
1885.
48:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.



. Jan. 

(( 

« 

(( 

Officiela underrättelser. 

Ut(h•ag af generalordet· för Janual'i-Februari 1885 . 

2. 

7. 

9. 
10. 

16. 
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Medgifvand e för kommendör O. Lagerberg m fl. officerare och ve

d erlikar pit fregatten " Varm dis« a tt emottaga och biira dew till

delade Siamesiska ord nar. 

Kap ten Smedberg skall , j emte eget kompani , tills vida re bestri:la 

chefskapet fiir Södermanlands 2:a båtsmanskompani i st:illet för 

insjuknndc kapten St•dermark. 

K a nonbåten Asl•ig skall afrnstas och uppliiggas. 

Den ti ll best ridande af militiirbevakningen vid Kiinsii karantUn s 

plats beordrad e personal skall indragas och till stationen återviinda. 

En underoffice r, utöfver det i stat bestUmci a antal, skall inkallas 

till tj enstgUriug vid i::ltockholms station och ställas till regleme nts · 

kommissionens förfogande. 

Ca rlsin-ona och Stockholms stationsbefiilhafvare skola tillhand agå 

reglementskommissionen med sådann uppgifter och utlåtanden, som 

af d ensamma må pröfvas erfo rd erliga i och för marbetandet af 

reglemente för flottan, III delen, sj ötjenstgöringen. 

l !l. Order för chefen på korve tte n «Balder« att med korvetten besoka 

Alger, f<ir att d er ombordtaga och till Sverige hemföra en del 

konstföremål, h vilka konsul N ordströ m i Alger anhållit få såsom 

gll.fva öfverlemna till nationalmuseum i Stockholm. 

« 24 . Mcdgifvand e för fyrmiistaren C. J. S teinbach och fyrvaktaren K. 

J . H enriksso n vid Utklippans fy rsta tion att emottaga dem af H. 

K. H furslen af Mouacco h vard era ti lld elad minnesmedalj i sil f· 

v er för deras välförhålland e vid yachten « Hiroudelles• strandning 

på Utklipporn e . 

27. T illåtelse f<• r franska militiiraitacheen capita ine H . Appert att bese 

kong!. flott ans varf i Stockholm. 

F ebr. 2. Order fur chefe n på korvetten « Balrler« att i Alge t· ombord toga 

och till Sverige hemföra så mycket artiklar från utsUilluingen i 

Blida, som utan eliigenhet kan rymmas ombord. 

« Medgifvand e för chefe n på fregatten «Vanadis « att i Aden fö rhyra 

~iirski ldu eldare, om si\ a nses liimpligt, för gå ngen genom Röda 

hafve t. 

5. Den an miilan officer tillhömnd e kong\. flottans rese rv, på grund af 

kong!. bref1•e t d en 30 Maj 187 9, e ge r att göra, bör bildanefter 

.giirns till kong!. sj öfursvarsdepartementets lwm manrlo expedition. 
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5. Ofticer vid kongl. flott an, so m vid Carlsin-ona sta tion ge nomgår 

officersklassen i minskolans liigre kurs, skall hitdanefter vid skolans 

öfn ingsexpeditiou , und er ledning af informationsofficern , meddela, 

~ådan kiinuedom om stora och vestra inloppen till Carlsin-on a m. m., 

att han, oberoende af flytand e sjömärken, kan, utan lotsbitriid e, 
und er vanliga förhfdland eu, viigleda flottans mindre fa rtyg. 

n. Kommendilrkapten N. J. M. Hallström beordra s . att öfve r i::ltokk
holm afresa till England , och om så skulle erfordras till F rankrike , 

för att under högst en månads tid söka förviirfva erford erlig kän
nedom om eu del lindringar i frll·tygs takling. 

« 18. Rnstningsorder för korve ttem a •Saga <', "Norrköping« och «Euge-

nie«, kanonbåtarne «Astrid « och «<ngegerd «, 2 st . stfmgminbåtar, 

briggame «Gladan «, «F alken« och «Snappopp «, skolfa rtyge t 

«Stockholm « och kunonbåteu · Blenda«, flogkranpråmen n:o 2 

j emtc minbåta r, monitom «Tirfing•, kanonblitame «Edda• , «Rota«, 

«Skuld•, «Alfhild« och «Sigrid «, chefsfartyget •Drott«, augfartygen 

. Valkyrian • , «Sköldmön« och «Kare« , minbåtarne «Hugin•, «Seid« 
och rRolf«. 

19. Medgifvaude att kännedom om Whiteheadska minans tillverknings

siitt och sammansiittning mit medd elas kapten O Norrbohm. 

« 20. Faststiild ny modell till huggare f<it' underofficerskorporaler. 
23 . Medgifvande för fö rre komm endörkaptenen i kongl. flottan C E. 

de Champs att for tfarand e bii m kongl. flottans nuvamnde :mi form. 
« 24. Rustningsord er och besii ttningslistor för sjömiit.uingsfart.ygen «Gu-

staf af Klint« «Svalan« och «F alken«. 

« « Order för chefen på fregatten • Va nadis« att först i Gibraltar taga 

befiil iifver korvetten «Bald er• samt hissa afdelningschefstecken. 

26 . Till chefer och sekonde r på nedanniimnda fartyg ii t·o beord rade: 

på korvt>llen «Saga«: chef kom -kapten J . A. C. Meister, sekond 
kapten L. L. von Hom; 

på korvetten «Norrköping«: chef kom.-kap ie n O. R. Nord en
skjold, sekond kapten F. W. L ennman ; 

på korvetten «Eugenie• : chef kom.-kapten, frih . F. 'vY. Bennct 
sekond kapten C. O. F . Lj ungqvist; 

på skolfa rtyget «Stockholm •: chef kom . kapten G N. a f 1\lerc-
ke r, sekond kapten J. C. Grischotti ; 

på kanonbåten « Blenda«: chef kapten J . A. C. f~ keliif ; 

på kanonbåte n <Ingege rd «: chef kapten C. A. O. Molin ; 

på briggen «Gladan«: chef kap ten C A. Puke ; 

på briggen « Falke n•: chef kapten O. Pettersen; 

på brigtre n «Snappopp «: chef löj tnant E. G. D . Mmchel; 

på chefsfartyget «Drott «; chef kom .-kapten C. Lundgren, sekond 
kapten O. Lindbom ; 

pii ångfartyget,, Valkyrian«: chef kapten G. J. Sjöberg; 

-- III -

på kanonbåten <( Astrid «: chef kapten C. E. 3mith ; sa.1nt 

på kanonbåten «Sigrid • : chef kapten C. G von Died erichs. 
l<'eht·. 20. Till nfdelningschefer ii ro beordrade : 

f•ir skjutskolan: kom. kapten .G . N. af Klercker; 

för skeppsgossebriggam e : kom .-kapten G. B. Lilliehöök; 
f, ;r minafdcluingen: kom -kapten Y N. Christierson. 
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Officiela underrättelser. 
Utdrag af generalorder föt• Mar!i-Maj 1885. 

Medgifvande att ångaren «Carlshamn« må intagas i varfvets docka 

i Carlskrona, för att mot ersättning iståndsättas. 
Kanonbåten «Alfhild« skall i slutet af Mars månad . återvända till 
Stockholm. 
Utöfver besättningslistorna skola kommenderas: pA kor.vetlen •Norr
köping« 3 och på korvetten «Eugenie« 4 underlöjtnanter. 
Bifall till underlöjtnant Natt och Dags underdåniga ansökan om 
tre månaders tjenstledighet från och med den l Juni för helsans 

vårdande. 
Medgifvande för kapten Starck aU, med tlilträdande af sin befatt
ning som chef för Östergötlanc;ls båtsmanskompani må anstå intill 
den l Oktober. 
Underllijtnant Brandt skall efter slutad minkurs fortfarande tillhöra 
Stockholms station. 
Kommendörkapten Ekermanu skall afresa till Carlskrona för att 
tjenstgöra såsom ledamot i den at KongL Maj:t tillsatta minkomite 
samt dervid tag~> vägen · öfver Köpenhamn, för att söka erhålla 
kilunedom om minpersonaleu~. organisation i Danmark. 

« « Order för chefen på 'Balder» att från Marseille afgå till Gibrahar 
samt der stiilla sig under chefens på fregatten «Vanadis» befäl. 

« 13. Kapten Ingelmm~s tjenstgöring' såsom chef på lotsverkets ångfartyg 

Ring skall upphöra mPd September månads utgång 
« « Kommendören Th Cederström och underlöjtnanten G. Wallenberg 

skola fi·ån och med den l Oktober placeras på Stockholms station. 
« 14. Faststäida «Tilliigg till artilleriexercisreglemente för flottans fartyg«, 
« 16. Löjtnanterna Ekström och Ekelund skola genomgå fullständig pe-

dngogisk kurs vid centraliustitatet. 
" 17. Kapten C. Posse skall, förutom honom lemnadt nådigt uppdrag att 

vara ledamot i minkomiteu, jemviil vid stationen föra betälct öfver 

Bohus l :a båtsmanskompani 
« 19. Order för chefen på «Vanadis« att frän Gibraltar med fregatten 

afgå till Carlskrona, samt att beordra chefen på «Baldet« att dit 
!Ltfölja fregatten och böra båda fartygen der intriiffa se.nast den 

30 April för vidare orders erhållande . 
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Tillåtelse för mariningeniör Hult att emottaga och bära honom 

tilldelad t kommendörstecken af Monaco-orden St. Carl. 

Kanonbåten «Alfhild « skall, efter återkomsten till stationen, af

rustas, samt sedermera framd eles klargöras för att ånyo kunna 

utgå pli expedition. 

Tillåtelse för löjtnanten A. W. Wallenberg att emottaga och btira 

honom tilldeladt rictda:r~ko'rs af kong!. danska Dannebrogsorden 

Medgifvande att k:innedorn om den W biteheadska minans tillverk

ningssät~ och sam:mans~ttn,ing ItJå rqe~d(llas , vct:lit:Ulis\~ren Th. Lind

qvist och t . f. maskinistunderofficeren C. A. Björklund. 

Faststiilda bestittningslistor för minbåtarna «.Seid« ,· « Hugin« och 

.Galdr«. 

Tid då minbfltarua «Seid«, «Hugin« och «Rolf« börja rusta, samt 

officerare beordrade till tjenstgöring derpå samt till deltagande i 

öfningarna. 

Korvettfln «Balders« ångslup skall apteras för bestyckning med en 

tvåpipig 25 mm. kulspruta, och försök med densamma under som

maren utföras i sammanhang med skj.utskolans öfningar. 

Två underofficerare af flottan skola kommenderas att, under Maj 

och Juni månader tjenstgöra å Kungsholms · fiistning i stället för 2 

underofficerare af Marinregementet. 

~- Föriindrad lydelse af e 31 i reglementet för flottans undervisnings

verk. 
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8. 

9. 

« 

10. 
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13. 
« 

14. 
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Ölands l:a och 2:a samt Södra Möre 2:a båtsmanskompanier skola 

uppbådas till extra uppfordring mellan Maj till och med September 

månader. 

Underlöjtnant Gjerling, skall efter slutad minkurs fortfarande till

höra Stockholms station. 

Rustningsorder för kanonbåtarue «Edda«, «Rota« och «Skuld « samt 

monitorn •Tirfing«. 

Utniimning af chef och sekond på «Tirfing" samt chefer på «Edda«, 

«Rota« och «Skuld«. 

Rustningsorder för chefsfartyget «Drott«, samt dag då chefen tager 

bef~ttning med utrustningen. 

Rustningsorder för kanonbåtarue «Alfhild«, «Sigrid«· och «Astrid «. 

Order att l:o) «Rota« och «Skuld« skola ullägga på redden och 

inmönstras; 2:o) påskynda ,,'firfings« och «Eddas« utrustning. 

Kanonbåten «Edda« må tilldelas «Skagulds« ångslup såsom lån. 

Smålands och Tjusts båtsmanskompanier samt frä lseroteringen skall 

uppbådas till extra uppfordring från halfva Maj till och med An· 

gusti månad. 

Monitorn « Tirfin g« må tilldelas « Urds« ångelup såsom lån. 

Kanonbåtarne «Astrid« och «Sigrid« skola stiillas till stationsbefiil -

hafvarens förfogande; «Drott • och «Aifhild» förl;iggas i l :a beredskap. 
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15. Ructningorder för monitorn «Thordön • , rninöfningsfartyget «Ran», 

minblitame «Hngin», «Seid» och «Rolf•. · 

Sjöm~itningsexpeditionerna skola tillsvidare instlillas 

16. Utniimning af chef och seeond å «'l'hordön •, samt chef på miu

öfningsfartyget ,Ran ». 

17. Faststäld gemensam besiittningslista för «Ran•, «Hugin•, «Seid» 

och «Rolf». 

18. Momtorn oThordön• må tilldelas «Disas• ångslup. 

Rosl~gs 4:e båtsmanskompani skall uppblidas till extra uppfordring 

i början af Mnj månad . 

20. «Edda» skall utiligga och iumönstms samt företaga prorresa. 

21. Order att l:o) • Astrid « ofördröjhgen skall inmönstras och afgå på 

expedition till Gotland; 2:o) «Drott« och «Sigrid« skola inmön

stras så snart de iiro klara; 3:o) korvetten «Lagerbjelke« ,skull ru

stas såsom logementsfartyg ; 4:o) ångkranpråmarne n:o l och 3 

samt erforderlig minmateriel skall Idargöras för expedition; 5:o) 

kapten Schale skall vara chef på logementsfartyget « Lagerbjelke«. 

Instruktion för chefen pli «As t rid«. 

Monitorn «Tirfing« skall ut!Hgga och inmönstras, och kanonbåten 

.Edda« skall efter anbefald proftur afvakta vidare order. 

Medgifvande att på korvetten « Lngerbjelke« låta vidtaga sådana 

föriindringar, som befinnas nödviindiga i och för minornas in- och 

uttagand e samt försiikrande. 

" Kommendörkapten F. L. AnderSSÖil skall under kommendörkapten 

Ulffs sjölwmrneilderi ng bestrida chefskapet för art.illeridepartemen

Let vid Stockholms station. 

22. Chefen på logementsfartyget «·Lagerbjelke < skall den 23 taga be

fattning med utrustningen. 

" Underlöjtnant Brand t · sliall från den 25 tills vidare tjenstgöra så

som adjutant i k. sjöför?vi:lrsdepartementets kommandoexpedition. 

" Fiistningskompaniet skall f01tsiitta sin tjenstgöring 11 Kungsholms 

fiistning till Augusti månads utgång. 

« Att skarp ammunition för 6 st. 12 cm. kanoner M/73, beräknad 

till 25 skott pr k~nÖn, skall klargöras·. . 

23. Kanonbåten «Blonda« må tilldelas l.:anonbåten «Skäggalds" ångslup. 

~ Medgifvande att kiinnP.dom om den Whiteheadska minans tillverk

ningssätt och sammansHttning må meddelas underofficeren af 2:a 

grad en C. F. W. Sundstedt samt underofficerskorpora!ema Abra

hamson, Wahlgren och Almen. 

24. Minkorniten skall tillsvidare ajourneras. 

« Bifall till löjtnant A. W. Wallenbergs underdåniga ansökan om 

sex månaders förlängd tjenstled ighet från och med den 13 Maj att 

fortfarand e bestrieja kousn!atsekreterarebefat.tningen i Collst.anti

I!Ope l. 
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24. Order l:o) 1\tt skjutskolan skall indragas ; 2:o) briggen «Snappopps« 
expedition inställ~s; 3:o) att skolfartyget «Stockholmq, monitorn 
«John Ericsson• samt pansarbåtarne «Ulf«, «Björn«, «Sölve« och 
« Berser k« skola. rustas: 4:o) att «Stockholm« skall vara vaktfartyg 
på Carlskrona redd och föra stationsbefälhafvarens flagg. 

« Instruktion för afdeluingschefen kom:nendörkapten Lind af Hageby. 
« Order 1:o) att en eskader skall bildas; 2:o) fartyg som skola till

höra eskadern; 3:o) staben: 4:o) högste befälhafvare konteramiral 
C. P. Virgin, flaggkapten kommendörkapten J. C. Ostcrman, flagg
adjutanter kapten Bretzner och löjtnant Gustaf Dyrssen. 

25. Instruktion för kapten Carlstedt angående utförande af minerings
arbeten vid Fårösund. 

« Att korvetterna «Eugenies '' och «Norrköpings« öfningsexpeditioner 
skola inställas samt att "Eugenies« nuvarande befäl och besiittning 
öfverftyttas till fregatten «Vanadis« och «Norrköpings« till kor
vetten « Balder«; att aspiranterna till sjökrigsskolan skola e m bar· 
k era å fregaHen «V anad is« och extra kadetterna å korvetten 
Balder. 

« Stationsbefälhafvaren i Stockholm skall beordra chefen på chefs
fartyget • Drott• bogsera korvetten « Lagerbjelke« till Fårösnnd, 
samt derefter återviinda till stationen. 

« Me~gifvande att vid. Carlskrona station låta karlskrifva kompetenta 
skeppsgossar till ett antal af 50. 

26. Stationsbefälhafvaren i Stoc]•holm beordrar chefen på kanonbåten 
«Aifhild« att Ieruna erforderlig bogserhjelp af minmateriel till 
Fårösund. 

27 . Minbåten n:o 6 skall ~kyndsamt rustas och ställas under kapten 
Carlstedts order. 

« Monitorn «Thordön• skall de11 30 afgå .till Fårösund och dit med
föra 2 st. 12 cm. kanoner Mf73 jemte trälavetter m. m. för att 
uppstiillas i land och der anviindas. 

« Minöfniugsfartyget « Ran« skall inmönstras den 30 och minskas 
med • Hugins« besiittuingslista; kanonbåten «Sigrid« skall afmön
stras och förläggas i 1:a beredskap till stationsbefälhafvarens för
fogande. 

28. Secooden på . korvetten «Saga« skall vara interimschef och taga 
befattning med utrustningen. 

« Instruktion för chefen på «Ran«. 
« Fregatten «Vanadis« skall efter ankomsten till Carlskrona inspek

teras samt derefter beordras att så fort omstundigheterna medgifva 
afgå till Stockholm. 

~ Kaptenen H. K. H. Hertigens af Gotland tjenstgöt·iug såsom se
coud ombord å fregatten «Vanadis« skall efter fartygets ankomst 
till Carlskroua n pphöra. 
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29. Chefsfartyget «Drott« skall förses med minupp börd. 
Högste beflilhafvareu, kopteramiral P. Virgin skall hissa sin flagg 
på chefsfartyget Drott den 4 Maj. 

« Kommendörkapten G. B. Lilliehöök skall vara chef på monitorn 
«John Ericsson«, kapten C. A. L. Christenson sekond på dito, 
kapten C. A. M. Hjulhammar chef på pansarbåten «Sölve«, kapten 
O. G. R. von Feilitzen chef pit pansarbåten «Derserk•, kapten 
J. G. Grischotti interimschef pli skolfartyget «Stockholrn«. Che
ferna t.aga befattning med rustningeh den 6 Maj. 

1. skolfartyget «Stockholm« skall såsom lån tilldelas korvetten • Norr
köpings• ångbarkass. 

2. Medgifvande för kommendörkapten J. F. Thorsell att emottaga 
och bära kommendörstecknet af turkiska Osmauie-orden. 

4. Chefen pf1 «B 'er;da» skall den 8 taga befattning med fartygets 
utrustning. 

« Instruktion för chefen på «Gladan«. 
« Pansarbåtarne «Sölve« och «Berserk« skola apteras för och försrR 

med kulsprutor. 
5. Fregatten «Vanadis« och kanonbåten «Blendas« besättningslistor 

skola minskas med l Hikare hvardera. 
« Instruktion för högste befälhafvaren. 

Korvetten « Balder• skall, efter undergången inspektion, inlägga 
varfvet och afmönstras 

G Faststäld besiittningslista för «Stockholm« såsom va·ktskepp å 
Carlskrona r8dd. 

« Medgifvande att fart.yg och furkoster tillsvidare må fritt passera 
genom norra inloppet till Fårösund. 

7. In~truktion för afdelningschefen Y. Christierson. 
8. Fregatten «Vanadis« skall afmönstras den 13 Maj. 

11. Instruktion för chefen å korvetten Saga. 
12 Kanonbåten «Sigrid« skall afgå till Filrösund medtagande 25 st. 

minankare samt en del säkerhetstrossar; kapten C. v. Diederichs 
skall vid framkomstep till Fårösund öfvertaga befälet på kanonbåten 
«Astrid« och kapten C. E Smith i stället öfvertaga befiilet på 
»Sigrid«. 

" Kommendör Lagerberg skall högst tio dagar och de öfriga office
rarue fyra dagar qvarstanna i Stockholm efter fregattens afl!lön
string 

13. På fregatten «Vanadis« skola vidtagas sådana mindre förlindringar 
i hytternas inredning m. m , som anses nödvändiga f1ir aspiranter
nas utrym me. 

" Tillåtelse för löjtnanten i kej~erlig tyska marinen Milller att bese 
kong!. flottans varf i Stockholrn. 

" Korvetten «Balder« skall inmönstras den 20 Maj. 
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13 Kapten Nissen skall utföra erforderliga observationer i och för 

utrönande af de under verldsoms~glingen med fregatten Vanadis 

anvtinda instrum ent3 korrektioner och konstanter m. m. 

15. Inmönstringstider för skolfartyget Stockholm, fregatten Vanadis, 

monitorn John Ericsson och kanonbilten Blenda; pansarbåtarue 

Sölve och Berser k skola lörHiggas i 2:a beredskap; rustningen af 

pans:ubiltarne 'Björn och Ulf skall tillsvidare anstå. 

16. Minbåten Gal dr skall siittas i sjön den 18 Maj. 

« Fregatten Vanadis elel!triska lysapparat skall iordningstlillas, och 

nödig klinnerlom om dess sklitsel och vård meddelas genom kom.

kapten Ekermann. 
« Den för kanonbåten Edda anskaffade elektriska lysapparat skail 

anbringas und er tillsyn af kommendörkap ten Ekcrmann, som skall 

m eddela klinnedom om apparatecs skötsel och v[ml. 

18. Bifall till Wjtnant Wilhelm Dyrssens underdåniga ansökan om tre 

månaders tj enstl edighet från den l J un i · ftir helsans våraande. 

« Korvetten Norrköping skall flir!Hggas 1:nder reparation. 

« K apten N. G. Sundström skall i stlillet flir kapten Smithvarachef 

pil kanonbåten Sigrid ; nnder!öjtnant G. O. Wallenberg skall från 

den l !J till sv idare tjenstgöra sår;om adjutant i sjöförsvarsdeparte

mentets kommandoexpedition i stiillet för underlöjtnan t Brandt. 

l !J. Bifall till Wjtnant C. E. Ulffs n!lderdåniga ansökan om tre vec

kors tjenstl edjghet från och med den 20 Maj . 

20. KommendUrkaptenerna grefve A. T . P. Cronhielm och O R. Nor

dcnskj iild skola med September wånads utgång fråntriida sina be

fattningar silsom chefer för skolorna · vid sta:tionerm. samt kom.

lmptcn G B. Lil\iehöök vid samma tid frånträda sin befattning 

såsom chef för skeppsgossekåren. 
(( 

<i 

(( 

22. 

28. 

26. 

Faststiild föri1nd rad lydelse af e 65 mo m. l i regiemeutet för flot

tan, III delen. 
Nådig skrifvelsc angående tolkning af 9, 146 mom. 3 i reglementet 

fiir flottan, I delen. 
Stationsbefälhafvaren i Carlskrona bestämmer sjelf dagen då hans 

flagg skall hissas ·pli. skolfart.yget Stockholm 

Kanonbåten Eddas besättningslista skall minskas med en läkare 

och ökas med eu löjtnant eller nnderlöjtnant. 

Rustningsorder för sj ömiitningsfartyge t Gustaf af Klint. 

Tilliigg till u>ld. instruktion en a f den 5 Maj för högste befUihaf

vareu. 
Den under byggnad varande ängkranpråmen skall sU tta~ i sjön i 

slutet af .Maj må nad. 
Bifall till underlöjtilant A. C. Adelskölds underdåniga ansökan om 

eu mi'tnads tjenstledighet från och med den 29 Maj för helsans 

vårdande. 

Maj 
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Monitorn John E.ricssoq och kanonbåten Blenda skola tillhöm den 

under kouteramiralen och kommeodöre n med stora korsrt m. · m. 
C. P. Virgins befUI stlilda eskader. 

U:nderlöjtnanterna S . . A. A. Lindman och . frih. G. O. M. af Ugglas 

skola genomgå skjutskolan vid Rosersberg. . . 

Kpmmendören m. m. F. ~. Thomson placeras från och med den 

l Oktober på" Stockholms station. 

Bifall till löjtnant Flachs unrlerdåniga: ansökan ~m tr e 1'u·s utrikes 

tjenstled ighet frun , och med den l Dece mber för anstlillning i sto r

brittanisk .örlogstjenst. 

Bifall till löjtnant S. J. T. C. Ankareronas underd åniga ansökan 

om tr~ års utrikes tj enstledighet från och med den l Oktober för 

:}nstiillning i fransk i.irlogstjenst. 

Tillägg , till nåd. instrnkt.io~en . fcr chefen på korvetten Suga af 

den 11 Maj. 

Bifall till löjtnant G. Lagercrantz nnderdilniga ansökan om tj enst

.ledighet från och med den l Juni till och med den 8 Augusti 

för helsans vårdande 

29 . Högste befiilhafvaren eger at i efter ege t bedöm ande bemyndiga 

underlydande fartygschefer att, utan afseende å fö.reskriften i z 
319 mom . l reglem entet för flottan III delen, såvidt densamma 

afser , flyta nde sjömlirken, gå utan lots, d/l sådan icke anses be

höflig. 

30. 6 st. 23 cm. (i") lave ttage af jern för bombkanoner skola apteras 

för 12 cm. kanoner MJ73 och afses för de i beflistningam e vid 

Filrösund uppstilida kanonerna .. 

Sammandrag af kongl. bref och embetsskrifvelser utgångna 
ft·ån · kongl. &jöförsvarsdepartementet under 

Juni-December 1884:. 

Juni 6. Angående det antal proj ektilutredningar för flottans refflade ka-

noner, hvilket bör hållas i förråd. 

« « 2:a klassens sjöman vid 6:te matroskompaniet n:o 28 Edman, som 

för sin helsas skötande erhållit 4 måna ders permision för att vistas 

vid Söderköpings vattenkuranstalt, får under denna sin permis

sionstid bibehålla, jemte den fast:~. lönen och dagaflöningen, älven 

ersiittr;iug för natnraportionen. 

« 13. Aflidne löj tnant S. G. Westmans och aflidne navigationsförestån-

daren A. F. Kullanders enkor tilldelas hvardera en årlig pension 

af 30() kronor. 

« Angående anviindande af behållningarne å vissa anslag under 5:te 

hufvudtiteln. 

« Angående reparation af backningen å monitorn Loke. 
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13. Angående tillåtelse för mariningeniör J. Pihlgren att efter slutad 

besigtning af minbåten Hugin qvarstanna i England för nppgifvet 

ändamål. 

« Öfversten m. m. A. E. von Rosen tillerkännes en pension af 

1800 kronor. 

27. Kong! Maj:t har i anledning af ett erbjudande, rörande tomthyra 

för s. k. galervarfvet anmodat justitiekanslern, att, efter utredning 

af eganderiittsförhlillandena rörande ifrågavarande tomter till deras 

nuvarande utstrlickning, inkomma med underd. utlåtande i sådant 

afseende samt, derest af denna utredning framgår att Amiralitets

krigsmanskassan är egare till samma tomter, tillika afgifva yttrande, 

huruvida den till kassan gjorda upplåtelsen af tomterna må anses 

medgifva kassan rlitt att öfver desamma fritt förfoga. 

« Löjtnant A. B. Juel tilldelas en flyttningshjelp af 60 kronor, ut

görande l O proc. af hans fas la lön. 

Underofficeren af 2:a graden J. S. Dyk, som lider af obotlig sjuk

dom, uppkommen genom i tj ensten ombord å korvetten af Chapman 

ådragen kroppsskada, må från tjeristen skiljas, mot uppbärande af 

en årlig pension jemte fyllnadspension af 864 kronor. 

4. Till fortsättande af Strandskoningarne å galervarfvet anslås 2300 

kronor af influten dockafgift för ångaren Gother. c'urg City. 

" Underlöjtnanterna H. von Arbin och A. Helin tilldelas hvardera 

en flyttniugshjelp af 60 kronor. 

« 100 exemplar af professor Rubenssons Handbok i meteorologi få, 

genom nautisk meteorologisl<a byrån, utan erslittning utdelas såsom 

uppmuntran till de befälhafvare och andra observatörer, hvi!ka med 

noggrannhet och nit för byrån utföra meteorologiska observationer. 

« Resolution angående fullgörande af pilsynade förbättringar å roten 

till torpet n:o 13 Malm vid Roslags 2:a kompa!!i. 

« Resolution angående reparationer å torpet till roten N:o 160 Vest

berg vid Norrlands 2:a båtsmanskompani. 

« Resolution angående underdånigt besvär i aniedning af syn å tor

pet till roten n:o 181 Norrland vid Norrlands 3:e båtsmanskom

pani. 

10. Till anskaffning af 15 cm. och 12 cm. granatkartescher samt 12 

cm. granater anslås 43500 kronor. 

« Fastställelse af nytt reglemente för flottan I delen, organisation 

samt styrelsen och förvaltningen vid stationerna m. m. 

« Nådiga instruktionen för chefen för flottans militiirpet·sonal af den 

27 Aug. 1875 jemte de sedermera i samma instruktion vidtagna 

ändringar skall med nästa September månads utgång upphöra att 

gälla. 

« Angående miliUirchefsbefattningarnas öfvertagande af stations· 

befälhafvarne. 
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Gilllande reglemente för navigationsskolorna i riket (af l Juni 1877 ) 

e 25 mom. l Undras i så måtto att framställning om beordrande 

af officer vid kong!. flottan till förriittande af examen i navigations

skola bör efter utgången af nästa September månad göras hos 

chefen för kong!. sjöförsvarsdepartementet. 

Kong!. Maj:ts nådiga instruktion för in spektören vid flottans prak· 

tiska öfningar. (Införd i Svensk författningssamling under n:o 43.) 

Kong!. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för inspektörerna vid 

båtsmanshå!let ... (Införd i s:ens_k förfa:tnings~amling under n:o 45.) 

Kong!. MaJ:ts fornyade nåd1ga Jllstrukt!On för cheferna för flottans 

båtsmanskompanier (Införd i Svensk författningssamling under 

n:o 46 .) 

Kougl. Maj:ts förnyade nådiga instruktion för öfverdirektören vid 

mariningeniörstaten. (Införd i Svensk författningssamling under 

n:o 44.) 

Kong!. Maj:ts förnyad e nådiga instruktion för dem, som blifva till 

generalmönstringars förrUttande med flottans särskilda kårer fö1·· 

ordnade. (Införd i Svensk författningssamling under n:o 42 ) 

Såsom sarskildt. arvode åt innehafvaren af förenade stationsbefill

hafvare. och öfverkommendantsbefattningarne i Carlskrona f!n· ut

betala~ 3000 kronor för år räknadt, att utgå af de besparingar 

~om på de till aflöuing åt flottanH kårer och stater anvisade anslag 

kunna beredas. I sammanhang härmed har Kong!. Maj:.t i nåder 

stadgat, att då ord.inarie innehafva1·en af ofvannlimnda förenade 

befattnil.!gar är förhindrad utt befattningarna utöfva skall han till 

den som i hans stlille . bestrider nämnde befattningar afstå hälften 

af det arvode som enligt ofvan Ur anslaget till innehufvaren af 

meranämnda förenade befattningar. 

Samtliga officerare, underofficerare och civile tjenstemiin vid flot

tans stam må till begagnande i tj•msten hvar för sig erhålla ett 

exemplar af nytt reglem ente för flottan I delen, «Organisationen 

samt styrelsen och forvahning~Jn vid stationerna«. 

Kong!. Maj:ts förnyade instruktion för dess marinförvaltning. (In

förd i Svensk författningssamling n:o 41.) 

Ny stat för kong!. marinförvaltningen . 

Kommendören vid kong!. flottans permanenta reservstat m. m. 

L. G. , S. Pantzerhielm tillerkännes pension och fyllnadspension af 

tillhopa 45QO kronor årligen, · i stililet för 3000 kronor, som af 

kong!., an:imli,tetskrigsmanskassans direktion ansetts vara den rig· 

tiga. 

Fuilmagt för Å. B. Tigerschiöld att vara underlöjtnant i kong!. 

flottan s res erv. 

Fördelning af bostudslHgenheterna vid flottans station i Stockholm 

sker enligt följand e bestäm melse: 
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I vesir a bostältshuset titlddas: 

Stationsbefåtlw(carcn: rum n:o 1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9 (kall
r'tirii}, I<J., Il, 69, 70', 71, 72 b, 73 (kallrum), 4 källare, vedbodarna 
n:o 14 och 1:5 i vestra nthuslliugan, vind med kontoren 70 a, 72 a 
ofvanpå ltigen·he'ten, 2 kl·osetter, samt trädgården niirmast öster om 
sko'lhusbyggnadeu 

Vwfscltelen: rum n:o 12, 13, 14, 15, 1'6, 17 (kallrum) 18, 19, 

20, 74, 75, 76, 77, 79 (kontor), 8Ö (kallrum), oeh vinden n: o 82, 
2 ~iitlJ:at;e; v·edbodar~a n:o n och 12 i' vestra nthusliingan, 2 klo
setter s·aimt 'trädgården närmast vester om kanslihuset. 

En kompanicl!ef vid matros- samt eldare- oclt lwndtve·rkskomp.: 

rum n:o 21, 22, 23, 24, 25 a, 84, l kiillare, vedboden n:o 3, en 
ktosett och ett vindskontor i vestra uthuslängan. 

Kom·mendantr:n: rum fl(O 25 b, 26·, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

vindskontoret n:o 91, en klosett i vestra uthuslängan och triidgår
den nedimför lägenheten söder om bostulishn5et. 

Cltefen fr1r sjllkr{qsskuhw: rum n:o 33, 34 och 85; 36, 37, 38, 

3·9, 40", 41, 42, 43, 1 kiillare, vedboden n:o 13, en klosett samt 
trädgården utanför l!igenheten söder dm b ostilltshuset. 

Chefen fiir ·i,lgenirlrdepm·tementet: rum n:o 44, 45, 46, 4 7, 48 

och 50, 49, 51, 52, en kiillare, vedboden n: o 17, en klosett och 
ett vindskontor i vestra uthusHingan samt triidgården utanför liigen
heten söder om bostiillshuset. 

Verkstadsfllrest<lnda•·en: rum n:o 53 , 54, 55, !\6, 57, 58, 81, 

en klosett i vestra uthusliingan, vindskonto1'et n:o 83 och triid
gilrden utanför lägenheten, söder om bostilllshuset. 

Aldste office,·en t·id miudepm·tementet: rum n:o 59, 59 a, 60, 

61, 62, en källare, vedboden n:o 6 oeh en klosett i vestra uthus
liit:Jgan samt ett vindskontor i d•m östra. 

Aidste ·instruktionsoffice,·en 'l'id exercisskolan: rum n:o 63, 64, 

65, 66, 67, 68, ei1 källare, · vedboden n:o 16, en klosett och ett 
vindskontor i vestra. nthusllingau. 

Ei! mai·iningeniö•·: tum c:o 85, 86, 87, 88 (tambur), 90, en 
klillare, vedboden t:J:o 5, en klosett och ett vindskontor i vestra 
uthusiiingan. 

I östr'a boställslws'et: 

Chefen j"ö·r skolo•·na: rum n:o l, 2, 3 och · 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, im 'kiillare, en klosett, vedboden n:o 15 i östra uthuslängan, 
vindskontoren n:o 74 a, 74 b, i4 c, 74 d, och trädgården nedan
för lligenheten söder om bostilllshnset. 

Sfåojjicerssålls!capet: ruin n:o i2 aeh 13,"14, 15, 16, 17, 18, 

19, 50 a, 50 b, 54, 75, 83 a, 83 b, 84 och 76 (underofficerarnes 
samlingsrum), 2 kiil1are, 'vedbodarue n:o 4 ·och 5 i östra uthusliln
gan, två klosetter och v'indskontoren n:o 87 b, 89, 90. 

- - ~1}1 -

Stativnsbefällw(1·m ·ens adjutant:'») rum n:o 20, 21, 22, 23, U, 

2~, 7·8, en källare, . vindskontoret n:o 88, en klo&ett, och vedboden 
n:o 3 i ostra uthuslängan. 

Cltefen for artiile•·irle]Jartemen/N : rum n:o 26, 29, 30, 31, 32, 

33 -34 35 80 en kiillare, vindskontoren n:o ()2 a, 92 b, en klo

se;t o~h v~dbq~e11 q:o 9 i östr!l ,U,I)1UsJängl!n samt .triidgården ne
daJ:~för .lägen!l~t!:n, söder om. ~ostiillshqset. 

hwentarie(ä'ITal(qren: nur) n:o .36, 8.7, 38, .3\:1, 41, en kiillare 
<>n klosett, · vedboder;1 u:o 6 och ett vindskontor i östra uthusllingan. 

Material/iirealtaren: rqm n:o 4.0, 42, 43, 44, 45, en källare, 
en klosett, v-edboden n:o Il och .et.t vindskontor i östr~t nthusllingan. 

Chefen för mindeparlemenll'i.: rum n:o 46, 47, 48, 49, 51, 52 a 
(kallrum), 52 b, en . kiillar~, .en klosett, vedboden n:o 10 och ett 
vindskontor i östra uthusHingan samt trlidgå1•den u,tanför lägenheten 
söder om bostiil!shuset (ena ldften af den som innehafts af sjö
officerssiillsb pet). 

Bygy mctslaren: rum n:o 53, 55, 56, 57, 58, 79, en kUllare, 
vindskontoren n:o 86 a och 86 b, en klosett och ve<!boden n:o 2 

i östra uthusliingan, samt .triidgården utanför ltigenheten söder om 
bostUIIshnset (:mdra h1Hften af den som innehafts af sjöofficers
siil)skapet. 

Clt~jPn ,li";r eqlujJa_qed PJXtrtementet : rum .n:p ,61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 77, en kii llare, vindskontoret. u:o 87 a, en klosett 
och vedboden n:o 8 i östra ut.husliingan samt terassen vid boställs
husets östra gafvel. 

Vaktmästm·en nd slations6tjä'lhaf"rm·ens kans /r:: ,rnm n:o 70, il, 

12, en kiillare, vindskontoren n:o 91 a, 91 b, en klqsett och ved
:boden n:o 14 i östra uthnsliingan. 

Valctnutslaren u id ,.w/sl'/1(:/ens krm.,[i: rum n:o 81, 82 a , 82 b, 

en vedbod i st Ungselmuren mellan kanslihbset och badhuset, en klosett. 
Anm, Rummen n:o 27 och 28, en kl_osett oqh vedl:loden n:o 7 a 

.j östra nthnsliingan stiillas till stationsbefiilhafvarens dispo

sition, att tilldelas nugon i tjepst Vfll"and.e OQh för tiJiflillig 
tjenstgöring vid stationen kommenderad officer, hvars tjenst
göring fordrar hans niirvaro på stiillet största delen af dagen. 
Rummen n:o 59 och 60, en klosett och vedboden n:o 7 b 

i östra uthuslUngan stiillas till va rfschefens disposition, att 
llpplåtas till någon på varfvet kommenderad officer, hvars 
tjenstgöring fordrar hans niirvaro på stiillet stö1-re delen af 
r! agen. 

*) Bo~taden skall fortfarand e och tillsvidare uppiiitas åt en 

bataljonsliikare vid kong!. flottan. Adjutanten erh>Lller under tiden 
in q varteringsb1drag enligt stat. 
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I boståltshuset t•id nya b<!tsmanskasenten. 

B efälhajwTen ti!r uppj01·dmde Mtsmän: hela lligenheten med 

dertill hörande trädgård. 
I skolhusby,'lgnaden 

R egementspastorn : rum n:o 5, 6 (tambur), 7, 8 (kallrum), 9, 

10, 11, 12, 13 (kallrum), 14, 16 (tambur), 17, 18 med skyldighet 

att i bostaden hålla pastorsexpedition, en källare, två klosetter 

· och två vedbodar i niirliggaude uthuslänga. 

F,)r underbefäl 

skola, af öfriga vid stationen befintliga tlottan tillhöriga byggnader, 

hvaruti bostadslUgenheter finn es inredda, följaQd e disponeras 

c~( statt:onsbejållwf1'rtren : 

Matro.Ykas erne11 , med 2 bostiider, för uppbördsmannen, tillika 

expeditionsunderofficer för matroskompanierna, samt för expedi

tionsunderofficeren för eld are- och handtverkskompaniet 

Gumla IHllsmanskasenten, med 3 bostäder: för uppbördsman

nen samt 2:ne expeditionsunderofficerare. 

N ya lultsmansk ase·rneu, med 6 b osttider: för uppbördsmannen, 

expeditionsunderofficeren för rekrytkompaniet samt 4 instruktions

underofficerare i exercisskolan. 

lnfonnations skolbyggnader., med en bostad: för uppbördsman

nen tillika informationsunderofficer. 

Un derofjicPTsbostållslm set, med 14 bostäder: för uppbörds

mannen för exercisskolan och salutbatterierna, 3:ne inform ations

underofficerare i underbefiilskolan, adjutanterna hos komm endanten 

och chefen för skolorna, nppbördsmannen i beklHdnadsverkstaden, 

kontrollanten i beklädnadsförrådet, biträdande underofficeren i sta

tionsbefälhafvarens militärexpedition samt 5 maskinistund eroffice

rare. 
Kastellby_qgnadt'n, med 4 bosttider: för väbeln och 3 maskinist

underofficerare. 
Pl,..gg konstapelsiJOstället, med 3 bostiider: för 3:ne å varfvet 

tjenstgörande underofficerare. 

1 "!Ja handtcerkslw set, med 22 bost>tder, 16 af desnmma för 

li varfvet tjenstgörande unJerofficerare samt :naskinistunderoffice

rare. 
1 ltandtt,erkskasen;en, med 44 bostiider, 5 af desamma för 3:ne 

å varfvet tjenstgörande underofficerare, l maskinistunderofficer 

~amt l handtverksunderofficer. 
Af ·rwj'scltef en: 

I 11!Jrt lwndtt e·rkslwset : öfriga af statio11sbefiilhafvaren ej dis

pon erade bostiider till månad8· och daglönare på varfvet. 

25. Ingeniör Pihlgren får beordras, att, efter det honom på grund af 

kong!. brefvct den 13 Juni 1884, lemnade uppdrag blifvit fnllhor-
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dadt, på hemviigen besöka Havre samt möjlig~n äfven Brest ocli 

Cherbourg i lindamål att söka erhåll :l. upplysniugar om minbåtar 

bygda hos firm an Normand & Comp. i Hitvre, dock att haus vi

stelse i utlandet genom dett.a uppdrag icke fördröjes mer än en 

m:1n ad utöfver den tid som förnt hlifvit bestiimd. Und er vistelsen 

i Frankrike åtnjuter ingeniör Pihlgren en traktamentsersättning af 

20 kronor om dagen. 
Angående godtgörelse för löjtnanten G. · Dyrssens bordskostnad 

ombord å transportfartyget • le MessageN 

Daglönaren P. K BjC\ruström, som endast tjenat kronan 29 år, 

4 månader och 16 dagar från 20 års ålder, får tilldelas sa mm a 

pension, hvartill han varit berll tt igad, derest han tjenat i fulla 30 

år, rlikuad e från samma åld er. 

Afskedade båtsmännen H a!ldin, Sandberg och Falk, hvilka icke 

tjenat fullt 30 år från 20 år3 ålder, få t illdelas samma pe_nsion, 

hvartill de varit beriittigade om de tjenat fullt 30 år från samma 

ålder. 
Afsked ade båtsman Brantby, som icke tj enat fullt 40 år från 20 

års ålder, får tilldelas samma pension som om han tj en at fullt 40 

år från samma ålder. 

Augusti 9. 

Resolution angående ifrågasatt återvinning af jord till torpet för 

roten u:o 3 Mynning vid Södermanlands 2:a båtsmanskompani. 

Afsked för kommendören m. m. L . G. S. Pantzerhielm. 

Angående anskaffande af 4 st. 15 cm. kanoner från firman Arm

strong, Mitchell & Comp. i Newcastle upon 1'yne för korvetten 

«Frej a<< . 

En led fyr får uppfijras å Idö utanför Westervik. 

« « För det bitriide sekreteraren C. K Petersson, såsom sel,reterare . 

hos komiten tur öfverseend e af flottans reglemente, lemnat får till 

honom utbetalas 9 h or.or pr dag från och med den 12 November 

1883 till och med den G Juni 1884, samt för högst 14 dag<\r efter 

komitens upplösning; till vaktmästaren A. V. Andersson, som , nu

der den tid samma komite varit samlad i Stockholm, ombesörjt 

vaktmlistaregöromålen hos k01aiten, får utbetalas 100 kronor: till 

kommendörkapten m. m G. N. af Klercker för ordnande af for

mulliren till komitens underdåniga förslag får utiletalas 150 kronor 

ocb till sekreteraren C. E . Pettersson för att efter återkomsten 

till Carlskrona f'nllfölja och afsluta motiven för samma förslag, 

150 kronor. 

« « Resolution angående nnderdåniga besviir i fråga om traktaments

ersättning åt und erofficeren af 2:a graden C. A. Fondahn 

« Resolution angående amanu ensen G. Malms underdåniga besviir i 

fråga om portionsersältning till en enskild nptJassare åt chefen på 

fregatten «Vanadis« år 1880-1881. 



Aug. 15. 

« 

(( 26. 

« 

(( 

« 

30. 

« 

)) 

-XVI-

Ett af arffursten af Monaco såsom gåfva öfverlemnadt belopp af 

400 kronor får till d et flottans nnderhe.fii\ och manskap, som del

tagit uti berguing och reparation af lustjakten «Hirondelle~, ut

betalas. 
Ett af storhertigen af Barl en skiinkt belopp af 200 kronor får till 

ängfartyget «.Skölrlrnöns" gr; menskap utdelas. 

Enkan efter öfverlotsen af l:a gmd i Kalmar, C11d Viktor Kind

man, tilldelas en gratifikatiop af 150 kronor. 

Kommendörkaptensfullmnkt för lmpten C. F. Ekeqnan, kaptenP

fullmakt för löjtnanterna H .. Carlstedt och C. A. O. Molin, löjt

nantsfullmnkt för underlöjtnanterna H. F. Lindberg och C. F. J. 

Lindström. 
l :a klassens kommendörkaptenslön tilldelas kommendöt·knptenerua 

C. E . af Troile och fri h. F W. Be.n n et., kommendi>rkaptenslön i 

2:a klass tilldelas kommendörkapt en Y. N. Christerson, kaptenslön 

i l:a klass tilld elas kapten R. V. C. von MUhlenfels, kaptenslön i 

2:a klass tilldelas kapten erna C. A. L. Christenson och N. G Sund

ström, löjtnanslön tilld elas löjtuanterua E. G Florman och A. B. 

J u el, underlöjtnantslön tilldelas unrlerlöjtnanterna C. C Engström 

och A . B. Kleman . 
Kommendörkaptensfullmakt för t . f lotsinspektöeen frih. M D. 
Ruuth. 
Kommendörkaptenen feih. M. D. Rnuth, som öfvcrflyttas till kg). 

flottans permanenta reservstat, förklaras berlittigad till kommendör

kaptenslön i 2:a klass, lwilken dock icke må af honom uppbitras 

under den tid han innehar inspektörsbefattningen vi d kong!. lots

styrelsen. 
Fullmakt för f. d. löjtnanten i skiirgårdsart.illeriet, ·kapten E. G. 
H eykensköld att va! a kom mendörkapten i kong!. flottans reserv. 

Linieskcppet «Skandinavien« får slopas. Korvetten «af Chapman" 

;får, serlan kopparförhydningen blifvit aftagcn och samtliga inve n

tarier, med undantag af bord- och nagelfa~ta timmermansinventa

·rier samt bogankare med tillhörande kettingar, 'blifvit u !levererade, 

till skrofvet -nödtorftigt ~nderhållas. Skoperten "Amphion• filr 

slopas. ·Kanonbåten « Sv ens l; snn~ « får utrangeras S>"tsom krigsfar

tyg och ändras till logements fartyg för sjörescrven. 

Kapten A. A. L. -l:'alnuder tilldelas kaptenslön i 1:a klass och 

kapten H. Carlstedt kaptenslön i 2:a klass, löjtnant V. Flach till

dclus löjtnant slön och unel erlöj tnant O H. Steuberg nnderlöjtnants

lön. 
Faststlillm:de af ritning feir placering af antitorpedokanone>r å 

chefsfartyget «Drott«. 
Tvenne å vadvet ans!Hide uaglönarc , examinerade m~tskini~terna 
SödrrhP.rg och Hausso l) f>'1 förhyras såsom maskinister å kanon-
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hå ten .. « ~slög«, mot åtnjutand e af d'eras å varfvet innehafvande 

dagafl~~mg, 4 .. kronor, jemte den dagatlöning och skeppsportion 
som SJOtJenstgormgsregle mentet bestiimm er för maskinistunderoffi
cerare af 2:a graden. 

F. d. båtsmänneu . vid Södra Hallands kompani n:o 62 Frisk och 

n:o 95 Holm tiUd'elas, cl'en löne pension i 4:e Idassen och den 

senare i 3:e klassen, ehuru de ieke tj enat fullt så lång tid från 20 

års ålder som skulle berilttiga dem ti'll pension i ofvanniimda 
klasser. 

Angående förböjd pension för 9 afskedade håt~mli'n vid Bohus 1 :a 
bi'lfs·manskompani. 

Kommendörkapten A. Meist~r tilldelas en ftyttningshj elp af 350 
kronor. 

Fullmakt för kommendören m:. m. frih. F. W. von Otter att vam 

konteramiral i kong!. Hottan och för kaptenen m. m. A. P. Lillie
höök att vara kommendörkapten i kong!. flottan. 

FörordnaLide för konteramiralen m. m . C. P. Viroin att vara ch f 
r· fl tt l f k o e Or o ans ~ta J, ör ·onteramiralerna m. m. frih. F. ·w. von Otter 

~ch J. R. Lagercmntz att vara den förre stationsbefiilhafvare och 

ofverkomme>ndant i Carlskrona, den senare statidnsbefålhafvare i 

Stockholm. för kommendören m. m. E. S. K. Peyron att vara 

varfschef vid Cadskrona station samt för kommendörkaptenerna 

m. m. l'YI. P. von Krusenstierna och J. C. E . Christerson att vara 
afdelningschefer i kong!. marinförvaltningen. 

För korv~~ten «Balders« reparation får utbetalas ytterligare 99000 

kro.nor utofv_er de 86000 kronor, som enligt kong!. bt·efvet de 0 13 
Juh 1883 bhfvit för sal!lma ändamål anvisade. 

Kanonb~ten «Edda« får _förses med en dynamo-elektrisk lysappa

rat, beraknad att kosta, Je m te dess uppsättning å "fartyget, 12800 
kronor. 

Löjtnant A. Munthe tilMelas ett års stipendium motsvarande 2000 
fra~cs för anställning i franska republikens tjenst. 

1:. f. skeppsmu~aren i Wisby W. Svensson förklaras, på skriftligen 

~ord un,der~åmg ansökan, 'berättigad att söka skeppsmätarebefatt

·nwg, utan hm~er der~t, att han icke kunnat förete behörigt intyg 

derom.~ att. han fullruort de i nådiga instrnktiunen för skeppsmK
tare foreskttfna antal ·mlitningar m. m. af fartyg. 

Kong!. · Maj:t"'har · niedgifvit, att en tillsyningsmån vid förrådshusen 

å "Björnholtneo får tillsitttas med följande löneförmåner: 250 kr. 
pr år, jemte 2 'famnar· ved o·ch fri bostad. 

En kan ef~er ' a'fli'dne ' byggrti'istaren vid mariningeniörstaten A. B lix 

får tilldelas fullt gratial; ehtiru hennes rhan endast tjenat vid fiot. 
tan 13'/• år 
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J !1. Angftende pension i högre klass för 5 afskedade båtsmUn af W e
stergötlands kompani, l vid Norra och 3 vid Södra Hallands kom-

« 
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(( 

« 
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• (( 

pani. 
Kommendören m. m. E S K. Peyron tilldelas en flyttningshjelp 

af 400 kronor. 
Af!. f ringeniör Sandelis enka tilldelas en nådegåfva af 300 kronor. 
Fnlln:akt för vice amiral m. m. herr C. A. Sundin att vara amiral 

vid kongl. flottan. 
De af elevema vid navigationsskolorna som sådant önsk:1, skola 

slittas i tillfälle att genomgå samaritkurs, och eger direktionen för 

hvarje skola, att lrtta anskaffa en s. k. mmaritlåda. . 
Angående inrättande af samaritkurser vid rikets lots- och fynurätt

ningar samt lifriiddniug8stationer. 
Ltijtnant C. G. Flach tilldelas en f!yttningshjelp af 120 kronor . 

Angående nådegåfvor till afskedade personer som tillhört flottans 

kårer. 
Fullmakt för kaptenen m. m A. Molander att vara kommendör-

kapten i kongl. flottans permanenta reservstat. 
Afsked för kommendörkaptenen m. m. A. Molander. 
Kommendören m m. N . A. Fischerström tillägges kommendörslön. 

Angående tillstånd för kadetten Falleuius att efter af!agd sjöoffi

cersexamell få iutrHda i flottan. 
VerkmUstarne A. Granström och A. Th. Petter~son tilldelas lwar
dera ett exemplar i guld utaf medaljen af 5:te. storleken med in

skrift «för nit , och redlighet i rikets tjenst«, att i högblått band 

med gula kanter .. bäras å bröstet. 
Resolution angående kapten E. Nordens besvlir i fråga om utbe
kommande af småpersedlar för 2 båtsmliu åt deras s ter b hus. 
Det biträde för renskrifning som hittills fått lenmas af en under
officer eller underofficerskorporal åt chefen för flottans militttrper-
sonal får från och med deu l innevarande Oktober ställas till che

fens för flottans stab förfogande . 
De för engelska fmgfartygen «Nelly Vise« och «Y edda« rätteligen 

utkräfda fyr- och båkafgifterna få till vederbörande restitueras, pil. 
gruud af att de inkommit i svensk hamn för sjöskada och endast 

afyttrat ett mindre parti skadad spanmål. 
Löjtnant. H. Palme tilldelas en f!yttningshjelp af 120 kronor. 
Uti en till konungen ingifven skrift hafva f. d. flaggnnderoffice
rarne C. Comstedt och F. L. A_llgulin samt f .. d. underofficeren 

af 2:a graden C. G. Andersson i underdånighet besvärat sig dei:
öfver, att - sedan Kong!. Maj:t genom nådigt bref den 18 Apnl 
1384 på gifven anledning förklarat, att föreskriften i 9:e punkten 
af n.\d. kungörelsen den 6 Juni 1879, icke utgjorde hinder för den 
som, efter erhållet afsked med pension fl'lm tjenst vid flottan, 
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vunnit ansUillning såsom månadslönare a varfsstat, att kommit; i 
åtnjutande af stadgad fyllnadspension - direktioneu öfver a:nira
litetskrigsmanskassan genom beslut den 27 derpåföljand e Maj be
silimt att denua nådiga förklaring skulle ega tillämpning från och 
med sistnämnda månad , .anhållande klagandena, att Konungen tilck
tes, med npphäfvande af detta direktioner.s beslut, ålligga direk
tiorien att för dem utfärda pensionsbref, lydande på såvtil pension 
som · fyllnadspension, att utgå från och med månaden näst efter 

den då de erhållit afsked från tjenst vid flottan. 
Dessa underdåniga besviir har Konungen i nåder låtit sig före

dragas och <mär klagandena, pf1 sätt Kong!. Maj:t uti åberopade 
nådiga bre f af den 18 April 187 4 förklarat, varit berllttigade att, 
utan hinder deraf att de såsom månadslönare vunuit anstltllning 

vid flottans varf, efter erbållit afsked tillgodonjuta stadgad fyll 
nadspension och, j emlikt e 60 i gällande reglemente för amirali
tetskrigsmanskassan, pension tillgodoberäknas från och med må
naden näst efter den, hvarnnder den alskedadPs lön på stat upp

hört, har Kong!. Maj:t funnit godt förklara klagandena berättigade 
att uppbära j emviil fyllnadspension , !war och en med månaden 
näst efter den i hvilken han erhållit afsked från sin besUillning pfl 

flottans stat. 
23. I stället för en föreslagen faskinbank utanför strandsluttningen vid 

Hvens fyr får strandsluttningen afskaktas i enlighet med kapten 
W. Gagners förslag, hvarigen0m en besparing af omkring 3300 
kronor skulle uppkomrna å fUr ändamålet anslagne medel. 
För vård och underhåll af ångpanna, ångmaskin och mistsiren, 
äfvensom för ombesörjande af erforderlig signalering med den sist

nämnda fl det för Utgrunden i Kaltnar sund afsedda nya fyrskep
pet, får kong!. lotsstyrelsen till fartygets personal, efter eget be
pröfvande årligen utdela en extra ersättniag af 450 kronor. 

« Angående godtgörelse för löjtnanten m. m . G. Dyrssens bords
kostnader ombord å transportfa rtyget «le Messager« 

« Löjtnant G. Ljungqvist tilldelas i flyttningshjelp 120 kronor samt 
hvardera af underlöjtnanterna C. A. Brandt och E. Gjerling 60 

kronor. 
R esolution angående ersättning till båtsmännen vid Södermanlands 
båtsmanskompani· , n:o 19 Berg och 21 Beckman fcr mulbete åt 

deras krea tur . 
24. Fullmakter fOr J. · K Sundholm, C' C. A. Fallenius, A. C Adel

sköld, A. A. H ermelin, G. T . Kraak, C. A. Wachtmeist8r och R. 

G. Liepe att vam .underlöjtnanter i kong!. flottan. ·· 
~ Fullmakt för F. · O. af Ugglas att vara under löjtnant i kong!. flot

tans res erv. 
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Ändring af 2 5 uti nådiga . instruktionen för skeppsmiltare de u 12 
November 1880 och mQcm. 6 af den samma instruktion under 
Lit t. B bih11gda «Underrättelse för fartygsbefälharv are m. fl. om 
h vad de hafvn att . iakttaga, niir •l eras fartyg skola mätas i svensk 

·hamn«. (Införd i Svensk författnings~amling under n:o 56) . 
Lotsförmannen vid Malörns lotsplats Bergström, lotsförmannen vtd 
Husarö .lotsplats . C . . E. Jansson, mästerlotsen vid Långörens lots
plats P. Hansson, mästerlotsen vid Arpö lotsplats O. Nilsson och 
lotsåldermannen vid Slite lotsplats J. P. Wallin tilldelas h vardera 
en medalj, W all in i guld af 5:te storleken och dl' öfriga i. si~fver 
af 8:de storleken, .med inskrift «för nit och redhghet 1 nkets 
tjenst«, .att i högblått band med gu \a kanter bäras å bröstet. .. 
Då icke någon särskild expedition blifvit anordnad åt chefen :or 
flottails stab, och de hufvudsakliga expeditionsgöromål, som till
hört chefens för flottans militärpersonal expedition, blifvit öfver
f!yttade på sjöförsvarsdepartementets komm<~.ndoexpedition, har 
Kong!. Maj:t funnit god t förordna att hvad af an8lagen till «diverse 
behof« samt till «skrifmaterialier och expenser, ved m. m.« för 
ofvaunlimnde chefsexpedition finn es qvar för året odisponeradt 
skall sUillas till förfogande af chefen för sjöförsvarsdepartementets 
kommandoexpedition, mot skyldighet för honom att uppå reqvi
.sition tillhandahålla chefen för flottans st.ab såväl skrifmate~i~lier 
som ock de öfriga förnödenheter, för hvilkas anskaffande i ifråga
varande tvenne anslag äro afsedda o.::h anbefalles kong!. marinför
valtningeu, att, . vid uppgörande af förslag till fördelning af 1885 
års . anslag till «diverse be ho f« samt· till «skrifmaterialier och ex
penser, ved m. m.« äfven afse erforderliga.: belopp för sjöförsvars

, depar.tementets , kommandoexpedition, att denmed .bestrida de för 
niimnda expedition samt för chefen för flottans st:~ob i berörda 
häriseende förekommande utgifter. 
Kong!. · Ma.j:t har i .nåder faststillt ingifna förslagsritningar ·öfver 
planen till jernvilgsföcbindelse emellan ·flottans varf i Carlskro~!l. 
och bangården derstädes enligt det il! ritningen up.ptagna alternativ 

'fiir , jernvägeus; framdragande genom tunnel under stadens stortorg 
i vestlig riktning, med undantag af den del, som enligt ritningen 
sträcker sig norr om Wibtusgatan. 
Kapten O. von Feilitzen, .som. ·förklarat. sig v.illig . utarbeta skjut
tabeller för flottans 27 cm. kanoner M/69 och ·M/'1>6 samt 24 cm. 
kanon."M/7 6, tilldelas i ersättning för biträde vid arbetets utförande 

. s~mt 'den dermed förenade kostnad, en summa af· 500 kronor. 
Sedan' kong!.· lotsstyrelsen"med ingången .af ·detta. år bötjat utgifva 
~UriderrättBlser för sjöfarande«, ' hvaraf ett nummer , utkommer 
hvarje vecka, och åt sjöfarande kostnadsfritt (med undantag af 
postporto utdelas, har Kong!. Maj:t befriat sjökartaverket fn?m den 
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detsamma åliggande skyldigheten att till trycket befordra «Under • . 
riittelser flir sj/Haraude, hvaremot verket förstiindigats, att skynd
samt medd ela lotssty!·elsen de verket officielt eller på annat slitt 
meddelade vigtigare und erriit.telser fUr sjöfarande för att i des8 
• Underrilttelser för sjöfarande« intagas. 
~tat för föi·d elning af tel'lninsafgift'er vid sjökrigsskolan mellan der
städes anstiilde lärare. 
Kongl. Maj:t har', på underdånig ansökan, medgifvit, att den af 
fil. kand. G. F. Hallenberg aflagda filosofie kandidatexamen må, 
för vinnande af anstUllning såsom lärare vid navigationsskola i 
ångmaskinliira, fysik och mekanik för 1\ngfartygsbefiilhafvareelever, 
anses j e m förlig med sjöofficers- eller ångfartygsbofälhafvareexamen, 
samt att sökanden må kunna vinna anställnir.g såsom lärare vid 
IJavigationsskolan i Wishy i ångmaskinltira, fysik och mekanik för 
ångfartygsbefiilhafvareelever, utan hind er deraf, att ha:n icke tjenst
gjort till sjös såsom öfver- eller underbefäl. 
Auglieode ersiittning till korporalen n:o 114 Gt·ön vid Norrlands 
3:e båtsmanskompani för af rotehållaren afbergadt hö. 
Kong!. Maj:t har faststält följand e bestiimmelsei" angående beskaf
fenheten af mörliblå yllevlif till skjortor för sjömans- och skepps
gossekårerna : 

1:o) väfven skall vara ge nomfärgad på kyp med indigo och 
får ej vara. ljusare än profvet ; 

2:o) väfven skall vara pressad och krympfri; 
3:o) listerna få ej vara mera än 1,5 cm. breda hvardera; 
4:o) väfvens l'redd fi\r vexla emellan 1,34 och 1,40 Ilieter inom 

hslema; 
5:o) vigten skall utgöra 220 gram för sträckfot; 
ö:o) krympningen får ej uppgå ä bredden till mera Hu 1,5 cm. 

och på Hingden af ett stycke, som utgör. omkring 24-27 meter, 
till mera iin 1'5 cm.; 

7:o) leverantör skall vid• siLt anbud foga edlig förpligtelie der
om, att den yllevlif, han erbjuder sig leverera, lir tillverkad på 
svensk fabrik af ren fårull, utan inbtandning af s. k. konstull. 
Resolution. angående utprickning af farled · utanför Kalix elfs myn
ning. 
Resolution angåend e underdåniga besvl\r i fråga om mulbete för 
båtsmannen vid Smålands båtsmanskompani n:o 82 Hagmans fä
kreatur . 
Fullmakt för H. K. H. herr O:;car Carl August, Sreriges och Nor
ges arffurste, Hertig af Gotland, att vara kapten i kong!. flottan 
med turberlikning fr li mst i graden , 
FörordnatJde för löjtnan t F. O. Bothen att vara byggm:istare vid 
fl ottans station i Carlskrona. 
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Kong!. Maj:t har med anledning Bf konteramiralen m. m. P. Vir
gins i egemkap af generalmönsterherre, afgifna underdåniga berltt

telo;e, befalt att ångbåtsstationen vid Höviksn\is på Tjörns östra. 

kust, skall för båtsmännen vid Bohus 1:a kompani n:o 8-41 och 
43 - 45 tillhörande Tjörns hlirad, vid transport. sjöledes, hädan

efter sl;all vara rende-vouz: samt embarkerings- och deba.~·kerings' 
plats i stället för Svanesnnd. 
Angående ytterligare säkerhetsåtgärder mot strandras vid Hveos fyr. 

Ersättniogen för redaktion, korrekturläsning, namnregisters npprllt· 
tande m. m. för «Underrättelser för sjöfarande• som ntgifves af 

lotsstyrelsen och skall innehålla n·dogörelse för ändringar och för

Ilättringar af säkerhetsanstalterna vid jordens alla knster, får från 

nästkommande års början utgå med 30 kronor för hvarje n;;.m· 

H1er. 
En mlisterlots vill Göteborgs lots;)lnts och en dito vid Strömstads 
fil, med eget medgifvande, öfverflyttas på öfvcrgåogsstat, den förre 

med en årlig erslittning af 600 kronor och den senare af 400 kr. 
Uti ernbetsskrifvelse den 30 sist\. Oktober har stationsbefiilhafvaren 

vid flottans station i Carlskrona tillki\nnugifvit, at t han, uppå varfs· 

chefens vid stationen framsUillning om medgifvande för denne att 
tillsvidare få föwrdna en af de under stationsbefiilhafvarenlyd:mdc, 

vid räkenskapskontoret anstiilde lmrnmarskrifvare att under mate

rialförvaltarens vid varfvet sjukdom upprl\tthålla dennes tjenst, fun
nit det under innevarande år faststäida reglementet för flottan 

sakna hvatje föreskrift för stationsbeflilhafvaren att lemna varfs

chefen det begHrda bitrltdet, i anledning hvaraf stationsbefälhafva

ren anhållit om sådan föddaring af reglementets stadganden i detta 

hltnseende att det finge af honom bero att af underlydande perso· 

nal vid civtlstaten, uppå varfschefcns framstiillning, lemna varfvet 

det biträde som förhållandena kunde medgifva. 
Sedan emellertid kong\. marinförvaltningen den 4 innevarande 

November uti afgifvet underdånigt utlåtande anWrt bland annat, 
att stadgandet i ~ 146 rnom. l i reglementet, att •stationsbef;\1-

hafvaren ich har något åliggande beträffande v arfvets ekonomiska 

förvaltning och dess personal af de civila ~taterna" icke .innebure 
annat ~n, att han vore befriad fd\n åliggande att ntöfva tillsyn 

deröfver att varfvet i ekonomiskt hllnseenue befunne ~ig i full· 
stiindigt och tidsenligt skick och att dess personal af de civila 

staterna hölles vid besti\mdt och behuf1igt antal samt fullgjorde 

sina skyldigheter och iltnjöte sina 6\ttigheter, l\fvcnsom att berörda 
staägande såledefl icke utgjorde hinder fur stationsbefälhafvaren, 

hvilken det enligt e 4 i rPglementet tillkomme att utöfva styrelsen 

vid stationerna, att inom grl\nsen för sin befogenhet jemväl befor· 

dnL den del af stationens styrelse som 1.1teolutande ankomrne p>L 
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yarfschefet<, ~rL har Kong\. Maj:t fnnnit stationsbefUlhafvarens fram

sU\llning icke bl> ra föranleda någon Kong\. Maj:ts vidare åtgl\rd. 

Löjtnant A· I3. Juel tillHgges uucler kommendering till genomgå

ende af artilleri- och ingeniUrhögskolan inqvartcringsbidrag, beräk

nadt efter 400 kropor om året. 
Förre kronolotsen E. Ersson tilldelas en nådegåfva al 30 kronor. 

Kong!. Maj:ts nådiga förordning angå<mde öfverflyttcing på stats

verket af bestyret med anskaffning och underhåll af de till båts

mnnsbekHidnadeo hörande s k småpersedlarne och kappsäcken. 

(Införd i Sveusk författningssamling under n:o 64.) 
Sedan för beredande af erforderlig lolml åt. den högre officer, som, 

enligt det under den 10 sistlidne Juli fast~Uilda reglemente för 

flottan, skall bitriida chefen för sjöförsvmsdppartementet, 2 af de 

rum i kronans hus n:o 11 l{iddarlv~lmen, som, i enlighet med fast

stiild förteckning och ritning, hittills anviindts af chefen för flot

tans militärpersonal, måste tagas i anspritk, hvarvid det funnits 

nödigt~ att, på det dessa rum måtte blifva för ändamålet lllmpliga, 
en spa·altrappa blefve anbringad i det å beriirde ritning med n:o 
49 betecknade rom i v[mingen 2 trappor upp samt uppförd i det 

ofvanför beliigna rummet n:o tiO i tredje våningen, så har Kong!. 

Maj:t medgif,-it att nämnda trappa finge uppfUras och att kost

nadsförslaget derför, jcmte afputsning och målning m. m ., får sluta 

å en summa af tillhopa 850 kronor. 
37 kronor 50 öre m utbetalas såsom ersllttning till den pilrson, 

som under 9 månadet· bestridt vaktml\staregöromålen vid öfver

kommendaotsexpeditionen i Carlskrona. 
Såsom ersättni~g för kyrkoherden i l?årö pastorat för det han 

med presterlig tjenst tillhandagår befolkningen å Gotska Sand ön, 

vid de tillfiillen då från denna ö någon besö!,er FårUn, lin iifven 

minst tvf1 gånger om året infinner sig å Sandön, för ombe~L>rjande 
af sådana presterliga förrvttningat, som der kan påfordras, får 
utgå 300 kronor fiir år rlllmadt, med skyldighet för verlerbijrande 

pastor att sjelf bekosta sina resor till och från S:w'lön, samt under 

fUrbehåll att ersättningen, i enlighet med det nitrmare afbl lots

styrelsen eger att med pastor uppgöra, utgår endast i den mån 

hans åtagande i förberörda hl\nseeude behö.igen fullgöres. 
Undervisning i välskrifning för rekrytkursen af flottans manskap 
vid Stockhol~s station får anordnas på s\itt stationsbefiilhafvaren 

föreslagit , mot en årlig ersättning af 150 honor. 
Förre eldaren å lotsångaren «Giitehorg• J. E. Eriksson, som un

der tjenstgöring utan eget eller annans föt·vållande drabbats af 

svårare kroppsskada, tilldelas för innevarande år ett understöd af 

300 kronor. 
Afsked med pension för sekretGraren rn. m. C. A. Sundin. 
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Angitende reglering af lotsningsbestyret vid Wållö och Dämmans 
lotsplatser inom Kalmar lotsfördelning. 
Stat och arbetsplan för kong!. sjökarteverket 1885. 
Angåend e f0rhöjd pension för en afskedad båtsman. 
Angående erslittande af förskottsvis bestridda utgiftm··för minbåten 
«Hugin«. 
305 kronor få utbetalas såsom gratifikationer till åtskilliga perso
ner för ordnandet af ::kjutbana' och inskjuthing af kationer i Carls
krona. 
Kong!. Maj:t har befalt· att, viq uppfordring dch hernlof af en del 
båtsmlin vid Roslags 4:de kompani, vederbörande statlonsbefiil-
hafvare må ega , vid förekommande fall, med hänsyn till det för 
kronan fördelaktigaste, a f göra huruvida kompaniet sKall befordras 
sjöledes eller å jernviig, och, niir transporten sker• pli 3ist omför
mälda siitt, bestUmma olika · dagar för transporten, lifvensom att 
jemviigsstatiouerna Elfkarleö och Harg skob, när kompaniet vid 
uppfordran och hemlof tmnsporteras med bantäg, vara afgångs 
och ankomstplatser, E lfkarleö för den styrka, som pliigat sarulas 
i Skiirplinge, och Harg för dem, som brnkat samlas i Östha mmar. 
En af löjtnant 'l'h. Sandström utarbetad handskritven afhandliug, 
beniimnd: «Fartygs statiska_ stabilitet«, flir för 200 kronor för 
kong!. sjökrigsskolan inköpas. 
Åtta ynglingar u~ niistkommande höst vid kongL Rjökrigsskolau 
intagas. 
Kong!. Maj:t har, med upphiifvau de af marinförvaltningens ö f ver
klagade utslag, föridarat kapte nen m. m. Anton · Blom, som, på 
grund af l:e bataljonslHkaren A. Rudbergs liikarebetyg, erhållit 
tjenstledighet för helsans vårdande, berlittigad att utbekomma in
dragne tjeustgöriugspenningar under ifrågavarande tjenstledighet 
från den 29 F ebmari till den 10 Juli 1884. 

« 19. Afsked för amiralen m. m. herr C. : A. Sundin . 
Fullmakt för komm endörkaptenen m. m C. C. Engström att vata 
komm end ör i kong\. flottan, för kommendörkaptenen m. m. G. E . 
Ulff att vara komm eudörk"pten ar l :a graden i kong!. flottan, för 
löj tnanten m. m. S: Ki lman att vara kapten i kong\. flottan och 
för underlöj tnant O. H . von Arbiu att vara löjtnant i kg!. flottan . 

« « Löneresolu tioner för amiralen m. m C. P. Virgin, kommendören 
m. m. E. S. K. P eyron, kommendörkaptenen m. m. J. A. C. 
Meister, kommend(irkaptenen m. m. C. F. E kermann, kaptenen 
m. m. C. M. Ingelman, kapten C. A. O. Molin, löjtnant H. F. 
Lindberg och underlöjtnant H. J. B. Gulda. 

« Stater för lotsstyrelsen och lot~verket att tilliimpas under 1885 . 
" Löjtnant H. Wrangel t illd elas en fly ttuingshjelp af 120 kronor. 

« « För innevarand e i\r tilldelas, i likhet med hvad som skett 1879, 
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1880, 1881, 1882 och 1883, de underhållstagare af gemenskaps
Idass som vid utgången af år 1878 eller dessförinnan uppnått 70 
fL rs ålder, iifveu för innevarande år en gratifikation af 10 kronor 
hvardera, att genom amiralitetskrigsmanskassans direktions försm·u 
underhållstagarue emellan fvrdelas och dem i behörig ordning till~ 
stlillas. 

19. Angående nådegUfvor till afskedade personer som tillhört flottans 
k/irer. 

« Miisterlotsenkau B. C. Olsson tilld elas en nådegår va af 150 kronor. 
30. Angåm .• de fördelning af anslaget till flottan s nybyggnad och under

håll 1885. 
1479 föråldrade, till krigsbruk icke längre användbara huggare af 
litskilliga modeller, samt 1326 till nämnda huggare hörande baljor 
få såsom krigsmateriel utrangeras. 

« Angående vissa bestiimmelser i fråga om beviiringens öfningar och 
mönstringar. 
Angående sjöbeväringsmanskapets mönstringar 1885. 

« En extra ritare får ytterligare antagas vid kong!. sjökarteverkct 
mot en mlinatlig aflöuing ej öfverstigande l 00 kronor. 
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Officiela underrättelser. 
utdrag af generalorder för Jnli-Se}Jtember 1885. 

l. 

2. 

4. 

\l. 

Medgifvaude att ångaren «W il liam« m fL p fL flottans var f i Carl s 

hona , emot ersli ttning, rengiöras och målas i botten. 

De vid södra inloppet till Filrösu nd utlagda minor skola upptagas 

och plundras. 

Bifall ti ll kapten N. G. Snnclstrums unclercll\niga ansökan om 3 

månad ers in· och ntrikt•s tjenstledigh et från och med den 5 J nli 

fiir helsans Yt~rdande . 

Eskad~>rn skall upplösas och högste bcflilhafvarnns flagg ned hal as 

den 13 ; fart.ygen återvii n da till sina respekt i va station er, utom frc· 

gatten «V nn adis<, och korvetten < Baldet'« . 

Instruktion föt· chefen på fregatten «V ~n ad is« . 

lnstmktion för chefen på korvetten « Balder«. 

Kanonbåtarne «Edda• och «Blenda« skola bogsera korvetten 

«Freja« till Stockholm; bestiimmelser i a nledning hiimf. 

Kanonbilten «Ingegerd« st'illes till chefens pl1 «Sa.ga« or.! er från 

den 15 Augusti för l;ad ettemas öfniugar i å ngmaskins- och å ng

fartygs h~ndterande . 

«Reglem ente för flottans undervisningwerk , allmiinna bcsUimmelser 

och excrcisskolan« fastsiiiida från elen l September 

l 8. Tillstånd för ryske sjömillistern ntt bese Stockholrns var f. 

Kapte n H. G. ·westrnan skall vara adjutant hos knrnmend anteu 

Stockholm från den l Oktober i ~t f. löjtnant H G. at Sillen 

14 . Pausarbå tarne samt å ngkmnprå men n:o l skola aft·ustas. 

« Ån g kl an pråmen n:o 2 Etli ll es till stationsbefälhafvnreus förfogande 

under 3 veckor efter miutifr.ingarnes slut, för utbildniug och öfning 

af dykare. 

15. Minlifningsf:ntyget dtan~ och minbillen «Hugin« förliiggas i 2: r. 

berr,dskap och stii llas ti ll varfschefens förfogande för minförsl.i k. 

Kommendörkapten J. Osterrnau och kapten \\·. Bret~ner ljenst

giira ti llsvida re hos f. d. högste be fHlhafvaren . 

~ Kanonbåtarne «Sigrid« och ,,Alfhild« skola ti ll Stockholrn bogsera 

logem eut.>fartyget • Lagerbjelke «; beslämmelser i anledning hiinlf; 

minafd elniugen~ i F årösuud fartyg afrustas. 

16. Underliijtnant A Lindman placeras på Stockholms station in\n de n 

l Oktober n" cl er geuomgåeude af liigt·e minkurs. 
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Bifall till llijtnant G. Flormans underdåniga ansökan om 6 måna
ders i u- och utrikes tjenstledighet från den l Augusti för ingående 

af äktenskap. 
Kommendörkapten C. Lundgren skall från den 18 dennes bestrida 

en dr>partementschefsbefattning vid Stockholnm station. 

Korvetten «Ba1der« skall klargiilas för att omkriug den 15 Okto. 

ber kunna utgå på 7 månaders expedition. 

Stationsbefiilhafvurens flngg på Yaktskeppet «Stockholm« nedhalas 

den :23; fartyget afrniinstras den 31 dennes. 

Underli;jtnant U. Broman tillåtes begagna undervisning vid Svea 

artilleriregementes Hiroverk. 
l\or.Jmendörkapten G. E. ~)!fl' skall vara chef och kapten A. T. 

Thunberg sekond på korvetten «Bal der«. 
Kapten A. A L. Palander sirall vara chef för 3:e och 4:e matros

kompnnierna it·ån den l Augusti i st. f. kommendörkapten C. 

Hjelm. 
Kapten Oronhjelm skall uflemna chefskapet iifver Tjust och Öster

giitlands båtsmanskompanier till kaplen J. C. Grischotti. 
Bifall till kapten J. Lidmans underdåniga ansökan om en m:'\nads 

in- och utrikes tjenstledighet frf.n den 30 Juli för att besöka ge

vär~fabriker i Holland och Frankrike. 
Korvetten • Bal d ers« besiittt.ingslista ökas med 7 löjtnanter och 

nnderlöjtnanter samt 4 hornbl:isare. 
Löjtnant C. O. H. von Arbin tillåtes att såso111 elev genomgå teo

retiska delen af kursen vid krigshögskolan . 
K;innedom om Whiteheads mina mi:t lemnus underofficer skorpara 1 

Lagerhamn. 
Afslag å löjtnant. C. Goldknhls nnderclåniga ansC:kan att få genom

gå törberedande kurs vid Svea artilleriregementes l;iroverk. 
Bifall till löjtnant C. G Flachs underd:luiga ansiikan att få he

rHkna honom beviljad tjenstledighet för intrllde i engelsk örlogs

tjenst från den l Oktober. 
Ab1stningsorder för kanonbåtarne «Eddn« och «Blenda« 

Komm.-kapl. Y. Christiersou, C. F. Ekerman, kaptenerna B~rclay, 

Smith, frih. Po~se och Carlstedt samt liijtnant Beckman skola tills

vidare tillhöra minvapnet. 
Tillåtelse för tyska undcrsfttarne Diersch, Krause, Rohde och Rust 

att bese varfvet i Carlskrona. 
Bifall till chefens för sjökarteverket uncerd ansökan aH undet· se

mester vistas utrikes. 
Försing till , skjutinstruktion för flottan, l :a delen kanon och hl

spruta samt 2:a delen gevHr och revolver« Ekall pröfvas och till

IHmpas vid exercisskolorna samt ombord å fartyg. 

Aug. 
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7. Afslag å ](ijtnant Goldkuhls tinder•låniga ansökan om 3 års tjenst

ledighet för att idka sjöfhrt på Kongofloden. 
Tillåtels8 fur amerikanska amiralen Franklin jemte chef och offi 

cerare på fregatten <<Pensacola« och korvetten «i{earsage« att bese 

varfvet i Stockholrn. 
Il. Tillåtelse för chilenska undersåten Thomas Eastman att bese varf

vet i Stockholm. 
Löjtnant W ra n gel skall från och med den 7 September och tills

vidare tjf,nstgöra vid generalstaben. 
Tider då utevarande fartyg skola undergå iuspektiort. 
Löjtnant TP.lander afpolletteras från fregatte<1 «Vanadis« efter af

slutad examen med aspiranterna för att fol"!sHtta kursen vid kgl. 

gymnastiska centralinstitutet. 
Löjtnant \"~j ra n gel afpolletteras fr/in fregatten «Vanadis« efter slu

tad inspektion . 

Afrustningsord er för fregatten «Vanadis", korvetterna «Saga« och 

<<Bal der<<, . skeppsgossebriggarn e samt minafrlelningen tillbörande 
fartyg . 

2:ne 45 mm. kanoner Engströms .Mf83 skola tilldelas korvetlett 

«Bal der« under dess nu fi.:resti\ende ~'xpeöition. 

Tillåtelse för löjtn:wt D. U. W. Linder att från och med den l 

Oktober åter inträda i kong!. flottan. 

Kanonbåten <<Edda<< skall rustas Jöt· att omkring den 18 Septem

ber under befäl af kapten Gyllenskuld knuna utgå pf1 14 dagars 
expedition 

20. Bifall till komm.-kapt Hj·elms und . ansökan om utrikes tjenst
ledighet. 

22. Chefsfartyget «Drott« skall utrustas och förses med 8 dagars pro· 

viant samt inmiiustras den 4 September. 

24. Kanonbåten «Edda<< må tilleldas kanonbåten <<Skaguls• ångslup 

under dess nu förestående expedition. 
26. Chefen på «Edda r< skall taga befa~tning med kanonbåtens rustuing 

den 8 September och kanonbåten skall inmuustras den 18. 

27. Bifall till underlöjtnant Lidbecks nnderd. nasökning om utrikes 
tjenstledighet. 

28. Bestämmelser för manskape's på sjöfiistningarne utbildning i tj ensren. 

29. Tillåt~lse för norska mariningeniören C. Hansen att bese varfvat 1 

Stockholm. 

» 31 . Instruktion för chefen på <<Edda«. 

Sept. l. Löjtnanten gref've W . Hamilton skall, eftet· slutad inspektiou, af

polletteras från korvetten «Saga« o~;h hemdras afresa till St.ock
bolm. 

<< « Kap1.8n Elers skall tjenstgöra såsom kadettofficer vid sjökrigs

skolan under Oktober månad i st. f löjtnant en Gustaf Dyrssen. 
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2. Kapten f:;chales tj enstgö ring vid sjökarteverket skall upphöra med 

September månads utgång. 

L(ijtnanten IL von Arbin skall ft·ån och med den l Oktober och 

intilldess han afslutat kurs vid krigshiigskolan placeras på Stock

holms stat ion. 

4. Chefen på korvettert • Baldercc skall den 23 September taga be· 

fattning med fartygets utrustning och sliall krn·vett en inmönstras 

den 15 Oktober. 

lnstrukt i on föt· chefen på korvetten «Bal der«. 

5. Chefsfartyget «Drott« sknll afmönstras och förliiggas i 1 :a bered

skap. 

lO . Bifall till gjord fram ställning att officemrne på lwrvetten "Balder• 

må fil gå i fem vaktqvarter. 

11. Kapten J. A. Ek elöt skall und er kommendörkapten G. E. Ulffs 

sjökommendering bestrida chefskapet för :~rtill eridepartemeutet vid 

Stockholm; stat ion. 

Kanonbåten cc Motala« skall utgå po\ vinterexpedition till vestlmstcu, 

kapten von .Mlihlenfeb skall vara chef och taga bef,lt.tniug vtd rust

ningeu den :20 Oktober; kanonbt\ttu skall inmönstras den l No

vembet·. 

14. Löjtnant Linder placems på Stockholms station frt\u deu l Okt. 

15. Kan vu båten "Alfhild « skall sl;yndsamt Idargöras föt· att nnvHndas 

för karantHn~bevakning; chefen tager befattning vid rustningen den 

17, kanonbåten iumö.ustras den 19 deunes. 

18. Instruktion för chefen på kanonbåten « Alfhild «. 

26. En underofficer öfver stat inkallas från den 28 dennes för att så 

so m skrifbiträde stiillas till reglement sliOmmissionens i Stockholrn 

föt·fogande. 

Engelske gen•;ralmajoren sir Andrew Clarke med st.auschef, adju

tanter m. t! tillåtas bese flottans varf i Stockholm. 

:Z8. Kanonbåten «Edda« skall afru stas, afmönstras och uppliiggas. 

:Z9. Chefen pÖ1 korvetten «Bald er« skall, efter expeditionens slut. , till 

chefen fUr kougl. Fjöförsvarsdepartementet inkomma med yttrande 

öfver «Föt·slag till exercis-reglemente för 15 cm . lmnoner Mj83 i 

~1elkursörlavettage .Mj84«. 

30. Österrik·ske löjtnanten L . Se-llner tillåtes bese varfvet i Stockholm. 

" Angående Ufverförande till Carlskrona af en i Malmö byggd ang

Mt för ullliggande af multipellmblar. 

Okt. 
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Officiela underrättelser. 

UMrag af geueralorller för Oktober 1885. 

K apten C. W. Breekström skall vara chef på ångfa rtyget '' Valky

rian • i st f. kapten Sjöberg. 

2. Kommendörkapten von Kruse n<tierna, kaptenerna Ekelöf och Norr

bohm samt ingeniör Söderström skola utgöra en kommi ssion, hvil

ken skall afgifva rapport öfver försök med österrikiske lc\jtnanten 

Sellners na ttsignal ,ystem. 

iL Tillstånd för kommendörkapten J . Thorsell <ttt emottaga och bära 

ryska S:t An ua- orden :Z:a kl. 

5. Kapten Ljungqvi;t skall vam chef på kanonbåten ccSigrid« i st f. 

kapteu Schale. 

Minbåten " HLlgin« stä les unrler Oktober månad till varfschefens i 

Stockholm förfogande för loggars JUsterande. 

Namn och sUindiga tecken å fyra minblit.a~ «Munincc, «li'reke«, 

c(Narf (( och «Ntll've((. 

Å ngkranpråmen n:o 3 skall afrustas och nppHiggas. 

13. I nstruk~ion fci r chefen på kanonbåten "Motala«. 

Österrik ,ske löjtnanten Sellner tillåtes bese varfvet < Carlskrona. 

7. Kommendörkapten Molaoder skall vara besigtningsman vid Stock

holms station i st. f. kapten Martio 

9. Multipelkahelbåten erhåller narrnet «Liigg Gt« och ständiga teck

net VLB 

13 Kadettkorpor~tle rnaO BJnrkman, SylvAn , Hummel, Sparre Clch Le u

husen tillåtas att efter genomgåogen sjöofficersexamen bära flot

tans underlojtuants u n i form. 

Afslag å uuderliijtnant Ro-enblads ansökan om sex månaders t.jenst

ledighet for idkande af sp råkstudier. 

Tillståud för amerikanek., miuisterresideoten R. Magee att bese 

varfv~t i Stockholm. 

L()jtnant Ljungqvist skall vara adjutant hos kommendanten i St.ock-

holm i stället for kapten W est. n: an. . 

14. lnaelning i klasser af flott.aos paosarfartyg, kanonbåtar och min

båtar. 

16. Kommendörkapten von Hedenberg slw.ll från den 17 Oktober och 

tills vidare tj enstgöra i flottans stab . 
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Okt. 16. Uti kano:1b>1ten «lYio!alns« besiit.tningslista skola under förestående 

« 

« 

Yinterexpedition ingå en dykare och en 3:dje kl sjöman i st. f· 
två skeppsgossar. 

17 . Unrlerlöjtnanterna Björkman , Sylvan, Hummel, fri h. Sparre och 
frih. Lenhusen placeras på Carlskrona station. 

:211. 

:!1. 

24. 

27. 

Resolution å hemsUillan angående anstånd med fnllbordandet af 
batteribyggnaden vid Fårc;sund. 

'l.:inåtelse för kapten Sundström att : emottaga och bära Badiska 
Zlihringer Löwen·ordens :!:a klass. 
Tillstånd för fyrmlistaren Alm att emottaga och biira honom till
delad medalj för riiddande af menni;kolif. 

Ändring af ee 46, 53, 54, 59 och 61 uti reglementet för flottan 
3:e de!t·n (angående honnörsgöring). 
Afslag å Wjtnant Lindbergs ansökan att efter slutad minknrs fort
farande få tillhöra Stockholms station. 
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Offlciela underrättelser. 
Uhlrag af generalorder för November-December 1885. 

Nov. 3. Chefsfartyget «Drott« och ångfartyget « Liigg ut« skola afmstai 

och uppliiggas. 
Ny upplaga af «Undervisning för .manskapet vid flottan, If. Sjii

manskap«, fastst\ild. 
« 4. Kapten Ljnngqvist skall jemte sin tjemtgöring vid stationen tjenst-

g<ira i kong!. sjiifiirsvarsdepartemeutets kommandoexpedition. 
Pansarbåtarne af 2:a klassen «John E1icsson•, «Thordön« och 
«Tirfing« må fUrläggas under reparatior •. 

5. Bifall till löjtnant W. W ullenbergs underdåniga ansökan om 6 må
naders fiirlllngd tjenstledighet för fortsatt tjenstgöring vid legatio
nen i KonstantinopeL 
Bestyckning faststiild fiir batterierna vid Fårösund. 

6. Aktiebolaget Palmcrantz & Comp. tillåtes att å flottans varf i 
Stockholm verkstUlla laddning ai en r!el 38 mm. granatptttroner, 
som Hro alsedda för levemus till flottan 

" 7. Faststiild ritning till 12 cm. granatkarte~ch. 

(( 

(( 

9. Ny laddning faststiild (O,ow kg. styckekrut) för tabkauou M/80. 
10. Kanonbåtarna af l:a klasser. «SkHggald« och «Blenda« förlliggas 

under reparatiou. 
Danske premierlöjtnanten Vohts tillåtes · bese flottans varf i Stock
holm. 

11. Fregatten «Vanadis« bestyclming minskas med 2 st. 17 cm. diicks
kanoner. 
Konstapel Lagerström skall hafva tillsyn iifver en deLfortifikatio
nen tillhöriga arbetsredskap, hvilka må i flottans förrådshos 
Fårosund föi·varas. 

12. Bestitmmelser fiir undervi~ning och öfning jemte uppflyttning 
Idasser af manskap tillhUrande f~stningskompauierna, faststiilde. 

16. KommendUrkapten Facks skall från den l Januari 1886 vara chef 
för mindepartementet i Stockholm och upphör med årets utgång 
att vara ehef för ekipagedepartementet. 

17. H. IL H. Hertigen af Gotland skall från den 19 tillsvidare tjenst· 
göra i sjöförsvarsdepartementet under chefen för flottans stab. 
Öfningsskjntning mil ej vidare fortslittas med kauo'n som tagit 
slmda af sf1dan beskaffenhet att densamma genom fortsatt skjut-
ning förstoras. 
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Ångkr:~npråmarne u:r 4 och ö skola tillhöra Carlskrona station 
och dBr uppHiggas. 
Ångfartyget. «Valkyrian« skall afrustas och uppliiggas. 
Tillstånd för kapten 8undström att biim Nassauska Adolfsorden, 
kommendörstecknet af 2:a Idassen med svlird. 
Minbåten « Hugin« må, sedan försöken med de föriindrade White
headska minorna afslutats, under instundande vinter uppliiggas vid 
Bergsunds mekaniska verkstad. 
Medgifvande af utsträckt tid för minkomitl\os arbeten. 

Kapten Sundström skall vara adjutant hos ·Iwmmend::lllten i Stock-

·holm i stiillet för löjtnant Ljungqvist. 
Kapten Ljungqvist skall vara chef för ekipagedepartementet 
Stockholrn fri\ri den l Jm1,tari 1886. 

Utnlimnde vfveradjntanter hos H. M. Konungen 
Bifall till unde!'löjtnant. Adelskölds underdåniga anscilmn om tjP.IIRt· 
ledighet från elen 7 December till och med cle11 31l April 188() för 

helsans vård. 
Minbåten «Hngin« afrustns och uppliigges. 
Bifall till löjtnant Goldkuhls underdåniga ansl.:kan om elt :hs tjenst
ledighet från den 15 December, för idkande af i'jöfart utrikes. 
Kanonb!tten <Sigrid« afrustas och uppliigges. 
Underlöjtnant Lindmali skall ut1der den tid han tjenstgör vill Stock
holms exercisskola tillhöra Stock~1olms station 
Bifall till llijtnant Ehrensviircls underdåniga ansökan om 4 månaders 

tjenstledighet från cen l Januari 188G, för idkande af språkstu

dier i Franluike. 
En kommendering af en underofficer och fem man skall afrcsn till 
KHnsö för öfvertagande af kurantlinsbevakningen derstiides. 
An"'åeucle kanonbåten "Alf hilds« stiillande till landshöfclingP-em
bet:ts i Guteborgs och Bolmsliin furfogande för uppriitthi\llande Hf 
ord ni ng vid fångstplatsernc\ fl: r sill fångsten. 
Angående transport till Fårös.nnd af 6 st. 12 cm lavettagn af jern. 
Ångfartygen «Kare« och «Skuldmön« afrn~tas och nppliiggas. 
Kapten Södermark skall med December fråt1triicla sin befattning 

som chef föt· Södermr~nlancls 2:a båtsmanskompani. 
Minöfoingsfarlygnt «Ran« skall afl·ustas och nppliiggas. 
Chefsfat:lyget "Drott« och kanonbåten ,, Aslög<' skola förliiggas 11!1-

der reparation. 

Sammandrag af kongl. l1ref, embetsskrifvelser m. m., utgångna 
från kongl. sjöförsvarsdeiJ:trtementet under år 1885. 

Jan. ::'3. Fast.stiillelsr af t·itningar till minkontorsi>yggnn.rl viu Carlshona 

station 

Jan. 
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23. Angåeutle utbyte <~f två 17 cm . kanoner it korvetten «Eugeuie«. 
En månadslönare och en arbetsförman vid varfvet i Carlskrorm 
f':l I·ommend eras till Finspong.; styckebruk fut' att. derstiid es in
hemta kiinnedom om anviindande af två från firman W. G Ann
strong .Mitchell et Comp. !eYeren:de instrument för uttagning och 
insiittning af kopparringar i 27 och 15 cm. kanoner. 

Faststiill~lse af ritning till en 8.ngbåt för utiliggning af multipel
kablar. 

Angåe nde fördelning af en för reparation af engelska ångaren 
«Skyro« skiinkt gtatifilmtion 

Lijjtnant S . . von Ko now tilldelas ett års stipendium motsvarande 
2000 francs för nnsUillning i fransk örlogstjenst. 

I anledning af underdåniga besvlir öfver att amiralitetskrigsmans
kassans direktion viigrat f. el. båtsmannen vid 8ödra Hallands 
kompani n:o 82 Anders Jönssou Dahl pension ur amiralitetskrigs
manskassan på grund a f honom under tjensteticlen ådömda be· 
strafl'ningar, har Kong!. Maj:t funnit godt förklara de Dahl, enligt 
hvad kompanirullan utvisar, ålagda bestraffningar ej utgöra hinder 
för honom att komma i åtnjutande af pension, enHr han under 
sin tjenstetid af 38 1

/ , år sig i öfrigt redligt skickat. 

I anledning af anförda underdåniga besviir öfver att amiralitets
krigsmanskassans direktion vHgrat f. d båtsmannen vid Bohus 1 :a 

kompani n:o 102 Anders Berndtson Klinga pension ur amirali
tetskrigsmanskassan, har Kong!. Maj:t funnit godt förklant den 

omstiindigheten att Klinga straffats en gång tör snatteri samt en 
gång för olofligt unelanhållande från tjenstgöring, icke utgöra hin
der för Klinga att komma i åtnjutande af pension. 

,, Angående afsked för l :a klassens sjuman B. J. F. Anclers~ou, 
ehuru han icke tjcuat föreskritven tid. 

30. Ändring af :22 ii af reglementet för flottaLJ, l:a delen. 

En fyringeniör får afrer;a till Frankrike för att inhemta kHnnecloe::t 
om mistsignalapparaters tillverkning m m. under omkring en m:1-

nads tid och si\so"l ersiittniug får han i ett för allt uppbUra eu 
snmma at 500 kronor. 

Angående föt·vllrfvancle åt lotsverket af det i Dalarö forsamling 
belligna s k. Ålandsskäret eller Hufvudskiit· 

Uti underdånig skrifvelse har kapten O. E. G. Norrbohm Lesviirat 
sig öfver att han, som af chefen for flottans militiirpersonal blifvit 
inkallad .att tjenstgiira i exercisskolan vid flottans station i Stock
holm under ett års tid, rUknaclt fdln den l Oktober 1883, samt 
genom nådig:L generalorder den 7 Juli oeh 19 Augusti 1884 blifvit 
kommenderad att under sistniimnde Augusti månad ijenstgöra å 
chefsfartyget «Drott«, icke uneler elen sistniimnd.a kommenderingen 

kommit i åtnjutande af inqvarterin~sbidrag. 
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Sedan stationshefiilhafvaren uti resolution den 28 Oktober .1884 
' Pt• anförda skill förklarat Idagand en icke herlittigad att komm a i 
åtnjutande af inqvartcringsbidcag för den tid han till följ e af oh·au· 
niimnda. sjiikommendering icke varit å militlirdepoteu tjenstgi·ll ande 
och :M:arinförvaltningeu, efter det Norrbohm hos Jensamma anfört 
besviir öfver station8befiilhafvarens beslut, genom utslag den 2S 
Nov. 1884 faststiilt ~fverklagade resolutionen, emedan inqvarte· 
ringsbidrag på grund af reglementets föresknft tillkommer kap ten 
eller subalternofficer som i öfverensstiimmelse !l'led stadgandet i 
1875 års reglemente eller annan af Kong!. Maj:t meddelad före· 
skrift vore kommenderad å militi.irdepot eller varf för tjcnstgMing 
eller vidare utbildning i tjeusten, samt Norrbohm hvilken, under 
Auguati 1884 varit tjenstgörande å chefsfartyget «Drolt«, icke 
kunde anses hafva under denna tid varit kornmenderad å militiir
depot eller varf, 

så har Kong!. Maj:t icl'e funnit skill förekomma ledande till iin· 
dring i i\Iarinfiirvalt-ningens öfv'lrklagade utslag. 
Angående kommendörkaptenen m. m. N: J. M. Hallströms beor· 
drande till England och Frankrike föt· att taga klinnedom orr. fqr. 
tygs tackling. 
F. d. norske styrmannen Ole Olsson Öwre tillåtes vinna intrild e 
vid navigationsskola för att afliigga ångbåtsbefiilhafvareexamen. 
Hos Kong!. Maj:t har löjtnant W. voa Eckermann i underdånighet 
besviirat sig öfver, att, sedan han blifvit den 30 Septe.mber 1884 
kommenderad att tillsvidare tj enstgora i l\1arinft>rvaltningen och 
hos niimnda myndighet anhållit att konlilJa i åtnjutande af inqvar
teringsbidrag i enlighet med d 'cn af Kong!. ~Iaj:t under den 10 Juli 
1884 för Marinförvaltningen faststiilda stat, 

Marinförvaltningen genom beslut den 18 November s. å., euiir 
det ena af de två iuqvarteringsbidrag å 500 kronor årligen , som 
enligt gllllaude stat bestodes tvl1 hos Marinförvaltningen tj enst · 
görande officerare, uppbures af den iildste bland dessa officerare, 
och det andra, som borde tillkomma den näst Uldste, besparad es 
kronan under det han genom Marinforvaltniugens försorg vore i åt · 
njutande af fri bostad, förklarat a nsökningen icke kunna bifallas. 

Dessa underdåniga besviir har Kong!. Maj:t låtit sig i nåder 
föredragas men dervid icke funnit skiil haiva för ekommit som 
kunnat leda till il ndring i öfverklagade beslutet. 

« . Angående f. d båtsmannen vid Bohus 2:a komp. n:o 15M. Daniels. 
son Rems besvär i fråga om pensionsriitt. 

13. Fullmakt för J. A. L . Åsbrink att vara sekreterare hos stations · 
hefälhafvaren vid flottans station i Stockholm . 
Kong!. Maj:t har funnit godt i nåder förklara aU de personer 
som komma att företaga inspektionsresor till Creuzot eller blifva 
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kommenderade att vid Crem~ot utföm de uppdrag so m i anledning 
af kontraktet r1irnnde bestiild pansarplåt kunde finnas erforderliga, 
skola , på siitt ma:·införvaltningen föreslagit, och i likhet. med hvad 
vid löt·egånde tillfällen egt rum , åtnjuta , en h vm·, förutom resa och 
traktarnent.sersiittning enligt gällande resereglemente, under re~orna 
fram och åter i Sverige, de!ls tmktamentsersiittning med 20 kronor 
för dag undt•r vistelsen utom Sverige, riiknadt från och med den 
dag afresa från Sverige sKer till och med dagen niist före den, då 
återkomsten eger rum, dels ock ersii ttning för resorna utom riket 
samt andra i och för ifrågavarand e uppdrags fullgörande ound. 
g1ingliga utgifter enligt gndkiind rii lming öfver verkliga kostnaden , 
skolaride utgifterna hiirf,,r, hvad angår resorna utomlands och vi. 
stelsen derstiides, bestridas friir. anslaget ti !l stipendier iit sjiioffice· 
mre und er anstiillning i utliibdsk tjenst. eller kommendering ut
rikes. 

Febr. 13. Kong!. 1\faj :t har i nåd er fastsrii ldt «reglemente ftir lotsverkets 
enskilda penoionskassa« samt medgifvit iindrad lydelse dels af 108 
ii i nådiga tjen stgöringsregleme>Ltet för lotsverket den 15 F ebruari 
1881 dels ock af ()() e i nådiga förordningen angående lotsverket 
af samma dag. Dessutom har Kong!. i'>hj:t medgifvit att f<ir ifrå · 
gavat·ande kassas ftirstiirkande finge anviindas de medel som för 
förså ld makulatur kunde inflyta till lotsstyt·elseu och lotskaptens· 
expeditionerna. (Se Svensk Författningsamling n:o 9). 

« Å Stcnkyrkehuk får uppftiras en fyr med hosapparat af 3:e stor
leken, visa'nde fast hvitt sken, afbrutet. genom två tätt pi'1 hvar
andra följande röda bliinlmr. 

« Resolution angående rotehållam es föt· riiten n:o 95 vid Roslags 
l :a koltlpani b,sviir i fråga om pla ts för torpet via nilmnda rott~. 

20. Fullmakt för kapten C. E. de Chnrnps att vara kommendörl,apt eu 
i kong!. flottan. 

« « Afsked m krigstjenst för kommendörkapten C. E. de Champs. 
« Afsketi nr krigstjenst för Wjtnaut A. H. L. vou Schewen. 

« « Fullmakt flir pastorsadjunkten G. F. Roslund att vara bataljons· 
predikant vid amiralitet sfö rsamlingen i Carlskrona. 

« Kong!. Maj:t har befalt a tt af de plåtar till arbetet «Souvenirs de 
marine conserves« hvilka af utgifvareu , vice :amiralen i fran ska 
marinen Francois Edmond Paris fijriirats till sjöförsvarsdeparte. 
mentet för att förvaras tillsammans med plåtarne till viceamiral 
F. H . af Chapmans verk, 25 aftryck ~ kola genom sjökarteverkets 
försorg tagas och till sjöförsvarsdepartementets kominandoexpedi. 
tion öfverlemnas. 

~ Augående ny förordning rörande åtgiirder till fiirekomrnande af 
ombordliiggning. (Kong!. Maj:ts uådiga förordning angåeude åt-
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giinlet· till u:tdv!knnde af omuordliiggning Ba1nt :;ignaler för augif
vande af n<id å fartyg iir infiird i Svensk författningssamling n:o 7) 
Kong!. Maj:t har i ni\det· förordnat att befiilhafvnren i\ den tJot
tans ångbåt, som underhåller fcirbindelsen mellan. Carlskrona oc:l 
fiistningarna DrottningskUr och Vestra Hiistholmen samt bcfiilhaf
vame å nämnda fihtn ingar skolrt vara skyldiga, att efter de niir
mare föreskrifter som dem af generalpoststyrelsen meddelas, till
handagå med emottagning, vård och ntlemnande af post mellan 
Carlskronrt samt öama Aspö och Has:;lö, äfvensom med hvad i 
öfrigt för ändamålet erfordras, med riitt för bemiilde befiilhafvare, 
att i ersiittning härfor af postverket uppbiiru ett årligt arvode uf 
50 kronor hvardera, egande öfverkommenrlanten i Carlskrona utt 
bestUmma de tider på dagen då flistningsbeflilhafvarne skola i eget:
skap af poststutionsf<irest!'tndare tjenstgöm. 
Angående kapten C. G. von Diederichs underdttniga besviir i fruga 

om inqvarteringsbidrag. 
Fullmakt fur underlöjtnant J. G. Ekelund att vara löjtnant i kong! 
tlottau. 
Löneresolution fur löjtnant C. T. J. Lindsn·um och underlöjtnant 

R. A. Thurdin. 
Kong!. Maj:, bar. funnit godt i nåder uppdraga åt en komit6, sam
mansatt af fem ledamiiter, bland hvllka ~n ordf<irande, att, i en
lighet med den nllrmare instruktion som chefen för kongl. sj<>for
svarsdeparternentet eger ntt for komiten utfärda, dels utarbeta och 
till Kong!. Maj:t iukornma med fullstilndigt af kostnadsberäkningar 
åtföljdt förslag till organisation af en siimkild minörafdelniug för 
bandbafvand<;J af det fasta minfursvaret, dels ock afgifva ut latanden 
i åtskilliga andra sjöförsvaret rorande frågor. Vidare har Kong!. 
l\iaj:t be falt, al t komiten må ega att från vederbörande myndighe
ter infordra sildana uppgifter och upplysningar, som för arbetets 
utförande erfordms; 

att komilen sjelf må utse lämplig person till sekreterare samt 

anlita skrifbiträde ifall sildant befinnes nödigt; 
att komit6ns ledamöter skola, förutom rese- och traktamentser

sättning enligt gliilande resreglemente, ega att under tid e n för 
sarnmautriidena uppbiira, de som iiro bosatta uto;n Carlökrona och 
icke på grund af annat offentligt uppdrag uppehållu sig der lO 

kronor om dagen och de öfriga -5 kronor om dagen samt 
at! godtgöreise till sekreteraren ~kall på framdeles skeende an

mUlan från komiterade varda i nåder bestämd. 
Kong!. Maj:t har med fastsHillande af konstrnktionsritt~ing ti~l ny 
minbåt förordnat, att byggandet af den ifrågavarande buten for en 
ko;tnad af högst 190,600 kronor får utbjudns till tiitling mellan 

Motala, Bergsunds och Kockums verkstiider. 

Mars 6. 
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50 st äldre sl;itborrade kauoner vid Carlskt·ona station få under 
hand fi'•rsiiljas ttll högsta pris som för dem kunna erhållas dock 
icke undetstigande l: 50 kr. pr centner. 

Ang{tende föriiingn ingen af iifveruyggnaden på ångfartyget «V ::d
kyrian». 

Angående förviirfvaude åt kronan af liigenheten Rottneholmen i 
Blekinge !lin. 

En gratifikation af l O kronor, skiinkt af enskild person, får bland 
besiiltningcn å ångbåten Kungsholmen fiit'd.-,]as. 

'Sednn det icke lyekats utverka storuritaniska regeringens tillstånd 
att dess ombud hos firman W. G Armstrong, Mitchell & Comp. 
i Newcastle npon Tyne finge öfvervnka profning af ståle t till 4 
stycken vid nä m n da firmas verkstad för svenska tlottan bestiii da 

·15 cm. kanoner, så får med svenska ingeniören Herman Sjf•gren 
t.riiff'as öfverenskommelse om öfvervakande af ifrågavarande stål pm f, 
~•\som sveURka kronans ombud, emot en ersiittning af 3 pund ster
ling i veckan uneler min't 4 veckor och tilisvidare sli liinge hans 
tjenst erfordms, med förbehåll af en veckas uppPiigning. 
Angående brist i åtskilliga anslag flir år 1884. 
Eniir genom den af I\ongl. Maj:t senast faststlilda reglering af 
lotsverket de förut varande lotsdistriktschefs- och lotsli>jtnantsue
fattningarne indragits och de med förstniimnde befattningar före
nade göromål öfvertlyttats på åtta lotskaptener, hvilka samtliga 
iiro i 'stat uppförda till enahanda fasta löner och med enahanda 
tjenstebestyr ains emellan samt således · mlgon anledning h varföre 
(si\som elirektionen för amiralitetskrigsmanskassan föreslagit) lots 
kaptenerna i Stockholms, Kalmar och Göteborgs fördelningar skola 

' l'ga stiirre pensions- och gratialsriitt iit;t lotskapten en: a i de öf,·iga 
fem Iotsfördelningarne icke fiirefinnes, och h vad uetriifl'ar öfver
lotsarna af l:a och 2:a· graden (af hvilka direktionen fiir amira li .. 
tetskrigsmnnskassan enelast vill tillerkiinna dem som furnt varit 
lots!'tldermiin pemions - och gratialsriitt ur lm~san) dessa, snm mot
svara de föne lot.såldermlinnen, :nåste vara beriittigadc till s'pnma 
pensions- ·och gratialsfMmåner som de sistniirnndn, utnn nfseende 
det·på om de f<>rnt i egenskap af lotsilldermiin varit delegare i 
amiralitetshigsmnnskassan eller bli fvit nya n tagne sftsom öfverlotsar, 
sii hat· Kong! Maj:t funnit godt i nåder förklara, att samtlige 
lotskaptener, iifvensom öfvPrlot~ar af !:a och 2:a graden skola egu 
enahanda pensions- och gratialsn1tt, som före dbn år 1881 skedda 
reglering af befiilet och underbefiilet vid lotsverket, tillknmmit du
varande lotskaptener och lot8åldermiin, iifv~nsom i n!tder fi;rgrdna, 
att de förhi>jdn pensions - och gratialsafgifter, snm på grnud nf 
denna n>ldiga förldarinl( komnm att åligga de af ifrtlgavarande per
sonPr, In· i lim förut haft del egareriitt. i kassan, skola heriiknas från 
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och tned den l April 1881 då den förlindrade regleringen tog sin 
tilliimpning samt afgifterna för de öfrige från och med :nånaJen 
niist efter den, då de till innehufvande befattningar blifvit utniim-

de eller antagne. 
20. Anglrende fnststiille\se af ritning till fyr å Stenkyrke huk m. m. 
" Lektorn i engelska språket vid kong\. sjökrigsskolan F. Alfvegren 

tilldelas på underdånig ansökan ett re~eauslag af 1500 kronor för 
att under 3 a 4 månaders vistelse i England studera språkets 

uttal m. m. 
' Sedan vid granskning af en af kaptenen m. m. frih. C. O. S. Posse 

i egenslmp af båtsmanskompanichef afgifven reseriikning, veder
börande revisor anmiirkt såsom oriitt upptaget, bland annat, ett 
belop.p af 48 kronor, utgörande dagtraktam ente å 6 kronor pr dag 
under .vistelsen å Cadskrpna station från och med den 23 till och 
med den 10 September .1884 i och flir aflemnandet af' det under 
lmpten Posses befiil stående kompani, och stationsbefiilhafvaren 
vid niimnda station, hos lll'ilken klaganden yrkat att anmiirlmingen 
måtte ogillas samt berörda belopp honom til\er1dinnas, genom re
solution af den 8 Novemher 1884, af anförda skiil, \emnat Ida
gandens framstiillning utan afseende samt mariuförvaltningen, sedan 
klaganden derstildes anfört besviir mot stationsbefiilhafvarens be
rörda beslut, medelst utslag den 21 sist\. Januari på anförda skiil 

· föridarat klagandens besviir icke förtjena afseend e, så har Kong\. 
Maj:t, hvarest Idaganden i underdånighet besvärat sig, med än
dring af marinförvaltningens öfverklagade utslag fiitldamt klagan· 
den beriittignd att för vistelsen å Carlskrona station under den af 
honom uppgifua tid åtnjuta dagtraktamente med fordrade 48 kr. 
på den grund att jemlikt 38 e i instruktionen för cheferna vid 
Hottans båtsmanskompanier den 18 December 1874, kompanichef 
eger att vid resor utom kompaniets stånd för uppfordringar m. m. 
erhålla dagtraktamente enligt giillande resereglemente samt ida 
gandens vistelse 1 Carlskrona för aflemnande af · det under hans 
befäl stående kompani t.i\1 flottans station icke kan anses annor
lunda än såsom en del af det! resa utom ko.mpaniets stånd, för 

hvilken han således varit till ersiittni"g beriittigad. 
« Angående uådegåfvor till afskedade Fersoner ' som tillhört flottana 

kårer. 
27. Afsked för konteramiralen m. m. C. H. KreUger . 
« Angående uppförande af ett nytt kruthus. 

Ersiittning till en del af lotspersonalen för minskad lotspenniuge -

förtjenst under 1884 . 
27 Kong\ Maj:t har fmmit godt medgifva att etCbelopp af 3000 kr. 

mil:, i enlighet med Marinförvaltningens hcmst>illan , utbetalas till 
kapten J . .Lidnmn, som i underdånighet ·anhållit om <lr, lit.tning 
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för d&t m·bete lian utom tjensten till sjövapnets nytta nedlagt pt1 

en af honom uppfunnen metod för riktningsöfningar, på det att 
han måtte slittas i tillfälle att förbättra nlimnda metod 
Förre fyrmästaren vid Vinna Ludvig Larsson tilldelas en n:ldegåfva 

af 100 kronor. 
Fullmakt för löjtnanterna E. G. M. Schale, J. W. L. Sidner och 
Th. C. A. Sandström att vara kaptener vid kong\. flottan. 
Fullmakt för underlöjtnanterria J. A. Helin, N. A. Telander och 
grefve W. Hamilton att vara löjtnanter vid kong!. flottan. 
Löneresolutioner för kaptenerna C. E. Smith och G. J. Sjöbm·()' 
löjtnanterna C. O. H. von Arbin och J. Ekelund samt underlöj~: 
nanterna frih. J. A. von Dtiben, S. E Feychting och frih. A. B. 
H. Lagerbjelkc. 
Angående förhyrande af maskinister. 
Limhamns lotsplats får siittas i förbindelse med Malmö lotskontor. 
Resolution angående revisorns i kong\. lotsstyrelsen besvär i frilga 
om rätt till dagtraktamente för lotskapten under· tjensteresa. 
Angående vissa nybyggnader m. m. för lotsverket. 
Aug:'\ende tillstånd att mottaga ett af konsul F ; H. Wolff skiinkt 
gratifikationsbelopp af 35 kronor. 

~esolution a~gåe~de underdåniga besviir i fråga om syn fl torpet 
tt\1 roten n:o 14 v1d Vestergötlands båtsmanskon\pani. 
Angående utbetalning förskottsvis af erforderliga · medel för anbe. 
falda rustningar af flottans f!trtyg. 
Angående förhyrande af mas\;inister för flottans fartyg. 
Angående biträde för renskri·fning i sjMtirsvarsdepartemen-tets kom
mandoexpedition. 
Angående ti\lst'flud att rifva en del e!le'l' hela källarvåningen i 
gamla tackelkammarehuset vid flottans station i Carlskrona. 
Angående anskaffning af fem ångslupar till monitorerna och kanon-
båten «Edda«. 
Angående bek\iidnadsförvaltaren C. J. Tigerströms rätt till pension 
å allmlinua indragningsstateR. 

« · Under ordinarie vaktmästarens i sjökrigsskolan sjukdom eger che
fen för .skolan att tillsvidare, dock ej för längre tid iin högst sex 
månader, använda extra vaktmästarebitriide m'ot ett arvode af 700 
kronor för år räknadt. 

7. 

« 

Resolution angående revisors i lotsstyrelsen underdåniga besvlir i 
fråga om an milriminga r mot fyringeniören E. Karlssons redoO'örelse 
öfver utgifter för diverse tjensteresor m. m. 

0 

~ngående förändring af styrhus och placering af knisprutor å mo-
mtorerna. · 

Kong!. Maj:t har i nåder befallt att en femt edel af det i staten 
för armeförvaltningens artilleridepartement., i anslaget för försvars-
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« 
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verket till lands , i allmiinhet uppförda belopp t.ili kruttillverkning 

skall för flottan s Lehof a fses och att de p/\ gmnd afkongl brefvet 

den 27 Oktober 1882 inflytande medel fiir försiiljni ng af flo ttan 

tillhörigt iildre, för ~jöförsvare t obrukbart krut, okola t ill anskaff

ning af ka nonkrut, uteslutande för flottan~ behof anviind as. 

7. Uti underdå1lig slnifvelse har ehefen å fregatten « Vana dis•, kom· 

mendören m. m. O. L agerberg anhållit om konungens nåd iga med

gifvande att till !wa r och en af det å fregatten under dess j ord· 

omsegling komm enderad e nnderbefiil och manskap som in natma 

åtnji\te skeppspnrtiou, kontant ersiiltning enligt för expe diti o n ~: n 

gällande medelpris finge utgl\ i stället Wr den dags portio:-., so m 

i följd af fregatt ens segling från öster till vester icl;e kunna t ut

spisas. Kong!. Maj:t. har funnit godt den gjorda frarustullningen 

på del sätt bifalla att· till en hvar af fregattens besilttning som 

under hela året 1884 · varit berättigad till skeppsportion , må ut

betalas ersitttning för en sf1dan portion efter samma urs fas:sliilda 

medelpris. 

« På grund af att erforderliga hofmästare för skolfartyge t • Stock · 

holm• icke funnes att tillgå har Kong!. Maj:t funnit godt i nåder 

medgifva att. till hof:niistnre 1\ niimnda fartyg får fö1· inn€\'nrand e 

expedition förhyras lii inpliga perRoner mot billigaste ersiittning som 

kan betingas, dock ej öfverstigande 2 kronor om dagen för hvnr 

och en af dem. 
« Angående pension för afshda de marinsoldaten n:o 79 P. A. Lind 

b erg Berglund. 

3:e klassens sjömail vid 2 :a matroskompaniet n:o 10 A. Klint och 

rekryten vid 4:e matroskompaniet n:o 94 V. Moberg sa mt l :a 

klas~ens sjöman vid 2:a ma troskompaniet n:o 25 K. J Vessman 

tilldelus för rådighet och mod vid riiddande af 5 m enniskolif, de 

två förstnämnda hvardera ett exe mplar i silfver af medaljen utaf 

8:de storleken med inskrift för berömliga gerningar, att i högbl iltt 

band med gula kanter biiras å bröstet, samt den sistniimnd e en 

belöning af 30 kronor. 

« Angående föreskrifter rö rande lotsningen m. m. vid l!'årösund. 

19. Angående år 1884 verkstiild generalbesigtning 1\ en del a f flottan s 

fa rtyg. 

« Angående förrättad g eucralhusbesigtning vid flottans stat ione r. 

·« l!'. d . mästerlotsen vid Göte borgs lotsplats L . P. Joha nsson till

delas för minskad lotspenn ingefö rtj enst under 1884 en ersiittning 

a f 37 5 kronor. 

29. V ederbörand e stationsbefii lhafvare får för nynniagen båtsman, se

dan han tjens tgjort ~;nd er 6 månnder, lå ta vid tid före 2:a tj enst 

görii1gsår11ts börjnn, som stntionsbefiilhafvaren bestiimmer, öfver 

flytta 1:a beldiidna dsstlillets byxor af blått kliide och bl1i ylleskjorta 

Maj 

« 

Juni 

« 

« 

« 

« 

- XLIII-

t ill 2: a ställe t och till 1:u. stiillet utl emna ett par nya byxor a f 

a l såd:mt kliid e och en ny blå ylleskjorta, med iakttagande a l t 

persedlames regle ment erade slitningstid i hvartd era stället, riiknadt 

från 2:a tj enstgöringsilrcts btirj a n icke minskas genom deras tidi

gare begagna nde och a t.t för båtsmannens beklädnad fiilj aktligeu 

icke bestås nya persedlar a f dett a slag förr iin med sa mma tj enst

göringsårs utgå ng. 
2~. l{aptenen m. m. R. Nissen tilldelas för det, enligt fartygschefens 

å frega tten • Vanadis« vitsord, ytterst triigna och a nstriingande ar

bete han nedlagt på de magneti ska, meteorologiska. och astrono 

miska observationer han und er fregatten «Vanadis« jordomsegling 

haft i uppdrag att ntföm, en gratifikl\lion af 4000 kronor. 

" Angåend e anstUllande vid flo t'ta ns station i Carlskrona af en extra 

liikare, 

« K apleneroa F. E. Norden och frih . R. O. G. Cederström tilld ell\S 

hvard era en gratifika tion nf 100 kronor för det bitriid e de le mnnt 

stationsbefiilha fva ren i Carlskroua vid utarbetande a f de f'öriindrada 

f<'>reskrifter, för så väl båtsm:J.uskompanicheferua som för ko mpa ni

korporaler och vice korporaler samt för manskapet vid båtsmans 

kompanierna, då de iiro på r oten ftirlagda, hvilka statinnsbefiil 

hafva re n, till följe af de n, i a nledu!ng af flottnus nya regle m ente, 

fastsiiiida fö rnyade instmktionen för cheferna för flotta ns bfltsm:lnS· 

kompanier funnit sig föra nlåten utfärda. 
« 

5. 

« 

« 

« 

« 

« 

Angående inköp af ett nytt strömmiitareinstrument fiir sjökartc

verket. 

.Fullmakt för t . f. · lotsdirektören m. m. H. R. Ankarerona a tt va ra 

ko mmendih i kong!. flott ans rese rv. 

Angående anskaffand e a f pansa rplåt för pansarbåten «Svea« m. m. 

Angående regleriugen af utgifterna under rikssta tens 5; te hufvnd

,itel för år 1886. 

Angående utanordnande at 5: te hufvudtitelns anslag för 1886 . 

Angående 1886 års anslag till lots - och fyrinrättn ingen med !if. 

r i\ddningsanstalterna. 

Kong!. Maj:ts i nåder fastst!ilda stat för de militära befattningar 

vid flottan, hvilkas inueha fvare åtnjuta bostiille eller inqvarterings· 

bidrag i penningar. 

Kong!. .Maj:ts nådiga förordning angåe nde rnst- och rotehållares 

befrielse från afgift till kronan för anskaffning och underhåll a f 

den s. k. större bUtsmanskliidnaden . (Införd i Svensk författnings · 

samling under n:o 22). 

" Angående anviindande a f besparingarue 1\ lots- och fyrmed el år 

1884. 

« Med iindring af stndgandena i ~ 758 mom. 2 i reglementet för 

!lottan, 3:e delen har Kong!. Maj :t i nåder funnit godt medgifva 
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att underofficerare utan uppbiird under kommendering till sj••s må 
nlir de samt !i ge äro ense .om ·annan spisning lin skeppspmtion , 
hafva sildan iunest>'tende emot ersättning efter faststiild t medelpris , 
lifvenso m att proviantartiklar fil till dessa nuderofficerares messar 
utlemnas på .lika viikor som i ~ 7G3 af nämnda reglemen te finnes 
för befälets messar beetämda. 
Angående uppfö rande af batterier vid Fårösund. 
Angå.,nde uppförande af förrådshus vid . Fårösund. 
Angående i!'rågasatt upprensning a f norra farleden till Fftrösnnd 
m. m. 
Angående mörsarefartygen «Blixtens« och «Nifflungs« förlindrande 
till transportfartyg för minmaterieL 
. A·ngående kaptenen m. •m. R Nissens traktameutsersilttning under 
en utllindsk res:.. 
Angående rese- och traktameutsersiittning till filosofie licent iaten 
C. G. Fineman. 
Angående bestullning af kanoner till pansarbåten • Sveas« bestyck-
ning. 
Angående ombyggnad af det vid Kalkgrundet förlagda fy1skeppet 
u:o 13. 
AngfLende · nådegåfvor · åt afskedade personer som tillhört flott ans 
kårer. 
Afsked för kommendören m. m. C. C. Engström. 
Lön.eresolutioner för kommendörkaptenerna G. E. Ulff och A. P. 
Lilliehöök, kaptenerna B. J. A. Lidman och T. C. A. Saudstriim, 
löjtnant N. A. 'l'elandE'r och underlöjtnant J. K. Sundholm. 

3. Afsked för underli'>jtnant W. Th. Berglin. 
Kon·gJ. Maj:t har i nåder förlilarat att kaptenen m m. A. J. Blom, 
h vilken i ·egenskap . al kompanichef, i och för aflemnande af kom
paniet och hemflirande af •letsamma, vistats i Carlsl<rona, må un
der denna tid få åtnjuta dagtraktamente enligt rPglement e med 6 
kronor om dagen. 

« 

« 

17 . 

2:a klassens sjöman vid 6:te matroskompanie• u:o 113 Trul~son får 
under den tid af 3 månad er han för sjukdom åtnjuter permistiion 
bibehålla alla de a flöningsförmåner, som skulle tillkommit honom 
derest han fortfarande vistades å stationen. 
Fullmakt för kommendlirkaptenen A F . R. L . Lind af Hageby 
att vara kommer.dör i kong!. flotta n, för kommendörkaptenen af 
2:a graden G. Lundgren att vara kommendörkapten af l:a graden 
i kong!. flottan, för kaptenema C. A. E. Hjelm och L . L. von 
Horn att vara kommendörkaptener af. 2:a graden i kong!. flottan, 
för löjtnant E lers att vara kapten i kong!. flottan sam t för under
liijtnant C. Goldkuhl att vam löjtnant i kong!. flottan. 
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17 . Uti sluifvelse deu 17 sistl. April ·har kougl. mariuförvaltuingen , 
under erinmn ntt Kong!. "'Iaj:t den 4 .Ma rs 1831 faslsUilt f<,rslag 
till' formullir för underdånig bE'rtHtelsc öfver de för flottans riikuing 
årligen utförda arbeten jemte ilppgi·ft å kostnaden f,,r dem af dessa 
arbeten som blifvit hvarje år afslutade, i underdånighet anf<lrt bland 
a nnat, att berättelsens uppsiittuing och renskrifning enligt detta 
formulär, som upptoge arbetena i tabeller jemsides med kustnaden, 
fordrade vidlyftigt tabellarbete på samma gång beriittelsens inne
håll icke tiyntes vara Hitt att öfverskåda, hvarfpre kong!. mm·inför
valtningen till åstadkommande af.forbiittring hiirutirman vid utar
betandet af sin allmänna b erättels t: öfver utförda arbete11 1884 
vidtagit d,.en lindring i formul iiret, att arbetena o'Ch deras kostnad upp
tagit s i h var 5in a fd elning, ·den ena efter den andra, hvarfilrntom 
någi·a andra mindre afvikelser från formulärets ordalydelse egt rum ; 
och har kong!. marirnförvnlt.ningen, under åberopande af dessa för · 
Undringar, såsom förklaring öfver det timade dr<ljsmi\let med af
gi fvand e af allmän beriittelse öfver de vid flottans varf och eljest 
för flottan år 1884 ntflirda arbeten, i underdånighet ötverlemnat 
sådan beriittelse, innefattande tillika up.pgift :\ kostnaden för alla 
under sam'Y!a år sfslutade arbete n, med .hemsttillan att K M:t 
täcktes låta vid denna berättelse bero i de delar som afveke från 
1881 års formnliir, hvarjemte och då varfschefernas mbetsberät
tel~er syntes kong! marinförvaltningen böra vara nppstiilda efter 
samma plan, so m kong!. mariuf<'-rvaltningens berättelse, med ia kt
tagande i öfrigt af stadgandena i reglementet för flottan I delen 
~ 221 moru. l e och ?. 265 mom . f, kong!. marinförvaltningen öf
verlemnat sii rskild:~. underdåniga förslag till formuliir för den ena 
och andrt~. beriittelsen med anhållall om fastsliillelse af dessa för· 
slag; detta har Kong!. Maj:t .i nåder låtit sig fmedt·ng&s och dervid 
fmmit godt låta vid den afgifn:l beriittelsen bero, hvarj emte Kong!. 
.Maj:t med förklarande att nådiga formuläret . den 4 Mars 1881 
för ifdlgavarande slags beriittelser skall upphöra att giilla, velat i 
nåder förordna att dessa berättelser hlidanefter skoh1 uppriittas i 
öfverensstämruelse .med de af kong!. marinförvaltningen nu ingifua 
formu!Hrförslag . 
För Carlskrona station får anskaffas en åugsprma. 

« Angående försök med en a f ingeniiiren Th Nordenfelt uppfunnen 
und ervattensbåt . 

« Kong!. .~Iaj:t har fastsHiit ritning'lr till forändring af inredningen 
i Stockholrns navigationsskolas hu s, för silvidt de omfatta skol
lokal ema. 

« Förste sjukva ktaren vid flottans station i CarlsJuona Nils Månsson 
tilldelas, för nit, skicklighet och vlilförhli.llande i tj eusten under 32 
urs tjenstetid, ett exemplar i silfver af medaljen utaf 8:e storleken 
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mt:d inskrift «fÖL' nit och redlighet i ril;ets ljenst« alt i högblitt t 
band med gulrt kanter bäi·as å bt•i\stet. 
Angående ersättning till ingeuiören A. W. Cronqvist fUr meddelad 
undervisning i minskolan. 
Angående afslag fl åtskilliga i'1 fregatten «Vanadis« under expcdi. 
tionom 1883-1 885 tjenstgörande underofficerares underdåniga an· 
sökan om gratifikation 
Angå.ende afslng i'l underofficeren O. F. Nilssons ansöl<nn on< gra
tifikation till förhUttring af hans löneförmåner under expeditionen 
1883-1886 med fregatten .Vanadis« . . 
Angående anväudnnde af behållningarne å vissa anslng under 5:te 
hufvudtiteln för år 1884 m. m. · 

. Angående Undring af åtskilliga Hl d re Whiteheads minor. 
Li•jtnant S. Ankarerona tilldelas ett års stipendium·, motsvarande 
2000 francs för anställning i fransk Mlogstjenst. 
Vatfschef vid flottans station m:'1 för istllndsitttuing af enskilde hll
hörige fartyg, kunna, i de full att någon oliigenhet för arbetena å 
varfvet icke uppstår, upplåta varfvets dockor, mot den afgift gom 
for närvarande giiller eller framdeles af kong!. ·marinförvaltningeu 
pi\ varfschefernes förslag bestiimmGs och med iakttagande att så
dan upplåtelse icke får ega rum, uiir annan docka el!er slip inom 
hamnområdet kan för Hudamiilet begagnas och befitmes tillgiinglig 
samt att docl<adt fartyg, om dess skador äro af stor omfattoing, 
icke i!>tåndsiittes fnl'stiindigare än sorr. fordras for att fartyget mit 
kunna föras till annan docka eller slip. 
Ersiittning för l>rut, som iir till krigsbruk oanviiudhart och som 
från flottans förr1ld tillhandahålle~ allrniint verk eller inriittning, 
mli af ·kong!. · marinförvaltningen bcstiimmas, efter• beriikning af 
krutets värde för flottan. I afseende på a[tvändandet af inflyt.ande 
medel for sålunda utlemnadt krut. får tilliimpas stadgandet i kong! 
brefvet den 7 Maj 1885, rörande försliljning af flottan tillhörigt 
iildre för sjöförsvaret obrukb<1rt krut . 
Kongl . . Maj:t har i nåder me<lgifvit, att ett belopp af 1800 kronor 
får af behållna Jota· och fyt·medel utbetalas såsom ersättning till 
rådmannen i Göt eborg A Si>derberg och kamererareu vid allmiinm\ 
pensions- och enkekassan i nämnde stad för utarb"ltaude af för· 
slag till reglem ente fur lotsverl>ets enskilda pensionskassa, j emte 
ordnande af dertill hörande tabellverk m. m. 
Löjt'nant C. G. Flach tilldelas ett års stipendium, motsvarande 
150 pd sterl. för anst\illning i engelsk örlogstjenst. 
Öfverlotsenkan Johannl\ · Kindman tilldelas ett understöd af 100 kr. 
Angående af~lag å sökt förhöjuiug i gratial fur understyrmanseukan 

A. C. Sjögren. 
Angående .förre båtsmanner. Erik Ersson Fi~ks pensionsrlitt. 

Aug. 

« 

« 

(( 

« 

8 Kong!. Maj:t har funnit godt fu"t·ard1~a: de.Is att de offi.cet,are vid 
flottan, h vilka, . enligt , nådiga generalorde~· . af d 'l n 3 innevarande 
Augusti tillhöra minvap.net och. innevarande :\r tjeustgjort under 
minexp"editioner, ilfvensom <)e , u.nderofficerare af minörstaten o~h 
rlet lilanskap af minörnfdelningen, sorrl samma år varit i sådan 
tjeustgöring anviinda, skola för · denna tjenstgöriug ihnjnta en för
höjning ·af 50 proeent i den för hvar och en af detll utgående sjö
aflöning, att utgå från ans~aget å 5:te hafvudtiteln till flottans öf· 
ninga t·, 

dels ock, att e[)ahand!l föreskrift skall giilla betrilf\'anc\e dem af 
flottan s befäl, nnderbefiil och manskap, tillhörande minvapnet som 
nljstkorr.maude år blifva beordrade att tjenstgöra. under minexpe
ditioner. ' 

Sedan elevantalet vid Göteborgs navigationskola ökats så att det 
i staten upptagna arvodet till en andre lii~are i &keppsbyggeri fått 
ntg\1, hnr Kong!. Moj:t medgifvit att samma arvode fllr för l;isår.et 
1885--1886 utgå. Äfvenledes har Kong!. Maj:t medgifvit, att ett 

l;>elopp af 800 kronor får af Malmö navigationsskolas direktion an
·\·iindas till ökande af det anslag nf 1050 kronor som varit afEed t 
till instruments, kartors, böckers och möblers. underhlill och för. 
ö.kande je m te reparationer, ved, ljus m. ro, m.en som visat sig otill
riickligt, samt att en bitriidande liirare får under l>isåret 1885-
1886 anstUllas vid Visby navigationsskolas navigationsafdelning (ör 
ett arvode Pj· öfverstigaude 1000 kronor, silvida el~vantalet vid 
samma afdelniog under liisåret kommer att öfv·erstiga 40. 

14. Llljtnan! D. U. W. Linder får från ·och med den l Oktober 1885 
åter vinna intriide i kong!. flottan med ritttighet att, då llln i den 
grac han tillhur blifver ledig, komma i åtnjutande af samma lön. 
Kougl. Maj:t hat funnit godt anvisa förestående anslag till anskalf. 
ning af 
4 st. 38 mm . l>anoner med lavetter och ammunition kr. 59670: 
2 « 25 ·mm. kulsprutor med d:o , . « 26850: 
400 st. revolvrar . . « 13480: 

l::>nmma kr. 1UOUUO: 
« Det befäl och underbefiil samt de instruktörer af sjömanskåren som 

utöfver fredsbesättningsstyrkan innevarande år varit och fortfarand e 
under året iiro kommenderade att · å 1\ungsholms filstning öfva der 
förlagda båtsmanskompanier i kanon- och gevärsexercis samt mål
skjutning m . m. erhålla ett aflöningstilliigg af 3 kronor till officer, 
50 öre till underofficer och 20 öre till instmktör af sjömanskåren, 
allt för dag räknad t, att utgå från anslage t il. 5:te hufvudtiteln till 
flottnus öfningar. 

21. Angående faststililande af ritning till fih·iincl.md inredning af rlPt 
::1 . k. kungshuset i Carlskrona. 
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Aug. 21. Angående telefonl;edning till lotskontoret i Stockholm. 
« 28. De tvr.nue instruktC:rer söm från och med den l Okt. 1885 skola 

tillhöra f;tstningskompaniernas fredsbesiitt-ning å Kungsholms fiist
ning tilldelas hvardera ett arvode af G kronor i mfinad en. 

« « Såsom ersiittning för de uppdrag öfversten och militämttachecn 
m . . m. F. N. Staaff i sjöflitsvaret rörande angeliigenheter vid åt
skilliga tillflillen under de senare åren utfiirt tilldelas honom en 
gratifikation af l 000 kronor. 

« « Fyringeniörenkan Ida Sandel! tilldelas en nådegåfva af 300 kronor. 
Sept. 3 Angående uppförande vid Fårösnnd af erforder-lig brygga fi.:r min . 

mat.eriel. 
" « Antalet ynglingar, som innevarande höst fii. intagas· såsom kadet~er 

vid kong!. R,iökrigsskolan får likas från 8 till 12. 
« « Angående ytterligare anvisning ftir underhåll af förrådsbyggnader 

m·. m. 

« Kong! Maj:t hur i nåder medgifvit, att, såsom ersiittning för bi
träde med gudstjensts förrlit.tande i flottans sjukims i Carlskrona 
minst hvarannan söndag, får, från och med den l Maj 1885 ti lls 
vidare, under nuvarande amiralitetspastoms och äldste bataljons. 
predibntens åt'lrstftende tjenstetid i deras nn innebat'vande befatt
ningar vid flottan, till dem utgå från 5:te hufvudtitelns anslag för

0 

diverse behof ett belopp af 100 kronor, för år riiknadt. 
" « Angående pension frir en af~kedad båtsman 
« « Angående faststiillelse af konstruktionsritning till två st. 2:a Idas-

sens minbåtar. 
« Au-gående beställning af ytterligare en l :a klas3ens min båt. 
« 18. Fastställelse af ritn-ingar till lavettage för korvetten • Frej:w. 
«' « Angåend·e . anvisande af medel till betiickande af brist i anslaget. 

till underhäll af fartyg och båtar. 
« " Augilentie inköp eller expropriation af behöflig tomtplats fur Sten

kyl'kehuks fyr. 

På underdånig ansökning har Kong! Maj:t i nåder medgiivit att 
löjtna_nt S von Konow; så snart han efter S:dje -tjenRtledighets
årets i·ngång styrkt sig hafva vistats minst 4 månad er vid obse t·· 
vatoriet i Mont Souris, får komrna -i åtnjutande af 3:dje året~ sti
pendium fur ar.stiilln-ing i fransk .örlogstjenst . . 

« 25. Kong!. Maj:t ·har i nåd·er medgifvit att fyrm'istaren å fyrskeppet 
Finugrund·et L. F. Alm samt fyrbitrlidet M. Mattsson och extra 
fyrbiträdet A. P Andersson få mottaga de penuingebelöningar stor
britanniska regeringen dem tillerklint fur visad rådighet och sjelf
nppoffring vid riiddning af 6 man friln engelska ångaren cc'l'roquer«, 
hvmjcmte Alm tillåtes anliigga och biira den engelska m ~ dalj af 
>'ilfver, som af samma anledning blifvit honom af storbritanniska 
regeringen tilldelad. 
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Sept. 25. Angående afslag å afskedsansökan af tvenne sjöm;(n vid matros-
kompani, hvilka icke tj enat fö •·eskrifven tid. 

« Fune eldaren å lotsi'tngaren •Göteborg« J . E Ericsson tilldelas ett 
understöd af 300 kt·onor. 

« Angående nådegårvor till afskedade personer som tillhört flottan s 
kårer. 

Okt. 2. Med afseende på det ringa antal officerare å aktiv stat so m finnes 
di;;ponibelt för tjenatgöring vid flottans stationer har Kong! M:aj:t 
funnit godt i nåder förklara hinder icl<e mi\ta att till besigtnings
miin vid dessa ~tationer förordna sådana flottans officerare som 
öfverflyttats å pensionsstat samt befinnas lämplige oeh villige att 
dylik hefattning bestrida. 

« « Angående anvisning af medel för nybyggnad af 2 st . 2:a klassens 
minbi\tar. 

« Angående utrangering af artilleripj eser, 
« Kong!. Maj:t hm i nåder behagat tilldeh lotsförmannen vid Karls

hamns lotsplats J . A. Silfberg ett exemplar i silfver af medaljen 
utaf 8:de storleken med inskrift «för berömliga gerningar« att i 
högblått baud med gula kanter bäras å bröstet, såsom belöning 
för mod och sjelfnppofl'ring vid ri:iddande !If !if och gods vid fler
faldiga tillfi:illen. 

« " Tvenne kronan tillhöriga uti lO:de qvarteret af Carlskrona stad vid 
Vallgatan beliigna towter få, sedan arrendetiden gått till Huda, 
ånyo till del! htigstbjudande uturrenderas på 5 a 1 o års tid, med 
skyldighet för blifvande arrendatorn att iifven före den utsatta ar
rendetidens utgång nfter uppsUgning återlerona till :Juonan. 

" " Kong!. Maj:t har funnit godt att i nåder medgifva att statious-
befiilhafvaren vid Stockholms station må, utan -binder af föreskrif
terna i kong! brefvet af den 25 Juli 1884, betrltffande dem bland 
underbefälet, för hvilka bostadsliigenheter skola upplåtas i den ena 
eller andra byggnaden, tördela de till hans disposition stiilda lligen
heterna för underbefälet emellan dem som enligt samma nådiga 
bref få med boställen förses. 
Angående rotering af åtskilliga -hemman ·i Kalmar Hin . 

« Invaliden vid f. d. ordinarie timmermans- och handtverksstaten 
staten J. P. A. Reseen, som under kriget 1809varit kommenderad 
ombord å !i nieskeppen "Manligheten« och «Äran'', tilldelas en 
gratifikation af lO\) kronor. 

9. I anledning af underdånig beriittelse om förrlitlad genemlmönstring 
med norra distriktet af flottans båtsmanshåll har Kong!. .Maj:t i 
ufverensstiimrnelse med generalmönsterherrens underdåniga hem
~titllan, med ändring af föreskriften i kongl. brefvet den 7 Okt · 
1870, i nåder behagat flirordna att staden Hudiksvall hitdanefter 
skall för bl\tsmiinnen vid Norrlands 1:a kompani n:o 16\l-175 inom 
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!denoi's samt n:o 176-184 inom H11gs socken, vara mötesplats vid 
uppfordring och hemlof sjöledes i st\il!et fiir Njutångers eller Lug
nets gllstgifva regårdar. 

9. I\ ongl. Maj:t har i nåoer förordnat att korvetten «Norrköping< 
skall repareras f.-,r ett belopp af 140000 kronor före den 1 April 
1887. 

« Föreskriften rörande lotsuppassning vid Mjöö, under Matvik och 
Teruti lotsplats, får m· lotsledsförteckningen uteslutas. 
Angående understöd fdi.n lots- och fyrmedeL 

« Den ingeniör vid mnriningeniörstaten, som,. på grund af kong!. 
hrefvet den 13 sist!. Februari erhållit uppdrag, att vid Grensot 
<ifvervnka tillverkning af pansarpl!u för pansarbåten «Svea«, till
låte.s att, då sådant kan utan hinder af hans ofvan berörda upp· 
drag ske och utan att hans vi~tel se utomland.s derigenom förliinges, 
vid örlogsvadven i Frankl'ike in hemta kännedom om senare tiders 
fmmsteg i byggande af krigsfartyg, särskild!. med afseende å hvad 
för pansarbåten «Sveas« påbörjade. byggnad kan vara gagneligt. 
Vid dessa beslok skall siirskild nppmiirksamhet egnas åt fartygens 
imeduing för inlogerande af befäl och underhefiil i desamma m m. 
De hiiraf uppkommande kostnader få ersUttas enligt de i ofvan .. 
berörda nådiga bref stadgade grunder. 

« Den ingeniör som kommer att beordras att vid Bergsunds verk
stad öfvervaka byggandet af tvenne bestiilda minhåtar får, i likhet 
med hvad förut egt rum, då ingeniör erhållit i uppdrag att öfver
vaka arbeten för flottan, under den tid han innehar sådant upp
drag, åtnjuta en sii rskild ersättning, herliknad efter 75 kronor i 
månaden. 

« Kong!. Maj:t har medgifvit att l:a klassens sjiiman, segelsii mmaren 
vid l:a eldare- och haudtverkskompaniet n:o 107 C. A. Liifgren 
mtl kunna nppflyttHs till und~rofficerskorporal vid nämnda kom· 
panis handtverkareafdeluing, oaktadt han icke undergått föresk rif
ven examen. 

" Kong!. Majt har i nåde.r förklarat att varfschef hiidanefter må, 
eft~r framställning af lotsstyrelsen om hehof af maskinister å lots 
verkets ång'artyg, ega att, då sådant 11tan oliiger.het f,,r flottans 
behof kan ega rum, af varfvets personal till sådan tjenstgöring be
OJ·dra dertill lämplige och villige personer,. mot aflöning af lots
verket och för viss tid elle1 tillsvidare, så liinge den kommend e
rade kan undvaras. 
Angående förhöjd pension för en f. d. hf1tsman. 
Kong!. Maj:t har i nåder medgifvit att förre korporalen vid marin
regementet n:o 26 A. Nilsson Strömberg må vara beriittigad till 
pension ur amiralitetskrigsmanskassnn såsom hade han tj enat 25 1\r 
från 20 års ålder, ehnru han endast tjenat vid regem entet 2!l år 

Okt. 
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J O dagar frun 20 år~ ålder riikuadt, men hela hans tjenstetid varit 
:16 år 5 månader. 

16. Kommendödmptenen af l :a graden m. m. A. C. Schöumeyr Le· 
viljas nådigt afsked med pension och fyllnadspensinn. 
Fullmakter för H. Björkman, O. R. Sylvan, .J. A. Hummel, K G. 
C. Sparre och R. W. Lenhusen att vara underlöjtnanter i kong!. 
flottan. 
Löjtnant W. Larsson, som, efter att hafva genom genAralorder den 
20 Juni 1879 blifvit beordrad att tillsvidare tjenstgöra vid sjökarte · 
verket, den 16 April innevarande :i.r kommenderats att i stiillet för 
Wjtnant Ankarerona tjenstgöra å chefsfartyget «Drott", hur hos 
kong! marinförvaltningen anhåll it att det honom såsom kommen
derad officer vid sjökarteverket tillkommande tnqvarter!ngsbidrng, 
hvilket under hans sjökom mend ering icke blifvit af chefen för sjö
kartaverket hos kong! marinförvaltningen till utbetalning reqvire
radt, måtte till honom utanordnas. Kong!. marinförvaltningen, 
som ansåg löjtn:mt Larsson vara herHttigad att iifven under före
niimnda sjökommendering uppbiira det i sjökartaverkets stat upp
förda inqvarteringsbidraget, har kong!. marinförvaltningen likviil, i 
betraktande af föreskrifterna i ~ 2 mom. 2 af gällande reglemente 
föt· sjökarteverket och ~ 6 af Kong!. Maj:ts förnyade nt\diga in
struktion för marinförvaltningen den 10 Juli 1884, att utgifter för 
sjölmrteverket skulle inom det belopp staten bestode, liqvideras 
af marin förvaltningen , sedan de hlifvit af sjökarteverkets chef atte
sterade och sådant i förevarande fall icke skett, funnit sig f,n· när
varande förhindrad att förordna om utbetalning a f det sökta in
qvarteringsbidraget. 

Af denna anledning har marinförvaltningen hemstälL atl Kong!. 
Maj:t tiicktes i nåder fiirordna, att de i sjökarteverkets stat upp
f<~rda löneförmåner skulle i marinförvaltningens embetsverk uträk
nas och utbetalas, efter vederbörande chefs uppgifter om persona
lens tj enstg.-•ring, på samma sätt som, enligt ~ 125 mom. l i första 
delen af ,reglementet för flottan, nu tillgiGge med aflöning till åt
skilliga i öfverstyrelsen ko:nmenderade officerare. 

Denna underdåniga framställning lifvensom ' chefens för Rjökarte
verket c!eriifver afgifna yttrande har Kong!. Maj:t i nåder låtit sig 
föredragas och dervid funnit godt att, på siitt marinförvaltniugen · 
hemstält, i nåder f1irordna, att de i sjökatteverkets stat uppförda 
[,;neförmåner skola i marinförvaltningens embetsverk ntrUknas och 
utbetalas efter uppgift af chefen f<ir sjlikarteverket om personalens 
tj enstgöring. 

~ Angående ifrågasatt pension för materialförva[t:wen J. H. Aspe
gren . 
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Okt. l!i. ::;:hom flyttuingsbjelp tillerkännes kapteu Iugelmau 280 kronor, 
liijtnanterna Dahlgren och Lindberg hvardera 120 kronor samt 
underlöjtnal!ternaa Natt och Dag och von Viiben hvard era 60 kr. 

" ~ Angående afslag å kapten Brusewitz ansökan om flyttningshjclp. 
24. Fullmakt för kommend<irkaptenen af 2:a gmden O. R. Nordeu

skj<;Jd ~tt vara kommendörkapten af l:a graden i kong! flott.an, 
« Fullmakt för löjtnant Gerbard Dyrssen att vara kapten i kong!. 

flottan. 
« " Löneresolutioner fiir kommendörkaptenerna Lundgren och Hjelm , 

lmptenema Pettersen och Elers samt l<•jtnant Linder. 
« Angående godtgiirelse föt· an·estering af två i Norge förrymda sven· 

ska sjömän 
" " Angå nde inköp för lotsverkets riikning af tomtplats för Tyfö fyr 

inom Stockholms förd elning 
« H\'ardera af nedanniimnda personer tilldelas ett exemplar i si lfver 

af medaljen utaf 8:de storleken med inskrift «för nit och redlighet 
i rikets tj eost« , att i högblått band med gula kanter bliras å bröstet. 
nem!.: lotsformannen vid Arpö lotsplats S. Ol~son, mUsterlotsen vid 
Gökalfs lotsplats J. Ander~son, mUsterlotsen vid Göteborgs fördel
ning J. P. Johannesson, lotsförmannen vid Hafstenssuud~ lotsplats 
J. Andersson samt fyrvaktaren vid Ölar:.ds norra uddes fyrplats C 
J. Nilssor:. 

« " Angående förrtittad generalmönstring med en del af flottans man· 
skap. 

« Stat för fördelning af terminsafgifter vid sjökrigsskolan mellan der· 
stiides anstälde lärare. 

« « Angående kostnad en för vaktmästaregöromålens bestridande under 
ordinarie vaktmUstarens i sjökrigsskolan sjukdom. 

« " Underlöjtnant A. Lindman tillerkiiunes en flyttningshjelp af 60 
kronor. 

30. Angående uppdrags m~ddelande till kong!. viig- och vattenbygg· 
nadsstyrclsen, att. uppföra en brygga vid Fårösund. 

~ « Angående förre underSnickaremästaren A. Carlssons nusökan om 
understöd . 

« Angående miisterlotsenkan Amalia Lindgrens besvHr i fråga om 
understöd frlm amiralitetskrigsmanskassan. 

Nov. 6. Förordnande för kommendcirkapten C. F . Ekermanu att vara chef 
för rnarinfövaltningens minafdelniug 

~ Angående bestyckning af batterierna vid F årösund. 
Kong\. Maj:t har i nåder befalt att en ny upplaga af "Undervis
ning fur manskap vid flottan, 2:a delen Sjömanskap och 3:e delen 
Artilleri och handvapen• skall genom chefens för flottans stab för· 
sorg inom staben utarbetas och derefter tryckas i 2000 exemplar 
för en beriiimad kostnad af omkring 1300 kronor. 

Nov. 
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u. Angående inköp af tomtplats till Tolfö,·sgrundet~ (yr i Stockholms 
lotsfördeini ng . 

« Angående inköp af tomtplats föt· fyren «Wiixlet« i Stockholms 
fördelning. 

« Angående pensiousriitt åt en f. d. båtsman. 
Löjtnant A. Munthe tilldelas :! llrs stipendium med 2000 fran cs 
pr år för nnstlillning i franska republikens örlogstjenst . 

« Förre kronolotsen Erik Ersson tillde]qs en nådegåfva af 80 kronor. 
« Resolution angående E. P. Nordqvists besvär i fr:lga om syn å 

torpet till roten n:o 112 Fors vid Nonlands 3:e båtsmanslwmpani. 
13. Artilleribefiilhafvaren på Götland uppdrages alt tills dess fortifika

tionen hunnit uppföra kruthus bereda liimplig förvaringsplats för 
flottans ammunition vid Fårösund. 

« Angående inlösen af tomtplats för Dranieholmens ledfyr i Stock
holms förd elning. 

" Angående upplagsplats för ledfyren i Kodjupet, Stockholms för
delning. 

« Angående upprensning af norra farleden till Fl'trösund. 
" Verkmästaren vid Stockbolms stations hus· och byggnads•letalj A. 

Fajerson Rosengren tilldelas et.t exemplar i guld af medaljen utaf 
5:te storleken med inskrift ·«för nit och redlighel i rikets tjenst« 
att i h.-•gbllltt band med gula kanter bliras ll bröstet. 

" Angående 1.-•jtuant H. G. W. Wrangels underdåniga ansökning om 
inqvarteringsersättning under kom mendering vid generalstaben. 

« Kammarskrifvaren R. St.angeni,Jerg beviljas ett års tjenstledighet 
för sjukdom. 

" Resolution angående underdåniga besvär i fråga om ersättning för 
bort.fördt foder från torpet till roten n:o 190 Lundby vid Bohus 
2:a båtsmanskompani. 

« Resolution angående underdåniga besviir i fråga om syn å torpet 
till roten n:o 19 vi<l Smålands båtsmanskompani. 

« Resolution angående underdåniga besviir i friiga om underlåten de
bitering af fyr· och båkmedel för skeppet «Adolk 
I sammanhang med nåd. kungörelse angående förändrade bestäm
melser om anskaffl\nde af statskalendrar åt vissa embetsverk 
och andra myndigheter har Kougl. Maj:t medgifvit att följ ande 
antal statskalendrar hädanefter må för 4 kr. 50 öre stycket inkö. 
pas för nedannämnda verk och myndigheter nem!. : för marin för· 
vallningen 6 exemplar, för lotsstyrelsen 4 ex, för stationsbefiilhaf. 
varen i Stockholm l O ex., för chefen för sjökrigsskolan l ex , för 
chefen för sjölmrteverket l ex., för nautisk meteorologiska byrån 
l ex. 

:W. Fanjunkaren vid Gotlands nationalbeviir ing L. Dahlström förord· 
nas att från och med den l Dec. 1885 tillsvidare vara uppsynings· 
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man iifver !lottans krigsmaterie l vid Fårösc~ ud mnt e n ersiiLtning 

af 75 honor pr år. 
Angående anskafl'ning af artillnrimateriel för ba, teri~rna vid F årö

sund 
Varfs<:hefen i Carlskfona har i skrifvelse till kong! marinförvalt

·ningen påpekat behofvet af ombyggnad af den under Amiralite ts 

gatan i Ca riskrona varande afloppsledning samt föreslagit att halfva 

kostnaden, 8760 kronor, ~kulle bestridas af Carlskrona s tad 

och andra hälfr.en af honan, so m skulle ori1besötja arbete ts ut

lörande. Kong! Maj:t har dock icke funnit framstililnin gen för 

nlirvarande föranleda till n i'igon Dess 11 ådiga ihglird på den grund , 

att, af hvad i mulet fi' rekommit, icke kan anses ntredt att de t 

!'tligger kronan att bekosta va•·e oig ombyggnad eller noderhåll af 

a!loppsledningen i Amiralitetsga tan och Carlskrona stadsfnllmiik t ige 

viigrat att. för staden på föreslrigct":sii tt deltaga i den ifrngasatta 

omläggningen af niimnde afloppsledning. 

Angående inköp af upplagspla ts för Lindalens ledfyr. 

Angående inköp af tomtpla ts f•ir Gillnöports fyr. 

Fullmakter för liijtnant C. G. G. Kempff att vr.ra kapten och 

underlöjtnant C. A. Brandt a tt val·a löjtnant i kong!. flottan 

Kong!. maj:t har i nåder befalt att de vid årsmönstringen de n 31 

sistlidne .Augusti med skeppsgossekåren öfver stat karlskrifn e skepps. 

gossar skola åtnjuta en förhöjning med 18 öre hvardera i den fot· 

skeppsgosse faststHlda dagaflöning, at t utgå med dagen niist efte r 

den, då karlskrifninge~ egt rum , för en hvar ttll och med den dag 

då han blifvit eller framd eles blifver uppflyttad vid matroskompani , 

eller eldare- och handtverkskompa ni p å stat; · 

att haodtverkare-a fdelningen vid Stockholms stations eldare- och 

haudtverkskompaui, hvilken a fdelning enligt nu gällande stat upp 

tager 35 yrkesmän med lön et· i olika klasser , skall min;:kas till 3 

vapensmeder med nfliining i l :a lö.neldass o~h 6 timm ermiin , demf 

3 med aflöning i l :a och Il med a fliining i 2:a löneklass : 

att af de öfver stat ];arlsluifne skeppsgassame 4 skola iusiittas 

vid 8tockholms stations och 22 vid Carlshona stations eld:He- och 

handt.verkskompani, handtverka re-afdelningen m~d aflöning enligt 

5:te löneklassen, för att, likmätigt regleme ntet för flottan l :a delen 

e 13, mom. 4, vid iotrHffande ledighet inom hvardera stationens 

matroskompanier dit öfverftyttas; 

a tt fur sådant ändamål af de genom fGreulimnda af yrkesmiiu

neng a ntal på handtverkare-afdelningen inom Stockholrns stati ons 

eldare - och handtverkskompani uppkomna lediga 26 aflöuingsmm, 

22 skola omedelbart öfverflyttas från Stockholms till Carlskrona 

station och de iifriga 4., si't. snart desa mma genom uppflyttning 

inom matroskåren vid Stockholms station blifva lediga; 
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att dess:\ sålunda för Carlskrona station afsedda 26 atlöningsrum för 

fmn1tid eo skola tillhöm handtverkare~afdelniugen vid nii mnd:1 s ta

tions eldare- och handtver.kskompani , samt 

att lediga rum vid skeppsgossekåren efter nu öfver stat ka rl

skrifna skeppsgossar · icke få · åt et•hesii ttas i vidare mån ii n en h var 

af desamma blifver öfverflyttad till . matroskompani på stat. 

Angående inköp af tomtplats för Långholmens ledfyr inom Stock
holms lotsfördelniug. 

Angående inköp af tomtplats föt· Stendörrens ledfyr inom Stockholms 
lotsfördelning. 

Löneresolutiouer för kapten G. W Bretzner, kapten G . Dyrssen. 

löjtnant W. Hamilton ~amt underlöj~nant A. C. Adelsköld. 
Löneresolution for kapten E H . von Holten . 

Ang.lende a nsökan om inträde i H ernösands navigationsskola efte r 
de n best.iimda inskrifniogstiden. 

Den afgift som enligt giillande stadga för kong! sjökrigsskolan, 

skall -erliiggas för kadett, hvilken innehar bostad i Ekolans hus, he

stiimmes för nu pilgående läsår t J.II 10 kronor för hvarje milnad. 

Liijtnant Gustaf Dyrssen tilldelas en flyttniugshjelp af 120 kronor. 

Stater för 1886 föt· lots- och fyrinriitt~1ingen med lifriiddningsan

stalterna. 
' 

Ang1'wnde inköp af tomtplats för fy re n vid Bo i Stockholms lots-

fördelning. 

Angående inköp af tomtplat-s för Kiirringötis fyr i Stockholms lots 

f<it•d elning. 

Niistkommaude höst må 7 ynglingar antagas till kad etter vid kong!. 

l'jökrigsskolan. 

Angående pension i högre klass för en afskedad båtsma n . 

Kong!. maj:t har funnit godt tillåta att lotsstyrdsen får prennrne 

rera å l ex. af · Post- och Inrik€s Tidningar samt detjemte, inom 

ett b elopp af GO kronor, anskaffa öfriga svenska tidningar som lots 

styrelse n kan anse fur sig behöfliga, iifvensO"I att för hvmje lotskap

tensexpedition må få anskaffas l exemplar af någon å de n ort, 

der expeditionen Hr . förlagd, u tkommande tidning. 

Rongl. Maj:t har funnit god t till å ta kong!. marinförvaltningen och 

dess underlydande myndighete r att prehumerera å följande tidnin

gar med nedan niimnd.a antal exemplar: 

Kon_qt. marinj'(ircaltninqen : 

Post- och Imike~ Tidningar 4 ex Sto~l•holms Da()'blad 4 Nyn 
' b , 

Dagligt AJ.lehanda l, Sveriges kommunikationer l. · 

i'!tations b ej'!illwfw<r~n 1•id .flottan s station i Carlskrona : 

Post- och Imikes ' Tidningar 5 ex., Nya Dagligt Allehanda l , 

sa tnt :tf nitgon i Carlskf-ona ut.kommandP. tidning G. 
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Vm'fscltefen i Cm·lskrona: 

Post- och Inrikes Tidningar 2 ex., Nya Dagligt Allehanda 
samt någon i Carlskrona utkommande tidning l. 

Staf·ionsbej'ätl/(~fi·aren rid flolians station i Stodlw{m: 

Post- och Inrikes Tidningar l ex., Stockholms Dagblad l, Sveri

ges kommunikationer l. 
V mfscltefen i Stocklwlm: 

Post- och Iurikes Tidningar l ex., Stockholms Dagblad l. 

Dessutom har Kong!. Maj:t bemyndigat marinförvaltningen och 

varfschefen· i Carlskrona att prenumerera å de utl iindska tidnin

gar och tidskrift~r som kunna anses erforderliga. 
Deremot har kong!. maj:t icke funnit skiil medgifva att, på siitt 

föreslaget blifvit, anskaffning af tidningar för navigationsskolornas 
rHkning finge ega rum. 

Dec. 18. Kong!. mnj:t har funnit godt tillåta nedanstående myndigheter att 

prenumerera å följande tidningar med nedan niimnda exemplar 
Cltelen 1ii·r kong!. sjt)kartered et: 

Post- och Inrikes Tidningar l ex , Stockholms Dagblad l, Sveri
ges kommunikationer l. 

Sty·relsen f,Jr nautisk meteoroloyiskn &ynln: 

Post- och Inrikes Tidningar l ex. 
Clwfen jut· k ong! sjukrigs skolan: 

Post· och Inrikes Tidningar l ex . 
. « « Afsked för löjtnant C. Goldkuhl. 

« Angående upprensning af norra farleden till Fårösund. 

« Angående riksdagens revisorers anmiirkningar vid granslming nf 

1883 års räkenskaper. 
~ « Angående förslag till arbetsplan för sjökarteverket 188li . 

« Resolution angående underdåniga besviir, rörande syn å torpet till 

roten n:o 111 vid Norrlands 3:e båtsmanskompani. 

« Angående understöd åt tvenne enkor. 
" « Angåer.de understöd frfm invalidfonden. 
« 23. Angående befordringar oc:h lönesuccessioner 

« A!lgt'lende ett af kammarherren m. m. Th. Nordenfelt sldinkt pen

ningebelopp. 
« « Angående pension f1ir lektorn vid sjökt·igsskolan F'. Lagerberg 

« « Angående materialftlrvaltare I. H. Aspegrens öfverflyttning på pen

sionsstaL 
30. Angående sjöbeviiringens vapeniifningar 1886 . 

« Angående pension för en af8kedad båtsman. 




