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Kungliga Brev,
Generalorder mm.

Officiela underrättelser.
Utdrag af generalorder för Januari-1\Iars 1884.
Jan.
«

"

"
"«
«

5 . Kanonb itten «Aslög« ska ll afrustas och nppliiggas.
an7. Den till nybyggnad vid flottans station i Stockho lm
hos
den
och
«Galdr«
namnet
biira
skall
minbåt
befalda
firman Thorny eraft & C:o i London besUilda l: a klassens minhftt skall ben;tmn as «Hugin «.
«
2\linbi\len «Galclr« skall erhålla sUindiga teck net VHU
och «Hugin« standiga tecknet VHR.
10. Öfverdi rekti:iren G. W. Svensso n och komme ndörkap tenen J. Christer son skola afresa till Köpenh amn, för att
öfverva ra skjutför sök mot pansarp låt.
11. Ångfart yget «Valkyr ian « skall förläggas under reparati •m.
16. Bifall till kapten A . Bloms uud erclrmiga ansökan orn
utrikes tj enstledi ghct för helsans vårdand e.
23. Komme udörkap teu F. A. F acks skall fritn den 2,1 lill,;
vidare tjenstgö ra i chefens för flottan s miliUtrp ersonal
26.

«

28.

Febr.

5.

«

6.

«

16.

stabsex pedition .
Förändr ad lyd else af § 31 D regleme ntet för flottan,
3:dj e delen.
Angåen de nlLyte af ]Hrobok kemi i minskol ans officersklass.
Tillåtelse för komme ndörkap ten A. L. Broberg och kapten O. Petlerse n att emottag a och bära Venezu ela
Bolivar -orden .
.
En lii mplig und eroffice r vid flottan skall sUillas till K
Marinfö rvaltnin gens milililrafdelnings förfogande, för att
biträda vid öfverva lmndet af tillverlm iugen och vid be
ler.
projekti
och
kanoner
l
besUildf
sigtning en af
«
Rustnin gsorder för korvette rna «Saga«, «Norrkö ping
',
«Aslög<
och
«
<.Alfhild
och «Eugen ie«, kanonb iltame
,,Skiroch
«
opp
«Snapp
«,
«Falken
«,
«Gladfln
g:garne
bri
get «Ran «,
n~r «, korvette n «af Chap man•, minöfni ngsfarty
pråmen
åugkran
«,
5
«N:o
och
3«
«N:o
«,
minbåta rne «Seid
,, N :o 2«, skolfart yget « Stockho lm «, kanonb åtarne ·Bienda« och «Gunhi lde, ångfarty gen «Valkyr ian «, «1\:are«
och «Sköldm ön«.

Febr.
«

((

((

~l a rs

((

-m-
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E anou b!Hcn «Edd as « anbcfalda bes tyckn ing sl<all uh s
med 2 st. 38 mm. ka na uer af No rd enfelts modell.
18. Bi fa ll till luj tuant N . E . An dersso ns und erd åniga a nsuka n om tre i\rs ij e nstled igh et frfm och med den 23
F ebruari fiil' idkand e a f sjöfart pit Congo-flodpu.
27 . TilliHelse fö r ryska ingeniör-Hij tnaut W . B erg at t b ese
varfvet i Stockholm.
28. Fasts Uilda besiittn iugslistor för k orve tt en «af Chapman «
sås om loge mentsfartyg, mieöfningsfartyg et «Rttn« och
1() ,

minb åten «Se id «.
F astsWlda redu cerade b escittnin gsl.i sto r fur till skjntsko la us afdel ni ng hö ra nd e kan onbåt arn a «Ble ncla « och
«G nnhild «.
A . Hj ulh a m mar skall ttfresa till Ca rlskrons,
·1. E npte n
fö r att under hligst 8 dagar le mna ba ud led ning vid an v>indand et i exer cissk olan af ett fu r fl ot ta ns kau oner.
5 . H ustnin gso r•l er och b csiit tningslislor för sjömiitningsftLl'·
tyge n " Gu staf af Kli nt «, «Svalau« och «F alk e n«.
6. Bifa ll t ill löj t na ut W . v Eckermaun s uud erd i'tni ga an sc;ku n om (i mftmtd e rs tj eustl ud ighet fr un och med de n
1 April !'ör att i En gland cll' lt<tga i sl;julöfniug med
mi nd re a r l i lle ri pj~ se r h os herr Th. N ord enfelt .
Löj t nant W v. E ek en nann s tj euslgörin g i ma rinförvalt"
nin ge ns m ililiim fdclnin g skall upp hum med Mars m[mad s

20.

"c.

?lia rs

((

«

u tg~1u g .

«

«

T ill e he fcr och se kond er pi't nccl a nuiimnclc farty g iiro
beo rd rade :
pft korvetle n «Sa ga• c!Jef kOl1llJ\e nc1 örkaple neu .i\1 P .
vo n Krn se nstiema , :;elw ud Jm pte nc n J. A . E kelöf ;
på ko r ve tte n ,, No rr kupin g« c hef ko m me nd urk apte ne n
O. R. Ko rd e uskjöld, se ko nd kapte ne n F. W. L eu uw a n;
p it ko rvette n « E uge ni e« ch ef ko m mcml öd iaptcn grefve
A. T. 1'. Cron !Jielnt, sekond bptcuen C. O. F. Ljun g<p ist;
på brigge n «Gbcl mw chef lmpteneu C. A. l'nk e;
pi't brigge n <cFalk eM chef kap te nen A . A. L Paland cr;
på lJrigge n «S uappopp «, ch ef !Ujtnanl en A. H . L. v
S t:heven;
på briggen «Sk irn er" chef Wjtna nteu grefve C. A.
Ehl'8n svcird ;
på ka nonbale n «Gu uhiicl «, u nde r April och Maj mlt uacle r, chef löj t na nt en A . G . .i\L v. Schonl tz, und er Juni
och J uli ch ef kaptenen C. A . Hj ulhammar ;

«

((

((

((

på ka uonbåten «Alfhilcl « chef kapte nen B. J . A. L idman;
på ko rvett.eu ,, af Chapm a u«, chef kaplen C. W . Breckström:
på minöfningsfartyget <~Han« chef kaptenen J . D.
Barclay;
p å skolfa rtyge t « Stockholm « chef kommendörkapten en
J. C. E . Christerson, sekond ka ptenen C. G. W. Bretzner:
på kanonbåten «Blenda« ch ef kaptenen O. G. H. v:
Feililzen;
på å ngfartyget « Valkyria u« chef kapt ene n A. E. H.
Carlh cim Gyll ensköld;
på ka uonbåten «Aslög« ch ef kapten en O. E. G Norrbohm.
6. Komm e udurkaptene u G. B. L illiehöök skall var11. a fd elniugsch ef för shppsgosscbriggame, kommendlirka pl eu J .
Christerson skall va ra afcldningschef för skjutskolans at~
deluiu g och lmp te n Y. N. Christi erson afdelningsch ef
för minafd elningen.
8. De för min skolan s iifningar kommenderad e informationsunelero ffi cerare skola de1j e mte vara uppbördsmUn för
minm a te ri elen p å stå ngmin e båta ma.
D e fur slijut sko la us öfningar till rustuiug anbefalcl a två
«
!tugslup a r eller ltngba rlm sse r skola icke vara förse dda
med h est.yck uing sa mt en lämplig med e n 7 cm. kanon
b estyckad , rodd d ba rkass skall rustas .
2:ne å ngslupar, clm·af en bör va ra apterad för stå ng«
min a, skola tilld elas minafcl eluingeu.
Kan o nbå te n ,,Qunhild« m å a nvändas för trun sport af
«
ett p a rti krut fr å n Marstrand till Gii te borgs ammuni tio usfurr åcl vid Hya uabbe.
Kan onb [tten «Guuhild« skall i slutet <> f .i\Iars må nad
återvitlllb till Ca rl skeona och der in t rfifl'a före el e n l
April.
10. Eomm endörkaple nen J. C. Osterman har erh ålli·t,_ tillst ån d a t. t emottaga och bitra officersteckn e t af fr a nsk»
Hec1Nslegionsorcl en .
4 und erlöjtna nter skola utöfver b esättningsli storna k o m ·
«
mend eras på hva rd era af korve t.te rna «Norrköping n och
«Eu ge ui e« och at t skeppsgossar utbytas e mot 3:dj e kla sse ns sj ömä n ell er, o m tillgå ng finnes , rekryter p å exe rcisskolefa rtygen.
Komm endörkapten en J . C. E . Christerson må, i sam«

-

manhang med a nb efald resa till Köpenhamn \ b eordras
göra ett besok vid Krupps etabli ssement i Esse n.
m ed bilriide
11 . Chefen fc\ r mimh'partcm entet i 8tockholm,
af e n sjumUtningso fficer jcmlc e n handrUcknin g af sex
mun, skall afresn. till Brandalsund f(, r att pft ioe n i
WasldlUsvik en verkstfilla en del miitningar m. m . för

Mars

in skjutningar af Whiteh eads minor.
Löj tnant e rna H. Wrangel och G . af Klint skola genomgå full stiindig kurs i pedagogisk gymnastik vid central-

12.

«

iust ilutet.
U nd erlöj t nan tern a Lindströ m, vo n Arbin och H el in sko b
fri\n och m ed den 1 Jun i pla ceras p[t Ca rlskron a stat ion
oeh l~ijtu an tema Ljungqvist och P:tlme frflll och med
el en 1 Oktob er på Stockholms statio n.
l( o mm endering af befiil, und erbefiil och manska p, att
slilll a sig und e r k o mm e ndörkapten En gströ ms ord er i
oc h för fortsatt in skjutning af kanoner i Carlslu·ona un·

«

((

der inst undande sommar.
2 å ngslupar ti llh örand e Blen dabåta r må af Carlskron8.
varfsch ef di ~poneras och sUillas till kommendu rkapt e n

«

«

Engström s order.
aSeid«, «l-Iugiu« och «Galdr « skola besty;;13. Minbåtarna
lms med h n1r sin 25 mm. tvåpipig kuhpmtll .
A !'slag å und erlöjln flnt G. O. Walle nb ergs un clc rcl!m igt~
ansökan om G m å nad ers tj enslled ighet för idkand e af

((

in- och ntrikc s sj öfart.
och HUggs tj enstgi.iring vid sjö·
15 . K a pten erna Södermarks
kartev erket skall upphöm med September månad s ut·
gång.
Kapten Hligg skall från och med den l Oktobe r tj enstgörll so m kadetto fficer vid kongl. sjökrigssk olan i stiillet
för kapt en von Di cderi chs.
2:dm och Norra H all a nd s b åts mans22. Söderm a uland s
h ompani er skola uppbådas till ex tra uppfordring i biir ((

«

.
j a n af .Maj må nad.
Afslag å und erlöjtnant Tigerschinid s underdåniga ansöbn
om 1 urs tj enstledighet från l Jun i fiir att vid uni versitetet taga fil. ka nd.-exa me n på humani stiska se ktionen.
F örä ndra d b esättningsli sta för skeppqgosseb rigge n F alk en .
skall efter återkomste n till sta26 . K a nonb åte n «Gunhild«
fci
tionen afmönstras och rliiggas i l:a beredskap.
2:ne underofficera re vid flottan sk ola under Maj och
J u ni m i\nader tjcn stgöra l\ filstoingen Kungsholme n.

24.

-

IV Mars

26.

'"v

-

' . · ansu"lra n
Bifall till under!<.jtnan t Li nd ström s und e1·d Hn1ga
om 7 veckoro utrikes tj enstlcdi ghet pit grund af liikare -

«

«

((

betyg.
Underlöjtna nt Lindström skall, med upphäfvand e af gen eralord er af den 12 dennes, från och med den l Juni
fortfamnde vara placemd p å Stockhol rns station.
29 . 'l 'idem a då cheferna å de till rustnin g anb efalda fart y.
ge n skol ::~ taga b efattning med desammas utrustning och
i n mönstri ngstid cma .
Ändring af BiL 6 till gUlland e « Best>i mm elser fi.i 1• skjut "
vini ngarna vid floltaJJ«, att omb ord å fartyg und er öfui pgatåg oladdad gran at ft ir 30-'ii :ge slii tbormde kauouer
ide frtr anviindas, men att, sl\ !Hnge iiunu tillgång finnes
i förråd , skola 4 laddade granater p er kauo n und er

27.

3 1.

expedition förbrukas.
Komm endörkap te n Bennet skall bestrida chefskapet för
sjötrupperna i Carlskrona oc h komm endUrkapten Broberg i Blockholm frå n och med den 1 Maj.
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Officiela underrättelser.
Utdrag af genemlorder föt· April-Juni 1884:.
April

3.
5.

7.

8.

lO.

12.

15.

18.

«

Med f'aslstäld ritning till granat för lii cm. kanon Mf83
att vid framtida tillverkning tjena till efterrättelse.
1:o) att kanonbåten «<ngegerd« skall rustas i stället för
«Gun hild «, 2:o) att den för «Gu nhild « utsedda besättning skall öfverflyttas å «lngegerd«Kanonbåten << Guuhild « skall förlUggas under reparatinu.
Komm endörkapten Facks skall fr. o. m. den 8, under
kommendörkapten af K ler·ckers förhinder, bestrida chefsimpet för arti llerid epartementet i Stockholm.
Till åtelse för kommendör Lagerberg, kap ten Nissen och
löjtnant Sundström att emottaga och bära dekoratiouer
af Brasilianska Roseuonlen.
Ångfartyget «Kare« skall den 12 mot erslittuing, stlillas
till chefens för sjökrigsskolan förfogande för en utffird
med 5:e och 6:e klasse ns kadetter, i ändamål att bese
befiistningarne vid Oscar Fredriksborg och Vaxholm.
Tillåtelse för kapten Hjulham mar och löjtnant Sundström
,\tt emottaga och bUra Port. Torn- och Svärdsorden.
Kanonbåten «<ngegerd« skall användas, för att bereda
officerame på skeppsgossebriggame och å stationen varaud e tjenstfria officerare, hvilk,, anse sig deraf vara i
behof, tillfälle att göra sig hemmastadda med Carlsln·ona
inlopp och farvatten.
Kommendörkaptenen O. W. Nord enskjöld, skall m~der
kapten Christiersons sjökommendering bestrida chefskapet ftir mindepartementet i Carlskrona.
Att å korvetterna «Saga«, «Norrköping « och «Engenie«
skall utöfver besättningslistorna komm enderas hornblåsare m. m.
Derest de med •Ingegerd« anbefalda öfniugar icke hinn a
a lslutas till den 25, skall minskolans pr·aktiska öfningar
uppskjutas tills de fijrstnämnde iiro afslutade.
Instruktion för chefen pi\ korvetten «Sagaa.
Instruktion för chefen på korvetten «Norrköping« .
Instruktion fur chefen på korvetten « Engenie«.
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Hl.

«

«

«

21.

Chefsfartyget .Drott« skall rustas, filr att kunna utgå
.
på expedition omkring den 20 Maj.
Kapten Munck skall under Maj månad bestnda chefskapet for ekipagedeparte mentet i Stockholm i stället
för kapten Lilliehöök.
sekonden på korvetten • Saga« skall, i afvakta n på che-

Maj

2.

fens a nkomst, vara interimschef.
Bestyckningen p å skolfartyget «Stockholms« undre bat«
teri skall omplaceras.
och förkortad beteckning
24. Fastställelse af: «Benämning
af nytillkommen artillerim ateriel«.
premier till kadett er vid
25. Bestämmelser för utdelning af
sjckrigsskolan, samt till elever i underb efälsskolornas
underofficerskl asse r och min skolans und erofficersklass

«
«

«

(högre kursen.)
Underlöjtnante rna Thurdin och Feychting .skola från och
m ed den 26 tjenstgöra vid Stockholms stations exercis·
skolas öfningar.
Ändrad lydelse a f Anm. till mom. a, 2:a punkten af
G. O. n:o 471 den l Oktober 1878, a ngående uniforms-

«

«

5.

7.

bestämmelser för tlaggmiin.
Bifall tilllöjtnant A. W. Wallenbergs underd åniga ansökan om ett års förlängd utrikes tjenstledighet från och
med den 12 Maj, i och för fortsatt anstiillning vid sve nska legationen i Constantinopel .
vid Stockholms stations underbefälssko las
26 . Undervisningen
öfvermaskinistk lass får, utöfver den bestiimda tiden, ut ((

"

28.

Maj

«

«

l.

sträckas till den 12 Maj.
Tillåtelse for kommend örkapten Cronhielm och löjtnant
G. O. W allenb erg att emottaga och bära, den förre
spanska I sal:Jella Catholicaorden s kommendörsde koration
och den senare spanska Carl III:s orden riddaretecken.
Tillåtelse för komm endör L agerberg och kapten Sundström att emottaga och bilra, den förre Portugisiska
Sao Bento Aviz-ord ens och den senare Portugisiska
Christiordens kommendörsde koration.
Afshtg å h>jtnant H. Wrangels underdåniga ansökan om
3 års tj enstledighet för att genomgå Di e K. K. Seekrigsncademie in Kiel.
19 man af minörafdelning en skola kommenderas å korvetten «af Chapman«, i stället för lika a ntal 3:e klassen s
sj ömiin.
En ekonomikonsta pel skall kommenderas å korvetten
« Saga«, i stället för en hornblåsare.

10.

«

12.

«

"
13.

14.

Korvetten Sagas bestyckning skall ändras sålunda, att
17 cm. kanonen M/69 utbytts mot en 15 cm. kanon
Armstrongs Mf83, lagd i det samma fartyg tillhörand:
17 cm. helkursörlavett age, som derför ändrats, samt att
2 st. af 12 cm. kanonerna M/73 skola utbytas mot 2 st.
12 cm. kanoner Mf81, lagda i 12 cm. halfkursörlavet tage
M/811.
Afslag å underdånig ansökan af marinmålaren Arvid
Ahlberg att få åtfölja korvetten r.Norrköping« under de;s
i sommar förestående expedition för idkande af studier
i marinmålning.
Bifall till löjtnant A. Bee ns underdåniga ansökan om
ett års förliingd tjenstledighet, från och med den 1 Okt.
1884, för f0rtfarande anställning i franska republikens
manu.
Löjtnant J. W. Lannerstierna skall från och med den
7 Maj t. v. tjenstgöra ntöfver stat i k marinförvaltnin gens militllrafdelning .
Fastställelse å laddningar, krutsorter och kardusdimensioner för flottans refflad e kanoner .
Till refflade kanoner under skjutöfningar må anviindas
sådana massiva proj ektiler, som blifvit upptagna såsom
«dugliga till exe rcis« och hafva rödmålad spets.
Vid salut få af reff!ade kanon er endast bakladdnin gs pjeser af 12 cm. eller mindre kaliber anviindas, och öfriga refflad e kanoner ej inberäknas i det antal pj eser,
som ett fartyg bör föra, fö r att vara skyldigt salu tera .
Fastställelse å «Tillägg till Artilleriexercis reglemente för
flottans fartyg •.
Afslag å löjtnant E. Wil ckes underdåniga ansökan om
att blifva placerad på Stockholms station.
Instruktion för afdelningschefe n för skeppsgossebrig gam e.
Instruktion för afd elningschefen för minafdelningen .
Order för afdelningschefe n för skeppsgossebri ggame att
begränsa kryssningsområ d et för de chefer, hvilka icke
anse sig kunn a i farvattn et vid Carlskrona, oberoende
af flyt and e sjömärken, sH kert viigleda sina r e~pektive
fartyg.
Att chefsfartyget «Drott « skall hafva reducerad besä ttningslista ; att kanonbliten «Aslögs« bes;ittning må å
«Drott« användas; att chefen å «Aslög« skall vara chef
å «Drott«; samt att «Drott« skall inmönstras den 21.
Löj tnanterna H. Wrangel och A. B. Ju el skola plac e ra ~
på Stockholms station.

-IXMaj

«

((

14. Löjtnant A . B . Jll el skall beordras genomgå k. artilleri•
o
och ingeniärhögsko lan
17. Bifall till kommendörkap tenen J . Osterrn ans underdamga
ansökatt om in- och utrikes tjerrstledighet från och med
den 12 Juni till och med den 19 Juli.
Ord er för konteramiralen C. P. Virgin och kaptenen
«
C. F. Ekermarm att den 24 embarkera å « Drotte, för
att besöka olika, i skärgården föreslagna, position er, samt
afgifva aemensamt utlåtande i mmråd med från landtförsvarsd:parte mentet kommenderade officerare , :\ngåend e de åtgärder, som i och för ordnaodet af mmförsvaret i Stockholms sklirgå1·d , böra vidtagas.
19. Vi ce amiralen J. R Lagercrantz skall från och med
den 2 J uni förv alta chefsembetet för flottans militurpersonal under den tid konteramiralen C. P. Virgin .förrättar generalmönstri ng samt kommendören C. G. Lmdmark b estrida militä rchefse mbetet i Stockholm, under
den tid vice amiral Lagercrantz för estår chefskap et för
flottans militärperson aL
Instruktion !lir chefen å chefsfartyget • Drott«.
Ord er f<ir kommendörkap ten J. A . C. Meister att instä lla sig i Stockholm i bö1j a n a f J u ni månad·
23. Ångfartyget «Sköldmön« skall slitilas till chefens för .k.
sjöförsvarsdepa rte men tets förfogande för en resa till
.
.
BaggensfjUrrlen genom Skurö sund
Fastst.iill else å ,«Ändringar i förslag till artillenexercts.
reglemeute för ~jöbefäs tninga rna«.
fastöfmngar
skjutskolans
för
Blendas«,
«
Kanonbåten
stilida besättningslisto r, skall ökas.
24. Kapten K Mu nek skall bestrida chefskapet för .eki~age
departementet under kapten A. P. Lilliehööks ~örhmdc r.
26. Ch efsfartyg et « Drott• skall efter f1terkomsten till statJOnen förlUggas ; 1:a beredskap och a fmönstra s.
Kanonbåten «<ngegerd « skall, i stället för «Gunhi ld «,
«

20.
21.

tillhöra skjnt~kol eaJd e lningen .
27 . Ord er för chefen på fregatten «Vanadis« a tt afvakta
•
post i Honolulu.
30 . K orvetten «Balder« ska ll ldargöms, efter und ergången
reparation, för a t t under första hälften af Oktober tu tluad kunna utgå på 8 månad ers exp edition .
Kommend örkaptenen R. v. H edenb erg skall vara chef
och kaptene n A. E. R. Carlheim·Gyllensköld sekond på
till rustning anbefalda korvette n «Ba lder« ·
31. In struktion för chefen å rninöfningsfarty get «Ran .

-XMaj

31
«

((

4.

,Juni

5.

((

«

7.

9.

((

10.

((

12.

((

13 .
((

Underlöj tnan terna grefv e W. Hamilton och G. Lidblick
skola genomgå skjutskolan vid Rosersberg.
Instruktion för afdelniugschefen för skjutskolan i Carlskrona.
Order för kapten C. F. Ekermanu att afresa till England för att j emte m ariningeniör J. Pihlgren besigtiga
minbåten «Hugin «.
Kommendörka pten F. L : And ersson skall bestrida chef.
skapet för mindepartem entet i Stockholm under kapten
Ekermanus förhinder.
Minbåten «Hugin« skall, efter verkstiild besigtning öfverf<iras till Stockholm af löjtnan t W. v. Eckermann sa mt
särskildt derför kommend erad b esättning.
Ångfartyget «K are« skall under högst 3 dagar stii llas
till komme'ldörk apten F . A. Facks' förfogande.
Kommendörka pten l<'. A. Facks och kapten A. P. Lilliehöök skola med ångfartyget «Kare« den !l afgå till Vit så,
för att utföra ett dem anbefaldt, särskildt uppdrag
Bifall till kapten L. Södermarks underdåniga ansökan
om tre månaders tjenstledighet.
Bifall till kommendörkap ten O. W. Nordenskjölds und erdåniga ansökan om utrikes tj enstledighet från och med
den 15 Sept till och med den 15 Maj 1885 .
Kommendörka pten A. Lind af Rageby slmll vara ledamot i und ervisningskomm ission en i Carlsirrona under
kommendörkap ten Ostm·mans tjenstledighet.
Angående utbyte af kanoner för korvetten •Balder•.
Ångfartyget «K are « skall den 18- 20 Juli stiillas till
befålhafvarens för generalstaben förfogand e under fHltöfningar i Stockholms skärgård.
Order för kommendörkap teneu F. A. Facks och kapten
A. P. Lilliehöök att deltaga i generalstabens fHltöfningar
i närheten af Vitså hamn den 18-20 Juli.
Underofficersk orporaler skola bUra huggare uti hylsa på
lifrem af svart blankläd er med spänne af messing med
ett ankare (enligt modell) samt ordonnans huggare i !ifrem af svart smorläder, likaled es med spii nne af messing,
försedt med ett ankare (enligt modell).
Bifall till kapten O. Elliots und erdåniga ansökan om en
månads in- och utrikes tj enstledighet.
1:o) att kommendörkap ten J. A. C. Meister skall från
den l Oktober vara chef för sjökrigsskolan ; 2:o) att
kommendörkap ten G E. U lff likaledes från l Oktober
skall vara chef för artillerideparte mentet i Stockholm;
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S: o) att kommen dörkapte n F. A. Facks skall från den
l Oktober vara chef för ekipaged eparte mentet i Stockholm och 4: o) komm endörka pten N. J M. H allström
från den l Oktober ch ef för ekipaged epartem entet i
Juni

13.
17.

20.
25.

"
26i

Ca riskro n a.
Minbåte n N:o 5 skall ti\Jhöra Carlskrona station och
minbåten N:o 2 förflyttas ti ll Stockhol ms sta tion .
An gåend e salut •vid nnd errii ttelsen om H . K . H . Kron prin8essan s viintade nedkom st, iifvensorn bestitmmel;er
och salut vid blifvand e TC' Deum derefter.
Ko mm endörk apten J . A. C Meist er sk all fr ån och med
d en l Oktober pl aceras på Stockho lms statio n.
Oraer för kapten C. F . Ekerm anu att, efter afslutad
besigtnm g af minbåten . H ugin <, taga hemv iigen M ver
Berlin , fM att in hemta upplysni ngar om P ietruski s minor.
Ka nonbåten «Al fhild« skall und er lO a 12 dagar ställ as
till militiirch efen s förfogan d e i och för und ersöknin g af
liimpligb ete n a f ett föreslage t system för rigtnings öfningar .
Medgifvand e a tt till skjutsko lan s tu blmnono r må anviindas en laddning af 0,025 kg. i stiillet för den fastst1i!d a

0,034 kg
Bifall till kommen dörkapte n A. Lind af Hagebys und erdåniga an si\kan om 2 månader s utrikes tjenstledighet
st.
28 . Korvette n "Frej as « bestyckn ing skall utgöras af 4
cm.
12
st.
8
af
och
Mf83
gs,
Armstron
15 cm. kanoner,
kanoner, Mf81 samt ök as med 4 st. 38 mm . kanoner,

Officiela underrättelser.
Utdmg af generalorder föt· Juli-S eptem ber 1884:.
Ju li

«
((

((

:t;

27 .

30.

Ko mmend ör Lindm ark skall bestri da militiirch efshefatt ni nge n från och med den 3 och un der den tid mili tltrchefen, vice a miralen L agercran tz, und er chefens för
fl ottan s mili tärp erso nal tje nstled ighet, utöfvar p erso nal che fsbefatt ningen.
?hefen å • Ra n« beordras att, efter min öfningarnes slut,
till Stockholm bogsera minb åten n:o 2.
4. F aststilll else å ritning till pa nsargran at för 15 cm. lmno n, Armskon gs , Mf83 .
7. l: o) att chefsfa rtyget «Drott« skall skynd sa mt kl asgöras;
2:o) a tt kommen dör P eyro n skall vara chef och kap ten
Nonboh m sekond p å «Drott « ; 3:o att chefen skall ta"a
be fattning med fa rtygets u trustnin g den 10 Juli sa 1
4: o) a tt «Drott« skall inm önstras den 14 Juli.
8. Kapten A. P. Lilliehöö k skall, t ill följd a f ann a n tj enstgöring, icke deltaga i ge neralstab ens fUltöfnin gar den

l.

((

Nord enfelts, Mf84 .
Tillåtelse för dan ska skeppet «Ge org Stages« befiilhafvare och besiittnin g att bese varfv et i Stockholm .
«

«

((

18-20 Juli.
E n af Stockho lms stat ions ba ta lj onsläkar e skall beordras
at t såw m nppbörd släkare tj enstgöra å chefsfartyget
«Drott « und er d ess nu anbefald a expeditio n.
«
Komm endörkap te nen F . A. Facks skall bestrid a chefsl~a~e t för ekipage depa rtemente t und er den tid kapte n
L1lh ehöök a f a nna n tj enstgöring Hr förhindr ad att befattninge n utöfva.
9. Ord er för chefen på korve tten «Saga< att efter exp edi ·
tionen s slut inkomm a med yttran de öfver l>im pligh eten
m . m . af 12 cm. halfkursö rl avetteru a M/83.
«
Medgifvand e för chefen på " Drott «, att a fv ikelse från
h~!. 61 _af regl emente för flott an 3:e d elen, må ega rum
v1d rutm ens up pgörand e.
10. Förvalta ren på «Drott« skall tj enstgöra såsom sekre terare
bos fartygsch e fen.
Instrukt ion för chefen å chefsfart yget «Drott«.
((

-
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«
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K a nonbåt en «Ingegerd « skall senast el en 15 Augu
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Chefen på korv etten «Balcler« skall el en 22 Sep tomber
intag:t befattn ing med utru stn ingen. Korvet ten skall
mön stras den 15 Oktober.
Megifvancle att sabelba jonette r må, i h;inclels e tillgång
af orå liimplig a huggar e saknas, i elylikas ställe bäras
donnan ser.
och
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-XV 15. Afrustningsorder för öfningsfartygen.
16. Det å «Ran« och «Seid« från Carlskrona kommenderade manskap skall der afpolletteras och det från Stock holm till minöfningarne komm enderade manskap skall

Aug
«

dit åtel'fi.Jras.
Afdelni ngschefen för minafd eln ingen kommendörkapten
Y. Christierson eger att föran stalta om allenmandet af
minbåten. N:o 5 och emottagaodet af minbåten N:o 2

«

«

från Carlskrona varf.
10. Tillåtelse för löjtnan t Kempff att emottaga och bära
Bad. Ziihringer Löv en-ordens l:a klass.
Korvetten « Saga« skall förläggas under reparation.
19. Chefsfartyget <: Drott« skall efter återkomsten ånyo klargö ras
22. «Drott« skall provianteras för l månad.
23. Kapten Thunberg slmll från och med den 25 öfvertaga
chefslutpet på kanonbåten « Aslög«.
Kapten Brusewitz skall från och med den 25 vara chef
((
på ångfartyget «Valkyrian« i stiillet för kapten Gyllen sköld och löjtnant von Schoultz chef på kanonbåten
«Ingegerd« i stililet för kapten Brnsewitz.
Instruktion för chefen på «Drott«.
((
26. Faststiilda modeller till «lifrem för und erofficerskorporaleN och «lifrem fur ordonnanser vid skeppgosse- och

«

((

«
«
((

«

«
((

Fjömanskåren.
Tillåtelse för löjtnant Been att emottaga och biira riddaretecknet af franska hederslegionen.
1. Angående ombyte af manskap från båtsmanskompanierna kommenderadt fl kanonbåten «Alfhild«.
Ångfartyget «I{arc« skall under högst 14 dagar ställas
«
till fortifikationens förfogande för afvägningars austiilland e vid de ifrågasatta minpositionerna i Stockholms

Sept.

!l.
((

Sept.

3.

((

«

4.

«

6.

skiirgård.
Intill dess fast&tälda reglementet för flottan, l:a delen,
träder i kraft skall, vid inträffa nde förfall för öfverkommendauten, embetsutöfningen öfvertagas af den till graden främste bland de på stationen i tj enstgöring varande
regementsofficerare.
2:ne 45 mm. kanoner, Engströms, Mf83, tillhörande
chefsfartyget «Drott«, skola såso m lån utlemnas till och
apteras på Korvetten «Balder« under dess nu förestående expedition.
Order för chefen· på fregatten «Vanadis« att fråp Hong-

11.

((

«

((

«

"

12.

((

((

((

c

((

"

28.

«

8.

((

((

«

((

«

((

«

«

16.

((

17.
«

19.

kong inrapportera, hurnvida Manilla kommer att anWpas eller icke.
Instruktion för chefen på korvetten ,, Balder«.
Korvetten « Baldt rS« bestittniugslista s]; all <>kas med 4
man hornblåsare.
Kapten C. W. Breekström skall vara chef på kanonbåten ,,Alfh ild « från och med den 25 i stililet för kapten Lidman.
Kanonbåten «Astrid« skall rustas för att omkring den
l November aflösa kanonbåten «Aifhild « såsom karantunsbevak ningsfartyg vid Kiin sö; att « Alfh ild « derefter
skall utgå på vinterexpedition till vestkusten .
Tillåtelse för storbritann iska marinattache n Kapten E .
H. K ane att bese flottans ctablissernenler i Carlshona,
Chefsfartyget «Drott« skall, efter återkomsten till stationen, förliiggas i l:a beredskap och afmö nstras.
Löjtnant Wilcke skall vara chef på «<ngegerd« i stiillet
för löjtnant v. Schonltz.
Kom .·kapten A. P . Lilliehöök skall från den l Oktober
tillsvidare vara chef för sjöförsvarsdepartemente ls kommandoexpedition efter kom.-kaptenen G. E. Ulff.
BesHimmelser rörande hvi lk a perso ner som tillhöra flot t a ns stab.
Uppgift på officerare beonlracle att, enligt i nya reglementet gjo rda bestti mmelser, bestrida vissa befattningar
vid flottans stationer.
Kommendör Li udmark, lmptenerna Bretzner och v. Diederichs skola frtm den l Oktober tills vidare tjen stgura
i sjöförsvarsdepartemente t und er chefen f 11r flottan s stab .
Alla ett krigsfartygs privilegier skola tillerkiinnas de britiska koloniernas beviirade fartyg, h vilka föra den för
detp bestUmeJa flagga med vimpe l.
UpphMvande af de i reglementet för flottan, 3:e delen,
gäll::mde besUimmelser för chefer å ~1tevarande fartyg
i hvad angår brefvexling med och rapporlers afgifvande
till militärpersonalschefe n.
Kommendör Peyron skall fr å u den l Oktober placeras
på Carlsln·ona station.
Chefen på kanonb åten «Alfhild«, kapt en C. B::eckström,
har att ställa sig till efterriittelse den för kapten Lidman
utfiirdade instrnktion i egenskap af karanttinsbevakningsbefUlhafvaro.
Tillåtelse för kopteramiralen, friherre F. W. von O t t er,

-

Sept.

20.

"

25.

((

2\J.

«

30.

((

kapl en Carlhcirn-Gyllcnsköld och direktör Grahm att
emottaga och blira dem tilldelade dekorationer af Monacoorden S: t. Carl.
Order för chefen på korvetten «Balder«, att «Försh1g
ti ll skjutin struk tion för flottan« skall pröfvas under förestående expedition, hvarefter yttrande derom skall inlemnas till chefen f<h· sjöförsvarsdepartem en tet.
Miub!Lten åiugi n« simll skyndsamt rustas och stilllas till
varfschefens fiirfogande för ansiiiilande af försök till utn >na nd e af dess !Umplighet såsom förebild vid nyanskaffning af dylik materi el.
i förslag ti ll reglemente för flottans unFörlinLirade
dervisningsverk att, i enli ghet med nytt reglemente för
Hottau, l:a delen, af den 10 Jul i 1884 tilllimpas från
och med den l Oktober.
Order för chefen P'l korvetten q Bal der«, all «Förslag
till tilliigg n :o 8 ti ll arti lleri exe rcisreglemente för fl ottans
fartyg « skall under expeditionen pröfvas och yttrande
dcröfver afgifvas till chefe n för sjöförsvarsclepartem entct.
Kaptene ma frih. B:unekow och von Feilitzlm samt löjtnanterna Sandström och von Eckermann hafva beordrats
tj enstgöm frän och med el en l Oktober i marinförvaltningens intendent-, min- och artilleriafdelningar.

14.

((

((

((

((

((

((

«

((

((

Dec.

«

14.

"

ee

Samm andrag af lwngl. bref och embetsslirifvelser,
utgång na frå n kon g!. sjöfö i·svarsdepartementet
under Dece mber 1883-Febr. 1884:.
Dec.
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Fullmakt för G. T. W. Bnrkman att vara föreståndare
för navigationsskolan i Hernösand.
Fullmakt för J. F. Nordbeck n t t vara intende nt i kong!.
flottan .
Angående ytterligare :wv isning af medel för byggan de
af en multipelkabel-båt j emte fi1ststull else af ritning:Lr
till elen se nare.
Kaptenen m. m. J. A. IV. B::cckström tilldelas en grati fikation af 416 kl'. 67 öre för den tid från elen l J anu ari till den l November 1883 som han, utöfver stat,
tjcnstgjort i kong!. marinförvaltningens militiirafdclning.
Stut för lots- och fyrinrättningen med lifrHdtlningsaustaltema.
Ang. uppforande af en kajbyggnad vid Brernli lotsplats.
Tio kad etter få nUstkommande höst vinna intri<de vid
lwngl. sjökrigsskolan.

((

31.

((

((

((

«

Jan.

«

12 .

18.

((

«

«

«

«

«

«

25.

«

«

Angående kap ten A. Petterse ns och löjtnant A. G. M.
von Schoultz tilldelad ersiittning för instltllelse såsom
vittnen vid krigsrätt.
Sedan kammarriitt en genom utslag den 8 Februari 1883
ådömt t. f. lo tsdirektören en ersiittningsskyldighet till
lotsverket a f 61!9 kronor, som blifvit såsom traktamentsersättning tilldelade lotsar, hvilka varit inkallade so m
vittnen vid krigsrUtt och Kongl. Maj:t funnit kammarrättens utslag laglige n gruncladt, så har Kong!. Maj :t
med afseende på hvad i målet förekommit, velat i nåder medgifva, att Ankarerona för de honom till utgifvande ådömda 639 kr. må erhåll a godtgörelse med enahanda belopp, att utgå af 5:te bufvudtitelns extra utgifter.
Stater och arbetsplaner för anvii uclandet af anslaget till
fiottD ns nybyggnad och nnd erh åll år 1884.
200 kronor a'lvisas ytterligare för inköp och underhåll
af biicker för skeppsgossekårens behof.
Angående afslag å kapt en A. Bloms besvär i fi·åga om
traktamentsersättning under tjenstresor.
Angåend e öfverdirektören m. m. G . W. Svenssons och
kommendörkaptenen m. m. J_ Christersons beordrande
till Klip enham n för öfvervarande af skjutförsök.
Angående kostnaden för omläggningen af vattenledninge n und er våta grafven vid Hvita krog
Angående arbe ten och anskaffningar till sjöfartens betryggande att utgå af behållning och öfverskott å lotsverkets medel från föregåend e år, samt af fyr- och båkmedel för år 1883, utgörande tillhopa omkr. 353200 kr .
Daglönaren vid Carlskrona stations timmermans - och
handtverksstat n:o 33 Anders Magnus Östergren tilldelas
ett exemplar i silfver af medaljen utaf 8:de storleken,
med inskrift: «för nit och redlighet i rikets tjenst«, att
i högblått band med gula kanter biims å bröstet.
Kronolotsenkan Gunilda Kock, hvars man , houolotsen
P. C. Ko ck, a tlidit till följd af sj ukdom, so~r. han uppgifves hafva ådragit sig i tjensten, lemnand e henne och
4 minderåriga barn i de torftigaste ornsttindigheter, tilldelas en nådegåfva af 100 kronor.
Angående afslag å ifrågasatt afiöningsförhöjning för uppbördsmännen å Kungsho lmen och Vestra Hlist.holmen.
KongL Maj :t bar befalt., att - in till dess den reglering
af de militära Underofficerarne på de olika staterna,
som genom nådiga brefve t den 20 April 1883 och generalordern den 21 Augu sti samma år vore bestlimd,
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bii fvit genomförd och i den mån s1id a nt llimpligt kan göras
utan vii~entl i g rubb ~:; i ng af tur och åldersförh åll an den
bland de und erofficersko rpornler so m iiro afse dela att
befordras till underofficerare - utniimuingar till lägsta
nnderoffi cersgmd vid kungl. flotta ns militära und eroffi cersstater få verk stilll as ntnn hi nder af de in skriinlmingar i afsee nd e på utn ii mning ti ll liigsta underofficersgmden, som i regle mentet fUr J-\oltan l delen 33 mom.
2 iit·o föreskrifna, m ed fUreskrift derjemte, att und erofficerspe rsonalen vid minörstaten skall, sil vidt möjligt
iir, först kom pletteras samt att underofficerskorporal vid
Carlskrona station, som iir villig och lämplig att förflyt ·
t as till Stockholms statio n fUr komplettering af några
bland de und ertaliga underofticersstatern a, skall ega företriide ti ll befordmn framför ill dre und ewfficerskorporaler
vid fUrst nii mnd a station, hvillm icke vilja underk asta
sig en sådan fUrfl yttuing.
[25. Af.~lag å undcrd. hemställ a n att kong!. sjUkrigsskolans
liinwe i navigati on och vapenlära måtte, hva d auginge
ciagallönings och inqvarterin gsbidrags åtnjutande, blifva
li kstulJa med inform ations - och kadettofficerarne .
Angående vikariatsersiittnin g åt lmmmarskrifvaren vid
flottan s station i Stockholm J. E. L agerholm ftir skUtande af in ve ntariefUr valtaretj ensten under ordinari e
innehafvarens semester.
8 Kong!. l'Ylaj:t har medgifvit att 450 kronor å rlige n
utd elas till hvard era af fyrp latsern as Winga, l'Yl åseskiir
och N idingens fyrperso nal fUr vården och skötseln af
d erstfides inriittade mistsirener.
22 Offic erare, hvillm utöfver stat eller tillfälligtvis kommenderas till tj enstgUring i kong!. sjöförsvarsdepartementets
kommandoexpedition ell er i flottans öfverstyrelse, skola
i inqvarteringsbidrag, för år räknadt, uppbära 400 kr.
29. Kaptenen vid Göta artill eri rege mente R. Tellander och
l :e konstapeln vid sa mma rege mente C. F . Gustafsson
tilld elas, för den tid a f 58 dagar, som de, j emt.e annan
bcsigtn ing, varit sysselsatta m ed besigtning af projektiler för flottan s !'likning, den förre 17 4 kronor och d en
senare 58 kronor.
Kongl. Maj:t har medgifvit att lavetter till en vid Bo«
fors tillverkad kano n och fyra ho s firman sir W. G.
Armstrong, Mitchell & Comp . i Newcastle upon Tyne
tillv erkade kanon er få hos utltind sk fabrikant b estiillas.

Officiela underrättelser.
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Ut11t·ag af generalortler för Oktober- December 1884.
Okt.

2.

"
"

13.

"
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17.

24.

m

25.

2\l.

l
l

NoY .

l.

Tilllttr. lse för flaggstyrman C. A. Österberg och flaggma skini sten J. G. Pettersso n att emottaga och biira
dem tilldelad Badisk förtj enstrneda lj i gu ld.
Kaptenen H. G. W estman skall vara chef på kanonb åte n ,, Astrid « under dess exped iti on till kamutHnsbevakning vid K iinsö.
Insnnktionc;r för chefErna pft ka uonbåt.arn e «Astrid « och
«Aifhild «.
Bifall ti ll kommendö rkaptenen och rid cl. m. m. A. C.
Schi> nrn eyrs underdåniga an sökau om in- och utrikes
tj enstl edigh et frfm och med den l No ve mber till och
med den l Oktober 1885.
Till åtelse f,; r 7 kad et tkorporal er att, eft er vid sjökrig~ 
skolan genomgånge n sjUufficerscxame n, biira kougl. flottans underlöjtuan tsuniform.
Underlöjtnanterna Sundholm, Adel si;öld , Kraak , grefve
W achtm eiste r , Liepe, Fallenius och frih erre Henn e lin
pl acem s pft Carlskroua station.
Tillåtelse för und erlöjtnanten i kong!. flottan s rese rv,
friherr e F. O. af Ugglas att biira den fi5r nHmnrle reserv
faststiilda underlöjtnantsuniform.
Med upphUfva nd e af den l'iir Ufverkommendanten i
Ca rlskromt und~r den l Sept. 1877 ntfHrdade instrnktion, ha r f<>myad sildan iu strnkti on blifvit af K. !11:t i
m1der fasts tiild.
K ont eram iral en C. l'. Virgin, amiralitet srådet A. K.
Gasslander, lwmHJ endU reu C G . Lindmark, komm endUrkapten 1\f P. v. Kru sc nst jerna och kapten C. G. W.
Bretzuer skola utgUra en kommi ss ion, ·som skall företaga granskning af reglement et fU r fl ottan , III delen,
sjötj eustgöringen, och så for t liimpli ge u ske ka n, afgifva
gem ensamt förslag öfver h ehöHiga fMii ndringar deri til
chefen för kong!. sjöförsvarsdepartementet.
' K apt enen O. Lindbom skall i egenskap af sekreterare
hitrii da de n tillsalta reglement skomm iss iouen vid gran sk-
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ning af reglemente fUr flottan , III delen, sjötjenstguringen.
!(anoubi\tarne • Verdaude « och «Skagul« samt briggen
«Falken« skola förl iiggas under reparation.
Pansflrbi\te n «Svea« skall tillhöra Carlskrona station .
Af K . M:t i nåder fa stsUild instruktion för chefen f,,r
flott ans stab.
Tillägg till instruktion för chefen pi\ fregatten • Vanadi s«.
Medgifva nde för k ernmen döreu O. Lagerb erg m . fl . o fficernre pil fregatten «Vanad is« at.t emot.taga och bil ra
de m tilldelade J apanska ordnar.
Kapte ne n H. K. H. hertigen af Gotland skall, efter
fr egatt~Zn «Vanadis« afgång fr[in Ceylon, fMriit.ta sckonrltj enst på fregatten pf• siilt chefen ege t· a lt bestumma.
Ångfartyget « Valkyrian• skall afrustns och nppliiggns.
Ångfartygen ,, Sköldmi\n« och « K are« skola afrustas oc h
uppliiggas.
Kapten C. G. W. Bretzncr skall tills vidare tjenstgi•ra
såsom adjuta nt hos ~h e fen för flott ans stab.
Tiind- och syftstationerna t iii minspiirrniugarna vi u stora
inlopp et till Carlshon a slwla till s vidare stilllas und er
komm en da nte ns pi\ sjö fiistn ingama vid Carlskrann tillsy n och vård.
Från den l April liro neda nnilmnd e officerare förordnade till inspektörer för fö lj ande di strikt af bi'ltsmansh1l!let, nemligen:
kommendör N. A. Fischerström för Östra distriktet;
kom -kapten F. L . And ersson fiir Vest ra distriktet och
kom .-kapten C. W . Hjelmstiero a för Norra distriktet.
1 und eroffice r och 5 man skola be o rdra ~ afresa till Göteborg och Kill~sö, för att tills vidare öfvertaga militUrbevakningen vid Känsö ka rantiin splats.
Ord er för chefen p ii kanonbåten «Astri d « att efter aflemnand e af karantiinsregle menten och föreskrifter till
den nnderofficer, so m skall tifvertaga bevakningen , med
kanonb ilten 1\tervilmla till Stockholm.
Ord er att del skall åligga kompanichef att anbefalla
ut strykning eller nedflyttning inom uppmuntringsklass
för båtsman, h vilke n , niir han icke Hr uppfordrad till
tj enstgöring, åliigges si'<dant straff att ntstrylming m ell er
nedflyttn ing inom uppmuntringsklass bör följa.
Kan onbil te n «Astrid« skall, efter åte rkomst en till sta1io nen, nfrnstas, afmönstras och nppliiggas.

Dec.

22.

Tillåtelse f,;r mamungemor O. Hult att emo tt aga och
biira officerstecknet af Monaco -orde n S:t Carl.
Fastst.iillelse :'1 •benämning och förkortad be teckning för
tillkomm en arlill erimateriel«.
23. Faststilida salut- och paraddagar å H. K. H hertigens
af Södermanla nd födelse- och namnsdagar.

Sammandrag af kongl. bref och embetsskrifvelser,
utgångna från kongl. sjöförsvarsdepartementet
under Mars-Maj 1884:.
Kongl. Maj:t ha r medgifvit att d~o af kong!. flottans
officerare, so m tjenstgöra vid kong!. sjökarteverket eller
dess mHtuingsfu rriittniugar, må utom ufriga af!ilnings fcirmån er uppbtira, under den tid de derstiides tjen~t
göra, l :a året l krona pr dag, 2:a till och med 5:te året
2 kronor pr dag och derefter 3 kronor pr dag, iifvenso m
att de n tid so m officerante nu tjenstgjort vid sji\karlevcrket eller dess mätningar få vid bestUmma nd el af arvodenas belopp rliknas d('m till godo.
Kaclettkorporale n A. A. Herm elin tilldelas ett exe mplar
i guld af medaljen u ta f 5:te sto rleken , med in skrift:
«för beriimliga gemingar«, att i högblått band med gula
kanter bUras å bröste t.
4. Kong!. Maj :t har arrvisat 2406 kronor 86 öre att utgå
siiso m godtgörelse för öfv erskjutande kostnader, öfver
ucrHknade, för minbåten «Seid s• anskaffande, uppliiggande och hemfiirskaffaude samt «Pol hem s« apterande
till minfa rtyg.
Trenn e mUsterlotsar vid Hönii lotsplats i Gö teborgs
lotsfn rd elnin g, hvilka liro pensionsmessiga, få i öfverc nssUimm else m ed deras ege n ansökan förflytta s till öfvergångsstnt emot en årlig ersiittn ing till dem hvardera
a f 500 kronor.
n. Kon g!. Maj:t har i nåder befalt, att fi\rsök med bomnibhut skola ega rum i enli ghet med en af kaptenen
m. m. C. F. Ekermanu och hmisk a bitriidet vid mind cp a~·t ementet ft Stockholms stat ion civi lingeniören W.
Cronq uist uppgjo r d promemoria, mer! fc'>rstiindigande
fi.ir marinförvaltningc n , att. utöfv er de 3000 h onor, som
redan fi nn as fö r lindamålet an vi sa de, af om hiincl erhafvancle mede l fö rskottsvis utbeta la det ytterligare belopp
<>f h1!gst 3800 kr:, som erfordras, till den del det icke
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kommer att bellickas af det bidrag ti ll kostnaden fur
försöken, so m Norge kan komma att för deltagand e i
desa mma lemn a, hvarföre !ifven norsim regeringen m [,
und errlittas , att hind'l r icke möter för Norge a tt llll deltaga i försi>ken och först framd eles bestii mma sitl Li dmg i kostnaden för desamma.
Kong]. Muj:t h ar i n[td er medgifv it, att en ny, i vi ssa
delar lindrad, upplaga ~1f ccBestiim melser Wr skjutöfnin·
garne vid flottancc ftlr, till ett ant al af 100 exemplar,
och för en beräknad kostnad af 500 !n-onor, af tryeket
utgif\'Us.
Löjtnanten Gustaf Dyrssen tilld elas !'ör sista tj enstled ig hetsåret ett stip endium mot svarande 2000 francs.
· Ett förråd shu s för förvarand e af laddade projektiler
får oförtöfvadt påbörjas
Kong!. Maj:t ha r i ullder befalt, a tt inne hufvare a f uedaunlimnde nyinr1ittade befattningar · hos lotsstyrelseu,
hvilk a på grund af giillande reglemente för amirali tets·
ln-igsmanskassan måste auses berättigade till d elahighct
i samma kassa, skola, und er iakttagande a f de för åtnjutande af sftdan förmtm i allmUnhet stadgade vilkor,
tilläggas pensions- och grati alsrlitt:
wsp ektären lika med ko mmend örkapte n af l:a klass
vid kong!. flottan samt
notarien Hfvensom kassuren och bok/I(Uta.ten efter d t! n
IUn som med denned je m förliga b efattningar i för valtniogen af sjölirendenn var förenad före 1858 års bö1jnn;
a tt sekretentren, so m nu åtnjuter pensions- och gra tialsriltt enligt den för en kan sli st i forna lotsdirektörs expeditionen besWmda lön af 1200 kronor, skall erhålla
pensions- och grnti alsrlit t, berliknad efter den lön , som
fore 1858 års början var för enfld med sekreterare be fattnin ge n i förvaltningen af sjölirendena samt
att pensions- och gm tiaisatgifterna flir ofvan om fur.
mlilda befattningar, skola, hvad angår sekreteraren , som
flirut haft delegarerlitt i kassan, beriiimas från och med
de n l J anuari 1884 samt för dc öfriga fr[m och med
mimad en nHst efter den, då fu llm akt å tj ensten erhålli ts .
P å förfrågan af generaltullstyrelse n huruvida den i 14
nf nåd. förordningen a f den 12 Nov. 1880 , a ngåend e
skeppsmlitning, medgifna rlilt till afgiftsfrihet i svenska
ha mnar för vissa rum å ungfartyg som idka fart iurikes
orter emellan eller till vi ssa f't·limm and e i närh ete n af
8veriges kuster b eJ;igna hamnar, må tillgodonjutas af
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a nd ra lin sve nsim ångfartyg, har K ong] Maj :t i nftder
förklara t: att, då den af generaltullstyrelse n åberopade
ii i gliilande skeppsmlitningsförorduin g icke innehåller ,
a tt den f!e neraltull styrelsen deri lemn llde rUtt tltt bevilja
afgif't sfrih et fii r vissa rum u ungfartyg icke Ur inskt-iinkt
till ullenast sve1"ka ångfartyg, K ong!. Maj:t finner genemltullstyrelsen oförhindrad att efter sig företeende
omstiinu igheie r b ev ilja ansö kningar om sådan af'giftsfrihct lifven llf redare för ell er beflilhafvare å utllindskt
ångfartyg.
18. En Hirare i kemi och Biran om sprHngiimucn må mot
e tt årligt arvode af 400 kr ono r anstU llas vid minskolan
å S to ckholm s station och får niimnde b efattning uppelragas åt ha1~ d el skemi ste u A. W. Cronqvist, h vilken
redan lir llnstlild såsom kemist vid varfvets laborato rium.
"
I afseende p å de an miirkn in gar revisorerria af 187 9188 1 t'trs riikenskaper öfver am iralitetskrigsmanskassan
fram sUilt, har Kong!. Maj:t förklarat, rörand e 4:de punk ten att för eskriften i 9:de punkte n af nåd kungörelse n
den 24 Novemb er 1876, sådun den lyder i kungörelsen
cl ou () Juni 187 9, icke utgör hinder för dPm so m efter
erhållet a fsked med pension från tjenst vid flottan,
vunnit anstullning såso m må nadslönare pil. varfsstat., att
lwmm ~ i å tnjutande af stadgad fyllnadspension mmt,
b etrUffande det af reviso rerna i lO:de pu nkt en fram stli lcl:t förslag ti ll åtskilliga Hudringar i giillande reglemen te för kassan, funn it, med afsee nd e å före skrif te n i
ii 11 7 af sa mma reglemente, su mm a förslag för niirvarande icke fiira nleda till Kon gl. Mnj:ts nftd . åtgiird .
"
Kon g!. Maj:t har funnit godt fö rordn a att mom. 5 i 2
11 3 af Kong!. Maj:ts nåd. föro rdning och reglemente
augi'tend e sty relsen och förvaltnin ge n af amiralitetskrigsman skassan den 213 Ok tob er 1838, sådant detta lagrum
lyd er enligt Kongl. Maj :ts nåd. bref den 2 Febr. 1856,
skull erhåll a följande lydelse:
11 3.

e

5. Viiljes revisor, som icke lir stat ionerad i Cm·lskrona, nju te han a.f kassa n und er resan och revisionstid en, utan afseende pit grad, dagtraktamente med ett
b elopp af 8 kronor iifvensom crsiittning för sjelfm resan
i en li ghet med besWmmelserna flir 3:dje klassen i nftd.
resreglemen tet den 11 Februari 188l. Hevisorerne anses
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und er revi sion stiden vara komm e nd era de och sålunda
befri ad e frå n ann a n tj e nstgö ring.
En af marininge niöre n O. Hult gj o rd und. an sökan att
ha n - e niir det s. k. ko nst ruk tionsi nformationpofficersbost1ill e t, hvilket ge nom kong!. brefvet den 4 Juli 1868
Llifvit nu slage t å t d en niirmast und er chefen för iuge niördepartemente t derstiid cs ståe nd e mariningeniör, år
188 1 vid dåvarand e inn eh ufvare ns befordran till chef
f<h· nHmnrla departe ment, bort tillfalla sökanden, m en
Kongl. Maj :t genom nådigt bref de n 20 .Januari 1872
medgifvit bemiilcle chef att till s vidare innehafva samma
b ostiillc mot en å rlig a fgift af 500 kronor - sökanden
mått e till erklinna s inqvart eriugsersiitt ning för den tid
han till filljd hiiraf va rit och fortfa rand e vore i mistning af bosUill e t, har Kong!. Maj:t funni t godt lemutt
utan afsee nd e p å den g run d, att., e niir Kong!. Maj:t uti
n1td. skrifvelsen el en 23 No veutb er 1883 förklarat, att
de n under den 14 8 epte mh er samma å r fa stsiiiida förd elning af bostiillsl:igenh eterna vid fl ottan s station i
Carlskrona, hvarigenom ifr!1gavara nd e Lostlille blifvit tillo•
vid a re upplåtit till chefen fö r ingeniördepartementet
skull e i afseende å samm a bo stiill e fortfarande vara giillaucl e samt att marinin ge ni ö r författningsenligt icke eger
ruttighet att, derest b osUille ej af honom iun ehafv es, i
stiill et e rh ålla iuqvarterin gsersii ttning.
Angåe nd e kammarskrifvaren J. A. L. Åsbrink tillm·kUnd
vikariatsersiittning.
Kong! Mnj:t ha r icke funni t skiil fiista nftd. a fseende
vi d t ve un e af un de roffi cerare vid flottan s station er i
Ca rlskrona och Stockholu! in gifu a und erd. ansökningar,
a tt p å anförda skiil, und er sj ökomm end e ringar, komma
i å tnjutande af dietp enningar .
1\ongl. Maj :t har behaga t lemn a ut aa afse ende de bcsv iir som af förre bå tsma nn e n C. F. Westergren Glad
i und erd . blifvit iugifn a a ngt'te nd e för viigrad pension m
a mirali tetskrigsman skassa n iifv enso m hans, i händ else af
besviirens ogillande , und erd. ansö ka n att af gunst och
nåd e rhålla p e nsion ur näm nde kassa.
K o ng!. Maj:t ha r funnit go d t le rno a utan afseend e e n
af e nkan A K. Öste nssrm iu gifve n skrift de ri hon p tt
a t:förda skUI förn yat en hos K. M:t furut framsmid me n
a lslage n Legliran om afsked fur siu son skeppsgossen
A K. Östensson.

-XXVI April

•l

r·

25.

"
((

((

«

((

Maj

((

((

«

«

«

((

Fullmakter för N. A . Fisch erstriim att va ra kommendör
i kong!. flottan , A. F. H. Klintbe rg a tt vara kommendörkapte n vid kong!. flottan, Y. N. Christi et·son att vara
komm endörka pten i kong!. flottan, N . G. Sundström att
vara kapten i kong!. flottan, A. B. Ju cl sa m t C. G . A.
V. Flach att vara löjtnanter i kong!. flottan.
Lön eresolutioner för kommendöre n m. m. O. Lagerberg

m.

n.

Ft'rordnande för kommendör U! ner a t t vara varfschef
vid flotta ns station i Stockholm .
An gåe nde a nvi sande af med el, ntöfvt r b eviljadt nnslag,
till a nskaffning af e n ft ngslnp.
Angåe nd e e n r erkmiistares austiill a nd e såsom bitriide
<<
vid tillsy nen a f å ngkorvett en ,, Frej as• nybyggnad .
An gåend e tomtpla ts för Mönsters lotsuppassniugshu s.
«
2. L öj t na nt A. Been, som har nusiiiiln ing i fran ska örlogsma rin en, tilldela s för 4:cle tj enstledigh ctsår et ett års st i.
pendium mo tsvarande 2000 fran cs.
En af kustsergeanten C. F . Holm ingifven skrift, deruti
<<
han på anförda skiil förnyat sin hos militUrchefen i
Carlskrona vid särskilda. tillfäll en tillförne framstiilda
men af militiirchefen afslagna a nhålla n o m afsked fiir
sin son skeppsgossen C. F. Holm ha r Kong!. Mnj:t behagat lemn a utan afseende.
9. Kong!. Maj:i har befallt att allm iin kungörelse rörande
lindring af giillande b esigtningsreglemente för flottan i
afsee nde på artikeln hampa skall utfiirdas.
Angående uppsUttande af nya fyrar inom Norrköpings
<<
lotsförd elning m. m.
590 kr 52 öre få utbetalas såsom erslittning för i fransk
«
örlogstj enst anstiilde löjtnanterna D; U. W. Linders och
A. B ee us bord skostnader ombord å tra nsportfartyget
«Le Messager << .
Hi. Angåe nd e förordnande för löjtnant F. O. Bothen att
vika ri era för byggmUstare n vid flottan s station i C:lrlskron a A. Blix .
«
An gåend e a nvi sand e af medel för till verkning a f ka nonll\s .
KongL Maj :t har medgifvi t ch efen å k01·ve tte'l «Saga«
att för den blifvande exp editi one n förhyra enskild person silsom hofmilstare mot å t njutand e af de förmåner
som , enligt reglementet för flotta n, omb ord tillkommer
1 :a klasse ns sjöman, korporal , om han Hr hofmlistare,
n emligen i ett för allt portiopsb elopp et deri inberiiknadt
l ,Bo kr. pr dag.
((
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1\:ougl. Muj:t har medgifvil att 1988 9 kr. fli anviinuas
fiir iuklip och tillv erknin gs rUtt m. m. af ett vi sst slag
patentemde undervatten.;minor.
Fullmakt för komm cndödmpt ene n m . m. T. A. Anvidsso n att vara komm end ur i kong!. flottans perman cntn.
rese rvstat, hvarvid K . !vl: t ti llika förklarat alt komm enrlur Arwid ssun skall bibehållas vi d nu innehafvand e liin
enligt 1813 i\rs P.tnt för officerarn e vid iwngl. flot ta n
samt att, då således någo n f<irbiittring i hans aflöuingsoch peusio usf<lrm å ner icke kommer a tt ega ram denna
befordran icke medför skyldighet fö •· hon om att vid viss
i'dder ur tj ensten afgi\.
23. Augiiende regleriugc n af utgifterna uud cr riksstatens
5:te hufv udl itel fur ih 1885 .
30. Augfiende kapten U. F. Ekormanns beordrande att a frest\ till England flir att deltaga i hes igtninge n af minbilte n «Hugin« .
Angående minbåten «<-Iugins« Ufvcrförande till Stock
holm.
Af de för 1883 af do ii lots- och (yrmedle n uppkomna
!Jespariugar skola 200 kron or siiso m niidegåfva tilldelas
lotsi\ld ermannen J. Breekström och reste n ntg<",ran de
40\J 2<
! kr. 7 iire, stiillns till Kong!. 1\iaj:ts framtida furfogande.
« · 1G 3 kr
'i 4 öre fi': ntb etr.las såsom ersHttning fur !Ujtnant G. Dyrssens bordskostnader å tran sportfartyget.
«L e Messager<< .
«
L iijtnant A. B. J no! tilldelas e u grat ifikation af 200 kr.
som ersHttning för ko~tnad e r i och för MariehcrgsknrsenR ge uomgi'1end e.
1\.omm en dörcn m. 111. grefv e A. R Uron stodt t.illd cb s
ett nnd crstöd af 500 kronor.
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Rättelse till 5:te häft. 1884.
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S"d 311 2:a rad. uppifd\n: står << Bsmeralda«, bör vara <<lV~agel1 ·h ~fter till'lgges: och endast en slutat med fullstiind1g seLctnes«, var ·
'
H
l E sme
..
ger f ur pansal·far·tyg et , nem! igen den emellan « u ase ar <, o c l «
ralda «.
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