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Officiela underrättelser. 

Uttlrag af generalortler för .Januari-Februari 1887 . 

. Lm. el. Fast-;täldt >>Tillägg n:o s,, iifvcnsom »Andring i tilliigg n :0 4» till 
Artillerirxrrcisroglcmcnto för Hottans fartyg af den 8 :YLLJ 1882. 
Att bptmen och ridet. n1. m. H. liL 8crvais, med ntgången af in
stnndande Mars må.n<Hl, sb l! fdntriifla sin nn innehafvanclo befatt
ning såsom bcfiilhafvarc för nppfonlrado Mtsnmnskompanier i Cm·Js

krona. 
7. Order för kommemlörbptencn bf 2:.L graden och ridd. m. n1. .J. A. 

Brockström att afres<l till Stoekholm vid do tillfiillcn då Bm~;kströrn 
n.nmiilor sin härvaro behiitlig, för att öfvervalm tryckning och ntgif
ning nf en af honom på befa.llning utgifvon liirobok i sjiikrigskonst. 

l el. l :o) att kaptenen Ol'h riclcl. frill. R. O. U. Cederström mccl ntgången 
af instundande Mars månad skall frilnträcla sin befattning såsom 
ehef n·,r Blekinge :3:o oeh 4 :e biltsmaq.skom]Janior virl Carlskrona 
st<Ltion. 
:.!:o) att kaptenen och ridd .. m. m. H. M. 8erv<Lis från oeh med den 
l instundande April och tillsvidare skall var<L chef tör Bleking-c 3:e 
oc·h 4:c bi.itsmauskompanicr. 

14. Tillåtelse f(ir kommendörkaptenen af l:a graden oeh ricld. C. Lund
gren att cmottag<L och bära kommcmlörsteeknct af grekiska }'räl
sn rc-onkn och tör kaptenen odt ridd. G. G. L. Palmstjorna officers
teeknct samt för löjtnanten D. U. vV. Linder riclrlarctceknct af 
samma. orclcn. 

15. Medgifvancle att nnclcrofftocren af 2:a g-radon vitl kong-l. fluttan \:. 
A. Qvistbcrg rn :l till Haggnnderofficor, innan han erhåller <lfskcd. 
ntnämnas. 

17. Att löj tnanten vid kongl. flottan grefve ~W. Hamilton tillsvidare 
s k<tll tjonstgöra hos DD. KK. HH. Arffmstarne. 

24. Att arbet ena nwd pansarbilten »Svens >' klargöring skola så bedrifnts. 
att pansarbåten senast <len l instundande .Juli kan utgå på expe
dition. 

25. Kong!. Mctj:t har unrler den 22 innevarande milnatt utniimnt of'h 
förordnat t ill kamrerare virl Hotta ns station i 8toekholm ka RRören 
<lorstäclrR C. J . Sehcrherg. 



. Jan . 

Il 

28. Att ontreJn·cnijren för uppbyggantlo af minförri'tdsh~t s i Carlskrona 
mi\ i varh·ct s verl; stiltler, emot r rsiittning fa reparera en del flir 
arb r tet nijdig;t bergspriingnings- oeh strnvorktyg. 

81. Att dc nrl Huttans s tation i Stockhulm till hygg-na<l anbefahla :Z:a 
klassens minb<ltarne skola bii r;t namnen »Bygvc>> Ol'h. »Bylgia >> och 
erhåller »Bygvc» stiind iga te('.knct VCP or:h »Bylgia >> VCQ; skola nde 
drssa minbåtar tillhör;t 'l:o fartyg·skLtssr n. 

2. Kanonbåten >>Blemht >> skall förhigga s tmrlcr reparation. 
Att rlon på korvetten »Norrköping>> för aspir;mtcr al'srthla messon 
sktll utvidgas, så ntt elen kan rymnw 30 aspiranter. 

4. Till;itclsc fur komm .-kaptonon ocl.1 rid<l. m. 111. A. P. Lilliehö(jk ntt 
cmotta.g;t · oc·h bäm kommcndörsteclmct af portugisi ska Coneciean
ordon Ol'h for löjtnanten m. m. F. C<-trlsson att emottaga or.h biira 
ricldarctocknot af portugisiska Kristi-onlon . 

5. Fa stställelse af ritniugar till mineringskartor för b':'l. rösumls norra 
nl'h södra gatt. 

7. Att båtsrnanskompani, som iir i tur [l,tt omkTing den l inst. 1\Iaj 
<tfgil från tj onstgöring å Carlskrom sjöhcfiistningar, skall virl niinmda 
titlpunkt hornförlofvas. 

8. Tillåtelse !Ur öhorlotsen C. F. Åström, Jmmnl otscn F . W esterberg 
oeh lotsliirlingarno b'. Eekburg or:h H. Wass att emottaga nc·!t lJiira 
de rlcm af koj saren af Hyssland tilldelallo riiddningsmcdaljcr. 

D. Att kaptnnrn oeh ri tltl. m . m. J. R K Nissen skall \·am <Hljunge
r<ttl ledamot af komnunissioncn för gTa.nskning af r rglPmcntr>t fiir 
sjötjonstgöringon. 

12. Att minbåta i· erhålla udda mtmmer i t(;ljande ordning-: l:a klassens 
fr. o. m. l t. o. m. 59; 2:a klassens fr. o. 111. G1 t. o. 111. \lD; 3:c 
klasson s fr. o. m. 101 t. o. m. 139; st ångminbåtar fr. o. 111. 141, 
iifvonsom att hegynnolsebokstafvcn ti ll minh;1t<trncs namn skall va ra 
n:1gon af bokstiifvcrmt fr. o. m. A t. o. m. N, samt med anledning 
hiiral' iimlring af on del minbåtars namn. 
1\lodgifvando af 10 dngars tjenstlodighot :'\ t kaptenen, H. K. H . 
Hcrtlg·on af Uotl:md. 
Httstningsonkr f(;r öfnings- och tr<msportfartyg m . fl. 

15. Kommewiering af ehefer och sekonder på öfn.ings- och transport
fart\'g'. 
Kon~t~lendcring af aftlclningsehofor för sl;jutskole- och skcppsgosse
aftlrlningamo samt ii ndring- af log-ementsfartyget »a f Chaprnnns>> br 
sii ttn ingslista. 
Angåonde förordnande af en extr<t liikaro att nu:t l :o hatalj ons
liikaro ,·itl Stockholms station. 
Att r·n tlcl oftlcerarc med ntgångon af instnmLmclc Sc]Jtcmbcr skola 
fråntriida sina ntt innohafv:mde bcf;tttning;tr. 

17. Att kostnntlsfritt ti ll engelska, ministern ntlomna ett st. sabelbajo
nett of'h ett st. hnggarc, båda. mo1l tillhöntrHlc balja. 

Fe hr. 

III 

18. En umll'rot'fit,l'l' k"mmctHIL'ras sii sum s krifbitriid" i flottans sbtb . 
Kong-l. Marint\irvaltningrn hcordnts utgif'v:t en ny upplaga ar , Bc
niimning oeh förkort;u[ lwkl'lming 1\',r fl ottans ~•rtilkritn;tkric b. 

Hl. l-l.11 stnitlgsonlcr fiir sji irHiilningsexpcditionor sommaren 1887. 
:Z l. Afslng :"t 1'1\ 2:a Hassens sjijmans \·id :):t,, nwtrosl, nmt "mict afslH•ds

<lnsiJkan. 
22. Tillf'iillig iindring ar besiittningsli st<m för kutTOtten '>Norrköping>>, 

k:tn unbåtarne >>E<lrJa , , , J)isa >> 1\('h -,(rn nhil< l» sa mt s kolfartyget 
,, i:)tf,r·kholttl>>. 

23. Bifall till kaptenen m. m. \Y. \'Ull El'kcrmmns <tn sö lwn om -lo mu
nadrrs in- orh utrikes tjenstledighct. 

24. Bifall till tmdorlöjtnantr n m. m . A. Linrimans nnsijkan om i5 '/o tml 
nadcrs in- of'h ntrikcs tj cnstletlighct. 
Angåen<lc in- O(·h utry('kningsdagarnc n;r 1H87 clrs vii rnpligtigc. 

28. Bcstiimm:tJHk af tlr rlag-;tr tlå skolfartygen 111. J-t. sknb lJi Hs:t lwl'iils
tcr·.knet fll' h inmönstras. 
Fiiri\nrlring· af skolfartyget »Stoekhulms ·> hestyekning. 
Bifall till löjtnanten K Hosenblads ansöka.n om l ~ rs inrikes tjcnRt
letlighct. 
Tillf'ii.llig ti'•riintlrin ,l\' af kanonbåten »Blcll<l<IS» hcsii ttnin.[\'slistn. 



nr 

Officiela underrättelser. 

Utllrr.g af geueraJor<ler for ~fars-Juni 1887 . 
.:\Inrs l. l<'aststiihl bosiittningslista för pans;n·båton »Svea>>. 

, 

Angåonde inredning af kanonbåten »Blonda >> såsom depotfa.rtyg för 
± st. min båtar. 

5. ~Iodgif,·ancle att 1>;\ kon-etten >>Norrköping>> må, för att ntgöra (yll
nad till ant;llrt rekryter, konunoncloras skeppsgossar. 

7. :Rxtra uppfordring af Mtsmanslwmpanior vid Carlskrona station. 
l l. Bifull till lwmnwn(lörhptenon af 2:.L graden J. D. Barela.ys och 

löjtnantC'n H. Lin(lborgs undcnlilniga. ansökningar om sex veckors 
ntrikes tjrnstlcdigilot Min och mod don l() l'!Lns på gnmtl af liikarc
bot,,·g. 

l 7. Rnstningsonlor fi)r pnnsarbåtcn »Svoa», kanonbåtarna >>Rota» , »Ska
gtth od1 »Skiiggul(h, i.ifvensom ehefer å dessa fartyg samt sekond 
el »Svea ». 
Skolf';n-t,,·get >>Stoekholm» skall såsom l:ln under sommarens skjut
slwlciifningnr, tilldelas 2:no af korvetten >>Frojas» 38 mm. kanoner, 
Norrlon fl'l ts, ::'II 8±. 

J8. Xldiga instrultionor för chofoma å korvetterna »Saga>> , >>Norrköping>> 
och >>Eugenie>> samt för skeppsgossebriggarna och ehefen på kanon
lJJtcn >>Edda ». 

HL 1\Icdgifvan(k Jlir kaptenen C. U. Y. Dicdorichs att cmottag;t. och biira 
rirlrbrctccl<nct af portugisiskt Sao Bento d'Avi~ Ordon . 

2l. 

,, 

.Att bnonb:ltcn >>Motahl >> , efter :ltcrkomston till stationen, skall af
n~Rtas, afmiin stras O(·.h iitcr klargiiras f(jr rxpcrlition omkring den l 
Juli. 

O r der !'ii r ehcfen på >>1\Iota Ja ,, att med kanonbitton återvända till 
Stoc1dwlm. 
Kapten vV. von E('.kcrmanns tjcnstgöring i k. marinförvaltningen 
s kall upphiira mr,[ ::\Iaj milna(ls utgång oc·h skall han frå n och med 
d<•n l Oktober plaecras p:1 Cnrlskrona sta tion samt underlöjtnant 
H. Lagcrhjrl ko fr;\ n sa nuna. tid på Storkholms station . 
. Pit kurvetten >>Norrköping>> m:l t. v. uppstiillas 2 st. 12 (·.m. frl. ka
noner 1\1 '73 or-h 2 st. C'lO u s! h. fi-l. b no ner af l iiO kulors vigt i 
sti illct f(ir ,J Ht. 1.:3 ('m. k:tnonor. 
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"Dictlo·ifyamle att cxnmina i nmlcrbcLils- odt minskotln i Carlskrona 

må i Jr cg;t. rum .i flirr;t hiilftcn af April måmtd. 
Kaptenen Th. t);~mh;lr<Jm skall ti!Hlcr Juni-September m;'\natlt' l' 

tjrnstgiira i k. marinrvnaltningeJt. 
Tilli\t clsc for l;ommcndörkaptrnen a r J :a graden J. A. C. Meister 

att cmottag;t och biira kommctllliirstcl'·knr t Rf dans k;t D;mncbrogs-

ordcn. 
Nådiga. instruktioner för afdelningsehrfcr för minnfdclningcn, ehefcn 

ll<J hmonhåtcn >>Bkn<ht >> och dwfcn på. minöfningsfmtygct >>Rall>> .. 

Att mcdicinalstyrclsl'n sknll till!(·,rurdna en l:e batalJonsl;t];:n:r vul 

Holtans station i Stockholm, efter till rcgcmcntslälwrc bofonlratk 

J. W . von Di.ibcln. 
Liijtnant H. G. af Sillen skall fr. o. m . den -! och t. v . tjenstgiim 

i k sjöfiirsvarsdcpartcmontct under eltcfen for flottan s stab. 

Mcdn·iJvande att fregatten ,,Vanadi s» ;1ngslup må såsom Un tilhlela s 

sl;olGn'tygct , stodholm» un<ler sommaren 18S7. 
Kunnnr ndcring af unllcrbcfäl ueh manskap å s kulfm-tyget »Sto\'k-

h olnt». 
Hlit'nll till bt Jd. sjiiman vid :2:n oltlarc- och lutntltvorl;skomvanit't 

n :o J l Svenssons a f s kcdsansök:m. 
1\. fartyg mc<l upphördsmaskinist skall minuppuiinlen lta.ntllwf'vas al' 

denne. 
Ätttirade hcs;lttningslis tor ii skolfm:tygct , Sto"ldwlnt» oclt kan onbåt en 

»D isa>>. 
Kmn.-l;:L]Jt. o. v\'. Nonlonskjiild skall bc'sirirb ehcfsk:qwt fiir artiU cri-

tlcpartcmontot vit!. 8tol'ld10lms statinn unclcr lwnL-kipt. <l. R lnfl'o 

~j i\ k 0 111 rurmlering·. 
Hif'all till un<lcrllijtn. (;. '\\'alknbcrgs und. ;m,;i.>l;nn Olll l~ tbgars 

utrikes tjrnstlctligbrt. 
Rustnin"sonlcr fiir minhåta m o N:o l , 3, 5, o. 7 · 

" · o tt } ' . l 
U nclpr](·,jtn. Dttmlholm skall afpollotte ras fra n korvo ·ett » 'rep» »l' t 

afres:L till Stoddwlnt. 
§ 72:> mom. 2 sjiitj onstg·iiringsn•gletm'ntot f;ir tilliintp:ts pit kurvct-

trrna >>)[(11'rkr,pin:.;)) o('h >>Eug-~ni c )) . 

Instruktion fiir arc!Plningsr·.lt flf<'n lur sl;jutskulan. 

Anc\r;Hlr hesiittningsli stor ;l kurvl'tten »Eugenic» samt htn<•nb:itanw 

» AF-~trid >> , »t)igri(h o<·h )) ~fotaLI >> . 
Kun·rttt'n ,,Ji'rcja >> sk:lll efter itb' rl;omsil'n till slatinu \' n nfntsbs, ;tf'-

nti'•nstra8 neh nppliigg;<s. 
»Fiirslag till iimlring of'h ti lliigg t ill Excn·isrrglt•nH' nte l'iir inf;tnir-

ril't>> skall nndl'r sc1mmaren priif1·as. 
1\aptr uNtta 1\. :r. l~l• >lll tH'h J. C. (lri sdt,Ui ~ kola tj r nstgi'•ra S:isotn 

adjut:uttc•r hc>S grnt'l'alnti'mst·c rltt'l't'Cil. 

April 

" 

:28. 

3. 

5. 

(j, 

7. 

!J. 

10. 

11. 

12. 

1:3. 
Hi. 

v 

Bifall till kaptrn N. (;. Suntlstri 'uns nntl. ansiibn um 3 m:\ n;Hlcrs 

in- nc·lt utrikt'R tjrnstletliglwt. 
Rw:;tning . ..;ordcr fiir l\lll'VPttPrna >>Fl·cja » nf'h ~BahL'r>> till vintPrt'X]H' 

tlition till aftiigmarr farvntt<'n , Jwarj rmtr kommemlrr;~t;; ;1 »Fn'ja »: 

dwf l;unnnrmliirbptenrn A. P. Lilli<'hiiiik , srkontl bptrnm m. m. 

H. U. ·\rcstman: a »Haldrr»: tohrf kclmtnr n<liirkaptrnrn nt. m. C. R 
Hjdm, R<'kun<l kaptt• twn m. nt. C. A. Puke. 

Liijtnanten W. Dyr;;srn;; t j<'nstgiiring s:1som rxtnt adjtt t;tnt i sjö

fiinw;trRilep:ntrmr ntrts kt>nnmnv\orxprtlitinn skall upplti'•ra med 1] 1·n 

](j O('lt tmtlnlöjtnantrn U. O. \\"allenbNg skall undt•r bph'n P<1-

lantler;; sjiikommrmlering n tr;t adjutant i samma rxpetlition. 

Kiimmlom mn drn \~'ltitellt':l\lskn minan s tillvt•rkningss;itt c)('h sant

ntnnsiittn ing· må mrtldl'las extra m:niningeniören \\'. Jal'ohsl'n samt 

orfil'.l' r:tn' , nmlrrvffi t·et·a rl' m. fl. it »Hi onda >>, »R:tn» tH' It tlcm till

hi'>r:mdr minbåt;tr. 

Kurvetten ».Freja» sl;all cntla ;;t ;tfrusbtR i <len mån sii <lant anses 

ni\<ligt tiir ma terickns dn!. 
Roslags 2:a hatsmanskompani skall brordras till extra uppfol'llring 

i biirj;m af Jnni månad . 

Kanonbåten >>Astrid» skirll tillsvidarr sbl till stationsbcf'iillwfvarcns 

fvrfog;tn 1lc. 

12 eldare m;1 i mån af hr hof fOrhyras f'iir flo mmarrn s sjiioxpcditioner. 

J;'aststiill\'lsc af ritning t ill nytt sjiimiitningsfartyg. 

Kommentkring tiir ofti<"rntre till befattningar i lan<l fr;\n Ol' h med 

den l Oktohr r ol'h t ill svidctrc. 

Löjtnanten F. Carlson skall nntler kapten C. G. von Dictleril'hs sji'1-

kommcndrring tjcnstgiir:t. s;1som <t.cljntant hos chefen J1ir llottan s st: t!J. 
l 'örslag till skjntinstmkti on, trydet 1887, skall JlTiifva s å. sarntlio·a 

un<lcr instundantlc sommar Jlå cxrJetli tion nto·ående fart,·o·. '"' 
l} ., o 

Tilliigg till instruktion för (·hefen på , )[ol'J'kiiping» angående betygs

siittn ing 111. m. fOr dc ombord nuan<le extra kadetterna. 

Bif;t.ll tiH att en l::t kl. sjöman, segelsömmare, må i st. f. tm>ler

ulfk.ers];orporal knmmcntlera s å korvetten >>En:;cnic» mot ittnjutalHlc 

a r underot'fil'rrslwrpnrals f(innåner. 

Kanonbilten »AsJi jg, s kall rnstas i st. r. »l\Iutah~» Jiir 

llPn l Juli kunna utgå på 2 manadPrs expedition, 

>>l\Ir>btht» kommemleratlt hPfiil öfverflyttas pit Asliig. 

at L or n kri11"· ,., 
s kol:tntlp pCi 

P;ms;trltåten »8vcaS>> besiittningslistn sk:tll ökas med en marinirweniör 

Liijtuant H . af f:lil!(·n s tjenstgöring i 11uttans stab sl;;tll u~phiir;; 
dr n 14 l\Iaj. 
l\letl sviirclsmcdaljer h;~fl· a :2:2 man vitl ll"ttan Jwnådats. 

l\Iarini.ng·rniör skall under sji.ikummcntlcring åtnjuta sjöafliin ing oc·lt 

di etpenningar i likhot med st:tbsmariningeniör. 



, 

Juni 

, 

VI 

17. En af kapten C:. [.A. l\L Hjlllhammar itwrntcrad Ritlnsiittningsqm 

drant Rk:dl unth•r innc•v:1rand<' år pri'd\·:I R vid skjtttskolan. 

18. Liijtn:mtr n g rr l\r j\I . Hamillt~JI sl;all afrrRa till Storkll\llm tl'n· at t 

uneler l\Iaj m:imul inlwmt:t kiinnrd11m om drn lrhi trhr:Hlska minan . 

Chcft•n v:t panBarh:\t,•n >>Svra>> skall tkn :21 .Maj ta,!.';:l lwfattning 

med utmstningcn, som biir sil bt' ilrifnl s att p:msarh:l t.•n sena Rt dt'n 

-± Juni kan vara Idar ntt afgii Ji·an Carl s krt~n a pa omkrin g- J-± da

g-ars cxprtlition. 
:20. Cltcfcm a pit kan onbåtarn r >>Di sa>>, »Rota». >>Skag-ith. »SI;iigg-:dtb nd1 

,,_Asliig>> skob tlrn l Juli tag-:1 lwfattning- 1111'11 lltntstning·pn cwh skol a 

1lessa fartyg jcmte kan,,nbåtcn »Astri1h iumi·m stras 1len D Juli. 

:2::!. Pansarbåten »Svea» sk:tJI afg·:1 till Stcwkl JUltu se tl:in . fiir ]'ri.>fl"andct 

a[ la vettaget, r tt sk:lrpt skutt lllt' il lwanlcra ar hr nnes :2:) ('lll . b

nonrr afskjutits. 
:2-±. lnstmktion t;·,r du,fen på »Svea». 

2ti. Bifall till löjtmmtrn A. H{•cns untlPnlånig-a :msiibn om srx I'CI'kor,.; 

utrikes tj cnstletligb ct fr. o. m. tlcn l Juni på g runt[ af liibrclwty~. 

27. J(anonb:lkn »Edda » sbl! itJJniinstra s elen ':Il Maj. 

31. Bifall till k:iptonen C. :\.. l\L Hjulh:n'nmars tuH lenl~ ni~a ansökan 

om tio dag:trs tjc•nstlcdighrt fu r r~na an~l'liigrnlwtcrs shitande. 

Ka.ptonon C. G. (}. Kempri s b ll vara l' h r f p:1. k:monb:l ten "Astri.d" 

under l;apten Hjulhamntars tj ensth>di~lwt . 

2. 

s. 

\J. 

l J. 

, 

.Bifall t ill löj tnanten A. V{. Wallcnbcr~il untli'rcl:1nig·a :msiikan um 

sex veckors utrikes tjenstlediglwt fr . o. m. den l Ju11i pit grund a[ 

Likare betyg. 
Kiinncdom om ilen Whitt'headsb minan må meddelas extra maritl

ingeniurcn C. K U. E. Stnart. 
Kanonbåten ·'Astrid" skall t;·,rtiiggas i l:a berottskap oeh stiillas till 

stationsbefällw fvarens i Stoekhulut förfogande. 

Kaptenen J,. (.\rrpelan skall. jomte eget, furostå. e hofskapet fiir Norr

lanels 3:r kompani fr. o. m. dt•n 16 Juni oc·h unclt>r Llptrn J . Licl

mans sj ii kommcmlering. 
Löjtna.nten H. von .ArlJin skall den l Septomber börja :2:a :l rds hrs 

vid k. krigshugs kulan. 
Skjtttskol:ms fartyg skula al'ntiinst ras dc·n ::lO J1mi; skolfartygc•t 

,,stodJwlm» sk:IJl iurlii~g:ts i :~:o ol'h bnonb:"ttt'n , (;nnllilth i J :a 

beredskap. 
Underlöjtnanten G. T. Kraak s.kall genomgå, sl;jutskol:l 1·itl J1,osr rs-

bcrg. 
Underlöjtnanterna A. (;_yllcnkrok, C. G_yllt•nsticrna odt J;', Cursclli 

skola gcnon1gå. n1inskutnns hiigre kurs. 

Underlöjtnanterna A. Kloman Ol'h H. C:ul<la skula genomg-å l:a i rcts 

kurs vid centralinstitut. 

VII 

Juni J-±. P:msnrb:'l t rn «S,·ras -> brsiitt ningslista sbll tillfiilligt iikn s nw1l :2:m• 

:2:a, kl. sji'llniin af Pkunnm istaftlelning·l'n. 

13. P d konrttrrn:1 »Vreja » or·l1 ,, Halrlrr» skola kommrnd era s iif\n lli 'B ii tt

nin~slisbin sex untlerli>jtnan trr odt ~IT:l hornhlåsarr . 

KomnH'lllliirk:lptcm•n af l ::1 ~r. .J. Ostcrm:m skall fi· :l n dt'n l Okt. 

nl'h tillsvi,[arr l'<lr:t inspt•ktiit· tiir batsman shnllrts w stra tli strikt. 

lti. l\avtrnrn If. Elcrs skall fr. o. m. tll'n 1:2 Okt. ol'h nn tler liijtnantl' n 

U. ])yr;;st•ns sjökommcn,lPring tj t•nstgiira s:lsom k:ul..ttoffit·t' r l'id 

ktmgl RjiikrigRRl\ tl1 <111. 

Kommcntliirkaph'nrn af 2:a gr. M. Hall striim skall fr. o. 11 1. tkn l 

Oktubor odt tillsl'itlaro 1·:n·n c-l1 ef r;·,r ckip:t~etlcpartcmrntet i C:lrl R

krona. 
:20. Chefsfartyget «Drott' sbll hiirj:1 ru ,.;b1s tlcn -± nl'h inmi.111str:ts <len 

H .T11li. 
Ilen l Au~nsti skall en esk:! ikr hil,[a s otit stiill:ts untler lJt •fiil af 

knntreaminilcn m. 111. C. P. Yirgin s:1som h ; ·,~stt• lwfiilh af\·:11'1', s:nnt 

ut~i·u·a s :il: :l ng·fartyg\'t »Yalkyri:m > (yltcfsl':trtyg'), pnnsnrl,\trn ~he:1 ' · 

k<lnonbåtnrnc »Edda». »])i sa ), »Robt >> , »~kag-ttb ) i>ökiggalth: i>AMtri <L. 

< S i~ri<l> udt »As lii~'> : kanonilaten >: Bkmht» med min!J:ttarnt• n:o l . :J. 

5 ,Jdt l s:nnt minulitingsf:~rt.l '~et >>R:m» mc1l minbiltarue n:o (i:J, (i'i. 

(i{ och G!.J. 
]nstmktiun liir d wf(·rna pa »SI'c:h tll'h »Drutb>. 

:25. Tn struktion f;·,r clwferna pa >>Disa», »Ruta >>, , f-lkagllh, »i':lkiiggaltl > Ol'h 

, !)[enda >> . 
:28. Hifall till li'>j tnanten H . ] ,illilhergB und. nnsiikan lilll 2' j, nt:'in:uls 

in- n('.h 11trikos tj en stlcdi~llt't fr. u. 111. den l Jul i. 

JO. TnRtruktiun för clwf'cn på »Asliig». 

::;,,,[:m tliigtar fiir furl'r radt drag l)lih'it nnhragta skall p:tn ,.;arlJatcn 

>>SI'C:t» utg·å. på proftur till utrönmule :1f hiig-st:1 miijlig:1 fart . 

SammmHlrag af ko u g l. bre f, cm betsskrifvelscr m. m., ntgånl!:na 
från kongl. sjöforsvarstleJHtrtemcntet uniler 

Jannari-}Jars 1887. 

J:ulllari :2:2. l 'ulJmakt fiir C. J. Sdwrherg :ett l':lm kamrerare vi1l llfJttans sta

ti"n i st.wkh!illll. 

Ang·ilemlc fördelning :1f 1887 :lrs anslag till Hottans nybyggnatl och 

IIIHlt>rll åJl 111. lll . 

~\J:l<ligt mcdgifl"amb att utrangcr:tdc skonerten >>Amiral af Puke» 
mii slopas. 

l•'aststiiltl ritning till foriindrad inredning :1 c-hefsfartyget »lJrfJ tt» 

smnt anbringande af slingorkölar å samma fartyg. 



Januari 22. 

11. 

YIH 

~;]<ligt hif;lll aU <Jf tillgiinglig~ hr.-;paringar å extra ordinarie ;m

Rlag ti ll fart.YgsnwtNil'l m;\ mwiinclas rtt lwl<Jpjl af 12000 kronnr 
l'i'>r aptPr<lmlc af nya ];n·rttap;Pn a frrg·atll'n ,Yanadis, samt kon·Pt

tcrna »B<l hlrr;) , >>En.~·rnic» orl1 »X nrrki.,p i n.~» . 

Angilcnclc l>i chag af lots,·rrhls nwrlcl till omh:·gg·n;Hl n<'h t1yttnin g

<lf rn sknlhush_,·gg·na d Yid Lanelsort 
Att )\ ,mgl. l\Iaj:t i n;\elt'r hennit goclt tillekla ll\·ar Ot·h en ar \'t'rk

miiRt<li'IH' vid varfvct i Carlskrml<l Carl Olof }'cttnsson o('h .J ullnn 

Alfred Jkrglnnan c•tt PXPinplar i gultl af rncdaljL'n utn[ i:i:tt• stur

lrkPn samt lw<~r eH' h rn af' dag-liinarnr <lrrsamnwsbidcs .Johan Eriks

son o('h Kils Ac1gust ~ilsson l'tt <e\rmplar i silt'n'r af' mr<l<llj<'n uta[ 

iitt<Jn<k storlrkrn nw<l in skrift >>fiir nit n<'h redli ghet i rikrtR tjl'nRb>, 

ntt i hiig-bl~tt hanrl mrcl gula Jwntrr l1iiras å brii.,tc·t. 
Att 1\:c,ngl. Mnj:t i naekr runnit godt fl'>rklara tlc>n omsb ndiglwlcn 

att r hum af,;];rdaclt' båtsnwnnrn af ::;;·,fln l l\Iiire <3:r komp. n:o 21 ~l 
Petrr JLikansson 1:-lkiild ((<Hlc•r tjc•nsteticlen gjort si,g Firfallcn till 

flirsl'ri:>l'l'. ln'arli·,r han hli.f\-it Rtrafl'acl. tlrssn ic·kr utg·iir;l hinder fiir 

hon<>ll\ att komnJa i ;\tnjutamlc af elen pension. hnntill han l'ljest 

kan v;n·a heriittignel. 
Löjtnantrn C. O. H. YO!l Arbin i nåcl~r t illagd nnc\0r hans kuninwn

llering fiir gcnontg;lrn1lo i1f krigRhögRkolan incp'cntcringRl)idnlg', bc

riiknadt cftrr -lOO hnn<Jr otn aret. 
.Ang;\pndc ansblfning af nya pannor till korvetten »Baldrn>. 

Ang;\rnclc fi:irviirl\'andc nf tomtplats fiir i:ln'<lnthlcns ledfyr. 

Majoren E. V\' . ni. ::-lasse i nitder tilldelad mr inncvarantlc <Il' en 

grati likation af JOOO kronor. 
y;·"·onlnanclc J\ir kunnnrndiirrn m. m. C. G. Lindmark att innc,·a

rnutk ~r förriitta. gL'ncralmönstring mrd matros-, f'lde~ro- ouh lwmlt

verhkmnpanicnw, skeppsgossekåren s;unt iisti·a di striktet af biits-

ma n s hållet. 
.Ang<tcntlc år 1&3t5 vcrhtiil<l gctwTalbcsigtning- ä en del <If ft<Jttans 

fartyg. 
Ang;lende l;ununcndurkaptenrn m. m. J. C. E. Ch ri stersons Tesa till 

Englmvl, J.! rankrikc oeh '1\·sklan<l Llir att inhcmta hinnedom um 

skydrlsniit a fart_,·g mo't sje lfg;\cndc minor s;unt öl\·cnam prufskjnt

ning mot eompolfntl IJlatcs nwd projPktilcr af kanontael<jcrn ol'lt af 

hLisrritt martinshtl m. 111. 

Angiit'ncle anslag till >indring af (yrar samt ansk<Ifining af nya fyr-

b.Yggnatler 111. 111. 

Att Kongl. M<lj:t i niitll'r rlfnnit godt furn nn<l ]J V;Ir oc.h en ii. fro-

gattl'n ,Yanaclis» Ol'h kundtrn ,,;.)aga» under cleras rxpeditic11H'r iir 

J88G kumml·nclc'r;Hl , S<Jlll lwft si n portion inm•st;!rndc, portions

crs(ittning, beriiimad till clet Yiinlc, levartill portionen efter den fiir 

UJ. 

25. 

Mars 7. 

:!1) . 

r , 

ix 

1lcss<1 fartyg, enligt n;\clig·;l brrfvct tlcn 2 April 1886, p;'i foroiik '" 1_ 

lJefa lcla spis.mlning nnclrr lm1r~dcra fartygPts cxpc•,Jition uppg•ltt 

\'td fartyg·ds prOYiantrnng- Ytcl l..arlshona station. 
Att Kongl. l\Iaj:t i nadcr funn it g"<Jclt t illclela civilingenilirrn W . 

Cron11Yist en gn1ti lll;1tion .af 2i:i0 kronor fur drn af honom t ill liijt

nantcn Askcr och ha tillnorkonstaplar lcnl!laclc extra tuidcn·isnino·cn 

i hiran om spr>ingiimncn m. m. "' 

Att förre f)"rmäsbrcn Yid Wing-<1 (nplats J,nd,-ig Larsson tillclclctts 

en ni\deg;IJva af 100 honor att utgå. af hchålln<l lc,ts- och fynncdd. 

Angi\rmlc t. f. amiralitetsr;ldet 111. m. A. K. Gasslanders entled i

gande rr."tn nådigt uppelrag att vara chrf fiir kong!. marinfi.inalt

ningcn s ei1·iLtfdclning samt tlironlnanelo fiir liinsnotaricn i Vennlands 

liin, vieo hlir<Hlsbiifclingen J<l ko b Efrciim DalJlin att tillsvidare be

strida niinmdc chefsLcfattning. 
Att Kong!. l\Iaj:t i w1dcr funnit godt l~uma bifall till varfschefens 

i Carlsh-ona gjorda hemstiillan om utt vicl ni.istblif\·ande fursii ljnino·s

anktion å varfvot få iOrsiilja s;\ stor del a.f goda hampbl<lnor, s~m 
pruivadt's mecl h onans fördel hi'1 ra ~f}ttm~. 
Angåcncle rotehilllames flir n:o i):) Bn·v·o·Jnl vid Ros]·1o·s ') .. 1 ' -~1 t. "'n:; · •- o' -- ~ u._ s-
manskompani untlenlåniga besviir i ti·;\ga om flyttning af torpet till 
namnda rote. 
Angående kowpanidtef'ens nndrnUniga beBviir i frrtga. om syn å tur

pen ttll rotnrne n:o 1.2i:i i:lmcdbrTg och :J .'l!J Nonlling 1·icl Norrlomils 

2:u båtsmanskompani. 
.Frtllm;tkt för k(IJllllll'll<lurl<aptcncn al' l:a f:Tadt>n m. m. C:. J. F. Kalll' 
att ,·anc kocnmelllltir i k. J~J otbins perm;nirl:k rcsNvstat. 

Fullmakt liir flirstc hataljonsliikaren m. Il' .J. \-\'. von Döbeln att 

vara rcgcmcntsliibre ' ·id fl ott;cns station j 1:-lturkholm 

l: ull~ltakt f'iir sekreteraren hos stati<Hlsbrfiilhafvaren i. Carlskrmm C. 

E. I ete rsson a.tt ,·,ua .intendent Y id flott;ms station i Cnrlskrona. 

Angå<enclc fiirsök mccl en ny spisonlning- Jur besiittningrn ,j dc•ta
ehorade minhåtnr. 

Att Kong-J. M~j:t i n<ider funnit gotlt fö rordna att ytterligarr 2000 

kronor tH<l Hlll'isas till ordnancl<' al' platsrn Pnll'llan ~·;nnb .båtsnwns

kasern odt rxcn· ishct sl't ii 1:-lkrppsholtnf'tl. 

Angåomlu nnstiillmule viLl Carl:-;hona stntinn nr en extra liibrl' un

der socnnl:lnnån<Hl<'rna inllf'\';ll'<llllh' ;\r. 

Kaptmrn 111. m. R rnn .!\Iiihlcnft•ls i mlclor tillclclacl ett rxcmplnr i 

gnlll nr mcilaljrn ubf femb' storleken mrcl inskrift »llir hJriintli o·a 

gerningaP, <ttt i hiiglJI;\tt hnnll metl g"b kanter biir;I s ;l, bröstet."' 

Angil.rndc> fiirsiik mrtl l'n ny spis,mlniug ntt tilli in1 pus ii alla !lot

toms p:\ ('X J!<' <lition unclr r innr1·aran'k ;l r utgi\cnele fa rt,·g·. 



J\Iars 21). 

, 

, f t'll f' 1 1 lo 1wrsonrr. som t illhl">rt flr,tt:ms Angåcndr 11 ,'1dcg·a \·nr 1 n s 'N <l! 

]··1rrr från invalidlntsfondrn . ... ., 
~tt l\:nn .. ·\. 1\Iaj :t i nåtler funnit g.,tlt metlgif,·a , att Jor dc h~,t,~
" " . s 1111 fl'> r n 'iJ'I"ll"l!ltlc iLro el kr framtlc•lcs lJl ifva lcchg:1 , J1liJltRl1HilllllOt , c\ . ' · ' t 

må mrtl rckrytcringL'll tillsvillarr ansti\. 

XI 

Officiela underrättelser. 

Uttlrr.g af generalorder för Juli-September 1887. 
Juli 2. Bifall till kaptenen A. Hamittons tulllerrlån ig<t ansökan om 3 må-

na clcrs inrikes tjenstlerlighPt från rwh mrd den l Juli på gruncl af 
lilkarebctyg. 

4·. Löjtnanten M. Hamilton skall från oeh morl elen l Oktober och t . v. 
vara äldste dcpartcrnentsof'ficPr vid mindepartementet i Carlsh ona. 
Jiijtnantcrna A. ~r \ Vallenbrrg, Munthe, Been, Andersson oclt 
Palme pla ceras på Carlskrona station samt nmlorliijtnant :tl' Ugglas 
pil Stockholms station från och mecl den l Ol<tober. 
InstTUktion för chefen pil »Astrid». 
Instruktion for Högste Befälha.fvaren. 

5. Kommondörk:1ptonen G. E. Ulfi skall vara flaggkapten samt kap
tenon O. Lindbom l:ste och löjtnanten A. Been 2:dre Huggadjutant 
samt kassören J. Lagerholm stabssekreterare i Högsto Bofälhafvarens 
stab. 
Bifall till kommendörkaptenen J . Thorssolls underdåniga ansökan 
om G veckors in- och Htrikes tjenstledighet från och med den 24 
JHli på grund af lii.karebetyg. 

8. Att dat fur k sjöbu-teverket vid Göteborgs mekaniska verkstad nu 
under byggnad varamlo sjömätningsfartyget skall erhålla namnet 
>>}' alken», 

9. Rustningsorder for bevliringsfartygon >>Stoekholm>>, >>af Chapman>>, 
>>Eugenie>> och Lagerbjelko>> . 

11. Kommendörkaptenen O. W. Nonlenskjöld skall från och mod den 
21 Jnli och under kom.-ka.ptenen Ulffs sjökommendering bestrida 
r:hofsbofattningen for artilleridepar tementet i Stoekholm. 
Instruktion för chefen på korvetten >>Preja». 
Instruktion för chefen p;l korvetton >>Balder». 
Order till chefen p ~t korvetton »Saga» att kanonbåten >> Gunhihh 
skall anviindas for kadetternas öfning i ångmaskintira. 
Bestämmelser angående beväringsöfninganm vid flottan. 

12. Chefsfartyget >>Valkyrians» besättningslista skall under eskaderöfnin
garmt ökas mod 22. 

H. Bifall till kaptenen A. LilHlbäcks underdåniga ansökan att från oeh 
med den 3 Augusti d. å. lUHler ett års tid få vistas inom och utom 
riket . 



Juli 

" 

1Fi. 

20. 

21. 

27. 

x n 

Korvetten ::Fr cja s» ]J('sättning-slista slwll nmler fi"11· eståemlc expe<li

tion ökas me<l 13 man. 
Onler till Högste BeLilhafvarr n att, efter og-et bc<lclln:m<lc, lwrnyn-

dig·a nmlerlyd:uHlo fartygsch der gå ntan lot s. . 
Order till ehofon på lwrvettcn ,Norrköping» om mspel;ti<m. 

Onler till chefen ]lit korvett en >>Bngenie» om inspcHi on. 
Orclor till chefen på korvettr-n »Sa.ga, om inspektion. 

· · · · " tt ta b sk1ll mc<l 
Kaptenen C. v. Diederichs tJenstgönng- 1 J< O ans s · 

Ano·nsti månads utgång 11ppltöra. 
Ka~tenen C. v. ])cicd~riehs skall från och mell den l September 
var:t chef fiir Söclennanlamls l:a. kompani ; ];aptenen C. O. Sehwetler 
från den 1 Ang·nsti, jcmte egot kompa.ni , tiiresttt. Roslags 4:e l;mnpani. 
Order t ill i.t1spel<törcn för flottans praktislm öfningar att k orvettPrn a. 
,,saga», ,~orrköpi.t1g» och »Engenie» samt skepvsgosscbngg-:mm oc·h 

minaftlelningen ieke skola i år af honom inspeH eras. 
Tider d:"t öfningsfartygen slwla m1llergå inspektion. 
Onler till Afclclningsehcfen för minafdelningrn om insveHion . 
Order till Afdcln ingschofen tlir slwppsgossebrigga.rno om ins]Jclition. 

.I<' aststiilda besättningslistor för hoväringsfartygen m. m. 
Chefer och se](Qnder på dc till ldargiiring :wbofalda bovii.rings-

fartygon . o o o 

28. Medgifva.nde att beväring·sfartygen ma sasom lun under öfningarna. 

29. 

30. 

tilldelas ångslupar. 
Ji'Iedgifvande tttt finska. nndersåtame geheimcrå.llet Hartman or·.h 
statsrådet Spiil·e med deras familj er må bese Yttrfvet i Carlskrona. 
Kaptenen O. P etterson slmll från och mecl elen l Oktober vam 

udjutant hos kommendanten i Carlskrona. 
Till Högste Befälhafvaron att , J<'öreskrifter för bevalmingstjcnstcn> 

skola på försök tillämpas tLnrlcr cslwderns öfningar. 

Angttsti 2. 
Att för den hiinclelse antalet vä.rnpligtlgc, som instälht sig till iif
ning vid sta.t ionerna , 11nclerstiger det beräknade antalet s];all loge
mentsfartygen >>af ChapnmtP och »Lagerbj elke>> a.fmönstras oeh upp-

läggas. 
Att undervisningen vid stationernas umlerbefill s- och minskolor sL1ll 

börja den 13 Oktober. 
Att de af flottan s stam, h vilh i år kommenderas till tjcnstgiiring 

vid beviiringsöfningarna vå Kungsholms fiistning skola inmönstras 
på skolfartyget ,,f:ltoekltolm» och åtnjuta sjöaflöning enligt n'glc-

mentet för Hottan , 3:dje tlelcn. 
3. Afrnstningsorder för öfnings- och eska derns fartyg. 

11. :M.eclgifvande för löj tnanten , grefve C. A. Ehrensvärd att emottng:t 
och bära riddaTetecknet af k portngi sislia. S:t Ja ko b s Svärrlsonlen. 

13. Att vid skjutning mecl lös cnmnnnition ur knlsvrnta Hr ieke lodare 

eller magasin användas. 

Aug. 13. 

16. 

20. 

22. 

2:3. 

2G. 

" 

Sept. 2. 

G. 

7. 

8. 
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Clteferna. på korvetterna. »Freja» och >>Baldor>> skola den 3 Oktober 
t:lgct befattning med ntrnstningt>n och fm-tygen imnönstra s den 22 

Oktober . 
.Liijtnanten H. Wrangel slmll frän don l September och t. v. tj cnst

göra vid generalstabrn. 
Instrn ktion för Boviiringsbefälhafvarcn vid Carlskrona station. 
Instmktion för Boviiringsbrfälh~1fvaren vid Stockholms station. 
Nådigt medgifvancle att afskcd från krig-stj ensten må beviljas :Z:dr:t 
kl. SJÖman vie! 6:to matroskompaniet n:o "75 Pettersson. 
Kommendören m. m. K. Peyron skall placera s ]lå Stockholms sta

tion från den l Oktober. 
Kom.-lmpten J. Osterman skall från den 22 September och nnder 
kom.-ka.ptencn A. P. J,illiehööks sjökommendering tjonstgörn såsom 
r:hof för SJöförsvar sdepartementets kommandoexpedition. 
Att stationsbefälhafvaren i Carlskrona årlig·en omedelbart efter clet 
dc värnpligtigo inryc.kt t ill öfning vid stationen, skall l~ta. verkstiilla 
mätning af de viirnpligtiges liingtl samt rleröfver insiinda tabeller 
till k. landtförsvarsdepartcmrntets kommandoexpedition. 
Att de viirnpligtige, lwilka såsom icke vapentrim yrkesmiin tilluebts 
Carlskrom1 station , skoht 11ndcr öfningstiden förläggas på. Knngs

holms fästning. 
Att vansftrbåten >>Svea» efter eskaderns npplösning skall afgå till 

Stoekholm. 
Att till förestående expedition med korvett en ,,J<'roja>> skola fyra 
hytter uppsättas å fm·tygcts batteri m. m. 
Att chefsfartyget »Drott" skall fCirläggas i l:a beredskap odt af~ 

mönstra s. 
Bifall till löjtnant G. O. Wallenbergs unckrdåniga ansökan om tre 
månaders in- or.h ntrikcs tjenstleclighot från och mecl den 1 Sept. 
En kommission, beståetHlo af kommendiiren G. N. af Klercker kom _ 
kaptenernn J. C. E. Christerson och A. P. Lilliehöök samt 'mm·i~
ingoniör J. T. Pihlg-ren , ska.ll åtfö lja pansarbåten »Svea» till Cm·ls

krona, fö~. at: vcrkstiilln försök betriiffande pansarbåtens sjörlnglighet, 
manovorformaga. och fart m. m. 
Att seelan pansarbilten :'ltcrkommit till Carlskrona skall vrofskjttt
mng rlersW cles verkstidlas med fartyget s 28 cm. kanoner. 
Kommenrlörkaptencn G. E. Ulff och kaptenen O. Lindbom skola. 
t. v. tjonstgcira i Hottans stab. 
Kanm:båten »Gnnhihb skall klargöras för att utg-i't på l'intcrcxpolli
twn ttll nkets Yestkust ' oeh skall kapten J. C. Grischotti vara chef 
P~nsarbåten »Sv;a» skall afnmtas, afmönstras och uvphiggas. . 
Lo.Jtnanterna _v\. Lmllor oeh ·w. Dyrssen skola t. v. tjenstgöra. 
kong-L nmnnfurvaltnmo·on 
~~fall till löjtnant G. ~f IClints uncl. ansöhn om 3 år s tj enstledighet 
fmn den l Oktober för anställning i franska, republikens örlogstjonst 



Sept. 

" 

X l V 

9. Kapten R. Nissen skall fortsätta. med beräkningarna af de under 

Yerlrlsomscglingcn utfurda magnetiska m. fl.. observatiOner. 
16. Att Kongl. Maj:t i nåder förklm-at, att den, genom nådi"a brefvet 

den 5 Juni 1885, nnderofficerJ.re ntan uppbörd medgit'nJ. riittighet, 

att hafva skeppsportion innestående mot m·sättning i penning-ar, 

icke eger tillämpning å nndorofficorskorporalcr. 
Kommendering af officerare till förstii.rkantle af roglemcntskommis

sionen i och för boh<tnclling a.f frå.gor rörande sjömanskårens om

bildning m. fl. 
17. Chefsfartyget >>Drott>• skall klargöras för 14 dagars exped it ion och 

inmönstras den 30 September. 

Hl. Instruktion tör chefen på »Drott». 
20. Att beväringsfartygen skob inspekter as den 11 OktohrT och dcr

cfter skall »Stockholm» afrnstas och npphiggas samt >>Engrnic» fUr-

läggas i 3:e beredskap. " 
22. Bifall till löjtnant H. af Silluns unclenl. ansökan om sex manaders 

in- och utrikes tjenstlcdighct från och metl den l November. 
Carlskrona och Stockholms stationsbefälhafvare, att låt:L ef'terhöm 
hvilka af de nppfoTdradc båtsmännen som iiro villiga att tag<l viirf~ 

ning vid sjömanskåron. 
24. Att de som hii.danoftcr intagas i minskolan, vare sig- higre rllcr 

högre kursen, skola, jemtc ufrig kursen tillhörande unaorvisning 

m. m., genomgå exerc·is med elektri sk lysapparat. 
Tillåtelse för löjtnant C. Lindström att emottaga oeh biim uffi<"crs

tecknet af siamesiska Kronaorden oeh för löjtnant A. 1\Innthc att 

bära riddaretecknet af franska Hederslegionens orden. 
26. Att den till nybyggna<l anbefalcLt pansarbåten af .l:a klassen skall 

bära namnet »Göta». 
Att pansarbåten »Uöta skall crhål\<1 shlmliga t ecknet V<fi\1, tillhiim 

l:a fartygsklassen oeh CaTlsh om1 station. 
Att hvitt öfvenlrag på mössa (modell) skall vara uniformspersedel. 

27. ]'aststäld uniform for viibel vi.d Hottans stationer. 
28. F<tstställelse af laddningctr, kmtsorter och kanlrtsdimcnsioner för 

25 cm. kanon M(85. 
29. Att kommendörkaptenen Y· Christierson skall furcst1 ehefskapot för 

mindepar tementet i Carlskrona under konnnendörbptr n Barrlays 

kommendering såsom ledamot i r rglemcntskommissionen. 

SamnutJHlrag af kongl. bref, embetsskrifvelser m. m. , utgåu~m\ 
från kougl. sjöförsvarstleiJartemeutet muler 

AIJril-Juni 1887. 

April 1. Förordnanden för kommissarie och Ulkare vid innevnnmdc års gene

ralmönstringar. 

April 

Maj 

Juni 

15. 

" 
22. 

" 

2!). 

4. 

13. 

20. 
20. 

l. 
3. 
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Angående ntgifvandc af pLm sehrr öfver korvetten »l•',·eja R" rwh pan
sarbilten »Sveas» artillerimaterieL 

l<'örordnandc fOr knmmendörcn m. m. O. Lagerberg att från oe lt med 
den l Oktober oeh t. v. vara varfsrhef i Carlslrrona.. 

Öppet lJTef på afskPd med tur O<"h befordringsrätt för löjtnanten 

G. Flonnan , mot skyldighrt att iakttnga hvad nti reglementet for 
flottan for tillgodonjnbndc af sådan förmån finnes föreskrifvet. 

Ang~cndc ersättning till on del af lotspersonalen för minska.rl lo(;R
pcnningeförtjcnst under år 1886. 

Öppet bref på afsked med pension af 2000 kr. årligen för lektorn 
vid kongl. sjökrigsskola n F. Lagerberg. 

Angående beviljar\ forliingtl tjenstledigbet för öfl-erf}'ringcniörcn m. m. 
G. von Heirlenstam. 

Att en a.f kommendörkaptcnrn af 2:n graden m. m. J. A. V. Bme.k
ström utm·betad hirobuk i sjökrigskonst Hir sjökrigsskolan skall till 
trycl;et befordra s i ett antal af 500 exemplar. 
l<'nllmakt för H. IV . .M. von Kmscnstierna att vara löjtnant i. kon,.·\. 
flotta n, samt lönm·esoluti oncr för l(,jtnanton Y l'II. Pe}:rnn och nllll~r
löjtnantcn O. R. Sylvan. 

Angående iindringar i sjökrigsskolans stadga af §§ 60 och (i3. 
Fa.ststiilll sta.t för sjiikrigsskol:m att giille1 f d n don l Oktober J 887. 

Ang<lrndc anslag af invalirlhnsfondcn till nmlerstöd åt afskc<lndc 
personer som tillhört flotbn . 

Ang,lrnde anskaffning af npphalningsvagnn r frir minbåtars klargöring. 

Ang-Jendo medel fur uppfårande å ga lcrva.rfYet af ett minskjuL 
Föniirh-<mde åt lotsverket af mark för PrickO'rnnrlets ledfn. 
l<\imnlnande för lektorn 1·id sjökrigsskolan" C. N . Hoh~1gren att 

nmlcr ett år från den l Maj rii knadt, jemte innehafvande befattninn· 
nppr h:llla lektorsbefattningrn i modrrsmålct 1•irl sjöhigsskobn. "' 

Enlwn J.ouise Alfrida Alm tillrlrlarl rn nådegåfm af 100 kronor. 

Eullmakt för advokatfiskalen, vice här:Hlshöfrlingen \V. T. Falck ntt 

var;t sekretcrare hos stationsbcf'iilhafv<lrrn i Carlskrona. 
Angåondo anskaffning af ett (nskcpp. 
Angående anslag till t ryckn ing af en utaf kiptenen m. m. S. von 

Konow ntm·bctacl sjCunilitiirisk ordbok pil svenska och frans lm språken. 

Angående nnderdåniga hcsl'iir al' rcl'isorn A. V. R. ]3rnnn i fn1ga 

om ersiittning för transport af r eseffekter till eller från jenwiigs
station eller ånghåt nndr r kommenderingar. 
Furh)Tan<le af en officcr;;kock å pansarbåten »Svea». 

Liira.ren vid 1mvigationsskolan i Uötrborg, kaptenen C. A. O. Tryg

ger i nåder ti lldelad ett rescnnderstöd af 750 kronor för att hesöka 

in ternationclb utställningen af nautisk-tekniska föremål i FiriYro. 

Angående IG!ptencn C. A. 1\L Hjulhammars underdåniga bcsYiir i 
fråg,l om inqvarteringsbidrag. 
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Juni 17. F ullmakt fur forsto J)"ringeniören m. m. G. E. Höjer att l'nr;l öfvrr-

f)" ringcniör hos lotsstyrclscn. 

Fnllmakt f(i r mctlieine lic;entiaten m. m. K. L. Rndlwrg att v:na 

fti rstc bataljonsliilwro vid flottans stntion i Stockholm. 

Angåondo anordnande il Skeppsholmcn af en kontrnll- och forsölis

anstalt för vattenhöj rlmätning:1r. 

27. Lotskaptenen och chefen för K:1lmar lot sfOnlPlning, kom.-kaptcnrn 

m. m. A. Ziolfolt hcviljad ett års tjonstlodighrt fr:! n och med den 

l Jnli, och r,fverlotsen af l:n graden, löjtnanten m. m. friherre 

O. E. R. von Rosen förordnad fttt nnder tiden förestå lotskaptens

bof:tttnin gen i Ka lmar. 

Angåonde nådcg:]fvor till afskod:tdc personer som tillhört flottans 

militiira ldlrc r. 

Nåt ligt medgifvand c att utlåna amirali tetskri gsma nska ssa ns mc<lcl 

mot botryggande siikcrhct oeh elen högsta. r ii nta som kan beting·n s. 

Att Kong!. YL1j :t flllmit godt i nåder förcskrifva att, innan stationP.

befiilh:cfvaro till crh;lllanclo af afskcd anmiiler offi crr, som enligt 

reglementet fur fiott:m iir skyldig att vitl viss tid nr tj Pnstrn afg<1, 

den , hvilkcn anmiil:ln giillcr, biir siittas i tillflillr att nfgifva ytt

ra.nclc hmuvid:t han har något på gii llando föreskrifter grnncbdt 

skiil att mot en sildan anmiilan muura. 
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Officiela underrättelser. 

UMrr.g af generalortler för Oktoller-December 1887. 

Oktober l. Att 2:ne underofficerare, utöfver det i stat bostämda antal, skola 
inkallas till tjenstgöring på Carlshona station för att genomg:"t 
minskolans lägre kurs. 

7. Kanonbåten >>Skaguh skall forläggas under reparation. 
11. Att 18t>7 års >>Förslag till skjutinstruktion>> för flottan skall tills

J3. 

" 

14. 

15. 

17. 

" 

18. 

28. 

29. 

, vidare tillämpas, såväl ä samtlige på expedition utgående fartyg, 
som vid stationernas exercisskolor. 
Instruktion för chefen på kanonbåten »Gnnhilch. 
Till chefen på korvetten »Balder, nådigt medgifande för korvettens 
officerare oeh underofficerare att under tjenstgöring till sjös i tro
piskt klimat begagna stortröja a.f hvitt tyg: 
Kapten H. Westmans tjenstgöring i kong!. marinförvaltningen skall 
upphöra. 
Faststäld förändrad bosiittningslista att gälla för kanonbåtar af 2:a 
klassen, då de äro utrustade för vintorexpedition till rikets vestknst. 
Kommendörkapten O. W. Nordenskjöld skall t. v. vara ledamot i 
undervisningskomissionen vid Stockholms station. 
Nådigt medgifvande för chefen å korvetten »Balden> att, om sä,dant 
anses nödigt i och för korvettens proviantering, anlöpa }'reetown 
på Afrikas vestknst eller annan för sagde ändamäl lämplig plats. 
Tillåtelse för 3 kadettkorporaler att efter genomgången sjöo.fficors
oxamen bära kong!. flottans uniform. 
Chefsfin-tyget »Drott>> skall genom varfvets törsorg a.frnstas o~h 
uppläggas. 
Att löjtnant W. Lindors tjonstgöring i kong!. marinförvaltningen 
skall upphöra. 
Löjtnant E. Gjerling skall t. v. tjenstgöra i kong!. marinförvalt
ningen. 
Underlöjtnanterna K. A. Posse, C. G. Norselias och H. O. F. 
Gylden plaeeras på flottans st:ttion i Carlsk'rona. 
Ång-fartyget »Sköldmön" skall der: l Nov. ställas till riksdagens 
revisorers Jiirfogandc. 
Att C. A. Nyströms siffer-räknelära t. v. skilll anviindas vid flottan s 
nmlorbefiilssknln i stiillet för hittills anviin<la Cronhjelms liirobok. 
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]\{c1! iin•lring af gjorda bcstiimmelser om tider och hamnar, •ler 

chefen ;0L korvetten »Freja» slmll invänt:t post. 

Bifall till underdånig ansökan a[ kommendören C. C. EngstTöm ~tt 

utom riket få begagna Hottans uniform. 

Löjtnant W. Lindor skall tillsvidare tjcnstgciTa i flottans stal>. 

Kanonbåten »Disa» skall förläggas 11ndor reparation. 

Ej bifallen underdånig ansökan af löjtnanten C. G. l<'ladt om sex 

månaileTs fårlängd tjenstlodighot från don l Oktober 1888, f(.,r att 

genomgå torpetlokurs i Tonlon. 

K:monbåton »lngcgorch skall förlägga s under reparation. 

Bifall t ill kaptenen grefve A. Fiamiltons nndonUniga ansökm att, 

på grund af läknrebotyg, orh:llla sex m:lnadeTs in- oc:h utrikes tjrnst

lolli•:rhct från och med don 20 November för helsa ns vånlandc . 

. Till"' chefen på korvetten »Balden>, mecl nttryek af H. M.:t Kmmngons 

nådigst uttalade tillfredsställelse öfvcr den rådighet och raslihet, 

som ådagalagts ombord å korvetton »Baldor» <lon 4 Novomber p:'i 

natten, då en öfverbord fallen matros borgades. 

Ångfartyget »Valkyrian» skall afrustas och upphiggas. 

Ej bifallen nnclordånig ansöktm af löjtnanten C. G. Flach, om ett 

års Jörläng•l tjonstle<lighot från oeh med den l Oktober 1888 fCir 

fortsatt anstiillning i storbritannisk örlogstjcnst. 

Kaptenen J. E. Wilcko skall tillsvidare vara informationsofficer vicl 

nndorbefälsskolan i C:nlshona i stiillot för kaptenen grefvo A. Ha

milton. 
Föreskrifter vid don niista år . skeende antag11ingen af båtsmiin till 

don värfvado delen af den nybildade sjömanskårcn. 

N?tdigt bifa.ll till kongl. marinföl'l'altningcns fra.mstiillan om, att 

herr P. A. Siljestriim, för anstiillamlo af fysikaliska fiirsök, må få , 

mot ersättning, begagna någon <tf mindepartementets kompress ion s

apparater. 
Bifall till löjtnant G. O. Wallenbergs underdåniga ansökan att, un-

der beviljad semester, vistas utrikes. 

Nåtligt mcdgifvande, att tiden for afgifvandc af rcglemenskonuni s

siuncns forslag må framskjutas intill <len 23 December. 

Af Kongl. Maj:t i nåder faststiihl bestyelming för större ångslnp:n 

tillhurande flottans fm'tyg. 

Tilliigg till § 44 mom. 520 af artilleriexercisreglemente för flott:ms 

fartyg »Angslnp mit icke föra samtidigt minutredning oeh bestyc-k

ning». 
Bifall till gjord mHlcnlånig ~tnsukan af underlöjtnant C. E. Isberg 

att vi•l proftjcnstgöring till arm.Sn n begagna den fi)r offleerare i 

kougl. Hottans r esorv faststiilda nniform. 

Att kongl. marinförvaltningcn, vi<l bostiimman<let af imcdningon å 

pansarbilten »Göta», skall tillse, hnl'llvida utrymmet i fartyget mell-

Dec. 8. 
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gifvcr, utm~ .. at~ andra. vigtig:t fårh:'Ulandon störas, att, utöfver in

ro,l!~lllgen for tartygets personal, äf1'en kajntinrodning tör cskador

dwf samt .'l hytter for stabrr och expeditionshytt 111 å knnn:t :m

ordnas. 

Att pansarb:ltarna af 2:a klassen »Thonlön» orh / rirfin.,., skoht för-

läggas n n der repa ration . ,.., 

Organisationsplan for den nybildade sjömanskårcn. 

Att kanonbåten »Astrirh och il ngfil,rtygct »8kölrlmön >> skoht afrnstas 

och nppliiggas. • 

Angående af;;kaffandc af krigsmannaeden och orsilttando med en 

>>ennr:m om do higsmii n åliggamlo förpl igtolscr och ansva ret tör 

desammas :1sidosiittande>>. 

Niirmaro . bestiimmolser i afserndc å öfvergångon fr:In nitvarande 

orgams.:~tton ~f matros- samt eldare- och handtverkskompanior till 

nya SJU!llanskaren samt föronlnandc af kompaniehofor t . v. för 1le 

nyb tldade kompani erna. 

Att kommendörkaptenen af l:a graden m. m. frih. F. W. Bennot 

skall mod ntg:lngcn af J\Iars lll:tnatl 1888 frånträda sin bcfattnino· 

såsom ordförande i fiirvaltningsrlircktionen vi1l Carlskrona. station "' 

Att .. officer vid k. fl ottan eller k. Hottans r eserv, som ltiidaneftcr 

ntnamn es till hiigrr grad i flottan ollor 'i flottans reserv, skall fort

taramla Hppföra s bLmrl offkoramo i den grad !ör hvilkon han upp

bar lon,. mon att offiecr, som befordra s till högre grad vid k. Huttnn 

cl:er 'Dtcl k. Hottans reserv, slmll uppföras och bcriikn<t tnr i. don 

h~gro graden, ntan att likviil vam borä,ttigad till don mot! tlcn 

hogre gTaden förenade högre lönen, f6rr än Kongl M:aj:t i mån af 

uppkommen lcd tghet derom siirskil<lt förordnat. 

Nådigt modgifvandc fur f. d. kommendören i kongl. fl otta n m. III. 

grcfvc A. T. P. Gronhiolm att, iifvcn sedan hans tjonstsk\'ldi...Jwt 

vid tlottan 11Jlj1hört fo 'tf .. l b=· ·· ]' fl tt · • " 
.. . . , r d l llllf o ttltl. \. o ans nnvarandc kOJn-

mencloisun iiorm. 

Att officer, ~om ntniimnts till högre grad i flottan eller j fl ottans 

reserv, skall t afseende å ti enstoo·l"!tl I"'k11·1s t 1'll l J .. l 
J o • · ,(J l , t en lOIITO oT·tc en 

Att samtlign do officerare, lwilka den lG Soptomber ko~1me~ 1{ernt~ 
till furst:Lrka!lllc .af roglomontskommissionon, skob dermrd upphöra 

mod undantag af kommon<lörka.ptenerna nf l:a graden m. HL G. E: 

Ultf och a.~ 2:a graden m. m. C. O. 11' . Ljungqvist samt kaptonen 

J. W. L. S1tlner. 

Att ,kaptenen m. m. N . G. 8undström från och med den 1 Janunri 

1888 oeh tillsndaro skall vara 1·hef för 2:a, eldare- och Jtandtverks

s<Hnt 2:a minörkömpaniorna .. 
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Sammamlrag af kougl. bref, embetsskrifvelsel' m. m., utgåup;na 

från kougl. sjöförsvarsdepartementet muler 

.Juli-SPptember 1887. 

Jnli 4. Angående utarbetande ~f forslag till bestämmelser i afseende å dc 

förnödenheter, hvi lkit for flottans räkning ifråg<~komma till upp

handling. 

8. Att Kong!. Maj:t ieke fnnnit undercl:]niga besvär i fråga om iindring 

af upprättade legakontralit nml åtskilliga hittsmän vid Södra Möre 

2:a kompan i fOranleda iindring i ckrför öfverklagade utslag. 

Att Kong-l . .M:aj:t icke funnit skäl hafva. förekommit ledande till 

iindring i K. M:ts befallningshatvandes i Kalmar län resolution i 

fråga om löneförmåner till förre båtsmannen N:o HJ4 ~Hirs vid 

Södra ~Iöre 2:a kompani , hv:wöfver kompanidwfen kaptrncn m. m. 

E. C. Brnsewitz nnflirt nndenlåniga besvär. 

Att Kong!. l\1aj:t, mod anledning af undorrl:'iniga besviir i frågn om 

nppföran <le af rotelrus åt båtsmannen för roten n:o 130 Holm vid 

Ölands 2:a kompani, funnit skiiligt, me<l npphäfvamlo af Kong!. 

Maj:ts Bcfallningshafyandcs i Kalmar liin öfverklagade ntslag, att 

till svidare, så hinge b!itsmannrn ieke påyrkar uppförande af rote

has, befria roteintrcssontenm J'rån skyl<lighcten att uppföra do i 

öfvorklag~do utslaget förrskrifnn byggnader och att fullgöra öfriga 

deri omturmiilrla arhoten. 

Att Kong!. Maj:t, uppå andonl:'l.nig ansökning, fmmit godt tilhlola 

t. f. maskinistnndcroffireron af 2:n graden C. F. vV. Snnclstedt, så

som ersiittning för dc siirskilda kostnader han f:J.tt vidhinnas uneler 

kommendering vid Bergsnnds mekaniska. verkstarl fcir öfvervakamlc 

af insättningen or-h profningen af ma skinerna i minbåtarna »Mnnin >>, 

, Frekc>> och >>Gero». ett brlopp af 50 kronor i månadon att utgå af 

fondon tör ersättnings- oeh försiiljningsmedel. 

13. Entledigande fcir kontermnirnlon m. m. ti·ih. B. O. starkelberg från 

förordnandet att vara. chef flir kong!. marinflinaltningcn. 

Förordnande !lir kommendören m. m. E. S. K. P C)TO!l att från och 

mod Llen l nii stkommamle Oktober tillsYi<lare vara chef tör kong!. 

marinförva ltningcn. 

Öfvorflyttning till Kong!. 1\laj:ts flottas in<lragningsstat för kapten

löjtnanten vi<l Kong!. l\Iaj:ts Hottas nya rosorvstat m. m. A. Lind

bäck mot åtnjutnndo af årlig lön af 1466 kr. 67 öre. 

Angåemlo regler ingen af utgifterna nndrr rikssbltons femte hufvnd

titel tmdor år 1888. 

Angående 1888 års an slag till lots- och t:yrinri\ttningon med lifriid<l

ningsanstal torna . 

Angående ntanonlnamlo från kong!. statskontorot af do af riksdagen 

å femte hufvudtiteln fcir år 1888 uppförda anslag. 

Juli 
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13. Koongl. Maj:ts nådiga knngörelse »angående båtsmanshållets siittnntlc 

P: ntkatlS >~ ; >>angåonrl<' antagning rn. m. af numskap vid sjömans

karons varfvarle stam>> samt »angående ntbildamle af rcsorvbrfiil fur 

liottan>>. (Svensk Förfa ttning sr,mnling n:o 46 år 1887). 

22. 

J<'~tilmaktor for A. G. III. 1·on Behonltz, A. W. W allenhcrg oeh J. E. 

\\ 1lcko att vara kaptener, <le 2:ne förstnämnda vid och <len sist-

nämnde i kono-l J-lottan· fullnn H er fUr A ,, S J· 1 j' ·1 
b · ' - ' . ..:L . •lfi( U1Cll1 , T1 l. 

A. T. C. Gyllcnkrok, frih. C. N. Gyllcnstierna , G. H. Lidbeek och 

J. H. F. Corselli att vara. löjtnanter vid kongl. ltottan samt fnllmakt 

fiir grcfvo J,. P. Hamilton att vara löjtna nt i kong!. flottan. 

I\esolntiono1: å. löner för åtskilliga. offieerare inom kaptens-, löjtnants

och mulerlojtna.ntsgradcrna. vit! kong!. fl ottan. 

Kong!. Maj:ts nådiga knngiirolso angilend o :'ltgiirder till nnderht

tando af en rlel flottan tillhörande värnpligtiges instiillolse till va

ponöfning. (Svensk }\irfitttningss~mling n:o 41 år 1837.) 

Att Ko~1gl. i\fn.j:t i nå<lor fnnni t gn<lt lrmnn bifall tilllotsstyrelsens 

undordamg:c hemställan, att rn ledig fyringoniörsbefattning icke för 

niirvarando må indragas, utan tillsvidare f:l blifva. Yabnt.' 

Att Kongl M~j:t i n;!der låtit sig fi'>re<lrng:ts en af liiraren vid na

vig:ltionsskolans i Göteborg skoppsbyggoriafdclning, kaptenen m. m. 

A. Tryggar t u.nclonlånighet afg·ifvon a.nsiikan om an slag till tryck

mng ntaJ en af honom utnrbetad afhanclling i teoretiskt och prak

ttskt skeppsbyggen mctl tillhiiranrle phmcher orh tabeller men 

mod afseen<le på hvud kong!. marinJorvaltning-en dervid anfört fnn~ 

nit rlensamma i eke bör:t hi fallas. ' 

Angående befrielse från rekryterin g· för roten n:o 27 Flink Yid Norra 

Hallands, för roten n:o J 6 vV:t Rs virl Roslags 2:a samt fcir roten 

n:o 100 vid Sm;llands bätsmanskompani. 

Att Kongl ~iaj:t i tl:ldor _faststiilt <let M Kongl Maj :ts befallnings

hatvall(]a t h_a)mar lan ntfa.nl:tdo och af rotointressenter öfvorkhwade 

ntsho· don '>::> Srj)temh · 188G l -t' "' 
" · ' "'o -- - eJ , lVam 1 on clel strörotointressPnter 

for l:atsn;annen n:o 46 Boj l' id Smillands kompani blif1·it ålagda, 

att ttll hatsmannon gonn st aJ-I omnn. <lon honom, enligt giillnnde ]ego

kontrakt, t tllorkiintla löncved af tall och g ran. 

~tt ~Cong!. Maj:t, uppå revisorn vid flottans stution i Btoekholm C. 

G. l!avr~s nllllenlå niga besviir i frågn om Kong!. Maj :ts och rikets 

kammarratts anmarknmgar ;·id granskning af niimnd o stations kassa

JOUrnal ilir år 1884, i n:Jrler funnit skäligt, i fi'<lga om anmärknin

garna rörande ut betaltn. orsättningnr för transport af effekter mod 

tmdanrödj;utdo af öherldagado utslagen i dessa <lelar, ogilla ifr:Jga

varando annmrknmgar; men botriiffancle anmärknin"on :nw;1ondo ut

betalt aflöning utöfvor viinlot af vanlig marschporLfon jonrte tobaks

sklllmg finnor Kong!. Maj:t oj skiil at t i kammarriittens ntslao· i 

i donna del göra ändring. 
"' 
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Ano·i\ende anviindando af bchilllningarne a vissa anslag untlor femte 

JwGrmltitcln fur :'l r 1880. . 

Ano·;londe ersiittning från handels- och sj6fartsfonclcn af kostnation 

"' l f '.J 11 l"tlonb·lt virl Kanso kara11tt1nsplats. 
för förliio·o·anc c fl en _:a \ass \.c 1 c 

,.,,., 1 · Il · C ]i' El·cnmnns 

Ano·åemle kommendörkaptonen oc 1 n t' aren m. m. · : " ' . ' 

boo~·drandc till J\Iiilh r im arn Hltcin fi.ir att öfYrrvaka tJllverknmgcn 

aJ minkablar. 

Faststiillclsc af ritning till en pansarbåt af >> SVC'as». eort. 

Att Kong!. J\1aj:t i nätler funn it god t bifalla, att. 1 Carlskrona. sta: 

tions förråd bofintligtt sliitborracle, före ;\r 1800 gJutna, l,nnonc; m,t 

l l l f.o f··· :·l ··ts t1"ll h t"io·sb jJriS SO!ll fOr t\em km orhalla s, 
une er wnc a ur s~\ } . M' ~ · , 

lluek idw understigande l kr. 5ö iirc loontnorn. . 

Atwiiomlc anskaffning ;tf två hnlansgPviir af kaptonen C. A. M. H.Jl~l

hat~mnrs konstrn ktion, ntt fiir.sö ka s vid under visningen 1 rxen,ts

skolorna Yitl flottans stationer. 

Fiirordnanlk för amiitiircn r. J ' . n. ' ' 
• ( ' T > u r El att hestritia advokatfiskals-

tj enston virl Hottnns station i Ca rls krona. ., . . , . 

Att Kono-L -;\[aj:t funnit go•lt lenma Itbll1 mttl1gt afseonde dc IIIJ(ler

tlåniga h~sviir som o. o. kammm·shif\"nron (r. Ulf!" anfört 1 m:leth~mg 

af c. o. knmmnTskrifvaren J. J. A. \~Tossmans ntnammng bll l"llll

marskrif\"arc vid !lotta ns station i Storkholm. .. . 

Att l , ··l l\1·t)··t 1. n1dcr funnit "Otit befria rotehtlll arne for n:o 112 
\_Ol1f, . c~ · c o 

. 

Kil vi 1l Ölands 2:n Mtsmanskompani från den , genom KongL ~Lt.r!s 

bcfnllningshafnnnles i Kalmar hin ntslag •len 7 November 188D, 

ålagd<~ l;yggna1lss kyl•lighoten lllldor mm1rmule båtsmannens tJonsto

tid mot orliiggantlo till båtsmmmen af den hushyra , hvarom ohCI

cnskommelso kan dem emellan t riilfas. 

Atwåen dc t illståntl för en 1lol af flottan s manslmp att C'mo~tagn en 

nf ],0 111iten fiir stii•lcrnH s brandstodsbolttg fiir liisogemlom . ofverlon: -

1 t .f. 1··1t ·0 11 ·1{. ;;o lTonor fi.ir rårlio·hct o r~ h raskhet v1d olds.-a-
n;H. oTa 1 1 \ .<- 1 • v ' . u 

dan t' Carlskronn tlon 28 Juli rl. iL o • . 

Att tliro.Hionon öfvcr amirnl itr ts-higsmanskassan i narler bltfvtt an-

b ,f'· ltl .. tt s·'t skmdsamt ske kan , fullgijra det redan 1877 den 22 

C ,l l U r l 'l , , 
•· · 

l t 

Juni erltii llmL nppdragot att upprätta nytt forslng till reg cmen c 

fi.ir knssans styrelse oeh ft.irraltning. .. .. 

Att KOiwl. i\Iaj:t i niitlcr funnit gotlt mctlgif1'a att, for rmstalla;1tle 

af en e;tr;, liirarr vitl navigat ionsskolan i Wisby nnder lasarc~ 

1887- 1888, i h'in•lelso cle1·antal0t komme ~tt öfi'OTSttga 4.0, !na 

unllor hittills bestiimtla viikor anviimlas ett helopp af hugst lDOO 

kronor. 

Att Kong!. .i\Llj :t i nitder fi nmit gotlt met~gifv~L att, ntaf hehållnin

o·on å do för uppförande af en tiindstatJOn a VostJ·a Hii stholmen 

" . 1 · 1loJliJet till Carlskrona anvisade medel, mä t ill det ml namntlc 

v11 u 
. . ·n t · 

hyggnatlsarboto tjonstgöT<lllllc bcfiil och lllldcrbcnil v1d forh 1 \a 1011011 

:::!cp t. n. 
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utbotalas dagarvoden, nomligen till fortifikationsbcfiillwfl'nrcn oeh 

kassören 2 kronor hvanlorrL samt 50 öre till on underoffirer , ln·ilb 

dagarvoden , tlir den tid byggnadsarbetet å V cstra Hästholmen p;l

gittt, beriiknats till sarnmanlagtlt G88 kr. 50 öre. 

Att Kongl .1\Iaj :t oj funnit skilJ att lomila bifall till rhefons ;'t kor

vetten »Norrköping», kommendörkaptonen ;If l:a graden m. m. J. C. 

Ostonnan , nndordil.niga. fram stä llning att till do å koncttcn tjt'nst

görantlo 21 skeppsgossar , h vilka rlels voro kommondl'rade i stället 

för 3:o klassons sjömiin, dels f}-ld e det i besiittningslistan ingc!C' ntlo 

antalet s keppsgossar, sjöaflöning nnclor korvettens expedition fingl' 

ntg·;t mod 20 öre för tbg. 
" 

Att Kongl Maj:t oj funnit godt a.tt lomna bifall till chefens å pan

S;lrhciten >>Svea >> , konunrntliirkaptcnen af L< graden m . m. J. C. R 

Christorson, gjonltt hemställan att l 5 å pansarbåten såsom eldare 

l G. 

kommendcratlo, men ej s;lsom sti llana aflöna.do 3:c klassons sjömiin, 

L.ätsmiin, tll;t erhålla sjöaflöning i likhet med ldassificor;Ido eltlarr . 

Oppot bref på nfskod för kaptonen vid kongl. fl ottans permnnonta 

)) 

reservstat m. m. C. H. Smodberg. 

Ang;lende anbud å byggande af on pat1sarbåt af >>Svoas» cert. 

Angående inköp af on lotsverket tillhörig kutter. 

J,öjtnanton G. af Klint tilldelad ett års stipendium till belopp mot

S~'arando :2000 francs, untlrr a.n stiillning i franska ropnhlikons örlogs

t.)enst. 

Att Kongl. l\Iaj:t i nåder funnit godt tilldela hvnr och en af vcrk

mästnrnc å flottans Yarf i Carlshona Frans August Svensson onh 

Daniel Fredrik Sandberg rtt exemplar i gnid af metlaljen utaf G:te 

s torleken mer! in s krift >> fur nit och redlighet i rikets tjenst >> , att i 

högblått band med guLL kilnter biiras il bröstet. 

Framlidne fyringeniiiren Santioils cnka. It!a Sanllell födtl Hao·striim 

i nåder tilldelad on nt1degåfm för en 'gång af 300 'kronor , ntt ntg,{ 

från d et i staton f(ir lotsverket inllevarando il r till extra utgifter 

anvisade anslag. 

Pullmakt för löjtnnntcn G. W. D. Ljungqvist ntt vara kipton odt 

för underlöjtnanten C. C. Engström att mra löj t nant i kongl fl ottan . 

l<'nllmnkt fur kaptonen m. nt. vV. T. Schyborg att vara. kommen•liir

kapten af 2:a gratlon i kongl. flottan s resen. 

R esolutioner å lön för kaptenerna. O. G. R. von F cilitzcn och J. E . 

Wilcko samt f(ir löjtnanten grofvo J,. P. H amilton. 

Att Kongl l\Iaj:t fnnnit godt i n itder modg ifva chefer å litrtyg, 

som p;l expeditioner till vamwrc klimat beonlras, att läta upp

handla ett ntössöfvcnlrag af hl"itt honHtll styg Jör hvmjo mnn nf ge

mens kapen sa mt att don dernf Hiranlodd<t koRtnad bestrifht nr 1lo för 

expeditionen nfsctldtL llletlcl: skolande, efter expeditionernas slu t, 

lwad nta f iJrågavnrn ndo plttgg lU finnes anviitlllbart inlevereras till 

vederbörande förråd. 
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Nådigt bifall lommtts till k. lotsstyrelsm~s anhåll~n att. t~r lwar oeh 
en af de åtta lotskaptensexpeditionerna 1 nket matte fran och med 
i'tr 1888 anskaffas uLL exemplar af statskalendern samt kostnaden 

härför utgå af do i lotsverkets stat uppförda anslag till skrifma.to-

rialicr och expenser m. m. . . 
Kaptenen m. m. C. vV. T. von Eekermann tilldelad flyttmngsh.Jclp 

med 180 kronor. 
Ang:l.ende n:l.rlegåfvor från invalidhusfonden till afskodado personer, 

som tillhört flottans militäm kårer. 
Att Kongl. JIIIaj:t funnit godt i nåder förklara, att viiboln vifl lwar
hvanlcra af Hottans stationor skall haJva likt värchghot mefl flagg
umlorofficor vid kongl. flottan, >ifvonsom boriittigarl att bii.ra i kom

mancloväo· fastst>i ld uniform. 
Angåend: fördolnmg af extra. anslaget får år 1888 till artilleri-

materiel. 
Nådin-t bifall lenmats stationsbefälhafvaren i Carlskrona. att utlleb 
bbncl en del af Hottans manskap, som utmärkt sig virl olflsvåda n 

florstiides den 28 Juli, ett af bankdirektören F. Gjm·ling lomna (lt 

penningeholopp af 100 kronor. ... . 
Att Konol Maj:t i nåder funnit godt tilldela lotsformann en v11l 

Strömstads lotspbts Julins Renriksson ett cxemphtr i silfvor af me
lla.ljen ntaJ 8:de storleken med in shift >>för nit och redlighet i rikets 

tjc1~st'>, ntt i hiigl>lått banrl mofl gnla kanter biiras il hriistct. 

Officiela ·underrättelser. 

Sammandrng nf kongl. uret', embetsskrifvelser m. m., utgåup;ua 
fråu kongl. sjöforsvarsdellartementet 1mder 

Oktober-December 1887. 

Oktober 4. 
14. 

" 

" 
28. 

" ,, 

Angåondo ersättning for sjöbevärings inställelse till vapeniifning-. 
Flyttningshjclp tilldelad kommendören m. m. K. Peyron. 
l<'lyttningshjelp tilldelad kaptenen m. m. A. W. ~Wallenberg och 
nndcrlöjtnanten H. Gulda. 
Angående underställ åt förre oldaren å lotsångaren >> Göteborg» J. 
E. Eriksson. 
:Fullmakt för grefve K. A. Posse att vara underlöjtnant vid kong!. 
flottan samt fullmakter !ör C. G. Norsolius och H. O. P. Gylden 

att vara underlöjtnanter i kongl. Jiottan. 
lTnllmakt for C. E. I sberg oeh grofvo C. vDn l<' rischen Riclderstolp(' 
att vara underlöjtnanter i kongl Hottans reserv. 
Angående slopning af ångkorvetten »Thon>. 
Att Kongl. 1\bj:t i nåder funnit godt tilldela hvar och on af fö l
jande personer, neinligen mästerlotsame vid Slite lotsplats Lars 
Pettersson, 'id Väderöarnes lotsplats Carl Ferdinand August Olsson. 
vid Uöteb01·gs lotsplats Alexander Eriksson och Abraham Eliasson , 
lotsförmannen vid 11-örö lotsplats Johan Christiansson samt fyrvali
taran Yid Svartklubbens lots]Jlats Andors Porsson vV essman ett 
exemplar , i silfver af medaljen utaf S:e storleken med inskrift: »för 
nit och . redlighet i rikets tj enst», . att i högblått hand med gnb 

kantor å bröstet bäras. 
l<'lyttningshjolp tilldelad löjtnanterne H. Palme och N. E. Andcrssun. 
Juris doktorn J. A. Thurgren tilldelad ytterligare understöd af lUO 
kr. fOr on af honom ntgifven handbok i svenska roterings,·erh't 

m. m. 
Nov. 4. Stat för fördelning af terminsafgifter vid sjökrigsskolan inellan dcr-

st>idos anstälda lärare. 
Att Kongl. i\laj:t i nåder funnit godt hngna förre kronolotsen Yi1l 

Arl,wlma lotsplats Erik Ersson med en nådegåfva af 80 kronor att 
utgå af behållna lots- oeh f)Tmedcl. 
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Fullmakter för kommendörkaptenerna af l:a graden m. m. J . C. 

Osterman och grefve A. T. P. Cronhiclm att vara kommendörer i 

kongl. fl ottan. 
Fullmakt för löjtnanten i flottans mekaniska kår H. H. Krntmeijer 

att vara kapten i nämnda kår. 
Att Kongl. Maj:t i nårler funnit godt förordna att 22 st. 23 cm. 

bombkanonslupslavettago, lO st. 24-'ib:ga dito, l st . 6-11 :digt äldre 

svänglavettage samt 23 st. 3-'ll :ga bombk:lnonslupslavcttage ti 11-
höriga Stockholms station skola, såsom för dera s ändamål oanvänd

bara, slopas. 
Att Kongl. Maj:t i nåder funnit godt förordna, att afskrifnings

proeenten å torkad frukt skall, för såvidt denna artikel vid utlcm

nandet från förråd eller uppbörd undergår vägning eller mätning, 

tillsvidare beriiknas lika med den i 1812 års afskrifningsreglemcntc 

för artikeln sviskon bestämda eller tre procent. 

Att Kongl. Maj:t icke funnit skäl bifalla ifrågasatt ersättning till" 

umlerofficerare m. fl . å korvetten »Norrköping,, sommaren 188'7 för 

gemensam bonlhållning. 
Liknande embetsskrifveisc for underbefäl et å pansarbåten »Svea». 

Flyttningshjelp tilldelad löjtnanten frih. G. O. af Ugglas. 

Det af chefen tör Södermanhtnds 2:a båtsmanskompani anförda he

svärsmål öfvcr Kong!. Maj:ts hcfallningshafvandes i Södermanlands 

län resolution, hvarigonom, uppå vederhörande rotehållares ansök

ning, anstånil hlifvit bevi ljadt till don l Augusti 1888 med full

göramle af åtskilliga vid forrättad syn å torpet till roten n:o 65 

Eke förelagda reparationer, har Kong!. 1\iaj:t funnit icke förtj ena 

afse.ende. 
Kong!. Maj:ts nådiga kungörelse angående den tid, inom hvilkon 

anmälan till vakanssättning vid båtsmanshållet ska.!l cga. mm. 

(Införd i Svensk Författningssamling 1887 n:o 92.) 
Angående reproduktion af planeher öfver fartygstyper inom olika 

mariner. 
Att Kong!. Maj:t i nåder funnit godt tilldela kommendörkaptenen 

af 2:a graden n1. m. J. A. V. Bmckström för utarbetandet af on 

lärobok i sjöhigskonst ett arvode af 3000 kronor. 

Arbetsplan och stat för sjökartovcrket för år 1888. 

Af Kong!. M:a.j :t i nårler fa ststäld stat för sjökartaverket att tilläm

pas nuder år 1888. 
Nådigt medgifvande för chefen å kanonbåten ,,Gnnhild» att utdela 

en emottagen gratifikation af 50 kronor till kanonbåtens underbefäl 

och manskap for den hjelp de lenmat vid briggen »Marias,, tagande 

af grund. 
Angående stipendium för 2:a året t ill löjtnanten A. Ekström under 

anstiillning i fransk örlogstjenst. 

Dec. 
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2. Kamma.rskrifvarcn vid flottans station i Carlskrona R. Stmwenber•Y 

beviljad tjcnstleclighct mulor ett år från den l Januari l888 pf~ 
g mnd af lälmrebetyg. 

V. Angående förändrad inredning af fregatten >>Vanadi s>> till kadett

fartyg. 

16. Ang1cmlc uppförande å stat aJ en ny flaggmans lön . 

övpct urcf på afsked fi.i r konteramiralen i kong!. fl ottan m. m. frih . 

B. O. Stackclborg. 

Öppet brcf på afsked för kommendören i kong!. flottan m. m. grofve

A. T. P. Cronhiclm. 

Fullmakter for N. J. M. Hallström och A. I<'. H. Klintberg ;ttt vara 

kommendörkaptener af l:a graden vid kong!. Hottan med lön. 

I<'ullmaktcr för C. O. Ljungqvist oeh F. W. Lcnnman att vam kom

mendörkaptenor af 2:a graden vid kong!. flottan med lön. 

Fullmak ter för I<'. Carlson oeh D. U. IV. Limler att vam kaptener 

vi<l kong!. flottan med lön. 

Fnllmaktcr för A. B. Kleman och O. H. Stenhcrg att vara löjtnan

ter vid kongl. flotta n med Ji",n. 

Fullmakter fo r E. O. M. Oldborg och A. T. Thnnbcrg att vara 

kommendörkaptenor af 2:a g raden i kong!. flottan. 

FuJlmctkt för O. W. Nonlenskjöhl att vant kommendörkapton af l:a 

graden vid kong!. Hotta ns permanenta reservstat . 

Resolution å löner för åtskilliga offiC'crare vid kong!. flottan oeh vid 

kong!. flottans permanenta reservstat. 

_\ngåendc til!ddandc af ett lönetillskott till nuvarande innehaJvaren 

af ehofshefattningon i kong l. mari nfUrvaltningcn. 

Att Kong!. Maj:t i nåder funnit godt förordna att till kadetter vid 

sjökrigsskolan må nästkommande höst antagas ynglingar t ill ett 

antal af 15. 

Angåondo andra ålderstilliiggct för f\ircs tånclaren !lir nautisk-meteo

rologiska byrån. 

Att Kongl Maj:t i nåder funnit godt medgifva, att ett antal af 

1000 exemplar utaf en af kctptonen m. m. L. A. Hnbendick utgifvon 

broehyr »Om båtsmanshållets vaka.nssiittning oeh nyn sjömanskåron >> 

må inlösas ti ll ett pris af 18 öre cxompla.ret samt öfvcrsändas till 

båtsmans kompanicheferna. 

:22. Stat for k. flottan s mariningemörstat, att tillämpas från oeh mc<l 

den l Januari 1888. 

Att do på fö rsök antagna. spisordningar för fri ska å flottans fartyg 

samt for besättningen å detacherade minbåtar skola t illsvidare till

lämpas. 

Angåondo nåclegåfvor till afskedado personer, som tillhört flottans 

klh·er. 
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Dcco. 22. Ang1"tonde faststiillande af stat för flottans sjömnnskår. 

:Fullmakt !vr J. E. Dahlin att vara amiralitetsråd i kongl. marin

förvaltningen. 
Angående stater för lotsstyrelsen o(·.h lotsverket år 1888. 

•. 




