
ende med band, derför kostnaden skall ersät
tas statskontoret af Förvaltningen af Sjöären
dena från 5:e bufvudtitelns anslag till extra 
utgifter, gå i författning samt derefter medal
jorna med tillbehör till lotsstyrelsen öfverlem
na, för att de belönade på lämpligt sätt till
ställas. KB. 
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Dec. 22. Vid föredragning af ]'örvaltningens af Sjö
ärendena förslag till stat för användandet af 
5:e hufvudtitelns anslag till flottan s nybygg
nad och underhåll för l\.r 1877 jemte arbets-

plan för flottans varf 
har Kongl. Maj:t bland annat beslutat: 
Angående ~mcler·håll af fartyg och båtar·: 
att då den afl.öningsförhöjning af 50 öre för 

hvarje arbetsdag, som enligt K.B:t elen ~ 
Februari 1872 skolat från besparingarna å an
slaget till aflöning åt timmermän och handt
verkare utgå till högst fem ordinarie och extra 
arbetare i egenskap af arbetstillsyningsmlln , 
lämpligen bör hvad de extra arbetarne beträf· 
fade ingå i beräkningen af den afl.öning, hvar· 
om i antagningskontrakten kan varda bestämdt, 
samt hvad de ordinarie daglönarne å f. d. tim· 

11101
·mans- och handtverksstaten angår: uppfö

ras under rubriken "aflöningar å särskild titel 
oj upptagna" stadgandena i ofvanberörda K.B. 

skola upphöra att vara gällande; 
Angående aflöningar å särsluilcl titel ej 

ttpptagna: 
Då uti det af varfschefcn vid Carlskrona 

station afgi±na förslag till arvodesstat, icke 
mindre än 31 underofficerare i olika befatt
ningar blifvit upptagna såsom erforderliga för 
varfvets behof, men afsigten med anställande 
af underofficerare med aflöniug å varfssta ten 
för ständiga befattningar derstädes, af hvilka 
för närvarande finnas 12 vid hvardera af flot
tans stationer, varit att varfvets behof af un
derofficerare skulle med detta antal fyllas syn
nerligast som en del af de bestyr hvilku of~r
ut till kommitdessa underofficerare numera ahg-

D ecember. 

ga varfspoliscn. ,-id hl·ilht fi"rll o]l d . k 
• ' J a an e 1c ·e 

h eller i § 7 af rcrrlem entd ft·· ,.· fl. tt II d "' · ' n an e-
len medgifvits att, silsom i fr·1cra 0111 n .1.t ·· (.o' 11 1 ar~ 

depo(c rna kommrnclcra underoffi cerare utöfvor 
varf\·cns nyss omförmfilda bchof- har Tr 1 

. . . ' .n .. ong . 
.Ma_rt funmt det af varfschefcn, uwf,·er ofl·an 
nämnda å varfstat redan uppförda und oroffi .. 
cc rare, req,·ircradc antal eller Hl underoffice 
rare äf,·ensom de af varfschefon i Stockholm 
öfyor stat roqYircrade underofficerare böra ute
slutas fr:'\n dao-afl.öniwrsstaten för flott f . " ...,. ans var ; 
ll\·arcmot l samma stat uppförts dels tre ar-
v~>den a HiO kr. hvardcra för tillsyningsmän 
v1d kruthusen vid Carlskronn, hvilka an·oden 
j ernte bostnd skulle tilldelas de underofficerare 
af K _. fi:s resen·, som, derest dc äro tj enst
skyldJga, kunna varda dertill kommenderade 
eller, i an:1at fall, dertill finnas villige; dels 
tro an·oden a 300 kr. hvardera till en ritare 
vid artilleridepartementet i Carlskroua och h·å 
ri tare vid mindepartementet i Stockbolm, dels 
ock ett an·ode af 1,500 kr. till en uppbörds
man vid mekaniska verkstaden vid Stockh olms 
station. 

Ehuru Kongl. :Maj:t sålunda an~åge det vara 
af vigt att till tj enstgöring å varfven icke i 
allmän het g,nvändes större antal undcroffi c~: 

rare än det som blifvit å varfstat uppfiirdt i 
följd h1·araf Kong!. l\Iaj: t jcm1·äl uppdrogc 

1

åt 
:Förvaltningen at t förständiga va rfscheferne att 
vidtaga sådana åtgärder f~ r ord n an det af de 
bes tyr till hYilkas shtandc öfrige i förslaget 
upptagne und erofficerare ansetts erford erliga. 
att flottans und eroffice rskår må kunna am·än 
das till den tj enstgöring, få r hvilk cn den i 
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främsta rummet vore afsedd, har Kongl. Maj:t 
likväl, vid det förhållande att någon svårighet 
torde möta att genast inskränka det af varfs· 
cheforne såsom nödigt ansedda antalet till det 
å varfsstat upptagna, funnit godt medgifva, 
att högst 9 underofficern ro vid Ca riskrona och 
3 vid Stockholms station, hvilka chefen för 
flottans militärpersonal ansett kunna för varf
ven afses, må mot stadgad dagatlöning få tills 
vidare kommenderas till varfstjenst: kommande 
med afseende å behofvct af unelerofficerare för 
tjenstgöring vid depötcrna cheforne för dessa 
depöter genom bemälda personalchef erinras 
dervro att tjenstgöringen så ordnas, att icke i 
allmänhet större antal underofficerl!re derför 
erfordras än som staten upptager; hvaremel
lertid Kongl. Maj:t medgifvit att tillsvidare 
må utöfver docta antal kunna till sådan tjenst· 
göring kommenderas ett antal af högst 4 vid 
hvardera depöten, 

Vidare har Kongl. Maj:t föreskrifvit: 
att arvoden till uppbördsmän och förråds

underofficerare skola utgå med l ,500 kr. eller 
lika med verkmästares och för varfskontrollan
terne med 1,440 kr. eller 180 kr. högre än 
mästares; dock att för den varfsunderofficcr, 
som åtnjuter boställe arvodet minskas med 60 
kr. med undantag för uppbördsmännen i sjö
reserverna, hvilkas bostäder skola betraktas 
såsom tjensterum; 

att ett arvode till lika belopp med det vid 
Carlskrona station utgående eller 150 kr. skall 
tilldelas den person, som öfver arrostlokalerna 
vid Stockholms station har tillsyn, samt upp
tagas i den daoaflöninrrs- och arvodosstat, hvil· b b . 

Dec. 23. 

" 
28. 
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kon på sätt år 1875 egde rum, utfärdats för flottans militärdepoter; 
. hvarjemte _Kongl. lVIaj:t bemyndigat Förvalt· 

mnge~ . att t~llerkän~a ej mindre qvarvarande 
maskm1stlärhngen VH.l Oarlskrona station, hvil
ken icke kunnat öfverflyttas till underofficers
korporal, än ock en vid Stockholms station 
med enahanda aflöning qvarstående maskinist
lärling en daglön af 2 kr. 70 öre eller för 304 
arbetsdagar 820 kr. 80 öre om året, samt upp· 
ta5a dem bland varfsstatons daglönare, dock 
med bibehållen pensionsrätt såsom förman. 
K. B. 
Skepsgossarnes tjenstgöring vid optiska tele
grafen å Kungsholms fästning och skeppsvarf-
vet i Oarlskrona skall fr. o. m. 1877 års in· 
gång upphöra. G.O. 
Kommcndörkapteh'en grefve A. T. P. Oron
hjelm må, ehuru befordrad till kommendör-
kapten, kommenderas tjenstgöra såsom t :a ad· 
jutant i chefens för flottans militärpersonal 
stabsexpedition. G.O. 

S. d. Löjtnanten O. Lindbom placeras på Carlskrona 
station och löjtnanten O. E. G. Norrbohm på 
Stockholms station från den l Januari 1877. 
G.O. 

S. d. Kommendörkaptenen af l :a kl. C. J. F. Kafle 
skall tillsvidare bestrida varfschefsbefattningen 
vid Carlskrona station under den tid viceami
ralen C. A. Sundin till följd af utöfvandct af 
riksdagsmannakallet är förhindrad att samma 
befattning förestå. G.O. 

, 30. Sedan Förvaltningen af Sjöärendena hemstält, 
att ett af Göteborgs mekaniska verkstad af
gif,·et anbud å utförande af det genom K.B:t 

( 
\ 
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den 7 April 187!3 medgifna förändring~arbetet 

af Lyckeby kronoqvarn måtte få antaf\'aS snmt 

varfschefen bemyndig-as a tt med Yerkstadsbo

lagr..t uppgöra öfreronsk ommelse om utförande 

af ifrågavarande arbete. mrd iakttagande der

jorote att kostnaden för det~amma i sin hel

het icke finge öfrcrs tiga den uppgifna sum

man af 60,600 kr., 

har Kongl. lVbj:t funnit gndt bifalla . hvad 

sfdunda blif,it bemstäldt; och anbeffllla För

vnltningen att fmmdeles efter afslutande af 

187G års rHkcnskaper, uppgifva den medels· 

tilla!ing som lämpliorn borde anvi~as till bo-
e> ' tJ 

stridande af ifrågavarande kostn::tcL h vilk0n , 

till dess beloppet blifvit till Riffran kiindt. skulle 

af .B'örvaltninarn utaf uneler händer Yarande 
o 

medel förskjutas. K.B. 

Dec. 30. l\Irdicine licentiaten Otto AlexnndN Lycell. 

som änn'Cl icke unclrr 3 ilrs tid varit i mili

tärläkare tjenstgöring anställd, men i öfrigt 

vore till förste batnljonsläkaretjenst knmpe

trnt.. förordnas att tillsvidare bestrida en förste 

bataljonsläkaret.jenst vid Carlskrona station mot 

åtnjutande under tiden af de för berörde tj enst 

anslagna aflöningsförm ån er. K .B 

S. d. Med afs8ende ä de för tjenstförrättande verk

mästaren vid mekaniska verkstaden vid Stock

holms station Fredrik RudolfLiljcqvist afgifna 

hedrande vitsord hr.r Kongl. Mnj:t tilldelat 

honom ett exemplar i silfver af medaljrn ntaf 

5:o storleken med inskrift "fijr medborgerlig 

fdrtj enst'' att i högblått ba11d med gula kan

ter lJäras å briis tet: i srunmAnhrmg hvarmed 

sta tskoutoret an befall,•s att om präglingen af 

denna medalj och dess förseende med band, 
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derför kostnaden utaf Förvaltningen af Sjö

ärendena från 5:e hufvudti.telns anshg till ex

tra utgifter statskontoret ersättas, samt der

efter medaljen med tillbehör till Yarfschefon 

vid nämnda station öfverlemna för att Lilj eqyist 

på lämpligt sätt tillställas. K.B. 

Dec. 30. lVIed afseende å do för en korna Anna Maria 

Björkman, född Gustafsson och Emma Nils

son född Svensson, förekommande ömmande 

omständigheter tilldelas dem hvardera en uå

derråfva af 100 kr. att u tgå af 5:e hufvudti-

"' telns anslag till extra utgifter. KB. 

S. d. Öfverlotsåldermannen vid Dalarö lotsplats G. 

A. Svartströms en k a Bon ed i k ta Svartströ m, 

född Gröndahl, tilldelas för on gång on nåde

gåfva af 100 kr., att genom Förvaltningens 

af Sjöärendena försorg utbetalas af 5:e huf

vudtitelns anslag till extra utgifter. K.B. 

S . d. l\Ird gillande af Föryaltningens af Sjiiärendcna 

förslag till stat för garnisonon å sjöfti.stningama 

Kungsholmen och Drottningskär för år 1877 

har Kongl. Maj:t i öfverensstämmelso dermed 

utfärdat stat för bemälda garnison att tillilm

pas fr. o. m. den l ,Januari 1877 intilldess 

ny stat kan varda faststäld, lwilken stat skall 

genom Förvaltningens försorg till trycket be

fordras i sammanbang med öfriga stater för 

sjöförsvarsdepartementet för ntimuda år. K .11. 

S. d. f,öjtnanten E. G. l\1. Schale skall placeras på 

Stock h olms sta tio n sam t fr. o. 111. sam ma dag 

tillsvidare tjenstgöra vid J(. sjökarteverket.. 

G.O. 
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