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Officiela underrättelser. 

Utdrag af generalorder för Januari-1\Iars 1884. 

Jan. 5 . Kanonb itten «Aslög« ska ll afrustas och nppliiggas. 

« 7. Den till nybyggnad vid flottans station i Stockholm an-

" « 

" 10. 

" 11. 
« 16. 

« 23. 

26. 

befalda minbåt skall biira namnet «Galdr« och den hos 

firman Thornyeraft & C:o i London besUilda l:a klas

sens minhftt skall ben;tmnas «Hugin «. 

2\linbi\len «Galclr« skall erhålla sUindiga tecknet VHU 

och «Hugin« standiga tecknet VHR. 

Öfverdirekti:iren G. W. Svensson och kommendörkapte

nen J. Christerson skola afresa till Köpenhamn, för att 

öfvervara skjutförsök mot pansarplåt. 

Ångfartyget «Valkyrian« skall förläggas under reparati•m. 

Bifall till kapten A. Bloms uuderclrmiga ansökan orn 

utrikes tj enstledighct för helsans vårdande. 

Kommeudörkap teu F. A. F acks skall fritn den 2,1 lill,; 

vidare tjenstgöra i chefens för flottan s miliUtrpersonal 

stabsexpedition. 

Förändrad lydelse af § 31 D reglementet för flottan, 

3:dje delen. 

« 28. Angående nlLyte af ]Hrobok kemi i minskolans offi-

cersklass. 

Febr. 5. Tillåtelse för kommendörkapten A. L. Broberg och kap-

ten O. Petlersen att emottaga och bära Venezuela 

Bolivar-orden . 

« 6. En lii mplig underofficer vid flottan skall sUillas till K . 

Marinförvaltningens milililrafdelnings förfogande, för att 

biträda vid öfvervalmndet af tillverlmiugen och vid be 

sigtningen af besUildfl kanoner och projektiler. 

« 16. Rustningsorder för korvetterna «Saga«, «Norrköping« 

och «Eugenie«, kanonbiltame <.Alfhild« och «Aslög<', 

bri g:garne «Gladfln «, «Falken «, «Snappopp« och ,,Skir

n~r«, korvetten «af Chap man•, minöfningsfartyget «Ran«, 

minbåtarne «Seid «, «N:o 3« och «N:o 5«, åugkranpråmen 

,, N :o 2«, skolfartyget « Stockholm «, kanonbåtarne ·Bien

da« och «Gunhilde, ångfartygen «Valkyrian«, «1\:are« 

och «Sköldmön«. 
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E anoub!Hcn «Edd as« anbcfalda bes tyckn ing sl<all uhs 

med 2 st. 38 mm. kana uer af Nordenfelts modell. 

Bi fa ll t ill luj tuant N . E . An derssons underdåniga a nsu

kan om tre i\rs ijenstledighet frfm och med den 23 

F ebruari fiil' idkande a f sjöfart pit Congo-flodpu. 

TilliHelse fö r ryska ingeniör-Hij tnaut W . Berg at t bese 

varfvet i Stockholm. 
FastsUilda besiittn iugslistor för korve tten «af Chapman « 

såsom logementsfartyg, mieöfningsfartyget «Rttn« och 

minbåten «Se id «. 
F astsWlda reducerade b escittningsl.i sto r fur till skjntsko 

la us afdelni ng höra nd e kan onbåtarna «Blencla « och 

«Gnnhild «. 
E npten "c. A. Hj ulha mmar skall ttfresa t ill Carlskrons, 

fö r att under hligst 8 dagar le mna baudledning vid an 

v>indand et i exercisskolan af ett fu r fl ot ta ns kau oner. 

Hustnin gso r•l er och b csiit tningslislor för sjömiitningsftLl'· 

tygen " Gustaf af Kli nt «, «Svalau« och «F alken«. 

Bifa ll t ill löj tnaut W . v Eckermauns uud erd i'tniga an

sc;ku n om (i mftmtd ers tj eustl udighet frun och med den 

1 April !'ör att i En gland cll' lt<tga i sl;julöfniug med 

mindre arl i lle ri pj~ ser hos herr Th. Nord enfelt . 

" Löj tnant W v. E ek en nanns tj euslgöring i marinförvalt

ninge ns m ililiim fdclning skall upphum med Mars m[mads 

u tg~1ug . 

« T ill ehe fcr och sekond er pi't nccl a nuiimnclc fartyg iiro 

beo rd rade : 
pft korvetle n «Saga• c!Jef kOl1llJ\e nc1 örkaple neu .i\1 P . 

vo n Krnse nstiema , :;e lw ud Jm ptenc n J. A . E kelöf ; 

på ko rve tten ,, No rr kuping« chef komme ndurkaptene n 

O. R. Ko rd euskjöld, seko nd kaptenen F. W. L eu uwa n; 

p it korvette n « E uge ni e« chef ko m mcml ödiaptcn grefve 

A. T. 1'. Cron!Jielnt, sekond bptcuen C. O. F. Ljung

<pist; 
på briggen «Gbclmw chef lmpteneu C. A. l'nke; 

pi't brigge n <cFalk eM chef kap tenen A. A. L Paland cr; 

på lJriggen «Suappopp «, chef !Ujtnanlen A. H . L. v 

S t:heven; 
på briggen «Sk irn er" chef Wjtna nteu grefve C. A. 

Ehl'8nsvcird ; 
på kanonbalen «Gu uhiicl «, u nde r April och Maj mlt 

uacle r , chef löj t nanten A. G . .i\L v. Schonl tz, under Juni 

och J uli chef kaptenen C. A . Hj ulhammar ; 
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på ka uonbåten «Alfhilcl « chef kaptenen B. J . A. L id
man; 

på korvett.eu ,,af Chapma u«, chef kaplen C. W . Breck
ström: 

på minöfningsfartyget <~Han« chef kaptenen J . D. 

Barclay; 

p å skolfartyge t « Stockholm « chef kommendörkaptenen 

J. C. E . Christerson, sekond ka ptenen C. G. W. Bretzner: 

på kanonbåten «Blenda« chef kaptenen O. G. H. v: 

Feililzen; 

på å ngfartyget « Valkyria u« chef kaptenen A. E. H. 
Carlhcim Gyllensköld; 

på ka uonbåten «Aslög« chef kaptenen O. E. G Norr

bohm. 

6. Komm eudurkapteneu G. B. L illiehöök skall var11. a fd el

niugschef för shppsgosscbriggame, kommendlirkapleu J . 

Christerson skall va ra afcldningschef för skjutskolans at~ 

deluiug och lmpten Y. N. Christierson afdelningschef 

för minafd elningen. 

8. De för min skolans iifningar kommenderade informations

unelero ffi cerare skola de1j emte vara uppbördsmUn för 

minm ateri elen på stångminebåtama. 

« D e fur slijutsko laus öfningar till rustuiug anbefalcla två 

!tugslup ar eller ltngba rlmsser skola icke vara försedda 

med hest.yckuing sa mt en lämplig med en 7 cm. kanon 

b estyckad , rodd d barkass skall rustas . 

« 2:ne ångslupar, clm·af en bör va ra apterad för stå ng

min a, skola tilld elas minafcl eluingeu. 

« Kanonbåten ,,Qunhild« m å a nvändas för trun sport af 

ett pa rti krut frå n Marstrand till Gii teborgs ammuni

tio usfurråcl vid Hya uabbe. 

Kanonb [tten «Guuhild« skall i slutet <> f .i\Iars månad 

återvit lllb till Carl skeona och der in t rfifl'a före el en l 

April. 

10. Eomm endörkaplenen J. C. Osterman har erh ålli·t,_ till

s t ån d a t. t emottaga och bitra officerstecknet af fransk» 

Hec1Nslegionsorcl en . 

« 4 underlöjtnanter skola utöfver besättningslistorna kom· 

menderas på hva rdera af korve t.te rna «Norrköpingn och 

«Eugeui e« och at t skeppsgossar utbytas e mot 3:dj e klas

se ns sj ömän eller, om tillgång finnes , rekryter p å exer

cisskolefartygen. 

« Komm endörkaptenen J . C. E . Christerson må, i sam-
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manhang med a nbefald resa till Köpenhamn\ beordras 

göra ett besok vid Krupps etablissement i Esse n. 

Chefen fc\ r mimh'partcm entet i 8tockholm, m ed bilriide 

af e n sjumUtningsofficer jcmlc en handrUckning af sex 

mun, skall afresn. till Brandalsund f(, r att pft ioe n i 

WasldlUsviken verkstfilla en del miitningar m. m . för 

inskjutningar af Whiteheads minor. 

Löj tnanterna H. Wrangel och G . af Klint skola genom

gå full stiindig kurs i pedagogisk gymnastik vid central

iust i lutet . 
U nd erlöj tnan terna Lindströ m, von Arbin och H el in sko b 

fri\n och m ed den 1 Juni placeras p[t Ca rlskrona stat ion 

oeh l~ijtuantema Ljungqvist och P:tlme frflll och med 

el en 1 Oktob er på Stockholms statio n. 

l( omm endering af befiil, und erbefiil och manskap, att 

slillla sig under kommendörkapten Engströms order i 

och för fortsatt inskjutning af kanoner i Carlslu·ona un· 

der instundande sommar. 
2 å ngslupar ti llhörande Blen dabåta r må af Carlskron8. 

varfschef di ~poneras och sUillas till kommendurkapt en 

Engströms order. 
Minbåtarna aSeid«, «l-Iugiu« och «Galdr« skola besty;;-

lms med h n1r sin 25 mm. tvåpipig kuhpmtll . 

A !'slag å und erlöjln flnt G. O. Wallenbergs un clc rcl!m ig t~ 
ansökan om G m å naders tj enslled ighet för idkande af 

in- och ntrikcs sj öfart. 
Kaptenerna Södermarks och HUggs tj enstgi.iring vid sjö· 

karteverket skall upphöm med September månads ut· 

gång. 
Kapten Hligg skall från och med den l Oktober tj enst-

görll so m kadettofficer vid kongl. sjökrigssk olan i stiillet 

för kapten von Dicderichs. 
Södermaulands 2:dm och Norra Halla nds båtsmans

hompanier skola uppbådas till extra uppfordring i biir -

j an af .Maj månad. . 
Afslag å underlöjtnant Tigerschinids underdåniga ansöbn 

om 1 urs tj enstledighet från l Jun i fiir att vid univer

sitetet taga fil. ka nd.-examen på humani stiska sektionen. 

26 . 

F örändra d besättningslista för skeppqgossebriggen F alken . 

K anonbåten «Gunhild« skall efter återkomste n till sta

tionen afmönstras och fci rliiggas i l:a beredskap. 

2:ne underofficerare vid flottan sk ola under Maj och 

J u ni mi\nader tjcnstgöra l\ filstoingen Kungsholmen. 

Mars 

« 

« 

(( 

'" - v -

26. Bifall till under!<.jtnant Lindströms und e1·d ' . · "l Hn1ga ansu ran 

om 7 veckoro utrikes tj enstlcdighet pit grund af liikare -

betyg. 

27. Underlöjtnant Lindström skall, med upphäfvand e af ge

neralorder af den 12 dennes, från och med den l Juni 

fortfamnde vara placemd på Stockhol rns station. 

29 . 'l'idema då cheferna å de till rustning anbefalda fart y. 

gen skol ::~ taga befattning med desammas utrustning och 

i n mönstri ngst id cma. 

" Ändring af BiL 6 till gUlland e « Best>imm elser fi.i 1• skjut 

vini ngarna vid floltaJJ«, att omb ord å fartyg under öf

ui pgatåg oladdad granat ft ir 30-'ii :ge slii tbormde kauouer 

ide frtr anviindas, men att, sl\ !Hnge iiunu t illgång finnes 

i förråd , skola 4 laddade granater per kauon und er 

expedition förbrukas. 

31. Kommendörkapten Bennet skall bestrida chefskapet för 

sjötrupperna i Carlskrona oc h komm endUrkapten Bro

berg i Blockholm från och med den 1 Maj. 
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Officiela underrättelser. 
Utdrag af genemlorder föt· April-Juni 1884:. 

April 3. Med f'aslstäld ritning till granat för lii cm. kanon Mf83 
att vid framtida tillverkning tjena till efterrättelse. 

5. 1:o) att kanonbåten «<ngegerd« skall rustas i stället för 
«Gunhild «, 2:o) att den för «Gunhild « utsedda besätt
ning skall öfverflyttas å «lngegerd«-

7. Kanonbåten << Guuhild« skall förlUggas under reparatinu. 
Komm endörkapten Facks skall fr. o. m. den 8, under 

kommendörkapten af Kler·ckers förhinder, bestrida chef
simpet för arti lleridepartementet i Stockholm. 

8. Tillåtelse 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 klassens kadetter, i ändamål att bese 
befiistningarne vid Oscar Fredriksborg och Vaxholm. 

lO. Tillåtelse för kapten Hjulhammar och löjtnant Sundström 
,\tt emottaga och bUra Port. Torn- och Svärdsorden. 

12. Kanonbåten «<ngegerd« skall användas, för att bereda 
officerame på skeppsgossebriggame och å stationen va
raude tjenstfria officerare, hvilk,, anse sig deraf vara i 
behof, tillfälle att göra sig hemmastadda med Carlsln·ona 
inlopp och farvatten. 

15. Kommendörkaptenen O. W. Nordenskjöld, skall m~der 
kapten Christiersons sjökommendering bestrida chefska
pet ftir mindepartementet i Carlskrona. 

18. Att å korvetterna «Saga«, «Norrköping« och «Engenie« 
skall utöfver besättningslistorna komm enderas hornblå
sare m. m. 
Derest de med •Ingegerd« anbefalda öfniugar icke hinna 
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«. 



April Hl. 

« « 

« 21. 

« « 

« 24. 

25. 

« « 

" 
(( 

26 . 

28. 

Maj l. 

« 

« 

-VII-

Chefsfartyget .Drott« skall rustas, filr att kunna utgå 

på expedition omkring den 20 Maj. . 

Kapten Munck skall under Maj månad bestnda chef

skapet for ekipagedepartementet i Stockholm i stället 

för kapten Lilliehöök. 
sekonden på korvetten • Saga« skall, i af vakta n på che

fens a nkomst, vara interimschef. 

Bestyckningen p å skolfartyget «Stockholms« undre bat

teri skall omplaceras. 
Fastställelse af: «Benämning och förkortad beteckning 

af nytillkommen artillerimateriel«. 

Bestämmelser för utdelning af premier till kadetter vid 

sjckrigsskolan, samt till elever i underbefälsskolornas 

underofficersklasser och minskolans underofficersklass 

(högre kursen.) 
Underlöjtnanterna Thurdin och Feychting .skola från och 

med 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

bestämmelser för tlaggmiin. 
Bifall tilllöjtnant A. W. Wallenbergs underdåniga ansö

kan om ett års förlängd utrikes tjenstledighet från och 

med den 12 Maj, i och för fortsatt anstiillning vid sven

ska legationen i Constantinopel. 

Undervisningen vid Stockholms stations underbefälsskolas 

öfvermaskinistklass får, utöfver den bestiimda tiden, ut 

sträckas till den 12 Maj. 
Tillåtelse for kommendörkapten Cronhielm och löjtnant 

G. O. Wallenberg att emottaga och bära, den förre 

spanska I sal:Jella Catholicaordens kommendörsdekoration 

och den senare spanska Carl III:s orden riddaretecken. 

Tillåtelse för kommendör L agerberg och kapten Sund

ström att emottaga och bilra, den förre Portugisiska 

Sao Bento Aviz-ordens och den senare Portugisiska 

Christiordens kommendörsdekoration. 

Afshtg å h>jtnant H. Wrangels underdåniga ansökan om 

3 års tj enstledighet för att genomgå Die K. K. See

krigsncademie in Kiel. 
19 man af minörafdelningen skola kommenderas å kor

vetten «af Chapman«, i stället för lika a ntal 3:e klassens 

sj ömiin. 
En ekonomikonstapel skall kommenderas å korvetten 

« Saga«, i stället för en hornblåsare. 
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2. 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. helkursörlavettage, 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. halfkursörlavettage 

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. Beens underdåniga ansökan om 

ett års förliingd tjenstledighet, från och med den 1 Okt. 

1884, för f0rtfarande anställning i franska republikens 

manu. 

5. Löjtnant J. W. Lannerstierna skall från och med den 

7 Maj t. v. tjenstgöra ntöfver stat i k marinförvaltnin

gens militllrafdelning. 

7. Fastställelse å laddningar, krutsorter och kardusdimen

sioner för flottans refflade kanoner . 

Till refflade kanoner under skjutöfningar må anviindas 

sådana massiva projektiler, som blifvit upptagna såsom 

«dugliga till exercis« och hafva rödmålad spets. 

Vid salut få af reff!ade kanoner endast bakladdnings

pjeser af 12 cm. eller mindre kaliber anviindas, och öf

riga refflade kanoner ej inberäknas i det antal pjeser, 

som ett fartyg bör föra, fö r att vara skyldigt salu tera . 

10. Fastställelse å «Tillägg till Artilleriexercisreglemente för 

flottans fartyg •. 

Afslag å löjtnant E. Wilckes underdåniga ansökan om 

att blifva placerad på Stockholms station. 

12. Instruktion för afdelningschefen för skeppsgossebriggam e. 

Instruktion för afdelningschefen för minafdelningen. 

Order för afdelningschefen för skeppsgossebriggame att 

begränsa kryssningsområdet för de chefer, hvilka icke 

anse sig kunna i farvattn et vid Carlskrona, oberoende 

" af flytande sjömärken, sH kert viigleda sina re~pektive 

fartyg. 

13. Att chefsfartyget «Drott« skall hafva reducerad besä tt

ningslista ; 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. 

14. Löj tnanterna H. Wrangel och A. B. Juel skola placera~ 

på Stockholms station. 
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14. Löjtnant . . A B Jllel skall beordras genomgå k. artilleri-

och ingeniärhögskolan o • 

17. Bifall till kommendörkaptenen J . Osterrnans underdamga 

ansökatt om in- och utrikes tjerrstledighet från och med 

den 12 Juni till och med den 19 Juli. 

« Order för konteramiralen C. P. Virgin och kaptenen 

C. F. Ekermarm att den 24 embarkera å « Drotte, för 

att besöka olika, i skärgården föreslagna, positioner, samt 

afgifva aemensamt utlåtande i mmråd med från landt

försvarsd:partementet kommenderade officerare , :\ngå

ende de åtgärder, som i och för ordnaodet af mmför

svaret i Stockholms sklirgå1·d , böra vidtagas. 

19. Vice amiralen J. R Lagercrantz skall från och med 

den 2 J u ni förvalta chefsembetet för flottans militur

personal under den tid konteramiralen C. P. Virgin .för

rättar generalmönstring samt kommendören C. G. Lmd

mark bestrida militä rchefsembetet i Stockholm, under 

den tid vice amiral Lagercrantz förestår chefskapet för 

flottans militärpersonaL 

20. Instruktion !lir chefen å chefsfartyget • Drott«. 

21. Order f<ir kommendörkapten J. A . C. Meister att in

stä lla sig i Stockholm i bö1ja n a f J u ni månad· 

23. Ångfartyget «Sköldmön« skall slitilas till chefens för .k. 

sjöförsvarsdeparte mentets förfogande för en resa t ill 

BaggensfjUrrlen genom Skurö sund . . 

Fastst.iill else å ,«Ändringar i förslag till artillenexercts-

reglemeute för ~jöbefästningarna«. . 

Kanonbåten « Blendas«, för skjutskolans öfmngar fast

stilida besättningslistor, skall ökas. 

24. Kapten K Mu nek skall bestrida chefskapet för .eki~age

departementet under kapten A. P. Lilliehööks ~örhmdc r. 

26. Chefsfartyget « Drott• skall efter f1terkomsten till statJO

nen förlUggas ; 1:a beredskap och a fmönstra s. 

« Kanonbåten «<ngegerd « skall, i stället för «Gunhi ld «, 

tillhöra skjnt~koleaJdelningen . 

27 . Order för chefen på fregatten «Vanadis« a tt af vakta 

30 . 

31. 

post i Honolulu. • 

K orvetten «Balder« ska ll ldargöms, efter undergången 

reparation, för a t t under första hälften af Oktober tu tl

uad kunna utgå på 8 månaders expedition . 

Kommendörkaptenen R. v. H edenberg skall vara chef 

och kaptenen A. E. R. Carlheim·Gyllensköld sekond på 

till rustning anbefalda korvette n «Balder« · 

Instruktion för chefen å rninöfningsfartyget «Ran . 
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Underlöj tnan terna grefv e W. Hamilton och G. Lidblick 

skola genomgå skjutskolan vid Rosersberg. 

Instruktion för afdelniugschefen för skjutskolan i Carls

krona. 

Order för kapten C. F. Ekermanu att afresa till Eng

land för att j emte mariningeniör J. Pihlgren besigtiga 

minbåten «Hugin «. 

Kommendörkapten F. L : Andersson skall bestrida chef. 

skapet för mindepartem entet i Stockholm under kapten 

Ekermanus förhinder. 

Minbåten «Hugin« skall, efter verkstiild besigtning öfver

f<iras till Stockholm af löjtnan t W. v. Eckermann samt 

särskildt derför kommenderad besättning. 

Ångfartyget «K are« skall under högst 3 dagar stii llas 

till komme'ldörkapten F . A. Facks ' förfogande. 

Kommendörkapten l<'. A. Facks och kapten A. P. Lillie

höök 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. 

7. Bifall till kommendörkapten O. W. Nordenskjölds under

dåniga ansökan om utrikes tj enstledighet från och med 

den 15 Sept till och med den 15 Maj 1885 . 

Kommendörkapten A. Lind af Rageby slmll vara leda

mot i undervisningskommissionen i Carlsirrona under 

kommendörkapten Ostm·mans tjenstledighet. 

9. 

10. 
Angående utbyte af kanoner för korvetten •Balder•. 

Ångfartyget «K are« skall den 18- 20 Juli stiillas till 

befålhafvarens för generalstaben förfogand e under fHlt-

(( 

12. 

13 . 

(( 

öfningar i Stockholms skärgård. 

Order för kommendörkapteneu F. A. Facks och kapten 

A. P. Lilliehöök att deltaga i generalstabens fHltöfningar 

i närheten af Vitså hamn den 18-20 Juli. 

Underofficerskorporaler skola bUra huggare uti hylsa på 

lifrem af svart blankläd er med spänne af messing med 

ett ankare (enligt modell) samt ordonnans huggare i !if

rem af svart smorläder, likaledes 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 kommendörkapten J. A. C. Meister skall från 

den l Oktober vara chef för sjökrigsskolan ; 2:o) att 

kommendörkapten G E. Ulff likaledes från l Oktober 

skall vara chef för artilleridepartementet i Stockholm; 



Juni 13. 

17. 

20. 

25. 

" 

26i 

27 . 

28 . 

- XI -

S: o) att kommendörkapten F. A. Facks skall från den 

l Oktober vara chef för ekipagedepartementet i Stock

holm och 4:o) kommendörkapten N. J M. Hallström 

från den l Oktober chef för ekipagedepartementet i 

Ca riskro n a. 
Minbåten N:o 5 skall ti\Jhöra Carlskrona station och 

minbåten N:o 2 förflyttas ti ll Stockholms sta tion . 

Angående salut •vid nnderriittelsen om H . K . H . Kron

prin8essans viintade nedkomst, iifvensorn bestitmmel;er 

och salut vid blifvande TC' Deum derefter . 

Komm endörkapten J . A. C Meister skall från och med 

den l Oktober placeras på Stockholms station. 

Oraer för kapten C. F . Ekermanu att, efter afslutad 

besigtnmg af minbåten . H ugin <, taga hemviigen M v er 

Berlin , fM att in hemta upplysningar om P ietruskis minor. 

Ka nonbåten «Alfhild« skall under lO a 12 dagar ställas 

till militiirchefens förfogande i och för und ersökning af 

liimpligbeten af ett föreslaget system för rigtningsöfningar. 

Medgifvand e a tt till skjutskolans tu blmnonor må anviin

das en laddning af 0,025 kg. i stiillet för den fastst1i!d a 

0,034 kg 

Bifall till kommendörkapten A. Lind af Hagebys under

dåniga ansi\kan om 2 månaders utrikes tjenstledighet 

Korvetten "Frej as« bestyckning skall utgöras af 4 st. 

15 cm. kanoner, Armstrongs, Mf83 och af 8 st. 12 cm. 

kanoner, Mf81 samt ökas med 4 st. 38 mm . kanoner, 

Nord enfelts, Mf84 . 

30. Tillåtelse för danska skeppet «Georg Stages« befiilhaf

vare och besiittning att bese varfvet i Stockholm. 

-XII-

Officiela underrättelser. 

Utdmg af generalorder föt· Juli-September 1884:. 

Juli 

« 

(( 

(( 

(( 

« 

« 

(( 

l. Ko mmendör Lindmark skall bestrida militiirchefshefatt

ni ngen från och med den 3 och under den tid mili tltr

chefen, vice amiralen L agercran tz, und er chefens för 

fl ottans mili tärp ersonal tjenstled ighet, utöfvar p ersonal 

chefsbefattningen. 

?hefen å • Ra n« beordras att, efter minöfningarnes slut, 

till Stockholm bogsera minbåten n:o 2. 

4. F aststilllelse å ritning till pansargranat för 15 cm. lm

non, Armskongs, Mf83 . 

7. l: o) att chefsfa rtyget «Drott« skall skyndsamt klasgöras; 

2:o) a tt kommendör P eyron skall vara chef och kap ten 

Nonbohm sekond p å «Drott« ; 3:o att chefen skall ta"a 

befattning med fa rtygets u trustning den 10 Juli sa1:t; 
4:o) a tt «Drott« skall inmönstras den 14 Juli. 

8. Kapten A. P. Lilliehöök skall, t ill följd af annan tj enst

göring, icke deltaga i generalstabens fUltöfningar den 

18-20 Juli. 

« 

9. 

« 

E n af Stockholms stat ions ba ta ljonsläkare skall beordras 

at t såw m nppbörd släkare tj enstgöra å chefsfartyget 

«Drott« under dess nu anbefalda expeditio n. 

Kommendörkaptenen F . A. Facks skall bestrida chef

sl~a~e t för ekipage departementet under den tid kapten 

L1lhehöök af annan tj enstgöring Hr förhindrad att be

fattningen utöfva. 

Ord er för chefen på korve tten «Saga< att efter exp edi · 

tionens slut inkomma med yttrande öfver l>impligheten 

m. m. af 12 cm. halfkursörlavetteru a M/83. 

Medgifvande för chefen på "Drott«, att a fv ikelse från 

h~!. 61 _af regl emente för flott an 3:e delen, må ega rum 

v1d rutm ens uppgörande. 

10. Förvaltaren på «Drott« skall tj enstgöra såsom sekre terare 

bos fartygschefen. 
(( Instrukt ion för chefen å chefsfartyget «Drott«. 



juli 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

Aug. 
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10. Att namngifna officera re, hvilkas befattningar på gi'und 

af nytt reglemente för flottan, 1:a delen, komma att in

dragas, skola med September månads utgång detta år 

upphöra att sina befattningar bestrida. 

14. Kanonbåten «Alfhild« skall klargöras att anviindas för 

karantiinsbevakning vid Kiinsö. 

15. Instruktion för chefen p å kanonbåten «Alfhild «. 

19. Förordnanden för viceamiral Sundin att mra öfver

kommendant, viceamiral L agercrantz :<tt vara militiir

chef i Stockholm, konteramiral C . . P. Virgin att vara 

chef för flottans militHrpersonal, skola med den 30 Sep · 

22. 

24. 

« 

29. 

(( 

(( 

ternber upphöra. 

Skjut<koleafdelningens fartyg skola, eft er afslutad in

spektion, afrustas, afmönstras och nppliiggas, utom lm

nonbåten «<ngegerd«, h vilken förliigges i l:a beredskap 

och afmön stras samt stillles till militärchefens fr;rfogande. 

Bifall till löjtnant W allenbergs underdåniga ansi1kan om 

in- och utrikes tj enstledighet för idkande af sjöfart, från 

skjutskolans slut till el en 20 September. 

Tillåtelse för kommendör Arvidsson, t . f. lotsdirektören 

H. R. Ankarerona och sekreteraren i k. lotsstyrelsen att 

emottaga och bära dem tilldelade ryska ordnar. 

Bifall till kapten Starks underd åniga ansökan om utrikes 

tjenstledighet från och med den 4 Augusti till och med 

den 8 September. 

Tillåtelse för vice amiral Lagercrantz att emottaga och 

bära honom tilldeladt storkors af Badiska Zähringer 

Lövenord en. 

Minbåten «Hugin « skall, efter ankomsten till Stockholm 

afrustas och afmönstras. 

31. 'l' illåtelse för komm endör Lagerberg, kaptenerna Nissen 

och Sundström samt löjtnant Carlsson att emot.taga och 

bära dem tilldelade Hawaiiska ordnar. 

« Fortet n:o 2 vid Kurrholmen skall återgå under befäl 

a f kommendanten på sjöbefästningarne vid Carlskrona, 

sedan behof icke längre förefinnes att användas såsom 

upplags- och förvaringsplats för ladelade granater vid 

flottans varf i Carlskrona. 

l. Ångfartyge t «Sköldmön« stHiles till viceamiral Lager

crantz' förfogande den 2 och 3 Augusti. 

4. Kapten Brusewitz skall från och med el en 6 Augusti 

vara chef på kanonbåten .Ingegerd« i siiill et för kapten 

Hjulhammar. 

Aug. 

(( 

« 

« 

(( 

« 

« 

« 

" 

(( 

« 

(( 

« 

« 
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'l. K a nonbåten «Ingegerd « skall senast el en 15 Augusti 

stiillas till chefens på korvetten «Saga« ord er för kad et

ternas öfningar i ångmaskins och ångfartygs bandterancle. 

Korvetten «Balclers« besättningslista skall uneler före

stående expedition ökas med 6 löjtnanter och under

löjtnanter. 

(( 

(( 

5. 

(( 

8. 

11. 

(( 

(( 

(( 

12. 

« 

13. 

14 

(( 

Bifall till löjtnant Muuthes underdåniga ansökan om 3 

års tjenstlecligbet, från elen l November 1884, för au

stullning i franska republikens örlogstjenst. 

Chefen på korvetten «Balcler« skall el en 22 Septomber 

tag:t befattning med utrustningen. Korvetten skall in

mönstras den 15 Oktober. 

Megifvancle att sabelbajonetter må, i h;inclelse tillgång 

å liimpliga huggare saknas, i elylikas ställe bäras af or

donnanser. 

Tillåtelse för viceamiral L agercrantz att emottaga och 

bUra honom tilldeladt storkors a f Sachsiska Albrechts

orcl en. 

Meclgifvancl e för chefen på «Vanadis« att, på grund af 

bristande vat tendjup å baren vid inloppet till Shanghni 

förbigå donna ha:un m. m. ' 

Tillstånd för kommendör l'antzerhj elm att fortfarande 

bära kong!. flottans p erman enta reservstats nuvaraucle 

uniform. 

Tillåtelse för llijtnanterne W. Dyrssen och Ulff samt 

underlt\jtnant Lindman a tt emottaga och bära dem till

clelacle Hawaiska ordnar. 

Kornm endör Lindmark skall bestrida militfirchefsbefatt

ningen i Stockholm uneler vice amiral Lagercrantz ' tjenst

ledighet. 

Lijjtnant Ekström och underlöjtnanterna Ekelund, Te

land er och W. Hamil ton skola deltaga i liirokursen vid 

gymnastiska centralinstitutet. 

U nel erlöjtnanterna Lindberg, Brandt, Gjerling och L P . Ha 

milton skola, uneler el en tid miuskolane högre kurs fort 

går, placeras på Stockholms station. 

Ordet· om inspektion på korvetterna Saga, Eugenie m. fl . 

Löjtnant E kström skall, efter slutad examen med aspi

ranterna på korvetten «Norrköping«, afpollett.eras der

ifrån för att fort s;itta påbötjad kurs vid gymnastiska 

c en trali ostitu te i. 

Tillåtelse för kapten Smedberg att emottaga och bära 

Bad. ZUhringer Löv(ln-orclen l:a klass med ekelöf. 
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« 

« 

« 

(( 

« 

« 

(( 

« 

« 

(( 

« 

Sept. 

(( 

« 

« 

15. 
16. 

« 

10. 

19. 

22. 
23. 

(( 

(( 

26. 

28. 
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Afrustningsorder för öfningsfartygen. 
Det å «Ran« och «Seid« från Carlskrona kommende

rade manskap skall der afpolletteras och det från Stock

holm till minöfningarne kommenderade manskap skall 

dit åtel'fi.Jras. 
Afdelningschefen för minafdelningen kommendörkapten 

Y. Christierson eger att föranstalta om allenmandet af 

minbåten. N:o 5 och emottagaodet af minbåten N:o 2 

från Carlskrona varf. 
Tillåtelse för löjtnant Kempff att emottaga och bära 

Bad. Ziihringer Löven-ordens l:a klass. 
Korvetten « Saga« skall förläggas under reparation. 

Chefsfartyget <: Drott« skall efter återkomsten ånyo klar-

göras 
«Drott« skall provianteras för l månad. 
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«. 
Faststiilda modeller till «lifrem för underofficerskorpora

leN och «lifrem fur ordonnanser vid skeppgosse- och 

Fjömanskåren. 
Tillåtelse för löjtnant Been att emottaga och biira rid

daretecknet af franska hederslegionen. 
1. Angående ombyte af manskap från båtsmanskompani

erna kommenderadt fl kanonbåten «Alfhild«. 

« 

3. 

4. 

6. 

Ångfartyget «I{arc« skall under högst 14 dagar ställas 

till fortifikationens förfogande för afvägningars austiil

lande vid de ifrågasatta minpositionerna i Stockholms 

skiirgård. 
Intill dess fast&tälda reglementet för flottan, l:a delen, 

träder i kraft skall, vid inträffande förfall för öfverkom

mendauten, embetsutöfningen öfvertagas af den till gra

den främste bland de på stationen i tj enstgöring varande 

regementsofficerare. 
2:ne 45 mm. kanoner, Engströms, Mf83, tillhörande 

chefsfartyget «Drott«, skola såsom lån utlemnas till och 

apteras på Korvetten «Balder« under dess nu förestå

ende expedition. 
Order för chefen· på fregatten «Vanadis« att fråp Hong-

Sept. 

(( 

(( 

(( 

" 
(( 

(( 

(( 

" 

(( 

(( 

« 

(( 

« 
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kong inrapportera, hurnvida Manilla kommer att anW

pas eller icke. 
8. Instruktion för chefen på korvetten ,, Balder«. 

!l. Korvetten « Baldt rS« bestittniugslista s]; all <>kas med 4 

man hornblåsare. 

11. Kapten C. W. Breekström skall vara chef på kanon

båten ,,Alfh ild « från och med den 25 i stililet för kap
ten Lidman. 

« Kanonbåten «Astrid« skall rustas för att omkring den 

l November aflösa kanonbåten «Aifhild « såsom karan

tunsbevakningsfartyg vid Kiinsö; att « Alfh ild « derefter 

skall utgå på vinterexpedition till vestkusten . 
« 

12. 

(( 

c 

(( 

« 

« 

16. 

(( 

Tillåtelse för storbritanniska marinattachen Kapten E . 

H. K ane att bese flottans ctablissernenler i Carlshona, 

Chefsfartyget «Drott« skall, efter återkomsten till sta

tionen, 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 sjöförsvarsdepartementels kom

mandoexpedition efter kom.-kaptenen G. E. Ulff. 

BesHimmelser rörande hvi lka personer som tillhöra flot 

tans stab. 

Uppgift på officerare beonlracle att, enligt i nya regle

mentet gjorda besttimmelser, bestrida vissa befattningar 

vid flottans stationer. 

Kommendör Liudmark, lmptenerna Bretzner och v. Die

derichs skola frtm den l Oktober tills vidare tjenstgura 

i sjöförsvarsdepartementet under chefen f 11r flottan s stab . 

Alla ett krigsfartygs privilegier skola tillerkiinnas de bri

tiska koloniernas beviirade fartyg, h vilka föra den för 

detp bestUmeJa flagga med vimpel. 

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 militärpersonalschefen. 

17. Kommendör Peyron skall fr å u den l Oktober placeras 

på Carlsln·ona station. 
« Chefen på kanonbåten «Alfhi ld«, kapten C. B::eckström, 

har att ställa sig till efterrii ttelse den för kapten Lidman 

utfiirdade instrnktion i egenskap af karanttinsbevaknings

befUlhafvaro. 

19. Tillåtelse för kopteramiralen, friherre F. W. von O t ter, 



Sept. 

(( 

« 

(( 
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kapl en Carlhcirn-Gyllcnsköld och direktör Grahm att 

emottaga och blira dem tilldelade dekorationer af Mo

nacoorden S: t. Carl. 
20. Order för chefen på korvetten «Balder«, att «Försh1g 

ti ll skjutinstruk tion för flottan« skall pröfvas under före

stående expedition, hvarefter yttrande derom skall in

lemnas till chefen f<h· sjöförsvarsdepartementet. 
" Miub!Lten åiugin« simll skyndsamt rustas och stilllas till 

varfschefens fiirfogande för ansiiiilande af försök till ut

n >nand e af dess !Umplighet såsom förebild vid nyanskaff

ning af dylik materiel. 
25. FörlinLirade ee i förslag ti ll reglemente för flottans un

dervisningsverk att, i enlighet med nytt reglemente för 
Hottau, l:a delen, af den 10 Jul i 1884 tilllimpas från 

och med den l Oktober. 
2\J. Order för chefen P'l korvetten q Bal der«, all «Förslag 

till tilliigg n :o 8 ti ll arti lleri exercisreglemente för flottans 

fartyg« skall under expeditionen pröfvas och yttrande 

dcröfver afgifvas till chefe n för sjöförsvarsclepartem entct. 

30. Kaptenema frih. B:unekow och von Feilitzlm samt löjt

nanterna Sandström och von Eckermann hafva beordrats 

tjenstgöm frän och med elen l Oktober i marinförvalt

ningens intendent-, min- och artilleriafdelningar. 

Sammandrag af lwngl. bref och embetsslirifvelser, 
utgångna från kong!. sjöfö i·svarsdepartementet 

under December 1883-Febr. 1884:. 
Dec. 14. 

(( (( 

(( (( 

(( 

(( 

« (( 

(( 

Fullmakt för G. T. W. Bnrkman att vara föreståndare 

för navigationsskolan i Hernösand. 
Fullmakt för J. F. Nordbeck n t t vara intendent i kong!. 

flottan . 
Angående ytterligare :wvisning af medel för byggande 

af en multipelkabel-båt jemte fi1ststullelse af ritning:Lr 

till elen senare. 
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 lifrHdtlnings

austaltema. 
Ang. uppforande af en kajbyggnad vid Brernli lotsplats. 

Tio kad etter få nUstkommande höst vinna intri<de vid 

lwngl. sjökrigsskolan. 
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Dec. 14. Angående kap ten A. Pettersens 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 traktaments

ersättning tilldelade lotsar, hvilka varit inkallade som 

vittnen vid krigsrUtt och Kongl. Maj:t funnit kammar

rättens utslag lagligen gruncladt, så har Kong!. Maj :t 

med afseende på hvad i målet förekommit, velat i nå

der medgifva, att Ankarerona för de honom till utgif

vande ådömda 639 kr. må erhålla godtgörelse med ena-

(( 

(( 

(( 

Jan. 

« 

(( 

31. 

(( 

« 

12 . 

18. 

« 

handa belopp, att utgå af 5:te bufvudtitelns extra utgifter. 

Stater och arbetsplaner för anviiuclandet af anslaget till 

fiottD ns nybyggnad och nnd erhåll år 1884. 

200 kronor a'lvisas ytterligare för inköp och underhåll 

af biicker för skeppsgossekårens behof. 
Angående afslag å kapten 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 Klipenhamn för öfvervarande af skjutförsök. 

Angående kostnaden för omläggningen af vattenlednin

ge n und er våta grafven vid Hvita krog 
Angående arbe ten och anskaffningar till sjöfartens be

tryggande att utgå af behållning och öfverskott å lots
verkets medel från föregående år, samt af fyr- och båk

medel 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. Kock, a tlidit till följd af sjukdom, so~r. han upp

gifves hafva ådragit sig i tjensten, lemnand e henne och 

4 minderåriga barn i de torftigaste ornsttindigheter, till
delas en nådegåfva af 100 kronor. 

« 25. Angående afslag å ifrågasatt afiöningsförhöjning för upp-

bördsmännen å Kungsholmen 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 ge

neralordern den 21 Augusti samma år vore bestlimd, 
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« 

Febr. 

(( 

« 

« 

[25. 

(( 

8 

22 

29. 

« 
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bii fvit genomförd och i den mån s1ida nt llimpligt kan göras 
utan vii~entl ig rubb ~:; i ng af tur och åldersförh ållan den 
bland de und erofficerskorpornler so m iiro afse dela att 
befordras till underofficerare - utniimuingar till lägsta 
nnderofficersgmd vid kungl. flotta ns militära underoffi 
cersstater få verkstilllas ntnn hinder af de in skriinlmin
gar i afseende på utn ii mning ti ll liigsta underofficers
gmden, som i regle mentet fUr J-\oltan l delen e 33 mom. 
2 iit·o föreskrifna, med fUreskrift derjemte, att under
officerspersonalen vid minörstaten skall, sil vidt möjligt 
iir , först kompletteras 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 undertaliga underofticersstaterna, skall ega före
triide ti ll befordmn framför illdre und ewfficerskorporaler 
vid fUrst niimnda station, hvillm icke vilja underkasta 
sig en sådan fUrflyttuing. 
Af.~lag å undcrd. hemställa n att kong!. sjUkrigsskolans 
liinwe i navigati on och vapenlära måtte, hvad auginge 
ciagallönings och inqvarteringsbidrags åtnjutande, blifva 
likstulJa med inform ations- och kadettofficerarne . 
Angående vikariatsersiittning åt lmmmarskrifvaren vid 
flottan s station i Stockholm J. E. L agerholm ftir skU
tande af inventariefUrvaltaretj ensten under ordinarie 
innehafvarens semester. 
Kong!. l'Ylaj:t har medgifvit att 450 kronor å rlige n m 
utdelas till hvardera af fyrp latsernas Winga, l'Yl åseskiir 
och Nidingens fyrperso nal fUr vården och skötseln af 
derstfides inriittade mistsirener. 
Officerare, hvillm utöfver stat eller tillfälligtvis kommen
deras till tj enstgUring i kong!. sjöförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition eller i flottans öfverstyrelse, skola 
i inqvarteringsbidrag, för år räknadt, uppbära 400 kr. 
Kaptenen vid Göta artilleri regemente R. Tellander och 
l :e konstapeln vid samma regemente C. F . Gustafsson 
tilldelas, för den tid a f 58 dagar, som de, j emt.e annan 
bcsigtning, varit sysselsatta med besigtning af projek
tiler för flottans !'likning, den förre 17 4 kronor och den 

senare 58 kronor. 
Kongl. Maj:t har medgifvit att lavetter till en vid Bo
fors tillverkad kanon och fyra hos firman sir W. G. 
Armstrong, Mitchell & Comp. i Newcastle upon Tyne 
tillverkade kanoner få hos utltindsk fabrikant bestiillas. 

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

Okt. 

" 

2. 

" 

13. 

" 

Tillltt r. lse för flaggstyrman C. A. Österberg och flagg
maskinisten J. G. Pettersso n att emottaga och biira 
dem tilldelad Badisk förtj enstrnedalj i gu ld. 
Kaptenen H. G. Westman skall vara chef på kanon
båte n ,, Astrid « under dess expedition till kamutHnsbe
vakning vid Kiinsö. 
Insnnktionc;r för chefErna pft ka uonbåt.arne «Astrid« och 
«Aifhild «. 

Bifall ti ll kommendörkaptenen och ridcl. m. m. A. C. 
Schi>nrneyrs underdåniga ansökau om in- och utrikes 
tj enstledighet frfm och med den l Nove mber till och 
med den l Oktober 1885. 

17. Tillåtelse f,; r 7 kadet tkorporaler att, efter vid sjökrig~ 

skolan genomgången sjUufficerscxamen, biira kougl. flot
tans underlöjtuan tsuniform. 

24. Underlöjtnanterna Sundholm, Adelsi;öld , Kraak, grefve 
W achtm eiste r , Liepe, Fallenius och frih erre Henne lin 
placems pft Carlskroua station. 

25. Tillåtelse för und erlöjtnanten i kong!. flottans reserv, 
friherr e F. O. af Ugglas att biira den fi5r nHmnrle reserv 
faststiilda underlöjtnantsuniform. 

2\l . Med upphUfvand e af den l'iir Ufverkommendanten i 
Carlskromt und~r den l Sept. 1877 ntfHrdade instrnk
tion, ha r f<>myad sildan iustrnktion blifvit af K. !11:t i 
m1der fasts tiild. 
K onteram iralen C. l'. Virgin, amiralitetsrådet A. K. 
Gasslander, lwmHJ endUreu C G . Lindmark, kommendUr
kapten 1\f P. v. Kruscnst jerna och kapten C. G. W. 
Bretzuer skola utgUra en kommiss ion, ·som skall före
taga granskning af reglement et fU r flottan , III delen, 
sjötj eustgöringen, och så for t liimpligeu ske ka n, afgifva 
gem ensamt förslag öfver hehöHiga fMii ndringar deri til 
chefen för kong!. sjöförsvarsdepartementet. 

NoY . l. ' K aptenen O. Lindbom skall i egenskap af sekreterare 
hitriida den tillsalta reglementskomm iss iouen vid gransk-
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ning af reglemente fUr flottan , III delen, sjötjenstgu
ringen. 
!(anoubi\tarne • Verdaude « och «Skagul« samt briggen 
«Falken« skola förl iiggas under reparation. 
Pansflrbi\ten «Svea« skall tillhöra Carlskrona station . 
Af K . M:t i nåder fastsUild instruktion för chefen f,,r 
flottans stab. 
Tillägg till instruktion för chefen pi\ fregatten • Vanadis«. 
Medgifvande för kernmendöreu O. Lagerberg m . fl . o ffi
cernre pil fregatten «Vanad is« at.t emot.taga och bil ra 
de m tilldelade J apanska ordnar. 
Kaptenen H. K. H. hertigen af Gotland skall, efter 
fr egatt~Zn «Vanadis« afgång fr[in Ceylon, fMriit.ta sckonrl
tj 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 och 
uppliiggas. 
Kapten C. G. W. Bretzncr skall tills vidare tjenstgi•ra 
såsom adjuta nt hos ~he fen för flott ans stab. 
Tiind- och syftstationerna t iii minspiirrniugarna vi u stora 
inloppet till Carlshona slwla till s vidare stilllas und er 
kommendantens pi\ sjöfiistn ingama vid Carlskrann till
syn och vård. 
Från den l April liro nedannilmnde officerare förord
nade till inspektörer för fö ljande distrikt af bi'ltsmans

h1l!let, nemligen: 
kommendör N. A. Fischerström för Östra distriktet; 
kom -kapten F. L . Andersson fiir V est ra distriktet och 
kom.-kapten C. W. Hjelmstiero a för Norra distriktet. 

1 underofficer och 5 man skola beordra~ afresa till Gö
teborg och Kill~sö, för att tills vidare öfvertaga militUr
bevakningen vid Känsö karantiinsplats. 
Order för chefen p ii kanonbåten «Astrid « att efter af
lemnande af karantiinsreglementen och föreskrifter till 
den nnderofficer, so m skall tifvertaga bevakningen , med 
kanonbilten 1\tervilmla till Stockholm. 
Order att del skall åligga kompanichef att anbefalla 
utstrykning eller nedflyttning inom uppmuntringsklass 
för båtsman, h vilken , niir han icke Hr uppfordrad till 
tj enstgöring, åliigges si'<dant straff att ntstrylming m eller 
nedflyttn ing inom uppmuntringsklass bör följa. 
Kanonbil ten «Astrid« skall, efter åte rkomst en till sta-
1ionen, nfrnstas, afmönstras och nppliiggas. 

l 
( 
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22. Tillåtelse f,;r mamungemor O. Hult att emottaga och 
biira officerstecknet af Monaco -orden S:t Carl. 
Fastst.iillelse :'1 •benämning och förkortad beteckning 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:. 

(( 

April 

(( 

21 . Kongl. Maj:t ha r medgifvit att d~o af kong!. flottans 
officerare, som 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 den tid so m officerante nu tjenstgjort vid sji\karle
vcrket eller dess mätningar få vid bestUmmandel af ar
vodenas belopp rliknas d('m till godo. 
Kaclettkorporalen A. A. Herm elin tilldelas ett exemplar 
i guld af medaljen u ta f 5:te sto rleken , med inskrift: 
«för beriimliga gemingar«, att i högblått band med gula 
kanter bUras å bröstet. 

4. Kong!. Maj :t har arrvisat 2406 kronor 86 öre att utgå 
siiso m godtgörelse för öfverskjutande kostnader, öfver 
ucrHknade, för minbåten «Seids• anskaffande, uppliig
gande och hemfiirskaffaude samt «Pol hems« apterande 
t ill minfartyg. 
Trenne mUsterlotsar vid Hönii lotsplats i Göteborgs 
lotsfn rd elning, hvilka liro pensionsmessiga, få i öfver
cnssUimm else m ed deras egen ansökan förflyttas till öf
vergångsstnt emot en årlig ersiittn ing till dem hvardera 
a f 500 kronor. 

n. Kong!. Maj:t har i nåder befalt, att fi\rsök med bom
nibhut skola ega rum i enlighet med en af kaptenen 
m. m. C. F. Ekermanu och hmiska bitriidet vid min
d cp a~·tementet ft Stockholms stat ion civi lingeniören W. 
Cronq uist uppgjo rd promemoria, mer! fc'>rstiindigande 
fi.ir marinförvaltningcn , at t. utöfver de 3000 h onor, som 
redan fi nnas för lindamålet anvisa de, af om hiinclerhaf
vancle medel 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 deltagande i 
desamma lemna, hvarföre !ifven norsim regeringen m [, 

und errlittas , att hind'l r icke möter för Norge a tt llll del
taga i försi>ken och först framd eles bestiimma sitl Li 
dmg i kostnaden för desamma. 

D. Kong]. Muj:t har i n[td er medgifv it, att en ny, i vissa 
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 stipendium motsvarande 2000 francs. 

18. · Ett förråd shus för förvarand e af laddade projektiler 
får oförtöfvadt påbörjas 

« Kong!. Maj:t ha r i ullder befalt, a tt innehufvare a f ue
daunlimnde nyinr1ittade befattningar · hos lotsstyrelseu, 
hvilka på grund af giillande reglemente för amirali tets· 
ln-igsmanskassan måste auses berättigade till delahighct 
i samma kassa, skola, und er iakttagande af de för åt
njutande af sftdan förmtm i allmUnhet stadgade vilkor, 
tilläggas pensions- och gratialsrlitt: 

wspektären lika med kommendörkapten 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 befattningar i förvalt
niogen af sjölirendenn var förenad före 1858 års bö1jnn; 

a tt sekretentren, so m nu åtnjuter pensions- och gra
tialsriltt enligt den för en kanslist 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 förenfld med sekreterare be fatt
ningen i förvaltningen af sjölirendena samt 

att pensions- och gm tiaisatgifterna flir of van om fur. 
mlilda befattningar, skola, hvad angår sekreteraren , som 
flirut haft delegarerlitt i kassan, beriiimas från och med 
den l J anuari 1884 samt för dc öfriga fr[m och med 
mimaden nHst efter den, då fu llmakt å tj ensten erhålli ts . 

« På förfrågan af generaltullstyrelsen huruvida den i e 14 
nf nåd. förordningen af den 12 Nov. 1880, angåend e 
skeppsmlitning, medgifna rlilt till afgiftsfrihet i svenska 
ha mnar för vissa rum å ungfartyg som idka fart iurikes 
orter emellan eller till vissa f't·limm ande i närheten af 
8veriges kuster beJ;igna hamnar, må tillgodonjutas af 
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andra lin svensim ångfartyg, har K ong] Maj :t i nftder 
förklara t: att, då den af generaltullstyrelsen åberopade 
ii i gliilande skeppsmlitningsförorduing icke innehåller , 
a t t den f!eneraltullstyrelsen deri lemn llde rUtt tltt bevilja 
afgif't sfrihet fii r vissa rum u ungfartyg icke Ur inskt-iinkt 
till ullenast sve1"ka ångfartyg, K ong!. Maj: t finner ge
nemltullstyrelsen oförhindrad att efter sig företeende 
omstiinu igheie r bevilja ansökningar om sådan af'gifts
frihct lifven llf redare för eller beflilhafvare å utllindskt 
ångfartyg. 

April 18. En Hirare i kemi och Biran om sprHngiimucn må mot 
e tt årligt arvode af 400 krono r anstUllas vid minskolan 
å Stockholm s station och får niimnde befattning upp
elragas åt ha1~ d elskemisteu A. W. Cronqvist, h vilken 
redan lir llnstlild såsom kemist vid varfvets laborato 
rium. 

" " I afseende på de an miirkn ingar revisorerria af 187 9-
1881 t'trs riikenskaper öfver amiralitetskrigsmanskassan 
framsUilt, har Kong!. Maj:t förklarat, rörand e 4:de punk 
ten att för eskriften i 9:de punkten af nåd kungörelsen 
den 24 Novemb er 1876, sådun den lyder i kungörelsen 
clou () Juni 187 9, icke utgör hinder för dPm som efter 
erhållet a fsked med pension från tjenst vid flottan, 
vunnit anstullning såso m månadslönare pil. varfsstat., att 
lwmm~ i å tnjutande af stadgad fyllnadspension mmt, 
betrUffande det af reviso rerna i lO:de punkt en fram 
stli lcl:t förslag ti ll åtskilliga Hudringar i giillande regle
mente för kassan, funn it, med afseend e å föreskrif te n i 
ii 11 7 af samma reglemente, summ a förslag för niirva
rande icke fiira nleda till Kongl. Mnj:ts nftd . åtgiird . 

« " Kong!. 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 styrelsen och förvaltningen af amiralitetskrigs
manskassan den 213 Oktober 1838, sådant detta lagrum 
lyder enligt Kongl. Maj :ts nåd. bref den 2 Febr. 1856, 
skull erhålla följande lydelse: 

e 11 3. 

5. Viiljes revisor, som icke lir stat ionerad i Cm·ls
krona, nju te han a.f kassan under resan och revisions
tid en, utan afseende pit grad, dagtraktamente med ett 
belopp af 8 kronor iifvensom crsiittning för sjelfm resan 
i en lighet med besWmmelserna flir 3:dje klassen i nftd. 
resreglementet den 11 Februari 188l. Hevisorerne anses 
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und er revisionstiden vara komm end erade och sålunda 

befriad e frå n anna n tj enstgöring. 

En af marininge niören O. Hult gj ord und. ansökan att 

ha n - eniir det s. k. konst ruk tionsinformationpofficers

bost1ill e t, hvilket genom kong!. brefvet den 4 Juli 1868 

Llifvit nuslage t å t d en niirmast und er chefen för iuge 

niördepartemente t derstiidcs stående mariningeniör, år 

188 1 vid dåvarande innehufvarens befordran till chef 

f<h· nHmnrla departement, bort tillfalla sökanden, m en 

Kongl. Maj :t genom nådigt bref den 20 .Januari 1872 

medgifvit bemiilcle chef att till s vidare innehafva samma 

bostiillc mot en årlig a fgift af 500 kronor - sökanden 

måtte till erklinnas inqvarteriugsersii tt ning för den tid 

han till fil ljd hiiraf va rit och fortfarande vore i mist

ning af bosUill e t , har Kong!. Maj:t funni t godt lemutt 

utan afseende på den grund, att., eniir Kong!. Maj:t uti 

n1td. skrifvelsen el en 23 Noveutber 1883 förklarat, att 

den under den 14 8 epte mher samma år fastsiiiida för

d elning af bostiillsl:igenheterna vid flottans station i 

Carlskrona, hvarigenom ifr!1gavarande Lostlille blifvit tillo• 

vid are upplåtit till chefen fö r ingeniördepartementet 

skulle i afseende å samma bostiill e fortfarande vara giil

laucl e samt att mariningeniö r författningsenligt icke eger 

ruttighet att, derest bosUille ej af honom iunehafves, i 

s tiill et erhålla iuqvarteringsersii ttning. 

Angående kammarskrifvaren J. A. L. Åsbrink tillm·kUnd 
vikariatsersiittning. 

Kong! Mnj:t ha r icke funni t skiil fiista nftd. a fseende 

vi d tve une af unde roffi cerare vid flottan s stationer i 

Carlskrona och Stockholu! ingifua underd. ansökningar, 

a tt på anförda skiil , under sj ökomm enderingar, komma 
i å tnjutande af dietpenningar . 

1\ongl. Maj :t har behaga t lemna utaa afseende de bc

sv iir som af förre båtsmann en C. F. Westergren Glad 

i und erd . blifvit iugifna angt'tend e förviigrad pension m 

a mirali tetskrigsmanskassan iifvenso m hans, i händelse af 

besviirens ogillande , und erd. ansökan att af gunst och 

nåd erhålla pension ur näm nde kassa. 

K ong!. Maj:t ha r funnit godt lernoa utan afseend e e n 

af enkan A K. Östenssrm iugifven skrift deri hon p tt 

a t:förda skUI förnyat en hos K. M:t furut framsmid men 

a lslagen Legliran om afsked fur siu son skeppsgossen 
A K. Östensson. 
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Fullmakter för N. A . Fischerstriim att va ra kommendör 

i kong!. flottan , A. F. H. Klintberg a tt vara kommen

dörkapten vid kong!. flottan, Y. N. Christi et·son att vara 

kommendörkapten i kong!. flottan, N . G. Sundström att 

vara kapten i kong!. flottan, A. B. Ju cl samt C. G . A. 

V. Flach att vara löjtnanter i kong!. flottan. 

Löneresolutioner för kommendören m. m. O. Lagerberg 

m. n. 
Ft'rordnande för kommendör U! ner a t t vara varfschef 

vid flottans station i Stockholm . 

Angående a nvisande af med el, ntöfvt r beviljadt nnslag, 

till a nskaffning af en ft ngslnp. 
Angående en r erkmiistares austiill ande såsom bitriide 

vid tillsynen a f ångkorvetten ,, Frej as• nybyggnad . 

Angåend e tomtpla ts för Mönsters lotsuppassniugshus. 

L öj tna nt A. Been, som har nusiiiiln ing i fran ska örlogs

marin en, tilldelas för 4:cle tj enstledighctsåret ett års st i

pendium motsvarande 2000 fran cs. . 

En af kustsergeanten C. F . Holm ingifven skrift, deruti 

han på anförda skiil förnyat sin hos militUrchefen i 

Carlskrona vid särskilda. tillfällen tillförne framstiilda 

men af militiirchefen afslagna anhålla n om afsked fiir 

sin son skeppsgossen C. F. Holm har Kong!. Mnj:t be

hagat lemna utan afseende. 
Kong!. Maj:i har befallt att allmiin kungörelse rörande 

lindring af giillande besigtningsreglemente för flottan i 
afseende 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. Beeus bordskostnader ombord å tra nsportfartyget 

«Le Messager << . 

Angående förordnande för löjtnant F. O. Bothen att 

vikariera för byggmUstaren vid flottans station i C:lrls

krona A. Blix . 
Angåend e a nvisande af medel för till verkning a f ka nonll\s . 

KongL Maj :t har medgifvi t chefen å k01·ve tte'l «Saga« 

att för den blifvande expeditionen förhyra enskild per

son silsom hofmilstare mot å t njutande af de förmåner 

som , enligt reglementet för flottan, ombord tillkommer 

1 :a klassens sjöman, korporal , om han Hr hofmlistare, 

nemligen i ett för allt portiopsbeloppet deri inberiiknadt 

l ,Bo kr. pr dag. 
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l G. 1\:ougl. Muj:t har medgifvil att 19889 kr. fli anviinuas 
fiir iuklip och tillv erknings rUtt m. m. af ett visst slag 
patentemde undervatten.;minor. 
Fullmakt för kommcndödmpt enen m . m. T. A. Anvids
son att vara komm endur i kong!. flottans perman cntn. 
reservstat, hvarvid K . !vl: t ti llika förklarat alt kommen
rlur Arwid ssun skall bibehållas vid nu innehafvand e liin 
enligt 1813 i\rs P. tnt för officerarne vid iwngl. flot ta n 
samt att, då således någo n f<irbiittring i hans aflöuings
och peusiousf<l rmåner icke kommer a tt ega ram denna 
befordran icke medför skyldighet fö •· honom att vid viss 
i'dder ur tj ensten afgi\. 

23. Augiiende regleriugcn af utgifterna uud cr riksstatens 
5:te hufvudl itel fur ih 1885 . 

30. Augfiende kapten U. F. Ekormanns beordrande att a f
rest\ till England flir att deltaga i hesigtningen af min
bilte n «Hugin« . 

,, Angående minbåten «<-Iugins« Ufvcrförande till Stock 
holm. 

<< Af de för 1883 af do ii lots- och (yrmedle n uppkomna 
!Jespariugar skola 200 kronor siiso m niidegåfva tilldelas 
lotsi\ldermannen J. Breekström och reste n ntg<",ran de 
40\J2<! kr. 7 iire, stiillns till Kong!. 1\iaj:ts framtida fur-

« 

fogande. 
· 1G3 kr 

nant G. 
'i 4 öre fi': ntbetr. las såsom ersHttning fur !Ujt
Dyrssens bordskostnader å transportfartyget. 

«Le Messager << . 
« Liijtnant A. B. J no! tilldelas e u grat ifikation af 200 kr. 

som ersHttning för ko~tnade r i och för Mariehcrgsknr
senR geuomgi'1end e. 
1\.omm endörcn m. 111. grefve A. R Uronstodt t.illd cb s 
ett nndcrstöd af 500 kronor. 

i 
l 
~ 
l 

\ 

't 

Rättelse till 5:te häft. 1884. 
S"d 311 2:a rad. uppifd\n: står << Bsmeralda«, bör vara <<lV~agel-

1 ·h ~fter till'lgges: och endast en slutat med fullstiind1g se-Lctnes«, var · ' H l E sme 
f .. ·f ·t et nem! igen den emellan « u ase ar <, o c l « -ger ur pansal ar yg , 

ralda«. 



Ticlslcrift i S öväs ende t. 1-

l i 

m' 9 8 7 o s i,. 3 .? 1 o mFot 
L_l__-L.L~__j__L_ _ _L_j__"======='J 




