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Officiela underrättelser.
Uttlrag af generalortler för November och December 1889.
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Bifall till löjtnant H. ron Krn scnRtiema s nn<lerd åni ga an siibn om
;) års tj enstle<ligh et fr;] n oe;h med <len :20 Docomber 1889 fur an,.;hillnin g i itali ensk u rlug-~ tjc n st.
~ådi gt medgit'vmHlo fö r kommendörkaptene n E. U. H cijk enskj uld att
fortfarande bib·a don för offiee r i kong!. Hottan s r oRorv fn st stäl<ln
kommondörka.ptons ttnifonn.
Att kaptenen O. J,indbom tillsr idare skall tjcnstgiira så;;om adjnta.nt
hos eho fe n för Hottans stal! .
Att friln <len l Jnmtari H>UO k<Hlr ttcrnn i kung l. sjiikri gsskolan s
G: e oeh 5:o kla ~ser sk ub vara nmlcroffi eeraro af 2:a grad en med
viirdigh ot Jure flottan s l> friga tuHlcruHie.orare af samma gr:ul, samt
att kadetterna i skolan s 4:c oeh 3:o kla sser skob vara mHlerofficcrskorporalc r med fiiretTiide framför Huttan s ufriga nndcroffircrskorporal er;
att utnämning af kad etter till undcrol'fker mc•l fttll rnakt giircs
nr eh ofon lur kong!. sjölursmrsdepartcmcntet på. t<irRla g af chefen
l'iir lwngl. sj ökrigss kolan, samt att uppfiyttning af ka.dott ti ll undcroffit:erskurporal glires af d wfeu tör sjökrigss kolan ;
att kad ett uppHytta s till undoroffi ccrs korporal, sil snart han uppJ) ·lt fonhingama för nppHyttning i 3:e kla sse n, samt att befonlr;m
t ill underofficer af 2:a graden s ker, så snart ha n nppfylt fordringarna tör uppHyt tning i 5:e kla sse n.
Att ångfartyget Kare och minbå ten N:o 7 må stiillas till varfseh etl•ns vid i:ltockholms sta t ion turfogande i o~:h fur an stiillaudo af fursök med en af extra in g·eniören L. A. L. Suderström konstru erat!
a pparat fUr djupreglering aJ flottans sj elfgåend e minor; samt att
minutet en efter slutade försö k skall afru sta s or:h uppliigga s.
N ådigt motlgifm n<le för ext r a. ingoniören A. M. A. von E ckermann
a tt emottaga och biira ritldarctoe;kn ot af Preussiska R öda Örn s-onlon s
3:e klass.
Att kommollllurkaptenon af 2:<t g raden J. A. Ekelöf of'tor aH . kommomlörlwptcnen H. G. W es tman t. v. skall vara chef for Stockholm s
sta tion s exercis- och undcrbcfäl sskolur, samt att kommendörkaptene n
af 2:a g raden C. l\I. In gclman, med bibeh ållawie nf ch efskapet för
8:o, 9:o och lO: o mn.tr oskompanioma , uJ11l cr komm endörkapten Eke-
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liifs sjökollllllCJHl<Jring·, sblJ förest;\ chefsk;qwt rör ufV<IllllClllliHb Skc'Jor; iiJvensnm att kommendörk:J ptcncn A. A. L. Pnl:JJl(\cr mod hi\whållnmh' af chefskapet löt· t'kipngoLlt>partcmrnkt t. 1'. sbl! Y<ll':t
lotlamut i lltHlcnisning·;;lmmmissiunen vid Stockholms statinn.
Nådigt motlgihandr fiir umlt>rliijtnanton i l;ongl. Hottan s r osen C.
vou Frisc:hcn l~idder~tolpo att inum riket biira Ilen fijr lltHlcrlöjtnant
i lwngl. flottan s rosurv anbefallla ]Kir<illr.lriigt.
Bifall till ktptoncn A. L. H<Lmiltons untlenL'iniga ansökan um td
m~\ nallers förhingning· å tjenstlc<lighet, r ii knatlt från ud1 mml tlcn
27 NoYcmbcr d. :'i.
Bifall till konteramiralen K S. K. l'oyruns !lndcnl:lniga. ansiik:Jn ~>!Il
en månaLls utrikes tj onstlcdigltet friln och mod Llcn ~(5 Nov. d. å.
Nåtligt modgihamle att fregatten Vctiwdis må furläggas tnHlcr repamtion.
Att ångfa.rtygot Sl.'äldlllön s kall uppliiggas.
Nådigt tillstånd för samtliga officerare och voLlerlikar å kuncttcn
z,'rcja att omottag;t otoh hiira tl om af H. i\Lt Snltancn af Tnrkict
tilhldado onlcm;tcekon.
Att ~ingfartyget Valkyria/l skall afrustas ucli nppliiggas.
Nätlig tillåtelse fcir ttpplJlinl smaskinisten oeh sex sjiimiin ;\ korvetton
111rcja att emottag;c och Liira tlem af H. 1\Lt i:litltanen a l" Tmkict
fiiriimde motb lj cr.
~ådig tillåtelse fur lwptonen A. Bc(,n att emottaga. och Liira ritldaretecknet af Annamitiska Dra konlon.
Fdn och mod don l Jann;cri 1800 furiindmt!e tlistinktiunstcckcn för
kong:]. sjö krig~:> lwlan s lmdettor samt faststiillelse ar motll'llor till
tlessa distinktiunstockcn.
Att kaptenen vid kong!. Jiottans reser v C~. J. Klingspor från oeh
med don l April 1800 och tills1·idaro skall vara che f' för Tjusts neh
Öst01·götlands b;}tsmanskompanicr.

Sammantlrag af kongl. href, embetsskrifvelser m. m., ntgån!!,'na
från kongl. sjöforsvarstlCJlartementet lUHler
Augusti-November 1889.
Aug.

clO. FullmaH för C. J. Carlsson att nua förc ståmlarc för navigationsskolan i Carlshamn.
AngåOJulo återbesättamle af förest:lnclareboL\ttningeu vid navigationsskolan i Carlshamn.
Kaptenen vit! kong!. Jlottan. H. Carlstolit tilldelad en g-ratifibtion
af 400 kr. för utarb etandet af on >>minliira>> .
Angåonde vakanssiittning af en båtsmansmtc vid Uotl<Lnlls 2:a kom p.
D:o d:u vid Norrlalllls il:o.
Bifall till unclenlZtnig an sökan om ntbetaiancle till f. d. båtsmannen
Smilkopps enk<l af on honnos man tilld elar! nåtlcgåt'va frän irmdidhu sfonden af 15 kronor.

Aug .

Sop t.

Fyringoni(ircn C. J. D. SaiJ(lells cnka tilldelad on u~ltll'gtlfva :1f 300
kron ur.
5. Angitcntlo tillägg till lot.sledsfiirtcekningon fiir R:1tan s lutsplnts.
AngJcndc pension åt afskOLla.do båtsmännen Mahnberg ueh Lnsk.
Angiiomlo pension iit förre Låtsmannon Siikor.
l•'L'>tTO ol1larcn å lotsi\ngarcn Götcbory J . E. F.rikssun tillilelatl ett
understöd af 300 kr. jemviil fiir innovaramle iir.
Bifall till matrosen vid 9:e kump . n:o GO Svanströms ansiikan att
före nppn<tdtl myndighcts,\lder erh ålla nfskcLl nr kronan s tjl'n st.
10. l 1'11llmakt fi·n· C. 1\f. Ingclman att 1·ara kommer11lörkaptcn af 2:a
gr;ulon vid kon,c;-1. fl ottaLL
Fullmakt för J. vV. LannorstirrmL att vara liapton vid kungl. Jluttan
JIJULl ll>n i denna grads 2:a klass.
Fnllmakt fur K. Hj. A. Pl'ttorsen att vara k>jtuant 1·itl kungl. llutt:lH.
" Resolntionor ii kaptenslön i J:a !da ssens fcir kaptonen vit! kongl flutA. U. M. von Schonltz.
Öppet Lrof p[L afskcd med pension fiir diroktören H. A. Grahm.
F,tllmnkt fiir J. Th. Pih lgren att vara diroHör vit! ]; ongl. ll otbns
mariui ngen iörsta t.
Förordnande för O. R. Lnndberg att tillsvidare bestrida in goniörstjonst l'ill kong!. flottans mariningeniörstat.
Föronlnamlo för H. H. Lilliehör>k att tillsvidm·c va ra tlirelitör vid
kungl. Hottans tnariningen iörstat.
Förunlnantlo för grefl'c E. H. A. Mörner att tillsvidare Y<Ua inguniör
vill kong!. Hottans maTiningcniörstat.
ltcsolution å ett extra ingeniiiron vid kong!. Hottans mariningonil'>rstat C. E. G. C. Sbmrt tillagclt miningoniörsarvodo.
Resolution ,", ett extra ingeniiiren vid kongl. flottans marinin go ni örstat I. A. Eng>;tröm tillagdt arvode.
l{esolution uppå extra ingeniiiron vi<l mariningeniörstaton W. Jacubsens nndord;lnig·a ansökan om afskcd.
Öppet bref på af'sketl med pension fl'>r knmcrenn·cn vid mniralitctskri g~m:tnskasRan G. W. Cinnncnlahl.
Att en Lirarobefattning vid navigationsskolnn i (}ötc]Jorg- skall fnln
och mrtl instundatHle his~lr imlragas.
En scirskild ersättning af 500 kr. bev iljar] ,.,fvorlntsen af l:a grad
J. A. Thorslll!Hl.
Tillstilnrl för iifl·cnlirrkti'>ron ooh eholen J\ir mnriningcniörsbitPn att
beordra LlirekWren H. H . Lillil'llöök att afrcsa till ntstiillningcn
Paris m. m.
Vakanssilttning af en L<ltsm:msrutc vid Norrlands 4:c kompani.
Afslag å naYigatiunsskoleLirarm Bolins ansökan, att ehuru han icke
hnnni t fnllgiira tj enstgöringcn si\>; om hofiii å fart!'g nmler hela rlcn tiLl
som crfonlras för att söka förcståmlarebobtttning vid navigationsskola ,
han likviil måtto v<ntla J[irklanHl bel1örig att söka sådan befattniug.
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An g·;1end o

IIJ•],Jtan<llin~

af lmm t pri sm:tii skt kntt.
af r n h:1tsnwn sr otr. vit! Bull u:; l :a. knmJ!a ni .
Löjtna nten C. (}. l•'lae hs tltHl enlåni ga an sö kning om hcfrid >il' fra n
ntgit\·a ncl e af ett h onom affnrdra d t e rsi i ttn in g~h e lopp fö r kt>stn:11lcn
f<ir söl, atHl cns t nmspor t fril n H ong kong t ill E ngland afsla gcn.
Ang;lundo C. }'. Siifboms untlcrd;l niga nnsi.i kan att ;tf n ~t l vanb
befriad frå n ;ttt siimla s till armt)uns dis(;iplinh>tnpani.
'27. Ang!lrntlc berättelsen om förriit tad g<'nuralmönstrin g ntetl vestra
tli strik trt af' fl ot t an s hiits manshåll.
F ör nnlnando för ingeniiiren vit! kungl mariningeni örsta tcn J . ·G.
Branno a tt t ills1·ida rc vam i.i fverdire ktö rsassistent.
Angii.c ntlo ;'i tgiirtler till su mln gs fri <lons 11ppriitt h ållan tlc.
Ang:l endo tj cnst oborökning Jör (ynnii staron C. J. P ettersson i odt
for buriittigan tlc till pension.
Komm endören R. von H etl enbe rg fö rklarml ber iit tiga d atl, und er
1lcn t id han a f' riksdags mannauppdra g ,·ari t förhindrat] a t t hestrilin
sin uefatt ning vit! fl ot ta ns station i CarlHkruna., f;l 11pp1Jlir;l sina
a.ll önin gsfurmil ner vid Hottan , s;\som 0 111 han varit i verklig- lje nstgi>ring.
Afsla g i ft·;iga om fårh öjda tjonstgörin gspenningar fö r kammars krifvaren J. E. Lindahl s;lso m t. f. bo kliitln adRfi.ir val tarc.
Ang;lcnd o n;l degåfvor till afskcdatlc personer, som tillh ör t fl ottan s
k urer .
5. J.\tllnwkt fij r frih . L . Akc rltielm att vara 1\jj t nant vitl kong-l. li<•tian.
Full ma H l'i.ir G. Ph. von Kru scnsticl'!l<l att var;\ kommcnd örka pte n
af' 2:a. g raden i kong-l. Jl otta ns reserv .
Han clling;tr fra n g·encral t ull styrelscn oeh skc ppsm>i t nin g-söfl'crkon t rolliircn, angiientio ommiitning af brit ti ska. far tyg, <-.f,·erlcmnatlc l ill k.
utrik o;;tlopartcmcntet Jor i nletlnnde af unde rh andlingar.
Om ;mviintla.n tlc af till kri gsbruk odugli ga bombkanonslupar o~ h
kanonJ tt!lar.
Ifråga sa tt ;ltg ii.r d fur he roda ntio af ka sernu trymme vid Huttan s station i Stor-.kh olm skall icko f(ir niirva ra ntle till någon K. ilf:ts vidare
å tg>inl fö ranleda.
Om di sposit ion af 1lcn utaf f. d. marindirektö ren H. lrra htn tnn ehafda hostiillsliigonh ct.
Expropriati ou af mark JUr on fyr på HvenR östra ku st .
Ma sliinistcn å ;l ngfar tygct Rin!J A. W . Malm strli m tilltlt>latl ett
exempl a r i silfvcr af medalj en af S:o sturlcl,e n med in shift: , ]Jli s
quorum mern ere labo res».
Angitontlc Ya bnssätt nin g af en hiit f'mansrute vit! Siitlra i\Iij rc 2:a
komp:mi.
Angående vakan sRiitning ii i' en båt sman sr ote vi d Boltu s l:a komp.
Kommendören G. R Ul ff t illdelad fi yttningshj elp mot svaramlc 10
" procent a f ha ns innehafvandc b sta lön.
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An gilc n<l c c. o. k:tmm :m·d; ri l:l•;n·o n C. G. F. U lfl's hos,·iir ,.,fve r iiterlJcsiitta ntl<) nf t' ll kauun ar,; kri fva retje nf't vill ll ut ta ns sbtion i f:l tu...klwlt n. K. ) [:t li nner shli gi att, nll'tl ll]' jJhi ifva ntll• af nw rin fu rva ltni ngnls iif1·erldaga<h' heR ln t , fi> rkla ra rlt'n fö r H. A. Sd w nson metlddade fnllnwkt h:tfm t ill a.ll l' itla ro kra ft och verkan Jii rfallit sa mt
;mbcfallcr marinföna.ltnin ge n a tt ~ ifdgal'a ntllllc kamnwrskrifva r ctj cnst ut fiinla fullmakt fur Ulff.
J2. \ ' ika r ia tse rsiittning· åt r cse rvnnderl uj t nnnten i ll ottnn G. O. J . Ca,·a lli i fö lj d af Liraren vit! nav iga tionss kulan i Giitobor g f. ll. underlöjtnanten H . A. Rcntcn;k ii.iltls tjcnstled ig het best ämmes t ill 11 2
kr. 50 i.i rc i mil naden ntö fvc r 1le 37 kr. 50 ii rc, som inncha fv aron iir
pli gti g a fstit af sin <l löno!\inn<'inor.
Löjtnantc rn;t H. O. C. von Arbin och N. A. T clarulcr tilldoJario
flyttnin gs hjelp mot s1•ara mlt' 10 proc. af deras inn ehal\·ando fasta lön.
J.'örn• na ggskuppa ren J. l{eltn ström t illdelad ett exemplar i g uld af
medaljen ubf 5:te st~> rl c k on med in Rkrift : »fii r ni t oeh Tetlli g!tct i
rikets tjcnsb>.
Angi'tentl c fördelning af k rmin safgifter vid kungl. sjökrigss kolan
emellan demt>irleR austiilLl c liirarc.
Angå.cnrlo pension fur fo r ro båtsmann en N. 1\L Samuelsson Lind.
Angiicnde pension fli r furro da g lönaren C. i\L Carlsson.
An gåcntlo vaka nssiittning af en l!iitsman sroto l'itl Bohus l:a komp.
18. Angåend e lurrii ttad genoralmönstring med en del af flottan s tn a nskap .
Flyttnin gsltj clp mot svarande 10 proe. af iun elt;t fvandu li.in tillri olad
kaptonerna W . E. Elc rs nt'h C. L. A. J\'fnntho.
Og illande af en af kammarriit te n gj ord anmiirknin g mot ll'•j t nanten
G. H. Björkmans riikning öfvcr kustnador , som Björkman oftrr att
år ISSS i Gibral tar for sjukdom ltafva afpoll t>t terats från kor vetten
11,rcja, f:ltt 1·idkänn as nnder vic;tclson dorstiitlcs oeh r esan derifriin
t ill Ca rlskrona .
Ang·iiondo underd å niga bcs1·iir i fråga. om ll]l]!l å telsc af jor<l till båtsmann en vicl ~orrl a nd s 2:a komp. N:o l G \Vedin.
Ett ersiittnin gRbclopp af 75 kr. ]Jevilja dt mästerlotsen G. Sjöblom
fu r en fo rl orad lot sbå t .
Vaktmiista rocnkan S. C. H enriksson t illtiela d on nållog Mva fur en
gå ng- a[ 50 kr.
2:) . }'nllmakt för frih. C. U. von Ottor att vara vieoamiral vid kong!.
Hott an.
F ullmakter för H. A. Pal me odt H . G. W . ·wrangcl att ,·a ra kaptenor l' itl kong-l. flottan.
1•\tllma kter för JI. A. J\L E ne,.;trii m och N. S. T. Anka rer ona a tt
Yara. l iij t nanter vid kongl. flot t an.
R esoluti on ;I l: a kla sse ns kaptenslön för kn.ptetwrna A. W. W:tllenberg och J. E . Wilcke.
Fullmakter lur H. H . K. Eri cson, C. F . W. Ribon, C. A. H . Virg in ,
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F. G. E. Bergman , A. H. Gis iku, L. E. Arnelius, A. 1\Icistrr. C. H.
A. Lcehe, A. H . af Petersons, I . P. B. Nunnan, friherre C. E. L.
Lilj enerantz och A. Prytz att vara underlöjtnanter vid kongl. flottan
samtlige mod tn rbcriikning från exmn ensdagen, don 21 Oktoher.
~5. l•'nllmakt for A. F. Borgman von S(:h inke1 att vara und erl öj t nant i
·
kongl flottans resorv.
Fullm;tkt för O. R. LutH!berg att Yara ingenior vid kun g l. flottans
mariningeniörslat.
Viikor Yid insiittning af medel i lifriintcanstalt för rcservofli('.erarc
i flottan .
Ang<tcnd o t. f. inspektörens vid kun gl. lotsstyrelsens boonlrandc att
fij rot.1ga on resa. t ill Danmark
Tulll'rihot bev iljad !Or on till minhiiton Bt,:nks lllinuts kjut nings lnb
hurande del.
Ett bclllpp nf 150 kronor m;l utbetala s till hvar(lcra af tro .,nkc:
ra.rr, konun endcradc såsom spccialckvcr Yid k tekn iska hi'•g;; kolan.
fiir utgifter fur liirobueker, ritmatorialier m. m.
Ett lJclopp af 2000 kr. anvisadt s;1som bidrng ti ll tryckningHkoHtnadcrna for »Svenska flottan s historia !iron 1522- 1G3·h författad af
intendenten A. Zcttorston.
Förre kronolotsen E. Ersson tillerkänd en nådeg.Jfva af 80 kr.
L l<'nllrnakt för P. W. Uynthcr att vara kamrPrare vi(! amiralitctskrigsmnnsknssan.
Angående forhyrand e af cmbctslokal fur k. lotsstyrclscn.
LUjtnantcn O. R Syh·an, kommondNad såsom spceialclr v vi d k.
tekni s ka högskolan, tillagd inqvarteringsbidn1g, bcriilmadt efter 400
kr. om året.
8 . Öppet bref på afsked mc<! pension for fö reståndaren för naviga t ionsskolan i Gcf\ e F. L. Ågren.
Ang;lc nde nådoycdermiilc till ittsk illiga vit! lotsve rket anstiildn personer.
Löjtnanten H . von Kru scnstiorna, hvilkcn under den 2 No1•crnber
inncv. :'\r blifvit bcy iljntl 3 års tj enstledighot for anställning i k.
italienska urlogs marinen, tilldelad ett års stipendium af 170 f_ s ter!.
Tillstå nd frjr 1·arfschefen i Ca rl skrona att for artillerimu seet emottaga ;ltskilliga skiinkta ammnnitionsolfckter .
lG. Ang;lcnde tilliigg t ill lotslcdsfö rtcekningr n fur Furusunds lots plats.
Direkturen Yid nmriningeniörstatcn H. Lilliehöök tilldelad fiyttningshj elp mot svarande 10 procent af hans fa sta lön.
Ang. ifrågasatt nådcvedennäle till förste vaktmiista rcn C. A. B.cse1L
Ang. pe nsion liir två afskedade båtsmiin.
Ang. vakanssättning af en rote vid Bohus l:a, kompani.
Löjtnanten S. A. K:son Na.tt och Dag t illticlad an ([r;t årC'ts st ipPndium al 150 P. sterl.
Angåonrlc undcr;;töd åt J'y rmktareenkan K. E. Ån1nder.

Officiela underrättelser.
Sammantlra.g af kougl. bref, embetsskrifvelser m. m.,
från kongl. sjiiförsvarstlepartemeutet mHler
December 1889.
Doc.

G.
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l<'ullma kt tör A. Th. Thunberg att mra kommenduJ·kapton af 2:a
graden vid kong!. fl ottan.
FullmaH fur S. J . T. C. Ankarerona att vara hpten vid kongl.
flott an.
Fullmakt för grcfvc K. A. P osse att vara löjtnant vid kong!. fl ottan.
Resolution å l:a klassens kaptenslön fOr kaptenen vid kong!. fl ottan
U. W. D. Ljungt(vist.
Angående insiittniug a.f ett å ngspel ä kanonbåten .~1lf!tild.
Angående lot sl'erkots stater för år 1890.
K. M:ts i nåder fas tstillria stat !ör lotsstyrelsen od1 lot sverket att
tilliimpas under år 18\JO.
K. :M:ts i nåller fa ststäida stat fur bcf1il och underbefäl vit! lotsinriittn ingen att tillämpas från och med år 1890.
K. M:ts i nåder faststäida stat ftir personalen vi(! f}Tinriittningarna,
att tillämpas untlcr år 18\JO.
K. JH:ts i nåder fa ststiilda stat for förd elning af a.nslaget till åldcr stilliigg år 1890.
Angående beloppet af penningbelönin gar till man skap vid lifriiddningsanstalterna.
Knngurelse angående ändring af § 82 i nådiga tjenstgöringsrcglcmentet fur lotsverket den 15 Fobmari 1881 (Se Svensk Furfattningssamling N:o 63).
Angående vård på lutsverkets bekostnad af sinnessj uk e fynnii staren
A. P. Lagström.
Angående sökt tillstånd att träffa uppgörelse unel er hand om tryckning af t idskriften Umlerriittolsor fOr sjöfarande .
Angäe ndc fUränching i afseende å goneraimönstringars förriitbtndo
med Hottans kårer.
Att dc i nådiga instmktionen den lO Juli 1884 meddelade Jorcskrifter angäendc siirskilda inspektörer vid båtsmanshållet skola
med 18811 års utgång upphöra att gälla.
Angåonde arbetsplan och st;tt för sjökartaverket för år 18\JO.
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K. l\Us i nrtdcr faststiil1la stat fiir sjökartcvork et, att t illiimpa s
under :h 1800.
Tillst:!n<l fur besiittningon ii kabelbilton Uigg ut att emottaga on
pen ningogåfva.
Ang(wmlo valmussättning aJ tl·onno rotar vid Dolms l:a biltsnwn slwmvani.
Angi\endo an skaffnin g af 100 exe mplar af en för toningsbok
Skeppsmiitarcn C. J. A. Isakssons nmlcnEmiga bcsviir a11grtomlo
onlal) delsen
det för h onom af styrelsen Htfiirclacle konstitntori al
ogillade.
Båtsm:Lnnon vi1l Blekinge 3:c komp:lni iil':o 74 Nurrbohms nndcrtlåniga besviir åtor1önisailc t ill K. :\I:ts B cfn llningsha fv:mde i Blekinge liin.
Värnpligtigc C. A. And orss )Il befriad frå n erliigga mle af h onom
i:\dörmla böter för försummad vapenöfning. Till stöd för besvii rot
lmr A. styrkt, at t han :Ir 1886, eller fore ti ll ämpningen af 1885
ilrs värnpligtslag, i nskrifvits it sjömanslu1 s.
Båtsmannen vi1l Gotlands 2:a kompani i{:u 10 C. A. Björks lll!drrllå niga an sölin n om afs kotl ej Lifallen.
Unclerstyrman stlottorn C. J. C. Viekonbergs unllerdånig<L ansökan
om gratifikation ej bifallen.
R egistratorn i sjöförsvarsdepartementet R. Sumlin tillagd ett första
iHderstilliigg med 500 kr. från och mod ingången af år 1890.
:Fullmakt för A. G. H . Virgin att v:mt öfvorstolöjtnant i K. Thi:ts
flottas mekanis ka kår.
Öppet brof på afskotl för öfvorstclöjtnanten i K. l\i:ts Jlottas mekaniskit kår m. !IL A. G. H . Virgin.
J\IIiisterlotsen L. E. Boman tillagd ersättnin g för iHskilliga llllllcr
lotsning förl orade affekter llL HL
En vid lotsverkets m·beton vid Arkö anstäld arbetare tillcrhind orsättning för sjukvånL
l<'ö rre miLsterlotsen C. P. Åström till1lolad on nitdeg:"tfva för en gi\ng
af 200 kr. , samt h vanlera af Juonolotsarnc med högre lön C..L
Lundqvist och C. P . Åman on nitdogåfva likaletlos Hir en gång af
100 h. att utgå af beh:1llna J)'r- och båkmedeL
Att fem st. lifriiddningsvästar af en af kavtenen Bauditz och 0vurkrigskommissair Ra smussen nppflmnen modell få tillverkas för l·inll<Lmlo aJ' erfarenhet rörande <leras praktiska :mvilndbarhet oeh kostnad.
Underoffi~crskorvoralen vid 8 :e matroskompaniet N:o 2G vVahlqvi st
får tmdcr (j månadors permission för holsans vånlanlie åtn juta sina
aHöningsförm ilner siisom umler tjenstgliring.
Angåend e underof!icerskorpor alen vid 3:e m:ttroskompaniot N:o 78
Wintzolls nmlenlåniga ansökan om flyttningshjolp.
7

13.

XXXV

Doe.

31.

"

·F,Lllmakt för G. af Klint att vam kapten vid kongl. Hotta11.
P nll!nakt för C. G. Norselins att va.ra, löjtnant vid krmgl. fl ottan.
R esolution ä. l:a klassens kaptenslön för kaptenen vid kongl flottan
F. Carlsson.
Ang-itonde nybyggna([ ar 2 st. 2:a. kl. minbåtar.
Angående fördelning af 1800 års ;mslag till fl ottans nybyggnad od1
11111lerhtdl.
K. M:ts i nå.1ler fastsbilda stat för fördelning af ordinarie anslaget
t ill tlott;ms nybyggnad och nmlorhåll å.r 1800.
K. J\II:ts i nårler faststi ilda. st at för kongl. fl ottans sjöm:tnskår , att
giilla. under ilr 1800.
K. M:ts i nårler faststiLida tlagaflönings-, arvodes- och lönes t:tt för
fl ottans station er, att tillämpas frå n och mod 1len l Jannari 1890.
l{,. :\I:ts i nåder fa ststäida stat för förclelnir)g af an slaget till hokliidna.d åt sjömans- ocb skeppsgossck:'trerna, att tillämp~ s från och
mod år 1890.
K. l\Us i nåder faststälila sta.t för lC•rdelning af anslaget till tlivorso behof, att tilliLrnpa s från och morl år 1800.
K. l\f:ts i nåder fa.ststälrla stat för fördelning af anslaget till s krit~
materialler och expenser, vo1l 111. m. , att tilliimpa s från och med
:lr 1800.
K . J\I:ts i nåder faststilllh stat l(ir navigationsskol orna i riket, att
tillämpas från och med år 1890.
K. M:ts i nåller fa st stälcht arbetsplan fur fl ottans varf i Carlskrona
och Stocklwlru iir 1890.
Liijtnanton F. M. P oyron ti ll1lolad andra :h·cts stipomli11m för anst ällning i fmnsk örlogstjenst mod 2000 kr.
Angiicmle ntbotalnmle aJ ett belopp af högst :200 kr. med anle<lning
af ou boviiringsmannen O. M. M:son Jönsson öfvergången kroppss kada .
Fyrmästctrec n kan L Bonells nmlenUniga ansökan om nnder stud ej
b ifallen.
Ang:1.ende nåtlog·:lfvor till afsketlatle person er, som t illh ört fl ottans
kårer.
Under stötlstagare af H o tt~tn s gomonsk:1p, som 11ppnått 70 i't rs ål1ler,
t illdela.de en gratifikation hvanlcr:t af 10 kr.

Officiela underrättelser.
Utllrag af generalortler för Januari 1890.
J,m .

4.

Att kah dhiltcn Lii.r;.r; ztl må stiillas till Cnrlskrnna varfsch efs f<">rfog-a nde i och fur varf1·ets hehof under tlr n ti<l af inncl·;n atHle ;\r,
80 tll fartyget iek e tlir annat iitulamål bcltöfver taga s i anspråk.
7. Att det f(irnyatle tj enstgöringsr cglementet för armc·en at: den 1:.? sist!.
April till svidare skall lända till cfterrilttC'Ise för flottan , i den mån
förhållanrl ena rl erinom så dant mcdgifva. Uppriilmade §§ och mom.
rörande h edersb ovisning or,h ldiillsel, lwilka komma att såsom bilaga
ii tfu lja reg-lementet för fl ottan , skola hiirv id förctriid esvis tillilmpa s.
Att li ten aigu illcttc (enligt s. tl. faststiilLl mod ell ) ska ll biiras på
högra axeln ;\ frack och rock af ,·iss;t ordinarie adj utanteT. Offil'erarc tillhöramlo H . l\I:t Konungens och H. K. H. Kronprinsens staber eller som ii ro onlinar ie onlonn ansoflkorarc hos DD. KK. BH.
Arfl'11rstarno hiira under tjonstgöring såsom so"tdnna a(ljntantcr tlcn
för nii mn (la stabsofficera re anhefalda a ignilletto.
8. ~iidigt tillst~uul för direktoren '' i<l kong!. mariningeniu rstatcn J. T.
Pihlgren att emottaga och bii.ra kunnnendörs tecknot af Dan~lm Dnnnehrogsonlen, 2:a klassc11 .
10. Att do nuvarande inspektörerna vid b[ttsman shåHct gena st skola
fnlntrilda sina rospektiva inspektörsbefattningar.
Till t·hefen å kanonbåten A lf!tild, att kanonbåten må. med rerka vid
don hydrografiska nndersö kning, som pit bekostnad af frih . O. Dicks•m m. fl. och under letlning· af professorn vid i::ltocklt ulms högs!.:ola
O. Pettersson oeh ingeniGren G. Ekman untler niistkonunan de Febrnari månad kommer att cga rum i norra Kattegat oeh Sblgorrnek; dock att kanonbåten icke få r atliigsna sig liingrc från sin
hn fv udstation iin att lmfvudiindam ålot med dess expedition i hiin<lolsc af bchof kan fullgöras.
U. Att reservoffi cersasp irant från och med den l inst. Maj i afseende
på sin stiillning inför strafflag och diseiplin sta(lg<t sk:ill vara. lika
med utHleroffi cer af 2:a graden vid kong!. fl ottan och att han i afseende pit viinlighot skall vara likstiihl med ö:e kla ssens kadetter;
iifvcnsom att han skall biira porte-cpeo i likhet med underoffi cer af
2:a grad en.
14. Att tlen vill Huttans station i Btockholm till byggnad ;mbofaltla 2:a
kL minhitten skall bilra namnet AgJtC, samt erhålla N:o '75, att den

u

Il I

vid Hottan s ,;tatiun i Carlskruna till hyggnml anl.Jufalda 2:a J.:I. min-

,,..

båten skall biira namnet .A,Ijdn, samt crh:'\lla N:o 7i.
Jan.

18. Att kaptcnm Cu st. D}TSRen moll in stlllllhncle

21 .

~G.

27 .

28.

20.

•

Aprilmån~ds ntg:lng
skall fr:'intriida sin befattning som bdettoffir·Pr ,·id kong!. sjiikrigsskolan , samt att löjtnanten S. E. Fcythting fri\n och med den l
niistkummamle Maj oclt till sv idare Hbll tjenstgijra silsom k:ulcttotficer vi<l niimnda skula.
Kommendörkaptenen af :bt gratlcn A. A. L. Palallller föronln :td till
unlföramlc, kaptenen F. Carlsson oeh r egemcntshibrcn J. \\' . I' Oll
Döb eln till ledamöter i Stockholms st:1ti uns antagningskommi,;sion;
komm entlörkaptenen af l:a g rad en C. A. E . Hj elm , bptcncn grch·e
H. D. DL H;tmiltun <lch r cgt'mcntsläkaren C. I. Th. L111H1i.Je rg·h till
unlför:m<lc oc h ledamutor i Carl sh una stntion s antagnings];.,mmissiun; n:1digt medgifv:tndc, att on un<kroffieor eller en lliHleruf'Hucrskorporal må af sta.tion slJofiilllilfv;miC kmnmendcra s ti ll hvanlcra an-tagn ingslwmmissioncns förfogande.
Att l'lJCfcn å kon-etten Frejn efter ett uppehåll nf ii a G d~gar i
Genua ,;lw ll afgå, med korvette n till Toulon ot·h Uil.Jrnltnr samt derifrån, metl uteslutande af l<'aya l, tlirokto till Cilrls kruna.
Bifall till rcsernlnilcrlöjtnantcn )J". D:son Olssons umlcnlJ nig:t ansö kan vm tj cnstledighet fr:\ n uc h med tlcn "'. , 1800 till och mc<l
den '",', 1891 får itlkancle af utrikes sjöfnrt.
Till chefe n å lmn un h:'lten Al(/, i,/ d: Inochldantlc al· H. 1\I:t Konungen s
nild igt tillfrerlsstiillclsc till lwnonb:ltcn .Alfhilds hefiil, und erhofiii
od1 manskap med anledning af <leras vid tlcm t.illfiillen un<lr r experlitionen Yisadc ddighct, raskhet oe.h uthålligb ot
Afslag å l:a klasse ns sjöman vid 2:a I' ltlare oeh hamltl'crksk<JllllJ.
N:o 23 Löfgren s undenl:lniga ansökan om afs ked efter en tjPnstet id af enllast .f år Oe.h 10 Inånadcr.
Att k;lptcnen C. G. G. Kompff met l nii;tkumnwnde Mar,; månall
skall friinträda or;h kaptonen J. vV. Lannerstjcrna tlon l .nii stkommamle April tilltriid:t adjutantsbefitttningen h us kommendanten ,·id
Stockholms stati on.
Att kommentlörlwptenen C. .i\L Ingel man skall fråntriitla och bptenen C. G. G. Kempft' tilltriitl:L chefsbefattningen för 8:e matruskompaniet den l nästkommande April.
Chefen å. kanonbilton Jll/hild, att aJg·å till Guteborg i och för insiittning af ett å ng-ankarspol i kanonbåten.

Officiela underrättelser.
utthag af generalortler för Irebrnari och niars 1890.
l•'eu r.

3.

Att till bestridand e af garn ir;vnstjcnston :''t Ca rlsluon:L stttion f"rtfaran<l c t . 1'. skall ~fses sam1na. styrk<L som hittill s bPstritlt den na,
tjen stu·ijrino· sa mt att Jnansk<lpct från och med den l in st. Oktober
~r.l1 t."' v. sl"d l tag:1 s fri\n Bl1·l;inge l:a , 2::.L och :3:e sa.rnt Si.'><lra .Möre
3:s u:ttsn1an skompauior med förstiirkning i mån af behof, från do till
iirstjcnst inkallade kompa ni onw.
Att ilottnn s l'iirnpligtige skola inrytoka vid Hottans station er den 2
in st. September or·h utryeka don 11 derpå fliljando Oktuber.
5. I niitler fa ststiilda modeller ti ll lång" oeh l; orta 11llstrumpor, att
gii lb Yid ny~nskafl'ning af så dana fOr sjömanskaren.
8. Rnstningsorder for sjömätningsfartygen; officerare lw mm ontlera tl o ii
llom, sn mt besättningslistor J(jr .F'al!.·en och Soalam .
Föreskrifter för nntagning af man skap för Hottan s viirfvarlo stm u.
Btuddwlm s och C:ulskrona sta.tion sbofiilhafvare m. fl. att tillmötcsg:t
skcppsl.Jyggcri inspoHörcn. kaptenen i norska marin en, Blom moll upplysningm· angåond o nya fartygstyper m. m.
Att den fHststäldi1 ny<L modellen, 1867-1889 års gevHr, sbl! hintia
till eftorriittelso för Hottans go vii r metl dertill hörande bajonett.
Ej bifallen ~ n sij kan om afskcd för l:a ];lassens sjöman vitl lO:c
matroskompaniet N:o 13 J onss<m efter on tjenstetid ~~f blott 3 :lr
och 7 mil nador.
10. Rustningsorder för :'h·ets öfnings- och tran sportfartyg.
12. Att oxtrn ingeniiiren I. A. Engström t. v. sbl! tjonstgöra i marinförvaltningens ingen iönlftlelning samt att extra ingoniörerna K E.
Rumlgron och T. G. Nystcdt skob placeras på tlott~ns station i
Stockholm.
Att kom.-kaptonon af l:a graden frih. E. C. A. Barnokow fr ån och
med den 26 :Februari och niHler nElgon ti< l skall tjonstgöm i marinförvaltningen fur ntt kunmL <uwiintlas vid fortsatt bes igtning af kanoner Jws firman ·w. G. Armstrong, Mitch ell & C:ni i Newca stle
upon Tyne.
J :3. Chefer odt sckomlPr :l do enligt gcnoral<>nler N:o GO den lO Pobr.
anbefaltb ufnings- oeh transportf~rtyg.
Afdolnin gsl'hcfcr fUr skjntskolcafdel ningen, skoppsgosscuri ggarne oeh
minafdolningen .

·-

IY

Febr.

J\Iars

"

Tider då eheforna ii de genom generalorder N:o 60 den 10 Februari
till rustning anbefalJa fartyg skola taga befattnin g med respekti,-e ·
fartygs utrustning samt dessas inmönstringsdagar.
Nå<lig tillåtelse iör kom .-lmptonon af l:a graden L. L. von H orn
att emottaga och bära Modjidie-onlcns 2:a kla ss.
EJ. Faststiillelse nf 7 st. ritningar till Jlytminor, mekaniska minor oeh
on bottcmnina.
Nådigt medgifvamle att korvetten Sngas onh pansarbåten John
Ericssons ångslupar må tilldelas skolfartyget Slocklwlm under
skjtttskolan s öfl1ingar.
Bifall till kaptenen H . Palmes nndenlåniga ans<ikan om utrikes
tjcnstlcdig-het från och mod den "/ , till oeh mod den "' /, 1890 i
od1 för egna :mgelägenhetor.
Nå<ligt metlgifvando att antagningskommissionen i Stoekholm må
verllställa antagning af manskap jemviil å an<h·a liimpliga pbtser
ii.n do uti föres krifterna af <len t> J<'cbruari uppräknade.
21. Att skolfartyget Stocklwlrn emlast förse s med <len t:1 eklin g, su m
stationsbofiilhafvaren ~,n ser nödig o<·,h iimbmålsenlig .
22. I nåder fas tstiild:t krutladdningar för 25 cm. kanon lH,'89, ueh f<jr
15 crn. kanon J\f/89.
24. Fastställelse af förslag till >>Omnnget af knrserna nti <le olika Hi rooch öfning;;ämnena vid k. sjökrigsskolan», att från oc h med don l
niistk. Oktober himla till efterrättelse.
Att rmderoffiecren aJ 2:a graden .J. L. Haglund ska ll tjen stgöra
såsom ritbiträde åt k marinHirvaltningens artilloriC~f<lclning.
Att antagningskommissionerna, i afseende på måttagning för ldiitlcr
och skotlon åt nyantaget manskap vid sjömanskårens viirfvadc stam,
skola inhemta de foreskrifter, som stationsbcfälhafvarne i så<lan t
hänseende knmm finna lämpligt medrlela.
3. J<'astställelse af Skjutinstrnktion fur flottan , I, kanon och knlsprnta .
5. Fastställelse af ritning till belöningsj etton för kongl. sjökrigsskolan s
kadetter.
6. Ej bifallen ansökan af löjtnanten frih . .J. A. von Diiben om två års
tj enstledighet från den l inst. Oktober i och för tj enstgöring i
Nordamer ikanska .Pörenta staternas örlogsflotta .
Ej bifallen ansökan af löjtnanten frih. H. Lagerbjelke om 2 månaders in- och ntrikes tjenstledighot från och med den l inst. Mnj.
8. Att fregatten Vanachs och korvetten NorTkii]Yings besättningslistor
under förest ående expeditioner hva.rdera öka.s med 4 hornbhlsaro.
10. Att en maskinistunderofficer från Carlskrona station skall kommenrleras att inst iilla sig vid Lindholmens mekanis ka verkstad i Götebor"' fiir att bitriicla vid öfv ervakancl et af maskin eriets m. m . insättning å pan sarbåten Götet m. m. , samt stiilla s under order af
chefen för mariningeni örstaten.

17.

Offl ciela underrättelser.
llttlrag af genera lortler för Mars-Augnsti
13.

U~90 .

Att as pimntorna t ill sjii krigoskol:m skol:1 cmlnnkcra pa lwnotten
Il L fL rart y go ucs:ittning·sl iotor fiJr instnn dandc sommars CXlJeditioner.
Att c-lll'furn:t å ångkr:mpnhnarna n~o 2 uclt 4 sliOla iag;L befattnin g
mc<l dessa fartygs ntrustning å <lag, som af stationsbdii lltal\"re n
bcstiimmcs, uel1 s:'\ att de äro klargjorda don 2 niistkonun:md o Ju ni .
Andringar i .!tKkillig:t fartygs besiittningslistor fur instu n<la nrle so mnl:lr, K:tmt bc,;ii.ttnin g;,lista fiir mincringsöfn in gama ."L Kungsholm s

Son-/;ijp·i ny; iimh·iJJga r i korvc•ttcn Xurrköj!'ill()ö
17.

fiistnin g.

At,t korvetten Prr:ja efte r iite rkomstcn till stationen s kall förliig,g:1s
i 2: a beredskap; rn,;tningsonlor fiir Prejn, Stwt, Urd. Vcnla11dc
u~: li Rota; d tcfcr od1 sekonder rt dessa fartyg.
Itl. Att vill iifni ngar med sLlngmina , sti'l rrc, la<lclarl me<l bnnlllllskrut,
sl; all oxe reislarldni n,g anvii nclas; <lcos storlek bcstiimd.
Att •· lwfen pit kanonbåten Al/'ftild ofö rdröjlige n sk:1ll in konnua nlO(l
uppgift, h um vida han anser att kanonbåtens uppehåll i Duhusliinsb skii rg,ånlen vidare iir af bclwfvct pålmllatlt, samt h:"tlLL sig borodd, att .efter mottagamle af k lografisk onler med kan onL itten afgii
till i::ltoåholm.
19. Ej bifallt•n ansökan af hL klaso sj\imrrn virl 2:a el<laro- c•eh llamltvcrkskompauiet n:u 67 P ettersson om afskcd efter on tjcnsteti<l at
blott l år odt 16 dagar.
Att cheferna p:t Ji'n:ja, 81Jcrt, Urrl, Verdandc (H',h Hota skola taga
bof:Lttning med fartygens utmstning den :20 in stumlawle Juni , samt
att l'art.vgen skola inm i! nstr;ls dr• n 2 niistkommando Juli.
20. Att on csk:vlnr skall s:mun:Ln,Jr:<ga s nmkr in g- <len l JJiistkonJ Jll<l lld o
J uli i Carlskmna Ol'h :;tid bs liiHlor lJofiil :1f en Högste Bdiilh:Lfvaru;
H ögste Bofiilh:tfmrons stab; oska dorm; fartyg: vice amiralen C. P.
V irgin, Högsto Bcfiilhafvaru, hissar sitt lJcfälste<.:kon il korvetten
Fr~ja <l.Jn l niistkoJunwn<lu .Till i.
Att san1tliga till rli KLn in g anlwfald:t l:a klassens hmoJJIJ:ltars dr
mccl tillltöranclu scg"t•l od1 takling skula i'L st:Lti11nen <F:ulcmn:JS.
J.'aslsUllclso af Reglemente fe, r sji!nwnsld ron,; skulor 111. tu.: Skju t
skolan.

,.
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April

YII

22.

Bifall till llllllerlöjtnanton i kong!. fiuttaus resen ,.,n 8ehinkels
nwlcrd. nnsi'>kan att få biira nniform.
Bifall till kaptenen E. U. i\I. Schal c~ uudcnl. ansiikan om in- uel1
utrikes tjcnsUedigli et fnlu O('h med ucn 24 i\Iars till •><.:h nwd !len
l 1\fa.j 1890 för enskiltJa ange lägenheter.
24. Bifall till extra ingcniörrn Th. NyHt.e tlt~ IIIHlcrd. ansökan att , p:1
gruntl af Knngl. Vetcns kapsak:Hlcmiens in struktion , er hålla t..Jcnstlctligliet till <len l September 18\10 fljr att idk:i maritima stu<lier.
2G. Kommcndijreu A. 1'. H. Klintberg tlaggk:ipten , kapten T. C. A.
8andström ueli löjtnant C. O. H. Yun Arbiu Hagga tljnta nter samt
kassöre n J . E. LagcriJ<>lin sta lJssekret<•ran· i Hi.>gste Befii.JhnfvarPns
stah.
Att kanunh;lte n Alfhi/d efter iHerk~>nJHten t ill statiuncn sbll Hfmön str;Js ueh framddeH ;1te r ldargci ra H fijr Htt i för sta biilt'ten af
Maj månad kunna utg>t på <linkring 3 uJ ;\naders expediti on Ol'h <IL•runder Rtiillas till kommendörkaptunen al 8:a gn1<lcu J. Hiigg-s t!irfogan<lu i oc.h fijr siir;;kil<lt uppdrag. Kaptenen P. J . Dahlgren
.-,]wf pi't Jl!('/u:hl und er niinuula cxpediti<•ll.
J l. Instruktion för rhefon ii fregatten Vn.nadis.
lhi
fiir ehofon ii korve tten Norrköpiuy.
D:o
för a.fdelningschefcn JUr skjntskolan.
D:<>
fijr afdelningsroh ofen fi'>r minuringsöfuingarna .
D:c•
för aftloln ingsehof••n för skeppsgossobriggarna.
l. Att kurvetten Sayn oftor ;lterkumstcn ti ll ~tatir!ll e n och eftrr n f
stationsbefillhafvaren i Carlokrona !'örriitt>ul in spektion s kall afrn stas.
afmönstras oc.h uppliiggas.
.
Att korvetton F'rejn efter Herkomsten till ,;tati~>nc·n si' a Il af station sbcfiilhnfvaren i Carlskrvna inspektera s.
:J. Bif:tll till liijtnant .J. E. Ekelttnds undcnl. anHiAan om 14 d;wars
tjonstledighet fdn oeh med 2 1 April för att i enskilda :mg•'lii~rn
hetor vistas i norra Ty:; klmul.
:>.
:N<t<ligt medgifvan<le att Blekinge :h oc·h ::>iidra. NHiro l:a båtsmanskompani or rnå till extra uppfoHlring inblh1s till stationon fnln och
med dag i nii stkom mande Maj , sum af Htati.msbefiilhafraron he-

April

14.

- .,
"

lö.
1"'f.

21.

23.
25.
28.

~9.

stiinln lO~ .

1U.

Att <lo genom generalonler n: o 150 dun 10 siHtlidne .Feb ruari anbeL1lda min oringsöfninga rna iiru a.tt an so solso m ~jii o xpr<lition , ~ :unt
att on af Ile til.l niimmla öl'ningar konnnemlnr:ul e lllltlProflkoraro af
minör,;t:J t en skall ha!Hlh a l'ra minupphörd en un<ler tlossa s;l d l som
under du lurbereda nde mincringsöf!l inganw .
Instrul;ti nn {(ir cl1efen p;\ b .nunlJ;tton Blrnda.
n :0
l'c>r ehe l'on på mintifningsfartyget Hrw.
D :n
Jlir kanonb:1.ton Alf'!t.ilrLs cx:pcditi on.
D :n
/!ir chefen p;1 kanonbåten Atj'ltild.

)!aj

l.

3.

Att löjtmntcn J . K. Snn<lh olm . fdn 0rh mod den 16 innevarnnde
m ~ nad <•r.h intill Lles ~; han s tj enst;;iiring vi•l <l e a nhefahla sjörnii tnin garna hiirjar. sbl! hiträ<la komnJ eJtllörkaptrnen af :!:a grndcn J .
lHigg vi1l gT;\ li Rkning- af' orig-i n a lm~i.tn i n ~~ka rtor i kong-L Rji'd.; ;trlf\verket.
Att don fiir kanonb åte n Alfh.ild guno111 general unler JJ:ll lS,L Lfcn
14 April 188D faststäida besiittn ing-sliRbl 111 . m . iiJvon >< kall vnra
giillamlo Jiir d<'n i :l.r an b<'fa l<la expeditio nen.
Att dJCJ'cn ;i kanonb~t<'n " 11/'ltild Rkall taga befa ttnin g med fartygets ntrnstning- li en 5 instun<land e l\Inj ; flamt. att k:uwnl> 3tcn skall
inmönstr;1 s dPn 10 ~a mma m;lnad.
Att minh:Harn e N:ris (i f) och (j!) skula ru sta s i stä!l,Jt för N:ris 7J
oeh 73.
Tilhiknin g i kurvetten fi'rr:ja} besättn ingsli sta nnrler fartygets förcst:lende expedition.
Bifa ll till l;aptonen IV. vnn Edwrmans nndonl. anh;\ llan orn 5 m3JJa<lerR in- oeh utrikes tjenstlcdighct från ud 1 med den J inst. l\Iaj
i uch för hol snn s v:!nlan<lc.
Att kan onhiitc n Etendos besiittningslista flir in Rtundandc sommars
expedition ska.U ökas med en Iii kaTr.
Att d1cfsfarty:;<'t Dro/1.• hc~iittningsli s t;.L un<ler inne1·aramlu ;i rs cxvcd itioner s lwll öka s mo<l 7 h o rnbl~saro.
Offieera ro, so m mot! ntgiin gen aJ in stundandu ::>•·ptembcr skula fdntrii<la sina innrhafmmle l>cl':~t t ningar.
Att antalet kompanikorpora ler t'riin oeh med den l niistkumn1and e
~Iaj till oeh med April nulnaLh ntgi\n:-; 18!)1 skall vi•l s jiiuJ;Illsldrcns kompani er tillhörande Ca rlskron a station utgö ra 38 .od1 vi<l
sjöman skilrens kompani er tillhörande 1:-ltneklio[ms statiun 33.
Att :koJI!Jllrn<k>rkaptencn af l :a graden A. K R. Ca rllicim-( oy lknski'>hl sbl! vnra ehcf p<l p:m s a. rh~tcn Svea i st.iilld för konnn cndurkaptencn af' J :a graden A. P. Lilliehliijk.
Att kommcn•k>rkapt<'ncn nt' Lt gnulen L. L. ,.,,n H •• rn >< kall f.u rpst:l
•·.hcfska pet fiir ~j iitiir ,.;,-a ri'depa rh·mcntet~ kumnl <lll.fluex ped iti "n frim
oeh med den G in Rt.. ilfaj R:nn t tiliRI·idare JJn dcr <len t.i<l konJJn eJHllirkaptcnon :11' l:a g r;ulcn A . .P. Lilliohi'•iik iir af sjuktlom f'urliind.rad
att niinJnda befattning utufl'<l.
Bifall t ill komJncn diir k:lptC'ne n A. P. Lilliehi'>ö ks umlcrd. an l1 ii llan
om 4 m:l nndrrs in- ol' h ntrih•,.; tjen~tle<ligliPt, l'r;ln nch ml·•l <lPn 5
l\[nj, i ~><·.h för holR:ms vii rd an<le.
Att korvetten F'r~jcts besiittningslista fö r instundan•ie suJIIJIIa rf' cxpeditiun ska ll ;·,kas med 13 man .
Kapt.<' n Awlorsson san1t liijtuant.onw Lindberg 11d1 von Diiben. hvilb
n fslutat klll'S vid Tekni s ka hi'> gslwl:m . ph•o ra s t illsv i<lare vii . Sto"kholms sta tiu11.

IX

VUI
~ [aj

Att du l O nyutuii mndo rescn' LIIHlerli"tj tnnntP rn a pl:w.eras till owitlrtrr
v·l Carl Hkron a st:Ition.
.Ut kanunb:lku Siyr id efte r afslu b11k sUngtnini.ifning ;Ir skall fti rliigga f; i l :;L herc·tl Rkav.
ö. Of'lieerare, ~nm L](' u J Oktulwr fråntriida 'i na nll ino chaf1•ande !wfattnin gar.
J·> Att inrednin ge n akt.•rn t ;'\ lia LV tnh;\ten Birmia sb l! und pr fi't rrsb1entll' <'Xpeditiu u iindra s enligt bifogad ritning.
Kumm cml ii rka ptPn Barday s kall nfreR<I t ill Gr·! le i ocl1 f(i r nndcrsi.i kning a ngåontlo nn onln:mtkt nf tui nfu nl\'ar.
Vnrf~f·. b o fo n ocl1 chrfPrna fcir mi Il- o..!1 ing,•uiiird opartemr utrn i i::ltoc kholtn skula afresn nwd !\.are· ti ll F:l r(,wnd fo r <Itt inspektc>r:I dcr(i.

1·1.

JO .
1!1.

:! 1.

23.
2-1.

st iidrs bL•fintliga fii rr:'itl.
I~ngf'artygrt Kare sam t minb iitarn o Gcrc od1 :-o·iirre s kola un1lrr
]e,]ning ar mariuingcui ör Sörl L'l'Rtri.,tn under c> n tid af "l 1·ec.kor ntfii m p rofskjutning or·h reglering af Lk minor, som skola utlomnac;
fiir imll'l'<l!'<ll1dC' sommars cxpetli tiou.
Att tilltriido ti ll Jlutbtn,; \':ll'f oeh ct:d>l is;;r•tuonter i Carlslm,na ueh
Kungslwl nJs fiist ni ng hir lenma s till nursk o marin!i',jtna nt Gadc>.
Kapton i::ljiibe rg och löjtnant Fladt pla cera ,; p[t SttJL'!dll,lm s station
Jr:ln den l Oktober.
Kurvettt-n Frrja skall ru stas fiir at t iu stu n<l an<le vinter kunn:1 ntg:1.
pil cxpc>diti on t ill afiäe.:·snarc fan·atto n; chr f oc h se kond.
At t liijtnaut Fl aeh ,;ka ll niirva ra vit! för sök meLl liij t nant 13örrrse ns
min:t , som komma ntt utJöras i 'fii nslJergs lj<mlPn tlen 11 Attgnsti
s:tmt fortgå tlrrpii följ an tio 3 :'t (j dagar.
At t k11rvettcn Fr~jns u es ättn in g~ li sta nnder fi ·,rcfit: i e r~< l t' vinten·xpc,]iti un (ib s med (i ,,[l[corare.
l\I r<lg if1·amle att, med un tlanbg- nf fa rtyg pa c'X]'L'diti on till all iig;;narc fanattcn , ijfriga far ty g Ill:t me<lriira enela st hii!Jton a f i utrednin g.'ln •glt'nten tp(. bcstiioult an tal proj <' ktilcr "l'h st ri<h;I;Hld uingar.
Att Xorr:t rw.h Siid t·a Halla i Hl ~ b:i t:; mau skmnpani or skula lwunl ra s
till extra uppfunlring ttn t!Pr so mma ren.
Omphll'ering ar uffleerare l'a stati onr rn:I.
Bifall t ill rc:;cnltndorllijt nantl·u H . H. Y H:uul.Jerg; und crd. anll ii.llan om :2 ars tjt· nstlPdi g·hct l'r:i n den '" .1 8DO fr, r idkand e af utr ik es

sjöfart.
Bil'nll till rcsc•rvt tnderl rij tn nnton J. E. Bohm,-; und onl. anh illla n ont
3 il. rs tj en;;tlodiglt ot frun <IPn '" .1 8~ 10 li·>t. id kanti c nf ut rikes sjiifart.
27. Att kaptun i::lj iibtlrg s k:t ll l':lra l'hrf !'il kanronb:iton l 'rd i st.iil lct fur
insjuknnde kaph' tll' n O. Pctter,;,·m.
:!8 . Att J viifku lor ut·h J 1·iil'knner il kola tilln·rl;;t " 1·id Ntue khulm s varf
fOr innevarand e <i r:-3 t~:·d\ad r· rUfn i n g .

And rin g· i § G50 Rogl omcni ct för Aottan , lli dcl('ll, aug:iendc for<lringarna för nppllyttnin g i uppnmntringsk hss.

Ma .i

Juni

,.

20.

Kommrmliircn }[cistf>r oeh lwmrnrllllörk:Iptencn Hägg fråntriida sina.
inn chnl'va n,J,> hefat.i:ni ngn r Iu e<.l drn 30 inRtuutbmlo Jnni , ouh kommentl (i rkap ten Hiigg· sk:Ill fr:1n och mctl <lon l Juli 11<:h till svidare
vara ehof f'i', r kong!. ~jiihig s ~kuhn.
Of!if't·raro sn111 d0n l OHober fdntriitb sina na inn ehnfm tulc hc-

f:tttning ar.
Att koncttrn Frr:ja undvr PslwdPri·, rni ngarn a skall fiirscs med ytterligt~ re en g igg· .
:n . Tn stmktinn r;·,r Hiigst;' Hufiilh:tfvaren ttnLler fi't rcståc>nih' t,<kadrrufningar.
Ourpl: wor in g af off il-erare pii stnti<ll tern:L
Offiucra ro, RO lll bcK!. ricla. ur fattning:n vid stati<>n Crn :t från l Oktober .
J\tt k:Iptl'n af Klint !'rån tlt·n l Ohoucr odt ti llsvitl:Irc tjL' nstgör
som k:uil'ttofli t·er Yid knngl. sjökrigsskolan.
Kapt.•n Awl crilson, li'>jtnantcrn n, Li ntiberg ,,t·h I'(Jlt lliiben skula fn1n
den l .Juni utrsltt tnndc tjrnst.gi'or:t vid »F:t Rt:t tnin fi.,rSI':trei.».
ti. C:ltcfl'n ii dlt•l',;fön-lygr t /Jro/1 s kall tJ,n ;)Q J~tni tnga bdotUuing mod
utrustn ingen ouh s kall fart.H.\'l't inmi.II IRtr:; s dt' U :J .Juli .
i\Iin iJ itt.>n Frr•l.·r ol'h en :ing~;lttp sktJI:I ><tiilla H t ill v:trf<.;uh cfens i
Carlsh onn f(ir l'u!-'· :nu],, nml,• r 8 rla gnr flir profskjutn in g 11th rrgleri ng
af Srras mi nor litHkr lr •lnin g- :tf mariningcniö rPn grofvr ]\Tii rn r r :
.. hrf pil Pr!'l.·c kaptr11 As kt'r.
Komlll Cillli irlmpk tll'll nf l :a grat ien JI:dl ,.;t riim ~bl i , i· stiilk t n·,r till
hnmnr ndant f<irord n:ulu kumm<' Illlii rkap leuen n f l :a gratl l' u Lillirhi.,ök , fl'iin l Okt."he r l':tra i!rd liirantll' i fiin·:tltnin g,;d ir<'kti"nen i
C'a rh<knlll<t.
Inst r uk t ion fu r f' hr ft' n :i /!rott .
Att J'ii r lll:tltHl<ap vid h:l tsman Hklli lljlilllierna fortfarande g-ii lLI samnl<\
UCStiillllllclRCl' i afHPf' lllk J!il lljl]l llyttning i UJI[liHillltrin;;skJ:t RR ROIIl
niid. genrndordom n:u l :·lG d1: u :!4 ~fars LSSG anu cf:t llcr.
9. Kan onb:iten tlsfrid skall rttsta s l< ir alt dPll r) Juli lw llll i1 utg~ ]'ii
expuditi u11.
1.0. Att ni' rr so rml'fi c<'rsaspi r;mtr' rtl:l pb 1·cra s Ii pci korvetten l"r~ja ol'h
-i pil Jiilnsa rhåk n Srea untl <•r es ka<ll' röfuin g:tnla.
Att IJ<~ rd v:lrtsh yttl'l'n:t å b: ttterirl på k• trvcUc-n Frr:jo sl<u la iit.cr
ll]l[lSiitta S Ulldl'!' PskadPrcd'ninga ma.
Att intondc> nto n %oi.insten t jcnst,t;iir som shtbssekrctc raro ]I<~S H iigsto lll'fiilhal'varc>n i stiil lr t f(',r till k:tm twan• föron ln nd c kassi)ron

.I l.

Lngcrh olm .
Dan ske intt'ndcnt cn U. Nid sen till:1tes tag:t l<ilnn ctlu rJI llln an,rdningr>n Yid fiirittlon DL m. it Stucklw!Jn s och Cnrlsh ona v;ll{
Att td :!ng-slupar i'i l.lh iira.ndo ;]''östa n1infiirsvaret>, sl<ol:t. afsiindas
frå n i::lto('.khol1n t ill Carl;; krmw .Jij r att kunna <lllYii n<la s 1·itl ?t rets
rnincringsöf'nin ga r.

•
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4 offir ·-rr~ rc kr•mrnPIHieruR att gPnomg:l flen ]mrs vid kongl. gymnasiisb r·0ntn1 linstitutot som börjar tlt' n l September 1800.
Chefen <t IJrott ~ k~ll dPn 12 Juni taga lwfHt.tnin g med fartygets
utru~t ning; inlllönstring rlPII 14.
lnstrnkti.un !lir ••lwfon ä Dl'llll.
Chefen ii kanonh;lton S i!Jrir/ Rkall <lon 2G Juni taga befattn ing med
utrustnin gen: inmön ~ tring· tlr•11 2 Juli .
Ti tkr niir Hiigste Jkliil hafl'arcns st.! h l.i'trjar tjcnstgii ra: i Slockholm den ••,, . i Carl s krona rkn "";.; .
Skjuts kolcafdclningmtR fartyg 'skula , efter af statiun shofiilh afva rcn i
Carlslunna fö rrättat! in~poktion, afm linstra s tl c' n 28 Juni.
LöjtJ~<~nto rna frih. Loullllson oeh Ankarcn >na placeras p ~ Stut·.Jd wlm s
station friln don l Oktoher.
Att kommendurkaptenen fri h. Barnokvll' fr;ln den 26 Juni skall n iirva ra vid profskj utnine: >lf'h emotbl gantl>· af pan ~ nrbåton Götas 2 st.
25 tml. knnoncr.
Att antagning till skeppsgosse skall ~k c untl or viikor att don karlskrifno in siittos antingen p;( viirfvado eller fasta stammen.
Bifall t ill ka]Jten Brl-ns unrl errl. anh illlnn 0 111 G månarl ers in- o•·.h
utrilws tjrnstlorli ..·lwt friin J Oktohcr för in g;lrndo af iiktenskap.
Chefornn p.i ka,7onhåtarno T'rd. Jrrrdf1111lr oclt R otfl taga hcfattning mofl fartyg·c n ~ utmstnin g den 26 i stiillrt !ör •len 20 Juni .
Att vrofs kjlltningon af pans:lrh;\ten Svr•a.s minor utstriielws till of'11
mctl tlrm 23 Juni.
Att kanonbHPn Astrid, so1n dt'n !} Juni nnbcfa lcl es till ru stuiug,
skall n1 ~ bi s f1i r ;J '/, 1n itnadr•rs expedi t ion '"'h an1·iiudas t ill kontroll
ndt J,i ;;t;1 nd vi d ti Hkeri crnn s uti.ifvand o; d wf kumnwncliirkaptcn 1\[iihlenfels; att km<tnnd cu för utru stningen b <'~tr i•l cs nf 5:<' hufl'ltdtiteln.
öh'iga kostnacl rr hostrida s :tf 6:e bufvttdti tl' ill .
Att Hiigste Br:fiillinfvnrl'n må, pft reqvi sition fnln Stoekhnlms va rf.
utbekomm;t dl'oktcr ff',r l\ulnpkttP.Jing nf cs kadem s sig nal-, telcfonoe h telegrafma teri eL
Att ehof;;fartyg-t't /) roll s bl! l<i rl iiggas i l ::t lwn'dRkap ,,..J, a fm ii nstras <len 20 Juni .
Att liijtnnnten J'rih. IPn hu ;;pn s kall g·enomgil RosorsbNgs .~ kjut s kul:t
innevarand e ;\r.
Att stationshofiilhafvan·n i Carl skru na s kall in spr-ktera kurn·tlen
.\~o rrl.-rij1i11y untlf'r g-;lng 11·;\ n l\[ntvik till Carls krona llirt' t~ lllhyte t
:1f bcsiittni ngen den 28 Juni.
Att t iden fiir komlllt'JH liirkaptC' nen frih. Hnrnckows niirva ru 1·id pnd~
skju tning Ol'h onwttnga ude af Oiilrrs :! st. 2:5 t'lll. kaJJ Uill' r uppskjutes fr;l n don 2(j .Tnni (<' nligt gcHorai•Jnl f' r n:o 340 flr n 14 Juni)
t ill unri Pr Augu st i ~Hr r Sr•ptomber mån;ld ,·id t irl snrn l\'Lt rin f6r,-a]tningen eger bestiinnu a .

Juni

,.

Juli

:!ii.

TiiJ,ituls" f(ir lu tse n C. J. T hurnstrii m l'itl Hanö lotsplats att f' llluttaga uf'.h biira honotu :tl' H. 1\I:t Tyske Kejs;m•n ti llrlnln rl Knng·l.
Preussiska Kl'l)ne-u rdens g uldn wtlalj.
'2'7. 8a lu t af 21 s kott s ka ll gifvas friln i::ikcpps- e>eh Kn stcllhohn shattPricma sam t J'r;ln å l:-ltoek hulms redd Yilran<[,. s:t lu lgild e iirlogsfar tyg·
vit! nftiirkniugen af t-; ,·enshtnHbnJonn nwntet dun !} Juli .
:!H. Nytt lurslag t ill »Föreskrifter J'i jr hCI'aklliugst.j<•nst!'n» s kall pii l'örsi\k tillii.mpn s 11nder årotK PB kat lor(ifningar.
;m. Tre man al' båtsmansh;1llet hitriida kumntemliirkaptenen af 2:a graden Oldberg mod t ri angelmiitning i No rrbottens liin$ ~kii rga rrl rwh
inmiinstras ii sjiimii.tnin g·sfa rtyget Palken.
J. Kan nubåtr n Uunlu'td stillles fr;t n tl en 8 Augu,; ti till ehrfrw; ,j freg; tttun Vanadis ff•rli1gantl e fiir knd ettcrn as ilning 1 ;'ingm:t,;kin r ns
h:m<ltt)r:mdP uo:h ii ngfn rtygs nmn övor.
·)
Kapten C<trlst edt s kall niinnra vid exproprintiunKniilluttlt•Ji s " '"'mantriidc i Waxholm nng;iend e mark till millstation å Ri11diin.
7. Ordnr till c·.h d'c rna å kanu11 Mten Blrmla oc h minöfningsfartyget
Ra11 att infinnn sig med un•l eri.)'llande fa rtyg i Btor·kh ulm dt'u 8
.Juli <leh iitc rviin•la •le11 JO .Juli .
8. J•: n af tolugT<LfverkrtR iugeni urcr må und er en eller ett par •lagar
vara embark era d ;{ Fr~/a fur att mefltlela Ulllienisning s""' ri )r
tckgraJ'f'iirbinrl els<•rs H]Jpsiittamle mellan fartyg- or.h lanrltl'lPgrafl edIIJngar.

Re<lucurad hesii ttningsli sta l(i r kanuul>äten Astrid, tl:l hon iun evnrantle iir använde,; ftir kuntrult oelt !;istånd vid ti ;;kori orna .
Knrvutten l''njm; hosirttuiugslistn ,.,ka, uwd L3 man >tf viirl'vad•:
stammen.
14. Kanonb;lten ;!strid tillticlas 011 iingslup i stiill et för en lå ringsb;lt.
F1. Kiinnetlont om dt•n '.YhitnhcadHka minau s tillverkni11gssii.tt nt·.h sa mmau siittlling Jll ii medtleln s ou tlcl ofho:t:rnn-, IUl<leroffiecrnre fJf' h underoftit'.erskurpuralor fr ån e:;kad ern .
Antiring i don redtlt;('Iild e besi.ittlling:;}i;;t:m Hi r kan onb;'iten Astrid.
Ombyte af infonnationsuffi ec r i und erhefiil ss kol:m i i::ituckh olm .
8 kep~sgosseb rigga rnes bcsiittning,;listor skola fortfarallil e >H~h eftr r
Ungseglingen vara ökade med en underlöjtnan t
OfJiccrarne å huJländska fregatten Kowinyin Nm111rt der X t dNiarulen
t illilta:; bese h ii.rvarandc varf.
16. Extra ingoni ör Arfelt skall under 3 veekur tjenstgöra vid min nringsii fnin ga rn a å KungshcJ!ms fa stni11g.
:J!. Rustningsonler lör boYiiringsfa rtygell ; c:Jwfe nw taga befa lt11ing med
utrustningen tlcn 25 Augusti ud t fartygen irunönstra den l Se pt.
Chefe r urh sekonder på bev iiringsfa rtygen.
l lc af flntta ns :;ta m sum kfHilJllt•ntlcras till tjenstgijring vit! bcviiringsöfnin ga m a pi\ Kung-,;holJn s fii stning skola inmönstras på s kolfartyget ::Jioeklwlm.
Il .

.
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Undervisningen vit! stationornas H!Hlcrbofiih- neh minskulor skall
taga sin lJörjan <len B Oktober.
Kanonbåten Jll(ltild skall kl argöras för vinterexpedition till ri ket R
vestt·a ku st; dwf kapton J\'Iolin.
Inspektion nf smnt afrustningsonlcr fi ir s keppsgosseh ri ggarna.
Cheft·n :t korvetto n Prejet skall den 12 in stnn<landr St'ptcmucr taga
befattning uw<l utr11 st-ningo n ueh fa rtygct inmönstra den 2D i s:un-

X Il!

Aug usti 4.

,

:).

ma m:lnatl.

T illiltelse för f. d. konteramiralen i kungl. Jlottan O. T,ago rbcrg att
iifven seda n h;~ns tjrnstskyhli ghet vill !lottan liJ'l'hiirt fortfnran• lc
bära nnifnrm.
23. Bifall till rese rvnn <lcrlöjtnanten H. Appoluorg,; nndr nl. :wh:) llan tJlll
l års tjeustlo<lighet fur idkande af 11trikos sjöfart.
23. 1\ngf:irtyg·on Ew;m o<·h 8 köldmön skula ~tiillas till do cgyjJti ska
prinsaru rs disposition.
Angfartygrt Skiddmön stilll os till vicra mira1 .J . J,agercra ntz' för~(i.
~2.

,

.,

ftlg:mdo.
2D. Ångfa.rtygot l{arc r:lr a t· Kongl. Sn·nskn Segolslillskapot di s poneras.
Bifall till. kaptonen U. von Dicdorit'11s undenl. anhållan om in- och
lltri i< os tjcnstlcdiglwt från den ' 0 / , !JO - "'/ " !JO.
Bifall ti ll löjtnanten frih . H. Lager ujclkrs n11tlcrd. anhållan Oni wodt ntrik cs tjenstlcdigh ct nndcr :-leptcmbor månad.
30. Bifall t ill reservumlerl öjtn:mton K. C:unn:1n s umlcrd. anll :l llan om
10 månadors tj enstlr tli ghet liir idka!Hir aJ litrik es sjöfart.
Bifall till rrsorvn n<lorl iijtnantcn J . 1<'. Holm ors undenl. auhiill:m om
förläugd tjcn stletlig hol t ill don 1, 1 18!):3 fö r fortsatt vist else i re]JnlJliken Argf' ntin a.
31. Till<i kning i logemrntslart.'·gpt Euyrnirs . bcsättn iugsli sta el:"t detsa rnm a anviitHlc s und er hP\'åringsöfningarna ; ut. m.
V cderbönlml e sta ti ousbl'i.iilhafva re ti !Iii tf' r rcscrvoflic·.er at t n tom

tjeusteu lJiira nnifonn.
:M:ineringsaf<lclnin gen s kall af stat.ions lwfii lhafraren i Ca rl sl<rona inspckh•ras elen l fl Augu sti.
Au gusti l. De iilld rr aft!Plningsdwft' n k<l inmcnelörlw ptcn Barday' s befiil stiilda
f:trtyg afmönstra s <1<'11 2;) Augnsti s:u11t ii]>pliigga,;.
En af lngomcntsfartyg<'t h'l!ijfllics J 2 un. fri. kanun 1\L 7:3 mil iill1
"
dnr bol'ii rin gt;öfnin garn e nth;.t as mot en 12 c·m. kanull ~1 7!1.
>V illwrli gt (jrnstsliy l•lig" ufiie·cr oeh undrrofficer skail 'till kong!.
~j uförsva rs d r part rnw nll'ts kon nnan< icJOx po<litioB inoända si n adrl'SS.
s kolf~orlygct
l nstruk tiou till heviiri Hgsu•>fiilhafvan' n ""h d wft'll
Storl;/io/m llir :h ets heviiringsijfningar.
lnst rnHi on t ill hcviiri ngslwfiil ha['v:m' n odt dtcfcn il logeiiW!ibfartyget h'u,qmir n·,r ilrct.s bovii rin gsMn in gar.
4. Stationshr fiilhafvaren i Ca rl skrona cgo r ueo rdra en af riikt•nska ps-

(i.

8.

H.
11.

,
rJ .
14-.

konturets tjenstcmii.n att nnd er ht'viiring;;i·d'ning-arn<l bitrii(l:t d1 et'o n
å sk.,lfartygrt Sto!'k/10/m.
Ka]Jk n H . U. af Si !lt'•n tjrlh;t:-:i··r från o(;h med clnn 2il dennes so m
ad j iit;mt i kungl. sji\fij r;;varsdepa rtcnwntets konnn:illti<>OXl H'<l it ion.
K<• rvotton Freja,:; hrsiittningslista i> ka s un eler fii i'cst;lcndc expe<lition
mod l;) man.
Musik<liroktörl'n F. F. Heimtl<ild t illates biim ritldarctcelmot al' Turkiska J\ledj idi eonlcn .
.\frustnings- uch nppliiggning,;urder för es kadcm s farb·g-.
En större ang,;lti]l t ill•IPlas ,;kolfartygrt Slt>t·/Jto!m ;tnder lurc~t:i
l'llllo cxpetli tiu n.
H,n·•l va rt:;!tytto rn a pci kurvt•tlL·n Fnjas batteri IJiuohålla s uppsatta
under fö re:;t~1.e nd e expedit io n.
Onlcr till iii'n' rdi rektörcn U. W. :::h·onilooli att ar·resa t.ill Ca rl J oh:m s,·;t·rn:; l'arf Ul'h niin·:l ra l'i d s kjut fiin;ii k.
lnstru kti•>H fiir l'hcfen å k•>rvetten Freja..
,~/~iildmun skall den lO denn es vara klar fiir en utJiird i s kiirgii rd cn.
Kon·ctton Freja:; bcsiittning,;li,;ta li kas un<ler lön~:; tåc nd o oxpcditi o11
med on hornblåsa re.
Al/!tilr's kanon qmrlmnna s 1·id ,;t:! tionon tutd er fiircstt'i end c expedition .
lJ:·ott s kall efter ;\tcrkumsto n ti ll :;tationcn lurliiggas i l:a be reds kap.
l nncuhs ut:h .\'orrkiijliii!J inspel;tr ra;; af station sbefälhafl'arcn, lll·arel'ter <le ati·w;t;ts ueh uppliigg~ltl.
Instrukti on fi',r chefen ii A lfiu'ltl.
Chefen fijr Hritti,.;ka Amiralitotnts Intellig·once-departcmcnt, kapton
C. Hridgt•, m:l hese örlug,;varfvon i Stocklwlm och Carlskrona .
Bif,lll till kaptenen i kungl. Hottans resorv H. :::ltareks untlorcl. anom in- tl('it ut rikes ft• t'nstlcdio·ltet ft:<"tn don '"18 t • o• n1 • l·lc11 "0; 'l'
hållan
.
Bif<dl ti ll rosorvu mlcrlöjtna11 ten J. Nilssons und onl. anhållan 0 111 il;odt utrikes tjenstlodighet friin o<: h mod tlen 1/ 10 1800 till oroh mo< l
den "'/ ," JSD:l Jlir idkand e al' utrikes sjöfart.
Bifall till roservunderliijtnanten W. Ripas undonl. anh:'tllan om ~
;i rs tjonstlodig-het, tör idkande <tf utrik es,;jöfa rl.
Li eutonan!. dc ,·aisseau A. Wanl må bese Sto<· kh olrus örl ogsmrr.
HefäL underhofiil oeh mans kap ii tio iistc rriki ök:l iirhlg, far tyg, ,;om
v ;~. nta s t ill Carl skr11na, mit lovso dervarand e örlogsva rf.
.Hög,to Bcfiilhafvarcn s stall ställes tillSI'itlaro till han ;; n·,rrogando i
ut·h fiir stabsgi·· romiilcns af;;lubm <lr.
Kan unbatcn S '!Jritl skall <jl'arligga ;l :::lto(;k hulm,; redd, samt ru stas
:1tt il nyo utga pa expedition.
Kummomlijrkap tencn i fr;mska nwrincn A. Cu llot filt- bese St,Jd chulms ['trlog,;varL
S t:qrid s k:tll inliigga:; p:i varfvet samt, 1ned bibehålland e af uppbuniorn a 111n bon!, afmii nstras .
Kan unbt'ltc n S t:<Jrid skall f<irliiggas i l:a horcds l<ap.
~
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Ang11sti 30.

Oa.fsc•lt antah•t viirnpligtige. RO ill inli1ma >ig. Hlil ''nntlig;l 4 liijtn:mter dln IIIHlerlöjtn<tnter afAcdda t;·,r komnwno! Pr ing i\ l•lg'PllH'ntsfartygot .Ji:a!Jell il', beo rdra s t iIl tjcn,;tgur ing.

Ja nnari 3l.

:.\L A. YOn E•·k cnnann t illagdt nrvodc .
.J.'ö 1·nrd na ndP fi !r viteantiraJon P. Virgin att förriitta inm•1·aran de :lr;:
g·en1•ra lmönstrin g vid Btuc.khol ms station .
Angilcnde te]pfoniPdning· t ill Jqtskuntorct nch uppassnin g·slob lcn j

Sammmull'ag af kungl. bref, embetsskl'ifvelsm· m. m., utgångna
från kongl. sjiiftirsvarstlepartementet nntlN'
.T anuari-.J uni 18!)0.
Jannari 24.

ÖppPt Lruf på af,kell mPd pension 11·11· knnlrera.reJJ 1·id liotta n,; statio n i Cn rl skrona J . .-\ . Hcrghmnn.
Angiic n•l e iin 1lring af hcs tiilllllll'iserna un1 PrkiinnaiHli- i Sverige af
ongc J:.dm fartygs miith rcf.
Ang;'icmle il!rsök med anvii nd andu af ilnvn•g'lll'radt tyg i 1·issa bcldiidna•lspersudlar l(!r Huttans man skap.
Angåcmlc f<Jrsiiljning ;d' Hjökri g:;s kulan t illh örig gyn1nastik attiralj.
Ang-iienrlc re;;titntio n af t ull fi)r b rullt. pri;;matis kt krnt.
Dito för ankare till pan sarbilten fläta .
Ang:'iendc wtering af 4 hcm m;m i (;i.Jtoburg-s o<·.h Bohus län.
Ang:'iende telefonfiirbindelse mcll;ln Irlö lotsplats O('h Westcnik .
Att lot ~ platscrna. vid Kalfsund , J-Llfstenssuml oeh Nyköping s kola

indra gas.

8t·11gS IIIl fl .

ll !ldcr vitt en RCric l<ircdrag mn sprii.ngiinuwn .

Febr.

ingt~niii1·er

rjd kongl

n1:nininge ni ör~tatc n .

7.

,,

dette r vid sjök ri gssk()lan.
Angilen•lc vabnssiit tn ing· af ats l,i lliga rotar vid Buhus l:a J,iltsnJ:uJskom pani.
Ang;lemlc l'iirnpl igtig-c O. Bengtsson s undcrd. besvä r i fråga OllJ
biitcr för fiirSIIlllJn all vapon\'• fniu g.
J\Iiisterlotscnkan 1\f. E. Hcllg ren:; an ~ii kan om en nå•log-åfm ej bifallen .
3l. Fiironlnan de för K. E. R111Hlgrcn oc h T. U. Nystodt att tillsvitlare
va ra rxtra

Angiiende r.n;iittning till lutst;·, nn:mn"n 1·id ]di.•RinHI lutspl:1 ts O. F.
Wirs•' n fi >r in,qtii lloi><P 1·id di olllst. 1l.
An g;ii'IHle v;1 bn ssiittning :d· en rote 1·id Rnllltii l:a kitsmans komp.
Angii ende pcnsio nsriitt ll'•r li! tTI' snwd smiist:lrc n A. .T:son Holm stcdt.
Angiionole orsiittnin g· t ill ing·cniörrn A. W . Crolu[l'i Ht fiir umko;; t-

"

Angående er:lii.tt ning för hitriltle 1·id förlos sningar il. Untska 8antlön .
.-\ng{lCnl!e tjenstctid shcrilknin g ti)r l}'nniistaron C. .T. Pettersson i
oeh !ö r pension.
l<'uronlnandc fi!r ktontcramiralon, frih. :F. vV. von Otter att li'•rriitta
inneva rand e :'i.rs ge nora lm ö n ~t ring- vi1l Ca rl;; krona statil>ll.
:Fiironlnamlc fiir U. E. Di•lring oeh A. L. Holmqvis t att 1·ara kommiss;lri er hL~>l dc for 8toekbolm s uelt Carbkr@ a stationer liironlna\lo
kommiss ioner Jiir antagning af viirfvadt mansktp vi<l fl otta n.
Öfverdire ktörsassis tcnton, in gnniiiren viLl mariningc nii >rstaton .J . lT.
tur i st. f.
HnHlll L' ti lla gd tjen stgöringsp on nin g-ar lika med öfvcnlirek
göromål.
ig-gande
:'d
tör
öh·erdirek
bostrider
eg-na, för den tid han
Att ett antal af 10 ynglingar n! ;] inne1·aran dc år antag;l s till ka-

Viironinand e fiir O. R Lun dberg att t illsv idare 1·ara verk sb!dsfurest.i'mdarc Yid Hottan s station i ::>tockholm.

Ro~olutinn il l'tt f'Xt ra ingen iii ren vid krmgl. mariningeni rirstatcn A.

21.

"

"

"

"

Ang;lrndr' inten•lent en A. Zl'tterst('n s l>eHI·iir i rdg;l 0111 han s pcnsi<>lls;lf:!.(iftl'r ti ll bssan .
AngJ cnd c llirrc fiTmktan· n L. P. Öli nJ ;InH hl'sviir ;·,fl·c r liunom mcddr ladt afsk<·d m. n1.
Ang·ilmdl' pen;;ion t ill viirnpJigtigc O. .'\1. 1\J: sun Jöusson, som under
hr,·iirings tj r nst Yid fl,ttan rr l!illlit rn sv:1 ran' kroppss kilda.
.c'cngåcnde lllld cn<ti'•d .it liirr" miistcrlot sc n 1·id Arholrna lotsplats
J . Bar·.knwn .
Ang-åcnd•• i!'r;iga s:1tt repa1·atiun af J•an sarh;ltpn Jo/iii Rrir·ssn11-' :tng·p:mn .. r m. 1n .
Ang;1e nd e dii>Jl'•Rition :1f en bo.~tadslii.g·cnli l't vid flott;m s station i
Sto1·khulm .
Ang·:l c·ndl' anvisning af Jne• lnl till nyan sk:dl'ningar ,.,.h tillJiilliga hchof vid lutsverkl't .
2J 000 kr. :1n1·is;~de till en hr med 5:c un.ln itl g·ens apparat !Or ;)stadko nJmatHif' af ti ndrande s ken :1 Btora Kliippen i Bma lan 1ls s kiirg:lrd .
En gTa t ifikatinn af 200 kr. s;1sum fl yttnin gs hjelp t:illdL•Iad kaptonen
i kongl. liottau s rcse rr (; . J. Kling-spor.
An giicnd e 1:1rtygs upphii nlsman,; riitt til l dagtrakta mente i vissa fall.
Ang;1cndo ifriigasatt 11thdal ning aJ n11 pen,ion ge num Kongl Maj:ts
Bcfallning sll :d\·an<lP i I-LIIland;; liin.
Angilende pension för afs kcdade !,;ltsrnanncn O. H:son Fhburg·.
Kon,gl 1\Ia,r ts niidiga lmn gii rolsc angåon•lc iillllrad Jydcl ~u ;1l. 8 lO
i Kongl. .lllaj:ts niid iga rrglcmcnte för A bra hatu llydhcrgs stiftel se
t ill danande af s ki cklige sji'•miin den 4 l\Iaj 18ö0. (Be Bihang till
Sve nsk fijrfattningssamling 11 :0 17 1800.)
Angiicndc ,. akanBsiittning ar en rote Vill Bohus l:a bii tsmansko ll! p.
Ang:1cnde iin•lring af åldcrsg riin sl'n fur antD ;:ming af 1nanskap Yid
Rjömanskå ren R l'iif'l'ade stam .
•·l.n g:lemlc ifnlgasatt instiillnnde tiJl;;v idarr af undcrli<lll sa rbctcna
en del Hottans f:11'tyg.
Ang:'icJHlo fursiiljning- eller slop ning af korvettun l!rf lc.
Angiicnde iindring i giilhmle lntslcdsli.irtcekning-.
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l :a grn tlcn vid kong!. fl ottan .
ptl'n af ~:a graclt•n
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Y id Br,Jn" l :a håtsmanskutup.
r<Jtar
tn•
af
ng
ssiittui
\'akan
c
d
Ang:kn

XlX

XYJU

.-\.pril

10.

K~ptcnc n !<. af Klint t.illdclad
fmnRk örl•1gstj~nst.

;l:,,

aret~ s!ipcnrlinn1 för a tu;tii!Jnin~ i

vtd
J{,t•soltttiron nng~~lid<' hntkning;;hj~lp virl frorpl't 1-ill "Il rolf'
0Bt.ergritl~ nds lxits tn;tn Rii• >lll pa n i.
1\ng;lund e nppriittandf' af on brrl'dttfRt;tti .. n vi<! flottans fi tation 1
l':ltrwk holm.
grar!Pn O. R
18. OppPt hrcf' p:i al',; ked mr kwmnrndörkapt<'IH'Il a[ l :a.
Norrlcnskjiild.
.. tb n.<
F. d. löjtna nt,•.n U. l<'lorrnanfi an siikan om in t rilde i k"ng'i. tl
r>'BCJ'\' Pj l>if:t lir•n.
A u gii~ nd o ersiittuin g till rn dd af l·>t·R pcr~<unalcn för mi shtd Jots!J~'nningofiirtjrnRt ;ir !Si:l!l.
KnnJtll>'IHliiren R (;, l"rm Hrrlenbe rg fiirklarad berättiga t! alt: 11ndor
den t id han iir :d' ri lisdags nwllltallppdrag tlir hindrad att b;>strida
aflöinn ehafvantl e tjenstcbo lattn i11gar vi d flotbn, lit uppbi·ira si na
ning~fö nnån er åer~ti-itlr~ s(IS!Jil J om han von~ i ve rklig tjf'nstgöring.
~
Ang·:wndc vakanssiitt.ni ng al' on n.tc vid Nrorrlnnl!s 2:a b~tsm:lll
,
kmnpnni .
P il
Hcsnlntion angåend P underd. bos viir i fr:lga u lll Yedbrand till
'
båtsman vid Norrlan d' ~:P kompani .
24. Tillitg-g i giillande lotsll'tlsförtef'.kning för Nalmis, Kalix "':h M:tk•rens

~I aj

l o tsp l~tser.

,,
Jlfaj

och
Föronl nantlll för liikan'n ,·id krigsskolan a C~ rlberg A. Knll
af
r
ledamöte
vara
att
Rnrll,.•rg
L.
K.
liikaren
för fij rste bntaljons
olan
k
sjökrigss
vid
r
intriid
till
de
a
undersök
skall
1
önrn
niimml,
dnn
:mmilld c ynglinga rnes kroppsbe~kaff'enhd.
Angåonde understöd ilt onbn K . H ögman . fiidd Ph<~k·n .
båtsAngående ,.-n.kans;;iittning af ilts killiga rota r vid Hoslags !:a
man skompnni .
omp.
Angiien;l p vabns;;i ittnin g af Pn rutr- vid Rr•slags 4:r• b[ltsman.~k
vara
att
tte
Hcrnado
Prins
Aug11st
Carl
ar
..
Os
:!. l•'ull!na gt fii r Herr
konHnendörkaptun af l:a grad<'ll vid kongl. fiottan .
g rilFuilnmg t för F. W. J.ennman att vara kommendörkapten a.f J :a
•lcn vid kungL ll otta 11.
knml<'nllmagter J<jr C. G. W. Brotmcr ol'it C. O. Olsen att vara
11.
otta
H
kong!.
vid
en
rad
g
2:a
<•f
aptencr
nwndörk
Fulllitag-ter för K (~. D. .Mmc hP! oeh A. B . .Ili e! ntt v:tra kaptener
l'i![ lwngl. llottiln.
r
l•'nlltnagter for J . A. }'. (;ram •w.J1 l. Nordenfelt att vara löjtnante
rlottan.
kong!.
vid
licsolution å l:a Ida Rs kaptonshin l'iir g rofvo H . D. M. Hamilton
oeh O. L. Reckman.
H.
l<'nllmagtor for K T. Llurgstcd t, (; . H. Appcll,org . .J. E. Bohm.
H.
B. ]<'. llamborg, S. C. H. Tiberg. S. JH. H . af Klintoborg. T.

.,

atl
Wibcrg, L. 1Y. LuntlhPrg . •.\ . .1. F. Ni lsson .:ir·.h T. W. Ripa
.
ottan
Il
i
tnantcr
derllij
va ra J'()i!crvun
fr:\n
:2. HesoltJti•m ;l l' lltlet lig·;ui•lo fiir kontoram irakn O. Lag-ori.Jcrg
af
ntg;!nwm
med
rona
Cifrisk
i
station
ttans
H<>
vid
,-,t rh.;dwl',;mnhetct
från
.Juni m:inad d. ;i, odt f;ir hHillll<liHl;jn·n (;, N. af Kl enkur
af
,·arfsl'hef:;umbctrt vit ! Jiutbills :;tati .. n i Stoekhohn me<l ntg.'ingen
Septem ber lllil n:id d. ii.
}'nst><tiillelse af ritning till td mini.Jåtar .
s
Ang:i ond!' fii r><ök nwtl ntHp is11ing af katfe enligt A. von H olfmiln
patent ii lits killiga Hottans fa rtyg.
Kong!. :\Ltj:ts nådiga lmn g<irdso nngiien,_l,. uppltiifvantle nf kong!.
perkungurPI;;en tlen :27 ~laj lö81 i fragn um <Ltg-traktanwntr till
lliriitt.och
n•sor
viss;t
under
t
lotsverke
soner vid luto>o>ty reh;cn ,.('],
ning;lr. (Sc ill'etu; k författningHsamling n:o HU
<lotAng;lcndc gratial för aH idn e förre kan~listen O. A. l\löllerstrn:;
n.
J\I;jllorste
\L
1
ter
riirl~
Ang;t<'nde Jll'nsionsriitt tur afsketlatle ,;j;ima nnen vid !lottan><
k•)ll'.
Bes
L.
v;Hlc Hta m U.
Angåcntlc pension tlir förre I.J iltsmann en H . C:sun Ekberg.
.. ncr.
Hi. Ang i\ondc f(irriitt:ul genernlh usbesigtn ing vi,! flottan;; stati
l)'rAnglend u ntbet:t lning frii11 lotsver kets mrdol af orsiittn ing t ill
er.
skostn;td
ingcni örcn .J. Höjer liir riittegång
Angllond e förhyrnnde af S lllitRkiniste r för till rustning <lltl!Pfalda
fartyg.
Angiion;le l:a klassons :;j<iman:; afiöningsl(inniiner under Rj;i konnnenderin g i untlerofficerskorporalsbcfattning.
AngåPnd e en underoffiee rs knrpura l;; afiöning-sfönnlitwr lllldPr tjrn~t
ludighot f(jr i'jukdom.
sAngåondo gnrltgiirolse fl>r utfiinlt arlwte inotn rq .(loments konuui
nL
111.
sioncn
Ang;'h•ndo vaka th;sättnin g af <'I l rn tc vid Bohns l :a båtsmanskonq>.
om
.-\.ngiiC'ndo viirnpligtigc O. Beng-tssons nndord. bos viir i friiga
IJijter fiir fö rwmnrad vapcniifniu g·.
o1:h metl
:.!3. Förordna.ndc fur konuuond i.iren J. A. C. l\lcistcr att från
station i
Hottans
vid
varfsehef
vara
e
tillsl'idar
iL
d.
Juli
don l
Carl s krona.
' "~h
Fönmina nde Iiir kou1mendiircu K (j , vun HedcnLerg att fr:ln
stantcd dcu l Oktober ;)_ :l. tillsvitb ro vanl va rfschef vid flottans
tion i stock hulllJ.
Angiicndu förrii ttad gono ralmijn:,;tring med on del nf flottan s tl'llpper.
Angilende va kanssiitt uing- ar tveunc rutar vid Tjusts I.J åtsma nskolllp.
Ang-ii omlo vakanssi ittning al' en roto vi<l Bohus 2:a båtsnwn skomp.
sKonu!l endurkap teuen frih . E. C. A. llarneko1r tilld elad Hyttning
lön.
amle
innehafv
hans
ar
hj olp mottivarande 10 "'u
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Angåonde und erufti co r:;korporall'n vit! fl:o matrosko mp. n:o 7 Ehrnbor.rs löndunu il nt~ r und er tjcnstledigh ct fiir sjuk dom.
'•
b
Angårnde befri else för viirnpligtigc C. O. R. Johansson lrau \ltgifvande af böter fur utt•varo friln vaponi'•fning.
Angående fy rmäKtan•P nkan C. Larsson tilhlcladt und erstiicl.
J?rtlhnagt liir .T. E. Lagerholm att v;tra kamrcraro vid fl otta ns station i Carbkrona .
Ang;1crule dr cfsfartygen Brynhi/das och Ingeborgs utrangerande
såsom krigsfartyg n1. 111.
Att samtliga Bnttan t illhömntlo bogsenttinor utrangeras silsom krigsnutteri cl.
An gåe nde anskaffning af signal- udr tell'l'•>nrnateri cl fiir till rn Ktning
G

clU.

Juni

G.

,,

,.

,,

Officiela underrättelser.
nt(1rag af g!lnet•alortler för
Sl•pt.

JO.

,,

anl>efalda fart.vg.
Angående furdelning af be rg<Hl' lönen fii r en del fartygsoft'eJ,ter.
Angåonde pension i högre kia>;s fiir förre ttlr<leruffie.crskorporalcn J .
P. Bolin.
Angåendn ,•akanssiittning af on rote vit! Huhu s l:a uåtsrnan skump.
Angiiende ifr,lgasatt cmiittning· till 111Hierbef1ilet i\. korvetten Preja
.
ror gemensam bordh å llning-.
Angltemle f<itTP urarin,.;oldaten l•'. J:sun Palnrs ansökan ont pensron.
Angående fiirre b<Hsmanncn L. Porss•Jn Dalin Budares un<lcnl. be.
SYä r i frilga om honutn fi) r v~g- rad Jlnn sion.
Angilrnd e f. biltsmanncn C. J. A:sonJ•:s pings nu sökning om pensrOlL
:\.tw·l orule l'iimpliotio·c C. F. Bvenssons oeh L. Widegrens undenl.
bes~;ir i fr;lg·a om.~hi~<'f tiir försummad vapcnöfning.
Augårndc åtgiirdl'r för ;'iterbl'siittande af lci li ga förest.; lndare- •wh
liirarebefattningnr l'id navig<ttionsskolor.
Angiic n•lc n·gl critlgcn al utgif'trma untlor riksstatens femte lrnfvud titel.
Arrgi'teml e utanordnand e af ft•mtL: ltttfl'tllltitelrrs arrslag för ?t r 1891
lll. III.
Angiiende 18!)1 iirs an sl<tg till luts- Ul'h (l'rinrättniugcn meJ lifrä<ldn iIl o·sattstal tern a.
Angcten<le liin el(irbiittring ;{t l;lnlntc vid sjiikrigBskolan .
Ang-ående använtlantir af behå llningama ti ri KSa an ~ lag nntlt•r :i:e
hufvudtitcln.
Um anläggande af ,;y ftstati<IIWl' f(ir tnill ll ]'iirmingeu i vcs tra inl oppet
till Ca risk rona.
Ang;lo n<i e lut.til' t~ rk e t:; stiil lning vid 11tgii ngo11 af ii r 188!1.
K111rgii relso ang·JmHII' iindrin g af §§ ~9 oc·h :l4- i förordningen ang åend e ii tgii nler till undvikand e af Ollrhonll iigg-Bing sa nrt s ig naler
!lir angifvand e af niid ii fartyg , den 20 Februari 188i:i. (Sc Sve us k
förfaU11ingllKa1nlin .g 11 :u ~3G.)

:l.

,
l 'l.
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2-L

2u.

2!1.

Oktnhrr

4.

G.

1-1.

l S.

~cptembrr - Novemher

1890.

Ang;1t' nd i' ~ alut m. 111. , ,];! J ohn F.rie;:;;nns stnft ,.j,] ;nnrrikanRkll.
hy Rsa.rrn Ballimnrr'$ hi t kom.-;t fi'•rrs i la nd .
.Ut Ltnunbätr n .Vf 'hild ,; kall afntsta;; och a fmiitJ>;tr;l R.
Nä.digt tillsb'i ntl för mariningcniiiren L .-\. Engström att t'nwttaga
•wh hiir<t rilili arl'tcclm ct af ICongl. Danska Danrwlu·ogso rdcn.
Till;ltr lse fiir ehl' f<'n '"'h offi<'crarn o p;t amr ribn ske h yssaren Ba/lilll n)'(' att hr;;r tlotbtns vmf i ::ltor-ldwlm.
Ej hif<illen ansökan af komministr r P. Ringtjvi st tlir han s son, matrosen vid 9:do kompaniL•t J . H. Ringttvi st om afskcd innan han
ltppniltt myndig ålder eller tj cna.t förc,;krifvcn tid.
Att Cll il ngslttp elen JS September n :2 c. lll. skall ligga klar viii
SkPppshohHPn flir att !'öra Han s Maj:t Konnngen till Baltimorr.
Att kommcndi.iren A. :Mr istor skall iitonii.nrl;t till Carlskrona. i tid
ftir att bmna intriiffa tlcr senast den 3:e niistkomma11dc oktober.
Att 1n1dcr kon ·otten }' reja s nu förcståcmlo expedition skall flaggning· pii kunotten, ntom i tlc fall Chcfpn sit finner ti.rnpligt, it,ke
rga l'ltln pil annan salut- eller paraddag iin l-Ians 1\Iaj:t KnHitni-;'ens
fi.idelso(Llg.
Att log·omcntsfa.rtygot E ugcni e, 'kulfartygct Stol'kholnt rwh boviiringsvfninganra på Kungsholm;; fii stning skola af respektive Statiun ,;befiilhafv am c in ,;pektcra " don \J niistkon11nando Oktober samt
att logomcntsfn rtygct o~;h skolfartyget d'ter slutad e i'•fningar skol<t
nfl·n stas, nfml.instras "od1 upvhigga s.
Att Knptetwn (;ustaf ll}T:l:len tillsrida re skall tjenstg(ira s;lsom
<Hljn tant hos Chefen för Flottans stab i stililet fur Kaptr11cn O.
Lintlhom, so m afga.r friln ;H]ju tantbufattni ngcn.
Att chefc11 it kanonbåtell .1f/'lu"lr/ den 27 denHes s ka ll taga hefattning med fartygets utrustning, samt ;ttt lian onb;'lten skall inmiinstras Il Pn 8 Hiistkomtnand e K uronr bc r.
Att Ca ri sk ron a o(·.h Stockholrn s ,.;tati oHshcliilhafl'arr ofl inlri'•jligen
t'g<t ink omm;t 111cd uppgift p<l dl'll drfvado stamm ens ff,nlclning i
sj ii ma nslda sser.
Bifall ti ll Kapte nr n (; . m n Diedt>rich,;' rrnderdtl niga ansiiknn on t 3
rn;l nad er,; tj Pn,;t[('dig-h••t f'riln den l Januari 18()1 liir helsans vi't rcl:mri P.
Att bri g·g·e n Uladan ;; bli J(',rliiggas ttn dr r reparation.

:\XIi
Oktolwr 20. Att ,·hefsfartyg•·t /Jro/1 :;kall nfw; ta:; udt II]JJ•higgas.
2tl. :\tt Kapt~ n o n F . t'ari ADll fn1n neh tn c<l 1kn l in stt llHLtntlr ~on•m
bcr nr,h tills1·idaro skall tjenstg-iira silsom extra ;t<ljubtnt n<'h hihlilltcbri c i Kong!. ~jiifi'•r,;l·ar;:-Ucpn rtrmrntr·ts kotnllt<IIHlo-r xp<'ditir•ll i
stiillot fiir btptcncn L. A. Huhrmlir·k.
•Ut fym tttHloruffkorskorpontlcr :;kolet boonlra,; uiirvara vit! proruingen af pan snrbiitnn Oiilas ntn skinori s;n nt <lt·SR fiin;bt ;ttwiindan•h•
på expctlitiqn.
'27. ~iidigt mt•dgifvamle for K. ;\Iarinfiirntltningl'n att heordra ··hr•fcn
för C<trlsknm<t st.ttiuthl artilloridL•partemont att ii f'l·crvara ntt liireståentle profskjutning-nr mod Ei r-u1. kanuner Yid Hufors hruk.
~ ~ dig tilli\tclse för kadcttuml cwffirL'rnrne C'el;;ing. (;r;tfstriim, Sbm·k
"
Lagcrcrant~ udt \\'ijk ntt cftl' r gcnumg·;ingcn sji'•offir·L• r:;cxa mr n
hiirn Kong!. J:'lult;tn:; unth•rliijtn ;tnbunifonn.
Att kannnh<ltcn .lslrid cl'tt•r iitorkomstcn till statiLm••n sbll afrn sta s, afntiinst nt " udt up['liiggas.
Amiringar i gonornl-onlem n:u 1G5 den l Maj 1878, ;mg;\cnd o unifnrmshc stiimntcbl'r för KL)Jlgl !'lottan. Mariningoniör- <l(oh Civil,;tatcrna.
:JO. .Nådig tillåtL-be J'iir :1t:< killiga qfli<·urnn· ud 1 en direkti·,r att emottaga oeh hiira i'JStcrriki sb ordnar.
Att chefen ii bnonbiiten Al(ltild vid bnunh;ih•n,.; utg;icnd t• pi1
1·intcrexpe•litiun sbl! fr:l n t; tockh olm ~ ,;btti nn till Carl ;; kron;t tran :;por tcra åtsl;i lliga J'i'• r ,.; i,;tniimn<la statiom af,.;c•<l<la efkUcr. hvilb ;\
hiin·ar;nule statiun:; va rf till Ji'•n·ar enlllttngits.
Att undcrli.ijtnantema C<. H.. i:itarck, .T. (;rar,.,t riint , (: . H.. l'el sing,
H. \-l'i_jk odt A. B. C. J. ],agon:rautz pLt eera~ pa Ca rl,;krnna station.
Att datiunsuefiillwfr;tl'l'll i Carlskrona skall huo r<lra kotnlllL'iH.Iiir" kaptcucn af l:a graden Y. ~. Christiersun att tlcn 1:2 Ko,·c1nhcr
anmiila ,;ig· i J.(,,ngl :-ljölörsl·ars-<lcpartcmonteb; konHn<ttHlo-<'XJl<'dition.
Att pan:;arbitten :tf l:a Ida" Ou/u , efter att l1afva lJiil\i t lw ~ igli
ga<l oeh gudkiin< l, skall emottagas ar Fluttan o0h genont <k.s:; f<i rsorg töras till Carlsimma station. Chef under <'Xped itionen kommendörkaptenen ar l:a g raden C. O. .F. Ljungq,·i;;t, so koud kapb•n r n
C. C.:. U. Kemplf.
.\tt i:ltation;;befii llt;tl'l';trun i Carbkruna ,;ka ll kollllll<'tlllom <'Il nw,;l;i·'· nio>tundcn.rfi,.,cr al' Lt graden att skytHl,;;ullt afr(';;a till (; iitr•hnrg·
l~··r ;ttt iifvL'rvara pans;trbab·n rNilrrs prufrL'"' r 111. 111. i :;liilll't l'i'or
Pli nJ' la ga fiirhtl! hindrall Illaskini,;tuntll'l'lll'ii<·cr.
u. l{r<l ul't'r;Hl hrsiittning,;l iRb l'iir pan sarl• iitPn liiilrr ltlld••r d••sR r;·,n·st:l ond c t'XlH' dition l'r;ln (;iih·horg.
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Att en al' ll ottans ;]ngslupar med en rut!tlb;\t pa släp skall t!en 8
ställas till Hans Exedlen s ~tatsm ini ,;tcr n s Jörfogande.
.'l.tt till JH'n Hiuns;:;btb•n iifverA_1ttark Kaptenen L. A. 1-fuhentlick
f"rtrarantk or·.h til! s,·idan• ;;!;all Ya rn ('hrf r;·,r Ros l;tg·s l:a <wlt :!:a
h;1 h; tna n;; k<Hll]Jan irr .
.Ut station shcfiilhafvarn r skr.Jn vab iifl'rr att., i •len tn iln ;;;\dant
liill!pligrn kall sl;c, pil J :a kla ssen;; pansarbåtar O<' lt pil Lt odt ~:a
kLt ;;;;cns minh;1tar. it·.kp mr ra iin en tn•dj et!t•l ,\ en ljcnlrdl'l af nta~ kinpe rsonalf\ n p;l ~ nnuna fartyg 111;\ utglJrH N af :-;å,la nn , ~o111 iek e
tjenstgjort ;'\ ,,;t mnw r!lrr annat fart.\~ al' smnnw slag nnd t•r rb;s
serw str ex pr <liti nn.
Att <!Pn n.1·a pan;:;a rhiiton af S1·cas l'rrt ska ll hiira tWntn et T/m{c
•wh .1lt•n n.1·a bn .. nb iitcn Srrl!.'k.'it!ld .
. \.tt ]'<@ia rb;lten Tilllir skall tillhöra l:a <wh bnonb;\tcn Scc!lsk-''Uld :!:a fnrtygslda ;;srn: •Ir ra s stii.ndi.l.\·a tct·k,•n ~>t·h phtr 1•ring l"l
l'arlskronn Rtation.
:ttt. ('lt cl'••n ;1 knrl'ettr n Fr~jrr ;;kall omctlclhart efter l;orrettcns ankomst till Al exandria bra t ill Cn iro o,.h llrr anmiila sig f<jr H. K
·
·H . Kronprin se n :tf CI'Prig·c neh ::"lforge.
Att komm OtHiij rk :tptPncn al' 1:a graden L. L. vnn Hurn skall löro,;t;l l'lt r fsbpet fiir Kong!. Sjö!('•rsl·ars-DPp;ntrmcntots Konnn;tn<lunpr<liti"n nnder in sb mdandc llcrPmber m;'\ nad, ,];! kommcmlurkapt.. nen af J :a gnnl Pn A. P. Lilliehiii'd; till tiiljd af annan tjcnstgö ring iir liirhin•lnul att skiita niinn11la befattning.
Att k••m in ctulii rbpb •non af l::t g nt•l••n C. K Sn1ith fnin LH"h med
<len l in stn ndandr llrr·r mhr r nrh tilV>Yi<larr skall t illhii ra i:itud;holms sbltinn.
.-\.tt antnlct kmnpani-!·lwf!'r ,-id sjiim<m shirr n tillhiiranrJ,. Stuekhulm;; stati on frim ,,,.h mo<! ;tr lb91 skall iikn s med en: uch att
det i gii llamlu stal fa sb; tiiltla antalet offiuor<II"O, af..,ctld;; Jur stat ion,;tjenstgi'il·ing fort ra ramk hi beh;lllcs uförii ntl rmlt.
Bifall t ill :Z:n kla;;, ;;jiJnwn l'id !le Illatros kompani et n:u O Ekstri'•m s
nn.JrnLlni .~a ansiibn om ~f;; k rd. Ekstriim har rj tj cnat furoshif,.,.n ti<l, lllCn p;\ grnnrl af <lål igt nppfi.JI·an!lc hlil\it dömd till fiinguli;cstraff.
Att komin cmlii rkaptcnen af l :a grade n c. o. F. J,jung<JI'i st, med
hibehaJiamlc ar llll innohafl'atH] O tjcnstgi.iring, från od1 InPtJ den l
in;;tnndan<le lk t·cmhcr ,; kall till;;l'idarc tjen stgöra i Kong!. ~jiiJ\',r
;;yan-<lPp;trtr mr ntrt !tn•lPr <·.hefl'n f<"<r flottan s sbh,
~uve mb cr
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Smnmandrag af kongl. bref, embetsskrifvclser m. m., ntgi\ugna
ft·ån ko ugl. sjiifiirsvarstlt~pal'tcmcntet untler
.Juni-Oldober 1890.
Juni

"
"
.Juli

"

Aug. ersiittning :lt löjtnanten E. L. Berggren r;·,r unln:md ct af
fluttan s brrf<lufstation.
Ang. tillsyn ut·h v:1nl nf <'11 brcftlufstation m. m.
Ang. fahriksidknrcn P. A. Hellgrens i. Wisl>y llmlcn\:1uiga l>cs 1·iir
i fr:'lgn om liigr t för en umlcnnttrustrlofonbbd i P:'\riisutHI m. 111 .
:20. Aug. en gjonl franmtiillning· 11111 iimlnng-ar i skrppstlliitning·sfiirnrdningen.
Aug. Yaknnssiittnillg af en rote vid Södcrnwn\amls l:a k lt sm:m skompani.
Dito dito 1·id Holms l::t h;'\ tsmal!Rkolltpani.
Ang. P . O. Jonssons och M. H åkan ssons umJ,•nlåuiga bes l'iir i friiga
om böter för fiirsumnuHI n1peniifning.
Ang. utlwtalande till onkan efter f. d. håtsmanncn ·westerg rcn af
en ltennrs man tilllielad n ~idcgilfva.
2(i. Ang. fiirliin,gd lc1·eransti<l flir f)Ta st_Fk en hus aktiubulagt•t HufursG ~tllsp:'\ng hestiiltln If> cm. k:!nnllrr.
Ang. anvisnn<lr af medel till hiimmamlt\ af ±l.Ygs:mtlcn å Uuts k:t
Sandön.
Ang. förhyrande af 5 nw:,;kiniskr och 8 olclarc fiir ftuttan .
Ang. Yiirnpligtige J. Carlssuns lllHlcrd. ucsviir i J]·;1ga Vill lJiitcr
tiir utc1·:no fr:1n va]Jeni'tfnin,g.
Ang. nådcgiifvor t ill afskrrlaclr pcrs.m cr, ;;om tillhiirt Huttan s Inilitära kårer.
Ang. utbetalande till enkan efter f. 1!. båtsmannen llj1tr af liennos
nmn tilldelad nåtlogäfva.
l. Öppet bref ]"l afskorl för kuntcr:nniralcn O. Lagcrherg .
:E'1tllmakt !lir E. O. M. Olrlhcr,g att vara konunnndiirk:t[ltt• n :d' l:a
gr:tdcn vid kongl. flottan med li'>n.
Fullmakt fur J. A. Ekdiif att n1ra konunentlurk:tpten af 1:a g raden vid kon g!. Hott an.
}\Lllmaktcr fi'>r J. R K ~isscn udt .O. K U. ;.J'urrhohm att 1·ara
k01111lll' l1tlörkaptcm•r af 2:a gratien vi< l kungl. Jlott;m Jl!etl lii11.
l•'ttllmaktl'r för C. U. A. V. ];'ladt 0eh H . l•'. ],in<lbPrg att vara
kaptener vid knngl. flottan mrd liin i drnna gratis '.:':a ld:h;s.
}'ullmaktor: fiir .J. C. Seluwi.<llt•r och J. A. Biirt:wll att vara liijtnantcr vi<l kongl. 1\ott;m mc<l lön.
, lksolution il lön fur kunnncndön•n J. C. K Cltristrrson.
, bt ldaf<s kaptensli'>ll fi 'tr C. L. A. J\1nntltr llt:h H . (}.
af Sillen .
Att det genom n;'\diga beslutet t!cn 24 sistlidne j<ulllari bes tiimlla

antal af tio ~·ng·\ing·ar , svm niistkoU1maml c höst slwllc få i Sjökrig·sskola.n ;t.nt<lg<~s , m:1 l1 iij"' till fjortt>n.
,, Td J.li"'RII tH'r ;~f tmrillingt'niiir;;stab·n , hvilb <1f öfn•rtlir,•ldiiren nt~c·s . mii lwortlr<l s ;~ tt afn:sa t ill Kil'! fiir bt•sigtning af lm>II Slllinur
111. 111. . t illk•>llllltallllr tlrm hiir vid , fiirutom re.'lP- neh t r:Jktam r•n t.scrsiitt ning i S1·rrigc, PJ lllillt\rc tm kblllt'JltRPl'Sii ttning för Yifitdst •ll
utoml:md s mr<! 20 knmor om tl:!grn , iin Ol'k cr siittn in,g Hir rcsoma
utum rik et s ;~mt fiir anrlra i ,1')1 t;·,r npp<lrag'l'ts fnllg·c>r;m,le ulliHIg·~ingliga lttgifter rnligt riik11in).!;.
AngJrn<lr nppliitl'lse <11' plats ä holmrn 1\:;~Jf\-e n Yitl K:t\f,:untls J,tsplats iit en hanellamir i (}iib•hn rg.
Ang;ll'tHIP ,·aka nssiittning af en rotr vit! lmmlt•ra af Hollllfi 1::t ,
Norrlantis :l:r oc.h )[urrl ant lii J:l' hi\tsma nskulltjl<lllirr .
,, . .1.ngå.~• n,lc v~irnpli gtig-e C. V. .Johansso ns nn<lt>nLinig·a Lt>R\·iir i fr~lga
om höter för fiirsnmmml vap<·ni'd'ning.
l ö. _\.tt <'Il host:HisliigcnlH't ;\ Skrppsholmr 11 , inncfattmHlc :3 mm och
kiik, ni:\ stiilla s t ill stationshrfii llwfvnren;; disposition tlir att nthyras till officer rllrr tjcnstoman vit! st;~titJIJCII , som finn os 1·illig ilensamina lit\·prtag-a 1110t hög·sta ärliga h.\Ta., Ro nt kan b c tin.~<I S .
Att Suclornwnlantls l::t lldt R os ln gs :3:c b:ltsm:mskum]Jnnier, h1·ilka
ii r" i tur ntt in stnntLm tlr hiist uppft1r<lr:t s. fl, till flilj<l nf hr istandc
ka sernntrymmr Yitl St.wkh olms st:t ti on. i l:mclsmkn t[Vnrstann:t.
för att niist knmnwntlc vår , i m;t n af hoht>f, inkallas till tjcnstgö·).

U.

,

,,

ring.

"

:!i).

_.A. ngl1e n!LO \'a knn~ ~ iittn iug af tre n Jtar vi(l lto ~lags -±:do ut:h en rutc
vid Nurrlamls 2:a b<ltsmnns kolll]>:nti.
Att fnln odt 111011 tl r n 1 niistko;nm:l!Hic Oktober lll i1 vid Carls kronn
station till tjrnstgi.>ring i11kalln s hiig·st fem offi r.rrarc af kapten seller snbaltcrn offi t:l'TR.!.';l'<lll uti'd\ er tl et antnl ;~f ':l3, RO ll! i staten
linnes bestilnHit.
Att UJlJ!lnltntringsponniugar till manskap vid minc>r- eller fii stningsartillcriRta fd clnin,g Pn skoln l> cstritl:t s nf nnslngt'l till Hntt:tns i'd'ning'<l l'.

Aug.

Att en tcld'nnlr<lning till lotsklptrnsc xprtliti onr n 11t·h l"tskontorct
i Lnld f<lr uh·crtag:ts af LotR\'Cl'kt•t.
Angil cnt ll' 1·ak:tn ssiittning af en wte ,·i1l Siillornwlllalllb l:a IJ:itsJilnn skt>mp:tni .
clO. Kn ssi'> n' n oeh b"ldl:lllnren ritl mnrinfi·11·valtningr n C:. O. Sdlllltzhrrg. 111-i\kr n Yi<l af:!_';:lng fdn tjrnstrn rgrr fd.n Amir:ditt•tskrigsmanskassnn .ltnj nta t'n il rli g pension af L,SSO krunor. fiirkl;tra <l
l!l'riittigacl att, dtcr orh iillet :rfs ketl, fiir sin återst:lemle lifstitl n
aJlntiinna indntglling·,.;st:lten lljljJJJiir<l Cll J!l'llSiull af 1,1'.:'0 krutlllr.
Kanuu:trl'iin:tntltcn vi<l Hotta ns sta.ti11n i l':trh;kruna R O. ~;·,ller
st riim lik:tlmlcs rCf< JH'kti,·o J ,080 oeh :2,120 hutwr.
7. N;ldigt upptlrag fur :uniralitcts rihlct J . K DalJlin att för t iden från

XX\ll

XX:YI

7.

f(.,r

lott-\\· c rk r~t:-1

t 1 1l

~ ki1d;l

nf EgyptPn ::;iinrr.

:.!:!.

T11llfrihrt mrdgil\-pn liir ntriki's lwstii l<ln kano1wr ol"h anlmtulition
Att iifvenlirl'liti"•n·n If. W. HYcns"n mii lw"nlr;l> ;·,rn'l"Y1H;I ~lq11tfij rsi ik
. r.~\' 12 krnJH•r Hill d<lg"t'tl.
i .\Torgf'. Trakta Jnt>nb• ltllfler r r ~an i . \fo
Anga cnrll' l"<lknn,;siittnin g >If en rotr l"irl llohll ,; :!:il odl ar 1'11 roll'
Yirl Xnrrlnn<l.' Cl:r hiltsnlanskOinpnniFr.
LPktrn·n ,.j,[ Kongl i)_ji··krig;;s kolnn J-f. R H1ildt bt•Yiljnd tjt'llt<t.ll''lig·hrt Jt·,r li l' ISiill,; \";trflill11]0 lllli!Pr nii stin stun<Jand r Jii sit r lllPd ~ ky l 
<[ighct riir li• >ll< Hn ntt sjrlf alluna ,·iknri r.
Ej hif;lil<'ll ansi",J;an ar liirarr ll ,-jd il<ll"ig"<ltioiiSS ktdnn i Kallnar J.
A. l'Pl"RSilll c\nl"k ('r 11111 lw hiiri:.rh rt af"t ,;·,ka fiirr st11ndan ·l)('fatlni ng·
,·jt! n a ,·jg·ation s.'< kr,]a.
'l'Hllfril11't nwd .~ iJ\,•n fi",r 11trikr., lwstii ldt hnm11ll skl"llt.
Ang·a< 'IHlt• an;;k:lifan d<' <I f ,-ntl<•nmiitnrl' l"itl l·attl'nl,•dnin .~·, • n i l';l rbkwna.
.\ tt 1'11 mindn• [Pdi\T 11tan ;; tiindig· lll'l·il lmin.g l"i"•r 11111kring- :!.0011
kronor f<1 r anJ.iig·,~·;H il r ,"\ ,.:; trrg;l1'11~ llth1 1ltllr S ;·,::.t ra Rifl<l.
l'illst;l n<l f;·, r I".Hmii ;;l:<Jri'n l L L. Pcttr r;;;;, Jn ntt Pmnttn.~·a ''n ni" l L
:IL K1•j san'11 af '1\·,; ldand hnll<Jill ti lld1'1 111l lwli"•ning af 100 rik snwl"i;.
1

. :-\.ng:i!'lltlC rakan .-;~iittnillg- al' •'Il

:!!l.

J"HtP

\·id ~i"•dt' l'lllilllilliHI:o:

J

:a 1Jai:-i-

111:111 Sk<•ln]>:llli.
Ang·;irndr fl"ilnad i <'Il rxtr;l b;it.-<nlnn ;; r"l''·
rotNing af <'Il liig<•nlirt rJth ang-1!rnrk inriPin ing al" dt ht•lJlllli.Ul.

nwndt' liiruu1tH 'I'.

Fullmakt !Cir .J. P. Elfvi•r,;;;,>n att 1·ara j;·,n·sblndarr liir na,·igat:ion ss kolan i (;cfit•.
Di t" liir J. i)_ Björling i \"isLy.
nit" fiir ( '. A. Hiiglllnd i Stri"IIIIHbl!l.
.-\ng. mnlelning· ilf I'Xtra .;blts;msLig"t't till artil l<•rim;ltt•ri,•l fi "• r :'l r
]H~)

prn RionNk;l;;;s;l.

Fiiron lnandt• fiir E. Th. Riiiil" 11 tt tillsvidarr va r;l fiin•dr<lg"aiHl t• t·i,·illPil<llnot hos d i rPktion Pn iifl·p r a 111 i ra l itrt;;krigsma nslwssa n.
Anga<'1Hl1• l'<lknns;;iiltnin.g ni· 1'11 n'tr 1·id )inrrlan<ls :.?::1 h;ltsnl:ln.,;kolll[><llli.
Tilb t:1 nd fi·,,. l"ll!' f<'ll :1 angfartygd SJ.-iilrl111iin att bland fart.Yg~'l s
lwsi ittning 11tdrl:l l'n .S IIIlllll:l af 200 kr. , ;·,f\·r rli'llliWil af htliv!'n s
1-1.

.\ngn endl' IIJIJILitdst• nf pLi!·,;
lotsplats.
Framlidn!' fiTing<'niiin·n ( '.. J. Il. !)an< !Pils ruka till<lf'!nd l'll n:Hil'g·:lfv" riir Pil g-ilng al" :!00 kr1111111".
.-\.ng1il'11111' intn•sst• ntNIWs i rnb•n n:o :!+ \"tf! Roslng,; :l:r liiltSJII:In skumpnni undenl. bt·sl"iir ijf,•t·r liirriitbd s.Yn a torpet till roten.
H,•,;ol11ti"n angaL'IH!e 1·i.-;,;a J,ts:ri"IH' ,·id Hrrgt[l'al"11 lot~pbts tillkllm-

O!"h 111!'11 ;\r !Sii7 till ut·h lllC11 ;lr 18l.IO nbrb r ta en r;·,,.f,Lttning· ssalrilin;.;· fiir 1!11ttan. R<1lnt öfriga l"f'l"k rwh inrii ttning·ar. som njnla
an slag· " rik ssbtpn;; f<•mtP hllfvH<lhtPI.
.\ngii<' llll<' hrordr;lndi• af bph' lll'n )f. l" .\nd,•rsson lill J\ rnpp<l'l'r;lkhiiiH'nb;n siittning· i lik~Iiihll' r;·,,. lw;;igtning· ;d" h!llllllll ;d;l"llt.
flO.
hrt mrrl lm1tl son1 hrR tiimnws i K. H. d.
Ang-1\rntlr fiironlnandl' af Pil <'xtra liirarr i lna skini stafddning"l'll
1·irl nal·igat i<III S;; kolan i Hbwkh olm.
1'11llfrilll't nH·<l.gifvr n fi"11· 11trikc.'< lll'stii lda hr<111 R111in"r.
1\.llnlnlen<tr"il·t·ll J. ( '. E. ('ltri sb•l".'<llll ,)("h bpb•IH'n O. (:. H. v"n
Feilitt.r n nw ht'"nlra,; i"d"l"ri"Yara skjntnin:.rar Yi<l l:rnsPnll·l'rk. Traktalikh rt ml'd h1-111l Slllll llP;;tiimnws i 1\. B. d.
lll<'ntsf'n;iittning·
•i·, !JO.
.\ng1H'1Hli' ifrag-a sntt an1· i ~n nd l' af t'n fiiltspatf>·111lighPt till f\inniin

:!fi.

l.

Att klllllllll'lldiirt• n .J. l'. J~. Christcr,;"n mii kolnl11 r lllll'r:I S alt i"•l"n•r,.1ll"a ,; kjntfiirsiik Yi<l C: ro11Sot. Traktanwntsrrsiitt.ning· i likh('t nwd
h1·ad ,;om lw,;tiilllllll';; i K. Hr. dpn ''- !JO.
Ang:1cnd o mkans;;iittning· 111" en rc•t~ vid N11rrland;; 2:a nr·h 111" 2
!"11b1r vitl )J"rrl;llll!s 'l:t• lnlt,;nwnsklllllj>:llli.
Hf•k liidnadsfi">tTaltan·n 1·id flotbln ;; sb1t ion i l'arh;knma A. P. 1\"iiJa,.;sml liirklarad b<•riittig·ad till JlPIISt\Jil af l,OSO kr. fr;\ n amiraliktskric:·,;~nansb ssan m·l1 l ,0:!0 kr. a alhniinna indragningsstakn.
Birall ti ll fiin •;;lagna fiiriindringsa rhcb•n oeh anonlningar i kasNIII'rna ll:ris J •J(" ll :! j ( 'arl,;krona: faHtstiillcJs<' ar ritninc:·ar hiiri"d\·er
lll. lll.

.\.ngiiend" anl"isalllll' af nwdd t ill a lliining ilt t•xtra liiran· i tiirfattnin.~·,;hnskap ,.j,[ nal·ig·at.iun"kol,ll·na i rikl't intill 1800 ;\ r;; ,<!lit".
Att 111i.irsarefartyget Ad1ille,; sknll ,;asuJil krig·sfartyg ntrangt·ra s.
11C"h att l'>lli N:il"IJiitanw S kiild <w h }'en ri.-; skula till ,; krofl"r n l'nda st
ni id turl"tcligL'II llll<lerha lias.
Ang;le ndc• fiirddning af <lt-11 stii<lema 1\allll<ll" <l("h O.·w.ar 6 1t1u 1111 ,;amt
<itski llign k<ipin gar g't'Jllt '!l s amt pallirda rutering-:-;r-;l.;y lllig·IH't.
.\ngåPnde lH'riikni_ug af tjt~ll~tl'ar l~ir Lll dd getnPnsknp:-;pt Jlsioniin•r.
1

1

"\.ngiiL'n <le l"akan."iittnillg" :11" l' ll rote vitl i)öd crmanland,.; :!:a J,i\l,;IU<III Nkolll]Jillli.
.'..ng1tt'1Hil' nppli:uHllin:.;· al" k:lllllll:lr>kjlltningsm ab •riel fi">r :n 11·iind ·
ning- ,.j,l \'iinq di.~tigc:-; ra pcll lil'lling·;rr .

Liijtnant<·n ( ;_ H. Li!'l"' tilldl'la<l ett <'Xl' IIIJII<ir i ;.!"llld n f nwdnlj PII
11ta1· femtl" sto rl, •kpn llll' d in,;kril"t d•"i ·,r IJcriimli,.·n g·1•rning·11 r . nll j
hiigbLltl h:uul llll'<l g11Li kanter biira s n 1Jr(i 6 td~
Angii<•nd t· fiirhi ijdt an·,<]e till extra ri t:m• 11 Yid k. sjiika rt<•1·1·rkd
(l. \\". Anflt-r,.;,;,ll.
'!:n kl. Hji"JIII<lll rid l1<•sliig·,; J :n Ji,lll["llli 11:11 Il.) Hkiig·g-1111111 tilldi •hd
1' 11 g"l"<ltifikatillll <If j(}() kr. , 111 \'d <lfiWI' Ili[P :t i)l;iiggiii:III S l"iH<IdP riidigh ct <ll"h ht•slHts;nuiH;t. att, sednn sjiimiitni ng·sfartygd Tiirnnns

XXYIU

i:>cpt.

kettin;.i lLIHler orkanlik sturm ~i:;tliclm· 1unj m:in:ul ·:; prung-it, t'i'> ra
fnrt)';.il't intill :;jii miitni n g:;fart~·g,•t .Fnlke;'' b(lg ndt pil detta siit.~
hl'redt tillhill o liir pn mrll farvattnet na;.inrlnn<la furtrogr n nnllm
11 j'fi ('l'r att ]_,1:;tn sig 1111lbonl il Tiirnnn sn mt ntt inf() ra l': ntygrt till
<ll'k j;·,rti'>ja clcts:lllllJW å en jl•mll'>rl'lscl·is ]ngn nnkarplat:;:
:2G. Kom 1ncmk>rcrn :l t<. R von H edenberg ul'h J . A. C. ~Ic 1 stcr tilllk]a1lc fly ttn in gshjelp, 111\ltSI'araiHlC tio pn•l'ellt al' inne\J a:fl'tlllllC f:1sta
]iiner.
Mrtlg·il'l':lluk fiir lllllll'ruflieer:;kurJ>Ur<lll'll l' id 1::1 matrv>< lillnlp:lll irt
n:o 21 J . .A. Carb~un att nnd t• r vi:;t1•l,;e 1·id navig:Jti un:;:;kula l> ilwh:Ul:l sina aflijni ngsfu nn ilner u:d'kurtatle.
c\.n g:'\ 1•n<le pcnsi11n iit fiirrc marinsoldaten :N . l'uttcrssun Hiirm:1n . .
Bifall ti ll Kl iipp inge 1Jy:1Jlliins 11ndcnUni ga ansiikan vm Lt<lrag Iran
lotsverk et till underhåll af on ulfartöviig.
Ett 11 mlerstull af 300 kr. fi·11· innennande ilr t illllcladt 11·,rrc <·ldarrn ii lots:Ingarcn Uiikburg J . E rick:-;su n, hvilk 1•n il r 188:3 undN
tjcnstgi'>riug crl d llit sviir kroppsskada.
En n ~dcgåfva fur on g:\ng af 100 kr. till tlula d mListur\,tsL'nkan l'.
J. Brandt.
Ej bifallna ansu lmingar af f. d. trum slagaren C. JU. Hnfl'. f. marinw hlatr n Z. Z:so n Tern, skomakarem ih;t:ln'n S. SI'Onsson ur·h ,],wdtbrcmiistarcn C. R . Ph. Feift' u1n pension, furhi'>jning i, pensinn. understöd m. m.
Yaktnlii starec nlwn A. C. Henrik sson tilldol:ul en ni\c\og:lfv:l af GO

Officiela underrättelser.
Utdra!!: af Generalortler för December 1890.
lJ Cl'.

4.

ö.

8.
!l,

13.

15.

]\rnnul',

Ang:lcndu 1w<lrgMvur ti ll afs kc1l:ulc perouner, ~mn tillh ii rt fl otta ns
militära kårer.
() ktolwr c3. An;.i:'\onde 1'ak1n ssiitt ning af td r11tar l'id Nvrrlamb 4:l' b:'\t sln an skumpan i.
Ej bifallen an sö kan a f naviga tiu nsskuld'iircstå ndan•n J. S. J3j örling·
om lJr höri ghct att si.,k:J lil rarebefattn in,!.( i ångm askinLira vid n:mgationsskohl.
:l:o Id . sjiiman vid JO:o matr<Jsk<mlpanict 11:11 -1:> Snden;snn t ill dr l:11l
ett exemplar i silher af nwtlaljrn ntaf 8:c storkken n1 rd in:;krif't
»F f) r 1Jcri)tn1ig<t g;ernin g<ll'~> , att i hi;gbl{ltt hctnd n1cd gu la kanter
hiira s !t bröstet.
}'nllmak t !lir V V. af Klint att nna lwmmcn<lii r i Plottn ns rrsr n ·.
10. Ang:IP n<k lli rriitta< l griH'r:llnli'> nstring nwd r n dt•l af tlnltan:.; lrllpper.
Ang:tt'll<k vik:lria tscrsiittning i fiilj <l :1f bran•n viLl naviga ti,n ss k"lan i Uiitph,, rg J . E . l31om1H•rg>< tjctJo;t!Prlig-hrt.
_, .......- '=

17.

18.
22.

Att kabelb:'iton Liigg ut miL stiillas till varfschefens i Carlskrona
furfuganli c i och för varfvcts bchof n nuer den till af år 1891, som
fin-tyget icke tvr ann at iitHlam:'\,1 behöfves.
Andring af instrnktioncn för thefon :l koTVetten ] ilrl{ja.
N:l digt merl g ifvanrlo fi\r en engelsk nn<lcrs;lte att besöka flotta ns
1·arf i Ca rls krona.
Att :mta.lot kompanidt efer vit\ sjumanskåren t illhörande Carlsh ona
station från or·h mod JS!H skall ökas mer\ en.
Att ka nonlJ:Iton Sigr id, ån:o;·far tygon Skölclmön neh Karc skola af~·nstas och nppliiggas; i.ifven som att k:1nonb:i.ten rtunh ilrt och :\nghu-tyget Vall.·yrian s kohL afrn st:ls och upplii ggas, då do !Vr stationen rj vitlarc iiro bchufli,,a
Att en vapensmed skall" L~ordra s fr:'ln Ca rlskrona till (;ötebor~' fUr
b
att haf,·a t illsy n och vån\ nm k:moncrn:L på pansarbåten Götet.
Att kornmemlörb.ptenen af l:a gr. C. O. P. Ljnngqvist och kaptonen
C. G. G. Kempfl', hvilk:L don l sistlidne :;.l'ovcmbor blifvit beordrade
att Yara, rlcn !orre chef och den senare sekon<l :1 pansa rbåten Göta,
skola den J(j dennes nfrosa. till Göteborg for att cifvorvara prof- och
besigtn ingsrcsor mer\ brtyget.
Att från och med ing:l ngen af nilstkommanclc :!r, nmleroffieerare vi d
k.ongl. Marinregementet icke vi1 ln re skola anl'iimlas till garni sonstJenstgöring å Kungsholms Listning, snmt ~tt , fr:ln och med nämn1\a
t id, un <lcruffi ce wrc nf Kongl. Flottan skohL (\ ort ill i stilHet kommendera s.
N:ld ig till:ttolse att jernte den i Ucneralnnlor ~:o 192 den 7 Maj
1884 fa stst~ld:L ox:en·.islad<lningon, iih·en 16,5 kg. s. k. belg iskt
15-mm. krnt. må f:"t anviinda s silsom ex:orcislad(\ning till 24 r·.m. kanon .i'!I/•• ·
Stridsl:Jddnin gon lur 15-cm. kan on l\I,'s• iin drad t ill 15 kg. 15-mm.
krut och cxcrcislnddningen till H,G kg. l:'i-mm . krut.
Ombyte af iitskill ig<t kompa ni ehcf'sbcfattningar, h v:ll'igenom till d1 efer
fur m•dannänmcla kompanier fritn oeh med den l Januari 1891 beordrats :
liir l:a ot:h 2::.L matroskomp. kom.-kapt. 2:a gr R. Y. C. 1·on .i\Iiih
len fels.
3:c och 4:o
kaptenen C. A. F. Petterson.
fiir ii:c och G:c
kaptenen O. Pettersen.
8:e
],aptcn H. G. af Sillen.
9:r
kaptenen C. G. G. Kempf!'.
Sn1:'\lanr\;; samt l:a oth 2:a Ölands båt sman skomp. kaptenen A.
J. Blom.
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Samman•1rag af kongl. href, embdsskrifvclser m. m. utgångna
fråu kong!. sjiiföl'svars(lCilartementet lUlller
Oktober-November !890.
Okt.

Ang<le!Hlo nppsiitbnde ;If sig nalapparater enligt kaptenen J. Litlman s s_y;;tcm.
Nådigt uppd rag iit kaptenen W. Dyrssen att nbrbeb ny liirobo l; i
sjöa rtill eri , åt kapknen D. U. V. Linder att utarbeta liirobok i sjönwn sbp L L ,]elen, nfhandlan,le tack ling n1. m. , samt !\t kn.p tonr n
vi'! J<'o rtifi kation cn J. A . Zotholin s att ntnrb oi.a liirobol; om fiil tlJcfiistningsarbetc n Yid flottan m. HL
Ang:'lcnd e fördrlnin g af termi nsa lg ifter vid sjökrigsskolan emr ll:m
derstiides :mstiilrlc lärare.
Kaptencma. C. G. A. V. J<'ln ch och H . F . Linrlb erg tillrlcl<ldo t! _Yttningshjclp motsYara!Hlc 10 °,0 af inn ehafvan,Je fasta luner.
24. Angåond o förd el ning af extra statsa nsl<l got till fnsb minfiirs1·:1ret
fiir ii r 1801.
Angåenrk rotering· :d· i\ tskilliga hemman i Giiteborgs och Bohm; liin.
Tullfrih ot meclgifvrn för fyra , norska marinen tillhörand e minor.
Angåcml<- va kan s;;iittning af on rote vid )[orrlands -±:o båtsmanskompani .
l-'ynnii starnc .M. E ri csson, V. :B'. Anlwrcro1w och C. J. Stcinba ch
sa mt lotså lrlennannrn C. Lin rlström tilldel ad e lmmlcra ett Pxemplar i guld af meda lj en ntaf femte storleken sam t lotsformann en
L. E. Axnor oth miisterlotscn C. P. Bnrströrn lmmlera ett exemplar i silrver af uwdaljen ubf :tttonrle storleken, S<tmtliga modaljerna med inskrift •lur nit oc h redli ghet i rikets tjenst>, att i högbl:ltt ba nd med g ula kanter biira s it bröstet.
Liijt nan tc n frih. I L V. LeniniRen tilldelad fi_Y ttningslJj clp ruob;Yar:mrlo l.O 0/ 0 ;li· innchafnmdc fa st lön.
F. knm (>lotsen E. Ersson tilldelad en nådegåha af 80 kronor.
31. J<'ullm aktcr fi.ir R. G. Stanok , J. Grafström , G. R. Celsing, H. \V ijk
och A. B. C. J . La g0rcntnt~ att 1·a ra undcrlöjt!wntcr vid k. fi ottan
mer! turbcriikning frun examen s<ln gen den :2!) Oktob er 1890.
Kaptenen grefye H . D. lVI. H:nnilton ti llerkiiml en gr ntifik ation af
500 kr. fiir uppfinn ing af ett r igti nstrumont Jlir sj elfgåenrle min or m. m
Kaptenen (<. J. Sjöberg ti lld elnd tlyttningshjcip motsvarande 1.0
0
, 0 <tf innehafvanrl e fa st lön.
Ang:1cn,le pensioner åt tYeunc afskcrlatlc dagli.>nare oaktadt fön; crl>o
under tjenstcti rlcn.
Angiiend o pension i hiig re kla ss för en afskedad b:ltsma n.
Ang:lenclo belöning iit tl·en no cngelshl Likare för lemnad sjnk d rd
åt be>iittningcn å kon·cttcn Saga .

10.

Undewffic crskorpo ralcn Yid G:o matroskompaniet K:o 45 J. L. Jansson tilld eb d ett cxempb r i si]fyrr ntaf meda lj en nf ;lttonde st0rleken
med in skrift »för berömli ga gerninga r» att i hiigbWtt band med
guln l;a ni.cr biirns :l bröstet.
7. Öppet brcf på afs kcd J;ir kapt<'ncn ,,id k. flottans permanenta resenstat L. A. H nbcndiek.
Angåe!Hle bere<lando af merlel för nybyggnad af on pans:nh:lt af
Srra::; el•rt.
Angiiende :1 m·isand e af merlel t ill fnllh onlandc af pansarbåten Oötas
bestyckni ng.
Angåondo ntkmn :m do :tf ,·issa effekter friin tlnttan s f1i rr:1rl i Carlskrnna ti ll Oötchorg·s mnscmn.
Ang-:1cnd e vakanssiittning Hf r n r ote ,-id Bnhus l:a hi'ttsmanskomp:mi.
Att 500 cxt·mplar af <' n nt:tf vicekOt: snln \\r T. Lnn<lg rcn ntarbctat!
handbok om fraktlwriikni ng<Jl' n!. m. rn å af kronan inlösas till ett pris
af 80 iirc r' XC!npl:lret för att emot af ~T:lrinfönaltnin gm bcstiimdt
pris t illh andahå llas sål"iil mtl' igat ionss kn!IJrn;L som r n h Yar annan pit
begära11.
.i\Iedgifvandc för stationsbcfiil!l:lfvnren i Ca rl skruna :ttt bo,·ilj:L af;;ke1l
:!t 3:c kla ssens sjö man vid G:o matroskompaniet N:o 11.7 Grop.
1-±. J<'u ll ruakt för O. Lintlbom att va ra konnncndcirkaptcn af 2:a gr. Yid
k. tl ott.an med lön.
Fu llmakter för C. F. J. Lim!Rtröm oeh C. O. H. von Arbin att vam
btptcner vi d k. fl otta n med Hin i denn a g rads :!:a klass.
}\tllmagter f(ir H. J. Th. Krook oeh A. Orlclherg ntt va ra li"ojtnanter
vid k. fl ottan mor! lön.
R0so!ttti<1:l ,o, lön för komrncndiirkaptcncn af l::t gr . J. A. Ekeliif.
R esolntioncr å l:n kl. ka pto nslön för kapt0nern n A. Been och G.
Dyrssen.
lCtptonon (i. af Klint och löj t n<tnton N. S. T. Ankan·rona tilhlolnde
fh·ttn i n.~shjclp motsmrand e l O 0/ 0 af dera s innolwfva ndc f<Lsta. li"onor.
K:tpten cn Th. Sanristrum t illcrkii nd ett belopp af 42 h . 813 öre så:;om cn;iittning !lir uppch :11la nd c nf liirarcbefn ttn in gen i skeppsbygg(' ri oe h s_ji", kriw;sko l:m .
Tillstånd F•r •lircktionc n cif,·cr amiralitets kri gsnwn skas san att t ill
Jrj n ·a ltnin _:.; emottaga en af f. d. komm cnrlören A. J . Rosengren oc-h
han s hnstru gj<>rd donation.
Förre marins•>l<i<ttr•n I'. J. Ekstriims ansökan om pension ur amiralitcts kri g.,uwnskass<tn rj b if:tllcn.
Angåomlc ,·akanssiittning af en roto vid Norrlands 3:e b;l t sman s kompani.
Ang:l r nde viirnpligtigo E. P. Eribsons nndenlil niga hes\"iir i !1'<1ga
om iJf,tcr fiir för su mmad Ya pencifning.
Angå end e pension fnl n am ir;llitrtskrigsmanskassan för förre marinsolda ten I. J:son Id .
')!.
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D:o för afskedarle butsmann cn J . .T:son Öberg.
Ett belopp af femte bnfvudtitcln s an slng· till extra utgifter tm1·isadt
föT bek0stanlle af nndervisning i ryska spril kct åt offi cerare 1·id tl.ottan s stab.
21. Föronlnanue tör C. E . Smith att vctra ehcf för fasta minfursi·<H"Ct.
24. Öppet bref på afsked fur amliWron vid flottans station i C,n·lskrona
\Y. X A. Lindahl, som denill tillagts en pension af dels 1147 kr.
50 öre från aminditetskrigsmanskassan n~h dels :2052 kr. 50 öre
från :dlmiinna indr:1gningsstn ten.
Att tlen som blifvit gotlkiinll i Jngfartygshefiilhafvaroexamen enligt
reglementet för navigation sskulor na i riket den l Jnni 1877, skall
vara befriad fri'm att vi<l af\iigg:mdo af SJukaptonsexnnlcn nmlerg<l
examonsprof i rlet i denna ex amen ingåemle iimnct ångma skinliira.
Ett belopp af 300 kronor anvisadt för bercdan1lo af liimplig lii sning
och annan nndcThållan1le och nyttig syssclsiittning p<'\ lediga stunder ä.t sjöman skårens nwn skap i Carlskrona .
An g1cndc rotering af ett lwmrnan i Göteborgs och Bohus liin.
Angi,cnclc <lteninnnnde af gratial åt <lflidne kamli sten G. A. i\IölIPrstons tlottcr M . .:Yltillerstcn.
Ang~tende pension :"tt förre marinsoldatcma C. (:}. Pettersson Brandt
oeh S. C:son Grön, sa mt gratial fOr ,·erkm iist<ne-enkan C. G. Celler14.

gren.

lVliisterlotsPnl;an B. K. Olsson tilldelad en nrt drgåfva af 150 kr.
Angåend e besl"iir af viirnpligtigo i fr:lga om höter för ntcYaro fnln
vapenöfning.
28. Angående tjonstledighot för t. f. gencrall ot srliroktriron H. R. An
karorona:
Att pansarbåten Svcas bestycknin g skall iikas med 2 st. 57 mm.
snabbskjutande kan oner.
lYiedgifYamle att fullt gr;ltial må tilldelns f)Tmiistare-cnkan A. L.
Nilsson.
Ang;(ende pensiun fur en f. d. marinsoldat.

XXXIII

"Sammamlrag at Kongl. bref, embetsskrifvelser, m. m. utgångna
från Kongl. Sjöförsvars(lepartementet under December 1890.
Dec.
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5. Fastställes bestyckning för pansarbåten Thule,
, Fastställes arbetRplan och stat för sjökarteverket nnuer år 1891.
Ang. förrättad generalmönstring med vissa delar af nona distriktet
af flothms båtsmanshålL
Ang. vakanssättning af en rote vid Nonlands 4:e båtsmanskornpani.
12. Ang. afsked for Kommend\irkaptenen af l:a graden vid kongl. flottans permanenta reservstat C. E. af Trolle.
Ang. entlediganuc for kommendören i flottans reserv F. V. af Klint
från befattningen såsom inspektör för na,vigationsskolorna i riket.
Anvisas ytterligaTe 350 kronor till anskaffning af kammarskjutningsmateriel for användning vid värnpligtiges öfningaT vid flottans station i Stockholm.
Anvisas ett belopp af högst 500 kronor till bestridande af ökade
utgifter för renskrifning m. m. inom Marinförvaltningen.
:Fastställes stat för lotsverket under år 1891.
,
Anvisas 2,500 kronor till ntgifvande af en samling föreskrifter rörande tj cnstg\iringcn vid lotsverket.
Utfardas föreskrifter ang. sjukvården å sjöbefästningarne vid Carlskrona.
Fastställes ny fårdelning af det utaf innevarande års riksdag bevil" jade extra anslag till artillerimateriel för år 1891.
Tillägges Flaggunderofficeren vid kongl. flottan A. L . Kjellstrand
efter erh1tllet afsketl nnderlöjtnants namn, heder och värdighet.
19. Fnllmakter för J. G. Ekelund och J. A. Helin att vara kaptener vid
kongl. flottan.
Fulh11akter för D. A. Kraft och J . F. Friberg att vara löjtnanter
viu kong!. flottan.
Tilldelas kaptonorne vid kongl. flottan W. Dyrssen och P. J. Dahlgren kaptenslön i första klassen.
31. Förordnas kommendörkaptenen af 1:a graden vid kongl. flottan Y.
N. Christierson att vara inspektör fiiT navigationsskolorna i riket.
Fastställes fördelning af anslaget till flottan s nybyggnad och underhåll för år 1891.
Ang. TOtering af hemmanet N:r l Källstorp i Göteborgs och Bohus
" län.
Angående vakanssättning af en rote vid Bohus 2:a båtsmanskompani.
Ang. flyttningshjelp till kommendörkaptenen af 2:a graden vid kongl.
" flottan C. E. Smith.
Ang. understöd ur invalidhusfonden till afskedade personer, som tillhört flottans militära kårer.
Ang. gratifikationer till underhällstagare af flottans gemenskap, som
" vid utgången af år 1878 uppnått en ålder af 70 år.
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Krigförande, som uppehåller sig i neutralt vattenområ'de,/\ ,...".{--L '
kan icke omedelbart förfölja fientligt örlogs- eller handels- /J .r- L. ~-'
fartyg som lemnar samma område, emedan detta skulle inne/,
bära ett inledande af fientligheter på neutralt område. Genom ~ ~..-...
särskilda öfverenskommelser har man också brukat bestämma, ·'t7"'- .r,'l'
att krigförandes krigsfartyg ej får lemna ankarplats, förr än
24 timmar efter fientligt fartygs afgång. Det är det omedelbara förföljandet man härigenom velat förhindra, och i händelse det först afgångna fartyget ankrar, i eller utom det
neutrala området, men synligt från hamnen, åligger det den
neutrale att motsätta sig dylikt försök från fartygets sida att
förlänga sin vistelse inom det neutrala området.
Af principen om neutralt vattenområdes okränkbarhet
framgår, att det är otillåtet att inom gränserna för sådant
uppehålla, visitera, uppbringa eller återtaga ett handelsfartyg,
vare sig neutralt eller fientligt. .Man kan utan att kränka
neutraliten medföra eller skydda en pris i neutralt vattenområde, men enelast uneler vilkor att samma skydd står de
båda krigförande till buds.
Neutral stat har full frihet att stänga sina hamnar och
redder för fartyg, som uppbringats af örlogsfartyg eller kapare, eller att bestämma viikoren för tillträde till dessa hamnar.
De neutrales handel. Så länge de neutrale sjelfve icke
åsidosätta neutralitetens förpligtelser, äro de krigtörande skyldige att respektera deras handel.
K. kungörelsen af den 8 April 1854 angifver vissa vilkor
för att under krig komma i åtnjutande af de, svenska flaggan
såso m neutral tillkommande, förmåner och rättigheter. Dessa
äro följande:
Fartygets nationalitetshandlingar skola ständigt finnas
t illgängliga ombord.
Skeppare får ej ega dubbla eller origtiga skeppshandlingar
och ko1mossementer eller, vid något tillfälle och under hvilken
furevändning som helst, hissa utländsk flagga.
Gnmdd:r. tilL Intm-n. sjö1·iill.
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Skulle, medan svenskt fartyg är utrikes, besättningen genom dödsfall eller annan orsak så förminskas, att densamma
är otillräcklig att uträtta nödigt skeppsarbete och främmande
sjömän i följd deraf måste antagas, böra företrädesvis neutrala
magters undersåtar förhyras; under intet vilkor får antalet af
krigförande magters undersåtar, som finnes ombord i skeppet,
öfverstiga en tredjedel af besättningen.
Svenska fartyg kunna, såsom neutrala, fritt segla till de
krigförande nationernas hamnar och vid deras kuster; men
skeppare får icke söka intränga i blakerad hamn, sedan han
om blokadtillstånd et behörigen underrättats.
Alla slags varor, äfven sådana som tillhöra krigförande
magts undersåte, kunna obehindradt föras i svenska fartyg,
såsom neutrala, med undantag af krigskontraban d. Genom
k. kungörelsen den 29 Juli 1870 bestämmes detta närmare
sålunda, att svenska fartyg icke äro hindrade att föra till
krigskontraba nd hänförlige artiklar mellan neutrala hamnar,
då dessa varor bevisligen ej äro afsedela för någon af de krigförande.
Svensk skeppare är förbjudet, att, utan verkligt tvång och
deremot gjord formlig protest, låta nyttja sig och det fartyg
han förer, att för någon af de i krig varande magtema transportera depescher, trupper eller krigskontraban cl.
De krigförande magtemas fartyg må i svenska hamnar
in- och utföra hvilka varor och effekter som helst, som enligt
tulltaxan äro medgifna - med undantag af krigskontraban d.
Svensk undersåte är förbjudet att utrusta fartyg för kaperier mot någon krigförande magt eller att taga tjenst å
främmande kaparefartyg.
Främmande kap~re fir ej inlöpa :i svensk hamn eller uppehålla sig å svensk redd, rj holler få af kapare uppbringade
fartyg dit införas, utom ,1:1 de befinna sig i bevislig sjönöd
och få, äh·en i detta undantagsfall, icke inom Sverige prisdömas eller försäljas.
Svensk skeppare, som går utan skyeld af väpnad konvoj
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och i öppna sjön prejas af krigförande magt tillhörigt, beväpnadt fartyg, som till skeppsdokume ntens granskning är berättigadt, bör ej söka undandraga sig sådan, utan är pligtig att
ärligen och utan svek uppvisa sina skeppshandlin gar.
Skeppare under konvoj skall ställa sig konvojregleme ntet
af elen 10 J u ni 1812 till efterrättelse.
Då svensk skeppare, som behörigen iakttager förenämnda
skyldigheter, likväl förolämpas eller hindras tillgodonjuta fri
och obehindrad sjöfart, eller hans fartyg uppbringas, eger han
fordra det kraftigaste un:lerstöcl af närmaste svenske minister
eller konsul.
Förenämnda grundsatser äro äfven biträdda af Dånmark
till skydd för dess handel och sjöfart uneler krig.
rvåugsreqvisit.ioner från ueut.ra.la fartyg. Då de militiita
företagen ovilkorligen fordra det, kunna de krigförande lägga
embargo på neutrala handelsfartyg, som befinna sig inom deras
vattenområde. Likaledes kunna de (i kraft af angarie-rätten)
använda dessa tartyg för transporter och tvinga besättningarna
att dervid biträda. Skeppare å handelsfartyg bör gifva vika
för sådan reqvisition, lemnaude åt redarne att utverka skadestånd för lidna förluster.
Handelsfartyg kunna till och med förstöras af krigförande
magt, med vilkor lik väl, att skadestånd betalas till rättsinnehafvarne.
Om Krigskontraband.*y
Med lerigskontraband i detta ords modernaste betydelse
menas de varor, som i sitt för hanelen varande skick äro af
beskaffenhet att företrädesvis vara bestämda till användning
i krig, emedan de äro af omedelbar nytta och betydelse för
krigföring eamt enkom blifvit afsedela för och särskilclt tjena
till krig.;bruk, hvadan de icke kunna af en neutral tillföras
en krigförande, utan att derigenom en väsentlig och med neutraliteten oförenlig krigshjelp utgöres.
*) Efter R. Kleen , Qm krigskontrabaml».
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Kontrab:uulsartildr.r. Under det att de . flesta neutralitetsrätten berörande principer blifvit genom traktater reglerade,
befinner sig den internatianeJa lagstiftningen rörande kontrabandsartiklar ännu i ett stadin m af oreda; och man nödgas
f0rska i rle olika staternas sjölagstiftning för att erhålla inblick
i denna frågas verkliga ställning.
Den moderna uppfattningen synes hvila på principerna,
att de förbjudna artiklarna skola vara särskildt afsedela att
tjena krigets ändamål och enkom för krigsbruk afsedda, samt
att dessa artiklar, lika för alla neutrala och vid alla tillfällen,
i kraft af allmän folkrätt, skola vara förbjudna. Denna uppfattning bryter sig emellertid mot elen äldre, ännu af England
understödda, enligt hvilken de krigförande ega för hvarje särskilclt tillfälle, bestämma h vilka artiklar, skola vara att anse
såsom krigskontraband. Olägenheten för de neutrala magtema
af en lagstiftning baserad på elen senare grundtanken, vitsordas af historien. Samma föremål, som ena året var fritt,
ansågs ett par år senare såsom kontraband; och under ett derpå följande krig förklarades kanske alla varor, som tillfördes
en: krigförande stat såsoi11 förbrutna (England, Holland). Dylika för de neutrala odrägliga förhållanden framkallade de
"väpnade neutraliteterna" och har alstrat den i vår tid allmänna önskan efter handelns största möjliga frihet under krig.
Såsom krigskontraband räknas i främ::;ta rummet de egent-

salpete1· såsom krigskontraband, hvarjemte i en särskild tilläggsförordning af elen 13 Sept. 1865 äfven bly, under hvad form

liga krigsförnödenhetenw: vapen; ammunition; mttndering; krigsfartyg; delar af eller tillbehör till dessa föremål, uneler för be-

håll att dessa delar äro färdiga att fogas till den enhet de tillhöra; andra beväpnings- eller utrustningsföremål af betydelse
liknande de ofvan uppräknades, samt maskiner för tillverkning
enkom af dessa krigsmedeL Dessa artiklar utgöra stommen
till de kontrabandslistor, hvarje stat på den inhemska lagstiftningens väg låtit fastställa; h varjemte till dem vid olika
tillfällen och af olika magter fogats en del andra artiklar af
endast medelbar betydelse för krigföringen. Sålunda framhålles i vår nåd. kungörelse af den 8 April 1854 svafvel och

som helst, förklaras tillhöra denna klass af varor. I egenskap
af råämnen, äro dessa artiklar naturligtvis icke att anse såsom
hörande till de egentliga krigsförnödenheterna, men särskildt
svafvel och salpeter hafva sedan senare hälften af 1600-talet
vunnit en så pass fast historisk rätt att räknas till kontraband, att numera endast de i moderna åsigter på detta område
längst avancerade nationer (Italien, Preussen) utesluta dem
från ;;;ina kontrabandslistor.
Bland öfriga artiklar, om hvilka man icke lyckats vinna
öfverensstämmelse märkas :
JVlynt och metaller, samt
Lifsmeclel och spanmål, hvilka ända in i vårt århundrade
ofta förklarats såsom kontraband. Såsom grund till lifsmedlens upptagande bland kontraband framhäfves, att det är tilllåtet att uthungra en fiende och att tillförseln af lifsmedel bör
förhindras, då de sätta honom i stånd att hålla stridsstyrkan på
fot och derigenom fortsätta motståndet. Senast under franskchinesiska kriget förklarades 1·is af franska regeringen såsom
kontraband, under lifliga protester från Englands sida.
Beklädnader och tyger. Dessa hafva i allmänhet ansetts
fria och undantag härifrån gjorts endast då de varit att betrakta såsom tillbehör till vapen (gehäng; koppel).
Ilandelsfartyg hafva undantagsvis blifvit förklarade såsom
krigskontraband, likaså
Slceppsförnödenheter i allmänhet, inbegripet dels skeppsbyggnadsmaterialier, dels inventarier och maskindelar.
Hästar. och mulåsnor, då de äro afsedela för en krigsstyrka.
An.c;maslciner och stenkol. Dessa artiklar hafva under senaste årtionden börjat rälmas bland krigskontraband. Asigterna
härom äro dock delade och såsom skäl emot denna uppfattning
åberopas, att båda dessa slags föremål öfvervägande tillhöra
och äro nödvändiga för den fredliga industrien.
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Ehuru oegentligt räknas äfven stundom till krigskontraband:
Personer och clezwscher. Dessa kunna visserligen vara af
den beskaffenhet, att deras transporterande å neutrala fartyg
utgör ett brott mot neutraliteten, men hvilket äfven då icke
bör betraktas såsom kontrabandsbrott.
Af de såroom krigskontraband bestämda varor får neutralt
fartyg städse föra den myckenhet, som erfordras för fartygets
och de ombordvarandes behof och säkerhet.
Slutligen må uppmärksamheten fästas på, att då hvarje
stat, i saknad af ett univers el t rättesnöre, endast kan fastställa
hvilka artiklar, som för dess egna undersåtar skola anses såsom krigskontraband , så gäller hvarje sådan lag enelast för den
lagstiftande staten sjelf och emot honom.
Kontrabantlsgeruiugar. Pligten att afhålla sig från krigshjelp ålägger lwarje neutral stat att förbjuda icke blott sig
sjelf utan äfven under honom lydande enskilda, samt efter förmåga öfvervaka och förhindra icke blott den aktiva handeln
med krigskontraband, som sker genom tillförsel på ett eller
annat sätt till en krigförande; utan äfven den passiva, som
sker genom cifyttring till honom på det neutrala statsområdet.
Enligt denna princip anses såsom neutralitetsvidrig tillförsel,
när neutralt fartyg med kontraband ombord är destineradt till
krigförande stats område eller ock sjelfva varan är dit stäld;
eller när krigskontraband från neutralt område inskeppas a
fartyg, som antingen bär krigförande lands flagga, eller ock
tager varan ombord för att föra henne till krigförande.
Brottsligheten af krigskontrabands afyttring eller tillförsel
bedömes efter den yttre gerning, som folkrätten förbjuder; ej
efter den inre bevekelsegrund eller afsigt, som derför kan
bafva legat till grund.
Uppbriugau(le at krigskontrabaml. H varje krigförande eger
rätt att uppbringa neutralt fartyg med kontraband ombord,
under följande vilkor:
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l:o) att fartyget befinner sig utom neutralt område,
2:o) att fartyget ertappas på ba'r gerning, hvarmed förstås
dess ertappande med kontraband ombord, från det ögonblick det lenmat det neutrala området ända tills dess
varan på bestämmelseorten blifvit aflemnad. Seclan varan
blifvit aflemnad får fartyget af krigförande ej ofredas,
hvaremot i sådant fall den brottsliges egen regering eger
yrka ansvar, &amt
3:o) att bestämmelseorten faktiskt tillhör fienden.
Konfiskering af kontrabaml. Rättsmedlen mot kontrabandsbrott äro olika, allt efter som öfverträdelsen blifvit begången
af stat eller enskilda. I förra händelsen eger den krigförandes
motpart att på officiel väg fordra upprättelse, samt i händelse
af vägran, skrida till repressalier, eller i yttersta nödfall till
krig. Har deremot den enskilde förgått sig, borde han bestraffas af elen neutrala myndighet och efter elen inländska lag,
hvarunder han lyder, hvarvid bestraffningen borde drabba hvar
och en som med vett och vilja främjat brottet, samt bestå uti
go dsets förlust jemte böter eller fängelse; men dylika regelbundna rättsmedel äro hvarken absolut erkända eller de allmännast tillämpade, ty utom dessa qvarstår ännu det bruk, att
den krigförande, hvars rätt genom <len brottsliga gemingen
kränkes, sjelf utöfvar bestraffningsrätten öfver neutrala fartyg,
som påträffas, icke blott inom hans eget och fiendens vattenområde, utan äfven på öppna hafvet; h varvid i allmänhet så
tillgår, att fartyget efter uppbringandet föres till vederbörlig
prisdomstol i samma krigförandes eget land, och der prisdömes.
Härigenom inträffar den kränkning af allmänna rättsmedvetandet, att den ena staten stiftar lag för nndersåten - en annan
stat dömer honom.
Såsom h emfallna uneler konfiskering hafva i allmänhet
endast betraktat::; de varor, som verkligen utgjort kontraband;
men i många fall har konfiskeringen äfven utsträckts till sjelfva fartyget eller andra ombord clerå för tillfället befintliga
varor. England har genom sin N a val Prize La w meclgifvit det
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senare konfiskerin gssättet i vissa fall af "försvårand e omständigheter". Svenska prisregleme ntet af 1808 begränsar konfiskeringen till kontraband svarorna allena.
Om fartygs visitering .
För att förvissa sig om ett utom de neutrala områdena
anträffadt handelsfart ygs nationalitet , samt undersöka huruvida dess bestämmels e möjligen är af beskaffenhe t att kränka
neutralitets principerna , har åt de krigförande s fartygsbefäl hafvare medgifvits rätt att låta visitem dylikt fartyg, om det ej
skyddas af konvoj. Om dervid skeppshand lingarnas innehåll,
saknad eller otydlighet gifva anledning till förmodan om neutralitetsbrot t, så eger den krigförande fartygsbefä lhafvaren,
enligt gällande bruk, rätt att uppbringa fartyget.
Afven kan visiteringen hafva till ändamål att från handelsfartyg taga det den krigförande staten tillhöriga krigsfolk,
som kan finnas der ombord, dock under iakttagande , att fartyg~?t ej så blotLas på folk, att det derigenom utsättes för fara.
I{ättigheten att visitera tillkommer endast de krigförande s
örlogsfartyg , men den är äfven medgifven kaparetarty g tillhöriga de stater, som ej anslutit sig till fördraget om kaperiers afskaffande.
}~r i tagna från visitering äro neutrala magters krigsfartyg,
liksom ätven de neutralas handelsfarty g, då de kom·ojeras af
egen nation tillhörigt krigsfartyg. Kon vojbefälha.fvaren skall
vara försedel med förteckning öfver de fartyg, som äro stäida
under hans skydd och bör vara beredd att afgifva skriftlig
förklaring, att de ej tillhöra :fienden eller äro invecklade uti
olagliga handelsföre tag. Slmlle man likväl hafva skäl till den
förmodan, att konvojbefäl hafvaren i sistnämnda hänseende sjelf
blifvit förd bakom ljuset, skall man för honom framställa
dessa misstankar, hvarpå han hör skrida till unelersöknin g af
misstänkta fartyg.
De postångare, som ombord medföra embetsman, utsedel af
elen regering, h vars flagga föres, äro befriade från visitering;

