1886.
49:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.

Officiela underrättelser.
Ut.tlrag af generalorder fiir .Januari 1886.
,j an.
«

4.
5.
9.
l:!.

19.

2~.

28.

Tilllttelse för amerikanske unders>'tten Watson att bese varfvet i
Stockholm.
Bifall till löjtnant Flormans underdåniga ansökan om 2'/• mån.
förliingd tjenstledighet fr. o. m. den l Februari.
Medgifvande att till exercisskolan i Carlskrona må utli\nas ett 17
cm. lnvettage tillhörigt fregatten • Vanadis".
Med utgången af Mars miluad upphöra: kapten Bretzner att t.jenstgöm i flottans stab, kapten Oxenstierna att vara chef för Bohus
2:a och Westergötlands komp:er: kapten Lidman att vara t. f. chef
för Norrlands 2:a båtsmanskomp; kapten Norrbohm att vara iildste dop ·off: r vid mindepartementet i Stockholm.
Fr. o. m. den l April och tillsvidare skola: kapten Oxensticrna
vara chef fnr Södermanlands 2:a bi\tsmanskomp.; kapten Bret7.ncr
chef för Bohus 2:a och Westergötlands båtsrnanskomp:er; bpten
Norrbohm chef för Non-lanris 2:[1 bi'ltsmanskomp.
Minkamiten skall upplösas.
Bifall till löjtnant v. Eckermanns und. ansökan om 2 månnder
tjenstledighet.
Kapten 8chyberg skall den 31 Mars upphöra att vara chef för
l'toslags 2:a båtsmanskomp. och kapten Hubendic], skall fr. o m.
deu l April, med bibehållande af sin förut innehaJvande tjeust
såsom bibliotekarie i sjilförsvarsdepartementet, vara chef för niimd0
kompani.
LöJtnant W. Dyrssen skall fr. o. m. den l Februari under 3 måunder tjenstgöra 8åsorn bitrilde åt flottans besigtningsman vid Fin spong.
Knpten Arrhenius skall den 31 Mars upphöm att vara chef f:;r
5:te och 6:te matros samt 2:a eldare- och handtv .kOlllp.
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Officiela underrättelser.
utdrag af generalor(ler för }'ebruari 1886.
F'<>hr.

«

"

Rnstningso rdcr för korvett ern:. « S2.ga« och « Engenic «, fregatten
• Vanadis «, kanonbåt:.rne «Gunhild« och «Astrid «, 2 stllflgminb!ltnr,
briggarn e «Gladan«,« Falken« och «Snappopp«, skolfartyget •Stockholm«, kanonbåten • Blenda« ; logcmcnt,;fartyget « Lagerhjelkc «, flngkranpråmen n:o 3 jemte minbr,tar, minufningsfartyget •Ran«, minbåtarne «Hugin«, «G aldr«, «Seid« och •Rolf«, kanonbåten «Edda«,
chefsfartyg;et «Drott«, ångfartygen « Sköld mötl« , «Valkyrian • och
«Kare«.
Rörande uniforms biirande utom de förenade rikena af person tillhörande flottan.
Löjtnantemn A. Been och G. Dyrssen hafva blifvit tillagda gnid medalj för tapperhet till sjös .
2. Till chefer och sekonder ii ro beordrade:
på korvetten •Snga«: chef komm .-l;apten J. A. C. Meister, sekond kapten J . Hiigg;
på fregatten «Vanadis«: chef komm.-kapten J C. Osterman, se kond kapten F. W Len n man;
på korvetten « Eugenie«: chef komm.-kapten A. F. H. Klintberg,
sekond kapten C. M Ing~lman;
på skolfartyget •Stockholm<<: chef komm.-liapten G. N. af Klerckcr, sekond kapten C. A. Hjnlhammar;
på kanonbåten «Blenda«: chef kapten C. Puke;
pil kanonbåten «Gunhild«: chef kapten C. A. L . Christensson;
pi'• kanor. bl\ ten «Astrid«: chef kapten E . G M. Sdmlll ;
på minöfningsfartyget «Ran« (med befiil ofver minb åtarna «Hn.
gin«, ,,Galdr«, «Seid« och «Rolf,): chef kapten A. A. L Palnnder;
på briggPn «Gladan «: chef kapten O Pettersen ;
på briggen «Falken•: chef kapten C. O. Olsen;
på briggen «Snappopp«: chPf löjtnant K G. D. Mmchel ;
på ångfartyget «Valkyrian «: chef kapt en J. D. Barclay.
Till afdelniugscbefer beordras :
för skjutskolan : komm. -kapten G. N. af Klercker:
för skeppsgossebriggame : komm .-ka pten O. R. Nordcn Rkj ci ld :
fiir minafdelningen : komm.-kapten C. F. E Eckcrman.

1.

---v-

-ivFebr.

Kapten O. Lindbom skall från den l April t. v. vara chef f<"•r 5:e
och 6:e matros- samt 2:a eldare- och handtverkskom paniema: kapten L J. W. Sidner från samma tid äldste departementsof ficer
vid mindeparteme ntal i Stockholm.
4. Kapten Elers skall vara adjutant i sjöfiirsvarsdep artemeutets kommttndoexpediti on från den l April intill slutet a f September.
6. Komrnendöt·ka pten J. M. Hallström skall anmäla sig i marinför
vallningen den 15 innevarande månad.
Tillstfmd för löjtnant W. Wallenberg att under anstiillniug vid
«
K M:ts beskickning i Konstantinope l biira flottans uniform.
l Il. Besiittningslista för ångfartyget d,iigg ut«.
13 Två minlirkonstapla r från Carlskrona statiot] skola beordras d eltaga uti vid Stockholms station pftgående undervisning i liimn om
2.

spriingiimnen.
15 . Kanonbåten «Aifhil d« ska ll efter återkomsten till Stockholm af.
rustas, n.fmunstras och uppliiggn.s.
23. Order för chefen på kon-etten • Bal der« att på hemgående från
Newyork besöka Portsmouth för hewförnnde a t 2250 st. tid- och
perknssionsrur.
:24. Uustningsorder och brsiittningslisto r f,;r sjumi\tningsfn.r tygcn «Gn staf af Klint «, .Svalan« och .Falken«.
Aspiranterna till kungl. sjökrigsskolan skola embarkera på fregat«
ten «Vanadis«; Undring uti niimnda fregatts samt korvetterue «En -·

Officiela underrättelser.
Utdra,g af' generalot'tler för
Mars

3.
«

2C.
27.

«

«

4.

5.

genies« och ,. Sagas« besiittningslisto r
Kommendöt· O. Lagerberg skall vara in spektör liir blltsmn.nshrtl lets
«
vestm distrik t i st. f. komm .-kapten Andersson
Kapten Sidner skall vara c. he f pli logementsfarty get« Lagcrbjclke«.
25. Afslag å 3:e klass sjöman af 2:a eldare - och handtv.-kompa ni ct
n:o 4:2 Blombergs underduniga ansökan om afsked.
Bifall till underingeniör J. Engströms underdåniga ansi\kan om (j
månaders förlilngd tjei:tstledighet
Faststiillelsc å ritning till 25 cm. pansargranat M/Sii.
Fnststiillelse å ritning till 25 cm. granat M/85.
Kanonbåten · «Ingegerd« skall a frustas och uppliiggns.

l.

6.

8.
»

«

9.
»

12.

»

•

((

Hi.

~fars-Juli

1886.

L<:jtnant S. von Konow tillåtes emottaga och bitra riddaretecknet
af franska hederslegionen .
Bifall till löjtnant Ehrensviirds ansökan att under tjenstledighet
utrikes få biira uniform.
Tider d il öfnings- och skolfartygen skola b ö tja rusta och in mun.
stt·ns; reducerade besi\ttningslisto r anbefallas för skolfartyget •Stockholm« samt kanonbåtarue «Blenda « och «Gnnhild• under skjutskolan.
4 st. knno,1Vandring ar af sten skola till Fårösund öfverföras i
sammanhang med dittransporten af kanoner och lavettage.
Kanonbåten «g d das« besiittr.ingslist: . skall minskas med en liikbre och ökas med en liijtnani eller underlöjtnant.
Bestummelser rörar.de öfverförande till Fårilsund af artilleri materiel m. m ; att hiirtill må anviiudas briggen «Nordenskjöldu och
kanonbåten »Skaguh; att löjtnant C. Asker skall vara chef på
briggen samt besiittn ingslista för den samma.
725 Reglementet för Flottan III delen må tillFöreskrifterna i
liimpas på fregatten «Vanadis« och korvetten • Eugenie< under
förestilende expeditioner.
Ökning af korvetten «Eugenies• besiittningslista med 5 hontblåsare och en 2:a klassens hofmiistare.
På chefsfartyget «Drott« kommenderas såsom chef kommendörkapten A. P. Lilliehöök, såsom sekond kapten Sundström. På
kanonbåten «Edda« såsom chef H. K. H. Hertigen af Gotland.
Militiirbevakni ngspersonaleu vid Kiinsö indrages.
Korvetten «Engenie« må tilld elas de 2:ne 45 mm. k. Engstr. :Mj83,
h vilka nu fmnas å kor\'etten »Baldeu.
Kommendrirka pten Lundgren skall bestrida kommendantsb efattningen vid ~tockholms station från den 8 Maj och under kommendörkapten af Klerckers sjökomm endering.
Löjtnant Lagercrantz skall vara kaclettoffice t· vid sjökrigsskolan
från den l Oktober i stiillet fi;r kapten Dyrssen .
Fregatten «Vanadis« besiittningslista ökas för flireståencle expedition med 2:ne l :a kl. sjiimiin.

*

- vrMars

l

(j .

Medgifvande att Catlshona stations officer:nc mi\ ntfi•ra skjut-

}q1l'il

öfniugar med revolver.
Kanonbåt en .Motala« skall t\tervitnda till s~ationen, der den hör
17.

«

«

18.

intriifl'a omkring den 10 April.
Kanonbåten •Edda« hö~jar rusta den 20 Maj; inmönstras den l
Juni.
En underofficer ma utöfver det i stat b'lstitmda antalet inkallas
på Stockholms station under Mars och April månader.
Sådana kanonbåten «Slmgul« tillhörande inventarier, som ~j för
föreståend e expedition erfordras må derunder qvarlemnas vid stationen.
Examen i underbefiilsskoloma i Carlskrona må förriittas under

20.

«

«

24.

första hHlften af April.
Instruktioner för cheferna nå korvetten «Saga «, fregatten • Vann dis• korvetten <• Eurrenie~ . och kanonbåten « Edda• samt nftlel'
'"
uing_schefen föt• skeppsgosscbriggarne.
Kapten Bretzner skall efter mottagandet af chefskapet f<ir Bohus
2:•.< och Vestergötlands kompanier fortfarande deltngn uti regiementskommissionens nrbet~n.
Det fiistuingskompani som simlie hetnförlofvas den l Maj slmll
fortsiitta sin tjenstgöring; l kapten, 2 subnlternof'ficemre och 4
underofficerare skola beordras tjenstgöra å Kungsholms fiistning
för öfning i kanon- och gevärsexercis m . m.
Ändring af
26(), 635 och G50 i reglementet för flottan III delen samt anm. 1 till form. 22 i Formulärboken.
Bohus l:a båtsmanskompani beordras till extra uppfordring.
Varfschefen må under utrustning af fartyg utdela extra förpliig ning af öl åt underbefäl och manskap.
Tvenue underofficerare af kong!. flottan skola tjenstgöm på K ungshalms fästning under Mnj och J uni i stiillet för tvenn e nnrlerofftcerare af armen .
Korvetten « Balder« skall i Portsmouth ombordtagn. och .hemfiim
50 st. 15 cm granatkartescher.
Nya besättningslistor faststiilda för minfartyget •Ran• samt fijr
minbåtarne dl.olf•, «Hugin•, •Seid« och «Galdr«.
A frustningsorder för ka~onbåt e n • Motala«.
U ta f 36 maskinistunderofficerare på stat skola 20 t iiihörn Cm· ls·
krona statiofi och 16 Stockholms, samt 5 underoffice rare öfver
stat Stockholms.
Instruktion för afdelningschefen för skjutskolan.
Instruktion för nfdelningschefen för minafd clnin gcn .
Tillåtelse föt' danske unLi crsåt. Cl l Drinkman a t.t bes~ Knngshohn s

7.

April

1.

2.
«

5.

6
•
7.

fiistning.

Tillåtelse foir stabskaptenen vid finska lotsve rket Öruom att hese
flottans varf i Stockholm.

~"al:~schefe~. i St?ckh~lm sk:ll ombesörja transport af effekter til 1
l< arosund fur fortlfik!!tlon e ns.riikning .
En artillerikonf'tapel från Stockholms station skall nfresa till F:"!rösund för ntt som uppbördsman omhiindertaga artillerimaterielen
för bestyckningen af dervarand e batteri er
10. Skolfartyget «Stockholm« ~kall för förestå ende expedition tilldelas :l:ne af korvctt.en «Frejas« 38 mm. Nordenfelts kanoner.
Kapten Molin chef pit ångfartyget «Valkyrian« under kapten
Barebys tjeustgöring vid minskolans pmktiska öfuingar.
K•monbi'tten «Motala« skall förliiggas i första beredskap och afmönstras, samt åter inmönstras ftir sjömittningsexpedition till Ffn·ö.
sund; iindring i besiittniBgslistan .
Norm farleden till Fårösuud skall kontrollmiltas i och för upp.
rensning af en segell'iinna af ll fots djup och 100 fots hredd
8.

«

13.

!5.
16

ee

30.
31.

VII --

19.
21.

22.

24.

m. II'.
Order för Hijtnanten m. m. C. W . T. von Eckerrnau att afresa till
Spezzia i och för skjutförsök mot. Grusow-pansarplåt.
Ångfartyget ,,Lfigg ut« sknll stlillas till varfschefenH i Carlskrona förfogande tillsvidare.
Kommendiirkapten C Lundgren skall jemte innehnfvnnde befattning tjenstgöra i flottans stab.
På skolfartyget •Stockholm« skola ulöfver besättningslistan kommenderas 20 underofficerare och uuderofficerskorpraler samt 200 man.
Korvetten «Norrköpings• ångslup mfl utlånas till skolfartyget .stockhol m« under förestående expedition
Rustningsorder för kanonbåtarue «Astrid< och •Motala•; en esknder sammandmges i medio af juli, dess sammanslutning; kommendören E. S. K. Peyron skall vara esk.aderchef; stabens samman6Uttniug.
Tilliigg n:ris 6 och 7 till artilleri exercis-reglemente för flottans
fartyg fa~tstälde
Minfartyget «Rar:• oeh minbåten •Hugin« skola omkring 14 dagar
stilllas till varfschefens i Stockholm förfogande för försök med förUndrad~ Whiteheads minor; chefen å •Ran< tager befattning med
fartygets utrustning den 3 maj.
Kanonbåten «Alfhild< mf1 förliiggas under reparatifln.
Kapten C. G. von Diederichs skall tjenstgöra som adjutant hos
chefen för Hottans stab.
Afslag fl underdånig afskedsansökan af 6:te matroskompaniet u:o
i 9 Spåugberg.
Industrialster, att ombordtagas å freg:\tten <Vanadis«, skola vam
j Carlskrona senast den 12 maj.

April
«

VIII--

-IX-

Kliunedom om Whiteheadska minnus tillverkningssätt må medde las 2:ne namugil'na undcroflicerskorporaler.
Briggeu «~nappopps« besUttoingslista ökae med 2 skeppsgossar uu der förestående expedition.
30. Kommend<irkapten A. E. G. Carlheim-Gyllenskölll skall fortfarande
vara chef för l:::L och 2::< malroskompanierr.a.
Underlöjtnant A. Adels],öld erhåller en månads förliingd utrikes
«

24.

Maj

17.

((

«

l.

Moj

tjenstledigket.
Tillstånd för kapten Hjulhammar alt vistas i Fioland frlm

((

«

«

«

«

«

«

till / •·
I esln~derchefens stab tjenstgöra såsom l:e flaggadjutant kapten
A. Brockströ m, 2:e f1agg::Ldjutant l<ijtnaut H. Wrangel, stabssekreterare karnmarskrifvare E. Lttgerholm.
Premie må tilldelas elev Ufven i underbefiilsskolans öfvennaskinis t-

klass.
3 . Underofficer såsom skrifvarebiträde ät reglementskommissiouen
upphör med sagda tjenstgöri ng.
5. Tillstfmd för schweitziske undersåten pt~stor Ostet·man att bese
Stockholms varf.
7. Kanaubäten Motala sbl! f~rliiggas i l :a beredskap samt vara klar
för ny expedition i medio af Maj.
Korvetten «Balder« skall aft·ustas, afmöostras och opplliggas.
lJuderlöjtnant G. Wallenbergs tjeuslgiiring såsom ad jutant i kommandoexpeditionen upphiir med den Hl Maj.
Medgifvande för löjtnant O. U. V. Fl. Bromrm att genomgå kurs
vid artilleri- och ingeniörhögskolan
8. Kaptenen H. K. H. Hertigen af Gotland berliknar tur som lildst

«

i graden
Delar af Norrlands 2:a och Vestergötlands hälsmanskompanier
skola beordras till extra uppfordring.
Korvetten • Frej as« klargöring skall så bedrifvas, at.t korvetten i
höst lmn utgå på expedition.
Il. Antalet man från Stockholms station kommenderadt vid skjutskolan, minskas med 27 man.
Ändring i instruktion för chefen pl'L korvetten « Engeuie« sålunda,
att korvetten skall anlöpa Plymouth i st. f. Cherbourg
12. Löjtnant Juel skall genomgå den större artillerikorsen vid artilleri-

«

och ingeniörhiigskolan.
En för lotsverkets rlilming tillverkad bakladdningskanon må prof skjulas å Stockholms varf.
Itustuingsorder för kanonbåten «Sigrid« i stililet för • Aslög•; skall

13.

tillhöra eskadern.
Hl i salutregl ementet för rikets örlogsfartyg.
Ändring af

*

l\).

«

«

«

«

:H.

«

25.
2tl.

((

«

18.

'f,

6

«

14. Medgifvnnde för kaptenen i norska marine!l P . T. Salvcsen att

«

«
«

27.
((

«

«
«

29.
((

•
«

«

:31.

medfölja • Drott« under eskaderns l<rigsöflling•ll·.
Llijtnant YOU Arbin skall genomgå kurs vid krigs högskolan
Ändring i iustrul,tion för chefen pfL kanonbåten «Edda•; skall Illtrfiffa i Norrköping den 13 Juli, sedan pil Trlilhnfvet.
Tillligg till instruktion för chefen på kanonbåten «Edda«, nngftende lotsbitrlide nlom lotsled.
Kanonbåten «Slmgul« skall förliiggas i l:a beredslmp och afmön st.ras.
komm::LndoKapten Palander skall t.jenstgöra s1'1som adjutant
expeditionen från den l Oktober.
Underlöjtnanterna grefve L. P. Hamilton och A. C. Adelsköld
skola genomgå skjutskolan vid Rosersberg.
Kapten Westman skall vara chef pä kanonbåten «Slmgul« och
kapten ~iolin chef på kanonbåten •Sigrid«; eskaderchefens beDilstecken hissas den 19 Juli; eskaderns fartyg samlas ptL 'l'r;ilhafvet
den 20 Juli.
Chefen på kanonbåten •Motala« tager befattning med fartygets
utrustning den 25 och inmönstras kanoubfiten den 27 Maj.
Ändring i besättningslistor för "Motala« och 2:a klassens kanonbåtar från Stockholms station
Instruktion för chefen på « Motala•.
Ångfartyget «1\:are« och en ångslup stillles till chefens för genemistaben f<irfugande nnder fiiltöfningarne vid Norrtelje.
Kommendörkapten R. von Hedenberg och kapten O Lindbom
skola deltaga i generalstabens fiiltöfningar.
Kommendörkaptenen, grefve Oronhjelm skall bestrida kommeudantsbefattuingen vid Stockholms station från den l Oktober.
Alla till mineringsöfningar kommenderade skola inmönstras på
korvetten «Lagerbjelke« och alla till minöfningar kommend erade
inmönstras på aRan «.
Löjtnant Rosenblad beviljas 4 månaders tjenstledighet från d en l
J n ni f,·,.- helsans vårdande.
Instruktion för eskaderchefen, kommendören E. S. K. Peyron.
Logementsfartyget «Lagerbjelkes« be~ättniugslista ökas med bchöfligt antal eldare, afsedda för ilng~lop och stångminbåtar.
FastsUild beslittningslista för korvetten «Freja« under profturer
och resa till Carlskrona; kommendörkapten A. P. Lilliehöök skall
vara chef och kapten H. G W estman sekond p ä ··Freja«.
Kommendörkapten R. G. von Hedenberg skall vara chef för sj<•försvarsdepartement ets kommandoexpedition från och med d en 5
Juni och under kommendörkapten Lilliehööks sjökommendering.
Kapten Lindbom .skall, jemte innehufvande befattning, från den
l ,Toni till och med den 6 Juli tjenst.göra i flottans stab.

- xt _

--xJuni

l.

2.

4.

«

7.

Löjtnanten, grefve W. Hamilton samt underlt•jtnanl.erna O. H.
Stenberg och H. J . B. Gnlda skola frfin cl<:m l Oktober genomgå
minskolans högre kurs, officersklassen, samt placeras pi'1 Stockholms
station under den tid kmseu pngllr.
Bifall till uuderlöjtnanten, frih. H. Lagerbjelkes underdåniga ansökan om in- och utrikes tjenstledighet två mllnacler från och med
den l Augusti !ör egna angeliigenh•·ter.
Underlöjtnanterna F. M. Peyron och J . H . F. Corselli skola frTm
den l Septembar genomgOl andra årets liirokms vid gymuasti;lm
centralinstitutet, samt underlöjtnanterna H W. M. von Krusenstierna och frih. G. O M. af Ugglas fri\n samma tid första årets
liirokms vid niimnda institut.
Föreskrifter rörande uppvaktning och anmillan i tjensten att till s
vidare Und a till efterriitl else vid flottan.
Medgifvande f,>r de vid innevarande års minMningsexp edition
kommend erade officerare att genom kommendörkapten C. F. Ekermanu meddelas kiinnedom om d en Whiteheadska minan s tillverk-

Juni

8.

«

(),

10.

«

«

l·'
17.

«

"
«

«

Juli

3.

27.

anbefalda expedition.
Bifall till löjtnant. H af Sille11R underdåniga ansökan om utrikes
tjenstledighet fnin och med den 21 Juni till och med den 31 Juli,
t'<ir att i egua angeliigenhet.er vistas i Berlin .
Faststiildt antal officerare och civila, so m skola ingii i korvetten
«Frej as• fullstitndiga besiittniugslista.
Sex underlöjtnanter skoh kommenderas på korvetten •Freja•

«

att genainaf Stockholms station, som iiro kommenderade
l:o) de
•
.
gå skjutskolan skoh\ afpoll e tteras efter slntade öfningar och undergnugen inspektion; 2:o) skolskeppet «Stockholm• skall a frustas o·ch
upplHgga~, skjutskolan afmönstras den 14 Juli.
Tider dll cheferna Il eskadern til!h,\rande fartyg skola taga befattning med utrustningen.
Kapten Kempff skall mm ah e f Il kanonbåten « ~Iotala« fr . 0 m
den 15 Juli .
Chersfartyget •Drotts• besiittningslista ökas m ed 4 man under
eskadertirlen.
Instruktion för chefen pil «Drott«.
l :o) Kanonbilten • Skagul« skall inmönstras den l G; 2:o) • Skagul,,
skall till Stockholms station öfverf<'•ra sjöinstrument m. m.
Kommendören A. Lind af Hageby beviljas 6 veckors utrikes tjenst ledighet fr. o. m. den 8 Juli för helsans vårdande.
Chefsfartyget "Drott" skall förliiggas i l :a beredsbp och afmön -

stras.
Kaptenen O. Ljungqvists tjenstgöring i sj<if;\rsvarsdeparte mentcts
kommandoexpedit ion skall upphöra med den 17 Juli
8. Försök med ett nytt spriingiimne, beniimndt Bellit skall verkstiillas
vie! minafdelningen.
n. l:o) minöfningsfartyget <<Ran• samt minbåtarue «Hugin•, «Galdr«,
•Seid« och •Rolf« skola detachems friln minafdelniogcn för att
forena sig med eskadern 'deh 20 Juli; 2:o) minafd elningen skall
stiillns under eskaderchefens kommendören Peyron order från och
med den 4 till och med den 23 Augusti.
Kommendörkapten en C. Lundgrens tjenst.giiring i flottans stab skall
uppbUra med den 9 Juli.
L1ijlnant H. Wrangels tjenstgöring i generalstaben skall upphum
med den l O Juli .
Ångfartyget "Valky1·ian" skall afgli till Ffirösond fur att genom
dess besiittning ombesörja kanonernas och lavettagens uppstiillande
i batterierna m m.
12. Under!Ujtnanlen C. Engström må gonomgå kurs vid kong! artillerioch ingeniörh11gskolan och placeras på Stockholms station under
den tid kursen pågår.
13. Antal und erofficerare med uppbö'rd som skall upplagas i korvetten
" Frejas" besättningslista faststiildt.
Korve tten «Bald er« skall fi'n·liiggas und er reparation.
«
Tvll ma~kini stu nd ero ffic era 1·c af 2:a graden och två nndcroffi('crskorpornler af eldan-afdelningen skola bcordms t ill Lindholmens
verkstad för profning af pansarbi\tPn " SvPns " masl<ineri m. m .
6

republikens örlogsljenst.
Korvetten "Freja·· skall inmönstras den 11 Juni.
Telegram till chefen på korvetten «Saga« till Madeira, lustead
Boston visit Canary islauds, Az01 es, Dublin and Liverpool.
Rustningsorder tör korvetten «Freja• att omkring den 15 Oktob 0r
kunna utgå pil expedition till af!iigsnare farvatten.
Kommendörkapte n C. Lundgre n skall vara Qhef och kapten e n ,
fri h G. Palmstierna sekond på korvetten «Freja« under dess ofvnn

utöfver besiittniugslistau.
Rustningsorder för c~efsfartyget «Drott«
Kommendörkapte n O . W. Norden skjöld skall bestrida chefskapet
fiir artilleridepartemen tet i Carlskrona under knpten J . A. Bmckströms sjökommendering.
I:o) korve tten «Freja« skall afmönstras; 2:o) kan onbåten •Mota!:\ «
skall förliiggas i l :a beredskap och af mönstra~.

Skjutskolan skall vara klar undergå inspektion frlln och med deu

11 Juli.

ningssittt och sammansättning.
Instruktion för chefen pil korve tten « F1·eja «.
Bifall till löjtnant A. Ekströms underdåniga ansökan om tre !u·,;
tjenstledighet fri\n den l Oktober d. i\. för anstiillning i franska
«

29.
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Juli

13.

~

16.

Medgifvande för kommendören Th. Arvidsson att under sin semester vistas i Finland och Ryssland samt att dervid bära uniform.
Kaptenen G. von Diederichs skall vara sekond ll chefsfartyget
"Di·ott" i st. f. insjuknade kaptenen N. G. Sundström.
Löjtnanten H. Lindberg m?. meddelas klinn edom om Whitehearlska minan.
Kaptenerna H.. von Mlihlenfels och E. Schale placera~ på Carlskrona station och underlöjtnanten A. Lindman på Stockholms
station från och med den l Oktober.
Kanonbåten' "Edda " skall afses, dels för rekognoseringar m. m.
i Stockholms skärgård, dels för silrskildt uppdrag som H. Maj:t
Konungen har för afsigt att närmare besUimma.
Tillåtelse för tyska linieskep?skaptene n, frih. von Rössing att hese
örlogsvarfvel i Stockholm.
Tillligg till nåd. instruktioner till cheferna på korvetten "Engenie"
korvetten "Saga" och fregatten " Vanadis ".
Kanon bilten "Gunhild" skall ställas till chefens på korvetten "Saga"
order fr1\n och med den 13 Augusti i och för kadetternas öfningar
i ungmaskins och ångfartygs handterande.
Kapten Schale skall från och med den l Oktober tjenstgöra vid
sjökm-teverket och tillhöra Stockholms station.
Officerare förordnade att från och med den l Oktober hestrida
tj enstehefattningar i la cd.
Kapten Schweder skall, jemte inuehafvaude kom pauichefsbefattu ing, bestrida chefskapet för Roslags 4:e båtsmanskompani under
kapten Lindbäcks tjeustledighet.
Kapten Dyrssen skall från och med den l Oktober tjenslgiira

«

31.
«

«

marin förvaltningen.
Korvetten ".l!:ugenies" anlöpande af Köpenhamn må inställas.
Medgifvande för chrlen på fregatten "Vanadis" att, efter aspirantemus afpollettering, indela fregattens officerare till vaktgöring i
högst fem qvarter.
Minafdelningen skall deltaga i krigsöfningarne från och med den
4 till och med den 19 Augusti i hvad dessa öfniugar beröra anfall och forsvar af Siarö-positionen.
Minfartyget "H.an" samt minbåtarue "Hugin", "Galdr", "Seid"
och "Rolf" skola efter slutade eskaderöfningar beordras återgå till

Officiela underrättelser.
Utlll'ag af geJteralortler för Augusti-Oktubel' 1886.
Aug.

3.

4.

5.

(i.

9.
l J.

Bifall till komm.-kaptcn J . Thorsselis nnd P!'clåniga nn5ökau om 14
dagars utrikes tjeustleclighet..
Andra klassens minbåtPn •N• t-f« skall siittns i sjön den 5 Angusti.
Löjtnant Brandt skall från den l Oktober till d en l April 1887
tjenstgöra silsom bitriide åt flottans besigtning~officer vid Finspongs
styckebruk .
Kommendörkaple n L. von Horn skall från den l Oktober tillhöra
Stockholms station.
Medgifvande att förliigga korvett"ln •Saga« i niirheten af Carlshamn under kadetternas sjörniitningar.
Krigsöfningarna skola afslutas den 17 och befiilstecknet nedhalas
den 19 Augusti .
Ångf>ll'lyget «l(are« ~kall, provianlemdt för 4 dagar, ställas till
chefens för ,<;jnförsvarsdepartem entets förfogande
Ångfartyget aS köldmöu « Bk~<ll stiillas till engelska amiralen Sir

Cooper KPy 's förfogande.
Chefsfartyget «Drott« ska !i, sedan eskaderchefen med stab debarkerat., klargöras för ny expedition.
Kanonbåten «Edda« skall e fr er inspektion afgi'L till Stockholm.
Löjtnant Asker skall vara informationsoffice r i minskolan i Carls«
krona från den l Oktober och kapt en Barclay från samma tid
adjntaut hos stationsbefHlhafva ren i Carlskrona.
12. Den vid Bergsunds mekaniska verkstad till byggnad anbefaldn. l :a
klassens minbåt skall biira namnet «Gere«, e rhåll a stiindiga teck«

net VHF samt tillhöra 3:e fartygsklassen
Afrnstningsorder för ftrets öfningsfartyg, sarnt for eskaderns m. fl.
fartyg.
Kanonbåten «:Motala«, med kapten Bretwer såsom chef, ~kall
ntgtt på vintercxpedi~ion till rikets vestra kust,
MinöfniHgsfartyget «<tan« och minbilten « Hugin« skola under 14
dagars tid anviindas för inskjutande af fnrHndrade Whiteh oads

miuafdelniugen.
Korvetten "Saga" skall anlöpa Torekow för ntfilrandc af skjutöfniugar samt derefter afgå till l(öpenhamn.
Minafdelningcn skall inspekteras den 27 Au gusti .
14.

m mor
Tillåtelse för e ngelska amimlen Sir Cooper Key att hese Stoekholm s örlogsvarf.
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17.

18.

19.

:20.

21.
24.

25.
'li.
30.

31.

Sept.

'2.

4.
ö.

((

9.
13.

Komm.-kapten L. von Horn skall från den l Oktober vara ledamot i undervisni11gskommi~sionen vid flottans station i Stockholm.
Kommendörkaptenen grefve A. Cronhjelm skall från den l Sep·
tember bestrida. kommendantsbefattningen vid flottans station i
Stodholm.
Kommendör K. Peyron, jemle stab, skola sammantriida i Stockholm under hiigst en veckns tid, för afslutande af stabsg<iromi\len.
K a no~ båten «Astrid« skall stHllas till inspektören för praktiska öfningar fL:rfogande den 23 Augusti.
,
Liijlnant Asker må meddelns klinnedom om den Whitcheadska
minans tillverkningssiitt och sammansiittuing.
K anonbflten • Astrid« skall 'n'm den 24 sUillas till stationsbcfiiJ.
hafvare ns förfogande i och fiir håtsmanstmnsporter.
Chefsfartyget .Drott• skall afgå till Malmö, flir att derifrån fiira.
H. M:t Konungen af Portugal till TravemUnd e.
Komm -knpten O. F. Kretiger sbl! från den l September och
under innehafv arens sjukdomsförfall best r ida varfschefsbefattningcn
i Stockholm.
Faststiild besiittningslista fnr korvetten «Freja«.
Afdelningschefen C. F. Ekerrnauns befälstecken skall nedhalas den
28 Augusti.
Alslag å liijtnnnt Lindbergs uuclerclåuiga anhållan att få genomg/l
trel1rig lUrakurs vid k. tekniska hugskolans fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi.
Komm.-kapten J. Christerson beordrad afresa till Göteborg f<ir att
öfvervara pansaraäten «Sveas• förestående besigtningsresa, samt.
derefter vidtaga iltgiirder för fattygets resa till Carlskrona.
Chefen på korvetten «Freja<< skall den 25 Septetnber taga befattning med utrustningen och korvetten skall inmöns:ras den 20
Oktober.
Kanonbåten «Motala« ~kall a frustas och förliiggas under re paration.
Kanonbåten «Skagul« skall omkring d~n 15 utgå på en kortare
expedition.
Tillåtelse for löjtnanterna S. von Ko now och A. Been att emot·
taga och bHm dem af franska regeringen tilldelade Tonkinsmedaljen.
Ångfartyget «Sktildmön• skall den 8 stilllas till riksdagens revisasarers f<irfogande.
l~educerad besiittuingslista för kanonbåten 'Skagul• under dess
expedition till Guteborg.
I<omm.·kapten J. Christerson skall vara chef och kapten F . W.
Lennmnn sekond pft pansarbåten «Sveu«.
Kapten O. Pettersen skall vara chef på kanonbilten «Skagnl-•.

r
r

Okt.

Chefens pft «Slmgul« iustrqktion.
Chefens pft «Svea« instruktion.
MinMningsfartyg<'t . « Rnn« och m inbriten • Hugin« rd't fortf:trancl~
och under· hcigst :Hta dagru·s tid vara stUldn till varf:;chefens f,q·.
fogande för afslutnnde af inskjutning af Whiteheads minor
Chefsfartyget • Drott«, stUlclt till H. jl:t Konungens li>rfogandc,
skall utgå på en kortare expedition och i\ttnÖnstrns den 18.
Chefens p[~ • Drott« instruktion.
På « Drott• skall utöfver besiittnings'istan komm end er3S 7 horuLiåsare.
Löjtuant W. Dyrssen sl;all, je1nte sin l:irarebefatt.ning vid sjökr·igs·
skolan, fri'tu den l Oktober .och, tills vidare tjenstgiim s[tsom extm
adjutant i sjöfilrsvarsdepartementets kommandoexpedition.
Komm -kapten A. P. Lilliehöök skall deu l Oktober återtaga chef.
skapet föt· sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition samt
komm -kaptecl R v. Hedenberg samma dag fttergå till tjenstgcirin g
i flottans stab.
Kapten l\L Hjulhammar skall från den l Oktober tjenstgöm i
tiottans stab och d erje rnte vara chef på i l :a beredskap förlagd t>
kanoub:"tt~n •Astrid«.
Kapten R. v. MUhlenfels skall från den l Oktober v.ara chef p[t
ångfartyget «Valkyrian«.
21. Pansarbåten «Svea• skall, så snart den blifvit till stationen öfver. lernnad, afmiinstras och kanonbåten «Skagnl« skall afrustas, afmönstras och upp!Hggas
l'l'ledgifvande för komnt·kapten Fr. !li'llmberg att, efter npphilrd
tjenstskyldighct, fortfarande h'ira flottans rese rvs nuvarand<e uniform.
2~1.
H. K. H. Hertigen af Gotland skall fd'm den 18 Oktober återgå
till tjcnstgöring i flottans stab .
ao. Kapten H. Westman skall fr:ln och m~d den l Oktober tjenstgtira i marinförvaltningen i stullet fcir knpten Sundström, som
innehar t.jenst som inforn_1ationsofftcer i underbefiilsskolan.
Medgifvande, me(\ !Hstadt afseende på det stam antal rekryter som
skola geuofllgå exercisskolan i Stockholrn, att högst tre underoffi .
cerare af 2:a graden, utöfver det i stat. bestiimda ant~l, må kommenderas till tj~nstgöring pit stationen och i exercisskolan unrler
tiden Oktober-- April 1887.
7. Korvetten «Frejas« bseiittningslista skall, uneler förestående expedition , ökas med 4 man hornblåsatr.
8. , En underofficer, utöfver det i stat besUimda antal, skall iakal\as,
fc\r att sftsOnt shifbitrHde stilllas till reglementskommissionens f"•r·
fogande.
\), 2:a klass miqbi'lten «Nörve" skall s:ittas i sjön den 13 Oktober.
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13.
«

Okt.

Tillr•telsn för liijtount F. Peyron att emuttugrt och b;ira riddaretcckoct af österrikiska Frans Joscfs-urdco,
Fastst.iillclsc af ritniogar till 8 cm. ringgmnat ~1 / 8~, 8 cm. grauatkartesch Mj83 och 15 cm, granatkartesch ·Mf:l4.
Ångfartyget «Valkyrian« skall a frustas och förliiggas under repa·
ration samt kanonbåten ,,Qnnhild« stiillas tlll stntionsbefiilha fvareos

25.

26.

förfogand P,
Chefeus på korvetten «Freja« in struktion.
14, Med iindring af generalordern den 31 Ang., att korvette11 «Freja«
i stUIIet skall inmönstras den 25 Oktober·.
15. lJnderlöjtnantP rea frih. U. C. K. ~parre, l{, H. A. PPtterscn, frih,
L. Åkerhjelm, H. A. M. Eneström och N. ~- T. Ankarerona pla-

26.

cems på Carlskrona station,
Chefsfartyget ''Drott« skall a frustas och förliiggas under repamtion
samt furses med WmtJiiga slingerkölar, såvida sildana t;tan vlisendtlig oliigcnhet. kunna anbringa~.
Kapten R. Nissen skall tillsvidare fortsiitta det honom den 13 !llnj
1885 gifn[1 nppdraj!, att ordna, sammanföra och verkstiilla ueriikningar af gjord~ observationer m, m, u nu er f:·egatten • [1Jiadis«

'l i.

«

v

Hi.
18.

Jan.

11.

W. Bretzner,

25.

kommendörka ptener af ~:a graden,
I och för genomg:'tendc af kms vid minskolan i Carlskrona om
spriingiimncr.s handtemndc och vård må, under kommande liisår,
under 14 dagar i sender inkallas sådana underofficerare af minör.
och artilleristatema , hvilka ej genomgått. sildan hm.
Faststiild liirohok «De hiiftiga spriingiirnnena« af ingeniör W H ner
Cn,nqvist att tiltiimp~s vid undrrvisningcn i minskolans högre kurs,
uuderofficersldas~< 11

och officns)dassen,

uncleroffic.er befordrad.
Underofficeram e af 2:a gmden N. A. Aurahamson, F. M. R. Dahlfelt oc.h J. M. Lindström må ntniimnas till flaggunderoffic erare i
kong!. flott an.
Kapten C. Posse ~kalt tillik[1 vara chef fGr Bohus 2:a och W estcrgi\tlands båtsmanskomp anier under kapten W, Uretzners sjiii>Oillmenclering på kanonbåten Motala,
Tvenne underofficenll'e ~f minör:it[1teu må, niir s>• erfordras, in·
kaltas till tjenstgöring vid Carlskrona sta ti on iöt· att hitrUda vid

Samm;uulrag af kongl. bref', embetsskrifvelser m. m., ut~ångna
från kougl. sjöförsvars<lepartementet tmtler .Januari-lUars 1886.

19.

"

expeditioll,
Veclerbömnde statlpnsbefiilhaf v[1re sl;alt gi\ra anmiilan till chefen
för kong!. 1'_j ;iförsv:irsdep[1r temcntet, niir underofficer i\fverflyttats
till mån[1dsliinares tat ell er derifrån entledigas oc:h :1nyo uppt,gPs
på underolficersld lrens stat, iifvensom nii•· n:'1gon htif,·it till flagg-

anhefald undersökning af uomultskrut,

verldsomseglin g.
Kom:uendörka pten R. von Herlenberg skatt upphöra att t.jenstgöra i flottans stab.
IJhefens på kanonbåten «Motala< instruktion,
Kommendör·k. tpten B. von Hedenberg och kapten M. Hjulham:nar
skola vara led[1rnöter i reglementskorn missionen, i stiillc t fur allidne
kornmendiiren M. von Krusenstiema och sjökommender ade kapten

Kiinnedom om Whiteheadska minan må meddelas kapten G.
Dyrssen.
Faststiilcl modell titt flanellslif för sjömanski\ren,
Kännedom om Whiteheadsk~ min9n må meddelas :3:ne underofficerskorpora ler från Cnrlskronn.
23, Ko.nmendörkap t€11 O. W. Nordenskjiild placerus p:"• Stockholms
station fr·ån den l April 1887,
Frih. C. I. A. Skogrnan och grefve A. Tanuc skola hiidanefter
anses lika med och i olficiela skrifvelscr och handlingar benfinlilas

Tre undcrofticcrslw rporaler af clclareafdelning en 1nil från Cal"lskrona beoruras till Stock holm, för att. vid dervarande stations
minverkstad utuildas till minmaskinist.-r .
Kommendurka pten J, A. V, Breekström beordrad nfr·esa till Stoekholm och anmiila sig i kgl. sjulörsvHsdepa rtemcnl.ets kommando-

((

~()

«

r.

...

"

«

«
«

"
«

Angående kostn~den för b[1tterier m fl bygnader vid Fårösnud.
3:e klassens sjöman vid 5:te matroskompan iet n:o 04 Loman må
erhålla afsked m kronans tjenst, ehu ru han icke tjcn[1t. föreskrifven tid.
Fultmakt för fr·iherre B O. Stackelb erg att vam konteramiral i
kougl. flottan.
17000 kronor få [1nviindaB till anskaffning ~f projektiler för p an·
,
sarbåten 'Sveas« l;anoner.
[1f artilleri·
anskaffande
för
behållning
en
af
användandet
Angående
materiel.
Angående J"Otering [1f åtskilliga hemm'ln i Södermanlands liin.
Angående rotering af åtskill iga hemman i Westernorrland s liin.
Angående rotering [1f Likeskatt till åtskilliga hemman i Wester·
norrlands liin.
Angående rotering af hemmanet n:r l Berga i Göte\lorgs och Bohus liin
Medgifvande att. ett tillfiilligt skrifbitriide må hos lotskaptenen i
Norrköping anstiiltas.
Angående uppfurande ~f et t kruthus vid Fårösunrl till ett pris icke
öfverstig[1nde ett helopp af 10300 kronor.

~().

Jan,
«

2.

Febr.

5.

«

«

12.

Augilcnde ink<'•p nf böcker m, 111. f•it' skepp><gossckötren i Carl~·
krona.
Angående gratifikationer frun invalidbusfond Pn i\t dc uuucrbltllstagare af flottans gemenskap, ilVillm vid utgången af åt· 1878 eller
dessförinnan uppnått e n .filcler af 70 o'tr.
F<"•rotdnande för kontera1nirnlen m. m . .C . P Virgin att innevarande åt· förriitta generalmönstring med södra distriktet af flottanl

Mars

••

bfttsma nsh:'tll.
Medgifvancle att de i staten a nvimde fem arvoden till moniliircr
vid hvnrclera stationen må af 1·ederbiiran<ie stntionöbefiilhnfvarc
lifven tilldelrts monitörer i underbefiils- och minskolorna, utan iitsJ.-ilnad Pmellan de.t1 ena ell e r andra Id •sse n.
Angå en d e inköp af tomtplat ser för Rödko och Wattklubbens fyrat·
vid Stirl e rtelj eleclcn
Angftencltl dagtraktam ent e, att oafkortaclt utgå, enligt. best.iitnmclsernil. i giillancle rpseregl~mente, till nndProfficercn a f 2:a graden
L. B. Lagerström, .under hans kommendering s:'lsom uppbördsman
vid batterierna å Fårö>nnd.
Angåend e rotering af halfva liigenheten Tegelhagen i Söderman-

"'

26.

gåfva a f 100 kronor.
Angå ende besviir i anledning af syn å torpet till r,1ten n:r 8 Morberg vid Roslags 2:a b:ltsrnnnskompani.
Tillstånd för marinförvaltningen och val'fschefernn att prenum errra
på inhemska te kni ska tidningar och t id skrifte r.
Angåe nde uy lotstaxa fur Ha sarö lotspla ts i Stocklwlms Iot ~<förd el ning.
Angående August Leffler & Sons i Göteborg underdåniga bcsvlir
i fruga om restitution af erlagda fyt·· och bltkafgifter för 2:ne
. ångfart yg.
Angående (yrmiistarcn viu Korsö J. M. W irstrii ms underdåniga
ansiilmn, att, med bibeh:lllnnde af aflö ninge n, vistas på an nat
stUll e.
Medgifvande, att ge nom chefe ns för fl ottans stab försorg yttP r -

((

XlX-

ligare 4000 exemplar af Liirobok i sjömanskap för flottan s manskap må tryckas, iifvensom att kostnaden derfl.ir, beriiknad till
2026 kronor, får utgå af influtna ersiittnings- och fursliljniugs medcl,
4. Angåend e borttagandet af fyrlyktorna vid Westergams by,
Be viljad tj e nstlecligh et åt lotskapten en H. R. Wemer från och med
den l (j Mars till och med utgången af Maj månad för helsans
vi'trdande, lifvensom ft>rordnancle för befiilbafvaren å ångfartyg.·!.
«l~ing • J. A, ltiiberg att under tid e n uppehålla lotsk aptenstj enste n
inom Norrköpings föt·delnir> g.
Angående finnan Nordström & Thulin s underdåniga besviit· i fråga
om restitution af ske ppsu mgiildc r för ångfartyge t .Fair H ead «,
K. M: ts nådiga resolution ang>'tende viigrad t go clkiinn ande a.f e tt
lcgo kontrakt mellan rotehållal'lle och a ntagne rekrylen för roten
n:r 36 Rask vi d B ohus 2:a båtsmanskompani.
12. Af K. M:t i nåder anvisadt belopp af 6080 kronor ft>r fyra s t.
vid Carl:;krona varf förfiirdigade 12 cm. la vettager MJ84 att npp stUllas ombord å kanonbåtarna « Disa«, •U rd «, «f3knlcl• och «Ro ta «.
K. M:is nådiga kungöt·dse angåend e furlindrad lydelse af ~ 63 /
64 lllOlll. l i nådiga stadgan for d ess sjö krigs- {/
rnom. 5 sa mt
skola
«
Att en ny upplHga af den dnt ematio nella signalboken« sl;nll
tryckas i 1500 exemplar, hvaraf 1400 exemplar skola för ett pris
ick e öfverstigande G kronor styck et tillhandahållas allmiinheten,
samt att aktiebolaget P. A Norst edt & Söner må för try ckningskostnad en deraf tillgod o njuta ett und erst/I d af statsmedel till ett
belopp af 3000 kronor, Hfve nsom att till kapte nen Otto Lindbom,
såsom ersiiltning för utarbetandet af niimnda signalbok, jemte
korrekturliisning, må utbetalas en summa af 2400 kronor. hvilka
belopp skola utgå från det å riksstnteus G:te hnfvudtit el uppförd a
anslag till befriiwjand e i allmiinhet af hand el och sjöfart.
Angåend e en officers beo rdra nde till E ngland för att besigtiga
de hos Sir W, G. Armstrong, Mitch ell & C:o i Newcastle npon
Tyn e bestiilda kanoner föt· p:msarbåten «Svea«
19. K. M:t s z:ådiga bifall att kanonbåten «1:-loglancl« må såso m krigofartyg n tran gems.
Angående anslag till nyl>ygguader m m. för lotsverket.
Angående erstit tning till en del lotsar, föt· minskad lotspcnningeförtjenst under år 1885, uppgående till ett belopp af tillhopa
17795 kronor, att ut gå af de dertill i stat anvisade medel.
Angående a nstiilla nd e vid Carlshona station af en ex tra IUkarE'
sommarmånaderna inn evarande år.
'l'illå telse för chefen på kanonbå ten «Mota la", kap ten R von
Mlihlcnfcls att till dess nnderbefiil och besiittuing utdela ett pen -

e

lanels liin.
Angåend e L>esviir öfvet· sy n i't torpet ~iii roten n:r 91 vid Smi'tlands
båtsmanskompani.
16. At t ftir tio stycken af de till K ungshalms fiistning hiirand e 17 st.
8 cm. kanoner skola anviindas rörlig" lavetler af lika modell med
landtartilleriets 8 cm lavett, sedan de delar af densam ma , sant
på fiistningen iiro obeh\ifliga, uteslutits .
J 9. Majore n m. m E 'N . M. Sasse tilldelad en gratifikation af 10110
kronor.
((
Fiil'l'e fyrmU staren vid Winga fy t·plat s L. Larsson tilldelad c u nåcl c-

«

«
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7.

«

April

Medgifvanrle att klinnedom om den Whiteheadsk a minan må meddelas de officerare, hvilka hitdan efter komma att genomgå minskolans liigre kurE.
Fnststiild löftesskrift, som skall afgifvas af Je officerare, hvilka
hädanefter komma att genomgå minskolans silviii !iigre som högre

((

kur:-:.
11. Order till öfverfiiltliika re M. FUrst att, efter afslutandet af det genom chefen för sjöförsvarsd epartemente t gifna uppdrag, återresa
till Carlskrona.
1B. Att Kong!. Maj:t Pj f,mnit skiil, att för nlirvarande lemna bifall
till den gjorda framstiillning en, att mot ersiittning lindra mekanismen och kammarens form på sex st. levererade kanoner, Eng23.

«

~

21.

«

ströms 40 mm. k. Mf83.
Ångfartyget «Sköldmön« skall n frustas och kanonbttten «Astrid«
nfrustas och nppliigga E.
Ångfartyget «Sköldmön« mil födliggas under reparation.

«

Samnmmlrag af' kougl. bret', embetsskrif'velser m. m., utl!:ångua
från kongl. sjöförsvarsde1mrtemeutet 1m1ler Aln'il-Jnui 188().
April

"

"

Föt·eskrift att ny spisordning för friska ·l'L kong!. fiottans fartyg
skall pil försök tillämpas å fregatten «Vanadis« samt å korvettema
"Saga« och «Eugenie« under förestående sommarexpe ditioner mer!
dessa fartyg.
Angående rotering af åtskilliga hemman, torp och iikeskntter inom
«
Gefleborgs !Hu,
Tillåtelse för chefen på kanonbilten <<Motala<<, kapten R. von
<<
~1lihlenfels att till kanonbåtens underhefiil och bes>ittning utdela
el.t penniugebel opp af 250 kronor, hvilket handelsfirma n Wilh elm
Thorbnrns si\ner erbjudit sig att såsom gratifikation iifverlemna till
niimnc\a underheliii och hcslittniog för det arbete desse utfört vid
öppnande af isrlinna från Marstrand till Uddevalla hamn.
13, Angående inköp af elen för lotsuppa ssn ingen vid Skngs lotsplats i
Westernorrla nds liin erforderliga mark.
Augående ntl>1uiug af nugm Yid flottans varf i Stockholm och
((
Carlskrona bef-iutliga skeppsmodel ler för exposition å den inter2.

<<

<

<<

21,

nationella sjöfartsutstiil lningen i Liverpool.
Nådigt medgifvaude för kassören H Hafström att med kassörsoch bokh!t!laretj ensten hos lotsstyrelsen få iörena enaha nda befattning hos öfverintende ntsembetet.
Angående ersiittning åt liijtnant C. W. 'l'. von Eckermanu under
resa till Spezzitt för att iifvervara försöksskjutn ingar med kanoner.
Öppet bref pf1 afsked för kaptenen vid kong!. flottans permanenta
reservstat m. m, W. T, Schyberg med pensio n och fyllnadspensi on ,

-
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Fullmakt för M P. von Krusenstiern a alt vara komm endör i kg\.
flottan
Fullmakter för G. B. Lilliehöök att vam kommendi'or kaplen af l:a
graden i kong!. !lottan och för A. E. R. Carlheim-Gy llcusl<öld alt
vara kommendörk apten af 2:a graden i kong!, flottan.
Fullmakter för C. A. F. Pettersen att vara kapten i kong!. flottan
samt för O. U. V. H. Broman att vara !Cjtuant i kong!. fioltan.
Kommendör en i kong!. flottan m. m. A F. It L. Lind af Hage by
tillagd kommendörs lön; kommendörk apt. af 1:a graden i k. flottan
m. m. O. R. Norden~kjöld kommendörk apt enElön i 1:a graden;
kommendörk aptenen af 2:a graden i kong!. flottan m. m. L L.
von Horn kommendörk aptenslön i 2:a graden; kaptenen vid kong!.
fiottan C. O. Olsen kaptensliin i 1:a klassen; kaptenen i kong!.
fiottan grefv e A. L. Hamilton kaptenslön i 2:a ldnsseu; J..jwante11
i kong!. flottan E. Gjerliog löjtnantslön samt nnderlöjtnau tcu i
kong!. flottan R G. Liepe underlöjtoa ntslön.
Nådigt bifall att, med iindring af den till n:"tdiga brefvct deu 2
Mars 1883 fogade Tabell I rörande flottans Leh_of af kanoner , bestyckningen å hiirefter niimnd,t fartyg skall, i den mån tillgflllg för
anskaffnitog af nu felande kanoner med tillhörand e lavetter kunde
beredas, u-tgöras af:
på fregatten << Vanadis <<: 1,'1 d ii ck 2 st. 15 cm. kanoner Armstrong& Mf83 (stiifbestyclming) och 2 st. 38 mm. kanoner Nordenfclts Mf84, pf1 batteriet 14 st. 12 cm. kanoner MJ81;
på korvetten • Balder«: 2 st. 15 cm. kanoner Armstrongs Mf83
(stufbestyckn ing), 6 st. 12 cm kanoner Mf81 och 2 st. 38 mm lmnoner Nordenfelts M/84;
på korvetterna • Eugenie• och «Norrköping « : fi1r hvard era 8 st.
12 cm. kanoner, hvaraf 4 st. frl,-kanoner M/73 samt för<< Eugenie<<
8 st. 30-'ft':ga si b. fri -kanoner af 150 kulors vigt och för «Norrköping« 10 st. 30-u:ga slb. frl,-kanoner af 150 kulors vigt.
Angående anskaffning af gmnat.kartes cher för pansarhålen «Sv e as <<

«

.

25 ,4 cm kanoner.
Angående npphi\rande uf siirskild rlikenskapsti tel i hufvndboken
för permanenta reservstaten.
Faststiilda ritningar till nya fyrar f1 Stom Karlsön vid Gotlands
vestra kust och å holmen Gran utanför Gnm·p .
Angf1ende beviljad er~Httning till extra ordinarie kammarskrif varen
C. D. Eugelbart, som år 11185 varit förordnad såsom förvaltare å
chefsfartyget «Drott•, nnd"r den tid fartyget legat i 1:a beredskap.
Att underoffice r vid kong!. flottan, som vid sjömiitnings expeditiou
tjenstgör silsom mlitniugsförr iittare, skall, under den tid expedinen varar, åtnjuta förhöjd aftöning och dervid i ett för allt bekomma : dagarvode under första 5ret med 4 kronor, under andra
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Maj

«

6.

15

((

((

till och med femte åren med 5 kronor och efter femte året 6
kronor.
Liijtnanton vid kong!. flottan W. Lineler tilleldad ett exemplar i
guld af medaljen ntaf femte storleken med inskrift: «för berömliga
gerningm·•, att i hiigblått band med gul" kanler bliras å bröstet
Angående f. bekl;idnadsförvaltareu C. J. Tigerströms underdt\nig::t
besvlir i fr>tga om gmtialsriitt för sin enka.
Angående tilldelande af fullt gratial åt underofficersenkan Stiua
Andersson.
Förvärfvande åt lotsverket af tomtplats för War0 fyr, lydande
under Wrångö i Styrsö socken af Göteborgs och I3ohus lii~ .
Fullmakt för P. E. Arrhenius att vara kommendörkapten af 2:a
graden i kong!. flottans permanenta reservstat .
Öppet bref på afsked för kommendörkaptenen af 2:a graden i
kougl. flottans permanenta reservstat m. m. P. E. Arrhenius.
Fö rordnande för kamreraren vid flottans station i Stockholm m. m.
A. Zettersten att såsom generalmönsterkommissarie och för med.
lic . T. Netzler att i egenskap af generalmönsterliikare Litriida
konteramiralen m. m . C. P. Virgin vid innevarande års generalmönstring med Sudra distri:<tet af flottans båtsmanshålL
Nådigt bifall om tjenstledighet på grund af liikarebetyg för öfver fyringcn iliren m. m. G. von Heidenstam från och med den l Maj
till den l N o vember innevarande år.
Angående förlilngd tjenstJedighet för lotskaptenen H. Werner.
Angående anliiggande af en skjutbro for inskjutning af Whiteheads
minor i Vaskhusviken vid I3randalssnnd.
Bifall till kammarskt·ifvaren A. A. Carlstedts underdåniga ansökan
om ett års tjenstledighet friln den 13 Juni på grund ar liikarebetyg.
Angående uppdrag åt kaptenen, frih. E. Barnekow att under vistelse i England taga klinnedom om senaste förblittringar ri;rande
artillerimaterielen rn. m.
.
Angående indragning af jernvilgsspåret från flottans v::trf i Carls·
krona å Carlskrona- W ex i ö jernviigs br\llgård derstädes.
Fördeluing af i'ttskilliga bostaclslHgenheter vid stationen i Stockholm
Understöd af 1(10 kronor i nåder b eviljats f. d. roddaren Sven
Olsson vid Miilarhusens lifr>iddningsstation.
Angående af afclelningschefen för flottans skjutskola, kommendörkaptenen af l:a graden m . m. G. N af Klercker gjord unclerdCmig anhållan om upphandling af åtskilliga f<H· skjutskolan erforderliga effekter.
Bifall till underdånig anhållan att l :a klassens sjöman vid 6:\e
matroskompaniet n:o 33 Thrnlss~n må, uneler beviljad tjenstledig-

Maj

het fUr sjukdom, bibehålla, jemte den fasta liinen och dngafli\uingen, ilfven ersiitlning för natnraportion.
Understöd af 200 luonor i nåder bevilja;s f. kronolotsen vid Ör-

15.

skUrs lotsplats Anders Öhman
Förordnande 'för kommendörlmptenen af l :a graden m. m. G . N.
af Klercker att från och med den l Oktober och tillsvillare vam
varfschef vid flottans station .i Stockholm.
Angående a.nlilggandet af tiinclstation flir minspilrrningen vid vestm

21.

inloppet till Carlskrona.
Angående befrielse för direktionen öfver am :ls krigsmanskassan att
årligen ins>tncla uppgifter på alla kassans pensionilrer, lltlderhållstagare, gratialister m. m.
Kaptenen m. m C. A. M Hjulhammar i nåder tilldelad en gratifikation af 400 kronor, att utg>• af 5ote hnfvudtitelns anslag till
extra utgifter, för uppgjorda ritningar till ett riktöfuingsiostrument
för exercisskoloma vid flottans stationet·, jemte instruktion för de ss
anviindande, ilfvensom för af honotE utarbetadt «förslag till skjntinstruktion for flottan''·
Löjtnanten O. U. V. H. I3romau tillerkiind ett belopp af 200 kr.
sås.om ersilttning för utgifter under genomgåendet af förberedande
!mrs fl",r vinnande af kompetens till intr\lde i artilleri- och ingen iörhiigskolan

28.

Löjtnanten C. O. H. von Arbi n tillerkiind ett b: lopp af 200 kr.
såsom ersiittniog för ntgifter under studietid för vmnancle af kom·
petens till intriid e i krigshögskolan.
Angående regleringen a f utgifterna under riksstatens 5:te hufvnd ·
titel för ii l" 1887.
Angående 1887 års anslag till lots· och fyriurilttningen med l i f-

,juni

riidd ningsanst alt erna.
Ang[tende tillstånd att expropriera mark för Islandsbergs fyr på
Skaftölandet i Bohus !lin.
Förhyrande af två kompetente personet·, alt i egenskap af maskinister tjenst.göra å till rustning vid Stockholms station anbefalda
fartyg.
Nådigt tillstånd att till båtsmansenkan Martha Stina Israelsdotter
öfverlemna en hennes aflidne man tilldelad nådegåfva.
Att K. M: t icke funnit skiil bifalla intressentemas ! roten u:o 17 3
vid Nonlands 2:<t båtsmanskompani iifvensom åtskilliga andra rotars
inom båtsmanshållet gjorda underdåniga :1nsökningar :1tt få rotarnes nummer satta på vakans.
4. N ådigt medgifvande att lektorn vid sj ;krigsskolan, fil. doktor F.
Lao·erb erg må från och med månaden näst efter den han erhållit.
afsl;ecl under sin återstående lifstid å allmiinna indragningsstaten
"t
· t (.a en i\rli"o pension af 2000 kronor, iifvensom att. materiala nJn
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Carls krona J. H, Aspe gren mll
förva ltaren vid flotta ns statio n i
hvari han med pensi on ur
frun och med måna den niist efter den,
afgår , under sin återst å·
en
amira litets krigs mans kassa n från tjenst
allmi inna indra gning sfrån
sion
dspen
ende lifstid åtnju ta fyllna
tillsa mman s med pensi onen
staten till så stort belop p att detta
de lön jemte ålderstillligg,
ntgör 80 rroce nt af hans nu inneh afvan
r.
krono
3200 krono r, eller 785
minli uier med tiind- och syft4. Fyra nya karto r fastst iilua iifver
, Grind a, Oscar Fredr iks.b org
Siarö
statio ner fnr segel leder na viu
och Mörk ö
ader för en batter ibygn arl
Angå ende ersätt ande af försk jutna kostn
«
vid Fårös und m . m.
bevil jats smedgesUllen vid
Gmti fikati on af 100 krono r i nåder
.
Stock holm s statio ns VtU"f A. Appe lqvist
skom panie t n:r 83 Hellv ig och
I :a klasse ns sjömiin vid 2:a rnatro
son tillde lade hvard era ett
vid 5.e matro skom panie t n:r 41 Carls
de storle ken med inskr ift
i'tttOI}
exem plur i silfve r af meda ljen utaf
band med gula kante r
lått
högb
i
att
,
ngar«
«för beröm liga gerni
bUras å bröst et.
bespa ringa rne å lots- och fyrme dl en
11, Angå ende anvii ndand et af
f<ir år 1885.
i fråga om syn å torpe t till roten
18. Angå ende under dånig a besviir
mpani.
au~;w
båtsm
n:r 125 vid Rosla gs !:a
n:r 77 vid Öster götla nds hittsroten
för
es
ållam
roteh
Angll ende
de nybyg nad å torpe t till
röran
mans komp ani under dånig a besviir,
2li,
«

~

Officiela underrättelser.
lser m. m., ntl!:ångna
Samm;uHlrag af kongl. bref, embetsskrifve
r .Juli-December 1886.
från kongl. sjöförsvars1le11a.rtemeutet nmle
vid Stock holrn s statio n.
Angåe nde uppfö mnde af ett minsk jul
mater ialför valta ren vid !Iot.
åt
e
biträd
ett
till
tning
erslit
Angå ende
«
tans statio n i Carls krona
att lemn a bifall till statioiJSAtt Kong ! lliaj:t icke funni t skiil
frams tiillni ng om inqm rlerin gsbefiil hafva rens i Stock holm gjord a
flotta ns statio n i Stock holm .
vid
n
bidra g åt beldr ,dnad sförv altare
.ning för vedb rand till bihserslitt
om
fråga
i
ir
Angå ende besvl
2:a komp ani.
mrtnn en n:o 85 Borg vid Norrl ands
ande af stlitTe bredd å t.rå
komm
åstad
Anvi sande af mede l för
flotta ns varf i Carls krona och
broar öfver jemv iigssp året mella n
Carls kron a-W exiö jernv äg
för tjeust görin g ombo rd å chefs10. Angå ende förhy rande af en kock
na.
fartyg et «Dro tt« unde r eslmd cröfn ingar
underdånig11 uesvilr i fråga
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t
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Rosla gs 3: e båtsm ansko m p a ni.
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J( \l>pgl. Maj:t s nådig a resolu tion upp
m. m. åt båtsm annen fur roten
..tfm skyld ighet att uppfö m roteh us
ani,
n:o 11:! Kil vid Öland s 2;a komp
ilida tvenn e ritnin glir till lavcttr~gc
16. Af Kong l. Maj:t i nåder fastst
15 cm. kano ner.
för pr~usarbåt e n «Sven s« 25,4 cm. och
ritnin gar till minfö iTåds fyra
ilda
Af E.ongl Maj:t i nåder fastsU
«
kroua .
hus m. m. vid flottlins statio n i Cnrls
mino r
eads
eh
Whil
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af
ng
Undri
ende
Angå
«
tning arna vid F?u·iiStmd.
befiis
för
mark
af
Angå ende expro priati on
tillde h kapte nen å brigg en
Att Kong L Maj:t i nåder funni t godt
«
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Fi\rö~tmd, i nåller funnit god t besluta alt ifr:"tgavamn de farl ed skall
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A ug.

mar fördelning A. Åstedt för e n förlorad båt.
Unde rlöjtn a nt e n A. Lindman tilld elad !lyttningsh jclp med ett belopp af 60 kro nor.
30. Angftcnd•e! fördelning af extra anshtg et f••r år Ul87 till artillerimateriel.
Angftcnd<l anskaffning a' diverse artillerima teriel till e rslittanda af
sådan till befiistning ame [, Ffirösund öfverfö rd materiel.
Löjtnanten U. Bronwu och underlöjtn anten C. C. Engström tilldclade flyt tui ngshjelp meil ett belopp af 60 kronor hvardcm.
6 . Augi'tcnde förbilLtrade liineförmån er f J r befiil och nnd erb efiil m. U.
komm enderade :l Kungsholm s fästn ing.
Att Kong!. ~laj: t i m1der funnit godt tilldela e nkan efter frami.
fyringcniör San del! en nådegå fv!\ fö l' en gång af 300 kronor, att
utgå fr i'tn det i staten för lotsver ket till extra utgifter för inne-

Aug.
«

.

1 3.

«

18.

hcter.
Öp pet bre f om afsked med pension för intendente n vid flottan s
station i Stockhol m m. m. G. J· Boström .
Angående å tgH rder i anledning af flyttning af fiistningen Kungsholmens krutförråd till kruthusbyg gnaden å Espesktir.
Kong!. !IIuj:t~ nftd. iga resolution uppå besvHr af sjukhusför valtaren
vif flottan s statio11 i Carlskrona H. Th. W ollin i friiga om lö se n
för abkrifning sp rocent å proviantar t ikla r för Carlskrona stations
sjukhus.
Fullmakt för G. N. af Klercker att vara kommendö r i kottgl.
flottan.
Fö rorclnancle ftil' kommendö ren nL m G. N. af Klercker att under .
kommendö ren m. m. C. l't. T. Ulne rs sjukdom f<iresti't varfsc hefsen)betet vid flottans station i Stockholm .

riket under
An gftend e undervisnin gen vid navigations skolorna
Wsåret 1885-86 m. m.
Kon g! Maj:ts n ådiga medgifv a nde att, utan hinder af för osl,rif«
torna i l och 2 ~2 i nådiga förordning en den 12 Mars 1875 angående iudeluingR- och rot eriugsbåtsmiinn ens beklädnad, begagnade
rundtröjor och gråa yllehalsduk ar , som blifvit till förrådet aflemnad e, må till båtsmlin ånyo ntlemna s, hvard era persed eln för den
tjenstgörin gstid, som besigtnings fö rriittningen har att bestiimma.
'27. Löjtn3nt. U. G. A. V. Flach tilldelat! andra året~ stipendium mod
sterl. und er an siiiilning i engelsk örlogstjens t.
150
Löjtnant H . von Arbin tilldelad flyttningshj elp med ett belopp af
"
18.

i

«

Sept.

10.

17.

120 kronor.
Löjtnante n E U. V. H . Broman och underlöjtn anten C. C. Engstrlim tillHggas hvar:i era inqvarterin gsbidrag, berUknad t efter 400
kronor om året, uneler deras kommende ring till genomgi'ten de af
artilleri- och ingeniurhö gskolan.
An gåe nde understöil i'tt förre eldaren å lotsångaren «Göteborg «

J. E Eriksson.

Kong!. Maj:ts nådiga resolntion nppft f. d . chefe ns u fr egallen
«Vanadis« , komm e nc!örk_a pten en af l:a gracleu m. m. J . C. Ost orman, underdånig a besviir i frilga om utbetalJa aflöningsfö rmåner
till kaptenen O. E. G . Norrbohm n n der fregatten «Vanadis « ex pedi tion 188'2 - 1883.
23. Angående försöks anstUllande med ny spisordnin g under korvetten
«Frej as« expedition till :Medelhafvet 1886-188 7.
Angående nådegårvor till afskedade personer, som tillhört flottans
"
miliWra kårer.
l. Fullmakt för majoren A. Th. Roos att vara öfverstelöj tnant i flottans mekaniska kår.
Förordnan de för sekreterare n E. T. Riiii'f att vara fördragand e
civilledamo t hos direktionen iifver am:ts-k:-igs manslmssan .
K apte ne n R. von hitihlenfels tilldelad flyttningsh jelp med ett be"

-

' varande 1\ t· a nvisade anslng.
Att K ong! l\'I nj:t i uådcr funnit go dt förordna att batterierna vid
Fttrösund skol>t i miliUiriskt afseende stilllas under statiombet' ;ilhafvaren vid t:lottans station i Stockholm och, betrUffand e materi elen under varfschcfeu vid n>imnda station, på s>itt sjöfästniogama i Carlskrona Hro stiilda under dervarande stationsmy ndig-

«

((

upprcusas till ett djup af 10,5 fot und er ruedclvatte nsli'llldct och
en bred d af 60 fot.
An gående anvlindaud c ttf behållnin ga ru e å vissa anslag under 5:lc
hufvudt.it.eln för år 1885 m. m.
Att K o ng!. Maj: t, med upphlifvau de af g>illande spisordning för
sjnk a å fl otta ns sj uk hus, bil. 19 till reglemente t !'lir fl ottan , l:a
dele n, i nåder funnit godt. faststUlla ny spiso rdning att liinda till
eftenii tlelsc från och med den l Oktob er 1886.
Angående e rslittn ing till kro nolotsen vid B ergqvara lo tspl::tts i Kal-
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lopp af 280 kronor.
Uncl erlt>jtnante n, frih. J . A. von DUben tilldelad flyttningshj elp
med ett belopp af 60 kronor.
8. L<ijtnant en S. Ankareron a tilldelad andra årets stipendium med
ett belopp motsvaran de 2000 francs, under anstiillning i franska
republiken s örlogstjens t.
Flyttningshj elp tilldelad löjtnantern a P. Dahlgren och H. Lindberg
«
samt. und erlöjttmute n S. Natt och Dag.
13. Fullmakt för J. D. Barclay att vara kommendö rkapten af 2:a grad en vid kong!. flottan.
Fallmakter för J. Christerson att vara kommendö rkapten af l:a
«
graden i kong!. flottan, för frih E. BarnP.kow och J·. A. V. Breck-
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-XX Xström att vara kommen dörkapte ner af 2:a graden i kong!. flottan,
m . fl. fullmakt er för Lefordra de officerar e
af l:a gra13. Fullmak t for G. af Troile att vara kommen dörkapte n
t.
den i kong!. flottans permane nta reservsta
ser.
Lönereso lutioner för officerar e nppfiytta de till högre löneklas
«
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valtvon Hedenbe rg att tillsvidar e vara chef för kong!. marinför
ningens intenden t.afdelni ng.
Flyttning shjelp tilldelad kapten L. Patander m. fl of"ficcrare
«
flottans
22. Fnllmak t för Axel Dellvik att vara underlöj tnant i kong!.
reserv.
gjord
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sionsregl ering vid
under
Nf1digt rnedgifv ande att hvar och en å korvette n «Engeni e«
«
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1
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Angåend e stat för föråelnin g af terminsa lgifter vid sjökrigss
«
liirare.
ansiiiida
s
mellan derstiide
Angåeuå e beviljadt anslag fur utarbeta nde af det under fregatten
«Vanadi s« jordomse gling mm lad e observat ionsmate riel m. m.
L. von
Flyttniug shjelp tilldebd kommen dörkapte nen af 2:a graden
Lindvon Horn, liijtnant G. Lagercra ntz samt uuderlöjt nar.t.en A.
man
ren vid Ni29. Att Kong!. Maj:t i nåder funnit godt tilldela fyrvakta
lot sdingens fyrplats A. Olauss0n , rniisterlot.sen vid Viid~röarnes
Olsson,
P.
L.
lotsplats
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vid
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plats P. J. Olsson, milsterlo
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bröstet.
Löjtnant A. Ekström tilldtJlad första årets stipendiu m, till belopp
anmotsvar ande 2000 francs, sedan han styrkt sig hafva vunnit
nst.
ställning i franska republik ens örlogstje
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ggeriAngåend e Wrening af navigatio nsskolan s i Götebor g skeppsby
(Se
afdelnin g med Chalmer ska tekniska liiroanstalten derstiide s.
91.)
n:o
ng
Svensk f<irfattningssamli
Att afskrifni ngsproce nten å artiklarn e !.orkad polates och torkade
t lika
grönsake r blir lika med den för ärter, och för citronsaf
a.
Lestilmd
iittika
och
med den för vin
d af
Angåend e trycknin g af en liirobok i sjökrigsk onst, utarbeta
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m. m. G. E. Ulff utlemna d svensk · gös till svensl>e och
kon suln på S:t Thomas, O. Marstran d.
)lUder
Kammar skrifvare u R Slangenb erg beviljad tjenstled ighet
ett år.
flotFullmak t för kamrera ren A. Zetterste n att vara intenden t vid

tans station i Stockho lm.
muAmiralit etsrådet m. m. A. K. Gassland er i nåder beviljad tre
tyg.
r.aders tjenstled ighet, på grund af Hikurebe
ds- och
3. Af Kong!. Maj:t i nåder faststiildt förslag till beldi1dna
et för
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143 mo m.
pade bil 13.
Af Kong!. Maj:t i nåder fastsUild arbetspla n och stat för sjökarteverket uuder år 1887.
af
Kong!. Maj:t har i nåder förordna t, att från och med ingången
«
kanslioch
andra
erhålla
skall
ärd
Silfversv
år 1887 kansliråd et C.
500
sekretera ren grefve F. Wraugel första ålderstilliigget, att med

e

10.

"

kronor till hvard era af dem utgå.
lsen,
Af Kotigl. Maj:t i nåder fast.stiilda stater föt· kong!. lotsstyre
för
för lotsverk et för fördelnin g af anslaget till ålderstillUgg samt
personal en vid fyrimiitt niugarne .
il
En gratifika tion af 280 kronor i nåder tilldelad befillhaf varen
Råberg.
A.
J.
«Ring•,
g
ångfarty
ts
lotsverke
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F . d. advokatfiskalen och ombudsmannen i lot~styr elsen m. m
C. F. Holm i nåder tilldelad en belöningsmedalj i gu ld af tolf~e
stodeken med i,1skrift: «För nit och redlighet i rikets tjen st «, att
1 högblått band med gula kanter bliras om halsen.
11. Stnderanden Claes Axel Henrik Fock af statsrådet och chefen för
kong!. sjöförsvarsdeparte mentet anta gen till amanuens i nUmndn,

10.

22.

«

«

«

-«

«

«

31.
«

«

«

departement.
Förordnande för Binsnotarien i Vermlands län, vice hliradshöfdingen, j;uis kand. Jakob Efraim Dahlia att från och med den 15
Januari 1887 , under t f. arnimlitetsr11det A K. Gasslanders tj cnst·
ledighet till svidare för estå che fsbefattni ngen för marinfiirvaltningen s
civilafdelning.
Att Kong!. Maj:t i nåder förordnat, alt till kadetter vid sjökrigsskolan må nlistkornmande höst antagas ynglingar till ett antal af
fyra .
Angående gratifikationer åt underhållstagare af flottans gemen skap
so:n uppnl'ttt 70 år.
Angående n!tdegåfvor till afskedade personer som tillhört flottans
ldlt·e,·.
Att. minbåt en n.o 2 må utrangeras såsom minbåt och Undras till
varfsbåt i den mån tillglinglig n, permingemedel sådttnt medgifver.
Angående nppehållande af iifve rlotsbefattningen i Stockbolm.
Angående gratifikationer till extra ingeniiirema C. E. G. Stnart
och W. Jakobsen samt verkmUstaren F. A . Svensson f.Jr utförda
arbeten vid pausarb åten «Sveas« och korv ette n «Frejas« nybyggnader.
R eviso r P. H. Hedenblad i nåder beviljad tj enstledigh ct unrler år
1887 för enskilda an geliigenh etcrs skötande.

