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O[ficiclct 'HJHlcrrmtcltwr. 

Ut.th·ag af gPncralorrlcr f'ii t· .Tannari - 1\lars 1883. 

Januari 12 Komm r !Hhi rk npt.en al l~l NC'krr ~kall såso n1 arlj nngrra d 

lPchmot bitriid'' i komit(•n fi ir afgifvandr af fiirslag till 

iindringar och tilliigg i r0gicmentc·t för flottan. 

" 

Fd>t'. 

« 

« 

« 

« 

Hi . 1\omm cnd i.i rknptt> n Lnudgrcn skall från oC'h nwcl d <> n 

l April plaeerns p ii fl otums stntiou i Stocldwlm. 

Kornmenclörkapt en Lundgren skall fr!l!l och med den 

l instun dande April vara chef fur Sto cldwlms stations 

nndcrofficersperso nnl i stii llet flir kom.-kapten Engstrt-im. 

2\J . Komm endurkapien Cronhjdm skall fr !'tn och med drn 

l instuudnmle April va!':t chef för sjutruppernn. Yid fl ot

tans stn.tion i Stockholm i stiillet f!ll' kommcndörknpt Pn 

:JO. 

l. 

b. 

10. 

12. 

17. 

Hl. 

l'eyron. 

De nyn. nlagda IJ cfiis lningslinicl'll a h Carlskra nn In ncls id a 

skola beniimnns: « Oscars·vHrns liuienla« . 

Bifall till liij tnant l:l julhammars nnde rdånign. nusökan om 

in- och ut rikes tj eustledighet fri'tn den 8 Febrnnri t iii 

M.ars tn[ltw .. ds utgång, ft)r att ingrt Hktenskap. 

Med uttryck af konungens hcigrt Yiilbehag för elen af 

lmuonbåteu Alfhild utfnnb b erguingcu :\! en fiskarhåi. 

den 27 Jammri d. å. 

Circuliir med uniformsbestiimmelse r ft11· ot'ficera.rc i kong!. 

flott.m:s reserv, tjen~tskyldige enligt kong!. bref\·ct rl r n 

30 Maj 1879. 
Fnststii ll elsc å laddningar, krutsorter och kanlusdimen

sioner för 27 cm. kanon, Armstrongs Ml8l. 

Ångfartyget Polhems ft\riludring och aptering skall så 

p;lskyndas, att , nllmnda fmtyg kan utgå på exped ition 

elen l uiistkommn.nde August i. 

Rustningsorder fur korvetterna Saga, Norrköping och 

Eugcnie, kanonbåtarne Gnllhilcl, Astrid och Alfhilcl samt 

s tångmiubåtarne n:o 3 och ö, briggn.rm; G ladan, Fn.lken, 

Snappopp och Skiroer, ångfartygen Valkyrian, Kare och 

Skölclmön. 

« 21. Korvetten Norrköpings lmdcttmess skall ominreclas, s;'\ 

att utrymme kan beredas för 24 aspimnter. 

« « Kanonbåten Gunhild skall ~kyn clsn.mmast kl:wg<;ms fli r 

att. kunna uLgi't · p rL expedition. 



Febr. 

« 

(( 

Ma1·s 

« 

-II-

22. Telegram med instruktion fM· chefen pil kanonbåt en 
Gunbild 

2~. Afslng il kapten C. Smit h s nud e rrl i\ niga ansiiknn om 5 
månaders imikes tj enstlediglwt i orh fiir Pgna angrlU
gcnheter s skiHande. 

24. Nl\digt tillsti\nd för lifverfyringeniiiren \'On H e id enstam 
a tt emottaga och biira riddaretec·kn et af kejserliga ryska 
S:t Anna-ordens 2:a klass. 

26. Rustningsorder och beslittningslistor för sjömiitnings far
tygen Gustaf af Klint, Svalan och Falken. 

28 . Kanonbåten Gnnhild skall eft er återkom sten till Carls · 
krona forliiggas i l :a beredskap och afmönstrns. 

5 · K o mmcnd örkapte u Christe rso n skall s tiilla s ig und er ma 
rinföl'l'altningens order för att utföra försöksskju tni ng 
vid Finspong med en 12 cm. kanon af martinsmetalL 

G. Till chefer och sclwnd er på uedannHmnde fartyg iiro 

beordrad e : på ko rvetten Saga, chef kommeudi>rknpt enc n 
H. G . ,·on H edenberg, sekond kaptenen J. A. Ekeliif; 
på kon·ett eu Nol'l'ki>piug, clwf kommendörkaptenen A. 
F. R. L. Lind af Hageby, sekond kaptenen A. E n. 
Carlheim.Gyllensköld; på korvetten Eugeuie, chef kom 
m endörkaptenen gref1·e A. T. P. Cronhjelm, sekond 
kaptenen C. O. F. Ljungqvist; på briggen Gladan, che f 
kaptenen fri h . G. G . f_.. P a lmstierna; p i'L briggen Skirn e r, 
chef kaptenen A. A . L. Palande r ; pi\ briggen Snappopp, 
chef i<'•jtnautcn J. E. Wi!cke; på briggen Falken, chef 
Wjtna nten S. G . W estman; på kanonb f\ ten Gnnhild , chef 
kaple rhell C. O. Olsen; på kanonbåten A strid, chef kap
tenen C. E. Smith ; på kanonbåten Alfhild, chef kapte
nen B . J. A. Lidman ; på ångfartyget Va lkyrian, chef 
kaptene n C. W. Breekström. 

K ommendörkaptenen frih F. W. Bennet skall vara af
d elningBchef för de till skeppsgassam es öfning utrustade 
fartyge n. 

« Rustningsorder för n1 o nitorema Tho rd<>n och J ohn Erics
son, lm nonh:Hame R ota, Sknld , Mo tala, Asliig, korvetten 
Lagerbj"lkc , :1ngkmnpråm cu n:o 3, minbåten n:o 5, ka
nonbåten Linl. Monitorenm Thordön och John Ericsson, 
kanonbåtame Hotn, Skul<i, Motala och Aslög jemte re
dan till ru stning arihefalda Astrid skola utgöra en a f
delning, under ·bef:il af kommendörkaptenett A . C. Schön
meyr, hvilken tillika skall vara chef på monitorn Thor
dön; korvetten Lagerbjelke (såsom logementsfartyg\, flng
kranpråmen n:o 3, minbåten n:o 5 och den redan iill 

.MarB 

« 
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rustning anbe fald a minb:Hf! n n:o 6 samt en i\ ngolup 
skola utg~im en afde luiug u nd er l<aplt'nen Y. N . Chri 
sti ersonR befiil , hvilh•n , fnrs l't ld lll D<I niid igt antal rodd
lt i\ 1.:11'1 skall verkslHlla minöfningar i Söd ert c lj e skH rg:hd. 

7. Tillsi{<nd flir kapt en Lidman a lt till uppgirven persu ll 
tillh<irau oe lluttan uppl äm sin Lostiilbl;igeuhct. 

111. Jrder a lL frflll fn•gatten Vanadi:> i engelsk hamn afilu l
lett. c• ra be !'ii! och b esiiltning fi ir alt till Stuckhul!ll ö fver
fli ra mi n båten S eid. 

12. Till chefer och sekonder j lå ne d:1nnii1nnde fartyg iiro 
I.J eordmde: på monitom Thonliin , se l; o nd kapt enen A. 
T. Thunberg ; pi'L n1o11ito rn John Ericsson , cheflwm men
diirkaptcll l' tl G. E li lff, sekond k t~pteuen H. G. W es t
man; på lmnoub!'tten ltota, che f kaptent•n O W. Nor
deu sl<jöld; på l<auonbhten Skuld , chef kaptenen J. A. 
W. B~eckström; pit korvetten LagerLjelke, chef kaptenen 
frih. C. U. S. Posse ; på kanoni.Ji'lt en Uni, chcfknpteu<.<u 
J . D. Barday; på kanonb;l. ten )Jota b, dtef bpteue n 
C. O. Oben; på kanonLåten Asliig, clH;f llij tnan ten U. 
K G. Norrboh111; p:l bnonbliten Gunbild fr:0ln och med 
den l ~bj, chef kaptenen J . C. Grischotti; pf• l\:111011· 
bfden Astrid fr f111 och med den 21 lll aj , chef liijtnanteu 
O. LindLom . 

K nptcnen frih . Baru()kow skall afres<t till K iipe11b:tn1n 
fi \1· att i\fvervara sl<jntförsi.ik mot pansarplåt, hvilka fur
sö k bnrj:1 d t• n l l) l\! ars. 

Aspirantel'lla till sjökrig::~s kolan skola elllbark em pi\ lwr
v8tt en Norrköping, och skall korvettens besiittningslista 
i\kns me .-! e n liijtna nt eller und e rlöjtnant fö r aspirante r· 
rlitS undervisning. 

14. L öjtnanterna .Munthe och D a hlgren skola eft,er afslut a n
det a f den militHm kursen vid gymnastiska ceutralin sti· 
tutet genomgå den der anordnade kursen. 

« Andringar i besHttningsli storna för de till rustn ing a n
befalda far tyg. 

l Il. I\om mendi' rlmpt enen J . F. Thorssell skall från och med 
den l April till s vidare vara adjutant h~ s n~ilitiirch e fe n 

i Stockholm. 

" Vn derliijtn:lllt en P a lme entledigas frfm sin komm end e 
ring vid mins kolan och placeras friin och med den l 
,<\ pril p :'L Carlskrona stat i on. 
St:ttionernas undervisningskommissioner skola fiire den 
l niistkommande Oktober io slinda uppgift öfver de a n
m>irkningar, hva rtill «förslag till reglemente för en del 
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af flottans und ervisningsv erk « 1 efter vunn en erfarenhet, 

kan gifv lt rmledning. 
20 . ~lili Ui reh cfe n vid Stocld10hn s st ation fi\ r f\i r exereis:;ko-

l:tns sl;jutö fningar :1nvii mb knn onbf<t cn Al fltild i stilHet 

för knuonb l'u en Astrid . 
'2\. Blekinge 5 :te bftts111anskompa ni skall uppl.J i\clns till <·x\ ra 

uppfordring 
24. Ti derna, d!t clt cfe rH a. på hn·vd lcrna Sa F,a., Norrl;tiping 

ueh Euge nie snutt skcppsgossehriggartJ<~ slwb tag11 be 
fatt ning 1n ed fartyge ns ru , tning, då a fdeluiugsch efenm 
fi ir skeppsgo,sebr iggarn e och minafd elningen sl;uh his~a 
~ ina bd'iibted; cn , ;;amt intnuHslringst idenm för ofvan -

niimn•l a fartyg. 
Tv ?

1 
unfl eru fti cer3re a f Hot lan :;kula konlut em! erus ~ttt 

under ~!aj och Juni m!'wad n tj eustgöra p[t fHstn ingen 

Kun gsholmen. 
Bifall till l••jtuan t Askers undcrdi\uig<l an,;öknn Ulll 5 
månad ers ut rikes tjenslled ighet frfm den 15 At>ril till 
deu 16 Septe mber alt bitt·Hda herr '.l'h . Nordenfelt i 
Lond on vid fnrsi·>ksskju tning m ed knlspru t :t och granat-

kalJOn . 
Bifall till ll\j tna nt C: hristen sons und erd å niga ansukan om 
inrikes tj enst ledighet h·i't u den l Juni t ill deu 17 Sep
tember för hels:tns vårdand e, enligt. liilmrebelyg. 
K a pten Nissen skall icke medfölja p 0. korvetten Sagas 
n u furestfie nd e expedit ion , och Wjtnani Sidner skull be
strid a sagde offtee r ii ligga.ml e befattning med kad etter-

mts undervisuing. 

San11natHlmg af lwng1. bref och embetsskrifvelser, 
utgångna från lwn g1. ~öförsvarsdepartementet 

un{ler Januari--~Iars 1883. 

J a nuari 1 ~) . l( onl cmmirfll m. m. A. G. R von F eili tzens förordn ande 
såso m chef för kong\. marin fö rvaltn ingen upphör med 

" 

utgån ge n af Mars m>tnad. 
K omm endören m. m B. O. S ta ckclberg förordn as alt 
från el en l April val'R che f ft\1' kong\. marinfurvallningeu. 
Arvo den af 6 honor i m:maden få ut anordnas för 8 
mån ader af inn evarand e on· till 16 i!>StrukWrer vid skepps

gosse\d'u·ens praktiska öfnin gar . 
En större lysapparat fur elektriskt ljus jemte lämplig 
ångmaskin !Ttr fö r en summa af 3fi000 kronor fur min

vHsen dets behof npphandlr\s. 

Januari 1 \J. 

" 

~6 . 

F da·. :2 . 

~ -

" 1 ö. 

-v--

För vaktmlist aregö romåle ns h esll·icland e ,,jd öfverkom 
mendant scxpeditioncn i Carlskrona får f'<ir 1882 utbela· 
la s GO kron or. 
ll l i,; tsireu-apparater fur :lng:t, af' danske fabril;a nl!m Krogs 
iwu st ruldion, f:l aubringas vid ~Bscsbrs, Winga och Ni
d ingen s fy rpl:t tse r. 
1\ ·enn c ftngslupar, il '2 \JOO kronor hvarclem , få ft;r kongl. 
sjök art everket a.uskalfas . 
L\ijumnt af Sill en, som , tj eustgciraml e vid exer~isslwla., 
lillnilliglvi;; bli l vit komna~ ucl e racl si'tso m extra adjutant 
i kongl. sj öförsvar~d epa rtcm enle \s konunando1,xpedition 
o~h derige nom gftlL miste om det inqvarteringsbidrag 
ha n e lj es t skulle fi'tlt ft\njula, tilldelas fci r den t id han 
tje ustgj ott i kougl. sjöförsvnrsdeparlemeul~ t. en gratilil<a 
t ion , nt olsvamnde det inqvarlct iugsbidrag han i auua t 
fall skulle lmfva uppburit. 
I\ummcmluren rn. n1. A. F. P etterscu meddelas uftdigt 
afsked med pensiou. 
Af,; lag f1 kapten P. G. H. Sta rcks uud . l..tesvHr i fdlga 
<Jm rii i t till daga f!öuing unel er tj enslledighet på grund af 
,_jukbctyg. 
l\ :tpten L. Södermark och löjtuant E. Schale tilldelas 
hva rdem cu gratifikatio n af 100 kronor för utforcia lod
ningskartor <>fver lt'HJjestadens hamn på Öland och segel
riiunau utauför hamnen. 
l( a m remren hos styrelseu för statens j enwiigstrafik 111. m. 
C: . L . Th. Tibtll , som på uppdrag t illhandagått che fen 
fur kong\. sjöförsvar8departementet med uppgörande af 
iitskill iga förslag i ii ncla.ml\1 att erhålla en enkel och 
liittfa tt lig öfverblick iifver fiolla ns riikenskaper, t illd elas 
en ersä ltni ug af 700 kronor. Åt de e . o. tj euste män, 
hvilka bestridt revisoru och bokhållaren P. H. H eden
blad s tj enstegörom ål uneler den tid (November och De
cember månader 188 1) den senare va1·it forordnad att 
bi triida kamrer Tibell vid ofvannämda uppd rags fu llgö
rand e, flt r såsom gratifikat ion utdelas 300 kronor. 
Kad etten vid kougl. sjöhigsskolan H. Bar\lwlson , so m 
till följd af otillräckligt betyg i liimplighet för ijr\oas -. o 
lJ eusten bort lemna skolan, men erhåll it till stfmd att 
under ett år få qvarstanna, må under niistiustun
dande sjöexpedition med sj cikrigsskolans elever få nu 
d ergå fiirnyacl pröfning fö r liimplighet för örlogstjensten. 
Löj tnanten vid kong\. flottan E. E lers, som varit ansUild 
8åsom adjutaut hos chefen för flottans miliUirpersonal 
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till o ch med de n 30 September 1882, m e n d en 7 Augu
st i snnnm1 :'u· lw mm e ud emd es al t fd\n de n 1 p :'d'öljaude 
Ol<to bcr bcstr ich1 en lmd e ttoff1ce rshefattuiug vi<l l;o ngl. 
sj\.ihig,skolan , har b os K . ~l:t i und . :mt'•irl hesvlir ut'vet· 
att hau icke fft tt up pLiöra inqvarteri ngsbid rag fur ofvan 
u:imnda adjutantsbefattn ing fdin den 1 Oktober 1 88~ 
till den 1 A pr il 1883 Kong!. marinfii rv:tltningen hur 
ge 11 om ut slag den 8 December 1882 f••rldarat: a tl e u li r , 
e uligt hva d upplyst vorl', klagaBd eu, på grund af u:'tdiga 
g~ n e ralord c r , den 1 Oldober 188:! tilllriidt en kad e tt
officersbefatluiug, h1urför iitqvarte ringsb idra.g utgi uge och 
nf houoru uppburit s till lilm belopp, su nt \'ore för lwa r 
dera adjutantsbesliilluingen hos chefe n for flotian s rn ilitiir 
p ersoual a nvisadt, samt iuqvarteriugsbidrag, emot uådiga 
brefvet i dctl:L limue den 10 Juni 1881 och reglementet 
fö r fiot.tau ~:a delen ~ 168 mo m. 6, icke finge till en och 
sannne utgå för mera liu e u tj enst, !Vrordmtnde e ll er 
kom nwudcriug , lwugl. mar.inf{•rvaltuiugeu icke fuuuit 
sldil bifalla den gjorda fram stiillningen. 

Dessa besvii r iifvemom ko ng!. ma rin fö rvaltninge us der
ufver infordrade und. yttrande har K. M:t i n ftder låtit 
~ i g föredragas, och enil r K . M:t uti nåd. bre f den 20 
J anua ri E82 , i s:Lmrmtnhang med a ube fald förlindrad 
lydelse af e 168 i reglemen te t. fcir flottan 2:a de len , fo r
ordnat , att officer eller underoffice r, som vid den tiden 
inuehadu si'td :.1n b efattning, med hvilken fri bostad ell er 
inqvart e ringBhidra g yore fiircuad, tiuge , sedan han a fg ittt 
frän befattningen , ehvad afgången varit på förhand be
s Uilnd eller icke, bibehålla bosraden ell er uppbära in
qva rteriugsbidrar,et så lang tid, so m vore b estlimd i 2 
168 mom. 2 c efter dess fö rlindrade lyde!se, och lda
ga nden, h vi lken fii rst den 7 Augusti 1882 beordrades 
till tj enstgiiring siiso m kadett offi cer, enligt niimnde ftir
fatt ningsrum således varit beriittigad att intill den l April 
d et ta å r np pbiira inqvarteringsb id rng för si u befattning 
ö:"lso m adjutant hos chefen fu r flottans militiirpersonal , 
samt d e af kong!. mar införntltniugcn till stöd för dess 
utslag åberopade stadganden icke iiro pil nu fcireva ra ud e 
fa ll tilliimpliga, har K. ~[: t, med upphäfvaude a f Vfver
Jd agade utslaget , fu ro rdnat, att in q varteri ngsbiJ rag f,; r 
ofvanuiimnde adjutantsbefattning und er den c>mberörda 
tiden skall till Idaganden utanordu ns 

F ebr. 23 . Sj•i nmunen vid 5 :te m a troskompaniet G. A. Hansson , 
som fur helsans vårdande under vistelse i land sorten 
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erh i'tlli t tj etb lledighe t , får bibeh[dla fa st !Vn och dagafl c;
ning , Hf,·rnwm e rsii ttniug fci t· n a tn raport ic>n c>ch brldiid
nadspc nn ing:w. 

Fehr . 23 . K. M: t ha r på nnd . ausukan meclgif\'it und eringcniM·pn 
,T. A. Engsl r<•rn tre års tj enstl edighet fur a tt und er an
sl'illning i den enski lda !ndust riens lj enPt fli rko fm F-ina 
insigter i skeppsbygge ri och sjliångmaskintilh·erkning mot 
sl;yldighct dels att afst i'l n u inneha f1·and e anode, dds 
att vid slut et af lwarj e qmrtal inlemna rapport om sin 
nrksamhet und er qvarta.I et och delE att, derest, efter 
utgånge n af fursta å ret, ö fverdirektut'tll och chefen f<'•r 
kongl. marininge ni f> rstaten funne d enn a verksamhet icke 
,·ara gngnnnde fur Engstrutns utbildning i d en rig tni ng, 
sc> m f<; r flottatt erfordrades, d å instiille s ig till tj enst. 
gö riug ,·id m arininge niörs ta ten !t tid, som af ufvrrdirek
t li ren bestiimm es . 

M~rs 2. Ehnrn K . .!II:t genom ni'tdigt bref d en 19 A ugusti 188 1 
flllYi S•\t 7 5tl00 kron or till a nska ffning af G st. 15 cm . 
l; nnoner nf rnnrt.insrne tall, dernf en för kanonlr?tt cn Edd a, 
srt har K. M: t likv iil , m ed f iistadt afseende på SYårighetpn 
a tt e t·h ålla kanoner a f detta s lag så tidigt , att icke up
pehå ll kund e intriiffa uti kanonbå tens fHrdiggö mnde oeh 
uti anbefaldt ombyte af be5tyclmingen af elen und e r 
reparatio n varande korvetten Bnlder, medgifvit, at t dest<a 
75000 kronor finge an viindas till a nskaffande af 15 cm. 
kanoner, ul an hänsyn dertill att de tillverkades af m ar
tinsm etall , Hf,·ensom att en ännu disponibel summa a f 
14 3937 kronor 27 öre för anskaffande af lavetter d r ls 
filr flottans fartyg och d els fi\1' sjiifiistningarne fttr an
vund n s till far tyge ns och sjufHstningames förseende mer~ 
lave tter, u tan afseende på hmuvida anslage n ursprung · 
!igen varit. beviljade fUr det ena eller andra iindamftlet . 
En del np pgifne nautiska instrument må för ett belopp 
af högst 5000 kronor, transportkostnade r deruti inbe 
riiknad e, g~ uom chefens fur sj ukrigsskolan flirsorg löt· 
sjökrigssko la ns beho f inköpas. 

« K . M:t har i nåder uppdragit å t kaptenen m. m. J . A. 
B reckstrum, som dettill fiirklarat sig villig, att, mot den 
ersiittniug K. M:t kan finna skiiligt b ev ilja, u la!·beta 
förslag till en ny !Urobok i sjökrigskonst, att användas 
vid undervisningen i sjökrigsskolan . 

« Kronabagaren F. Aspegren tilldelas guldmedalj af 5:te 
~torl eken med inskrift « fli r ni t och redligheL i rike t.s 
ij enst.~ 
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2. 1 f 1 f. ,.·,c' fl ott ans Ad,jntanlem a hos militiir- oc 1 ,·nr se 1c __ en ·' 
1 l l Il 1n mot in -station i Stockho1m tilb'1tas ut .•yta )os" "~'~ · ' 

qmrteriugsuidmg. _ 
J J l · \ 1 SO lll b\if1·it F. d. Ha.ggnnderofficereu · · c;tteno rm , 

16. 

slmdad i kronnus tj cnst, tilldeb s fur ktns ;,tcri't[,ende 
li fstid ett rn·ligt understöd a f 400 kro nor. .. 

• "1] - l) f\ crs•t\ t-Med anlednin" af tyska regcnngens anspn ' '.' . " .. 1 l'r)· 1npho l• rll t ni n" fcir d c• n skac1a tyska 01·1og~ <on·e t ten • . ' 
då 

0
don, d. 30 Juli 1882, under ledning nf krono\,,ls, 

. 1. .1, 3 by <·unt med an-grundstötte vid m seg m gen t1 ' on n e . , · · · 
led nin <r af b eo-iirda upplysn ingar rörande denna gwml 
stö tni:gsorsak, "' har chefen för kong\. sjöfors,·tll'sdq:a, t0 -
mentet meddelat: att grundstötningen int_riitfade, ch far-

t b f S
·rr i den med j)riclmr n1wifna rii tta far-tyae e ann 10 · .::l • . '" l 

leden, ptl ett f,H·ut okänd t. grund och n t,: n lotsens l•":"" . 
\ande· att deremot orsaken ti ll grnndstiitmngcn anlng1 tgt' ll 
kund~ sökas i den oriktign uppgift0n, som lcmnnt: lo_t 
sen angående fartygets djupgåe nd e, lwilket uppg1f\'ll~ _t, \l 
endast 14 fot, ehuru dctsanu ua å de ef\Pr si nlad lotsntng 
ntfiirdade lotssedlame shift\igen upptagits t ill 4 ,s meter, 
men ii fv en dit med elen vi lseledande anteckningen «= 14 
fot• samt att kongl. lotsstyrelsen på gnmd af um1crsiik
nin~ funnit det viielda et·siittningsa nsprrd<et. icke p>tkall fl b 

något dess vidare lttgömnde. " . " 
K. M:t har funnit godt medgiha, att det a mml.mtcn 
Seid från fregatten V n.nadis kommenderade befiil o c: h 
manskap för minbtttens i\fver!'ömnd e fr:111 England \1ll 
Stocl<holm, må, förutom ersiittning för resnn fd~n :l ehar-
1 . t ,.,\\ London och audm i och fcir rfmga ya -\:enngsor en " . 
rande uppdrags fullgörand e oundvikligtt ~1 1gift e r, enhgt 
af kong\. marinförvaltningen goclkiincl riiknmg öfver _vcrk
\i rra kostnaden m upphtira fl'lm elen dag afpolettenngen 
e~er rum till' d en cb.g befiilstecknet his~ as ft m~nbåteu 
ett dagtraktamente af för officer 25 s1n_lhng ste rhng och 
för underofficer 13 sh. sttmma mynt , iifvensom all kosl -

d f ... · " nsl·apeto r·es·t spisnin o- och q varte r m}t utgå n a en or lll <" \ (. " , .- , · o 

(( 

enligt reglementet fur Hottau 3:clje delen ~ 764 m~m .?· 
Angåend e skyndsammare införande af målade ld a<lsuc-
kar vid flottan. 
An "ående utbekommande af åtskilliga e!f'ekter till artil-
l eri~wseerua i Stocl<hohn och Christiani[t. 

April 

« 

« 
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Oj'fic·iela wulerrättelsm·. 

Utdrag af gencmlot·rler föt· Aprii-.Jnni 1883. 
2. Monitorn Thorduns hesHltningslista skall ökas med en 

lmpten eller subalternofficer, fur att tj enstgöra som ad
jutant hos afdelningschefen. 
U nd ervisningstiden i öfvcrmaskinis:klnsse n vi,) 8tock
holms stations nnderbefiil sskola f!\r, flir innevttrande ter
min, utsträckas omkring två vec:wr nti'lfver den hPstHm
da t id en. 
Kaptenen Cmmcr skn.ll från och med elen 5 i!ennes och 
till mo"madens sint bitrada sjöförsvarsdepartementets bi
bliotekarie. 
« Alfhild « må anviinclas för tmnsport a f krut från Mar
strand till Gilteborgs ammnnit.ionsförri\d. 
Lavettage, iin nu ej profskjntna med stridsladdning och 
massiv pmjektil, skola pröfvas. 
«Alfhild« skall , med an!öpancle af Carlskrona, omkring 
den 15 dennes återviindfl till Stockholm. 
Bifall till löjtnant Munthes underdåniga ansökan om 3 
månaderE tj enstled ighet från och med den 1 Juni för 
helsans vårda nde, enligt IUkarebetyg. 
Bifall till llijlnttnt Petersens underdåniga ansökan om 4 
månaders tj enstledighet frln och merl den l Juni för 
helsans v1u·dande, enligt liikarebetyg. 
En underofficer, ntöfver det i staten bestlimcia antal, 
mil inkallas under högst en månads tid till tj enstgöring 
vid Stocldwlms 1arf. 
Kornmendering a f befiil, nnderbefiil och manskap, h vilka 
i och för iuskjut.u ing a f kanonor i Carlskrona nästa som
ma r, skola ställa sig under kommendörkaptenen Eng
ströms order. 

11. Nådigt tillst!lnd fiir 1\aptenen C. F. Ekermanu att emot
taga och hiira italienska Kronordens ridd1uetecken. 

" L öj tnanterna Brusewitz och H. D. M. Hamilton skola 
från och med den l instundande Maj placeras på Carls
krona station. 

" Ändringar i skol fartygens beslittningslistor att tillsvidare 
vara gliilande samt Undringar i Sagas, Norrköpings och 
Eugenies besättningslistor under nn förestäende expe
dition. 
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12 . När brist uppstår inom liigre 8jömansldas~ nf hnndtver

lmrenfdelningen, må till sjiitjrnst i stiillet kommenderas 

hamitverkare af hiigre !dass. 
13. Kanonbåten Al fhild skall efter åt rrkomsten till stotio

nen liiggas i l:a b ered skap och n.frnönstrn s, samt der

efter stiillns till militärchefens fiirfogamle. 

17. 

« 

(( 

« 

(( 

18. 

20. 

« 

« 

21. 

23. 

24. 

Inst.rnktion för chefen på korve tten f\n,ga, kommendM

kaptenen R. von Hedenberg. 
Instruktion för chefen på korvett en Norrköping, kom 

mendiirka.ptcuen A. Lind af Hngeby. 
Instruktion för chefen på korvetten Engcnie kommeu

dUrkaptenen A. Cronhjelm. 
Instrnl;lion för afd elningsehefcn å d e ftir skeppsgossal'lles 

Mning rustade fart yg, kommendiirknptenen F. W. Bennet. 

Instruktion för afdelningschef'en flir detta års anhefal<h 

minöf'ningur, kaptenen Y N. Chrislicrson . 
Kommendörkaptenerna Nordenskj iild och Andersson 

sko:a under de ordinarie chefernas sj <ikommend ering 

f;,reslft chefskapet för sj<itrupperna, den förre Yicl Carls

honu, dPn sednare vid Sto ckholms sta tion. 
Faslstiillelse af föriindrad ritning till 12 cm . bakladd

ningsimnon af osm~dd martinsmetalL 
Fregatten Vanadis skall efter undcrg[mgen repamtion 

uppHlggas och afmi>nstras. 
En hos firman Krupp i Essen tillvcrlmd mod ell till half

knrsiirlavett för 17 cm . baklad dningskanon skall ytter-

ligare profskjntas under korvetten Norrkiipings ft>restå 

e nd e expedition. 
Chefsfartyget Itan skull hitdanefter biira namnet li1'oll, 

samt det till minöfningsfm·tyg apterade Polhem skall be

niiml\as Ran. 
Chefsfartyge t Drott sbl! skyndsa mt rustas för att den 

1:3 MBj kunna utgå på 6 veckors expedition och så snart 

ske kan fUrses med 4 st. Engströms antitorpodokanouer 

i stiillet för sin 12 cm. kanon 
Chefsfartyget Drott skall erhåll a stiindiga tecknet VDR 
och tillhöra l:a t'.trtygsklassc n ; min(ifningsfart~get Ran 

skall erhålla stiindiga tecknet VPG och tillhöra 2:a far

tygsklassen. 
Kommendörkaptenen Lilliehöök skall vara chef och kap
tenen Leunman Eekond på D!·olt och skall chefen d en 

l Maj taga befattning med fartygets utrustning; under

löjtnanten grefve H. R . Hamilion slmll vara chef på 

briggen Falken i stHllet fer aflidne löjtnant Westman 

April 
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(( 
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(( 
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(( 

27. 
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Undervisningstiden vid Carlskrow1 stations uuderbefiils
skolas rnaskiuistkl::tss får för innevarande t ermin utstriic

kns hcigst en mtmad utöfver den b esiiimda tiden. 

Af underofficerare, so nr enligt förut giillande bestiimmel
sn ge uonrgått allm ii nna minkurscn, må nfigra lwmm en
deras på !tret s llliuöf'ningsexpedition. 

Komm endtiren Lindmark skttll under komm endUrkapten 

Il ede nb ergs sjiikommenderiug b estrida si abschefsljensten 
hos clwfen för flottans 1n il iturpersonal. 

Faststiillel:le å f<.öri.indrad besiittningslis ta för kanonbåten 

Urd under· dess förestående expedition till Spel:sbergen. 

1\omrir e lHWrkaptc uen U. af Troile skall från och med 

Jeu l .l\Juj och mrder· kommendörkapten Nordenskjulels 

tj ellStledighet bestrida chefskapet f,lr sjötrupperna vid 
Cariskrona station. 

2::3. Faststuld ritning ti ll halfkursörlavettage för 12 cm. lmnon 

80 . Bifull till underli\jtnant A. lielins underdåniga ansökan 

om 3 månaders tjenstledighet att för helsans vårda nde 

vistas inom och utom riket från den l Juni till den 31 
Augusti, enligt läkare betyg. 

« Bifall till kommendörkapten A . Hjelrnsljernas underdå

niga ansökan om 3 må naders utrikes tjenstledighet från 
den 1:3 Maj till den 14 Augusti fiir hebws vårdande, 
en ligt liikarebctyg. 

l. 

(( 

2. 

'7. 

(( 

l(apten Grisehotti skall ft1rblifva stiild under kommeu

U<irkapten Engströms order under hela den tid inskjut
ning af kanon er i somm ar pågår i Curlskrona. 

J\iinnedom om den Whiteheaaslm minans tillverkuings

siitt och sammansiltining mit meddelas mariningeniörerne 
Pihlgren och Lilliohöök 

Ticloma då cheferna på ka nonlnltarne Motala, Aslög och 

Astrid skoht taga befrtttning med fartyg ens rustniug samt 
iu rn li nst riugstiderna flir ofvanniimuda fartyg. 

1\linb l\tcn Seid skall, efter ankomsten ti\1 Stockh olms 

station. tillsvidrl.l'e fJrblifva rustad f<ir utförande af ytter
ligare profturer i Stockholms skiirgi'l rd. 

Tiderna då chE:ferne på monitorerna Thordön och John 

Ericsson samt kanonbåtarna Rota, Skuld och urd skola 

ta ga b8fattning med far tygens utrustning, iifvensom in

munst ringstidema för ofvanniimnde fartyg och chefs

fartyget Drott. 

8. L i'•jtnauten N. G. Sundström skall från och med den 

10 .'\Iaj och tillsvitlare tj enstgöra såsom extra adjutant 

i kong!. sjöförsvarsdepartemeutets kommandoexpedition. 
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Förlindringar i be~littuingslistoru a, under förestående 
expeditioner, för chefsfartyge t Drott och kanonbåten 

Aslög. 
Bifall till löjtnant Ljungqvists underd åniga ansöka n om 
3 mån aders tjenstledighct från och med den l Juni för 
helsans vårdande, enligt liikarebet.yg. 
Bifall till underlöjtnant W. Hamiltons und erdåniga an
sii l\ a n om 2 månaders tj enstl cd ighet att vistas i Frank
rik e för helsans vårdande, en ligt lllka rebetyg; tjeustle 
digheten skall böria efter fregatten Vanadis a fmönstring. 
Korvetten Eugenies bcslittniugslista må under f<irestå 
ende expedition ytterligare ökas med en extra horn

blåsare. 
Bifall till löjtnant A. W. Wallenbergs underdåniga :w
sökan om l års tj enst ledighet, räknad från och med den 
12 dennes, för att emottaga anstli llning vid svensk-norsim 
legationen i Constantinopel. 
Instruktion för chefen på Drott, komrneudörkaptenen B. 

Lilliehöök. 
Uppgift å 15 namngifna af Ho ttans manskap, som be 
uådats med sviirdsmedaljer. 
Kap ten Nissen slmll deltrtga i kong!. krigsskolans öf

ningar i fiiltmätning. 
Officersantalet på korvetten Eugenie skall under före
stående expedition förblifva sådant förut gliilande be 

sätt.ningslista bestlimmer. 
Instruktion för chefen pf1 kanonbåten Motala, kapten . 

Olsen. 
Instruk tion för chefen på kanonbåten Aslög, k rtpten 

Norrbohrn. 
Instruktion för chefen p1'1 kanonbliten Astrid, kapten 

Lind bom. 
Med kanonbåten Alfbilds reparation rnå förfaras i enlig
het med varfschefens dm·om gjorda framstii llning i skrif

velse af den 12 .Maj . 
Uppböråsliikaren på briggen Gladan skall, då briggen 
ej iir detacherad , handhafva sjukvården på de öfriga 

briggarne. 
Varfsbåtsmiin m å auvlindas till vaktgöring m. m. , intill
dess chefsfartyget Drott afslutat sin expedit ion. 
För fö restående insl>jutning af lianoner skall e u af K ungs
holmens 27 cm. kanoner Ml69 anvliudas; fö r samma Un
da rnål få r ock disponeras minbåten n:o 2 och Gelles 

ångslup. 
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(( 

(( 

Juni 

« 

(( 

23. 

26. 

2b 

28. 

29. 

2 

« 

4. 

5. 

o. 

(( 

7. 

-XIII-

Chefsfartyget Drott skall efter återkomsten till station 
förliiggas i 1:a heredskap och :..fmönstras. 
Sjöbef>istningarue vid Cnrlskrona tillhörande lavettage, 
som iiumr icke blifvit profskjutua med gii llande plt·ids
l~ddning och massiv projektil , skall pröfvns. 
A ngfartyget K are skall under den Hi, 16, 17 och l 8 
in stund a nd e Juli sWIIas t ill inspektörens for bi'ttsmans
häll ets norra distrikt förfogand e. 
Trllligg till in struktionen rörand e tran sport af gevUrs
ammuni tion för kong\. armeförvaltningens rUkn ing. 
Instruktion för afde lningschefen, kom .-kapten Schönmeyr. 
I nstruktion för chefen på lutnonbåte n Urd , kapten Barclay. 
K aplen Klintberg skall und er komm endörkapten Ulffs 

f<.irestående sjökommeuc:cring bes trida chefsbefattningen 
för kong!. sjöförsvarsdepa rte mentet s kom mandoexped it ion 
och underlöjtnant Brandt under S>\mma tid tjenstgöra 
so m adjnt.:tnt derstlides. 

Bifall ti ll kaptenen frih. Ruuths unde rd fl niga ansökan 
om 14 dagars ut rikes tjemtledighet rHlmad från den 5 
iustundandc Juni . 

Bifall till kommendörkaptenen grefve C. G. von Rosens 
uuderdl\nigrt ansiikan om 3 månaders tjenstleclighet att 
fö r helsans vftrdaude vistns utom nket, rUkn ad från och 
n1Pd den 7 dennes, enligt liikarebetyg. 
~Ionitorerna J oh n Ericson och Thordön ti lld elas h var 
dera eu ångslup under förc5tående exped it ion såsom lån. 
Minbåten Seid skall efter afslntade profturer afrustas 
och afrnönstras. 

Chef~fartyget Drott skall klargöras att utgå på ny ex
pedit i ou . Rustningen börj ar den 9 denn es; fartyget in
mön stras den 11. 

Kauonbåt&,u Sigrid skall f,;rliiggas nnder reparation. 
Ändringsf\ir~ln g till n: o ~8 « Bevakningstj ensteu« i regle
men tet flir flottall 3:e delen, skall ytterligare pröfvas 
och afdelningschcfen , ko rnmemlrirkapteneu Schönnieyr, 
till chefen för fl ottans milit.lirpersonal, inko mm a med 
erinringar rcimnd e detsamma, efter ex peditionens slu t. 
I nstruk tion fur chden på Drott., kommendörkaptenen 
G. B. Lilliehöök. 

Ji'r<>gatlen Vanadis förHigges 1lnder reprt ration och rn ed 
reparatio nen nf Balder må ti llsvidare anstå. 
Kommendörkaptenen G. B. Lilli ehöök skall under kap
t en Y. N. Christiersons sjökommendering vara chef för 
mindepartementet vid Carlskt·ona station 
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9. DesliUniugslislun pft kauonbftlen Gunbild miuskus från 

och ntccl den 7 Juli till cch med den 18 Augusti med 
en lujlnant ullPr undcrliijlnant, militHrchcfeu dock med

gifvet at.t under denna tid, dit beordra den pi\ i'tngfar

tyget Valkyrim> lwmmenderadc nndediijtnantcn. 

12. Chefen för sjötrupperna kontmcmlörkaptcncn A. F. R. 

14. 

15. 

19. 

(( 

20. 

L. Lind af llagebv, chefen fur skeppsgosoek1tren kom

mendörlmptcuco fri h F. W. Bcnnet S<lmt kompunichefen 

vit\ skepp:;gosscl;fu·cu, kaptenen frih. G. G. L. l'ahu

sliema skula al'gft frun ,;inu befattningar med n'istiustuu-

daude 8cptmnker adtnads utgång. 
Öfvcrdirekt,,ren 8vcnsson skhll på återresan fr:'ttt Carls
l;roua bcgifva sig till Motala i och för uudcrhandliug 

om ångprtnuot· fur fregatten Vanadis. 
«Drott« skall efter återkomslen flirtiggas i 3:e bercd:;kap 

samt afm,,n,;tras, men skall kunm1 vara klar alt efter 

erhållen befallning inom 48 timmar ånyo utgå. 

Fregatten Vanadis skall efter reparation ldargöms, fur 

att omkring den l December utgå på cirka 18 måna

ders expedition 
Att utan hinder af e 3 reglernentet ·fur flottan, 3:e delu:t, 
till chef å frog:r:.ten Vanadis må föreslås en komutcncliir. 

.\lcdgifvando J~·t· ocldlidnadsfurvaltaren C. J. Tigerström 

att, Till llol t an hörande person, uthyra sin bostiillsliigenhei. 
'Iillstfwd fcir kommendörkaptenen G. B. Lillidtöcik att 

blira ry,;ka t:l:t Anna-ordens 2:>t klass. 
l(ommeudiirkaptenen J. A. C. Meistnr :;Jmll från och 

med deu l Oktober fortfarande och intill September 

månads utg:1ng 1884 vara chef for ekipagedepartementet 

i Carlskron:t. 
Konteramimlen Virgin, kommendörerne F. vV. von Ottct·, 

D. O 8tackelnerg, C. G. Lindmark; O. Lagerberg, uf

vcrdirektören G . IV. Svensson samt kommendörkaptenen 

.J. C. K Christerson sammaairtida den l Angusii i 

8tockholm till <lfvcrliiggniog lingående "Pansarbåten A<<. 

Kommcnd,,ren O. Lagerberg skall vara chef samt kap 

tenen A. F. H. Klintberg sekond på fregatten Vanuclis. 

Direktliren A. Nielsen från Norge tillåtes besiika varf'vet 

i Stockh olm . 
Från och med 1 Oktober slmll, kommendörkaptenen 

O. R Nordeusl;jöld tillsvidare vara chef för Carlskrona 

stations sjötrupper och skolor, kommend<irlmptenen G. 

B. Lilliehöök vara chef för skeppsgosseldhcn såmt korn-

(( 

<< 

<< 
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mendiirkaptenen A. T. P. Cronhjelm fortfarande vara 

chef för sjiitrnppet· och skolor vid Stockholms station . 
22. 1\aptenen R Niss<m sbll den l() Juli resa till llpsala 

fiir att in hemta handhafvan<let af instrnmenter f<~r mag-
t~etisb. observationer. . 

28. Chefen f>ir mindcparlcmrntct lmptenen C. F. Ekerman 

skall stiillns till chefens för kong!. sjiif,irsvnrsdeprrrtemen
tet fiil'fognntle i och fiir nn<lerlmnrllingrr r med uppfin
naren flf Fji.iminor, ingrniut·en Gyiyto. 

29. Bifall till konl!ncndiiren 'l'hornsons nndcrdi\nigfl ansökan 

om en månads ntrikes tjenstledighet., rliimad från och 
llll'll den 12 in stundande Juli. 

Sammandmg af kongl. b1·ef och emlJets!Siu·ifrelser, 
utgångna från lwngl. ~jöfö•·svarsdepartementet 

under ~lars-April 1883. 

Ma.Is 1(). Ang:"Lcnde ersliftning till en del af lotspersonalen fur 
mi n sk ad lotspen n i ngeförtj ens t. 

Fnststilllelse å ritning till fyrbyggnnrl å gotska Smidöns 
syd ostkust. 

24. Angående reskostnads- och tmklamcntsersiit.tning fiir 
l;aptenen m. m. E. C. A. Barnekow under en kommen
dering till Köpenhamn. 

Ang[tende ombyggnad af fyrtornet å Grimskiit·s fyr. 

RO . Tillst[md att. upphanllla vissa persed lm· för en expedition 
till Spetsbergen. 

<< Kongl. Maj:t har funnit för god t föreskrifva all, när 

hiidanefter vid kongl. Flottfins civillstat flnstu ld tjenste

man, l11·i lken med afseende derå, alt han tillgodonjuter 
f,,rmunen af bostad, tillagts liigre belopp tjenstgörings

penuingar iin som för likartad tjenst eljest lir be;;tiimdt., 
åtnjuter sådan ledighet fdm tjensten, att han en ligt gril
lande föreskrifter lir skyld ig derunder afstå sina 1j enst 

göringspenningar, han tillika skall vma pligtig att der: 
utöf'ver till vikariens nlliinamle afstå så mycket som för 

ticlen motsvarar skilnaden emellan tjenstgöringspennin

agrne för !mus tj enst och för aunan lik:utad tjenst, som 
ej lir förenad med förmånen af bostad. 

<< Kougl. .Maj:t h11r fnnnit sk~ligt tillägga aflidne lotslUder

mannen Comans enka C. J. Snndman fullt gratial eftnr 

mannen, att utgå från och med burjan af innev. år. 
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13. Liijtnanten grefve H. D . Hamilton tilld elas ett rn·s sti
p endit11n för tj cnstgoring i k ong! storbritann isk örlogs

tj ens med 150 pund stPrl. 
20. E<iriindrad lyd<'lse fa ststil ll es l\ f; iljande ?.~ i flottan s 

(( 

(( 

(( 

27. 

« 

« 

reglemente: 
l: a dPlPn: 9. 7 mo m 2, ?. 8 mo m. 3, 9. 33 mo m. 1, 

e 40, ~ ~a mom. 1, e 57 sat.nt B il I ? 4 rnom 2, e 8. 
2:a delou: e 4 mon1. l oeh 2, 9, () mo m . 2, e 12, e 35 

litt. k , ?. 38 mom. l litt. a och f, mom. 2, e 40, 2 41. 
FormnHir: N:o 1 a, l h, 8, 47 och 53. 

Fiiljande ?.~ flo t tans regle ment e erhålla föriindrad ly-

delse: 
1 :a delen: e 107 mo m 2 och 3. 

2:a delen: e 24. 
3:e d!>len: ?. ()23 mom. 3, e 710 mom . 1 och 2, e 711, 

e 714 room. 9. 
Formulitr: N:o 2, 3 , 52, 55 a, 55 b till !:a och 2:a 

delarn e samt Bil. N:o l O, 18 och 22 till 3:e dr len . 
K . M: t har medgifvit att 2250 honor af b esparade lots 
och fyrm edel få a nviindas till förbåttri ng af bi\thamnarna 

vid Landsort. 
Skeppsgossame A. A. Nordström, J . F. E. P ette1·sson, 
F. O. Johansson, A . W. P ett e rsson , F. W. Berg~ tri\ m 
och C. W. Nordström, hvilka utmiirkt sig vid riiddnnde 
af i sjönöd stadde p erson er, tilldelas, de tvenn e furst
niimnda hvardera ett exemplar i silfver af medaljen ut af 
8:dc st orleken med inskrift «för berömliga gerninga r« 
att i högblått baud med gula ka nter bitras på bröst et 
samt de öfriga hvardem en beli>uing af 30 kronor 
An"'ående anviindande af 410000 kronor fi.ir lots- och 
fyr;;i scndets utveckling samt Rjöfartens be tryggand e. 
Ett tillfiilligt skrifbitriide få r uustiillas å lotskaptensexpe
ditionen i Sundsvall mot ett arvode af hiigst 800 kronor 

ft\r år riiknadt. 
Tullbryggan vid Sandhamn får för lot sverkets riikning 
inlösas mot en sum ma icke öfverstigande 500 kronor . 

Juli 
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Officiela 'Underrättelser. 

Utdrag af generalorder för .Juli~Augusti 1883. 

3 Bifall till löjtnant A. L. H a miltons underdåniga ansökan 
om inrikes tjenstl edighct till helsans -vårdande från och 
med den l Juli till och med den 30 September, enligt 
liikarebetyg. 

Löjtna nt Sundströms tjeustgöring som PXtra adjutant uti 
lwrnmandoexpeditionen slmll från och med den 17 den
nes upphöra. 

KommendörkaptenE>n O. F. Kreugnr skall under kaptE'n 
A. P . Lilliehööks tjenstgöring på annat .ställe,. bestrida 
chefskapet för ekipagedepartementet i Stockholm. 
Tillstånd fiir tyska korvetten Frejas befiil och beslitt· 
ning att bese kong!. flottans varf i Carlskrona. 
Officerare af kongl. flottan anstälde såsom nppvaktande 
hos DD KK. .RH. arffurstarue . skola bära aiquillette 
eller axelträns, dock ntan namnchiffer. 
Underofficeren P. A. Panlsson skall från och med 15 
Angusti genomgå en pyroteknisk .kurs vid kong!. Svea 
artilleriregementes detachement å Waxholms fiistning. 
Löjtnant PaJmes genom generalorder den 9 April kom
mendering vid inskjutningen :af kanoner i Carlsinona 
skall från och med den 10 deunes upphöra. 
Tillstånd för sachsiska friherrinnan. von Lackman att 
bese kong!. flottans mrf i Carlskrona jemte fästningen 
Kungsholmen. 

Löjtnanterna . Wrangel och af Klint skola fortsätta deras 
vid kong!. gymnastiska centralinstitut et förlidet år på
började lärokurs och underlöjtnanterna Ekström och Eke
lund deltaga i ny sadan. 

« Kapten Thunberg .skall från och med den l Oktober 
tjenstgBra såsom a djutant i kommand.oexpeditionen i 
stililet för kapten Klintberg. 

20. Bifall till kapten C. Ekermanns underdåniga ansökanatt 
under hans 14 dagars tjenstledighet få vistas utrikes. 

« Tillstånd för kapten R. H. Peters med· fru att bese 
kong!. flott ans varf i Stockholm. 

23. Kanonbåten Gunhil.d .skall från och med den 8 Augusti 
ställas till chefens på korvetten Saga order i och för 
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Tillstånd fö1· amerikanske· undersåten mr Knickerbock 
med sHllskap att bese lwngl fiollans varf i Stockholm. 
Instruktion for chefen på kanonbåten Skuld. 
Chefen på kanonbåten Skuld skall , med anlöpande af 
Carlsin-ona för fönMens kompletterande afgå till karan
tiinsplatsen på K;insö, för att der bestrida militärbevak

niugstjensten. 
Order att John Ericsson, Astrid, miuafdelningen, Snga, 
Urd, Gladan och Falken skola afmöustras och uppläggas; 
J.;ugenie, Nonköping, ·Snappopp och Slömer skola för
lUggas i 3:e beredskap och afmönstras; samt Aslög och 
Motala förläggas i l :a beredskap och ahnönstras. 
Förändring i fregatten Vanadis bestyckning och inred
ning i och för förestående expeditiou. 
Åugfartyget Sksldmön skall efter slutad reparation ftil'
IHggns i l :a beredskap samt från och med deu 22 Au
gusti stHII~s till chefeus för flottans militärpersonal för
fogaude i och för inspektion af en del flottans fartyg 
Kanonbolten Rota, som efter slut:ctd inspektion af afdel
niugen icke Hlngre skall tillhöra densamma, skall utgå 
på en 3 veckors ftirl;ingd expedition till rikets vestra kust. 
Instruktion för chefen på kanaubåten Rota. 
Kommendiirkapten Kalle skall från och med den l Ok
tober tillsvidare vara kommendant på sjöbeflistningarne 
vid Carlsln·ona i stullet för kommendör Pantzcrhjelm. 
Underofficerskårens fördelning på de olika staterna och 

stationerna. 
Afslag å uuderlöjtuanterna Lindbergs och W. Hamiltous 
underdåniga ansökningar, att för vinnande af i u träde vid 
artilleri- och iugeniörskolau vid Marieberg, få genomgå 
en förberedaode kurs. 
Underofficerare, kommenderad på minafdeluingen, skola 
vid återl;omsten till statiouen afpolletteras för att sUillas 
till militärchefens i Stockholm förfogande. 
Tilliigg till instruktionen för chefen på kanonbåten Rota. 
Kommendoir Ulner skall bestrida milit.iirchefsbefattningen 
vid flottans station i Stockholm under den tid viceamiral 
Lagercrantz anmlilt sig begagna tje~stledighet. 

22. Tillstånd för danska örlogsbriggen Ornens befäl och be
sättning att bese kong!. flottans varf i Carlskroua. 
Kapten Lindbom skall, sedan han afmöust.rat frå~ ka: 
nonbåten Astrid vara chef på kanonbåten Motala 1st. f. 

23. 

kapten Olsen som lir afsedd till nunan tjenstgöriug. 
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Aug. 23. LCijtnant Wrangel skall efter inspektion afpolletteras från 
korvetten Norrköping för fortstittande af kursen vid kgl. 
gymnastiska centralinstitatet. 

« L<ijtuant Ankarerona skall efter minafdelningeus åter
komst till stationen afpolletteras. 

25. Order att låta kopiera kanonbåten Eddas konstruktions
ritningar. 

« ':27 . Varfsbåtsrnäu m, under den tid af ht>~t e n då hemfri rlof-
ning och uppfordring af I:Jt1lsmäu eger rum, af militär
cheferna användas till tjenstens uppehålland e å militär
depoteu. 

« 29. Bifall til l liljtnant 1\Iunthes underdåniga ansökan om 1 
månads förlängd tjeustledighet från och med den 1 Sep• 
tember f(~ r helsans vårdande, enligt ltikarebetyg. 

« Bifall till kapten PaJanders underdåniga ansökan om 6 
veckors utrikes tjenstledighet from och nwd den 4 Sep
tember för helsans vårdande, enligt läkarebetyg. 

« « Bifall till kapten Oxenstjernas underdåniga ansökan om 
14 dagars utrikes tjenstledighet från och med den 6 
tlepternber i och för egna angelägenheters skötande. 

« 31. Underl0jtuau tema Flach, Lindström, von Arbin och Re-
lin placeras från och med den l Oktollor på Stockholms 
station i och fUr -genomgående af officersklassf) u, högre 
kursen i minskolau, samt underWjtnant.en Florman från 
samma dag på Cmlskrona station. 
Tillstånd for ryska fregatten Minihes officerare och ve
tenskapsmiin att bese kong!. flottans varf i Carlskroua. 

Sammandrng af kongl: bref och embetsskrifvelset·, 
utgångna från kong!. sjöföt·svarsdepat·tementet 

under 1\laj och Juni 1883. 
:Maj 11. 1\ ongl. Maj:t har funnit för godt i nåder förklara, att 

kapten eller subalternofficer, hvilken af chefen fiir flot
tnus militHrpersonnl, enligt reglementet för flottan II de
len, ~ 6 m om . 3 förordnas ti Il besigtningsman å endera 
stationen ell er till magasinskontrollant vid Carlsinona 
station, sl>all erhålla inqvarteringsbidrag lika med officer 
som i öfverensstiimmelse med stadgnudet i ~ 6 mom . 4 
eller annan af Kong!. Maj:t meddelad föreskrift, kom
menderas å militii"rdepot eller vnrf för tjenstgöri ng, sko
lande sådan bestämmelse ega tillämpning till förmån för 
den som frlln och ·med den l April 1882 förestått ifrå
gavarande befatt.niugar. 
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Kong!. Maj:t har i uåder b eh agat medgifva, alt de i 

å rets clagaflt\nings- och arfvodesstat !'ti r fl ottans va rf 

U]Jplagne öOO kronor ru·ligcn till td ltimre i ingeni(jl'· 

depar tementets und erbefiilsskola vid Carlskroua statiou 

mil utgå såsom arfvocl en, Jilwle des efter 300 hon or ru·

ligen, åt lHrame i maEkiuist- och iifvermaskin istklass0rn a 

samt i skeppsbyggeriklassen vid stimma station~ undcr

bcfHlsskola, lifvensom tillligga liiraren i masl;inist- och 

öfvermaskini stklassern a vid Stocldwlms stations nnder

beftilsslwla ett lika arfvode eller 300 kronor årligen; 

dels till erklinna inqvarteringsb idrag från innevarande 

ftrs början rliknaclt :H en informntionsofl1cer i minskulan 

vid Stockholrns sla tiou , eft er 500 ln·onor årligen; 

dels ock b evilja masl;inistunclerofficercn vid Stockholms 

station J. O. Liljcqvist såsom godtgöre loe föt· utgifven 

kostnad en gratifikation af 120 kronor. 

Betriiffaude deremot gjord framstiilluiug 0111 inqvarte

riugsbidrag till ylt~rligaro eu infonnntiousuudcroffi.cer i 

unclerbe fiil sskolan Yid Stockholms st ation och tre infor

mationsunderofficerare i underb efillsskolau vid Carlskrom~ 

station ha r 1\ongl. Maj:t funnit densamma icke kunna 

viuua uiVli gt bifall, rn eu anbefalles Kong!. 1\Iarinfijrvalt

ningeu a tt., derest bostiille e ller bostad i kronans hus 

icke lwnua dess:·l underofficerare beredas, derom vidnt

g[1ugeu af iuuevarunde år göra anmlilan , df1 Kougl. 1\Ia.j :t 

vi ll ta gl~ i nådigt öfvervligauclc, huruvida någon ersiitt

ning af allrnUnna medel m å ku11m1 bemiilcle uneleroffice

rare tilldelas. 
Seclan Kong!. Maj: t den 2 sist!. Mar~ lemnat nådigt be

myndigande att fUivltnda de till i u köp af (i st 15 cm. 

lmnoner af martingsmetall anvisade medel, 75000 kro

nor, t ill anskaffning af 15 cm. kanoner utan hlinsyn 

dertill att de tillverkades af sådan metall och Kong!. 

Marinförval tningen trildt i nnclerhandliog m ed Hir W G. 

Armstrong upon Tyne om tillverkning af sistn ilmnda 

pjeser, så har Kong!. Maj:t, med gillande af kontrakts

bestä mmelserna, funnit goclt 

dels medgi fva, att, f,;r ersättande a f den f,;r ifråga

va rande bnoner samt deras pi·of&kjutniug och inpack

ning öfverskjntande kostnaden, ett belopp af 362'1 kro

nor h lirtill må anvllndas; Ufven!:om att om hi ng 3640 

kronor få anvlindas för kanonernas transporl från New 

castle up on Ty n e till Carlskrona; 
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dels ock anl'isa 3000 kronor för bestridande af er

siittning l iii den officer so m erhåller uppdrag att besig

tiga kan onerna . 

Angåend e disposition af en ledig löjtnants!Un efter l••j t

nant A. \V. W ullenberg, som, utan hinder fö r sin tjenste 

hefaltning vid Hottun får uneler ett å1·s tid mottaga an

Riiillning vid svensk-norska legation en i Constantinopel, 

med viikor att hans löneförm å ner vid flottan derunder 

inneh ållas. 

Angående rese - och traktamentscrsiit.tn ing ut kapt en R 

Nissen und er deltagande i krigsskolans iifningar i fillt.

mllt.ning. 

Kon g!. M:trinfilrvaltningen får till kronolotsen L. P_ P et

tersson n t.hetala 195 kronor 20 ilre såsom ersilttniug fiir 

ha.nR insEil lclsc vid elen krigsrilt.tsund ersölming i CarlR

hona , hva rom chefen för fl ottans militlirpersonal for

ordnnt, fur ntrönande af kommendiirknpteu C. B. af 

Trolies förhållande den 12 Juli lb82 mot be miilde P et

t.ers~o n und er dennes tjcnstentöfning. 

Löjt.uant.en grefve H . D. M. Hamil to n tilldelas en flytt

ningshjelp af 120 kronor. 

Angående afsln.g å rotehållares besvii t· öfver ådiimd er

silttning för nmktlåleu hemforsling af ved till båtsmans

torp. 

Augftencle användande af besparingarna å lots- och fyr

medel åt· 1882. 

Angående uppriittande af en ny ral;ctstation i Wisby 

samt Hncl•·ing af Faluddens lifrliddningsstation. 

Kong!. Maj:t bur behagat tilld ela f. d. amiralitetskam

rnanådet m. m. P . O. Biickst.röm, som efter anmodan 

författat en bok, ang•1e ncle svenska flottans historia, en 

gratifikation af 2000 kronor, emot det att hrtn af nilmnda 

bok till lwngl. sjiifUr~varsdepartcmeutet allenwar 200 ex. 

att a nviindus till premier vid flottans skolor. 

Angttende regleringen af utgifterna under riksstatens 5:te 

hufvnd titcl för år 1884. 

~ngåencl e en offteers beordrand e att resa till England 

för att clr!rStlldes b~sigtiga G st . hos sir W. G. Armstron"', 

Mitchell & Comp. i Newcastle upon Tyn e bestiilda ;5 

cm. kanoner. 

Ang:?te ncle pensions- och gralialsrittt f<ir visRa tjenste _ 

befattningar vid lotsstyrelsen och lotsverket. 

Angående rätt till fullt gratial åt aflidn e löjtnant S. G. 

W estmans e nka. 
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Juni 22. · Angående anskaffande af nya ångpannor för fregatten 

(( 

" 

Vanadis. 

« K o mmPndörkapten C Lundgren tilldela! en flyttnings

hjelp af 350 kronor och löjtnant C. E. Bruzewitz pn 

dylik å 121) kronor. 

'' Kommendiiren m. m. A. F. Petersen som af K. M:ts 

oeh riket~ kammarriltt blih·it ådö1nd att till Carlskrona 

stations kassa återbetala l !123 kronor 26 öre för det han 

år 1878 i egenskap af militlirchef vid flottans station i 

Carlskrona låtit utbetala högre inqvarteringsbidrag itn 

hvad rittteligen bort utgå eller sådant der det icke bort 

ftirekomma till följand e officerare vid . K. M:ts flottas nya 

reservstat, nemligen kapten]\;jtn:lllterua M. G. Servais, 

F . E. Norden, H. M. Servais, O. B . von Fieandt, A. J. 

Blom, C. J. E. Mela nder och O. E. Wolli n, har till ko

nungen ingifvit underdånigt besvilr om ändring i ofvan. 

nämnda dom, m.en Kongl. Maj :t har ej funnit skit! att 

göra ändring i kong! kamm~rrättens öfverklagade ut slag. 

R evisom vid kongl. flottans stat.ion i Carlskrona C Ro

sell som af K. M:ts och rikets kammarrätt blifvit ådömd 

att till ~tationens kassa återbetala 391 kronor 67 öre 

för det han år 187 8 uppriittat uträkning ä inqyarterings

bidrag till l;aptenerna vid kong!. flottan C. A. E. Hj elm 

och C. E. O. F . Cronhj elm, hvilka , såsom kompaniche

fer, ej bort sådant uppbära, har till konu ngen ingifvit 

underdåniga besvär om itndring i ofvannitmuda ,]om, 

men Kong!. Maj:t har ej funnit skiil att göra Undring 

i kong!. kammarrättens öfv erklagade utslag . 

« · Angående utbetalning af a rvode till löjtnant J . W. L 
Sidner i egenskap af informationsofficer. 
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Ofjicicla 'tu~deJ•rättelser. 

Utdrag af genc i·alor(ler för Septcmbet·- Oktobcr 1883. 

Sept. 3. K ap t en Cadheim-Gyllcnski;ld skall vara ;:he f på «V al-

(( 4. 

(( (( 

(( G. 

(( 
~ 

'· 

(( 8. 

« 

« 11. 

« 12. 

« « 

« 15. 

« « 

kyrian i stiillr: t fur kapten G. Bmckstri; m och lujtnant 

Brusew it~ chef pit ,,Quuhild« i stiillc:t fur kapte n Gri· 

sc:hotti. 
«Drott « skall fijrliigga;; i 3:e bered skap oc:h afmönslras, 

sam t ((:Mo tala « u pp!iiggas . 

In struktio n fur chefen p:c Skuld under åte rstilende de · 

len af fUrlii ngd expedi t i o:~. 

Cnd c:rJi;jtnant Brandt skall tillsviJare tj enstg::ra såsom 

ncljntant i sjöfUrsntrsdc:partctuentcts kommandoexped i

ti on. 
«Rota« och «Skuld• skola efter Merkomsten till Cm·ls

krona U}Jpliiggas och afrn iinstras. 
1\ orn:llc:n « Fr~ja « sliall tillhöra flottans station i Carls· 

liru1:a. 
Kan onbåtell «Gun hi:d« skall u tgå på vinterexpedition 

till 1 ik ets vc:slra kust: chef c: n ska ll den 22 Oktober tnga 

L•:fattning med fartygets utrustning och kanonbåten skall 

iurni\nslras den l Novemhe1· 

Bifa ll t ill und erli'jtnaut Lindbergs nndenlåuiga ans<;kau 

om in- och utrik es tjenstl~dighet från och med « Drotts~ 

afmunstringsdag till och me d den l No,·ember. 

E apten l'uim:;ticrna skall vara chd' p[t kanaubåle n Gun · 

bi ld uudt~ r vinlerexped itionen till rikets vestra kust. 

UnderWj tn anL Ekelund skall vid ka nonb åten Urds åter· 

komst till Carls krona afpolletteras, fc;r att d eltaga i litro· 

k ursen vid lwngl. gym nast iska centralinsti tulet. 

L i;jtnanleu H . K. H. H ertigen af Gotland skall embar 

hra pa frc:gatlell Vanadis till tj cnstgöring unde r före· 

stående expedition. 
Af,lag a l<;jtnant af Sillens underdfllliga ansi; ka n om 2 

[\rs tj enstletlighet fCr att söka anstiillniug i fran sk ö rlogs· 

tj enst . 

" « Bi fall till liijtnant Brusewitz unclerd i1u iga an:sökan om 6 

månaders tjens:letlighe t från och mt>d den 1 Oktober 

f<•l' a t t i England delinga i skjutniugr>~· med mindre a r

tilleripjeser hos h err N ordenfelt. 
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St>pt. 17. Kapten Lindbom skall afresa till Christinni<t, f11r att 

derstiidcs, i och fiir ett ti lliimnndt ntgifv:uHlc af en n1' 

11pplaga af Tntcrnat ionclh S ig nal -Codr· n på svenska spri

kel, sUtta sig i fij:·bindelse m Nl d en person, som blifl-it 

ut sedd ntt bes,i:j a ntgifvnnd ct nf ~:iimmle Signal -Co:Je· 

p1t nomka spr:'tk et. 

« 10. S?tdana yngre underofficerare, hvil ka iin slm genomg:), 

minskolan fii r rrtt g.-,m sig kompete nta till befordmn ti ll 

miniirkonstaphr, må, utiifver i stat faststiildt antal , in

kallas på militiird cpo ten nnder d e n tid mi nskolans hiis t.

och vflrtermin vara. 

« l Q. J(apte n Eke nnmm sl;nll nfrcsa till Finnw och Triest f'ij:• 

rrtt (-)f\'Pl'Vara. fl;rst_ik med ~jijm ln or 

« 21. ~l i niifningsfartygd Ran och minhMen :Se icl skola rnstas 

fnr att ut gå p>t cirka H dagars expedition . 

« " J\ ommendiirkaptcn Christe rson skall fr:'t n oc:.h med den 

l Oktnber til lsvidare tj r• n stgi'ra å kong\. ma rin fij rvalt

ningens miliUirafcl <el ning i sUill et f'ir ko:nm e!Hliirlmpte n 

Facl<s. 

(( 

(( 

<< 

(( 

<< 

(( 

(( 

(( 

« 

2'.?. 

(( 

24. 

25. 

(( 

26. 

D en fi._ir kongl post \· e rkt~ lR riikn ing nyLyggda ångaren , 

afsedel alt vi nterticlen nn rl erh:"t!la postfvrbindcbn e mellan 

Olancl och fast n. la ndet, skall erhå lla namn et «Ölanrl«. 

Bifall till k:lpten C. von J\ rn s<·nsti emus nndenli\nign 

ansiikan om (i rn?tnacl ers t,ien st ledighet fr i\ n och med 

den 2li Septem lw r till helsans v>"<rclrrnrl e. 

l\ ommencl<>rlmpte n C In· isterso n skall fn'tll och mer] dr n 

1 Oktober pl:\crcrn s pi\ St.ockhol:ns station . 

Båtsmii n tillh,;r,:nde icke uppfo rdrad e kompanier G kom. 

mend eras p[L fr Pgn.ttcn Vann.dis under nu fures t:'\ ende 

ext •ed iti o n. 

Kapten Smith skall vara che f å ruinöf ningsfartyget R:m 

n nder d ess anhefnlda expedition. 

Be5iittningslista fiir mini.ifnings frrrtyget Ran . 

UnclerWjtnant Florman skall fn'\n och med d e n l Ok

tober placerus på Stockholms statinn och kap te n Posse 

från samma tid på Carlskro n:t station 

27. Instruktion fiir chefen på «Han « alt liinrl a t ill efter

rlittelse under fiirest:'\e nde expedition . 

, K apte n Lindbom skall fr:'tn och med d e n l Oktob<' r 

tj enstgöra s:hom adjutant i k. sj ii fiirsvarsd epartc nwntets 

komm::tnclo<>xpedit.i o n i stiillet fiir und erlöjtnant Brandt. 

29 . K ap ten Pa l::1stierna skall vara chef pi\. lmnonb?tten Gnn · 

hild i st f. från och med d en l Oktober pe rmi tterad e 
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Sept. 29. Kornmend <> rkapten O F. Kreiiger skall från och med 

de n l Oktober vara in spektu r fiir b åtsmanshållets södra 

distrikt efter till annan tjenstgi">ring kommenderade kom
men cHrkapten Kafle 

Okt. 1. Fregatt e n Vanndis besiittningslista skall för förestående 

expeditiun ökas med e n ske ppsprest. 

<' Chefsfartyget Drott Plmll afrnstas och uppliiggas. 

<< 2. K apte n R Nissen skall den 4 insEilla sig i Carlskrona 

f,, r att furbereda anordningar fu r ap te rr.ndet ombord å 
fregatten Va nadis af si'tdana in.str umenter m. m . som 

han kom: ner att handhafva. 

« I<ap te nPn i norsk a marinen Petersens vattenlogg skall 

anhrin;:as o mbord å fr egatten Vanadis. 

" 3. Order att ch efe n å fregatten Vanadis skall insWlla sig i 
Stockholm. 

« 4. K om:nem];jr Iml ebetous tjenstgnring p å miliUird epoten 

npphi•r. 

« Tillatel.se fii r ryska örlogsskonerten Slaviankass officerare 

att bese Carlskrona varf 

« 

(( 

« 

« 

(( 

« 

F aststiille lse på «Ileniimning och fUrkortad b eteckning 

f0r af' kommendiirkapten Engström k onstruerade och ti ll 

flottan leve rerade mtillerieff~ kter . 

G. 1ngfartyget J<are skall under 8:ne dagar stlillas till 

ko:nmemlurkapten Koren s furfogande i o ch fur öfverva

rande af s~jntfi.irscik m~d Whiteheadska minor vid Bran

da lsund 

11. 

12. 

13. 

<< 

(( 

(( 

15. 

Att antalr't vc,pensmeder vid eldare- och handtverks

kompanierna skall ökas m ed 1 (i numm er i mån af va

k a nta s:nedsr:urnm er. 

Tillåtelse fi.ir Preussiske l <•j tnanten i reserv, civilingenili 

ren Schwabenthorn att b ese Carlskl'0na varf. 

Kommendör lndebetou skall från och med den 15 in

kallas till rjenstgö ri ng vid militUrdepoten i Carlskrona. 

En pansarb:1t af Berserks klass skall ställas till kapten 

Nissens fiirfoga nde fö r vt>rkstUIIande a f en del magn eti

ska undersijkninga r. 

::.linöfui ngsfartyget Ran och minbåten S eid skola afru

stas, afmö nstras och upp1Hggas 

Kanonbåta rne R ota och Skuld f<irliiggas under repara
tio n. 

Tillåt else fijr kad ettkorp oralerna E ngström, Kleman, 

:S te nberg, Guida, Thurdin, von Diiben, L agerbjelke och 

Feychting a tt eft e r genomgången sjöofficersexamen bära 

kong!. flottam und erlöjtnan ts uniform . 



Okt. 15 . 

18. 

" (( 

« (( 

" 19. 

" (( 
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K ap le n J. A. V. Breekst riim skall efter ko m m end ti r

kapte n Christerso n fr[\n d e n l November vara ehef för 

art illerid epa nementet i Carbkrona. 

In struktio n för chefe n på kan o,,b l\te n G ~111 hi ld att. Wnda 

ti ll cftcni[tlclsc und er fa rtyget s vin te rexpe diti on till rikets 

vestkust. 

Medgifvand e alt fregatten Va na d is ångslup tillhoran de 

stflllgmin einven tn. ri er må qvarl e 1nn as vid stationen . 

Ko1111nen do rkapte n F acks skall bestrida che fskapet fur 

mi11J eparteme11let i Stockholm u11der kapten Ek ennan11s 

r esa till Triest och Fiume. 

Ch e fe n på fregatten Vanadi s skal l d en 8 November 

taga befattning uwd utrustni ugcn oc h a nm iila ni[r i~

n1i1nstring kan ske. 

Till iite lse for lek tor ]\'ililler alt e mo tlaga oeh bi[ra det 

honom tillu elade h ed erstecknet såsom " Office r de I'In

struction publique " 

<< " Bifall ti ll und erli ijlnant Lindb Prgs und erdå nig:. ansökan 

om e n mån ads förliingd utrik es tjensiledighct intill den 

l D ecember 

« 20. Und er elen tid H K. H. H e rtig en af G otl an d i[r e m-

(( 22. 

« (( 

(( 

« 23. 

« 24. 

" 25. 

" 27. 

barkerad p:1 fr egHtten Vanadis skall d e n hon nur och 

salu t so m til lko mm er honom såso m kong!. pe rso n ut:e 

blifva. bero end e de t likvill r,a che fe n alt [l utrikes ~:n't 

hilrifriiu g(;ra undantog. 

Fregatte n Van ael is bPslitt;l ing;·]ista skall ökas med : 2 

ekonom il;onstapla r, l kock , l hofmiistare, 3 hon,bl ilsa re, 

summa 7 man. 

Und erlöjtn ante rna Engstrchn, Klemnn , St e nh erg, Guida, 

Thurdin, von Di.ibe n, Feyc hting och Lage rLjelke place

r as p å flott a ns station i Ca riskrona. 

Kano nbåten Gunhilds 12 cm. framladdningskan on M[73 

skall uuder föreståe nde vinterexpedition qvarlemnas vid 

stationen. 

Ångfart yget K a re ska ll uneler högst 3:n e d aga r sti[llas 

till kong!. g eneraltul!s tyrel se ns fUrf ogande mot ersii:tni ug. 

Ka p te n J. A. V. Breckstrum skall fr>u1 o ch med d en l 

Novemb er placeras pi\ flottans station i CLLrl skrona. 

Fastslil!lt~ lse på laddningar, krutsorter oeh ka rdus dimen

sioner för 12 cm. ka non Mi81. 

Instruktion för chefe n på fregatten Vanad is, kommendör 

Otto Lagerberg, till ,,fterrättelse under expedition~n 

1883-1885 . 

Okt. 30. 

(( (( 

« 31. 
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Bifall till framstiillning om liijtnan t Ekströms kommen 

d ering till d eltagand e i liirokursen vid gymnastiska cen 

tralinstitutet, oaktadt fursenad instiillelse . 

I d <'u rslag till reglemente fur flottans uuder visningsverl«< 

? 20 mo m. l b) skall införas: fur ltom&ltlsare : H urn

/;/,/811illy och i Cnrlskrona de,j e mte : T 1'1ollslagni11y i d e n 

mi'm s1tdant erfordrns, för a tt k unna gifm lrmnsig nal pi\. 

t nll.l!lna Y id uppkommen cld svihia . 

Kor n :ttc11 Gelles ka no ner och l:wc ttnge med tillll chiir 

skob fd'tn fa.r lygcts in Ycntariu m a ffö ras. 
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Oj'ficicla. ~~ nrlcrrättelser. 

Utdt·ag af gcmJralorller föt· Novemher-Decemher 1883. 

« 

« 

« 

(( 

(( 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

1. Kapten R. Nissen skall af resa till U psaln. för att under 

ornhing åtta dagar fortsiitt.a och afsluta öfning:tr i mag

nctislm och astronomiska instrum ents handhafvande. 
3. Fregatten Vanaelis skall förses med en i\ ngslup, afsedel 

att (öras i d:ifverta.r på si Jan i st.illl ct fi.ir en af fregattens 

roddsinpar och sbl! denna från Stockholm iihe1·sHndas. 

5. Chefe n i't fregatten Vanadis må under dess nu förestå

ende cxpr·ditiun fiirdela hytterr.a ombord. 

9. L iijtnant. C W. Th. von Eckermanu skall från och med 

el en 12 tillsvidare tj enstgöra utöfver stat i kong!. ma

rinförvaltningeus milililrafdeluing i stället för kapten J. 
A. V. Bmckström. 

13. 

(( 

17. 
« 

« 

« 

20. 

22. 
24. 

20. 

Ångfa: tygeL Sköldmön skall stilllus till krigsbefiilets för

fogande i och för en resr1 till Fredriksborg. 

Intilldess den för skolfartyget Stockholm faststlilda be 

styck ning kan anskaffas, mf1 erforderliga förändringar 
dess bestyckning vidtagas. 
Kanonbåten Astrid skall förliiggas under reparation. 

Faststiillelse af «Fördelning af kulsprutor för flottans 
fartyg och sjijfiistningama. 

Me:igifvaarle att 9 st. uppgifna nam iska instrument få 

för fregatten Vanadis expedition såso m lån från kong!. 
sjökr igsskolan utlemu:<s. 

ltJ st. patronhållare af Krnkns konstmktion med till

h orande 20 ~t. magasin slwht tilld~las fregatten Vanadis 
för att under expeditioaeu försökas. 

T vå underofficerare, ntöfver Jet i stat besUimda antal, 

må inkallas på militiirdepot en i Stockholm, för att tjenst
göra i exercisskolau. 
Fregatten Vanadis skall i ~ nl'\n stras den l December. 

Instruktion vid telegrafering med chiffer till eller från 

frega tten Vanadis under dess verldsomsegling. 
Till professorerna T. R. Thalen, H. Schultz och H. H. 
Hildebrandsson mPd uttryck af H. M. Konungens höga 

viiibehag öfver den syn nerl iga välvilja och det outtrött

liga nit hvarmed undervisning i d en nautiska delen af 



Nov. 

Dec. 

« 

« 

« 

: « 

« 

« 

« 

~ 

« 

« 

25. 

28. 
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magnetiEmen (astronomien) (meteorologien) meddelats 

kapten R Nissen . 
Bifall till kapten H. Starcl<s und erdåniga ansökan om 

utrikes tjenstledighct fråu och med den 28 November till 

och med den 24 December. 

Tillägg till anbefalda chiffertabeller vid telegrafering från 

och till fregatten Vanadis . 

5 . Ångfartyget Kare skall uppliiggas. 

« Till varfschefeu i Carlskrona med uttryck af H. M. Ko. 

nungens höga .viilbehag öfvcr den omsorg, punktlighet 

och raskhet, hvarmed rustningsarbetena å fregatten Va

nadis, trots synnerligen ogynsam väderlek, från varfvets 

sida blifvit utförda 

" Eörste bataljonsläkaren vid flottans station i Carlskrona 

Adolf Rudberg skall deltaga i ucn milil1irl iikarekurs, 

som vid allmänna garnisonssjukhuset i stockkolm kom

mer att taga sin bö1jan i Januari månad. 

11. En underofficer utöfver stat må inkallas till tjenslgMing 

på militiirdepOlen i Carlskrona för att silsom skrifbiträde 

ställas till kapten J. A. V. Breekströms förfogande för 

utarbetande af en lärobok i sjökrigskonst. 

13. 

15. 

« 

17. 

18. 
Hl. 

22. 

Bifall till underlöjtnant Lagerbjelkes underdåniga ansö

kan om in- och utrikes tjenstledighet från och med den 

20 December till och med den 8 J anuari. 

Den till nybyggnad anbefalda pansarbåten skall blira 

namnet Svea. 
Pansarbåten Svea skall erhålla ständiga tecknet VQL 

och tillhöra första fartygsklassen. 

Ångfartyget Valkyrian skall a frustas och u p p läggas. 

Ångfartyget SkU!dmön skall afrnstas och uppläggas. 

Fastställelse å sprängladdningar i metrisk vigt för ihåliga 

projektiler tillhörande flottans ammunitiousuppbörder. 

Kommendör Ullner skall bestrida militärchefsbefattnin

gen vid flottans station i Stockholm från och med deu 

23 och under den tid vice amiralen Lagercrantz, uuder 

chefens för flottans militlirpersoual tj enstledighet, utöfvar 

personalchefsbefattningen. 

29. L öjtnant S. von Konow skall under sin anställning i 

franska republikens örlogstjenst ti!l chefen fr•r kong!. 

sjöförsvarsdepartementet afgifva rapport rörande gjorda 

iakttagelser af vigtigare krigshändelser i Tonkin m. m. 

äfvensom för öfrigt minst hvar 6:te månad under bevil

jad tjenstledighet. 
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Sauun:mdrag af kongl. br·ef och embetsslo·if\'elset·, 

utgångna ft·ån kong!. ~öföt·svarsdepartomentet 

mHler Juni- December 1883. 

Juni 22. Uti en till Kong!. Marinförv~ ltningen ingifve n skrifvelse 

had e kaptenr n m. m. A. F. H. Klin tberg anhållit att 

han, som på grund af kommend eringa r 1j ens1gjon från 

och med den l ii September 1878 till och med den 30 

September 1883, såsom Uld stc instruktionso ffi cer i exer

cisskolan vid flottans station i Stockholm sa mt derefter 

såso m adjutant i knngl sjiifilt·svarsdeparte mentets kom

mandoexpedition, oeb samtidigt mer! nfgi\ngen ft·ån be

rörda tjenstgöri ng såsom iild ste instruktionsofficer från 

triich det till hono m i sådan <>genskap den l April 187 9 

upplåtna bost.iille , rnfltt.e från November månad 1882 i 

Kongl. Mnrinfiirvalt.ningens h ssn. få lyfta det, in qvarte

ringsbic!J·ng so m fii1· ti den från och med den l Oktober 

1882 till och med den 31 Mars 1883 tillkomme honom 

såsom iildste instrukti onsofficer vid fi)reniimnd e skola. 

Kong! J\Iarinförvaltningen fann ej skiil bifalln den 

gjorda fram stiillningc n p"- grund af reglementets för flot

tan föt·eskrift II delen e 1G8 mom . 2 c) och G, silsom 

dessa författningar lydfl i nåd. brefvet. den 20 Januari 

1882, jemförda med gmnderna för de i punkten 1 af 

sam ma nåd. bref införda öfvergående stadgande n. 

Kapten Klintberg anförde i underdånighet besviir öfver 

Kong!. Marinförvnltningens utslag och Kong! Maj:t för

klarade: 

att enär Kong!. Maj:t uti nåd. bref den 20 Jan. 1882, 

i sammanhang med anbefald föriindrad lydelse af e 168 

i reglementet fur flottan II delen förordnat, a lt officer 

eller underofficer som vid den tiden innehade sådan be

fattning med hvi lken fri bostad eller inqvarteri ngsbidrag 

vore förenad, finge, sednn han afgått från befattningen, 

ehvad a fgången varit på förhand hestiimd eller icke, bi

behlllla bostaden eller uppbiira inqvm·teringsbidraget så 

lång tid som blifvit bestlimd i ii 168 mom. 2 c) efter 

dess föriindrade lydelse och klaganden enligt. niimnda 

författningsrum således varit beriittigad , att in till den l 

April 1883 uppbära iuqvarteringsbidrag för sin befattning 

såsom äld~te instruktionsofficer i exercisskolan vid Stock

holms station, samt det af Kong\. M:ariuförva.ltniogen 

f1beropade mom. 6 i fi:irenHmnda z 168 icke Hr pll nu 



Juli 6. 

(( 20. 

Aug. lO. 

(( 

" « 

~ « 

« 

« 

« « 

« 

(( (( 
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förevarande fall tillämpligt, har Kong!. Maj:t funnit kla· 

ganden berlittigad till inqvarte riug~bidrag fur nyssnäm nda 

befattning j cmviil för tiden från och med den 1 Oktober 

1882 till den l April 1883 och för den skull, med npp

hiifvande af öfverklagade ut slaget, behagat i nåd. bifalla 

klagan dens begiiran. 

K ong!. Maj: t har mcdgifvit a lt briggen a f Wi1·scn, so m 

vid generalbesiglning befunnits i sl\rlnnt till sU\nd att den 

icke a nsi\ges vHrd någon reparation, får slopas. 

Angående med el till uppfurande a f kruthus m . m. samt 

a nskaffan•l e a f lysapparater fur flottans fartyg. 

De i fra nsk tj enst. anstii ld e liij tnantema D. U. W. Lin

ders och A Beens bordkostn ad ombord å tmnsport

fclrtyge t L e Messager få af Kong!. Marinförvaltningen 

godt.göras med 260 kronor 73 öre. 

Angående >mvänrla nde af behållningarne å vissa anslag 

under· 5:te hufvudtiteln för ilr 1882 m. m. 

För målskjutning med gevr.r, får en tillbyggnad till exer

cishuse t vid S tockholms sta tion uppföras. 

;;o st. laddningar prismatiskt krut får anskaffas till' ka

nonbåten Eddas kan on. 

10 st . 8 cm. kanoner, enligt modell af 1883 få bestiiilas 

alt gjutas af martinsmetall vid Bofors-Gullspong och 

bearbetas vid Finspong. 

Angåend e forit ndring i skeppsgossekilrens nummerstyrka. 

Angåend e anordnande af nya skjutbanor för kanoner 

och· gevär vid Carlskroua station . 

Å en af kap tenen frih. C. G. Oxenstjerna i underdå

nighet anförd klagan öfver ålagd återbetalningsskyldighet 

af 68 kronor 50 öre för af honom upptagne kostnader 

fur· transport. af kompanihandlingar jemte hyra för rum, 

und er resa nwd inspektören för vestra båtsmansdistriktet 

har Kong!. :llbj:t icke ansett skHl vara anförda som för: 

anleda Hudring a f kong!. kammantittens öfverklagade 

utslag . 

P å af kapt.enPn grefve C E . O. F . Cronhjelm i und. 

anfUrd a besviir öfver at.t ha n a f Kor!gl. Marinförvaltnin

gen blifvit ålagd å terbetalningsskyldighet af 28 kronor 

14 öre för af hono m i och för arrestlokale rs a nskaffande 

företagne resor, har Kong! Maj :t funnit godt alt med 

upphäfvande af öfverklagade utslaget, fårklara klaganden 

berHttigad att för ifråga varande resa erhålla skjutsersätt

ning enligt gHllande resreglement e 

·Aug. 

« 

Sept. 

« 

« 

« 

« 

, .. 
« 

« 

« 

« 

« 
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17, Angående restitution a f erl agde fyr- och b åka fgift er för 

vinddrifna ångfartyget Mayfield. 

31. Tvenne å innevarande års minafdeluing korn mrnderade 

underofficerare och en underofficerskorporal, hvilka vid 

kommend eringens börj a n uppburit 2 månaders förskott 

å dagaflöningen , men sedau, till följe af ändring i be 

sli ttningslistan, från kommenderingen afgått, inuan för

skottet var intjent, få befrias frun återbetalningsskyldig

het a f den icke intj enta delen mot att ifrågavarande 

personer icke få uppbiim an11a n dagatlöni ng under åter

stoden af de två mi\ nade r för hvilka förskotten utgåt t. 

6. Fullmakt för O. W. Nonlenskjöld att vara komm endör· 

kapten i kong!. fl ott a n. 

« Signaleriug af eldsvåda i Carlskroua får ske med trumma. 

« Daglöna ren vid Carlskroua örlogsvarf C!aes Carlsson till

delas ett exemplar i silfver af medalj en af 5:te storleken 

med inskrift: «för nit och redlighet i rikets tjenst«, att 

i . högblått band med gula kanter bäras på bröstet. 

« Fullmakt för W. T. Berglin at.t vara und erlöjt11ant i 

kong!. flottans reserv. 

<< Fullmakt for A. L. C. Zielfelt att vara kommendör

kapten i kong!. flottans reserv. 

14. Fullmakt för E. C. Brusewitz att vara kapte11 i kong!. 

flo ttan 

~ Fullmakt för A. Ekström att vara löjtnant i kong!. 

flottan . 

« 13 ynglingar fi\ innev arande höst i kougl. sjökrigsskolan 

intagas 

« .A.ngående förd elning a f bostadsliigenheterna vid flottans 

station i Carlskrooa. 

21. L avett t ill en 15 cm. kanon får beställas hos firm a n sir 

W. G. Armstrong, Mitchell & Comp. i Newcastle upon 

Tyne, för en summa af omkring 14000 kronor. 

« Angående strandras vid Hvens fyr. 

<< Salteriidkaren A. Kruseli till åtes att å ön Koltolmen i 

Bohuslän, mot vitsa skyldigheter, få uppfiira ett sillsalteri. 

« Afsl,ed med tur och befordringsrätt för löjtnant D. U. 

W. Linder. 

28. Kommendörkapten G. N. af Klercker, som på nådigt 

uppdrag uppgjort fördeln ingar för flottans fartyg tillde

las härför en ersättning af 500 kronor. 

5. Fullmakt fur G. D. Mmchel att vara löjtnant i kong!. 

flottan. 
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5. Fullmakt för E. B. B ollslen att vara kommendörkapten 
i kong!. fl ottans reserv. 
Angående anstiilland e af Birare vid ett par af rikets na
vigationsskolor. 

" H vard m·a af de mariningeniörer, hvilka enligt vederbör
ligt uppdrag öfvervaka tillverkningen och byggandet af 
öfn ingskorvetten Frejas ångma skin samt ett isbrytande 
ångfartyg för Hird mellan Öland och fastlandet, tillåelas 
en särskild ersiittning beriiimad efter 7 5 kr. i månad6n. 
Koppar tryckaren vid kong!. sjökarleverket J. Aurell till
delas 250 kronor för alt företagaa en resa till kejserliga 
tyska marinens koppartryckeri i Berlin och kong!. dan
ska sjökartearkivets koppartryckeri i K öpenhamn, att 
der inhemta klinnedom angåend e nyare metoder vid 
tryckning af sjökort på kopparplåtar. 

" Angående ti lls tånd för kadetten n:o 57 Fallenins att 
qvarstnnna vid sjiikrigsskola n. 
Kongl. l\Iaj:t har fiirordnat , att under fregatten Vanadis 
föreståend e expedition vetenskapliga iakttagelser och 
undersökningar skola ega rnm och bestå i 

magnetiska ou serwtioner ombord och i land; 
meteorologiska obserrationer; 
hydrogrc~jiska ouserwtione•· och 
as tron omiskt-geodetiska ubse'IT ationer; 
att kap ten R. Nissen skall, j emte sin tjeustgöring som 

navigationsofficer, utföra och leda dessa vetenskapliga 
arbe ten ; 

a tt sftsom kapten Nissens bitriide vid dessa arbeten 
amanuensen vid rneteorologoiska observatorium i U psala 
C. G. Fineman må med följa expeditionen med rUttighet 
a tt derunder tillgodonjuta SJöaflöning och dietpenningar 
lika med löjtnant vid ~ongl. flott an. 

« Styrelsen fö r nautisk-meteorologisim byrån får för en 
lwstnad af högst 900 kronor upphandla hydrografiska 
instrum ent behöfliga för de vetE;nskapliga observationer, 
hvilka uneler fregatten Vanadis expedition af kapten 
Nissen skola verkstlillas. 
Ett universalinstrument och en binocle-tub få för en 
kostnad af högst 2000 kronor för kongl. sjökrigsskolan 
anskaff'as. 

12. !(ommemlör C. G. Lindmark, kommendörkapten A. F. 
R. L. L ind af Hageby och kommeudörlmpten G. N. af 
l(J et·cker föro rdnas att vara ledamöter i «l;omit6n för 

r 
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öfverseend e .af re?lementet för flottan« oeh ega de for 
d: n tid .de 1 komt! ens arbeten deltaga, uppbära ersätt
Dill~ enltgt bestämmeherna i kong!. brefvet af den 1 
Jum 1877 rörande ofvannii mnda komite. 

Okt.. 12. Angående yt terligare medels anvisni ng uti\fver stat för 
Carlskroua station till underhåll af fart yg och båtar. 

« « Angående vakansafgift för tillfäll igtvis lediga lotshemman. 
« « Underliöjtnan terna C. G. Flach, C Lindström, H. von 

Arbin och A. H elin tilldelas hvarde ra en fly ttningshjelp 
af 60 kronor. 

« 19. Fullmakt för N. J. M. H allström a tt vam kommendör-
kapten, C. G. von Diederichs att vara kapten och E. 
G. Florman att vara löjtnant i kongl. fl ottan. 

« « Fullmakt er för C. C. Engström m. fl . a tt vara under
liijtnanter i kong! flottan. 

« Angående matrosen A. F. Wahlgrens bibehållande af 
löneförmåner m. m. under tjenstledighet för iigonsjuk
dom. 

« « FyrmUstaren J , E. Berggren, lotsförmannen C. E. Ek
man, mästerlotsame A. Ström, (). P. Westerberg, G. 
Christoffersson och fyrvaktaren J. Johansson tilldelas 
medaljer med inskrift «för nit och redlighet i rikets 
tj enst«, den förstn>imnde i guld af 5:te storleken och de 
öfrige i silfver af S:de storleken, alla att i högblått band 
med gula kanter bäras å bröstet. 

« « Stat för fördelning af terminsafgifter vid sjökrigsskolan 
mellan derstädes anstlil.de lärare. 

« 26. Fullmakt för E . E. Gemzell att vara regementspastor 
vid flottans station i Stockholm. 

« Mariningeniören O. Hult och extra mariningeniören H. 
A. Mörner tilldelas för deras befa ttningar såsom lärare 
vid flottans und erbefålsskola i Carlskrona, under fjerde 
qvartalet 18b2, hvardera en ersättning af 75 kronor. 

« « Muskedunder och sl>itborrade pistoler få utrangeras sil-
som krigsm ateriel. 

" " Angående uppförande af två lotsbostäder på Gotland. 
« " Angåe nd e förstärkning af Utiängans fyr. 
" Angående anskaffande al två rik töfningsinstrument. 
" " Angåend e nya och förUndrade föreskrifter för mansk a

pets beklädnad ombord å fregatten Vanadis nnder dess 
furestllend e expedition. 

Nov. 2. D :l den ersiittning, 100000 kron or, so m bolaget Neptun 
ford rat för monitorn Thord<ins bergning och nedledsa-
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gande till Carlskrona anse tts alldeles för hiig ha r K ong!. 

Maj:t befalt att derest bolaget åtnUjer sig med 30000 

Iuonor i ett fö r allt, såsom ersättni ng för ofvannämda 

11 rbete m. m., så skall denna summa till bolage t utbe

talas. 
Kong!. Maj:t har fun nit godt a ubefl>lla alt 41 33 kronor 

34 öre skola till ak tiebolage t. l shafvet utbetalas såsom 

ersiittning fö r den slmda som tillfogats bolagets ångfartyg 

Vega !!e nom sam maustiitn ing med kanonbåten Skuld. 

Angåe; de a nstUlla nde a f en särskild skeppsmätnings 

kontrollö r i S tockh olm och indragning a f skeppsmUt

niogslw nlrollörbefattuingen i K alwar. 

Chefen ,\ fregatten V :1nad is eger att för nu förestående 

expedition i utbyte i besättniu gslistan mot en l :a Idas

sens sj öman, korporal, a f ekonomistafdeloiogen, hof

mästare, fö rhyra enskild person Eåsom hofmiistare mot 

en ers;ittning af 2 kronor om dagen. 

Kougl. Maj:t har till åtit, att en gratifikation af 177 kr. 

11 öre, motsvarand e 200 silfverrubel, som blifvit a f ryska 

r egeringen skliukt a till de personer vid Carlskroua sta 

tions var f som bi trädt vid uppsökande och upptagande 

af ett ryska pa nsarfregatten Minine tillhörigt ankare, 

få r till n;tmda personer utdelas . 

K aptenen m. m. C. O. S. Posse tilld elas en flyttnings

hjelp af 180 kronor. 

Korporalen vid l :a eldare- och handtverkskompaniet. 

u :o 92 P. Andersson , hvilken komm enderad såsom tim

merma n med uppbörd å kanonbåten ·Urd und er dess 

expedi t ion t ill Spetsbergen icke bekommit uppbörds

penningar, har på underdånig ansökan fått sig sådana 

tillerkiind a med 25 öre pr dag för den tid expeditionen 

varat . 
E n minbåt för utskjutande af Whiteheads minor får för 

188000 kronor från firm an John J. 'l' hornycroft & Comp . 

i Chiswick anskaffas. 

Chefsfart5get Drotts ångslup ru~d ny maskin får t illd e

las fregatten Vanadis och en ny å ngslup med den gamla 

maskinen anskaffa& för chefs fartyget Drott. 

Angående en af kaptenen E. C. Brusewitz i egenskap 

af chef å minbåten Seid gjord utgift för kosthåll m. m. 

åt besättningen. 
Angåend e anvisande af medel för förändring af iildre 

W hiteheads minor och för anskr~ffanc1e af minlmblar. 
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9. Kong!. M'nj: ts nåd . kungUrelse angående nedsättning af 

fyr - och bnknfgifter. 

« Kong!. :Maj :t har i ni\der medgifvit att " Underrättelser 

fu·r sjöfarande« fdin och med 1884 urs bötjfln få ut

gifvas i fonn af veckoskrit't, att tillhandahnllas in- och 

nt.lsndske myndigheter, iifvenso m enskild e , som sig der

till anmiil a , ulan a nna n kostnad Hu p o~tb e fo rd r i u gsafgift. , 

samt a tt t\ t IHmplig person få r öfverle muas bes tyret med 

tiaskriftens r edakti on m. m. mot, ett arvode a f högst 15 

kronor fiit' hvarje nummer. 

" Angåe nd e an visande a f ytterligare l 0000 kronor för an

skaffande a f ett uy tt fyrfa rtyg för Utgruud en i södm 

delen a f Kalm ar sund. 

« E n fl yttuingsbjelp af 350 kronor tilldela~ kommendör

kaptenen ru . m. J . Christerson . 

16. E n flyttningshjclp af 280 kronor tilldelas ka pt enen m. m. 

A . Breckström . 

« Angående afsb g på förre furi ren vid kong!. marinrege

mPntet J oha n HRile ns underd åniga ansökan a tt åter

vinna pensionsrUtt i kong!. a mi mlitetskrigsmanskassRn. 

23. Angående vid flottans station i Cadskrona befintliga för 

flott an obehöf).iga arkivali er m . m. 

" Angående ti1lstund för eu fotograf att medf(ilja fregatten 

Vanadis und er dess förestående expedition. 

6 Lnjtnant S. von Konow ti!ldelas ett års stipendium med 

2000 francs för anstiillning i fransk örlogstjenst 

30. Angående arbetsplan och stat för 1884 för kong!. sj i">

karteverket. 

« Kong!. Ma rinfiirvaltningen bemyndigas att på de a f sam

ma fö rvaltning föreslagna grunder trilffa a ftal med bruks

egarn e C. E km an (Finspong) och A. de Mare (Ankars

rum) om till verkning a f alla tacl<j ernsprojektiler för ka

noner af 27, 24, 17, 15 och 12 centimeters kaliber, 

hvilka und er år 1884 till och med 1888 kunna ifråga

komma at t för flo ttan anska ffas . 

« Fullmakt för sta tsrådet m . m C. G. von Otter att vara 

konteramiral i kong!. flott a n. 

7 . Angåend e faststiillande af ritningar till en pansarbåt 

m. m. 

Det metriska systemet för mått och vigt, om hvars in

förande i riket K ong!. Maj:t under den 22 November 

1878 utfärdat nådig förordning, skall från och med 1884 

års början uteslutande anv;indas i redogörelserna för 
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flottans am mnnitionsuppburder, med iakttagande, att 
furrådsbehållningame vid 1883 års slut i 1884 års rii
ken~kaper upptagas enli::t så väl det. gamla mått- och 
vigtsystemet som enligt det metriska. 

Dec. 7. Afslag å förre underofficeren G W. Jonssons underdå-
niga ansökan, att han som tjent vid flottan i 24! år 
från 20 års ålder, under hvilken tid han erlagt stadgade 
afgifter till amiralitetskrigs:nanskassan, måtte mot er
läggande af retroaktiva afgifter till niimda kassa från 
afskedsdagen, komma i åtnjutande af den rätt vill pen
sion ur kassan som han egt före afskedstagandet. 

Rättelser. 

Uti 46:e årg:s 6:e h. sid. 375, rad. 6 nedifr. etår sedan, riatas till 
redan. 

S, h. sia. 376, tabellens sista rad står Wernell, rättas till Werndl. 



Sammandrag af protokollen öfver skjutöfningarna vid flottan under öfningsåret 1882-83. 
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27 128 1100 17 cm. l 825 336,2 6,,, 2,s l 

8 128 1200 20 cm. 713 240,9 6,o l ,'l 

Fregatten V anadis ~ 70 1000 17 cm . 46 64 l 
135 2160 240 

323 14 

l 82 492 20 
155 

82 984 15-30 
457 48 

f r 6kl { 

8 32 11 00 17 cm. 240 74 7,5 ;2,2 

8 64 1200 12 cm. 533 157 8,3 2,~ Högsta antal point. 

4 8 1000 12 cm . 8 100 Jemte N on·köpiug, Skuld 

8 128 och Aslög högsta proc 17,7 p. 

8 96 20 träffar. 
53 55 

"' l 
E 

l 

~ 5 kl. { 
8 64 1000 12 cm. 507 163 7,9 2,5 

" 
8 128 

18,3 p. j l Högsta ar~tal pniut. Ge· 

-c 8 96 20 
norngl\.tt 6 o. 7 rekr.-öfn . 43 44 

"' Korvetten { ~ 
l samt !i sjömanskl -öfn. 

Saga 4 kl. { 
8 

l Genomgl\.tt l, 2, 3, 4 och 

8 ()6 20 
l 5 rekr. -öfuiugarna. 61 ' 63 

l 
l 3 kL { 8 l Genomgått l, 2, 3, 4 och 

8 96 20 l 
5 re kr -öfuiugarna. 52 54 

l 
l si 11 00 17 cm. 64 23.4 8 2,9 l 

2 16 1100 12 cm. 127 60,1 7,9 3, t 

l 
l 

l 6 1000 17 cm . 5 100 Högsta p roc. träffar . 

2 4 1000 12 cm. 2 50 109 1 
6!l 1104 200 

9 

31 372 20 
l 132 36 

r 
2 16 1200 17 cm . 95 5,9 Åtgången tid ej iakt tagen . 

2 . 16 1000 12 cm. 11 6 7,2 l 

l 
l 8 300 7 cm. 79 9,s Skjntningen utförd fr . land. l 

l 8 300 7 cm. 79 9,s l d:o d: o fr. båt. 

Korvetten Norrköping l 
6 198 1100 30 'il.:g 941 4,7 

l 
2 8 1600 17 cm. 6 76 

2 8 1600 12 cm. 8 100 Je m te Saga, Skuld och 

6 48 1000 30 'iJ.:g 35 72 Aslög högsta proc. träf-

l 169 2544 240 far. 
409 16 

l 
70 840 20-30 

276 32 

(, 

3 lO 1200 17 cm 92 9,2 ~ögsta antal point. 
l 

l 

4 16 1100 12 cm. 126 7 ,~ Atgåugen tid ej iakttagen. l 

7 68 860 30 'ft':g 422 6,2 

Korvetten Eugenie 
2 3 1400 17 cm. l 

o o 
2 8 HOO 12 cm o o 
4 20 800 30 '[l:g o o 

~ 

l 146 2336 240 7781 33 

69 708 20-30 
274 

l 
l 38 

Monitorn Thordön { 18 288 120-220 751 26 

l 22 264 12-30 l 123 46 



Korvetten Eugenie 

f 
;l u u 
2 8 1100 12 cm o o l "-
4 20 800 3 0 '[Log 778 33 

146 2 836 240 
59 708 20-30 

274 38 
l 

{ 18 288 120-220 75126 

Monitorn Thordön 22 264 12-30 123 46 
l 

1 
6 lO 1200 24 cm. 49 4 ,9 Åtgången tid ej iakttagen. l 

l 

2 4 1200 24 cm. o o l 

Monitorn John Ericsson 151 240 240 31f 12 

18 1u8 

47 
194 43 l 

37 444 

f 
3 4 1200 27 cm. 33 37 8,2 9.2 Högsta antal point. 

3 8 1000 12 cm 59 28 7,3 a;, [träffar. 

l l 21 1200 27 cm.1 2 100 
1
Jewte Rota högsta proc~nt 

K anonbåten Skuld J 3 4 1200 12 cm. 4 100 Jemte Saga, Norrköpmg 

l 25 400 och Aslög högsta proc. 5, 1 p. 

24 384 20J 
träffar. 12 

11 132 20-30 
59 44 

I 
3 4 1200 27 cm. 16 30 4 7,5 

l 2 1200 27 cm. 
2 100 Jemte Skuld högsta proc. 

l 4 1200 12 cm. o o träffar . 

Kanonbåten Rota 30 480 300 
7 42 15- 20 

16 

7 84 20 - 30 

45 53 

r l 3 8 1000 12 cm. 63 7 ,s 

IH<igsta proc. träffar. l 4 1200 12 cm . 
3 75 

Kanonbåten Motala 

t 
12 192 180 

68 35 

\, 54 20 
l 27 

9 108 15-30 
l 47 43 

f 
2 8 650 12 cm. 57 18,3 7,1 2,2 

l 4 1200 12 cm. l 25 

Kanonbåten Astrid l O 160 300 
32' 20 

l i lO 160 
11 ,7 p. 39 

11 66 
53 40 

11 132 20-30 

J 
2 8 800 12 cm 66 16,5 8,2 2,6 

Kanonbåte'l Aslög 1 4 1200 12 cm. 4 100 Jemte Saga, Non·köping 

l 10 160 300 
och Skuld högsta proc. 33 20 

lO 120 
trä flin. 

24 20 

r """'· { 
11 176 240 

l O,s p 8i 65 

klassen 11 132 20 

Högsta pro.c. 
t räffar. l Sjöm••• J 

2 16 600 12 cm. 128 35,9 8 2,2 Stillaliggande. 

Exercisskolan 2 16 600 12 cm 128 33,; 8 2, t Under gång. 

Carlskrona klassema t 26 208 600 7 cm. 1582 303,4 7,6 l ,4 Från land. 

88 1408 
ll, t p. Genomgått sjöm.-klassens 

alla 5 öfningar. 

Rekryt -
klassen 64 3168 

9,3 p. Genomgått rekrytklassens 
alla 7 öfoingar. 

4 32 1200 12 cm. 176 93 5,5 2,9 Sti llaliggande. 

f Sjömans- 4 32 1200 12 cm. 183 98 5,7 3 Under gång. 

klasserna 32 256 600 7 cm 1734 298 6,7 1,1 Från la nd. 

Exercisskolan ' 99 1584 
l O,t p. Genomgått sjöm.-klassens 

Stockholm 
alla 5 öfningar. l Rekryt-

klassen 64 1024 
9,4 p. Genomgått rekrytklassene 

alla 7 öfningar. 

S koppsgossekåren 5 1 8161 
9,1 p. Genomgått rekryiklas~ens 

l 
alla 7 öfningar. 
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