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Utdrag ur generalorder och e m hetsskrifvelser, utgångna 
från J(ongl. Sjöförsvarsdepartementets kommando-

. expedition år 1900. 

Jan. 5. 5 G. O. - Bestämmes att bcfälRkurs i minskolan ej skall 

,, 

under innevarande vinter anonlnas, men att officer[tre, hvilka 
bort till dennas genomgående komn'lenderas, skola före den 
l nästkommande Maj vid varfvets torpedrlepartement genom
gå kurs, innefattande sjelfgående torpeders konstruktion och 
handhafvande. 

10. 9 G. O. - Bestämmelser angående honnörsgöring för IL K. 
H. kronprinsen. 
10 G. O. -- Kanonbåten Svensksund må under några dagar 
användas för hydrografiska undersökningar. 

13. 18 G. O. - Korvetten S[tga skall förläggas under reparation . 
19 G. O. - En af pansarbåten Ki01·ds 25 cm. kanoner må 
jemte lavettage uttagas från fartyget för inskjutning från fast 
underlag, men skall vara åter insatt på sin plats senast den 

15 

17 . 

15 nästkommande lVlaj. 
21 G. O. - Bestämmelser om färgen å permaruc till "För
hållnings- och Beklädn[tdsbok för sjöheväring". 
27 G. O. - Handminefartyget Gunhild skall förläggas under 
reparation. 
30 G. O. - 1ngfartygen Kare och fl köldmön skola uppläggrts . 
31 U. O. - Reservunderlöjtnant TL F. V. l\fcurling beviljas 
3 års tjeustledighet för utrikes ~jöfart. 

32 G. O. - Reservunderlöjtnant V. E. A.splund bevilja,; 5 
års tjenstlcdighet för anställning i Cl1ileusk ödogstjenst. 
33 G. O. - Undervisningskommissionen, biträdd af officerare 
vid CarlsJuona artillerikår, skall utarbeta nytt förslag till un
dervisning för manskapet vicl n iimnrht kår. 

19. 34 U. O.- Gradbeteekning för und erofficer vid torped mästare
staten. 

20. 3ö G. O. - Fastställelse af ritning till 21 rm. halfpansargra-
nat M/98. 
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20. 3G G. O. - Fastställelse af ritning till15 cm. halfpansargranat 
lVI;98. 

22. 38 G. O. -- Byggmästaren vid mariningeniörstaten F rih. P. 
S. C:son Sparre skall placeras til l tjenstgöring på Carlskrona 
station . 

23. 40 G. O. - En af de under byggnad varande pansarbiltame 
A, B och C skall inredas för högste befälhafv11,rc med stab. 
41 G. O. - Arbetsåret vid sjökrigshögskolan skall afslutas 
den 23 nästkommande April. 

24. 44 G. O. -- För utförande af de sjömätningar. hvi lka inne
varande år skola ega rum i Gefleborgs, K arrbottens och Ve
stcrbottens län skola rustas sjömätningsfartygen Falken, Sva
lan och Tärnan s:<mt 8 sjömätuiugsångslupar. Till tjenstgö
ring vid dessa mätningar skola, förutom vid kong!. sjökarte
verket tjenstgörande kommendörkaptenen A. IV. Larsson, 
löjtnanten C. A. H. Locke uch unclerlöjtn:wten G. l'. Reinius, 
beonlras ytterligare två officerare, samt såsom mätningsför
rättare två underofficerare från Stockholms station och en 
underofficerskorpral från Carlskrona station. Fastställas be-

25. 

·" 

26. 

30. 

Bl. 

sättningslistor för sjömätningsfartygen. 
4G G. O. - Order om öfuiugss.keppet Jarramas sjösättning 
före elen 15 nästkommande Februari. 
47 G. O. - Kapten R. Lenhusen skall med bibehållande af 
innehafvande befattning tjenstgöra i . flottans stab för särskildt 
uppdrag. 
50 G. O. - Löjtnant G. vY. Söderlnncl skall afgå från tjenst
göring i exercisskolan vid Carlskrona station samt tjenstgöra 
vid stationen för öfrig tjenstgöring. 
59 G. O. - Placering på stationer af umlerufficerarc, anstidide 
i flottans reserv. 
GO G. O. - Heservunderlöjtnant C. G. Borgenstierna beviljat! 
G månaders tjcnstledighet för in- oclt utrikcB sjöfart. 
62 G. O. - - Bemyndigande att beordra per,onal vid kong!. 
Carlskrona artillerikår till <lcltagamle i kurser eller delar 11,[ 
kurser vid stationens exercisskola skall hiidanefter tillkomma 
stationsbefälhafvaren i Carlskrona. 

5. 70 G. O. - Unelerlöjtnanten i flottans reserv A. G. Berg
gren tillåtes att mtder proftjenstgöring vid \Yaxholms ar
tillerikår biira för officerare vid flottans reserv fastställd 
uniform. 

8. 74 G. O. - Underlöjtnanten vid kongl. Carlskl·ona artilleri
kår N. \Vallcnius skn.ll från och mc,l <len 15 dennes till oeh 
med den 31 nästkomntande l\laj tjenstgöra vid artilleridepar
tementet å varfvet vid flottans "'tation i C11rlskrona. 
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9. 7G er. O. - T. f. extra ingeniören C. E. Richson skall place
ras på Stockholms st11,tion och tjenstgöra i kongl. marinför
valtningens ingeniörafdelning. 
77 G. O. - Dc nnifonnsbcstämmolser, hvilka genom er. O. 
n:o :lOG <len 19 .April 18!12 hlifvit anbe(allda för officerare oclt 
muleroflkerare anställde i kongl. flottans reserv jemlikt nå
diga knngöreh;en den 23 Oktober 18\Jl, skola jemväl gälla för 
officerare uch underofficerare 11,nställde i kongl. flottans re
serv e11ligt nådiga förordningen den 8 DccettJber 18!1!1. 

10. SO G. O. - - Tillståml för kaptenen gre.fve ll. 1\'- Tiamilton 
att emottaga och bära · kom memlörsteeknet al' S:t Carls

ord en . 
14. tH G. O. --· Kapten U. (r. G. Kempff skall tjenstgöra såsom 

be~igtningsnuul vid inventering af beklä<lnacbfönåtlet i Stock
hulm. 
82 G. O. - Följande reservunderlöjtnanter skola inkallas: 
för ge~wmgåemle af repetitionsöfni ng, börjande den 20 näst
kommamle Apri l : C. 1-I. Boustedt, J. \Y. Ripa, (+. O. Jj<lman 

och C. F. Plomgren ; 
för fullgöran<le af praktisk tjenstgöring, börjande omkring 
den l nästkommande Juli: fl. B. F. B am berg, C. L. Schollin 
och J. H. Nilsson. 

1:J. D3 G. O. - Fastställelse af gränser för Carlskl·ona fästnings

område. 

21. 85 G. O. - - .Första klassen af flottan tilldelade bevä" 
r ingsmän skall för unelergående af 90 dagars öfning in- och 
n trycka enligt nedanstående bestämmelser: 
1 ~o) Bevii?"ingsm(i;n inskrifne till allmän ~iet~st tilldelade Ca?'ls
krona str!tion och tillhörande kompan"ionu·årlemL N:? "iS 17, lR 
och 1.9 sam t till särskild tjenst elle·r befattning såsom fältskii-
1'C1 ' inskrifne hcyäringsmän skola inr:vcka den liJ nastkom.
mamle Juni och ntrycka den 12 ilCl·på Jöljancle September 
samt utbildas till minörtjenst med unelantag af samtli •·c så
som fältskärer inskrifna, hvillm skola utbildas till sjulc :hds
tjPnst tillsamman~ med till sjukv<'irclstjenst uttagne ,,f till 
fä,;tningstj enst inskrifne beväringsmän; 
2:o) Beväringsm/in inskrifne till allmi:in tj'enst tilldelade Carls
kt·ona station och tillhöra1Hle annat lcompaniomn'ide än de i 
l:a punkten nämnde, äJ'vensom beväringsmän inskriJ'nc till 
shrskild tjenst annnn än f iistningstjenst eller till sä?-skild befatt
n ·iug, med nnclantag af fiiltskä?'e·r, och tilldelade Ccw·lskr·ona 
station skola inrycka vid stationen den 30 nästkommande 
J u ni och u trycka den 29 clcrpå följande September. 
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3:o; Bevä?-ingsmän inskrifne till allrniin tjenst, tilldelade 8toclc
holrns station och tillhörande kompaniområdena N ·r·is 123 och 
181, skola inrycka vid stationen den 13 nästkommande Juni 
och ntrycka den 12 derpå fö ljande September samt utbildas 
till minörtjenst; 
4:o) Beväringsmän inskrit'ne till allmän tjenst, tilldelade Stock
holms station och tillhörande annat kompanionu·åde än de i 
3:e punkten nämnde, äfvensom beväringsmän inskrifne till 
särskild tjenst eller· befattning och tilldelade Stoclcholms station 
skola inr.vcka vid stationen den S:e nästkommande Ma,j och 
ntrycka den 7 derpå fÖljande Augusti; 
5:o) Bevär·ingsmän inskrifne till fästnings(jenst skola inrycka 
vicl flottans station i Carlsln·ona elen 13 nästkommande Juni 
och ntrycka den 12 derpå följande September. 

Febr. · 21. 96 G. O. -- Löjtnant H. Wijk skall tjenstgöra vid Stocbolms 
stations exercisskola. 

22. 98 G. O. - Kapten A. Helin skall under kapten v. Diibens 
sjukdom uppehålla den senares lärarebefattning i min- och 
belysnings lära. 

:!l1. 101 G. O. - Nedannämnda fartyg skola rustas: . 
l:o) Korvetten Saga för att den 14 nästkommande Maj kunna 
utgå på omkring 21/2 månaders expedition med kong!. sjö
krigsskolans kadetter samt en del manskap tillbörande rna
trosafclelningens rekrytkurs; 
2:o) Öfniugsskeppen Najaden och Jarntntas fö r att, utgörande 
en afdelning, kunna den 23 nästkommantie Maj utgå på om
kring 3' /2 månaders expedition med skeppsgossar; 
3:o) Logementsfartyget Stoclcholm samt kanonbåtarne Edda 
och Unl för att, utgörande en afdelning, användas från och 
med den 24 nästkommande April under omkring 2 månader 
för skjutskolans öfningar, hvarjernte en l :a klassens torped
båt under omkring en vecka, samt en stångtorpedbåt och ett 
antal ångslupar, skola tilldelas skjutskole~tfdelningen; 
4:o) J,ogeruentsfartyget Eugenie med verkstadsfartyget Ran, 
1:a klass torpedbåtarne Bt·is och Vind, 2:a klass torpedbå
tame N:t·is 67, 75 och 77, st:1ngtorpedbåtarne. N:ris 14.9 och 
151 samt lysmaskinbåten N:r 1, je m te behöfligt antal transport
pråmar f rån Stockbolms station för att, utgörande en afdel
ning, användas från och med den 29 nästkommande Juni 
omkring 6 veckor för tmpedskolans öfningar; 
5:o) Logementsfartyget af Chapman, ångkmnpråmarne K:ris 
2 och 4, minkabelbåten Lägg ~tf, större ångsluparne N:ris 2 
och 3, mindre ångsluparne N:ris 12 ocl, 13, en bandkranpråm 

l 
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samt behöftigt antal transportpråmar och rodel båtar från Carls
krona station, för rttt, utgörande en afclelning, användas från 
och me<l den 13 niistkommande Juli omkring 2 månader för 
mineringsöfningar å minposition i Carlskrona skärgård med 
minörer och för utbildning till minörtj Emst afsedela bevärings

Jnän; 

G:o) Korvetten Freja för att <len 7 nästkommamk Juli kunna 
utgå på omkring 2 månaders expedition med manskap till
hörand e matrosafdelningens rekrytkurs samt aspiranterna till 
kong l. sjökrigsskolan; 
7:o) Kanonbåten Aifh,ild med trenne mindre åugslupar från 
Stockholms station för fortsättning af r ekognosering i Stoclc 
holms och Öregrunds skärgårdar under omkring 4 månader 
från mi d ten af nästkommande Maj; 
8:o) Kanonbåten Slwg-..d för att från tid, som framdeles kom
mer att bestämmas, öfvervaka ordningen vid fiskeplatser å 
rikets kuster; 
9:o) Kanonbåten Svenslesund för expedition till Spetsbergen 
från början af nästkommande .M: aj under omkring 4 månader; 
lO:o) Chefsfartyget Dr·ott, som elen 12 nästkommande Juni 
skall vara förlagt i l:a beredskap utan torpeduppbörd, med 
besättningen kommenderad; 
ll:o) Angfartygen Sköldmön och Kare, hvilka skola vara för
lagda, det förstnämnda den l nästkommande Maj i l:a be
redskap med besättningen kommenderad till stationsbefälhaf
varens förfogande, och det sistnämnda den Hi nästkommanrle 
April i l: a beredskap till varfschefcns förfogande; 
12:o) Logementsfartyget Norclens!,jöld för att under April , Maj 
och J u ni månader ställas till stationsbefälhafvarens förfogamle 
för öfningar med exercisskdans rekrytkurs; samt 
13:o) Förutom ofvannämnda materiel erforderligt antal båtar 
och ångslupar för stationernas och varfvcns behof uneler den 
tid, som af vederbörande stationsbefälhafvare bestämmes. 

26. l 02 G. O. -- Kommendörkaptenen af l: a graden S. \V. von 
.Konow skall vara afdelniugschef för de till skeppsgossarnas 
öfningar b el:l tärnda fartyg ; kommendörkaptenen af 2:a graden 
A. G . .!\1. von Schoult>~ skall vara r lr ef för skjutsskolan och 
afdelningsclref för de för samma skolas öfningar bestämda 
fartyg ; kommendörkaptenen rtf 2:a graden P. J. Dnhlgre n 
skall vara chef för torpedskolan och afdelningschef för de för 
sagda skolas öfni ngn, r !Jestämda fartyg; korrrmeJHlörkftptenen 
af ~:a graden O. L. Beckman slmll vant af(lelningscbef för 
den för mineringsöfning å minposition till rustning anbefallda 
afdelning. 
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Febr. 2G. 103 G . O. - Till chefer och sekonder p:l ri ctlannilmmla jc m-

likt (~. O. n:r JOl till ru~tuing aubefa.llda fad?g hafva lJc

onlrats: på korvet ten Faga: ehcf: k oJ nm endörkaptenen af 2:a 

graden \\'. Dyr~HCJ;, sekond : lmptenrn l-l. F . Lindl1erg; p:'\ ö(

ning:,;skcppet 1\ajaden: r!Jef: kaptenen friherre k B. JI. La

gerhielke; på öfn ings~keppct J :u-ranJa,.;: cJ ,e[: kapten en friher re 

C. Uyllenstierna; [)å logementsfartyget Rtoekhol m: chef: kap

tenen U. C. Engstriim; på kanonbåten Erlda: chef: kap tenen 

A. B. .1\:J eman; på knnonbåtcn Un i: ehcf: kaptenen f-i. K 

Feyehting; pä logementREartyget Eugenie: ch ef:: kapten en F. 

i\J. P ey ron; pit logemcntsfart.vget nE Chapman: chc(: krtptcnc·n 

J. A. H elin: p:"! korvette n F rejrt: cl1 ef: kuminend ii rkrtptcne n 

af l:a grrtden W. E. Elers, ::J<;kond: kaptenen ~~ - A. Teland er; 

på kanonbåten Alfhild: chef: kaptenen C. G . i\orseliu s; på 

chefsfartyget Drott: ch ef: k ommendörkapten CJI af 2:a grrtdcn 

II. G. Lagcrcrant11, sekond: kaptenen frih erre A. T. C. Gd

lenkrok; på Jmnonhåten 8kagul: chef: kaptenen E. G. J). 
Maechel; på kano11 båten Sven~ksund: cl1ef: kapten H. \\' . :\[. 

von Krusc11stie ma; och på ångfartyget. Sköldntiin: chef: lii.it

nanten friherre C. E. L. Liljencrant7,. 

28. 108 G. O. -- Kaptenen C. l-r. A. W. Flach och kaptenen J. 

G. Eke lund ~kola öf\·ervara prof- och bcsigtningsresor, den 

förre i hvarl angår under byggnad varande torpod.kryscmrcn 

Psilander ocll den ~enare i hvad angår likaledes Ullder bygg

n ad varande torpccl kn·ssaren Clas U cm] n, 

10~ (i-. O. - Kapt,~nen J. K 1\'il~~c ~kall till svidare yara 

bcvärings!Jcfälhafvare virl ~tockholm:,; station. 

110 (l-. O. - Bemyndigand e för veclc rbör rmde >:~ tationsbefä l 
hafvare att under ins tundande somllJar i mån af behof in 

kalla pennittcrade år:; k las~cr af sjönmn;;ld.ren ell er vis:sa. n -
ke>:igremtJ af tle!JI. . 

113 (~. O. - Förntom de i ( :. O. n: r 101 elen ;?(;dennes ti ll 

rnstning anbefalld rt fartyg-, H kola ~·t-terligarc kl a rgiiraH: 

l: o) Logementsfartyget Eugenie >:iOm H kall nfses fö r J öU man 

lHw ärin g, samt pans:ot rbåtam c Be1·serlc oc h UUJ fiir ntt, ntg:ii

mndc en afclelning, Stockholms bevii?·in_qsafdelning, från och 

med de n !J nästkommande :\laj till (ICh m ed den 1.~ tl erp!t 

fö ljande J u ni, .fiirlagrla i niiril cten rtf ~torkholm, nnvändas för 

förberedande öfningar med till allm ftu tjenst ::;:otmt till sär

Hkilet tjen~t, eld:otrc, vid ~tol"kho/m;; »tation inRkrifne bev~i
nngsnt~ilt; 

2:o) Pansarbåtarne J olm E1·icsson, Hild1.tr och BJör?l för att, 

tillika med pnnsarb;'ttarne Benerk och Uljf samt kanonbåtell 
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Unl, utgörande en eskader, Stoclchohnscslcade1·n, från och med 

d en 23 nästkomm ande Juni till och m ed den 4 d crpå följande 

Augus ti anvämlas fö r öfvancle af stampersonal oeh i punkt 

l här ofvan näm1Hla beväringsrniin; 

3:o) Pansarbåtarne ThoT, Nionl och Oden för ntt tillika m ed 

en torpeclkryssare, som fmmdeles kom mer att bestämmas, 

och logemcntsfrtrtyget S tockholm, som skall afses för 200 man 

beväring, utgö rand e en eE<katler, Carlski ·ona bevii?·ingseskadct·, 

under befäl af en högste befälbafvare från och med den l 

nästkomm:otnde .Juli till och n1 ecl den 13 derpåföljande Augu

sti, förlngd i närheten af Carlskruna, använda s för förberc

danclc iifningar med till a1Jmän tjenst samt till slirs kilcl t.jcnst, 

c ldrtre, vid Carl sk rona stat ion inskrifne bevtlringsmän; 

4:o) En t,orpeclkry::;sa re, som framdeles kommer att. bcstlin:

mas, och torpedbåtame Orlcm1, Bris, rincl, Stjenw, Komet, 

N.'ris 67, 6.9 och 71 för att tillika m ed i punkt 3 nämnda 

pansarbåtarne Th01 ·, Ni01·d oclt Oden samt en torpedkryssarc , 

bi lda en eskader, kusteskade7"7l, och under befäl af en högste 

befälhafvarc från oeh med den 14 n ä::;tkommandc .A ugust,i 

till och m erl den 27 derpil följande September anv~indas fiir 

öfvande af stampersonal och i punk t 3 här ofvan nämnda 

beväringsmälL 
28. J H G. O. - Konteramiralen J . Hägg :;kall vara högste be

fäl hafvare för C ariskrona bevilringse~kadcr och för kusteska

dern ; högste befälhafvarens stab skall utgöras af: flaggkapten, 

två flaggadju tanter, t>tabsingeniör (tillika fartygsingeniiir ~~ 

pansarbåten Thor) och s tabsintcndent; högste bcfälhafvaren 

skall träda i utiifvamle af sitt befäl elen 26 nästkommande 

J u ni samt hiHsa sitt !Jef~tl::;tecken å pansarbilten Thor den 1 

derpå följande Juli . 
Kommendören C. O. Oben s kall vara eskaderchef å 8tock

J,olm8eska<lent umlcr dennas genom G. O. n:r 113 den 28 

Bistlidnc l'elJrunri anlJef:ollda expedition; nu nämnd e eskad er

chefs stab :;kall utgiirrts 1f : en tiaggarljutant; eskaderchefe n 

skall den 20 näs tkommnndc Juni triida i ntiifvn.ncle af sit t 

befäl oelt den 2:3 i s:tmnut 111 ånad hiss:ot t>itt bcHllstccken ii 

pansarbåten John J<:riesson. 
Ko;nmc ndiirkapten af 2:a gra<len C. L. A. 1\Iunt!Jc skall va m 

u.fdelniugHc!tef för Stockholm s be väring:;afdclning under dess 

genom ofvau n~lmnda U . O. anbefallda expedition, och skall 

hi ssa sitt befälstecken p >'t logement:;f:lrt.yget Engcnie den 9 

n~lstkommande }[aj. 
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2. 11G G. O. - Uppgift å ammunition, som årligen skall anslås 
till skjutöfningar vid Carlskrona artillerikår och dess bevä
ring. 

3. 119 G. O. - Pansarbåten John Ericssons besättningslista 
skall under fartygets genom G. O. 113 den 28 sist!. Febr. an
befallda expedition minska,; med: kommendörkapten l samt 
ökas med: löjtnant eller underlöjtnant l. 
120 G. O. - Till chefer och sekonder å nedannämnda genom 
G. O. 113 till klargöring anbefallda fartyg hafva beordrats: 
på pansarbåten Thor: chef: kommendörkaptenen af 2:a graden 
D. U. IV. Linder, sekond: kaptenen G. af Klint; på pansar
båten Niord: chef: kommendörkaptenen af l :a graden C. A. F. 
P:n Rosensvärd, sekond: kaptenen N. E. Andersson; på pan
sarbåten Oden: chef: kommendörkaptenen af l:a graden N. G. 
Sundström, sekond: kaptenen A. Ekström; på p:tnsarbåten 
Jolm Ericsson: chef: kaptenen H . A. P:tlmc; på pans:trbåten 
Berserk: chef: kaptenen frih. R. vV. Leuhusen; på pansarbå
ten Ulf: chef: kaptenen J. A. F. Grahm; på pansarbåten Bil
dur: chef: kaptenen frih . U. C. K. Sparre; på pansarbåten 
Björn: chef: kaptenen I. Nordenfelt; på kanonbåten Urd: chef: 
kaptenen S. E . Feychting; på torpedbåten Orkan: chef (tillika 
divisionschef): kaptenen C. C. A. Fallenius; på torpedbåten 
Bris: chef: kaptenen fri h. L. Åkerhielm; på torpedbåten Vind: 
chef: kaptenen H. A. M. Eneström; på torpedbåten Sti"<"rna: 
chef: kaptenen grefve K. A. Posse; på torpedbåten Komet: 
chef (tillika divisionschef): kaptenen K. H. A. P:n Rosensvärd; 
på torpedbåten N:r G7: chef: löjtnanten G. Unger; på torped
båten N:r 69: chef: löjtnanten S. J. Dahl; på torpedbåten N:r 
71: chef: löjtnanten J. l\1 . Bolinder; på logementsfartyget 
Eugenie: chef: kaptenen G. H. Lidbeck och på logementsfar
tyget Stockholm: chef: kaptenen grefve H. vV. Hamilton. 
125 G. O. - Följande officerare hafva beordrats till t.jenst
göring å nedannämnda genom G. O. 101 till rustning anbe
fallda fartyg, äfvensom vid den genom samma G. O. bestäm· 
da mineringsöfning å stationen samt signaJskolan nemligen: 
på korvetten Saga: förutom vid kongl. sjökrigsskolan tjenst
görande kaptenerna H. J. B. Gnlda och II. O. F. Gylden 
samt löjtnanterna m . m. C. F . IV. Riben och A. H . af Peter
sens, löjtnanterna U. R Celsing, C. G. \Vahlberg och A. G. 
af Klercker; på öfningsskeppet Najaden: löjtnanten A. Prytz 
och underlöjtnanten G. W. lVhgnusson; på öfningsskeppet 
Jarramas: löjtnanterna H . E. Rydström och B. F. Reuter
skiöld; på logementsfartyget Stockholm: såsom adjutant vid 
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Okt. 20. Marinförvaltningen bemyndigas att med styrelsernrt för Vexiii 
- Alfvesta och Carlskrona- Vexiö jornvägar träffa aftnl om 
:tnordnande å dessa jornvägar årligen af högst 4 ordinarie 
kru ttåg mellan A lfvesta e ch Carlskrona samt högst två dylika 
tåg i motsatt riktning, [tlJt mot de :tf bemälda styrelser be· 
tingade ersättningsbelopp. 
Kaptenen .T. G. Ekelund får beordras att afres[l till Fiunw 
för att derstädes besigtiga torpeder. 
Bif[tJles gjon~ framställning derom, att en boj af s[lmJna slrrg 
som tinnes {ttlagd vid Långgruml och Falsterbo må, för [ör· 
söks anställande, kostrmdsfritt utlmnn:ts till en rysk myn· 
Jighet. 
E mättning med 100 kronor får utgå till skomalmren A .. A. 
Frisk å Ungskär för skador å hans boningshuR orsakade af 
ett kullfallet sjömärke. 
l•'örre rodd:tren vid J'dälarehusens lifräclrlningRstation 8. Ols
son erhaller ett understöd af 100 kronor. 
Flyttningshjelp får utgå till kommendörkaptenen S. von Ko
now och kaptenen N. E . Amiersson samt grefve IV. IIamiltnn. 

2H Bifalles gjorcl fmmställning derom, att löjtnanten vid Kong!. 
flottan m. m. C. A. H. Virgin må tillsvidare bitriid:t vid Jm
dervisningen i gymnastik och vapenföring vid sjökrigs,;kolan 
mot ett årligt arvode af 250 kronor. 

27 Medgifves att för hvrtrje man, som från och med (]ennrt dag 
till den l nästkommancle Februari varder antagen till fy11an
de af befintlig vakans vid sjömanskår(m, må utöfver (]e i lO 

och 11 §§ af nådiga kungörelsen den 20 l\Iaj 1898, ang. :tu
tagning af m[lnskap vid flottans sjömanskår genom kon trakt, 
clllgifna förmåner utbetalas dels femton kronor såsom förhöj
JJ Jng uti den del af legrrn, som vid kontraktets underskrif
\ :mde n t betales till den antagne, och 1lels 10 kronor såsom 
,., Ledigare ersättning för antagningsförrättares bestyr med 
n 1tagningen. 
-\.uvisas 10,558 kronor GO öre för godtgörande :tf kostnaden 
[i ... förbrukad ammunition vid fästningsartillerikårernas gemen
~ 'tmma skjutskola år 1899. 
Anvisas 900 kronor till en mHlervisningskun< i ryska sprrtket 
för officerare tillhörande flottans stab. 
Ett belopp af 150 kronor får tillsvidare årligen utgå sitsom 
ersättning till ett biträde å lotskontoret i Vestervik. 
Flyttnings!tjclp får utgå till kommendörkaptenerna m. m. E. 
G . .YI. Schale och C. A. F. P:n Rosensvärd, lmpteiJern:t Ill . m. 
grefve C. A. E. Ehrensvärd och G. H . Lidbeck samt löjtm\JI 
tema F. G. E. Bergman och C. H. Åkermark. 
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R Fullmakter fiir C. F. Tamm, E . H. Bergmark, H. J. Chris te r· 

son, C. U. A. Sylvamlcr, D. JI. T..,indblad och L. Stackcll att 

vara underlöjtnanter vid Kongl. flottan med turberlikning 

fr{m examensdagen den l inneyarande November. 

Fullmakt för L. U. O. J;tlmke att Y;tm umlcrlöjtnallt vid Kongl. 

flottan. 
Bifalles gjord franu;tlillning dermn, ;ttt kontemmiralen J. Hiigg 

m å i egcn Hkap af ludam ot i komiten för utretlning af viss:t 

förhållanden rörande fio lt:tm; station i Stoeklwlm np]Jbilra ett 

arvode af tio kronor om dagen. 
'l'orpetlingeniören .T. A. F . An;eninR får boortiras afl·e~a till 

Fitune för att bitrlitla k;tplmwn J. Ekelund vid besigtning a.f 

torpeder. 
Berättelse öfver Jö rrättatl generalrnönstrin g med Y c:,;tergiit

laml:,; båt::;maHskompani fö ranleder icke till n itgem Ko 1~gl. 

Ilhj: tt> åtgiinl. 
Bif:tlles en af l\1arinförvalt ningen gjord framställning ;tU kost

naden för undersökning af Carlskrona skärgård finge he»tri

das af femte hufvurl t itelns anslag lil l extra utgifter. 

Berättelse öfver förrättad genera,lmönstring med manska,p till 

hörande matros-, ekonomi-, eldare-, handtverkare och minör

kompanierna, föranleder icke till någon Kongl. ) laj:ts åtgilnl. 

Rilfverm c(la1j af S:c storleken metl inskrift "för nit och red

lighet i rikets tjenst" tilldelas en hvar af daglön:trne vid Hot

tans station i Carlskrona vm·f N:o 182 Lind, K:o 198 Bru~c, 

K:o 1,85 Flintzberg, N:o 378 Carlsson, K:o G9 Lydig, N:o 200 

Ågren, N:o 381 Pettersson och N:o 325 Pettersson. 

lO. Öppet bref på afsked för underlöjtnanten F. C. Grnmmc. 

Fullma,kt för A. J. A. Poignant, J. A. S. Lagerström och A. 

G. Berggren att vara undcrlöjttmnter i Kong!. flottans r eserv. 

Fastställas ritningar och kostna<lsförslag till on byggnad å 

gården till sjömanskårens kaserner i Carlskrona, inrymm ande 

m:ttsttlar för det i kascnrema förlagda manskapet, kokhus, 

fö r rådsrum, boning»nlm för slmffniugsnmlcrofficeren och ka

sernkockar samt varmbadhus m. m. 

Torpedh andtverkarne vid l:a hamitverkskompaniet N:o 107 

Svensson och N:u 109 Jonru<son, hvi.lka blifvit efter vunnen 

kompetens uppflyttade i l:a sjönmnsklask:len , få uppflyttas till 

och tilläggas afiöning i 2:a lönegraden. 

2:a klass sjömannen vid 3:e ma,troskompanict ::\:o 19 OlsHon 

får under tjem;tleclighct för sjukdom behålla sina a,fiönings

förrn[mer oförändra<le. 
Ang. disposition af <len för .1\Iarinfö rvf).ltningens mi11a,fdelning 

anviinda lokal å f:l!wppsholmen. 

NoY. 
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10. Föreskri[ves att för h varje undersök ning af kompa,,;;< eller 

kompensatiommmgnet., ROm n( nn.utiRk- metcorologiska byrån 

verkställaK för cn Rkiltl cR räkning, slmll till byrån orlä;rgas en 

nfgift, o;o m, <l å mulcr,.;ökningen verkstiiltH för till-n~rlmrens 

räkning, nt .zår med felll kronor och i annat hl! med 2 kr.; 

at t sålunda, erlag<b a,fg-ifler skola i h_n[mR räkenskaper sit r

Kkilclt l"Cfl o\"i~aH; ~;amt a, !t bevis, HOlll p:"t gruncl a,f verksWld 

uncl er~;ökning u tfä rdas, ~;ka,ll utlenma:; utan .lösen men me<l 

Rtilmpel i enlighet m ed ~J;ällawle föreskrifter angiiencle stllm

peln.ftriften. 
E n a,f aktiebolaget l•'inHpongs st~'ckebruk g;jonl fram::;WJ .lning 

om eftergift af Y i te, l O,OUO krono r, för försenad leverans af 

tornlavettage hifa,lles på det sätt, att nämnda vite,.belopp ned

sättes till 5,000 kronor. 

A f;< lås en af fil. doktorn C. Hcuma,n gjord a nsökning om behö

righet a,tt söka lektorsbda,ttning i matematik och mekanik 

vid sjökrigsskolan. 

IG. Förordnas nämnder infö r .lwilka undervisningsprof i engelska 

språket samt i matema,tik och mektmik vid sjökrigsskolan 

skola afhiggaB. 

17. Kommcndörlmptcnen vi<l Kong!. flottan \Vilhelm Dyrt>scn får 

afres:t ti.ll T~·skhnd fö r att med finnan Fr. 1\:rupp i Essen 

förhanrl!a r öm!llle leyeran s ar bepansringsma,tcriel till dc tre 

t i Il n~·byg-gna,(l :tu befallda panR:u·båtarne. 

Hifa,lleo; en af nndcrltijtna,nten S. 13. f) nJl(lin gjord ansökning 

om inqvartcringHbidrag 11 1. m. uneler knn; vi <l tckni:,;ka, hög

::< kolan. 
l'å grund af urn.ld.l:'\tenhct att npp_gif ,-,, ::<in a,dre::<" forklams 

ret'crvmul crliij tna,ntcn i flottan" n'Herv .\... J . F. ~i l sson <:< kihl 

fr:'\n anstli llning i uämncla reHer v. 

:lfa, t·infön':ll tningen hom ,l'll<l igas [aHtt-;tlllla, Eörsiiljningr<pri:; å 

tr_n;kalRtC'r, rör hYilkas uta,rbctantle olier tryc-kni11 g ko::;tmtdcu 

hliCvi t ber<tri<ld IIJC<l a( fiirva,ltniJJgcn omltänderha,fda medel. 

F l _1·ttning.~hjolp får ulgi\, tilJ k:tp tcnen K J. L . Ujerling och 

löj lna,nt l'n P. J r. f(uitfPiclt. 

;\ 11 g. elisposi tion af lcLliga kaptenslöner yjcl Carlsk ron:t ar

til lcrikflr. 

(Ttfilrdas fiim~·adt u:'\tligt reglemen te fiir JlottanH pensionska,ssa, 

oc:h a,Hhcfrtll es <lirektioncn öf\'er k:ts~an n.tt, si\. snart den an

hi lngiggjonla riittl'gångcn ang. egn.ndor iit!.en till g:tlerva,rfvet å 

Djurgården hlifyit genom laga kr:tEteganclc tlom a,fgjonl, låta, 

verkstäl la, s{ala,n fö rsäkringstclmisk ntre<lning, som omförmii· 

leR i § 51 af nilmnda, reglemente Ra,mt 111 Cd denna, utredJ1ing 

jemte eget yttrande till Kong!. :lbj:t inkomma,. 



Xov. 

,, 

17. 

21. 

K. Hr. !J!J. - XXIV. 

l.Tnrlcrofficerskorpraler;; n,nsökning om sjöaflöning, n. 111. i lik

het med ombord kommenclcmdc underofficerare fömnlcllcr 

icke till någon Kon gl. l'vLtj:ts åtgiird. 
AnRölmiugar ai l::t klass sjömän vid l:a cldarcko .. lpn,niet om 

crltiU lande n,f crsät tning för tj enstgöring så;:;om underoftit·erR· 

korprall.'r fö ranietia icke till d:o d:o. 
:\. chefsrartYget " J) rott" kommemlcmcle umleroffic ~r~korpra· 

lers ansOkl~ing r Orande sjO;cliöning ot:h messpcnni1 .g:tr fiiran

lctla it·ke till d:o d:o. 
A logementsfartyget "Htoekholm' ' kommenderade l :rr klass Rjö· 

m >ins an,;öknill g om Hjöaflöning ,;åsom undero[ftcm skorpral cr 

tiincnlcller icke till d:o d:o. 
A nHökning:u af ,;i'tsom uppbiirtlsm;in kommen<lc.:·ac1c nmlero[

lkcrskurp~·aler :ttt åtnjnta rn es::;penningar ::;i'tN," L underuffiec· 

mrc fiiranlecb icke till d:o ll:o. 
JlcRulntiou å lön för underlöjtnanten C. R .\.. l·<ustafsson. 
Fnl\mn,kt för J .. L E<l,;t rörn att vara kapten v;d Carl skrona 

arti llcrildr . 
.Fnl lt11akter för lf . A. L. Holmgren, F. W. Kyll".n~o-, ~.P. ),ar,; . 

f;UII, B. 1-iehln.go \\'inLhcr, 8. M. J ohnsson, F. V. H . Meurling, 

Y. llansc:on, J. Theurin o ch F. O. IV. Sjöqvist rt~t vara rescrv

nml cr\ iijtnantcr i flottn.n. 
För anonlnamlo it Tjurki.i af ou intanteri:-;kjntlmna för Carls

]; rnmt art illc; iidir ~amt inköp af l lerför crfordc;lig mark L"tr 

anviimlas ett belopp af högst ~) ,400 kronor n l' bcspttringarnc 

r'i n·Ren·ationsan~bgl't till Carlskromt artillcrik:h . 
:.\lariningc'niiiren .\. von Eekcrnmnn fi'tr afre;;a till Essen oeh 
hl'Siikn, dc Kruppska verkKUidc rn:t derstädes för att inhcmta 

erforderliga uppl,,·snin gar i uelt Wr kontrollen Yill tillverkning 

i cn\io·\wt mod den s . k. Krnpp:,;kn, proees~cn af en del pl it

hu fii~ beprtn~ringen af pan ~n.rbåtcn ''Dri~ti ghctcn''. 
:\llldieinc licen tiaten J. TorgerRruml erldtllcr fiir deL hn,n frå n 

drunknino· r;icldat en medlem af SvenskHunds expedition till 

HpdHhN~~n inncv:trande i't r guldm edn,lj af ,5:te storl eken mcll 

in~krift "för heriimliga gerning:tr". 
On 1 l>ncl~u tamtc ll ho~ lotsstyrelsen C. E. l f olms enk:t .\.nna 

11 1>\rn, l'iilld Öhm:cn, erlt åll llr en gratifikation för :lr l~JOO af 

fyrahundra kronor. 
:)11. ~[cdgitYCS att för hvarj e man, som från o('h med denna dag 

ti ll .llen 1 nä::;tkommamle l''c!Jrnari å emlcm n.f flottans s ta· 

tioner o·cuom kontmkt n.ntao·cK Yitl flottans ::;jön .anskå r, må, 

derest :-ekrvtcn anskaffats g~n om någon af flottans nnclerof· 

fk crare, m;tl erofficerskorpralcr eller l:a ld a::;s sjömän, till 

denne ;;istnämncle såsom ersättning för bet:~ty r et med rekry· 

tons anskaffunde utbetalas ett belopp af 30 kronor. 

~ov. 30. 
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Kn.pteuen m. m . B. J. A . Lidman erhåller en gratifikation 

af trehundra kronor för ett af honom uppfunnet signalsystem . 

För undanrödjande af en sten i Flintrännan anvisas l,OUO kr. 

Lotsen vid Agö lotsplats P. E. Bergström erhåller för rädd· 

ni ng af menniskolif silfvermedalj af 8:e storleken med inskrift: 

"för berömliga gerningar". 
Reservnnderlöjtnanternn. i flottan E. G. T. Elzvik och K. T. 

Borg~;tcdt utnämnas och förordnas till reservlöjtn anter i flottan. 

En af eleverna vid sjökrigsskolan gjord ansökning om grati

tilmtion motsvarande inqvarteringsbidmg föranled er icke till 

någon Kongl. l\Iaj :ts åtgärd. 
F n,stställes reglemente fö r flottan, del I och II att gälla f rån 

och med den 1 Januari 1900. 
Gjord framställning om anställande under år l!JOO af ett bi

träde i stationsbefälbafvarens i Carlskrona kansli föranleder 

icke till någon Kongl. Maj:ts vidare åtgärd. 

Framställd t förslag om l :a kln.ss sjömäns likställighet i tjon 

stegrad mecl korpraler tillhörande armeon m. m. föranle(\er 

icke till någon Kongl. :Maj:ts åtgärd. 
Fullmakter för styckjunkarne S. E . Svensson, E. A. Graf

ström, V. H. Norrman, S. O. A. Christenson, G·. I . Xordqvist, 

N. O. J . L. \Vallenius, l. Wollin och G. E. P:son Xordbeck 

att vara underlöjtnanter vid Carlskrona artillerikår. 
Denna dag fn,stställdt reglemente för flottan, del I och del U 

jemte bilagor, skola tryckas i 3,000 exemplar och kostnaden 

härför bestridas n.f Marinförvaltningen med omhänderhafvun

lle medel och anmälas till ersättande i sammanhang med öf 

riga af reglemcntskommissionens verksamhet föran ledda ut

gifter. 
Nådig förordnin g angående upprättande af en läkarestat i 

flottans reserv. 
D:o d:o angående anställning i flottans reserv af personal, 

som förut tillhört någon af flottans militära kårer. 

D:o d:o ang. konstituering och anställning af personal vid 

flottans stam och reserv vid mobilisering. 
Förnyad nådig instruktion för Murinförvaltningen . 

D:o d:o d:o för dem, som blifva förordnade att förrätta gene

ralmönstring med sjömans· och skeppsgossekårerna samt 

Carlskrona artillerikår. 
Fullmakt för J. K . Sundholm att vam lotskapten och chef 

för Sundsvalls lotsfördelning. 
Resolution för bemälde Sundholm att såsom lönlös få i Kong!. 

flottan qvn.rstå. 
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Cppkommen hri:;t, ;2;;o kronor, i anslaget. för navigations6kO

lan i Gelie l'ar n.f 2\Iarinfön ·rtltnin gen ntlJE'talas [ör att efter 

ingitngen af å r l ~lOO go<ltgöras af ;,;kolans anslag för :samma 

år till inRh·un,cnt::;, kartors m. m. fiAökandc, äfvensom !tll 

reparation, ved m. 1u. 

Fastställas stater för luh~tyreben Wr år 1~100 . 
B ifttlle,; en af lut::;::;tyrel::;cu gjunl framställning, att cU under 

b\'U'aandu vammle nytt fyn;kepp tLf jem, aJ'::;tcut att fö rlägga::; 
·= 'l\" 

vi<l Östra Finngrunuet, finge i stället förläggas VlC eo,lrR. 

Banken och i ::;a11nnanhl'Llli! Jennctl fyrskenet it Jet cler::;tiitles 

::;tal.iuneraue fyr,;b;ppet ändra::; från fast röclt till 4 tätt på 

hvaramlra följande l.JHinkar hvar 20:e sekuwl. 

För lots!,ontoret~ i Trelkbor" ::;clt tanJe i förhindelse tn c<l 

rik:-;teldonnätet f }u ntl,et8ola~ 50 kronor i inträ<lesafgilt odt 

80 honor i årsafgift. .. 
:\IaskinistunclerrAfkeren af 2: a graden J. A. R CJsterbetg, som 

komn
1
emlemts att infinm> sig :\ Fiunl.Judlt ~;lip för öfyerva

kamle af iu::;ätLniugen af maskineriet å torpedkryssaren P,;i

lamler, får ::;å;oom e rsllttuin~ för detta, uppdrag elt aryode af 

50 kronor i m<lnaden. 
}'[Ltiiställus arbetsplan odt stat fii r t<jökarteyerket för å r 1~00. 
_\ng. l'i~sa ändringar i bestäntmelserna för manskltpets Yicl 

Carlskrona lntillcrikår anstl\llning, t j en~:<tgörmg och afionmg. 

En af åtskilliga l:a klass sjömän gjord ansökning. om li:a 

efter innehafvamle sjöJ11ansklas~ m. m. föranleder 1cke till 

nå•Yon Kono·l. :\laj:ts åtgänl. 
F~llmaktCl~ [ör A. O<lelberg utt yam kapten och G. ~. K. dc 

Broen att vara löjtnant vid Kong!. flottan. 

Resolution å lön för H. J. T. Krook, G. \\'. Sötlerluml oclt 

C. J. :\Ialmgren. 
Fullmakter för J. E. Bohm och J. G. Bergström att yara re-

::;enlöjtn8onter i flottan. _ 
18~9 års ex tra anslag till mim·ät;endet, 50,000 honor, sk~ll 
användas p~t iölj an<le sätt: tiil aaskaffning af en lysmask1n 

med t illbehör för minpositionen C. \V. 35,000 kronor, fo r 

anlä<wning af en tändrörskällR.re på öamlön 2,000 kr. samt 

~ör :~skaffning af telefonledning8or och telefonapparater fö r 

bevakning af o;amtliga min11o~itioner 13,000 kro_nor. 

FR.stställas stater för fördelning af ans!R.get t1ll flottans ny

byggnad och underhåll, till arbetsplR.n för flott~ns varf .san;t 

till förändrade o;tater för en del auura ändamR.l, allt for ar 

1900. 
För aflönamle af en till Marinförvaltningen~ förfogande ställd 

Duc. l ö. 
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kemi"t får användas l,l)(jl) kron01 1)7 öre att n tg,t un,ler år 

l !JOO för tiden från och med }f ars månads ingång. 

Godkännes säkerh et för förskott till Fr. Krupp för h-wmn~ 

af bepano;ringsmateriel. 

Ang. bererlan<lc af bostäder i kronanH bus för poli~kårcn virl 

fl ottans station i Stockhol w. 

Anvi"as 200 kr. att af statiun shefälliafv aren vid flottans sta

tion i CarlskronR. anyänuas för inköp och iståndsilttande a [ 

böcker m. m. för skeppsgossekåren . 

1t det till deltagande uti kanonbåten SvensksunJs expedition 

till Spetsbergen innevarande år konnnencleraJe befäl, under

befäl och manskap anvisas, såsom ckipe rings hjelp och gratifi

kation, följande helopp: t ill en llVar af B befäl 200 kro

nor, tiil en h var af 4 underbefäl 100 kr., till en ]war af ~ 

underofficerskorpraler 50 kronor, samt till en hvar af 25 man 

gemenskap 25 kronor eller tillhopa 1,72() kronor. 

Bifalles en af kaptenen vid Kongl. flottan 11. A. :u. Eneström 

gjort! framställning att han, som förordnats att fö rrätta ten

tftm:n och examen vid senaste komplet.terii1gsexamcn vid 

~jökrigsskolan och för detta uppdrag, som varat tn\ dagar, be

kommit all enast 20 honor, måtte utfå ytterligare 20 krono r 

för uppdraget,; fullgörande. 

Löjtnanten vid Kong!. flottrtn E. Hydst röm, som gen omgått 

kurs vid sjökrigsllögskolan, får fiyttningshjolp för flyttning från 

i:i tockltolms till Carlskrona station med 120 kr. 

Lotskaptenen Emil Smith::; underdåniga besvär öfver lmm

marrättens utslag den ] S }I aj innevarande år i m ål rörande 

ersättning för transport af effekter föranleda icke till någon 

ändring i berörda utslag. 

:2:2. :\Icdgifw,; att traktamenlserHfittningen till marinattachen i 

1-i:t Pcter,Jmrg hiiclaneftcr mi't utgå ittecl ett belopp af :.~;, kr. 

0111 dagen. 
Anförda IJe;;vilr i fråga om bekliidnatlsliirvaltaren J I. ~amlaltl~ 

förunlnm1cle "åsom intendent vid ilottan::; station i f'toc khoJm 

föralllccb icke till ändring i öfl'erklagaclt ut;;lag. 

}~örorclnande för fil. do~dor A. J\1. J ohaw;son att v am lektor 

i matematik jcmte mekauik vid sjökrigsskolan. 

Förortinande för F. \\'. von Otter att vara Befälhafl·an<le 

amiral i Carlskrona. 

En extra liirare får mot 100 k ronon; rtflöning i m~made11 an

ställas vid Kalmar navigationsi'kola. 

:30. Föronlnas chefen fö r marinEölT8oltningem; artillc riafclelning 

att hån och med den l januari 1800 tillsvidare, jemte hil,e-
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]u\ll::tntle af innehafvande befattning, bestrida chefssk::tpet för 

marinförvaltningens torpecl::tfllelning. 
l<'öronlnas eivilingeniören A. F. Ström att tillsvidare vara 

torpe,lingeniör vi<l mariningeniörst::tten. 
Kontrakt får ::tfRlntas med firmltn Charles Cammell & C:o, 
Limitcrl, Sheffield, om leverans af den i och för änching af 
pansarbåtarne Svea, Göta och Thule erfonlerliga pfwsarnla· 

terielen. 
Till flottrtnH stabs bibliotekarie får utgå gmtifikation för år 

lH~J8 med 200 kronor. 

B ifalles o·J· on l framställning derom att vid de fall, då till trä· 
' ö l o t 

<let till h!tmnen i Trelleborg vore förhindradt genom för ag 
vlttten i inseglingsrännan, mistsignaleringen derstädes vid 
dessn. tillfällen finge ändras från ett skott !war tredje minut till 

annn.n för desslt f::tll lämplig mistsignalering. 
Anvisas 20± kronor till tryckning i 350 exemplar af nådiga 
kungörelsen ang. antagning, utbildning oeh pensionering af 

reserv befäl för flottan. 
Kaptenen K. H . A. P:n Rosensvärd fål" beoydras att konh:ol-
lcra tillverkningen af torpeclladdningar, beställcia hos Skan· 

ska bomullskrutf::tbriksaktieholaget. 
Medgifves vakanssättning af roten N:r 82 Boberg vid Got-

lands 2:a båtsmanskompani. 
Fvrvaktareerikan G. Höglander erhåller en nådegåfva af 150 kr. 
Ett belopp af 4,095 kr. utaf invalidhusfondens medel får ;1tgå 
i nådegåfvor till afskedade personer, som tillhört flottans karer. 

l{ongl. Bref m. m. från l{ongl. Sjöförsvarsdepartementet 
år 1900. 

Jan. 11. Förordnande för C. G. Fineman att under vårterminen inne· 
varande år uppehålla den med lektorsbefattningen i matema· 
tik jemte mekanik förenade l1ndervisningsskyldigheten i sjö· 
krigsskolans tre högsta klasser. 
D:o för T. A. Ekclahl att under d:o d:o uppehålla den med 
d:o d:o d:o i d:o tre lägsta klasser. 

13. Angående reglering af utgifterna under riksstatens femte huf
vudtitel för år 1901. 

19. Förordnande för friherre P. 8. C:son Sparre att tillsvidare 
vara byggmästare vid kongl. Mariningeniörstaten. 
Fastställes stater för Carlskrona artillerikår s::tmt för diverse 
be h of. 
Beslutas om förvärfvande af holmen Ifö i Förkärla soeken 
mot en ersättning af högst 10,000 kronor, och för ändamål 
att derstädes :1nordna ett förrådshus för bomulls:,rut. 
En extra ingeniör öfver stat får förordnas att tj enstgöra vid 
mariningeniörstaten under mariningeniören F. F. H. Ring
ström på grund af sjukdom beviljad tjenstledighet och mot 
ett arvode aE 2,500 kronor, för år räknadt. 
Silfvermedalj af 8:e storleken med inskrift "för nit och red· 
ligbet i rikets tjenst" tilldelas följande daglönare vid flottans 
varf i Carlskrona: ~:r 71B Hjertsson, N:r (:i6 Rosen, .K:r 785 
Cronclahl, N:r 661 Ctwlsson, N:r 208 Carlsson, N:r 173 Olsson, 
N:r 733 Nil8;5on oc:h N:r 6G3 Johansson. 
lVIedgifves signalering från ångslup utanför Trelleborgs hamn 
vid <Je tillfällen, då båda kloc:kbojarne derstädes af en el ler 
ann:m anledning blifvit intagna. 
Medgifves höjning med 400 kronor af de till t. f. lotslöjtnan
ten i Gotlands lotsfördelning J. W. Ripa utgående aflönings·. 
förmåner. 

20. Lektorn vid universitetet i Upsala W. E. Harloc:k förordnas 
att tillsvidare under ledigheten uppehålla lektorsbefattningen 
i engelska språket vid sjökrigsskolan. 
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20. Fiironlnamle för fil. lie. E. Lidblont att under lekto rn vi<! 

Rjökrig~HkOlfln ?\. llolmgrc n beYil:j;t<l tjenHt.lcdighet uppclti'tllfl 

undervi~ningcn i Jttodcr:::mi\lct i 4:e och 5:e kla.st<ernfl ~amt i 

t.I·Hka spriiket vid niimndfl "kola. 

21). Ang:1enrlc använ(hting rtt befintlig Htångtorprtlmatc'riol. 

Föror·rlnaH att invcntflrirförvalbrctjen"tt'n Yid Jl(Jttan~ stflt ion 

i Stockholm Hkrtll i den onlning, rcglemeutot för flottan ~tad 

gar, återheH~Htas. 
AnYit<a:; metlel för bcF<tridttntle fl( ko~tnadrrna för ett extm 

lämrcvilmria t vid mwigation~~kol an i Rtockltol u1. 

Förordnande för K. J. j r. Cu n nan fltt uppehålla lotskap

te nsbefattningen i f'tockhoiJns lottdördelning under den tid 

lotskaptenen E .. \.. Smith i orh för rik::;dagsgöromi't.l beviljats 

tjotu;tlodighet. 
Föronlnamle fö r J. R L. \\"estergren rttt hei<trida CnrmanH 

lotHlöjtmtntsltdattning uwler Hamma tid. 

Extra lotsen ri1l \\"rå ngö erh åll er ::;ilfYermOilalj af 8:e storl e· 

kcn m ed inshift "för berömliga gern in)l:ar '·. 

lJlHlerHtöcl fttr tilldelas f. oMstyraren 0. lJstcrgren l1lC(] 150 

kronor, f. rod,Jarne P. Xi lsRon, O. Löf'stri\m oeh O. Lar~son 

hyarrle nt metl 100 kronor ~amt förre ro<ldaren J. LmHlgron 

mod 80 kronor. 
Fullmakter för L. \\ '. Lundberg och G .. L \\ '. Beselin att 

yam re~ervlöjlnauter i flottfttl. 

En del af kronoläge11ltetcn Korra Nn,ltholmen får för en .tir] 

af :20 å r ntarrenderas till grosnhrtndlaren H. Il. E.riHtensen 

Göteborg. 
2. Ang. ?llarinEiirntltniugem; arbet;olJorfittelse för år l8~lH. 

En subaltc rn o[fi ct.'r yid CariHkronn, artillerik{tr, ltvilkeu jent· 

likt nådigt href den J~ :\!aj lö~U ~knlle komtnendem~ till 

tj enstgöring å artilleridepartementet vitl Hottans ~tation i 

C'arlskrunrt fn'm oclt med tlcn 1 .Jnni inneyrtranda år, får be

ordras tt!t tjenstgiint å sat11ma departement redan friln uch 

med den 15 innevammle F el•rnari. 

ÖfverdirekWrcn ovb eltefon fiir mari ttingcniörstaton får, i 

den mån sådant er[ordnt>", afre~a till EHsen fiir kontrullering 

oeh besi)l:tning af hos fmnan Fricrl. Kmpp Un"s ---st;tltlbltrik 

beställd bepansringsmateriel fijr under byggnad yaraudc pml· 

srtrbåtarne A, B oeb U. 

Medgifvc::; en förhöjning ;tf lO öre om dagen i orr:;ättniug för 

umlerhå ll af 'carl skro n:1 artillerikår~ manslmp å E~peskti.r orh 

Osears1·ärn, att utgå under inneyaramle år. 

F ebr. 

le Hr. 1~oo. - HL 

2. Daglönen till extra vaktmästare bo~ lotsst.ncl.-<en får förhöjas 

från l kronn, 50 öre till :! kronor. 

Ett belopp af 1500 kronor får utgå ~å~om er~iitluin<> för vork

Rtlilld Otnarbetning af vi ssa farlotlslJcskrifningar. "' 

:'>Icdgifyes :1tt unelerlöjtnant öher ~tat vill Carlskronfl artille

rikår, må från och med llagen niist efter elen, då ban efter 

sin utnämniug till underlöjtnant vid kåren inträdt i tjenst

göi·ing rlerNtätlcs och sc<lermera under den tid han hittillH 

vflrit och umlor innevarande år konnner att Yara i tjenHtgö· 

ring vi< l kåren, nppl>ära dagatlöning såsom unelerlöjtnant dcr

Rtädes. 
Föronlnn,s J. C. F. J·lccckHtröm att yua genentlmönstcrhllmro 

och A. I,. llolBH]I·ist ~. tt yara geuemlmön~tcrkommi::;sarie vid 

året:; genemlntiinstringar mecl vcstm elistrildet af flottant:> 

båt~manshåll. 

12 kaeletter 1nå iuncvamude år ttntagas vid sjiJkrigssko1an. 

Beträffande dolegarcs i flottan>< pensiom;kassa skyldighet att 

insända vis:;a uppgifter förc><krifvcs, att den i § Gl:l a[ föruya· 

de ni'1<liga, reglewcnlet för flottans pensions kassa don 17 ~o

vembcr l S~~J stadga<lc p:'\följd föc· underlåtenilet att h varje år 

före Februari månad~ tttgång atienma vissa uppgifter icke 

må under innevarande år tilläntpaH l!lecl af:-;eenrle på den, som 

före den l nästkommanile Juli aflemnar föreskrifna uppgifter. 

l:l. lnstrnment öfvor år 10D9 verk::;tällda generalbe::;igtn ingttr å 

on del floLLan~ ::;tationer tillhömndc htdyg och båtar fö ran· 

leder icke till ni\gmt Kongl. J\faj:ts :\tgänl. 

Bifalles gjonl framRHi flning om n,nyisaude flf medel för fyllan

do af bri:;t i an,;];;,gcn för navigationsskoloma i Geflo och 

l lemösan d. 
.\.nvi,;a~ li3100() kronor alt användas för reparation och untler

ltåll af b_vggnader v id riket,; lot:;- och fyrplatser. 

.För ::;jukbe><ök å Bremö fy rpla(,~; erhåller med. licentiaten G. 

j !j ort ett bolopp ttf J 00 kronor. 

Af:;lås gjord framställning om bidrag till sjukvårdskostnacler 

för fynn~i~tarcn vid Klöf:;kärs fyrphtt~ N. A. lJttbl. 

::\orskc nntlersi'tton E. Reidt får afliigga examen vid oeh Yinna 

inträtle s{t:;om elev i nav:igations~kolan i JTontösand. 

lt). Fnllnnckt fö r D. A. Kraft att Yara J,apten vid Kong!. flott-an. 

D:o för B. F. HenterskölJ att vara löjtnant vid d :o. 

Re;.;olntiou å lön för friherre A. H. H. J,agerbielke, A. Odol

l>erg, G. ~- N. <le Broeu och J. 1::1. Svinltufvud. 

l\larin Wrvaltningen får disponem öf1·er för inneyarande 1tr 

anvisatlt belopp Wr försiitLamle i fu llt !~tri<l,.;onligt skiek af 

pansarbåLtrne ~yca, Uöta oeh ' l'ltul e. 
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Febr. 16. Utaf de genom skogsförsäljning å Gotska Sandön influtna 
medel får användas ett belopp af 2400 kronor för fortsatt 

sanddämpning och skogsplantering å nämnda ö. 
Förordnande för A. Rudberg att tillsvidare under ledigheten 

uppehälla fältläkarebefattningen vi(l flottan. 
En extra läl<are får förordnas att tjenstgöra vid flottans sta

tion i Carlskrona under den tid Rudberg sålunda uppehåller 

fältläkarebefattningen. 
23. Medgifves proposition till Riksdagen rörande pensionering af 

lönta<>are vid flottans läkarestat. 
o 'd 

D:o d:o till (l:o rörande inqvarteringsbidrag för läkare VI 

flottan. 
D:o d:o till cl:o rörande pension för underlöjtnanten i flottans 

reserv J. A. S. Lagerström. 
Föreskritves att läraren vid navigationsskolan i Göteborg J. 
A. Kinnman skall under den tid af innevarande år, han af 

riksdagsmannauppdrfLg är hindrad att utöfva sin befattning 
såsom extra lärare i ångmaskinlära i navigationsafdelningen 

vid nämnda skola, afstå en fj erdodel af sitt på samma tid 
belöpande arvode samt att hvad derutöiver erfordras för af

lönande n.f vikarie för Kinnman skall utgå af anvisningen i 

stat till extra lärarekrafter vid nn.vigationsskolorna i riket. 

Angående ny spisordning för fri::;ka å flottans fartyg. 
Aug. extra måltid för manskapet å sjömätningsfartygen. 
Medgifves att till anskaffande af ett reservfyrskopp, försedt 
med ångmaskin och fullständiga inventarier, för hvilket kost

naden beräknats till 130000 kronor, må af beliållnR fyr- och 

båkmedel utbetalas under innevn.mnde år ett belopp af 1:3'7000 

kronor. 

Öfverfyringeniören J. Höjer och fyringeniören U. Grönvall 
tillerkännas h vardera ()00 kronor såsom ersilttning för af dem 

företagna resor till Paris i och för besigtning af en för Kul

lens fyr derstädes beställd fyrapparat m. m. 
Lotslöjtnanten i !:itockholm erhåll er 300 kronor såsom arvode 

för vissa med Iots löjtnant:sbefattningen förenade bestyr under 

år 1899. 
För nyanskaffningar m. m. inom lotsverket anvisas 141725 

kronor af behållna fyr- och båkmedeL 
Vaktmästaren i sjöförsvarsdepartementet Carl Gustaf Carlsson 

e rhåller silfvermedalj af S:e storloken "för nit och. redlighet 

i rikets tjenst". 
Eleverna i sjökaptensklassen vid navigationsskolan i Stock
!Jolm R A. F. Hannnarström, A. F. Lagergron, P. II. Nilsson, 

Febr. 
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J. W. Ericsson, C. T. Lejclström, C. E. F. Palm och K. J. Y. 
Moberg få aflägga examen i ängmaskinlära samtidigt med spe

cialeleverna. 
23. Fullmakt för W. E. Harlock att vara lektor i engelska språ

ket vid sjökrigsskolan. 

~- Föroskl·ifves dels att jemvägsstyrelsen skall för trafikmedel 
under innevarande år anskaffa och hålla i förråd, för att vid 

behof tillhamlahållas rnarinförvaltningen, 40000 tons vValeska 

kol utöfver hvad för jornvägsdriften erfordras, fördelade på 

sätt jornvägsstyrelsen och marinförvaltningen gemensamt be
stämma, dels ock att marinförvn.ltningen skall ega att, sedan 

jernvä<>::;stvrelsen anmält, att nämnda kolförråd blifvit an
~kaffadt o~h å bestämda platser upplagdt, till jernvägsst.yrel

sen utbetala, Hå bnge förrådet på angifvet sätt står till ma

rinförvaltningens förfogande, femtusen kronor, efter år räk

nadt. 

" 9. 

Lotsstyrelsen bemyndigas att mot en årlig hyra af 7500 kro
nor för ytterligare fem år räknadt från den l Oktouer 1900, 

förhyra embetslokal för styrelsen. 
Marinförvaltningen anbefalles infordra anbud för byggande 
af ett nytt chefsångfartyg för Stoekholms lotsfördelning. 
Fastställes stat å beklädnads-, remtygs- och utredningspersed

lar för Carlskrona artillerikår samt fastställas bestämmelser 

om brukningstiden för dylika persedlar. 
Medgifvcs öfverlåtelae af ett kontrakt om arrende n.f ett om

råde å ön KaHven. 
Ett biträde får mot ett arvode af 1,500 kronor anställas jem

väl för innevarande år i stationsbefälhafvarens vid flottan:; 

station i Carlskrona kansli . 
Professo r A. \Y. Cronqvist skall, oaktadt han frånträclt sin 

befattning såsom flottans kemist, qv<ustå såsom ledamot i 

kommi~sionen för utredning af vissa fn\gor rörande minvil· 

· sendet. 
skeppsgossen w. Iledin vägras sökt afsked. 
Löjtnanten vid Kong!. flottn.n C. L. Key får boordras afrcsa 
till Berlin och Lonelon för att öfvorvaka tillverkningen Rf 

elektrisk a k ab l ar. 
Mcdgifvos vakanssättning af roten N:r 64 Öckerö vid Bohus 

2:a båt::;manskompani. 
D:o d:o af roten N:r 181 Hagen vid d:o. 
lntondenteu A. Zcttersten erhåller ytterligare ett [n·s tjenst

ledighot, räknad t från och med elen l nästkommando April, 

för utförande af ett krigshistoriskt arbete. 
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lG . l<'ör fullhorda!llle af öfningsfartygct J<11-ran1a,; anvisas utöfvcr 

det häl"för bestämda anAlaget 1147% kro11or ytterligare 38428 

kronor 2G öre. 

?\Iarinförvaltninge n bemyndigas ntl cnma t\'å manscrlmrbincr 

för byte med nor~ka och dan:-;ka marinerna. 

Öfvcrkonstrtpelu vid flottrtns station,; i Stotkholm poliskår F. 

::\Iöllcr samt konshpl arnc vid ~am mrt ld\ r K 1\L Lindqvist 

och E. A. Fijödrthl tilhkla" understöd fö r flyLt11i ng fr;'in GMls· 

kronrt till Stocklwlm mer! 120 kronor åt Möllor och 80 km· 

nor lwrtrdcra åt Jjndqvist oth Sjödahl, ilv<<rjcmto bcmillclo 

personer erh ålla rlcn ersält ning för rosa å jornväg från l'rtrl,;

krona till Stockholm, :;om enligt rese reglementet ~kolat tillkom· 

ma dem yid resa i tjcnstcärcnclen. 

llcktom Yicl skepp;;gosseskolan U. ,\. Karl::;son erh å ller för 

ut:trbetande af en lärobok en gratifikation :tf 12ri kronor. 

Kronolotsenkoma l~. E. Jonsson oeh U. SjöiJlom e rhålla hvar

cl era ett understöd af 100 kronor. 

Medgirves sådan ändring beträffande armeringen af torped

b,\tarne :\:ris 79 och 81, att desamma ::;kola förses med 3S 

cm. i stället för 85 cm. torpeder. 

23 . Förordnande för kaptenen m. m,, el... B. Juel att förestå chef

skapet för marinfölTaltningenH artilleriafdelning unde r den 

tid kommendörkapte nen m . m. IV. Dyr~sen lLr af sjökom men· 

<lerin g s;'\.som chef på korvetten f-irtga förhindrad att ntöfva 

nämud~t befattning inom marinförvaltningen. 

l\fc<l anledn ing <tt gjord fram,;tällning förklara.>J hinder icke 

möta för ;;tationsbefäl ilaharen Y id tl ott;ms station i Cm·],. 

krona att fastsUdla medelpris ~L nmnsk:tpet>-< vid sjöma.nsk ~t

rcn beklädna<l för inne,·arandc år. 

Afslås en rtf nmlerlöjtnanten llj . von Fieandt gjord an~ök

ning om ersättning för mistade aftöniugsfönmlner umler tjenst

ledigltet för sjukdom . 

Gjonl ansökan orn pensionsrätt från flottans penRionskassrt 

för eldaren vid Carlsk rona strtds yattenledningsverk F. G. 

Danielsson föra nleder icke ti ll n i\go n Kongl. :\Irt;j:ts åtglird . 

Mecldelas tillsttmd för eleverna i Rty rman Hk la:;Hen vid JlaYi· 

gationsRkolan i ::>toekholm A. Y. \\' etterlin g oeb L Lim! ström 

att atlägga examen i ångmaskinläm smntidigt med Rpeeial· 

eleverna. 

BO. 1-'örOrllnande fö r komm endö rkapten en m. m. P. J. Dahlgren 

att fri'm och llle<l den l nästkommamle April tillsYilhtre yam 

chef för marinförvaltningens to rperlafdelning. 

;\ng. k:tnonhi'tten l'lvcn;,;k,;umls cxpelliti on till Fipet~bergen in· 

ncvannulc ,·tr. l 

. .-\pr il 

30. 

K. Jk 1800. - \"11. 

.Förordnas regementsläkaren C. A. W. Kull och l:c bataljons· 

läkaren K. J'· Rn<lherg att deltaga i kroppsnn<lcrNölming å 

inträcle,;sökande till sjökrigsskolan. 

Till kontrollant vid byggandet af pansarbåten A får utgå ett 

extra arvode af 75 kronor i månaden. 

En del nnderofficerskorpralen; virl l:a hancitver]mrekompaniet 

ansökan rörande mossning under sjökommendering föranle· 

der icke till någon Kong!. Maj:ts åtgärd. 

Lot;;löjtnanten H. A. Xatt och Dags enka Anna Maria Natt 

od1 Dag Ramt lotsfördelningschefen O. \ Vesterdahls dotter 

Ifilda 1\'cstenlaltl erhålla hvarclem en nådegåfva af 200 kr. 

r\ nvi~as med d till hestridawle af kostnaderna för en o-emen· 

sam RkjntHkola uneler innevarande år för armeens och flottans 

fästningsartillerikårer. 

För fnllbonlantle af viHsa byggna<.!Harbeten för fasta minför· 

svaret anvisa;,; 13,934 kronor. 

Ang. rese· och tmktamentsersättning till öfverdirektören virl 

mariningeniörstaten under kommenderiug till England och 

Frankrike instundande sommar för att söka inhemta närmare 

kännedom om förbättringrtr och framsteg i :tfseende å krigs· 

fartyg" bygganue. 

G. Förordnas att antagning af skeppsgossar vid flottans skepps· 

go~sckår må nmler innevarande år, förutom å 1id och platser, 

som äro bestämda i reglementet för fiottrtn, iifven under ticlen 

fiir skeppsgossarnos sommaröfningar ske å dc orter, som der· 

under a( skeppsgossefartygen be~ölms. 

Uppdrages åt t. f. fältläkaren, förste bataljonslälaren vid flot· 

trt11s station i Car!~krona Adolf Rudberg att såsom reprcsen· 

tant för navalmedicinen i vårt land deltaga i innevarande års 

internationella läkarekongress i Paris. 

}'ö r inltemlrtnde af upplyHningar römn<le Marcanis telegrafe· 

ringHs.\·s tem (telegTafcring utan tdd) får löjtnanten vid kong!. 

flottan C. L. Key, som fö rut beordrats att under Aprilmå

nad i Berlin och Lon<lon besigtiga elektriska kablar, utsträcka 

sin vi~tcl,;e i London intill elen 15 nästkommande Maj. 

:\lcdgiCvcs Yis::; ändring af punkten 3 i gäl lande bcstämmcl· 

;;er fiir manskapets vid Carbkron a artillerikår anställniuo

tjenHtgöring oth aflöning. "" 

FiirorclnaH civilingoniören Elis F red rik Elmqvist att med sex 

mån;uler;,; lippsägnin g tillsvidare vara torpedingeniör vid ma· 

riningcniörstaten. 

Meddela,; tiii,;U\nd att hlan,l kanonbåten Svensksunds besätt

niHg utdela Rkänkta punningebelopp af ti ll hopa 300 kronor. 
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(j_ ,\fsll'ts en af sjökaptenen J . F. E. Wintr.ell gjord ansökan om 
anställ ni ng såsom unelerlöjtnant i fl ottans reserv. 
Afs lås en af kaptenen vid Kong!. flottan l. Nordenfelt gjord 
an hål l an, att han som , äldste artilleriofficer> å flottans st[ttion 
i Stockholm måtte fö r innevarande år tilldelas fast inqvarte
rin gshirlmg eller ork godtgörelse för afståen<le af inqvarte
ring~ersättning uneler ~jökommemlering. 
JVIedgifves att underoffieeren af \!:a gmden, maRkiniststaten , 
J. J. F. Dickman må för den tid af sex. månader, ltvanmder 
han erh ållit tjcnstledighet för att praktisera vid elektrisk 
verb;tad , til lgodonjuta alla aflöniugsförmåner vid fiottan oaf

kortadc . 
14. Förordnande för K. A. Thörn att vara advokatfiskal vid flot-

t~tns ~lati on i Carlskrona. 
l\ledgifves förhyrande af fartyg för tmnsport till Spetsbergen 
af reservproviant m. m. för krmonbåten Svensksunds expe-

dition. 
Antalet kadetter, som innevarande år må antngas vid sjö-
krigRskolan, får ökas från förut bestämelit 12 till 20. 
,\ng. brister och öfverskott å vissa anslag under femte huf
vucltitcln år 1899. 
AnviHas 2,050 kronor för auordnande af telefonledningar till 
Skäggenä,; lot::;plats samt till lotskontoren _På Kungshall i 
Carli-<krona och i CrLrlshamn. 
En ex tra läkare får anställas vid flottrLns station i Carlskrona 
under Remestertiden innevarande år. 
:)[cdgifves att f. båtsmannen vid Blekinge 4:o kompani N:r 
104 Andersson må ä[\·en under innevamncle år tjeustgöra så
,;om kock vid expedition med kad etterna vid sjökrigsskolan. 
Af,.Jås sökt afsked för 2:~t kl. sjömannen vid 6:e matroskom

prLni et :'\ :r 807 Lnndiug. 
Öfverlotsenkan Sofie Råborg erhåller ett under~töd af 100 

kronor . 
:)Jä:-;t.erlotsenkan Jolmuna Bäckström erhåller d:o d:o. 

20. Föronlnal1lle för W. Th. Falck att under en månad från oeh 
m ed den 26 innevarande .'\.pril uppeltållrL öfvorkommissariebo-
faLtningen vid fiottans pensionskassa. . , 
En nnsökning om fastställelse af r eglemente för SJömanska
rens enskilda gratialinrättniug i C:nbkrona föranleder ej till 
någon Kongl. ~Jaj:ts åtgärd. 
En ljudboj af Courtenays system får anskaffas för en kost
nad af f>, OOO kronor fö r att, så snart den hunnit lovororas, 
utiliggas vid Kullagrundet. 
Bifal\e,; on af stationsbofälhafv:cren vid flottan s ~tation i Stoek-_ 
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holm gjord fra1n s t.ä\lnin g rörand e ho;,; taLl åt chefen fi\r 2:a 
InfLtro~kompaniet i kasornen :'\:r nr å Mkepp~l10lmcn. 

April 20. Underlöjtnanten U; T'. ReinilJ N erh å ll er i l.Jidmg fi\ r omkost-

~la j 

nader för flyttnin g från Carl><krona till Stockhulms station, 
60 kronor. 
Åtskilliga 1:[1, oc h 2:n kl. ~jömän~<, 1 iu. mermän, ansökan om 
höjd dagatlöning uneler sjökomm01Hlering föranleder icke till 
någon Kongl. .1\Taj:ts åtgärcl. 
Kaptenen I. Nordenfelt, Rom biträdt vid ntarbetandeL af fii r
slrLg till artill eri cxer ci~reglemente och till skjutin struktion fö r 
flottan I, a rtill eri, erhåller härför on gratifikation n( 200 kr. 
Kaptenen J. A. F. Grahm får heordms att omkring den 15 
nästkonllllande Oktober afresa till ~orda1nerikaB Wrcntrc sta
ter, England, Frnnkrike Ram t, om liden såd :mt medgifYc r, jem
väl till Tyskland för att u11der en tid af fy ra JJHtnade r idka 
,;tndi er i artilleritelmik efter fl[ ma rinförvaltnin gen uWlnladl 
progrnm. 
Fullmakt för H. Wolff att vara advol;alfh-<kal i flottan. 
Bifalles gjord framRtällning om ökning a[ antalet Hkrifbi t rä
den inom fiott:ms stab. 
För t ryckning i 1,000 exe mplar af skjntinstrul-1 i on för flot
tan, I, artill eri , fL! J Visa,; 1,185 kronor sam l för tJ , ·kn in g i 800 
oxemplrLr af Regl emente fö r sjöJJlanskårent: , ;_ •:or all\·isas 
1,200 kronor. 

27 . F_vra stycken 12-pundign. ,;lätborrade fr:uuladflnin gHkanoner 
J\'[/Sydo11· få ntlemna~ till Gotlands infantcriregen1 ento för att. 
uppställas vid don äreston , ~om blifvit uppreAt till Oscar I:s 
minne å Visborgt< ;;lätt. 
En torperlingeniör får beordras afresa till Köpenh an1ll fiir utt 
vid örlogsvrLrfvet derHt.ädcs taga kännedom om t ilh·orkJ!lng, 
torpcdmnteriol. 
Telefon- och telegrafför bindel ,;e får med irckttagande al' VlDo<. 

bestämmelser anordnas mellan li'årösund oeh Nlite. 
För;;te batrLijonsläkaren K. L. Rndherg förordna;,; nlt bil!·;i<la 
chefen för Hottans s t.ah vicl afgiEvande a( yttrande oc h för
slag i fråga om organisation af flottanA läkm·eRtat. 
För inöfvando af en gravörselev erh å ller grayören vicl sjöknrte
verlHet \\' . .Akorbcrg en ersättning af UOO kronor. 

4. Gene rallotsdirektören m. m. grefve l\I. D. H.uuth erh åller tjonst-
lediglwt för sjukclon1 nnrler 14 dagar från och med (len S 
nästkomm~tmle :)Iaj. 
Kaptenen m. m. frih erre J. A .. von Diiben erhåller on o-ratifi
kation nf 150 kronor för utarbetande af två prnl1lemori~r rö-
ranclc fasta minför,;vnret. 
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'1. Som birh·ag fiir omko~tnaucr för tlytlning hån Stot;kllolms till 
Ortriskrona station erhåller löjtnanten A. L. Holm6n 1:!0 

kronor. 

I~otsstyrchlen bcm~·ndigas att med akticholngct Gefle verksHl
der arsluta kontmkt om levcnwR r1f ett nytt chef~ångfart)·g 
för Stockbulms lotsfö rdelning för ett pris nJ 1:!1 ,iiOO kronor. 
För byte med ryska marinen får fri\11 flottans förråd utkm

nas en manserkarbin med tillbehör, 

11. Angående förvaltning och rotlovisning ~tf meclel, anvisaclu fiir 
fullfö ljande uneler år lDOO af ,;jömäb1ingarna vid den noH

länclskrt kusten. 
:VIeLlgifves öfverlemnandc till :\Tonlislm museet ~tf flottan:< 

brcfdufhus med dnfvor. 
Till en öfverkonstapel oeh en lwar af tio poliskunstaplar, till
hörande flottans station i Stoekholw, må uneler innevamnde 
år utbetalas en gnttifikation af 200 kronor för n)·anskaffniu;< 

af beklädnaden m. m. 
:Vledgifves antagamle för Sveriges del flf _ ny i ntcrnfltiunell 

signalbok. 
~[edgi(ves att förnyad kroppsundersökning må ega rum med 
sju till sjökrigsskolan ii1trädessökand e ~· nglingar. 

,, Underviwing för manskapet vid Carl s krona arti llerikå r, del 
l, artilleristunclervisning>, som den 30 ~i,;tl. april fastställdes 
till efterrättelse, får tJ·~·ckas i :3,000 exemplar, hvarjemtc l<flp
tencrna vid kåren C. V. :'oimTillflll och N. T. R. Bolling, l1vilka 
biträclt vid bokens ntföramle, härför tilldelas såsom gmltgö

relse lfJO kronor hvanlera. 
A ng. Emile Ro bins Llonation till förmån för dö !.Lm r a[ Ii f

räddningsmanskap. 
rUslås en af fyrmästttreu .J. A. .\.. Ud<lniall g;jonl ansökan aU 

få erlägga netroaktiva afgifter för gmndHiggande af grn.tial till 

en k a och b a r n. 
Fyrbiträdesenkan ~·Iaria Christcnson crhi\ller ett U]l(lcr~Wd 

af 100 kronor. 
18. Förordnande för civilingeniörC'n _\_. F. Enstriim att tillsvi<hrl' 

vara- lärare i fysik vid sjökrigshögskol:111. 
Öppet brcf på arsked för löjtnanten U. \\'. fJöLlerlu nd med 
tillåtelse att såsom lönlös i Kongl. f-lottan qvarstå. 
Bifalles en :1f kommenetören m. nl. A. A. L. Palanrkr gjonl 
anhållan om tillstånd att få afnosa till Tyskland för att öfver- . 
vara profskjutning af pans;uplåt tillhörande den hos firnmll 
F. Krupp i Essen Ciir pansarbåtarna A, B oc:h C heställch1 

l1epansringsmateriel. 

Maj 
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Hl. En del nnderoffic-erskorpmlcrs och l :a kl. sjömäns ansökning 
om J'iirJ,öjtl sjöafiiining fiinu!lcdm· icke til lniigon Kongl. 1\laj:ttJ 
åtgärd. 

IUiramle kanon hå ten Nven~k~un1l~ expedition till Spettibe rgen 
illnevaramle år cr!Jåller marinfön·altningen tillsU\ml att. med 
Kjiiassuranskompaniet i förening med sjiifiin;äkringsaktidJola
gct ()('eau slutrt aftal ouJ kanaubåtens försäkring jcmväl un
der tiden efter den l nä-''tkonunancle Oktober. 
Kaptllncn friltCrre .\.. A. G-:sou Hennelin får :Hcrint.rädfl 
tjcnst p:l stnt Yi<l Kong!. flottan. 

:20. Fullm11.kt liir (~ . P. Ueinius att vara. löjtnant vi•l Kong!. 
flultan. 

He,;olntion å lön för 13. l<'. RontcrtJkiöld och J. E. G. Cm·itJson. 
En riirlig plattfol'III för KkjuWf'ning~u h'\r anordnf\S i exercis
Hknian Yi<l !-lottans station i Ntockholln. 
l'kjullJanan å Södra Boliii får utvidgas att omfatta 12 sväng
bflor i st.iillet. för t\, CiliOt en knslnfld tJammanlagdt ni 0,071 
kronor. 
Ang. regleringen af utgiCt.ema uneler rikK~tatcns femte huf
vmllitel fiir å r 1901. 

Öfyunlirektönm och chefen för Juariniugeniör~taten m. 111. II. 
11. Lilliehiiiik erhåller uppdmg att deltaga i den kongress, 
~om umlcr benämning -Congres 1l'Archiledure et <le Constnlt;
tion .Na,·ale!'P , ä r af~edd att cga nutt i l'flris från uch med 
den lD till och m ed den :!1 juli innevarn.nrle år. 

l. :~ ng. :lll\'iindando af hcliållniugrnne t"t vi~~a an~lag under femte 
linfvrtdtitcla år lt>rJ!J. 
Fritu iuvalidl1tlsfowlLm skall afsälL1~ 10,000 kronor till under
KtöLl åt afsketlade personer, som tillhört flottan. 
Fiir Itt.fiimmlc af en del arlJcteu t'l fönådsh ilset för turperler 
i Uarlskrona auvi~as 5,0ti8 kwnor . 
Fnlllllaktcr fiir U. G. Frtkk, H. G-. Malmberg, E. G. J. Ek
Ktl·ö m, E. Lindberg, groh-e ,\_ F. Posse, G .. \.. Peterson, ~
.J. C. Ecl;crström och R E. U. Liurlberg att vara löjtnanter 
vir1 Carlskrona artillurikth. 

JJ~tgliinarne Yitl JlottanR station i ~tockholrn l'i: r 79 Boman 
ocl1 Xr t-Iii Carbtröm m·hålla bvanlera silfvcrmedalj af 8:c 
Rtorlcken med inskrift >· (ör nit och redlighet i rik ets tjenst». 
. \(slå~ en af :2:a kla~s sjömanucn yid l:a elJa rckompauiet 
:\:r t\llö Carl \'it·tnr Nilsson gjord ansökr1n om afsked. 
Hesolntion å lön för nmlerlöjtnantema vid Carlskrona artil
lcrildr E. ;'\ _ Lars6n, t-l. E. :-lvons~ou, E. A. Umfström, V. H. 
Norrman och N. O . . \.. Christen,;on. 
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J. Anvisa~ 5,000 kronor för inköp af :tppamter för te lcgmfcring 

utan tråd. 
Anvisa~ 2,800 kronor til l för~toring af skjutbryggo rn a å ~kju l· 

banan på ~ödra stranden af LindllO!men. 

Bifallet:> en af eldaren .J. G. An<lers~on gjorrl ansökning om 

behörighet till inträde Håsom elev i mas kiniHtklassen vid n a

vigatiom;skol a. 

8. Aug. vissa föreskrifter rörande tillämpning af ny stal för 

navigationsskolorna i riket m. 111. 

För anskaffning af ett nytt ångfyrskcpp m . )11. att ut.läggas vid 

G ri sbåtlame anvi sa~ 1GO,OOO h ono r. 

Un<leroniceren af 2:a grrtden A. Wintzcll, som boorLirats rttt 

tjimstgönt vid sjö kartcvc rkct, medgirves rätt til l inqvar lcring,;

bidmg för innevarande år. 

Af8ke<l får m eddelas HkeppsgoHHen F. O. 1\. 8ättergren-PeL

tcrsson. 
Marinförvalt ningen anbdal lcR att vidtaga er fonlerli ga å tgär· 

der för transpo rt till f-;pc tsbergcn af proviant och utredning 

för kanonbåten Nvensk~nnd,; expedition. 

Ang. vissa fö reskrifter i anlednin g af fömyad knngörclsc om 

antagning af manskap vid fiottan~ sjömanskår genom kon

trakt. 
Anvisas 2,000 kronor till försättande rtf tilläggningsplat~erua 

vid Bol lö och l iasslö i fu ll godt skick. 

8. A ng. förordnanclen i sjöfö r~varsLlepartcrnentet uneler SC !Il C~tu r 

tidcn in nevarande år. 

tö . i\Ierldela;,; tillstånLI för chefen för sjökarteverket att med en 

af sjökattcverkct~ gravörer uppgöra kontmkt rttt för !J32 kro

nor g ra v era östra lmlfvrtn a[ ett nytt sjökor t, N :r 20. öfver 

Bottenviken, norra delen, i skalan 1: 200,000. 

15. Mariningeniöreu A. M. :\.. von Eekennan erlJållcr uppdrag att 

besöka Tonlon och Cherbourg för studerande rtf sjökrigsmrt

teriolens utveckling m. m. 

;\mlringsttrbeten å l:a klrtssf~båten Göta få, utan infor

dramle af anbud från enskilda verkstäder, utföras vid varfvet 

i Carlsln·ona och päbörjas den l nästkommamle Juli. 

A ng. kostnaden fö r förLrukad ammunition under å r ] ö!J9. 

:\leddelas till stånd att blaue! ma118kapct å sjömätningsfartyget 

Frtlken utdela ett skänkt penuingcbelopp af 15 kronor. 

l\lästerlot~enkan Augustrt Hellman erhåller ett unelerslöd af 

200 kronor. 
Fy rmäRta recnkan A. W. Side11 e rhåller ett understöd af 100 

kronor. 
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22. Pension å 400 k ronor få r utgå ti ll le ktorn J. E. Lindgrens 

culm A. C. Lindgren, född Kjellström; å 237: 50 till nndcr

oHi cerskorpral cn Il. N. Ståhl s enlm S. E. Ståhl, född Svens

son; å 4,000 kronor till föreståndaren fö r n rtutisk-meteorolo

giska byrån F . S. :\lrtlmbcrg ; samt å GOO kronor till under

löjtnanten i fiottans reser v J. Å. S. Lagcrström. 

1\ ng. pensione ring af person alen vid flottans poliskår m. m. 

Fastställ es taxa å afg ifte r för begagnande af torrdockan å 

Lindholmen vid Götebo rg. 

Fö rsök med apprtrater för signalering ell er telegrafering utan 

tråd få utföras såväl under beväringseskadern s fö rl äggning 

till Bollösund som umler kusteskaderns strid söfningar. 

Hcvisont G. Lnn(lhlad, hvilken deltagit i revisionen af Hot

tans pcnsionskas:-:as rilken,;kaper för år 1899, e rhåll er i er

sättning för mistade t.jon~tgöringspenningar 69 kr. 99 öre. 

Afslås en af kontrollanten v id Stockholms stations ingeniör

dcpmtcment E. Westerberg gjord ansökning att han, oaktadt 

h an ej aflagt mogenhetsexamen, måtte få söka och innehafva 

sådan tjenstebefuttuing vid flottans civi lstat vid flottans sta

tion i Stockholm, som efter vederbörandes förslag tillsättes 

af marinförvaltningcn. 

Anvisas JOO kronor i en;ättning för sj ukvård~ k ostnadcr för 

fy rvaktaren C. Nyströn1s minderårige so n. 

29. Uenemllotsdirektören g1•cfve :\L D. Rn nth erhå ller fj or ton da

gars tjenstlcdigh ct, räknadt från och med den 1G nästkom

mrtnde .Juli. 

Marinförvaltningen anbefalles att med tillYorkare m om lan

det träffa uppgörelse unel er hrtnd rörand e levemus af 21 cm. 

och 15 cm. ltalfpansargranater. 

För tryckning och bindning i 7,000 exemplar af ny »Under

visning för mallskapet vill flottan, I, tjenstgöringcn » anvisas 

2,105 kronor. 

An visas från inYalicllmsfonden ett belopp af 1,5lii kronor så

som nå<lcgåfvor till afskcdade personer, som t illhört flottans 
kårer. 

2. Lektorn vid ;;jökrigsskolan C. X. H olmgren erhåller tjcnst

lcdighct umlcr nästkommande lä~år. 

G. Förordnande för J. W. L. Siclner att förestå varfsch e[scmhc

tct i Carlt:krona från och med den 11 Juli ti ll och med den 

11 } .. ugusti 1900. 

Hesolntion aug. tillstånd fö r sjökaptenen B. A. L. Kjcllmo· 

di n att blifva antagen till reservofliccrsaspirant. 

Ang. bcsigtlling a[ pausarmatcricl , beställd hos lirlilan Clmrles 

Cammcl & C:o i ::lhcffielll. 
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6. l\Icdg-ifvc~ rttt, utrtn hindc1· af hva<l i nådigt brcf den 8 t<istl. 
.Tun i finnes föres l< ri f vol i l'rtlgfl om anskaffning n,[ ett <"lllgf,n 
skcpp m. m., det för nämnda ändamål fillVisade belopp rtf 
HiO,UOU kronor m:1 anväml:ts dels t ill föränd ring af tlet JHI\"fl
rande f~Tskeppet Koppaxstc·narne del;: oc;k till h~·ggamlC' nJ 
ett för grunden Kopprrrstenarnc lämpligt ångfyrHkcpp. 
:\Tcddclrr~ tillstånd för porHonalen \'id Skärsände lifriltl<lnings
strr li on att emott.rrga ett af fin81m senaten sblakt belopp rrJ 
1,HOO kronor för riitl<lning a[ besättningen å JlnRkfl ,.;konaren 
Heli os vit! des~ strandning elen 2!J )!aj ltiD~J. 

Förklaras rescrnlllcl erlöjtnanten C. J . .Johansson skilt l från 
nnstä llning i ftuttam; rt•serv. 
Yanlig pc•nsion får utgå till afHkt>datk båtsmrrnncn S. S:son 
saktmod i g. 

1:! . Motlgi[ves förbät1.r:ttl aflöning till lllltkronicerare i't månrrd><
lönare~::tat. 

ITuggrrre får tilldelas 1:a klass ,.;jönlän, som kommendera" i 
Htiill et för umlcroflirerskorpraler. 
Anvi~rr~ 27ö krouor Wr inköp :tf 27oJ exemplar af eu nlaf 
svenska lifräd<lning~säll~k ape1 :utgifven ktmllmk för riitldning 
af <lrnnknandc 111. m. 
Löjtnanten J . i\I. Boli!lllcr erhällcr 120 kronor sttsom bidrag 
för omkostnader för flyt.tniug till CarlsJuona statinn. 

20. Fö1·onln:tnde för krtpten•on A. D. Juel att till Ol'll med den 
14- nästknnllnancle ~cptember uppekUla befattningen NiL~nm 
chef för JllflrinfiirvaltningenN artilleria[tl.elning. 

27. Anvi~as t;(J(J kro11or till nndanrötljan<le a[ steu i Flint rlinnan. 
Lektorn yid ~jökrigsRkolan 11. R Huldt erhtl!ler tjonstlcllig
het under nli,;tinstuntl::uHlc lä,;år. 

;) . Anvisas 1G,425 kronor till anska!Tning af inventarier fiir rn 
byggnad i Carbkronrr. inrymmaJHic matHfliar m. 111. Wr sjii
lll:lll~ktnen. 

:\Icdgif\'CR att till en 1mtleroflicl'r, som förlagt::; eller kommer 
att WrHiggrrs f1 fortet Knng,;lwlnwn Wr att leda <ler p:lgål'n<ll' 
arbeten för anord.nandc rrf tC'Iefon fiirhindel~e för L'ltlens 
led ning, må nlg{t en gratifilmti on af 45 kronor i ndmaden, 
dol'k t•j J'iir bngre tid iin till och n1 ecl ntgångPn af niistk om
rnalHlo ~ept.emher månad. 
LotHenkan K. C. Nordling erlnlllc r etl nmlcr,;Wcl af :JOO kr . 
1\ r det på extra H lat fiir år 1 !.101 rrm·i:-;ade helupp a[ 730,000 
kronor Wr anonlnandc itt minfiir:,;var YiLl inloppet till (ii>lc
borg får under detta :''t r ntannnlna" 1HO,t100 kronor. 

ti. [{e;;olntion å lii11 fiir nn<lcrliijtnanlen vi<l Kongl. fl ottan C. 
F. 'l'an11n. 

A ng . 
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D. Föro rdnande för f\1. lic. K G. A. Lidblom att under hisåret 
1:JOO- tfJOl uppehålla lektor C. N. l Jolmgrens lektorsbefatt
ning vid Hjökl·igsskolan. 
D:o för fil. lic. C. M. Wejle tttt umlcr ll:o uppehålla lektor 
H. R Hnldts tl:o vid d:o. 

LO. Beslut om ersättning till person:tl vie! lot:,;verket unflcr tjenst
göring å fiottans sign:tlstationer år 1900. 
Medgirves borttagande af äldre kanoner från logemcnt:;[arty · 
got Eugenic. 
Kostnaden för viss vid anneens och flottans fäs tningsartillcri
kårcn; gemensamllcrt skj utskola år 1900 förbrnka<l anllnnni
tiun, 12,ti90 kronor, skall godtgöras från anslaget till fiottan~ 
ö[llillgar. 

U jord fmm"tlillni 11g Olll höjd sjöaflöning till bcflil, nnd erbc
[iil or lt manskap under vis~a sjömiltningsexpellitioner föran
lollor icke till något Kungl. 1\Iaj:ts vidare yttrande. 
Lotskaptenen i (-lotlawls fördelning 1\. V. Derggrcn erhiUler 
tj cnstlcdighet till den l jnli 1901 , ocl1 förordnas lotskaptenen 
i No rrki>ping:,; fönleJning J'ril101Te K G. C. Sparre att jcrntc 
egen bc[attning vid lotsverket uppehållrt BerggTcn~:: lotskap
te n~tjenst. 

17. Förre kronolotsen metl högre lön vid Lflndsorts lotsplats Carl 
Jacob Lundqvist erhå ll er ett unden;töcl af 100 kronoL 

2±. Anvisa,; 7G4 kronor 75 öre till tryckning affördelningstablåer 
till stridsfartygen Sflmt till bestridaLle af tryckningsko::;tnatler 
fiir fönlclningslJöcker. 
Bifalles en af bcfälilaJ'vande amiralen i Carlskrona gjonl 
fralu stfll lning rörande platser för uppställande aE !Je><tydming 
under krigsöfning vit! Carlt;krona den 5-7 nästkommande 
September. 
Medgifve,; n t~triiclming a[ tiden fö r ingifvamle a[ an::;ölmiu
gar om intrilcle vid flottans skeppsgo::;sekår. 
JJ:o anstii llamle af två extra lärare vid navigationsskolan i 
Stock lwlm. 
D: o d:o af en i t.j enst varande unde rofficer såsom bcv:tknings
bcntlha(vare oeh upphördsman vid batterierna å F:hös nnd. 
AfsElH en n,nsökning om afskecl för 2:a klass sjömannen vid 
l:fl lmndtvcrkskornpaniet N:o 72 Hj. Svensson. 
lJ:o cl: o d:o för skepp::;gossen H. Lindberg. 
Eldare n J. O. Eriksson erhåller tillstånd att inträ<b stt~om 
elev i maskinistafdelningen vid navigationsskolan i f'tock
holm. 
Styrmannen J. E. Borf!gren erhåller d:o d:o i sjökaptensklas
sen vid cl:o d:o. 
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31. Föronln:1s att o[fiecr vi<l Carl ~krmm artillerikiir, son1 bliCv c>r 
boorllrac.l att doltaga i don kri g:-;öfn ing, so n1 enligt gcnc>ralor
cl or d en 14 sist!. Jnli kommc>r :1tt oga rum yid Car!Hkronn., 

skall ega att uppbiirn. r ese- och traktamentsersättning 01;ligt 
rosereglementet för r esa från Cn. rl skrona till embarkeringRorten 
samt ombord å kronans fa rtyg :Itnjt1ta dietpenningar jomli.kt 
§ 24-2 mom. 1 af reglemente l'ör flottan, del Il, och bil. 1f> 
till samma del; hvaromot han uneler vistelsen omlJor<l ie\; o 
:'ttnjntor ersättning enligt r eso roglcmontet. 

BeRtlimmes att stadgandet i reglementet för flottan, clL·I J!, 
§ 2-lD mom. 1 må under d on genom nådig generalorder d e n 
14 ,.;istlidne Juli anhofallda krigsö.l:ning vid Carlshon a iill
himpas jemväl heträffn.mlo personal tillhömmlo Carlskrona 
f'ilstning. 

::\[eddolas tillstånd fö r Biorbritanni ske uml or><åton 1~ . \\'. 
C r nickshank att vinna inhtide :;ilKonl eloy i mn;-;kinisiklass<' ll 
vid naviga,tions::;kolan i Uöloho rg. 

IJ:o d:o för K. A. R Eriksson aU v inna int.rärl e i iil"venmt
skini stk l assen vid d:o i Rtoekl10lm. 
U<•norallotsllirektören n1. m. grdve JH. D. Hnnth erldll er sökL 
Lj on st lodig hot till don ] nHst.J.~Oillln:mde DecoJlllJCl". 
Re,;olulion pi\. nudonlCmig:t hesvilr i Ir:"tga om anbg-gan<lc a[ 
en la~tllr~r g:gn. nt. nt. i l~e rgqv~u:a hn.nln. 

7 . .1\[edgif\'OS utbotal:tmlo till finnfln f:ii r \\T.lT. Arm~trong, ·\\"ilito-
1\"0rt & U:o L. af förRkott :"t betalning för torpedtuber tillpan 
Krtrb<ltamo A, n och c. 
Förordnamle för rcgent ent:;läkaren A. \V. Kull och för:;te ha
tal;jonshk:tren K. L. Hudborg att d oltaga i föru.md kroppsnn 
d e r::;iikning m ed fyra till Hji.ikrigst>k olan intriides;;iik:tndc )"IJg

lin~·ar. 

Sjökadei.ton N:o 35 \\'. L. (: ru i, i:i<ll lt pCt gm]](\ af sjnkdo1n 
v:1r urst:'\mls:ttt att ;;i~Liidnc Y:h afiilgga klassexaniCH i sjö
krigsskolans 4:e Jdass, L'rhåller lill si.åml att afWgga nii.n1J1<la 
L'X fllncn vid in,;tunrla.ndo hös b:> kompldtcringscxanwn. 
F_nyakt.:1recnkan G. Höglande r e rlu'tllor en n ådegiifn a[ .LliO 
kronor. 

ö. Fullmagt för f rih e rre F. \\' . Yon Ottor att vara a1niral \'id 
Kong!. flottan. 

Il. Föronlnal:' liijtnanten vid J(ongl. llotta11 C. L. rle C'ilanlJlH all 
under liiR:het l~)Ol)- J~lOluppoh:"tlla liirarebcf:lttningen i :;kepps
byggcn·i och ångmaskinbra vid t<ji\krigsskolan. 
Kadcttcma vid sjökrigsskol:tlt _:ll: ris 30 Horg och J -1 \\'cs:<el, 
l1vilka blifvit förklarade o liimp li g:t fiir örlogsi.jenston, i":I [ort
siittn. yirl sJ,olaJJ J"ör att afliigga sjöo[fie<) rtiexaJnCJ t. 
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l :Z. Förrmin a~ konteramiralen m. 111. lleiT Prins o~cflr Bel"lladotto, 
konteramiralen 111. 111 . .l~. \\' . Lennman, kommendören m. m. 
/1.. . \ . J, . Palander oeh am irali tc>t::;dtdot m. m. J. K D:1hl in 
att gran><ka ocl1 metl choCcn Wr flottans stab öfverhigga om 
ett utlåtaltlle rörand e ifr[tga,;att utsträckning af boviiringons 
öfningRtirl m. m. 

Kat lcttnmloroiliceron L (renl>~ell er] l<lller till:-;ti\.ncl att aflli.gga 
sjökapton~examon ·vid navigation f:isko lan i Stockholm. 

2l. llullmagt för A.;\. L. Palamlor att vara konteramiral vid K<)Jlgl. 
!lottan. ' 

ll:o för :\. U . Rundström att vara kommondör vill tl:o . 
IJ: o för A. U. J\1. von Sclion lt7. att vara konnne]l(lörkapton 
af ] :a gmdon vitl d:o. 

D:o !"ör grofl'e C . . \.. .EiirL'IlSI'ilrd att vara kommendörkapten 
af 2::1 grade n vid <l:o. 

Resolntion :''t lön för C. A. J\1. lljullmmmar, A. \V. LarsRon, 
U. J•: . Ult"f, (r. T . K mak llch l"riliurm .\. A. C:n ] lonnclin. 
FLtllmag"L för g refve E. 11. A. J\'liirncr att vara direktör vid 
1nrtri ni ngcniön::~tatcn. 

F ull1nngte r för K. H. fttmdgTOJl, '1'. U. N1·storlt, U. H. Tern
berg, Il. .l. NiiH~ou, f:i. l':wli oc:li C. K Hid1~on alt vara in
gonidror ri<l IJJa,rjningci.liOn-;kttcJI. 

FiiJ"Onlnamlo för U. E. ( :. U. f:itu:t rt att till::;vidarc va m di
reldö r vid nmriningeniörstaten. 

l'iirkhras att tlet kllmite n fii r utredning af vissa förllii.l!:tndeH 
rörande flottan;, station i Stot.:kltolm lom nalle uupdrng att 
vorb:i.ii lla utredning oclt inkomm<L med för::>bg ot.:h ben' thn 
do a( medel för nytt otablisRoment iifvensom för «nonlning«r 
till tmdcrLittamle af lllohilisoring :t[ flottans till Carlskronrt 
t>l<tiion hörande fa rtn; genom l"iirHilljning af Skepps- och Ka
Hi·ollhol lnm·n e t>amt Ual6rvarfvet ,;kall till~vid:uo austå. 
K:.tptonen J. G. J<;keluwl och to1·pellingeniören 1•~. F. Eliu
qvi~t Ht afresa till .LCinn 1c Wr att der be::;igtiga bestlilld tor
pednmtoricl m . m. 

Li>jtn nnten Ch. L. dc Uhamp;; f:"tr beonlras afreBa till Borlin 
liir att d e rstäLle,; studera ;,;Mtet för telegraforiug utan tråd. 
'.l'orpedingeniören J. "\. J~. Arsenius samt en vid marinför
l'>tlt.ningens torpc>Ll:tf(\elning tjont:<tgömmlo officer få a[resn. till 

England !"i> r att l>esigtiga torped tubor afsetida för pansarbå
tante ~\ , D odt U. 
. .\ llYiN>U> li,OUO kronor l"ör anskaffning af 120 kammarkarbiner 
föt· flott:Ln" öf'n ingar. 

Til.l on nndervisning"knrs i ryNka språket för ol'ficeraro till
hö rantle flottans stab an vi Bas ~)()0 kronor. 
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Angåond o h:tm11anliiggning vi•l Jfn.nö fi~k l iige i Bleki nge liin. 
Sekretoraron i komit6n for n tred nin g af yi,;sa Wrh å llrtndon 
römnde flott:1ns st:1tion i Stock hol m :1d vokatfiskalen 1 r. \Vol ff 
e rh åller för arbete inon 1 kum it6n on godtgörolsc :1E 2/>00 kr. 
l<'ö rre oldaren å lotsång:tron Göteborg J. K Ericksson crl~:U
lcr ett umlor,;Wtl :tf 300 kronor. 
Rjökapt.onema A. U . .IJ. c.;.i\l •]vist oc;h T . \\'. ::\'or \ando r fi\. an
tagas t ill rosorvofliec rsa:<pirant"er utan i<inclc r <loraf att d on"LtJ 
ansökningar inkom111it efte r ansöknin gstide ns n tgång. 
Resolut ion p i\ ingeniiiron vit! Kon gl. nmriningoni ij rstaton C. 
E. Cl-. C. t-ltnar t~:> nndonlåniga ho«viir i fr:iga 0111 orsittt n ino
fö r bes igtning {L to rpedkryssaren UlaotJ llol"ll. "' 
D: o på diroktöron vi<l d:u O. R. Lundbe rgs d:u d:o i fri'tga 
om d:o d:o . 
E n af daglönare vid ingeniönlcpartolllon tot Yi<l flottans st:"L· 
tion i Uarlskron a gjonl ansökart orn J'iirb iitl. ratlo ]ij ncfiinm"u!l'r 
föran leder icke till någo n Kongl. .:\laj:L:; :hgiird . 
En :tf polis personalon v id flottans slat.ion i Carl :;kruna gj<ml 
an sökan om cl:o d:o fö ranl oJor icke t ill n:">gon Kong-l. :il aj:ts 
åtgärd. 
Förordnande för .T. lllig-g- att [rån ocl > m od de n J lllL~tko 1 11 -
maml e Oktober tills vil lare vara bufliJ J, a[vando an1iml i Carl~
krona. 
D:o för C. M . lngclman att från d :o d:u till~ vidar e vara 
v:wfscltof vill flott:1ns ~tati on i Carlskrona. 
Hosolution för N . G. Snmls tröm {t ontledigande <H ed ut
gången af innevarande Suptom bor lll åuad fri'tn c il ofs~k apet 
för sjökrigsskolan. 
Förordnande för (+ . Dyrsson att fr:In och m o(l den 1 niiöt
kommancle Oktober til ls vidam vara t"ild för ;;jökrigss kolan. 
Fiirorclu :1ndo för B. U. \V. Linder att fnl n Ol"ll med tlen M 
Oktober till don l Doc;cmber iunovantnclo :h nppoh:"\ll:t geno
ra llotsd i roktörsemlJetet. 
H. ex c. herr ::~tatö ministern f rih erre F . \V. von Otter e ntlodi
gaö f rån orcHörandeskapct i direktiom·n iifvcr flottans p cn
s ionskas:;a, och amiralen J . HUgg föro rdnas till onHör:m<l o i 
d irektionen. 
Förordnas ou1. granskning af sjöflistniugsarLille rikou>itL6m; be
tänlmmlo och Iön;lag. 
B ifa ll es en af regements läkaren ·w. F. U. \\'o:;trin" gjord an
sökan i fråga om borlikning af tjonstetid fö r orl~ållando af 
p en sion. 
r\.fslås on af öfvorlotsen af l:a graden F. IV. Pctt"erssoJi gjo rd 
ansökan :1tt blifva utniimncl till Jotslöjtnant. 

Sept. 

Okt. 

2!l. 

" 

(i . 

" 

K. Br. l!JOO. - XJ"X .. 

Uj0nl fram"tällning om öka\lo fi">r rn i'tnor åt personal vid C:wl s
hona :trtillorikå r und er krigstid oeh tlon no(l jomförl ig öfning 
(iiranlo<lcr icke till m\gon Kong!. :Vlaj:ts åtglinl. 
Konteramimlen m . m. J. llägg oeh kaptenen gr ofve C. A . 
\\'achLmoiste r erhålla [ör deL do från drunkning räLlllat en 
2:a klass sjöman guldmedaljen :tf 5:to storleken ruod inskrift 
>för berö111liga gerningar>. 
Fast:-<tlillos ri tn ing till en ångkranpni.m, afsOtld att an vlimlas 
vid min erin g af inloppet till Wilohorg. 
En extra ]Marc får anRtitll:ts v id navig:1tionsskolan i "7\ Talm ö 
mot on cr~älLning af 125 kronor i mån<ulen. 
,\.fslås on aE åtskillig:t på invali<lstat öfvorflytt:ule <laglöna ro 
:;tjord ansökan om för bä t trade afWniugs- och ponsions[ör-
Jn åncr. 
FörordnaR kaptonen T. No rdPnfPlt att nppoh ålli1 läntrohdatt-
ningon i vapen läm vid ~jiikrigsskolan umlor Hisåret J (JOO --
] !101. 
Fullmakt för .T. F. Friberg att vara kapten vi<l Kongl . flottan . 
D:o för U. \V . 1\lagnnsson att vara li.ijtn:wt vid d:o. 
ltosolntion å lön för grcl"vo C. /\. Wachtmoistor, D. A. Kraft, 
(~ . P. Roinius och K H. Bergmark. 
Öppet brd pil. af:-; l; ed flir kaptonen C. G. A. V. 1<'laclt med 
till åtelse att såsom lönlös i Kongl. flott:tn kvarstå. 
Fullmakt för J. A. J I. W. Bolin fl.tt vant föreståndare förna-
vig-:ttionsskolan i St römstacl . 
En ingoniiir v!d mariningoniiirstaten får boordras :1EroRa 
till }\J;1orik:ts förenta stater för att. unde r on titl af högst G 
veckor diin;ULdes tag:t ]; ilnnodom om hyggande af s . )c n!l<ler -
vattonslJi'tt.ar. 
En extra lä rare f:\r anstllllaH vid nayigatiom;skolan i Kalm:tr 
unrler his:hot LDOO - lDOl. 
' l'l~it extra \iirarP få :tnHtlillas vid tl: ~ i Götoh01·g under ll:o. 
Anvi"as 2,000 honor om i'u·et såsom gorltgiirolso för n ppohål
lamlo af \okto r~bcl"attnillgcn i mOll or~m:Uet och lyRka språket 
vid sjökri g~skolau nmlor lcHor C. N. llolmgrcu beviljad tj änst-
ledighet. 
Torpellingonidron K l<'. Elmqvist, som fö rfl yttats :Erån Stock-
holm~:> till Carl ,;krona sUttion, 01·hållor i f"lyttningshj lll p 120 

kronor. 
F. ma~:>kiniston i lotsyorkets tjänst C. A. Larsson erh åller ett 
årligt understöd af 800 kronor, ått utg{t från och me<l ingån-
gen :tf innevarande år. 

17. ·l<'örcRkrit"veR :tt"t kaptonen vid Knn,;\. flotta n 8 .. J. T. U. An-
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b .rcrona oc h kamremren i Hlilr inl'ii r vallningcn F.. .J . F . \\'oll 
gast: skola hiträliii vid grn.n~kning af sjöl'llstnill gsarti ll crikonl
mit.t6cns bctiinkamle. 

17. Liijtnantcn ,·id Kong·l. fiot!an Il . H. K. Ericson Hr bconlra fl 
att afrcsa till Pari~ l'ör atL under 011 tid af hiigst 14 <lagar 
vid viirlclsntshillningcn inhiimta klinnedom om <k nyar;tc npp-
1inningama oc:lt fö rsöken rör:mrk projektiler m. m. 

l!l . Fullmakter för C. lT. Bmmtcclt., 1!. D. F. l\:unherg·, I . \V. 
Hipa, C. E. Ol::;son, C. L Rclinllin, L. .\. Jlanns oroh N. 11. 
NahcHclt [ttt vam reservlöjtnanter i flottan. 
l'nllm:Lkt. för I. R. J. l~Clllzcll :Ltt v:Lm lllHlc rliijtn:Lnt i Kon g l. 
flot.t:Lns reser v. 
Fnllm:ckt.cr [ör J. K :.\lenillHlcr, C. F. U. B.iddcrsl.:Ld , (~. O. 
Lange, R. R 11etgcnd:Lhl, C. (1. A. Arvidson, K. H. Cira:LI', E. 
C. Edson, K. J,. Pettersson, A. H . .Joh[tnsson oeli O. N. Daltl
qvist att vam rcscrnmderlöjtnanter i flotl[tJl. 
K:1.ptC'ncn vid C:Lr!Hkrona artillerikår J. A. Edström, som kom 
memlerats :Ltt s,'\som elev genomgi't sjökrigshögskolans all
mi\lllH\ kms, hofrias frtm sky kl i g hoten att därstildes följa nn
dcrvisningcn och :Lfliigg·a examen i lancltkrigskonst samt den 
iekc valfria km~cn uti m atematik och mekanik ii l'yen~mn 

fn"tn sky ldighetcn att cteltaga i dc till lärolimnot artilleri hi \
ran<lc ritningar. 
Bestämmes [önlclning mellan liimrne vicl sjökri gsAkalan :1.1' 
Jouleticmas tc r min~afgiftcr. 

-:\lcrlgil'ves ersättning till k on tcmmi ra l J. TT iigg och t. f. gcne
rallots<lircldören D. U. \\'. Linclcr för mi st:ul <lagaflöning nn 
dcr f ullgörand e af konnnitt6nppdrag. 
?11cdgifves !iyttning~iljiilp till :'\t,;killiga officcmrc vid Kong!. 
fluthtn. 
Fyringcniiirse:1kan T<b i::l:Lncloll, l'iidd Hagström, e rh å ller ett 
nndcJ·;;töd af 300 kr. 

:2:2. Kaptenen Yi<l Kongl. flottan l. );onlcnfelt föro rdnas att för
r>Ltta examen i vapcnlilra vi<l sjiikrig::<~:<kolan innev:Lmn<lc hi\st. 

~r;. Bi[allcs gjord fram~o<tiillning dilron1, att fn~kcncts kam];t:ir 
Yi<l Kopparstenameb fyrskepp måtte fii änilr as från fast, ilvitt 
s]; en t ill hvitt blänk med två tiitt på hvamn<lm fö ljande blän
kar ll\·::tr ~() : dc scknncl samt vid Almagrumlets fyrskepp fr~m 
fast rödt sken till tindmn<lo hvitt. 
Afgi\ms öherstcn m. m. A. le. Ccnten·alls ocli majoren m. 111. 

K. 1\'. Yirgins be;;viir i fråga nm resekostnads- och tmkt:t
m cntscrsättning till i\tskilliga higsmfin, hvilka genomgillt läro
km~ vid krigAskolan å Karlbcrg. 
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2(i. • \ ng. fnllm~lktigc;; i flottans pensionska~~ft fntnt~Ulll n i ngfn un
der §§ 2, il och 4 i nndcml. beriittcbe af den 21 April lR\1:1. 

2. Anvi~a:; 5:17 kr. liO öre för t.r~cck ning af » lw~tiLinlnol:;er [iir 
lmrhinens sköb<rl och vånl samt rl'ngiiring > m. fl. arbeten. 
Fiir biträde vid :tl'gihamlc af yttram[c och föndag i fri't:ra om 
ändrad org:1nisaiion af fiottans Hikarestat crhäller bataljunR
Hlkaren K. L. Rudi.Jcrg såsnlll godlgiirclse ett helopp af 1,000 

l< ronor. 
lAjtnanten fl. J. TJ[t\d, som förilvttats frtm Ntockholms till 
<..'arbkrona station, erhåller i fl.dlningRhjälp 120 krunur. 
Njiimanncu A. .J. 1\"uHcrona [år int räda HåsOnl ele,· i st~T 

111 rtnsklassen yicl nal'igationsskolan i Ntockltolin inncvar:Lntlc 

lä~år. 
;\ . Fiirordnawlo [ör ,J .. Joaeltimsson aU l'rån och med den li till 

och med den ]() inneyaramle Novon1her ilestrida en k:tnsli
sek rctcrardjlinst i ~jö[iir:o<vars<lcp:trtemcntol umkr tjlinstlellig

hl't för gr<'fvc F. 1\'rangcl. 
(j, Fullmakter fi\r ~. L . . \kerblolll , E. F. Ljnngqvist, B. G. von 

Fic:tndt, E. A. ll. Jacohi, (~ . O. 8. Utl!len, .J. JT. 8öderbaum , 
(.;. (bon Elliot och C. G. 8. Rtat'i von Holstein att va ra nn

derli\jtnautor Yi<l Kong!. flottan. 
!l. Fullmakt för B. R. Östran<l att vam lotskapten och chef f•ir 

Luleä lotsWrdclning. 
Tilbti'nul får moddelas kaptonen J. G. Ekelund att i fiiruin-
dclso merl resa till F inme IJesiika utsktllningcn i Pari~ fiir att 
där uneler högst t re dagar stmlem frågor riimmle to rpcdvii-

scndot. 
~[ä:;tarcn vi<l torpe<lclcpartcmcntct i Carl::;krona .T. E. Pcttcrs-
::;on får ställas till nmrinföryaltningeuH förfog:tndc för att be· 
onlras utresa till Finme Wr att un<ler en titl aE högst fyra 
veckor bi triida Yi• l lJC'~iktning af gyroskop samt göm iaktta
gcl:;er betriiffamlo tilh·erlming af torpl'Lle r. 
:-:åsom cr::;iitt.ning för hit rätlo Yid granskning ltf ett från chefen 
Wr f[l)ttans Htah infonlmdt utlåtande i frttg:t Olll ut::;träekning 
:t[ beväringens ö[ning::;tid m . m., erhålla kaptenen yid K.on;tl. 
t[pltan R. J. T. ~\ ukarcrona ·100 kronor oeh kamremren i ma-
1·int:örvaltningen E. J. F . \Vollga~t J 55 kronor. 
,\nvisas dt l>t'lopp af högst l,öOO kronor fiir :w::;tällaJHlc at 
ett hi träLie i ::;tationsbefälha[va.rens i Carlskron::t cxpedi tiun 

under i'tr 1!101.. 
-:\Ieddelns be~Uinnnelser angttcmle nppehi'tll:Lmlc af lot~l<ijt-
natsbcfattningL'Jl i Yishy. 
Kap.tencn friborre E. (_l-. C. flp[ttTC, wnn tjäJtbtgjort i G dagar 
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såRnm bevakningschef und e r innevarand e års eskaderiif11ingrtr 

inon1 No nkOpings be vak ni ng~om råd c, crhttllcr ililrför en god L· 

görelse af 4 kronor nO öre Oill rhgcn. 

~J. Af~lils nmlernfficeron a[ 2:dra g raden "\. \\' . lT i\.ka n~,-;onH orl 1 

ll!Hlcrol"ficorskorpontlon B. H. Nalilstriims underdåniga uc,;yä r 

i fråga om uthekonunando af månadslön under tjilw,;Ucdigltot 

fiir anHLällning i CIIilenHka fioLtan. 

13. :Förordnas 0111 tr_1·ckning i 2,700 cxempl:tr n,[ ett che fe ns för 

flottans sta h utlåtande i anledning af i [rågntmtt utHtrllclming 

af tirlen för beväringens yaponöfningar 111. m. 

l\Ia rinfiirvaltnin gon rtnhofallc>; att amdml'[n, guldnH'<lrtlj i Jfhle 

storleken jä1nt.c guldketlj<t atl Sl'clermora iifl·crbnll!as s;I~U IIl 

n ådeved e rmille >tt J l. Exe. llon. Htal,.;111iuislern friherre von 

Ottor. 

lG. Föreskrifves att on ntarhehHI ny internationoll signrtli>ok skall 

ntgif1•aH i on svmmk u p p laga och ko~tmtden diirför lwstrides 

från llandcl:;- och :>jöfarts[ondcn; ocl 1 anbt•fallas kaptonerna 

vid E_ongl. flottan G. af Klint ocb I f. W. i\f. von Krn~en

~tjerna att verkstUlla öfver~ilttning oeli rediger ing af 11>lmnda 

signalbok. 

,, 

:w. 

.\flönings fiirnt :"mer eftt> r 2,000 kr., Wr ~h räknad!, f:\ r utgå 

till 1·ikaricmn<le lektom i 1u ode r,.;u~:"dct oclt !y>;ka ~pdtkel vid 

Rjiikrig~skolrtlt. 

Örlog~lllrtnnasllllHkapet i C:arlskroua erhåller ett hr·lopp af 

1,000 kr. si'tstnn bidmg till hcstridnnde af kostnadoma för till

ökning oclt vi\ rd n,i slillskapct::; bibliotek. 

Öfversten l!l. 111. K. u-. nildt, S(JI!l deltagit i gransk nin g af 

kuRtartillerikOI Illllitteons lwtänl;::tntlcn, erlu'tller e rsitLtnin g moll 

3!1 kr. 52 öre fiir mistade !jlins!göringsl><'nningar till fiiljd af 

llä!l11H]:1, gTflllHklli!lg. 

Ersiittn ing får utgå till nndedöjLnrtnton N. H. Hull(! in J'ör vissa 

utgifter under kurs vid tc lm islm högskolan. 

Pension få r ntg~l i v:wiig onlni11g till f . lJåtsmännen .\. ,J. 

S:son liclsiug orl1 L. O. O:Ron 11alknl!crg- 111. rl. pe rsoner. 

Siikt afHkt'<l Yiigms 3:c kl. sjiilll>Ulnea yid 2:a m;tlro,;kollqm

niet N:o 44 \\'. l kdiH. 

l\Iedgifve >:~ ~ vi<l flottan» st;tt ioner må antag;ts mrtnRkap in 

om cldareafdcJningen att umlcr innevrtmndc år in! rUda i tjiin:-;t

göring, oberoende af det antltl gilllamle stat fiir sjönlanskå ren 

;'\r J !JO l upp!rtgor, <lol'k ej till · större antal iin Yaka n ~or :"t öf

riga ardclnin .~ar mcdgi[va, så att staten för sjömanskåren i 

des~ holhd ej öf1·ersk ride:o. 

FastsLllle~ ,;!at för ::;jöka r tc 1·e rkot a tt tilhimpa~ under tu· 1!10 1. 

Nov. 

Doc. 
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2cl. Afslås gjo rd fram ställning 0111 anställande af ett uitrii<lo vid 

varftlehefens i Carls krona expedition. 

Anvisas 0,D45 kronor till iinclring::;arbeten i lnimlepartoment::;

hyggnad e n Yi<l flottans station i Stockholm. 

:\lcddclas yissa föreskrifter för an~;tällning ::;å::;onl hlkaretJ ti 

p en diaL vid flottan. 

Ersättning, 250 kronor fö r å r räknarlt, fi'n· utg}t till ingeniiiren 

vid mariningeniörstatcn 111. m. I. A. Eng~tröm fii r mins kade 

inkon1stor unde r tjänstgö ring så::;o m chef för ingeuiönlopar

tcm enLot vid fl ottan ti ,.;(ation i Carlskrona. 

Drtglönarcn vid skeppsvarivet i Car lskrona N:r H23 \\'. Ols

::;on ftt r beo rdras till geiHHligåcndo af underhefill ~s kolans kvar

tersmrtnslda~s, ::;amt tmder lirlen för tlll<lervisningen bi1Jc1H
0

tlla 

~i n daglön vid yar fvot . 

Krtptcnen vi<l Kong l. tluttrtn fri !terre U. C. C: son Rparro cr

li i\ llor 2UO kronor fiir bitr>idc vid gran skning :tE det fö r s lag, 

som rtfgiCvit:> a[ kommiU6cn för utredning rörande ny organi

sation af ,;jöfästningsartilleriot oc h Ertsta rninCörsvaret m. m. 

30. För inklip för lotsverket:; rlikning af ön llögholmcn anvisas 

ett bolopp af högst 435 kronor. 

7. 

F laggumleroHicerou v id mask ini ststat(~ n ,J . L . L. Nonl ~tröm , 

som komiiitmclomt~ att vid. Berg~undtl vcrkst:td oclt F ilmboda 

slip öfwrvaka t illverkningen oeh upp,;iiLtuinge n af Illaskiner 

och ånglHllllHH' m. m. t il l pansarbåten A, e rhåll e r under nilmu

da kommendming ett. extra :crvodo af 50 krollor i m~maden. 

Kvamlllrlingon N:o l .Juhrtn l'dcr Carlsson och Wrbamlslmr

len J\:o 14 l'etor "\llllersson , båd:t tjä~; ::; (giirando yid flottan:,; 

:,;tations i Carl ,;kron a å11 gkY~tmar och bageriinrilttning, e rhålla 

hvanlem si lfvermcdalj af R:e sto rloken med inskrift >fö r nit 

ot· II n'd liglwt i riket:,; tjänst'. 

Utril 1·das ~tatu1 · [i;r lu!HsL.nel,.;cn för iir HJO!. 

U!l'iinl as n.1· stat för ><jökrig::;skol::tn. 

Unde r kOIIIIIIL'lHit' r ing t ill lci11nboda slip för ö[vcrynk::tmle af 

:ul>l'tr·t. <"t under !J_,·ggnad \'amndo Lorpedkr_I'S:>aren Cllo~ Uggl;t 

L'rhåll:t umlrroflin'mrne a[ 2:n. gmdcn, m:tskinitJtst.aten, A. F. 

Nvcm;wm clOU kronor, F. A. l'cttcrs,;on l GO kr. och H. L. ]'ct

ll'rsHon -±0 k r . 

FiirL':ok ri t\·ec<, att den i ~ l3 nwm. 2 rtf fiirnpule llå diga knn

f!Örelscn nngttcndc antt1g11ing af H1rtn;.;.;kap vid floUan8 ~jönlft11t::l· 

ldr g-enom kontrakt den R .Juni l !JOO omförlll>il(la godtgiire lso 

till Yilrfning,.;förrät.tare skall und er ett ~h, f rån och med den 

l Februari l !JOJ, utgå med HO kronor för Jn·arjo antagen man. 

~\ nyisas 5UO kronor aLt u tgtt silsom god tgörelHe till d c a ma-
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nuensor inom Hjöl'ör~varstlcparten,entct, lw ilka icke iitujnta 

fast arvode. 

J 4. A n visa~ 2G kronor för anslmffandc af ett lmndagc åt dag !ii

n :tre n N:o J:!S A~lwrotJ,, hvilkl'n for bl'nhrott intagit~ :\ flot

t:ms sjnkiJU~ och där UJHiorg:l.tt opcmtion. 

f-ijök::tdotten K:o 35 \\'. L . Urut, som af Hjukdoll! varit för

bindmd att dcltag-:t uti on del ar å rets sji;exppditio n och l'j 

kunnat c rh:llla betyg i vis:o;a öfningsämncn, får ntan hin 

der hiimf uppfiyttas innevarande höst tilf t;jökrigs~kolrms i) :te 

kla::;s. 

Mctl iLndring :1[ hvrul genom n:"tdiga brcfvon den 2c~ :\Tars 

och de n 20 Oktober 18!!3 bl i l'vi t fö reskri f vet ang{teJHlc lwst

na<lcn för im·cntaricnpp!Jörd:; lniLns anstilllr:mdc å dc i andra 

i>cretblmp å v:ll'f1·e n förlagdtt fartyg I'Oronlnas, att bcri>r<la 

kost natl, i hYad ang:h underol'fico rarc, ej tillhörande lll::tski

nist-, rustnliistarc-, torpedmästare· eller kvartcrslllansstatcma, 

skall från och m ed ingå 11 gen af år lDUl bestrida,; :tf an~ la 

gct till aflöning för f-lottans kårer och sbLt' r. 

Ctfiirdas stat för fördelning ar ortlinare anR!agot till flottan::; 

nybyggnad och underh~lll n1. JH. Wr ~h HIOl. 

Angående eli sposition af det fiir vorkstnd,;fii re::;!:1u dttren vid 

ftottans ::;tation i Stocldwlm afsetida llosUille . 

21. l-Tcncmllotsdiroktören lll. m. grefvo ~1. lJ . lt unth c rk11lor ar

sked med pcn~ion. 

Kommendörknptcnen m. m. JJ. 1:. \V. Linder Wrordnas tills

vidar e att vara gonorallotsdircktiir och chef Wr lotsstnclsl'n. 

Till iugcniörcr vitl marinin goniörstate n Wrordna;; T. (;_ .Kn()s, 

J. J. Falklllan, H. Akernmrk oe ll J. LindiJeek. 

Ut.flLnlas IJcstiilllmcl::;or röranetc Jjntbignalor å fiskarf:Lrtyg twl1 

Hslmrbttt.ar. 

l\Ieddcla::; föreskrifter i l'rCLga 011 1 r uk r\-tt' rin g af skeppsgossc

kclrcn. 

Hörordnas om fiircll'lnin g ~J extra :mslagci i.ill IHiu vil:>t' ndut 

för å r l DO l. 

J.öjtn:1nten C . L. dc Uh:t~~Jps f:h boordras afn'::m till. '1\·sk

lancl, Frankri ke, Belgien och E11gland för att pri>fm afgil'11a 

anlmd {L apparater fö r tekgrafering ut:w triid. 

• 
1cngttcndc bcritttcbo öf1·cr Hjökarteverk ets Ye rk ,;an dwt år 

l ~J ilO . 

.\ngi\pnde tl:o öfycr HautiHk-meicorologit~k:t !Jydtn,; d:o :h J !JOO. 

Xådeved crndilen får tilldela::; Jlj vid lottlverkct an,;tiillda pcr

tlOner. 

31. l\Icdgifve,; ait för !!varje mau, son1 å emlera af flottans sta- l 
l 
l 

ncc. 

,, 
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Linner gcmJJ JJ kOJJtmkt ant:tgos virl floti:1nR :,;jö1nans kår, mi't 

tills1·idare, derest rekryten anHk:tff:LH gen om någon flottantJ 

poli sn1an, till rlennc sistniinmclc H:l::;onl crtJiLLtnin g fiir besty

ret mcrl rekrytens :mskaffamk ntilo1a las ett helopp n.f trettio 

kronor. 

:n. i\ n gående utvid).!·ni ng :tf den fi>r flo U ans R ta h n.n visade le d< :t!. 

1\n1·iHas f)(ji) kronor Eiir anskal1'ning af biLttre h olysni11 g ot· h 

t vilt.t rnm för Carl sk rona :trtillcri kår. 

.\nyisa:> J 173 kronor 31i öre för a n skafi'ni11g :tf nndervi;mingR

Jnn.Lcricl fiir mllil'rhdii!HHkolan i C:trlskrona. 

l~iLtll cs gjord J'mmsUtllni ng att pit vissa vil lko r få :tnviLml:t 

et t kronan t i lllti;ri gt omr:ldc i C:trlskrona n n der l n n el tbrn l<s

m()ieL :\r 1 ~J02. 

J\Tästcrlotscnkan B. ~- OIHsnn er!J:"tllcr ett nn<.lcrtJWd af lr>O 

k ro nor. 
H.csolntion å förordnande fijr A. F. ll. Klintber g att t.ill svi

daro vam viccallliral vid Kongl. Jlottml. 

L<nillllakL fö r O. A. Puke :ttt vara k ommondör i flottan. 

D:o fiir ,J . W. L. Nidner :ett ntm rl:o vitl Kongl. flottan . 

J):o för ]). U . W. L[ndcr ot.:l1 g rcfvo II . D. M. llamil tOJI att 

V[tr:t kommcndiirkn.ptcncr af l ::1 graden vid tl:o. 

]):o för O. L. Dcckm:1n att vara kommendörkapten af l :a 

graden vit! d:o. 

D:o fö r N. E. Antlorsson, J. IV. Lannorstie rna, H. G. \\". 

\\'rangcl, f-i. J. T. C. Ankarnona och G. af Klint. att vara koln

mcmli\rkaptencr aJ' 2:a graden vid d:o. 

]):o l:iir G. de Drnn , Jl. H. l-~. E ri cson, C. F. W. Rihen, F. 

G. E. l~ergmau, C .. \. IL \"irg i11 , , \. 11. (iisiko, L. E. Arne

l iu s, 1\. l\Ioistcr, C. ll. 1\ . . Lee h c, A . J f. af l'ct.e rsous, J. P. B. 

. ·orman, fr[hcrro C. E. L. Liljencrantz, A. P ry L>-: oeh G. H. 

f-itarck aLt vara kaptenor 1·id d:o. 

Jl:o fii r K. _;sorcn, C. O. LindRström, K A. Bcrnströrn, A. 

l lii.gg, l T. C. F. a[ J\.lcreker, X. E. F. ~clantlcr, A. dc Dnm, 

J .. 'L F. Eklund, T. \\'. 1\L Lyhcck, C . O. Jlaf~-< tr;;m , Jl. O. 

J•;] Jint, [riherre K K. Pal1nstiern:t, E. Poppiu:;, 8. B. Sundin, 

l L 1\'crnstellt, A . K Tydcn, A. T. U! om, C. A. G. Drannor

hjclm, (i. L. Brodin, C. R .\. GustafsRon oc:h C . .T. l\lalrngrcn 

att vm·a löjtnanter vid d:o . 

He::;ollttion å lön l'ör N. ({. f-itwd:;tröm, A . G. l\.L von Rchonlt>-:, 

grcfvc C. 1\ . Ehrcnsvärcl, R. G. Liepe, C. C. A. l<'allcn in s, 

friherre A. A. C:son Hermelin, (i. II. Björkman, O. R. Syl

van, J'rihcrro R \\". Louhuscn, friherre \V. C. C:son Spar re, 

K. U. A. P:scn Uosonsvii.nl, friherre L . 1\ k c rhiclm, H. A. :IL 
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F.ncströn l, F. Frih.erg, U. \V. :'llagnns,;on, II. .T. Chri ,;tcrt;on , 

c. G. A. Sylvandcr, D. ll. Lindblad, L. SLackel l, L. ({. O. 

J l l-c '\1 J. .0\]· crl>lom E. F. LJ'nn<>(] V i ~t, B. U. von Ficandt, 
:l lll'" , L'i· j , .. ' ' , a 

E. A. JT. Ja~ohi , <~. O. T. Udd6n, J. U. Sötl c rhaum , (i. O:son 

F.lliot och C. U. S. Staöl von ., folstcin. 

3 1. Fullmakt fö r K. O. L eon och U. E<lcHclt :ttt vam löjtnanter 

vi•l Kongl. flottan. 
.D:o för K. J. JT. Cmman att v:tm lotHiöjt11ant i Sto ckholms 

lotsförd ei ni ng. 
Bifalle:-; en at c . o . lektorn .T. A . Bmtlll gjo;·d framsttill nin g 

om ansiikning~riiLL till lcktor:sbefattnill gc n i mo•lersmtdct ol:h 

tyska språket vid sjökrigRHkolan. . . 

\ t . e tt nf A J-tiL' lJoln,o·c t l' A Norsted t & Söner ftlglfvet 
J n agct; , u 1.\ ' , • /':'} • • • • 

anhud å trvekning a[ ny int.crnationc ll Rlgnalhol< 1 3,000 

cxmnplar. o 

Anvisas 4,0Bö kronor att nt.gå f r:1n in validhns[omlc n sasom 

nådeo·åfvor till afRk etladc pcrRnn er, som t.ill11 iirL [J ottnnR kå re r. 

Rcso~nti nn på lotskaptenen m. m. K Rmiths un<lcnlålliga b~~vilr 
i fråga 0n1 nnn 1 ~i,rk 11 i n g vi(l grauHkning aE redngörclso uEver 

utgifter fiir Stockh nlms lot.Nfiinklning :h 1R9H. 

Dec. 
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2. 7GG n. O. - I.;:orn•tten. Freja s lmll fö rläggas under rcpMati on . 

7G7 t-1- . O.- R ekryt kur,; ~kall , utan hinder al' före::;kriftcrna i 

§ · 53 af "Fön-dag till reglemente fiir ,;jönJanHkårcns skolo r", 

tagft Rin början den l FC'hr. oe h, bet räffande manskap af matros

afclcl ningen, fortgå tillnågon dftg i Maj månad, ,;om y cclcrbör::m

de stationsbcfälhafvftrc cgcr betiLlllllltn. nl'h bemymlig:ts sta

tionRbefällutE\·amc att, om så skull e befinn as lämpligt, ilfyen 

bct rUI'fande andra yrkesafdclningar:: ;;Ja;J~ k ap utHlriiclm nn

dervisningsti(kn uti sagclc kurser ntiifvc r d en ti<l, som uti 

of\-an nämncla reglementsförslag är b estämd. 

771 ll- . O. - Minkabelhålen "Lägg u t" 1nå unel er den tid af 

:\r l !JOO, fartyget iekc erfonlntH fiir :mnat iimlam:\1, vam sbilld 

till vufschcfens i Carlskron rt förfogande. 

Ii. 77J. G. O. -- Extra ingeniii ren vid lllari ningcniör,;tatcn F. (-;-_ 

=":'sh::•lt slmll, med bibehållande n,t' g-enom U. O. {:!Ii den 17 

si;;t.li dne Juni icnmadt uppdrag-, ><lilllaoo ti ll Kungl. marin[ör

Yn.ILningcn s fiirl'ogalHlc J'ör att ko:Jl:·,lll c ra nybyg-gnadsarbetena 

å pammrhåt.cn D. 
tl. 77tl (i- . O. - Serhen K ongl. Maj:t m1dcr dPnna dag i n i'tdcr 

förordnat., att krtp. 1- 4, 8- 10 och 13- 43 af n_\'l",t, r oglcuJ cntc 

för flottan, tlcl J, j c1nto •lcrtill hii.raml c bil:l.).!:Ol' 7, lO, 12, 2 1, 

:22, 23 .,:amt 24 a oeh b ~:<kola från oclt m od don l Janu ari 

1~)00 lända ti ll cft.crr llttcl~c ; Hn.m t d crjcm tc fö rklam t sig vilja 

i konmJandoyiig, ,]els pröf\'tt dc del:tr af nu fiircliggnnde l'l'g

lcmentc för flottan, del l , som ej l1iirofvan hlifvit särskiltl t 

oml'iinn li.l<la, äfven~om dc till :san1ma d('l h ömnllo hil:cgorn:t 

9, 14, 17 och 1!1 s rtmt fnnnnbr, dl'lR Ol'k nwdclelrt föresk rir

ter rörande b cHd sriltt för o l'ti. ct~ mrc utnämnda i fl ottan, il ar 

Kon gl. Maj:t ~:<fl.Jutr~:t clag i nitder hdalit, rttt kap. G-7, H 

odt 12 af n~·a reglementet fii r flottan, de l I, jctnte dertill 

hörand e bil ttgor: 

~J: garni sonstjcnstcn i Carls kruna filstni n g, 

14: Wrc:;krifter ang:"tcnde tjcn:;te;;krif l·elsc. 

17: in~trukti on för chefen Eör fasta Juinförsyard od1 

lD: inr::truktion för hcfiiliHl.fvamlc amimlcn i C:trl:,krona :;a1ut 

formulä r skola JikalcdcH från och m ed den l nil l"tkommallllo 

.Tammri l ända till efterrättelse, äfycnsom 

at t ln·acl i G. O. :\:r 473 <len 15 Jnli 1896 fö rc,;krifi'('S rö

mmlc bcfill:;rätt fö r officcmrc, utnämnda i fiott:m, fortfarGJHlc 

s kall g.lilla; 

r,;kolawle t:L O. ~: r 634 ,]en 2D Oktober 181-\4: Kon g!. 1'\hj:ts 

n ådiga instruktion fö r t;lat ion sbeHllhal'varcn i Carlskrona i 

hans egcnslmp ar öfverkommendant i denna stad med tillhö

rande befästningar ; 
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G. O. K:r 18 1 den J April 1888: lltKtruktion Wr chefen för 

fas tr1 mi n försv:wct; 
G . O. · :\:r 7 <len 7 Januari 1800 mc< l Eurc:<krift, alt t,jcn~tgö

ringsrcglcmcnte för arm6en skall i tillämpliga llclrtr himla till 

cl'tcrrä.ttelsc för flottan; samt 
i öfri"t alla i J~ommanJoväg n!Hlnla<lc be::;tämmel:ser, ~om 
.,;tri• b"' emot Jwad nu l>lif\·i~ till efterrättelse stadg:vlt, me<l 

inncvaran(lc år::; utging uppbura att gälla. 
~i\, liingc vid sjöm:.tn:skåren finnes manskap tillltöntn<lc ~'rkm;· 

grenarue takalmatros eller scgcl;;ijmmare, cga Ht:ttionHbcfäl

hafvarnc att föronlna om det ti llligg till fo rmnHlr S b och c 

s:tmt 2G, som mcrl af;;eerulc llän\ må crionlrrr::;. 
s. 770 (+. O. - _Krrp. 1- 18, 20 ocl1 21 af nytt reglcnJ cntd. fijr 

Jiottnn, del ll, j cm te llcrtill ltör:uHle Liln.gor: . 

1: klu::;Hin<lclniJJg rtf llottrtns fartyg, 

2: flnggtafla, 
4: grunder för rutin, 
5: ledning för uppgiiramlc rrf rntill, 
G: ledning för cxereist i<lens nuvilndamle, 

7: hesättningslist:t och 
12: klädestalla samt 
formulär sk0l:t från ueh mc<l <len 1 Janurtri 1fJOO lända till 

eHcrrä ttel;;c; i följd Jtyarn.f 
t-1-. O. :'\:r 10 den VI Januari 1875 angåemlc fa;;t:;tällclHo af 

fUrHtrt afdelningen af reglementet för Jiott.an, trcrljc delen, 

sjöt-jenst'"örinaen · 
~~- 'o. ;:r 4'25 'elen 10 Juni 1S(J0 ang[tenLlC tillämpning 

på för::;ök rrf §s l - 230 och ~S3-2:J2 af reglemente för Jiot· 

t:tn, d el II, Rjöt.jenst,göringen , äfn.!nsom bilrtgoma l, 2. 4-- 7 

och 1~, jc;mte s:tmll igfc reglementet tillhömmle formul;lr; Sfcmt 

i öl'rigt all:t i kommandovilg ntfitnlalle beslilnnnel~cr, som 

strida mot hv:vl nu ulih·it till eHcrrltttd~e st:1clgrrdt, skola 

med 1ti0U års utgång upphöm :ttt gitlla. 
Så länge vid Kjöma.n::;k:hcn fiHncs gemenskap tillhörande yr

kcl:'grcncn trrkclmatros, sk:tll denna afses för s~1mm<e tjC'nHt

göring u111Lord som rrrtillerilll:ttroK, hvilken id;e vid ::;kjntl:'ko

bn genomgått knrs l'ör 2:a kl:1sscns sjöman. 
783 G. O. - Utan hinder clcr::tf, att n_,·tt reglemente fiir flut

t:tn med dertill liiimmle Eormnlär blifvit fastf1t.li,lldt. m:l llll 

befintligt blankettryck, med erforderliga ändringar, anyiimln.s 

till dess för rådet dcraf blihit förbmkadt. 
D. 78±. G. O. - Fccststtlllelse :tf moLlell till halsduk af sv:Ht 

ylle tyg för sjömans- och skepp;,;goKsekårem:c. 

U cc. 

u. O. ~)9. ·- XLV. 

11. 7öS G. O. - Tillägg till instruktion för chefen på Rv(']lsk

suml på grund af m ed Drrmn:wk ingången konvention angå· 

ende ii:;kesförhållrrndcna i clo till Sverige och Danmark grän

sande farvattnen . 
10. 79± <..-T. O. - Krrpten ,\. Ekström ~kall i början af .Tr1nuari 

mån :t< l rt[reH:t till S:t Petcrsbmg för rrtt ins tällrr :s ig ti Il ljl'nst· 

göring i ~in cgcn;..;kap af rnarin::tttach6. 

18. 798 (f. O. Unifon~tsbestllmmolscr för flott:tns poli;,;k:h. 

7D~J <X. O. - Underlöjtnant G. P. Reinius skall fr. o. m . l 

Janurrri lDOO och till:; vi<lare tjcnstgöra vi<l Kongl. Sjökartc

verket oe!t i'r. o. 111. Llen l April vara plrtccmd på Stock!tulrn~ 

st:.ttion. 
22. 807 U. O. Kaptenen O. U. Y. Il. Bromrrn skall fr. o. m. 

l Jf1mu.ni lDOO tjenKI·gum som rrssiHtcnt i Kungl. marinför

valtniugcns rrrtillcri:ti'dclning. 
27. 81G (1-. O. ·- Fr. o. m. den l Jrtnu:tri l!JOO tjcnstgöm Rilsom 

:.t<l;jutau ter ho;; befidhrrfl':mde :tmiralen i Carlskronrr: lmptc

nen, frihe rre (i-. O. :i\L af Ugglas oc!t kaptenen vi<l };:ongl. 

Carl:okrona artillcriki'tr, friherre H. G. i\J. IVrange L 

2D. 821 U. O. Fastst.ltll clse r,f uuifonnsprydna<lcr Wr flotUms 

polisbh. 
30. S2cl G. O. - Med irrkttagr1mle af hcstänunelscrna uti C+. O. 

?\:r 52 llcn 30 Jmmari 18% punkt l, skall rrnt:tlct nnclel'0fi

cemre vid hvanlera a.I nedan upptagna Ktater ut.göm: 

vid artilleristP,ten ........ ........................... ........... .. 57, 

skepparestaten 2'' O, 

styrmrrnsstaten ....................... .......... .. . ........ . 50, 
ekonomistaten er _l) , 

rustmästare:;taten ......................................... . 4. 

qv:trtersmans:;t~ttcn ...................................... . 4 och 

miuörstaten ..... ........................ ... . .. ............... . 20. 

~:untligc nmlcrofficemre viu flottall ::<kola fönleh::; mellan 

flottan~ stationer enligt. m'd:tn:;U~emlo fördeluiJJg. 
Carl::;krona Stockholms 

sttttion . :stati0n. 

vi(l rrrtillcristrtten .............................. 43 ............ 14, 

skepparestaten ··························· 22 ............ (j 
' 

R!yrnlmHJRtatcn ...... .. .......... ....... .. 35 . ......... .. ]Ö , 

ekonomistaten ........................... 15 . .. ......... 10, 
JIHt:<kiniststaten ......... .. ................ 36 ............ 2G, 

,, ru~tmlistarcstatcn ... ........ ............. B .... ........ ] , 
qvarlL'l'Htn:lll~Kl a ten ..................... 4 ············ - samt 
m i ni\rHt:tten ....... ........ ...... ... ...... 8 ... .... · ..... 12, 
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varamle uti ofvan upptagna antal ej mcdräkna(le (]e und er

officerare, hvilkn. förordnats till yarfsmaskinister eller att i 

egenskap af månadslönm·c tjenstgöra å fiottanR vrtrf. 

BO. l:i25 (i. O. - Rc::;tämmcl::;ema uti G. O. 708 den 2;) Sept. ] l:i98 

punkt ], 2, H och 4 samt G. O. 5M <lPn 10 si;;tl. Aug. an

gående manskapets Wnlclandc på yrkesgrenar, afdel ning:trncH 

på komp:mit'r, kompaniernas på Atationer, un<lcrofJ:icerskor

pnrn.lcrnaR fördelning till tjcn::;tgöring så::;om \mrlerbefiil vid 

dc sän<l;i ldn. nnderofticers::;tatcma Hamt i hyilkcn utsträclming · 

fömyarl anställning af manR.kap må ega rum, skoln. fcrtfrt

r:tmle llind:t till eftcn·iittcl::;c intill dess nytt reglemente för 

Rjöman~.kärcns skolor hlifyit fast:;Uildt eller andra, bestämmel

ser eljest blifvit utfiinlarlc. 

O:tfscdt föreskriften i formnlär 24 angående fiirgen å förhåll

ning::;böckema, s kola. (]ess[L för :i:e, li:c, 7:c och H:c matros

kompani erna tillsvi<lare bibc·l1ålll1s enligt hittills gällande n·, re

skrifter. 
H2G G. O. -- Skcpp><gost<ekåren ::;kall s:bom hittills vrtm för

delad uti tvenne komp:wier, hen;inllHln. reRpekiivc l:a oelt 2:a 

skepp~:<gosse kompaltict. 

827 lT. O. - Fiir 1 :a klasseJ JR pans:u-l>i'ttl1rne "Svea'', ' '(iii ta" 

oel1 ''Thule" skall hittills gäll:tn<le bc,:;iittnin~sli:;ta fortf:tran

do länd:t till ofterniLtdsc, intill drss <kil Wr tlcs~a fmtyg be

slnbdc iin<lr·ing i bestyckning m. m . blihit verkstäJhL 

l:i2~ <T. O. - Då ej annorimula hestHnnncs, skall den offtcer, 

som iir ledamot i undorvisHingskommissioncn, tillilm tjcnst· 

giira t<:\som heviiringHbeflilltafvare. ' 

82~J l r. O. - Sji\JnUtning-sfartyg·et Svalrm skall lmfv:t ständiga 

tec.knet V l' Q odt sjöllli.itning,;fartygc>t F::tlken V T R 

8:JO Cf. O. - Stat~rådet, kommelHlören och kommemlörcn 

m. m. Ge1-luml Dy1·soe11 ;;latll i cgenRkap af chef för Kong!. 

sjiiför:;varsdcpartementet nänna~t mulor lTanR ::\Iaj:ts Konun

gt'll Ol'h i l Ian s n:tmn ntöfva hefäl öfycr !lottan; :;kohtnde 

Jwl'ltlhiingar, som p:"t grund af dl'tt:t flirordnall(le mcrldol:1,;, 

följ:tktligcn utdelas "ptt 11:'\clig,:te hdallning". 

Mars 

G. O. 1900. - IX. 

skjutskolan: kaptenen A. Odelberg; såsom instmkti onRhefäl: 

kaptenerna L Nordenfelt, J. C. Scl1neicller och IL J. T. Krook 

löjtnanterna H. H . K. Ericsson, C. A. H. Virgin och A. n: 
Crisiko; såsom kommenderad officer: löjtnanten A. B. C . .J. 

Lagercranb:; för genomgående af skjut:;kolans befälskun;: un

dcrlöjtnanterna D. IL Lindblad, L. Stackell och L. (l. O. 

Jahnke; på kanonbåten Edda: för genomgående af skjutsko

lans bcfälskurs: und erlöjtnanterna C. F. Tamrn och H. J. 

Christerson; på kanonbåten Urd: för genomgående af skj ut· 

skolans hefälskurs: underlöjtnanterna E. H. Bcrgm:trk och C. 

G. A. S~·lvander; på logementsfartyget Eugenie: såsom adju

tant och instruktionsoffi cer: löjtnanten I. l'. B. Norman; så

som instrnktionsbefäl: kaptenerna friherre G. O. M. af 'Ugg

las och K. H. A. P:n Hosensvärd; s:'\som kommenderad offi

cer: underlöjtnanten J. S. Svinhufvnd; såsom eleve r: lmptc

ncrna friherre L. Åkerhiclm, l L A. M. Eneström och g refve 

K. A. Posse, löjtnanterntt G. Ungcr, B. F. Holmgren, S. J. 

Dahl, H. J. ::u. Toli::;Len, grefve R Cronstedt och friherre L. 

R von Ntedingk; underlöjtnanterna A. K T.nl6n, _\.T. Blom, 

C. A. G. Braunerhielm, G. J,. Brodin oeh C. R ~A. Cfust:tfN

son; på logement~f:trtygei af Chnpn 1an: Hå:;um inl:ltruktionshe

fUI: löjlnrmi.orna C. L. Key, i\. K Friiding ocb \1Jl(lerliijtnan

ten F. \\ '. ;\l. LO beck; på korvctll'n Fn'j:l.: löjLnankma J . F. 

Friherg, l<'. l+. E. Bergruan, A. U. nm Horn, \\ ' . lliiJson och 

A. (1-. .foh:llJ::;son Ramt för a;:pirantcrnas nn<len·i::;ning: löjt

nanten grcf\-e C . .A. l \lNse; på kanonbåten Alfhild: löjtn:ln

tema K lliigg oeh J. 13. l\l.aijstriiJn; ]Hl clwfsr:utyget. l )rott: 

löjtn. J. llraf::;trörH och g rcfve H. U. _\_ Lewenhaupt; pi't k:t

nonbåten Skngul: löjtn. T. ,\. :\is:sen ol'h C. K l l olm berg; 

p>t kanonbåten Svensksund: liijtwwterna l'· K Axnelins och 

R. Jt. \"On S~·clow; till mineringsiiJuing å l l:1rlskron:t s tation: 

kn.pien en J. A. ] fe lin, löjtn:mlcrna U. J,. Key, A. R. Fröding 

och und crlöjLn:wlen '1'. \\' . .iJL Liiheck; pi't signal,;kol:ln: såsom 

inRtruktion,;bcfäl: löjtnantema .L .P. B. .l\on nan, G. H. starek 

och l+. EkeluJHl; för gcJLOJngående aJ lJcfiilsknr~: underlöjt

nant erna A. E. Tyden, A. T . BlolLl, C. A. (;. J1ranncrhielm, 

U. .L. Brodin, C. R A. CTustaf;;::;on, U. ,J. ::\l:tlmgren, J. 8. 

f:iyinhu(vurl och J. K n. CarltiSOlL Till tjenstgöring vi<l rlc 

genom U. O. 4-± anbefallda ;:;jömätning:tr haJ\-<t komlllcnde· 

rats nntlerlöjtnnnterna U. O. Lind::;siröJu och N. K F. RelancJe,·. 

3. 12G G. O. -· Följande ofniccmre hafvn. beordrats till tjcnst· 

göring å ncdmmämncl:t genom G. O. 113 till rn:;tning anbe· 

fal ida fartyg nemligen: på pans:trbäten Thor: löjtnante rna JI. 
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H. K. Ericsson, A. B. C. J. L:1gercmntz, G. Ekelund och G. 

S. N. de Broen, unclerlöjtn:1ntcn K. Noren, samt från och 

mefl den 14 Augusti: löjtnanten grefve R. Cron:;tedt; på pan· 

s:1rbåtcn Niord: löjtnantern:1 C. A. H . Virgin, H. \Vijk O\"lt 

P. H. Huitfcldt, un,lcrlöjtnantema A. Hägg och II. C. F. a[ 

Klerckcr, samt från och mc1l den 14 .Augusti: löjtnanten fri

herre L. R. von f'tetlingk; på pansarbåten Oden: löjtnanten1ft 

A. H. Uisiko, G. R. Starck, E. E. 1\'ahlberg och G. W. Sö

dcrluncl, underlöjtnanten A. dc Brun, samt frän och med 

den 14 Augusti: löjtnanten fL J. l\1. 'l'ollsten; på pansarln\

ten John Ericsson: löjtnanten G. de Brun, underlöjtnanterna 

C. O. Hafström och H. Wcrnstcdt; på pansarbåten Bcrserk: 

uneler Stockholmseskaclcrn: un,lerlöjtnanten H. O. Elliot; på 

pansrtrbäten Ulff: under Stockholmscskadern: underlöjtnanten 

friherre E. K. Palmsticm:1; på pansarbåten Hildur: under· 

löjtnrtnten E. Poppius; på pi1nRarhåten Björn: U!1(lerlöjtnan

tcn S. B. Sundin; på kanonbåten Unl: löjtnanten J. O. \Yrtl

lcnberg och UJHlerlöjtnanten C. J. Malmgren; på torpedbåten 

Orkan: unelerlöjtnant A. E. Tyden; på torpedbåten Bris: un

derlöjtnanten A .. T. Blom; på torpedbåten Vind: unrlcrlöj tnrtn

ten O. A. G. Bmuncrhjclm; på torpedbåten Stjerm<: under

löjtni1nten t1. L. Brodin; på torpedbåten Komet: nndcrlöjt

nrtnten O. R. A. Gnstrtfssou; på ] Of!ement~fartygct Eugcn ic: 

såsom kommenderad ofl1cer: löjtn:1nten P. H. J-luitfeltlt; så· 

som instruktionsbefäl: underlöjtnanterna friherre E. K. Palm

stierna, E. Poppius och H. \Ycrnstcdt; på logementsfartyget 

Stockholm: såsom kommenderad oftieer: underlöjtnanten O. 

F. Trtmm; sii~om instruktionsbefiil: krtptenen N. S. T. Ank:1r· 

crona, underlöjtnanterna E. JI. Bergmark, H . .T. Ohristcrson, 

O. (~. A. Sylvander och nnderlöjtnrtntcn D. H. LirHlblad. 

9. 128 et. 0. - Kaptenen K. E. AtFlcrsson ::;kall, med bibehål · 

]ande af innehafvande hefattuing, fr}m och med 'len 13 den· 

ncs under en m:\uad:; tid stäl1:1s till varf;;cltcfens i Uarlskron:1 

förfogrtudc för :1tt såsom flottans om bud nlirvara vid dc för

sök, som å fiot.tauR dcrvamnde v:1rf eller dcF<s omnejd må 

komma att cga rum för afprofl1ing :1f elckt.risk:1 apparater 

för signrtlcring ulan tråd. 

129 E. S. - Dc officerare, hvi lka kon11n en<lerats att tj en::;t

göra vid årets sjömätningar, hafva ><ålundi1 fördelat>< å sjö· 

miitningsfartygcn: å Falken: chef: kommendörkaptenen af för· 

sta graden A. \\'. Lat·::;::;ou ; kon11ncndcrad offi<.:cr: undertöj t· 

n a n ten O. -0. LindR;;tröm; å ;)y:1lan: rh d: liijtn:tnten O. H. 1\ . 

Lechc; kommenderade oi'firemre: uudcrliijtnantcrnrt l~. l'.Hei

nills och N. E. F . Selander. 

" 

G. O. J !JOO. - Xl. 

](j. J;J(j l-i- . O. -I den geno m t-L O. 114 för högste bcfälh:1f\·a

ren öfver Cnrl::;krona beväringseskader oclt kusteslmderu be· 

stämd:1 stn l> skola tj enstgöm: såsom flaggkapten: kommendö

ren O. A. :H. Hjulhannn:1r, såso m flaggatljutanter: kaptenen 

grefyc O. A. \\·a.-:htmcister och löjtnanten E. W. Peyron; så

som stabsingcniör: (tillika Jartyg8ingeniör å pi11lSrtrbåten Thor): 

ingcniören K. E. Rundgren, oelt stt»om stabsintenclent: sek rc

teraren G. K Didring. I den genom ofYrtnniimnda CT. O. för 

cs k:1de rch efen å StoekholmseRimderu bcst.limda stab skall 

tjcm,tgiira: ~<t»Om fl rtggadjntant: kaptenen J. K Scltneidler. 

l!l7 t+. O. - Följamle officerare skola tjcnstgöra vid bevä

ringens öfningrtr innevarande år: såsom acljnt:1nt hos hcvä· 

ring,;bcfäliHtfvn ren vid C11rbkrona station, från odt med den 

l nrrstkrmmtande .Juni: kap tenen (i. f[. Björkman; såsom adju

ti1nt hos bm-äringsbcfälhafl-arcn Yid Rtockbolms station, från 

och med den l nästkotnmmHle 2\f:tj: löjtn~tnten O. l[. .Aker· 

UJark, samt för l>c1·äringens öfvandc i land vid Stockholms 

station, från ocl1 med den 7 ntistkontmi1mle 1\laj: uwlerlöjt

nantcn .J .. \.. F. Eklund. 

138 G. O. - ~ed:1nnämndc reservofficerare Hkol:1, för påbör· 

jamle af den i § 7 af Kong!. l\fi1j:ts nåtlig:1 kungiirelse den 26 

l\hj 18!.!9, angående <Lnti1g'ning. utbildning och pensionering 

i1t reservbefäl för fiottan, hestiimda repetitionsöfning, inställrt 

sig i Oarlskrona för att från oeh med den 20 nästkorumande 

April tjenstgiira å logementsiart~·get Stocklwlm vid skjutsko· 

lan: reserYunclcrlöjtnmt ternrt O. JT. Bon~tedt, I. IV. nipa, G. 

O. Lidman odt O. F. Plomgrcn. Kedmmämnde rese rvoffice

rare skola, för fullgömnde af den pmktiska tjenstgöring, lJVar

om s>igs i ofvannämnda n ådiga kungörelse, § 15, inställa sig 

i Carl~krona den 1 näRtkommande Juli: r eservunclerlöjtnan· 

t.ernrt II. B. F. l3amberg, C. L. Schollin oelt J. H. Nilsson. 

Följande officerare i lwngl. fl ottan~ reserv skola tjenstgör:1 i 

Uarlskron:1 vid mincringsöfning och scdcnnera å logements

fartyget af Chrtpman för mincringsöfning å minposition: re· 

serYlöj tnrtnten },. Thore, re~<crvundcrlöjtnantcn K. O. Leon 

och underlöjtnanten i kongl. flottans r eserv E. Edelfelt. 

13~ G. O. - Bestämmas tider för hissande af befäbtecken 

och inmön.,tring å till rustning :1nbefallda fartyg m. m. 

140 U. O. - D:o cl:o. 

141 U. O. - Logementsfartyget 11f Oh:1pman skall elen ~ 

nästkommande Juli vara förlagdt i l:rt beredskap. 

142 G. O. - .Följande officerare skola tjenstgöra å nedan

n~itnnch\ torpedbåt(],!" unel er de.,.,rt~ i G. O. 139 anbefallda ex-
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pe<litioner: torpedbåten Bris: chef kaptenen K. H. A. P:n Ro

sensvärd; kommenderrtd officer underlöjtnanten A. T. Blom; 

torpedbåten \'ind: chef: kaptenen grcfve K. A. Posse; kom

menderud officer: underlöjtnanten C. A. G. Braunerhjelm. 

1G. 14:3 C+. O. - Be8ättning~lista för kanonbåten t:ikagul. 

144 C+. O. - Tillägg till bcstl1mmelserna om polsmössas an

vändning- af' manskap vid Carl~lzrona artillerikår. 

17. 14G G. (). - - K:monbåtC'n Sven~ksnn!l skall från sin expedi-

1ion till rikets vc,.;tkust åte rgå till Carlskrona och under filr

den dit v id tag:t viss:t lod nin gar åt hyd rografiska kommissio

nen. Tvenne: af nämnda kommi~;sion utsedLla assistenter må 

Rå som passagerare: medfö lja om borll. 

HS G. O. - D>t vi<l förckomm:mdc ru stningar brist på un

<ierbdiil och mrtnskap vie! n!\gon af flottans stationor förviin

tas nppRhl, sknll stat.ionshefälha(varen vid sådn.u station der

om undc:rrätbt Rtation~hefiilbn f,·:tn'n vi<l den ftnrlra Rtationc:n, 

s:tmt <k rcfter egrt från denne f:cnarc förviinl::t uppgift pi't den 

per,;nnrtl, ,;om hnn utan olägenhet fö r t.jenstcn kan rtfsc till 

[,·llrrn<k af hri,.;teJL 

20. li)1 <+. O. - Onler !>III <lelvis omlJC',;l .vckning af F<kjntRkolo· 

fart,·gl•JJ under tiden för skolan::; verkf<ambet. 

1i)i) . • <+. O. - AC de resen·n!'fit·er~;wpi rantor, Jwilk:1 för nill·

vamnd c gon"Ing:1 lllbilduing;,;lmrs, skola tYå utbiillaf< för tor· 

pelll >>tt~tjt' n st. 
li)7 t i·. O. - E:drn u tskrifni ng ftf ::;keppsgossar, så kallad 

karlskrifning, sk:Lil cgft rum nllslkommande 30 April. 

l i)8 U. O. - Bifall tiLl kommendörkapten O. F. Kretigers ::tn· 

h<1lbn om förhlngd tjenstlcdighC't till och med don 24 1\r::tj. 

;2;1. Jlj2 <+. O. - L•'astshlllelf'e ftf moLleller till nmnd criug för 

8tammanslmp och be\·ciring vid Carlskrona ftrtillcrikår. 

2±. 1(j4 <+. O. - Bostilmmclser rörande dc genom G. O. 101 ftnbe· 

falida signal· och torpedskolorna äfvonsom mineringsöfnin

game Yid Carl ;,;krona st::ttion. 

16G 13. O. - Det manskap af matrosaf<lelningcn, som skft!l 

gonolllgå rekrytkurs å exercisskolans fartyg, skall, intill tiden 

för sagda fartygs rustning, <l respektive stationer utföra de 

öfningar, Rom af stationsbefälhafvaren bestämmas, skolande 

Yid Carlskrona station, förutom det i G. O. 101 anbefallda 

logementsfartyget Kordonskjöld; från och med den lö näst· 

komm::tnde Juni äfven korvetten Freja ställ::ts till stfttionsbe

fälhafvarens förfogande för nämndtt ändamål, och är det sta

tionsbcf;Llhafvaren i Stockholm medgifvit att, derest han fin· 

ner sådant lämpligt, ::tfsiinda vid hans station varande man· 

" 

" 

G. O. 1900. -- XIII. 

skap, som skall genomgå ofvftnnlimncla rekrytku n;, till C:u·ls

krona för att deltaga i öfnillg::trna å sistnämncl::t fatt~·g. Om

nämnd::t manskap må und er tirlen för deH;,;a öfningar, om så

dant vis::tr sig hcliöfligt, iifyen användas för stationstjenRt. 

Beväringsmän jerntc för llem aJ1\'iiml instmktionsporRonal, 

som llro förlagd:t å i stationens nlirhet liggand e logements· 

fftrtyg, må afsPs till bemftnning å f:t rtyg i beredskap. Rtatio· 

nornas och Yftrf\'CJIS hello-E af per;;onal mc\, und er tkn tid 

t.illäinplting;;<Hninganw med s!a t.io nerna tillhörande hovilring;,;

miln pågå, derest såthmt yi;,;ar ;;ig nöLh·Hnrligt, fyllas med be

YiiringHmiln, ~om c;j erfordraR för tjenst·göring å kust- el ler 

Rtoe k holntseHka< lern . 

24. lli7 U. O. - Konnnendcring fl.( cxtm kadettofliel'r och ic<la

liiOl i kommissionen för kroppHtmder;;ökning vid intriid os

examen i sjök rigsskolan . 

2(i. 1G!) t+. O. - Bc;;tämmel~cr att (+. O. 108 den 14 :'liars 1S!J3, 

f1.ng1tende praktisk lwrs i utskjul::tlJdc ocl1 skdtand o af n'gie

r:t<l torped skall uppbörn. att giilla, t;:1 Jllt att den i fiirslag 

till reglemente för sjöm::tnskårcns skolor !l 251 l r. fiir oldare 

tillhönmcle l:a Rjiimansklasscn Iöreskrifna ku-rs skall t ili~vi

r!are förhigga;,; ti Il torpedclepartementen. 

27. 17:2 G. O. - Torperlbåten Blixtmånnder .-\pril och l\[aj m!\

mulcr YRrrt s tälld till !len af m ::t rinförvn.ltnin gc Jt :monlnade 

torpeclkomnJis::;ioncns förfogtwde. 

17i) U. O. -- l''art,vgsläk::trc å fö r he\·llringen,; öfl'andc af

sedda Iartyg må af vc<lcrböralt(lu bcfiillinfvarc beordras att 

närv<mt och förrätta !Hkarobesigtning vid boyäringens inryck· 
ni ng. 

28. 182 G. O. - Följmtdc officerare skob llll'd utg<l.ngcn af nlist· 

kommande Neptember månat! f rånt riida sinft innclmfvande 

neclannänmda bcf~tttningar: vid Carlskrona st ::tti on: komm en

dörkaptenen af l :tt gmdcn \\' . K El ers s>tROm chef för exe r

cis- och underbcfälsskolorna; kaptenen 11. A. Palme så:>om 

chef för först::t ekonomikompaniet; kaptenen friherre C. Gvl

lensti orna såsom chef för första skeppsgossek ompaniet o~h 
k::tptcncn A. B. Kloman såsom chc[ för l:a m::ttroskomp.; samt 

vid Stockholms slrttion: kaptenen C. G. A. V. F lftch såsom 

föres tåndare för sjöinstruments· och sjökarteförråclet; kapte

nen F. :\L Peyron såsom chef för ::tndra matroskompaniet; 

kaptenen G. Th. Kraftk såsom adjutant i kong!. sjöförsv::trs· 

~epartementets kommandoexpedition; kaptenen friherre L. 

Akerhielm såsom informationsoffice r i nnclerbefiilsskolan och 

löjtnanten C . .F. W. Riben såsom kadettofficer. 

183 G. O. - Keclannämnde officerare skola från och rn ed 

den l nästkommande Oktober vam placerade till tjenstgöring: 
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å Carl~krona "talion: kaptcncma C. G. A. \'. Flac!t och F. 

M. l'cyron sfl.mt å Stockholms station: kaptenerna H. k 

Palme och A. B. Klem an. Följamlc officerare, bvillm blifvit 

pbcerade på Stockholms station för den tid nu pågående 

kurs vid kong!. sjökrig~högskolan ell er kong!. kri gshögskolan 

varar, ~kola. efter afslntande af re::<pektive ofv;umämmla kur

ser t. v. förbliha pla(,;crade till t.jenstgöring vid StocklJOirm; 

Rt:ttion : löj tnanterna O. E . ]~ybel'k, E. Hägg, T. A. Ni s~en , 

B. F . Holmgren, H . J. :\!. Tollsten, K. Wester och frih erre 

L. R. von Ste<lingk. 
:J~) . 185 G. O. Ökning af besättningslistan :"t pansarbåten John 

Ericsson. 
Bl. 187 G. O. K:tptenen frih. L. Akerbielm t.jenstgör för sär-

skil<lt nppdmg i sjökrigshögskolan. 

188 G. O. -- Order om inredning af kanonh:'tlen Svensk .., uml 

för expedition till Spetsbe rgen . 
J 89 (1. O. - Angående försl:tg å personal aJ Ca riskrona (tl'

tilleri ldr, son; bör beordras till en för armeen och flottau 

gemen~am fästn ingsartilleriskj u ts k o l a. . 

2. 190 G. O. --- Följande tjen~temän vid civilstaten skola m

stumlande Rommar tjenstgönt såsom f[trtygsintendenter å ne

<lannänmda fartyg: å korvetten Saga: e. o. kamrnarskrifvaren 

O . .A. Bergelin; .å Iogementsfart~' get Stockbolm: kammarskrif

varen A. C. ]'. MOLlig; å logementsfart~'ge t ]<;ugeni e: e. o. 

krtmmarskrifY[tren B. F. Lindgren; å logem entsfartyget af 

Chapman: e. o. kanunarskrifra ren C. E. Elnlin; å korvetten 

Freja: t. f. kammarskl·ifvaren filosofie kamlidaten II. Th. A. 

Tham; [t chefsfartyget Drott: e. o. kammarskrifvaren l(. A. 

TtTsen; å pansarbåten Niord: e. o. kammarskritvaren A. G. 

A.· Browall, sallit å pansarbåten Ocleu : c . o. kammarskrifva-

ren .K. F. Lundström . . 
191 G. O. -- Ant[tJ et kompanikorpraler vi<l sjömanskåren8 

kompanier från och m ed elen l näs t.kommrtml e Maj till och 

m ed April månads utgång 1901 skall vara: vid Carl~krona 

::;tation 43 och vid Stockholrm; station 41. 

4. l!l6 G. O. - Ny skjutinstruktion >Skj utim;trnktion för flot-

tan, I, Artilleri>, sbl.! l tillsvidare lända till efterrättelse. . 

G. 200 G. O. - Underlöjtnanten i flottans reserv A. J. A. POJg

nant skall tj enstgöra å korvetten Freja under dess föreståen

de expedition. 
205 n. O. - Kaptenen O. U. V. H. Broman s kall tjenstgöra 

såsom chef för artilleridepartementet vid flottans station i 

Carlskrona llnder elen tid kaptenet• A. J? . .)\tel, på gruml :tf 
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K. Br. 23 sistl. Mars, uppehåller· befattningen så,om chef fiir 

marinförvaltningens artilleriafdelning. 

7. 207 G. O. - l<'yra stycken ss. kanoner lYI/92 med lavettage 

och ammuniti on må föras från Crtrlskrona till F å rösund me<l 

kanonbåten .A lfhiltl under detta fartygs genom G. O. lOJ an

befallda ex pedition. 

208 G. O. - Löj tnanten J. O. ·\\' allenberg skall från oeh med 

<len 17 <lennes intill utgången a[ nästkommande Septembe r 

vara inkallad till tjenstgöring vid Carlskrona station. 

209 <+. O. - Civi lingcniören E. F. Elmqvist skall till::;vidarc 

vara torpedingcniör vid mariningeniörstaten. 

2JO G. O. - Torpc•<lingeniörcn E. F . Elmqvist Rkall plae~:~ ras 

till tjen"t.göring å \'al'fi'Ct vid Stockh ol m s station . 

12. 224 G. O. - Korvetten Bahler Rk(tll e fter återkomsten till 

stationen förläggas i 2:(1, bered,;kap och [tfmiinstr:ts. 

J4 .. 

17 . 

l !J. 

228 G. O. - Che fen å Jmn onlJåten flvcnsksund skall hisR(t 

sitt befälstecken den 7 näsewmman de :\[aj, och kan onbåten 

skall inmiinstras den J 2 i sn.mma månad . 

232 G. O. -- Löjtnant H. II. K. Ericssons tjens tgöring å 

logementsfartvget St.ockholm skall ej taga sin början förr än 

den l nästkommande l\faj. 

23() U. O. - J<iire~krifter, angående manskapets inom sjti

ma.nskårcn förde lande på yrkesgrenar, fördelningen rrf afclel

ningarne på kompani e r och af kompani erna p:"t flottans st:t

tioner, umlerofficerskorpmlemas fördelning till tj enst.göring 

såsom unde rbefäl vi<l de särskilda uwleroflicersstatema Ramt 

i !tvilken utsträt knin g förnyad anshillning af m(tn skap, som 

uttj enat sin anställningstid oeh icke fnllgjort fonlring:rrma 

för uppflyttning till nn<l erficerskorpml, må ega rnm. Inom 

sjömansk ilrens olika afd elningar utbildas m anskapet till [öl

jan<le ~·rkcsgrenaR: in om mrr!rosa.fdelningen till rrrtillerin:atro

~er och HignalmatroHer; in om ckonomiaf<lelningcu till ;,juk

vå rdare, hofmästare, kajntkoC'kar, Hk0ppskoekar, förrå<l:;män 

O('], homblåsare; inom eldareafdelningen till torpedeldare och 

Rkepp~cldare; inom l:a.mhverksafdelningen till vapensmeder, 

torpcd l:amltvcrkrr re och timn;ermän; samt inom minömfdel

delnin gen till minörer. Sjön;anskåren fönl e l a~ på komp(tni 0r 

enligt följande grund er och med den fördelning på statimwr, 

~om ned m t ::;ligs: 

vid C(wlsb·ona strrtion: Yid StocJ.lwlms stati o11: 

l. matroRkompaniet. 2. mat.roRkomprtnipt., be.ståend e :tf 

rnatroser ej tillhiimiHle yrkeHgrcn; 



April 20. 

G. O. 1900. 

vid Oadskr·onct st:ttion: 

3. nmtroskompaniet, 

artillerimatroser; 
5. matroskompaniet, 

signalmatroser; 
1. ekonomikompaniet, 

ekonomimän; 
l. eldarekompaniet, 

eldare; 
l. lutndtverk~kompaniet, 
a:t hamltverkare; och 
l. minörkompaniet, 

minörer. 

xvr. 

vid Stockholrns station: 

4. matroskompaniet., bestående af 

G. ntatroskompaniet, bestående af 

2. ekonomikompaniet, bestående af 

2. ehbnekompanict, bestående :tf 

2. hamltverb;kompaniet., bestående 

2. minörkompaniet, bestående af 

23~) U. O. ·- FöljanJe officerare skola, efter afslntandc af nu 
pågående kurs vicl kongl. sjökrigshögskolan eller tjenstgöring 

å korvetten Dalder samt hvad öfrige, som ej iiro vid nämnda 
höo·skola ollor å nf\tnnda korvett tjcnstgömmlc, beträffar fn\n 
ocl~ mecl don 1 nl\~tkommamle ~Maj, inkallas till tjenstgöring 
till oc;h med utgångcu af cl e rpå följande September månad: 
vid Carlskrour\ station: för tjcnstgöring å stationen: löjtnan· 
tema A. Meister, A. l'ryts, S. J. Dabl, A. L. Holmen, C. E . 
Holmbero· och G. 8. N. de Brocn, underlöjtnanterna K. No· 
ren, A. "'uägg, 1-l. C. F. af Kloreker och 1\.. llc Brun; vi•l 
Stockholtns statimt: för tjenstgöring i kong!. marinförvaltnin· 
o·en: löJ'tnantcn K. ~\\'ester; för tjiinstgöt·ing i iiotttws st:tb: 
b ' . o • 

Jiijtn:cnten K liägg, samt för öhig tjeustgönng a statwuc.n: 
ko

1
n1nentlörkaptcnen J. \V. L. Si~lner, löjtnanterna 'r . . A. NH::;

sen, B. F. iloltngrcn oc:h K. J. 1\I. Tollst.en. 

240 U. O. - H. K. H. bertigen :tf Söllerm:tnland skall tills· 

vilhu·e såsom kadett deltaga i kong!. sjökrigsskolans samtliga 

pr:tktislm öfuiugar såväl i land som omhorcl. . 
:N l G. O. - 1 ,öjt.n:tnten A. L. Holmen och underliiJtna,nten 

vi<l Carlskron:t artillerikår C. U. F:tlrk skola genomgå <len 
"enom t}. O. 30G den G innev:tramle månad, utfiinlad genom 
~ougl. l:Lncltförsv:trsclep:tltementet., anbefalld:< infanteriskjut· 
Rkola, som ska,ll sammanclmgas vicl l{osersbergs kong!. slott 
med inryekningsdag den 30 JJästkonunande Maj och utr yck· 

uingsdag <len 7 derpå följande Augusti . 
243 G. O. - Den kaptenerna fribene J. A. von Diiben och 
c. c. A. Fttlienius i Cr. O. HO den 17 sistlidne November 

:tnbefalldf\ tjenstgöring i flottans stab skall upphöra. 
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20. 24·1 G. O. - Kc~ti\ntntelse otn s;ittd. frir biintnde af den fc11· 
sjöm:tns· oclt Rkcppsgossekårcrn:t fastshilhla linneskjortans 
blå krage. 
247 G. O~ - l:n. kla8s torpedbMen Orknn skall slittas i sjön 
den 24 April. 
2fl0 n. O. - ArbctH<hd vill sjökrigshiigskola.Jt skall tnga Slll 

biir jan den l Oktober. 
:21. ~52 tr. O. - Löjtnanten grcfn~ U. Cronslctlt ~kall cf!N ;tf· 

sintande at llll p:'1gående kurs vid sjiikt·igshiig~J;ol:ut tills,~[. 

dan:: Iiirhliha placemd till tjcnstgöring vid S!ockllo!tttR slic· 
tio n. 

24. 2f>li l+. O. - Det i\t kapt0ncn N. E. Aml<::rsson lcmnadc• npp· 
drag att, mc<l llibehållandc :tf imwltafvamlc hriattning, nn· 
der en nu\n:tds tid st!\ till \·n.rfNchcfcns i Ctcrlskrona förio· 
gande för att närval':l Yid afprofning :tf elektriska apparater 
för tclcgr<tfcring uLw tr:1d, sk:tll, om så L'rfordras, fortslittas 
intill tiden för k:<J>l.cn "indcrs8<>ns deltagande i somtn:uens 
C' :-j ka<lc1·öf1 tingar. 

257 G. O. Liijlnn.nten g1 ·ci\·e R Crunstedt Hkall tjl'nstgöm i 
m:uinförv"ltningcn t. n. m. 24 Jtäst.knmttta!Hit~ .Ttmi. 
25S G. O. - Tillägg till P . :'Il. riirnnclc vissa elen i u tcrn:tiio· 
nclla rätten riimmlc frågor~ 

:J,-,. 2f>0 (1. O. ~-- Clwfen å kanonbilten ,\H!tilcl skall ltissn sitt hl'· 
Lilst.ccken d<'n lO ::\Inj, nt·lt ];::mcntl>:hen sknll inntdnN!ms den 
12 i sa1um:c m:'ma<l. 

2GO (1. O. - Följttnde officerare skola mc'tl utg:1ug<'n af ttäst· 
kommande :'iept01nl•er måmttl fr:!ntrii.da si11n. nn intll'ltahnn<k 
nedan nppt:tgna hef:t.ltningar: 

vid Oa'l'lslwonn station; kapten en H .. ·i. Tlmnlin H:l.sont cltc[ 
fiir 7:de nmtrosknmp:tniet; yid Stuel.:holms ;d1dion: kaph· · 
n en grch·e ] l. R. l In. milton H:'tsom c ltd för S:e ma.troskont · 
paniet oelt kapt enen K (1. D. l\Leclll'l si'tNnllt c·ltcf fiir -l:c O<·it 
(i:e m:ctro,kompanicnta. 

Följande officerare skola h. o. m. den l Hii~lkllJttmatl<ll'. Ok· 
tuber tillsvidare l•c~tt·icla l'iiljandc ])d:tthting:tr: i ~jiiför~v:UN· 

•lcp:n!cllleutets kon11n:wdocxpeclition: adjtllant., kaptenen frih. 
L. ..\ kerlticlm ; i flott.nns stab: löjtnanten K \\". l'e.non ; Yid 
Rjökrigsskola.n: kadettofficer, löjhtn.11ten A. li~ af Klercke r; 
vid C:nlskmna station: chef för exercis - och lltl<lcrhel'iilsRkO· 
lol'lla, komntcndiirkaptcncn If. C+. af 1-:illen, cltrf' fiir l:a. ma· 
tro.~kompanict kaptenen C. G. A. , -. Fbch, chd lör f>:e ma· 
troskompa.ni ei, kaptenen H. , \~ 'l'ltr\l'(lin, c ltd J'iir 1 :a ck<)\ tO· 
mikompanid, kaptenc11 ft·ihL'I'l'l' ( !. (i\·llenstierna uclt eltd fiit· 
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l:a r;kopp~gossokmnpani ot , kapton en F. M .. l'ep·on; samt vitl 
Stoc]d\fllms ,.;ta ti on : chef Wr 2:a matroskompani et , kapten en 
R G . n. ~Lcc; he l , chef för 4:c m a tro,.,k ompani ot, kapten e n l!. 
A. Palm e, ch ef i'iir fi: c matro"knu• pani ct, k:tpte non grofvo J r. 
R Ila miltrm , med J,ihull ållmule nJ innellai'l'aml o befattning 
så:-;om ch ef Ehr 2: a ek ono mi kom pa ni c t, och [ö rcstånd:no !'ör 
f' j iiimd.runH·n t- O('h s jöka r t.ofö rråd C' t , kapton en A . n. l\.lL'Jililll . 

21i. 2,1i2 <. i . O. - j\ll<lrin g af §§ 3fl och il7 i don genom (1. O. 
i'Jlli 1] 0 11 15 .J nli 1898 till eftoniitte lsc anbdallda , f4kjntin · 
struk t ion ttir llottan , ll , l h n<l vapcn >. 
21):3 U. O. - O rd e r om a ns tällande af jomförande försök med 

nva Hi~tm otl c l . 
2firi (.;. O. - R eser vnnd erlöjtnan tC' n G. O. Lidman Ilefr ias 
från att im• cvaraJHle i't r gC'no 111 gi't rep otitio m;öi'ning . 

27 . 21)8 <: .O. - Inst rukti on fi ir che fe n å kanonb:otten AHI!ild . 
21 i!J G. O. - Kapten A. B. Jne l s kall i och k11· tjens tgiiri ng 
i marinförva ltnin gen ::u11näl a s ig der städes tle n 2 nästkorn-

mand C' 1\Taj . 
271 u. O. - Bil':cll till l<ij tnant ( i. Un ger s anhtlllan a t t , un -
der (l en ti<l han ctr till t.jenstg iiring oinkallad , få viF<tas ut-

rikes. 
272 (+. O. - Bifall t ill unde rlöj t na n ten C. O. Lindss t röms 

<lito <lito. 
;10. 2'7:3 G. O. - Rjiilmrto ve rkc t~ :'mgRlnp N:r l m å utlemnas ti ll 

,, 

kanon båte n A lf!Jild. 
274 n. o. - To rpe<l ingc ni i)rcn J. A. F. Arscnins skall Råsom 
instruktion~hofitl vid to rpedskolan t.j cn s tgöra å loge mentsfar-

tyget Engeule. o . o 

275 G. O. - Angslnpcn R esm·ii m :'• utlånas <t t ann een s och 
flot tan R ge men samma fä~tnings artill ori skjutskol a. 
27(j G. O. - , Liml e rv isnin g fö r manskape t Yi<l Carl>:; krona 
artill e rikå r, del I , A rtill c ri stnnd e rviHning• skall t ill s vidare 

Hin <la till cfi.c rriit te lse. 
27K (i. O. - Hifall till liij tnant IL \\'ijks anb:\ llan om ntri -

k es tjcnstledi gh et. . 
280 <.i . O. - ~jiikri gssk olan s kad ett e r, hvilka den fi MaJ med 
b:cntåg rdrosa till Carl ~krona, s ko la om edel bart e fte r ditk om
Rten fi \' t ta om h ord ii kor ve tt en Sn.ga . 
281 t+·. O. - l:a !Jass torpedilltt.cn Bri s s lmll sättas i sjön 

don f> Maj . 
2H3 (; . O. - K or ve tten B:thle r oeh kanonhätcn Svens ks mul 
Rk ola i börj an a[ n i i~tkommamlc Novom be r utgå p[• expedi 
t ion : »Baldcr» till a fhgsnare farvat ten nnd er omkrin g Ii mit-

J\ Inj 2. 

4. 
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nad er och >8vonHksu JHh till rikets ves tkust. under omkrin.g 
r) m :\nacl e r. P :"t korve tte n nalde r k Oll IIIleml eras : chef, kom
li1CIH1örkaptonon T. ( :. A . ~an<l H trö m; :;ek ond, kaptenen C: . (i··
A. V. F lach; på kan on 111\Je n Sven s kHtmd: e il u l', k:q)ten en G. 
Il. Lillbcek. 
2Rt> 1+. o. 
ton ,\ !l'hild. 

Till iigg till in s truktion fiir ~: h ei'en p:1 lmn oniJå-

2HD U. O. - Silr~kild :t Wreskrirtc r bctridTan<l<' ll ottnn,.; till 
an11an Lj e nst iin fiiHtning~ t.jl' nHL inkallad e ile viiJ·in ,l;Hil li in. 
~ ! J () C: . O. ~ In ~l.rukti un fö r afd elnin gst' ll cfcn fö r sk< • p psgo~N<'
far tygt' JI. 

2!Jl (i. O. - Chc l'c•n J'iir Carl s krona artill e rik å r Hkn.ll , samti 
digt 111 L'd tlPn i ( ;. O. 17ö d e11 ;! (j ~far~ 18:!7 fö reskrif1m Hlnt
rapport , i ns iind a 11 ppg ift riir:tndc i n ,.; tii llni ngF<s k.vld i ge, u lc
h li fne och till ;;tii<leskonm c t.i ll fi ls tnin gstjen Ht i flottan in 
~ krifno lH; \ritringHIJJ iill . 

2Dii ( l. O. - T o rpcrlh;\te n \' i n d s kall sii.tt.:LH i sj i i n d n n l (i 
illll CV:l.l':lll t !C JIJ [llt fl.d . 

2! 11 (r. O. - K an o n h:'\ te n ,\l fil i ld8 h cHt.,·ek ni ng '" t' und er fii 
resLåend u cxpudiLiun q varlenln a::; tt Hhttinn C' n . 
:1011 U. O. -- A kor vette n Hrtld cr unele r de tta fart1'gs i ( i. O. 
2ti3 auiJdallda ex pediti on ,;kola fö ljand e o l'ticerare . tj e nstgöra: 
kapt e ne n , fri l t. U. C. K. Sp:11TL', löjtnn.nt e mn C . I I. A. Lee h e 
f1 ·i h. C. 1•: . L. Liljennant.z, <:. R Ntar<"k och J. U mfstriim , 
:;nm t und erlöjtnn.ntorn:t C. 1\ . Hc rn Htrii nl , J. A. F. Eklund , 
'l'. W. J\ l. Lii.bcek , C. O. I la fström , 1 I. O. Elli oL oeh fril1 . K 
1\.. l'allns t,ie rna. 

A krm o nbi\.te n Svc nsksnn<l nmlm dess ge nom ll)'Ht> niinm 
da U. O. anbefallda. c.xpedil ion sko l:c t.jl•ns tgöra: liijLnantC' rn a 
grdvo C. A . P o;;se oc lt A. L. !Iol n, cn . 

Cnrlskrona stati o n tillh örand e t j r ns tc u1:1n vid e1 1 · il~La te n 

s kall tj c ns tgii m H:'i HOin b rLygHinteml e n t å korvetten T~>dd e r . 
;)()l <l. O. - ( '.li den :l ka nonht•tH n f:l lmgnl s k:dl hi ssa s it t 
be fäl s tec ke n <l e u ~'' o"!t Hka ll kan onbåten inmiins t ra" de n 28 
i nn e va mnrl c m tu1 atl. 
002 (~. O. - Und e rlöjtnant II. O. Elli ot skall, m ed fdn t rti.
dand e a [ sin tj e nRLgiirin g vid exerci ~skolan, .i ktii ll At 1jen ;; t
gijra i't Rt.atinnen för öfri g t.j e nstgö rin g; löjtnant J. ]\[. Bolin 
de r s ka ll frtm och liiCcl d on 20 .Tuni v ara inkallad för iifrig 
t.j c n::;tgij rin g å ::; t:cti on en ; underlöjtnan t L. tf. (). J a lmkc skall 
tj en s tgiira såsow in struk ti o n ~offiee r för å G:crl skrona s ta tion 
t ill Hiirskiltl tj en st in Hkrifn e bovärin gs m cin . 

JO. :mil G. O. - Kapte nen frih. R W. Lonlitmens t jon s tO"örin o· 
i flottan H :-; tab s knll upph ii m , och Hko l:t löjtn antc nm 

0
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11. 

12. 

14. 

1 l i. 
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Nisscn orlt B. F. Holmgren , mr<l bihcli:\llanrlc af Rma Ljcnst 

görin gar vid s tationen. för Riirskildt U]l]Hlrag tjenst.giira i 

fiott.ans sta,h. 
304 G. O. - Marinin geniörcn C. E. G. C. Stuar t skall ställas 

till marinförvalLningen s förfogamlo för kontrollcring af till 

verkningen af ny ångpann:t. 
307 (+. O. --- Instruk tion för chefen å kanonbåten SimguL 

310 G. O. -- Torpcdillgeniören C. F. Elmervist skall sUillns 

till marinförvaltningens förfogande för att närvara vid torped 

materielförsöken i Cadskrona. 
311 G. O. - 1H slag å elfva uml erofiicerskorporalers vid 2:a 

okonomikomp:tnict anh åll:tn att vid sjökommendering till er

kännas rätt till kommendering i un<lorofficers sUill e. 

314 G. O. Torpcdingcni ör J. A. F . Arsenius boordras afrcsa 

till Köpenhamn för att vid örlogsvarivet rlcrstä<lcs und er 

högst tio <bgar af inneyar:tmlc l\f:tj m ånad inhemta källn C

clom om verkstäder och mftskiner samt öfriga anord nin gar 

för tillve rkning af torpedmateriel enligt dc närmare be~titm

m elscr marinförvaltningen cgcr utfärda. 

BlG G. O. Såsom elever i elen allm~inna kurs, hv ilken in 

stnnchnde höst komme r att taga :-; in början Yi<l sjökrigshiig

skolan, skol:t deltaga: löjtnanterna A. H. liiBiko, .T. O. Wal

lenberg, G. Ekelund, C. H . • \kennark, P. H. JJuitfc lllt, , \.. H. 

Fröding, J. B. Maij ström, Y. C+ib~on, A. G . Johan~son, C. E. 

H olmberg, C+. S. N. dc Broen och B. F. Hentersköld samt 

uml crlöj tnanterna G. W. Magnusson ot:h K. Noren. 

De af före nämn da officerare, hvilka icke re<lan blifvit 

placerade till tj enstgöring [t StockholmB station, skula nn

cler den ti<l <le gcnomg:\ den il"rågav;tmnde kurBL'll tilliliim 

nyssnämnda station. 
31!) G. O. l nHtrn ktion 

320 ti. O. - D:o 

321 G. O. - D:o 

fö r che fen :\ 
för rhC'fen {t 

Ll: o å 

t.orpedskolan. 
torpcdhi\tcn Bri s. 

d:o Yind. 

3~2 (i . O. Följ ande officerare skola tjcn ~ t göra å torped 

b:l t am e i torped~kolcaid e l n i n gen: {t torped IJ[Itc n B r i;;: chef. 

kaptenen fri il . L. J kerlticlm; kommL•n<l er:td of fin• r. nndc'r

liijtnan t A. T. R! om; å torpedbåten Yiml: ch ef. kapten T-L 

A. l\1 . Eneström; kommemlera<l officer, nml erlöjt.nant U. A. 

(i. T~mnncrhiclm: å torpedb::'tt.L•n N: r (i7: chef', liijtnan( G. 

Unu·er· å t.orpedbåtcn N:r 75: chef, löjtnant B. F. H olntgren; 

å t~ rp~·dh:'tten N:r 77: chef, löjtnant 11 . J . l\I. Tollsten. 

823 G. O. - Tillstånd för norske öfycrstclöjt nan Len C . .T. 

Anker att. egn tilltriid e till Y:trfvei. i Rt.oc·kholm. 

l\Iaj 
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1<i. :32~ U. O. - Torpedin g,•niiir J. J\. F. ,\rseniul:! placeras på 

RtockltOlm~ statiun och torpedingeniör C. F. Ellllqvi ti t {t Carl~

krona ~tatiou frå n orh med den l Oktober. 

17. :Wö G. O. - Bif<Lll till c . o. k:tm1nar~krifvarcl•' . W. A. Ljung

berg,; anh åll an att nnd er tjen Bt lcclighet få yistas utrikes. 

ltl. il2() <..+ . O. -- Kaptenen JI. J. T. Krook skall vara ch c.f å pan

sarbåten IIiltlnr under detta fartygs i <l. O. 113 anbefallda 

expedition i st iLile t för kaptenen frill. U. C. K. Rp:trre, som 

trå n don H n. ko t n tnen<lcring afgår. 

il27 U. O. - Kommendörkaptenen af 2·a graden H . U. La

gcn;rantz ~ kall t.jenstgiim i marinförvaltningen uneler den tid 

komn1 cndd rkap tenen af l:a graden 'J'. C. "\. 8allll ~tröm p:"L 

grnnd af <<. O. 20il itr ,;j iikolllm c nd crad. 

i3:!8 <i·. O. - Torpedbåten .:\': r (i7 må ;;tiill:ts till varf::<chefc nl:! 

riir fognmle Wr ve rkstiil!ttnd e af tö rBök ltlCd acety l on~tnU

ka:;ta.re. 

:! l . il3 l l i-. O. F':mt!:'lii Ilande af cm b lem att i mån af uyan -

sk<Lffning af lJJankctter anbringa:; å do ex:tmelll:l- oeil afgång~

!Jetyg, l!Yilka enl igt fonnuli lr till > B.eglolllcntc för Hjömall s

k:hcnH skolon oc;lt •Heglomonte för utbildning af n.:~ol"Vbe 

fäl fö r llolt.an • ;;l;ota fö rse~ med embl em . 

ilil2 l:r. O. -- Order för ehe(on :\ kanonb:\tcn Rkn.gnl :ttt Cörc

tag:t yi,;sa luduingar åt h~·dogmfbka konuni~sion en. 

;J;)3 (i-. 0. - 8tahsin geniiir, SOlll ej pi\. grund af befattning 

i l:cnd inn ehar högre vänlighet , s kall å rmcke n på hvardc ra 

sid:tn af kragen l>iira ell gulclg:Lion :tf :l,, L"lll. breeld ~amt en 

. gnkiHtj ema (modell ). 

il3-l G. O. - .'\[edgiJ\•ande :lt kaptenen vid Uarl skrona artil 

lerikå r H. Kjcrmlf att dcll:1ga uti innevarande å rl:! 8tock

holll t'"'c"k'ul crs sallJfiilda öfn in gar och krigsöfningar oeh för 

det ta itnd:1 illt0tl Gillbarkera i\. kanoniJ:'tten Urd den l1 Juli. 

3il5 lf. U. - Torpeclin gcniören C . .F. Elmqv i ~:>t skall för dol

L:tgancle i to rpodskolanH iJfningar tjcnstgöra ,1, logementsfar

tyget Eu gcnic twdcr detta fa rtygs genom G. O. 101 anbe

fallda exped ition. 

ilBG G. O. - KanonMten Alfhild ~:> kall vid nellg[mgon till 

Carlskrona rnc<llaga en del krut och ammunition. 

:! il. B-t:l G. O. - Torpedlxiten Blixt slwll under e rforderlig tid, 

dock ej iifverstigandc 14 dagar, sUdlas till afdolniugschefens 

fö r Hkjnt~kolcafdelningen fö rfogt< ndc för utförande af skjnt

öfningar med littt ss. lmnon und er gång med 12 knopl:! fart . 

;)~B G. O. -- Kommendörkaptenen af 1::1 graden J . ·w. L. 

Sidncr skall tj enstgöra såsom chef för sjöförsvarets kom-
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, ·mntloC'xpcditiou f r:"tn ot:h Jll l'<l d e n 5 Juni und e r d e n tid 

kuJIInJ ClH1iJrkaptcnen a l' 2::t g r. g rc [yc J L D. :\l. Httllli lton ål

lljut c r tjentledighet. 

~2:3. ;1-±4 <f. O. - Bifall til l komiiJCIHliirkaptencn :t[ 2:a g mden 

grofl't' 11. U. i\1. J L<w,iltom; auh[Lll:w om on n1 å nad:; t;jc n:; l

lc' digh ct. 

~f>. :;.n O. O. - Liijtnant O. l ~. LybL'e k ;;kall fr:'\n och 111 0d ~~ 

Juli tjcnHtgöra ft prtnHarh:'Hcn Oden i :,;tllllet fi.ir liijtu:<ntc n 

(:. \V. Nii<lcrlund , HOJ Il g:l g rund al' beviljadt af:;kcd Crå 11 d e nna 

k Oill111l'IHle ring afg:"t t t . 

:! Ii. :353 U. O. - Till ;;tiln<l Wr :l :n c ntl>lJHl:-;ka und cr8:'Ltn,r :tlt öf

vo rvara prof>:kjutnin gar å l'a rl:;krona varf mot p:Ul Ha rpl:'tt 

fr å n finoa11 Krupp i Et:fil' IJ. 

:35 b U . O. ~- E n 37 nJ tll. :;:; . k:wnn n1 cd t ili !Jiiramle tre l"ol 

,;kall m odföras å panH:U"hå tc n '!'h or fiir för::;ök . 

:Jfl7 (~. O. - Löj tn:mton v id C'ttrl:;krona artillcrik i't r K 1'\n rd 

lund s kall fd\n oclt m ed <l e n l Ju11i .tjcn;;tgöm vid :trt.ilkri 

,]oparh'nwutrt :l yarfvd vid flottan:-; :-;t:ttiun i C:trl:-;krona. 

:15R t:. O. - CarlHkruna :;kylLe WroniHg Jn[L till:;vidare f:l an

v;t.nda tluttanH å Lincl]J<>illll'll in<JJII V[l,rl'vet belägna :;.kjutlJaiHt 

{t du titkr Ot;h enligt d e niil"llmru förc•Bkrifkr, :-;ont af ::: t:Liion:;

hefitlhaharen i Carlskrunrt l!l Odd e las, och nnd c r villko r, d e ls 

n,(.(, umkost".H:tdur ej <lc ri g0n OJll :foror:-;ak:t:; kronan, d e ls :tU 

s kjutöfninganm k Ollilil a ·att. ledas a f ofllcor v id flottan e ll e r 

n. rn1een. 

31;0 G. O. 
tid , för [\in;ök vid n t rcdandc :t[ vi s::;a frågor riirando to rped 

n~:tteriulen t<ltt till Jnarinfiin·:cltni ngcnH furfog:<nd e intill för

Hiikon !Jlif1'il afslnLaLk, do<; k oj längre iin till oc l1 111 0d d on 

Jr, ,Juni. 

'l'orpedh:ltc n 1-i:OliJ\'1, Hk:J II i sWill't för torpcdb:'i LL' Il Blixt 

dl'n :!H inne1·arand o n1 tJ.nacl :-;tii ll:t ::: till afdelningsehcfen:; Wr 

:-;k;j n t ~kohtll förfogande. 

:\O. :\ri7 U. O. ~- J\.:mliJJ:tr:-;krifva.rL' n yid fiottan:-; <"ivibtat. N. F. 

l .ag-el' ltollll :--:kall t.jun::;tgi)ra H{\Hf JJll fartygHi r dl'Julon t å koi'Vl1 t· 

loll Halder Ulld e r d es::: genOJJI (~. O. 21):; allbe fallda expedi 

tion. 
:Jiiri ll . O. - K aptone n vid C:u!Hkrona arLill e rik ih frih. IL 

U . l\1. \\'rangel s kall d e n 11 .Augnsti fri'tntrilda Rin Lj e nstgö

görillg som adjutant h us !Jcfii.lhafvnJHlc amiral e n i Cm·IHkrona. 

Kapten vid näl!lnda k å r A. F. H. \'Oll f:-ichiukol slmll fr:'tJl O<'h 

med d e n 12 i :::amm:t m :"ma•l Lj en;;tgöra som adjnlant ho~ 

sagde bofälhafvandc amiral. 

!\la j 

Juni 

Bl. 

l. 

G. O. 10(10. -- XXL!l. 

:37() fl-. o. In sLr u k t io n (ö r afd e l11 i.ng:-;el,cfe n fö r minafde l-

ningPn. 

B71 G . O. -~ Ti!J ,.; Lå nd fö r t~·:-;k:t fl ottan,; l :a torpedbåt:;e:::ka

dcr att !Jc,.:(ik a Ntnckh ol!n . 

:l7::l t+. O. - Jn ~trnkti•m fiir hiigs tc hcfilllmfvaren öf:ver C :trl :::

kmna heväring~c.-;kadcr ot:h bJ HtP:; kad e rn. 

:375 ( :. O. - P. l\'I. angående lclc[u nmate rie lenH h a n,l!Ja[

vanclc p:"t e n tillfällig te lefo nsta t io n och tillägg till l!älllwl:t 

l'. jVf. s kola läJHl:t ti ll efte rritttelsc vid innevarande :il",; öf

nin ga r vid Stue khnlmsc,.:kadc rn. 

:!. :3711 n. O. - Bifall till unde rl öjtnant C:. Lind:-;str tims an!t iUin.n 

0111 sux !llåna,lcrs utr ikes tj e n:; tl orl ig l, ct [ör s pri\ k:::tudic r fr å n 

oeh m ed d en 1 OktolJer. 

:lHO (i. O. - U n d c rl ö jtn:lllt<'n ~ - B. ~mt<lin skall vid tokni 

s ka hiigskolan såsom ,.;pot: ial c lcv i änmet tcoreti:::k oc h prak

ti~k c lckt ri cit.ets lilm dciL:lg:t i <len kurs, :;om nii;;ta hö::;t Lager 

s in bii rja11. 

:lH l G. O. - Följ:Lild c ofliecra ro skola från och m ed d e n l 

nilRtkommandc O ktobe r nnd er ett {tr, m ed nmlnntag fiir d c 

tider, då rio p:'i gmnd af ntl:iird a rlc G. O. äro sjökommencle

rade, tjenstgöra: i 111:trinl'örva.ltningen : löjtnanterna Ch . .L. dc 

C l1amps och K. Wes ter; i flottan:; stab : llijtnantema C . F. W. 
Hi hen. O. K L:.· bock , K lliigg n<; h B. F. TT olmgren; vid Cm·ls

krona :-; tati on: i cxcrcis:-;kolan: löjtnantcma J. F. Fri b e rg, 1 ,, 

K .~rn el iuR, A. :\Ic i:::ter, .-\. Prytz, .\. . B. C. J. Lagercra.ntF., 

E. J;: . Wahlberg och grefvc U. (+. A. L c11·euhanpt, samt un 

rl e rlöjtnanterna ,\. Hägg, J[. C. F. af Kl e rcke r, K Poppin:;, 

;\. K T.nl e n, O. A. t -l. Dr:mn e rhiclm, C. G. Brodin och U. 

J. Malmgre n ; vid sk oppsgoRso ld reu: löjtnanterna A. G. von 

JJom oeh S. J. Dahl ; p:\ v :trfvct: löjtnanterna H. E. Ryd
ström och J . l\1 . Bolinde r H:1Jllt nndc rlöjtmmtorna N. K F. 
Se lander nc lt A. d c Hrun ; vid st:<tioncn för öfrig tjcnstgö

ring: liijtnantc rna f. 1'. H. :\'onnan , G. R f:-i tan:k , J. (:mf

Ht riim, B. R. von s,-dn\\" O<" h ,\ . L. H olmen ,:amt nud erlöjt

n:mtcma K .\. 1\o rn st rö nJ, T. \\ '. 1\l. Liihcck, C. O.Haf:::tröm, 

Il. O. Elliot., frib . E. K. l.'almHti c rna, J. ·':l. SYinhufvnd, J . K 

U. Carl s:-;on , C. F . Tham, E. l f. Bergmark, H. J. Chri:::tersnn, 

C. (1. A. Sy!vamler , D . l l. J,inclblacl, L. S tackoll och L. <: . 
O. Jalmke; Yid Stod:h ol m s ~t[l,t i on : i oxer <;isskolan: kapto

nem a N. S . T . Ankarerona Ol:lt II. J. T. Krook, ~:1.mt löjt

n :mtorurt (:. ~l._;ngcr, T . ,\. Nis:;e n, .11. J. M. Toll ::;ten och fril1. 

L . R von Stcdingk; p,\ vari vet: kapten en G. IV. Ljungqvist 

oeh löjtnanten, gre[ve C. , \.. Posse; v id s tationen för öfrig 
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tjt•n,.;lgöring: kaptL'llC'l"ll<t (' .. \. O. ~lulin, ('. t~. Ci . . Krmpfl', 

U. 'J'. Kraak och Il .. \. Kralt, liijtnnnkrn:t l+. de Brun, F. Ci. 
E. .1 \P rp:m::tn , C .. \. Il. \ ' irgin, fri h. C'. K L. Liljencrantz, l l. 
\\"ijk och grcfn· 1:. ( 'ron ;.;tl'dt samt nuderlöjtnant J. J\ . F. 

l·:kltulll. 
K:tptenen frih .. \ . . \. C:oOll lie:·nwlin ;.;kall l'ri\n ""II tned 

dL'Il ] näNlk<lllllllHlld(• (\l;to!Jt•r 1ii\N vida re t.jL'll"tgiira H:lHO ill 

inl'mmn.Liun"uflic-er vid l!lltlerhl'l'iliNHl,olan å 1-ituvkltu lnt H ot:t· 

ti11n. 
r) . :\Kl (i. U . ~ :N \· >illHtntldi nn fiir ill'Yiiringen;.; iifnitl gftr yjd 

l'arl:-;kroru1 :trt.illcrikån ;.;kall lilnd:t till ri'terräLtel;.;e fi>r IH' · 

,·ilringcns öfningar Yid ~:unnJa. k:lr santt ingå Rtt.KU I1l l>ilaga 

l\' till U. O. l lö af den :lti :\l:trH J:-i~J7. 

:l:->7 (l. O. -· Bif:tll till kaptrn l'. (; .. Fladts :tllklllan om tv:1 

111:\wtdero utrik eo tjenstiPdigllL•t fr{tll och Jn ed den l Xt>\'C'Jll· 

[)('r fiir Hkiil:tntle aE egn:t nngL' iilgenltctcr af o\nll('riig vigt. 

(i. :\KH (i. (). - Fart.'·g:-;intcndt•nten å pans::trb:\ton Oden o. o. 

krtilllll:lr;.;krifntrcn K. l•'. Lu ndotrönt ok:tll lJCtmlrno .in"hill:t 

;.;ig i ('nrl;.;krona den 211 ini\C\":t r:tnde ndnad J'ö r \'itll:1.>!;fl!ldL' 

a[ o n tll'l Wrl>credande arlwtcn m c·d pan sa rl! i'tten~ ntrtJ~t .J till p:. 

K. ;;~1 1 (;. O . - Jlcn lurpcdkr.l'ssare, "''"' enligt U. O. 1\:l dt>n 

2S ;.;isUitllle Fehm:tri ,:kall tillhöm ('arl...;knm:c huyilriHgHL'~ka

<k r, ;.;kall \':tr:l , (lmcll »; kaptL'Ilt'l\ .J. \\". L:<nnn~tiema skall 

\':Lra c lid it IJemiil,\t- torped kr~· s:<:trn; oel1 :-;kall ehci'L'Il h iNsa, 

;.;i t L l>eltil:-;teckL'll dc11 :!t i inn cvam nde Jn[tnad, ill' ltrd ter t':t rt\·· 

get skall illlniin::;[ra,; dl'n l d e rp:'i fiilj:tnde Jnli . 

:"t ny,.;~nii11mda. f:trh·g ::l kola. tjcnstgö ra: liijtmlllt. .\. :\kiokr. 

nntler liijtn:mt K ,\ . 1\em,;tri\ nJ samt, från och 111 ed den J.l. 

.\ ngn;.;ti , liijtn:mt 13. [i. llnluJgrcn. 

:\\!:3 (~. O. - InR[lL'klion III. III. ar Nkjntskolca.Cdolningell; k:t· 

nonhåku Urd Nkall afg:'t till !-itm·ldwlm [ii,· att den :?:l lil'll· 

lll'H tiirenas med :-;trwkli•Jintsc;.;k:tdern. 

:l!H (~ . O. - lnspL•ktion 111. 111. :er :-;tucldJP1ms l>L'\'iiritlgH:tf· 

dclnin~·. 

D. i.lDö u:· O. - Fiiljande rc;.;o n ·ortkc•r;.;n,spir:wLer ko1nmondents : 

<L panNarl>:lten ~ionl: K. R JkrgeHtl ahl. J. E. :\lenal\llcr, K. 
L. J'eters:<~m och .\. B. ,Jol~:tns;.;un; å pansarb[tll'n OdL'II: J.;. 
K. ELison och O. ~. lhhlqyi,;t; till L1eltagandc uti gcnon 1 l+. 

O. 101 anbefallda mincringsöfningar å miuposition, p:'t loge· 

mentsfartyget af C h:tpm:cll: C. U. A. An·icl;.;sun oeh K . H. 

Graf; samt till dcltng:1ndo uti genom ~:tmma l+. O. anbcfn.lltla 

torpeclsJ,ula, p{L Jogcmcntsf:ntygct Eugeuie: C. l·'. G. Hidder· 

stad oeh G. O. Lange. 

.l u ni 

tr. U. l! iti(J - ::'\XV. 

Il. :\!17 (;. <). -- [n~trnktion fiir c hC'i'cn å kon·otten Frcj:t. 

1~. :Hl~ t'. O. - Fn;:;tst:illel;-;c af typer till fördelningsböcke r fiir 

;.;tridsfa rh·g. Fönlclnini!f'böcker, tryckta å tunnare pappl'l', 

till priN, ,;om framdel es l!Jcddolas, okola utlemn:1s ti ll de ofli · 

t'L'rare, som Yilja förskaffrt ,;ig egn:t fördelniugsböcker. 

i39U U. U . ~ Följ:tndc rooervnnd c rlöjtuantor, hvilka blif1·it 

inkallade llcls för fnllgiiramlc a[ pmkti~k tjenstgöri ng, dels 

f'iir gC' noJ ng:kmle af n•petitionH\.ifning, skola tjonstgöm: å pan

H:! rlJåtcn Thor: U. J r. Honsted t; å pansn,rbåtcn < h1on: (J. L. 

Schollin, J. II. NilsHon oclt C. F. l'lomgren; å pansarL[tten 

i'iiord: l l. 13. Y ll<tn1berg och .J. W. Ripa. 

t:L -Wi) ( 1. O. - - "~ kon·cttcn Freja under dess nu fö re,;tåondo 

cxpt•dit]l)n skftll dl't antal mnn , hyarmed matrosafLlclningcns 

rekrytkurs lm<lNHtige r l il2, fylla,.: med beväringsmän samt, 

dl're,.;t tillg:'\ngeu p:\ bcvllringsn1iin i öfrigt Rå betingar, d et 

cul igt korvettens bol"i.i.Ltni ngsl i sta bo, tämda antalet af 17() 
1n:m, utiifn·.r de ofv:mniltntl<l:t l<>:.l, f.vllas nw•l beväringsmiin. 

1. -1. "10-1 U. O. - BesillLnini!"liNtan å p:tns:u-bi\ton Thor skall öka;; 

IIIC' ll -1 lwrniJli\H:ue. 

40ö U. O. - 'l'ill;.; t:llltl fii r Jirnma F. 1\:rnpp,; re prese ntant, 

i11ge11iör \'l'rdicr, :tlt under 1·issa profskjnlningn,r å Carl s krona 

1·art (•ga tilltriide till tll'IHalil!ll:t . 

lfl. -10!1 (;. O. - Difall till he\·ilriugsnHt iiiWilo N :r 421 72/n, anh:\1-

lan 0 111 l dagarR tj e ll>::tl cd ighcL fö r alläggande af ex:\m e n i 

:1 n g lll1Lokilllä.ra vid ötol'khul lll s navigatinm;skola. 

lti. J!O U. O. - Kommendörkaptenen af 2:a gmden TJ. !T. :tt 

~illön ,:kall från odt llll'tl 25 d()nncs tillt:vidare tjenstgönt på 
!lottan,; varf i C>trl:;knma; kapten S. A. 1\.. :\!att och D::tg 

;.;k:dl l' rån oclt 111cd srun111:t da.>!; tjcnstgiira som adjutant ho:; 

l'ill'fi'U för nllllerofLi~e rs· Pch Hjiimanoki'tre rna i Carlskrona Ull· 

der dl'll tid ordinarie innL•ha[vrt ren af Lefattningcn iir sj ii

komm('lH lera< l. 

~12 (1. O. ~- Från log·L' rllent:::[:utygct Engenie skola aEpollet

tL•ra,;: underlöjtn:lllt l L W ernstedt den J 8, samt nudcrliijt· 

na,ntenm, frih. K K. Palm,;ticma ocll E . Poppius den l~) 

dennes. 

1~). -lo13 ti. O. - J\lariningeniör C. E. h. C. Stuart skall doltaga 

i bcoigtningen af torpodkr}·ssarcn l'silamlcr. 

414 t~. O. - Kanonbåten Slwld skall förläggas under repa· 
ration. 

20. 417 G. O. - En af pansarbåten Göta's ångslnpar må ntl,:\nas 

till torpedkryssaron Ömen under tiden för Carlskrona bovä
ringscskader. 
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G. O. 1!)00. - XXVI. 

21. 41H G. O. - Prws:ubåten Uöta s ka ll från oeh tned den 1 

Juli upp!Hggas och förläggas und er reparation. 

41!J G. O. - - L öjtn:tnt A. G-. af Kloreker ställes till m:trin · 

förvaltn in gens förfogande för telegmfering utan t råfl. 

420 G. O. -· .Fii\jande off-leerare vid Carl s krona rutil\ erildtr 

skola genomgå dc kurser vid artilleri- oeh ingcniö rhögskolan, 

HOrn d crstäues tftga s in början instundande höst, ncmligcn, 

Allmämta artil leriknrsen: undcrlöjtllantc rn a A. E. Am nnd son, 

E. N. Larsen, s. E. Svensson, R A. Graf~trörn, V. H. Non

man, S. O. A. Chri :;ten son, G. J. Nordqv ist, N. O. J. L. \Val 

lenins, I. Wollin oc lt G. E. P. Nordueck; sam t Högre a rtill e ri 

kursen: löjtnan tcrnrt H. G . 1\Ia\mberg, E. Lindborg oeh N. J. 

C. Eckerström. 
421 G. O. - Logc tnentsf:t rtyget 3 L s lmll tillhöm rtfdclnin

aen fö r to rpedskola ns öfnimrrtr. 
422 G. O. - Kapten cma ~ (~ . H. Lidboek och A. Odclbe rp: 

skola öfvcr vn,ka tryckningen af tillägg till farlef lRbeshifningn.r . 

22. 423 G. O. - Lijjtnantcrna T. A. Nissen ::; och D. F. Jlo lnl

grens tjem;tgö rin g i fl ott:tns stab skall npphörn.. 

23. 424 CT. O. -- Danske öfvcrstelöjtmt n t 'L'uxcn m:'t i och för 

s tudier i flottans arkiv ega til l t räda till fl ottans v n. r f i Stoek

hohn. 
25. 425 G. O. - Angående rikets indelning för :tutagniug af man

skap för flottans särski lda stlltiouer. 
428 G. O. - Kapten D. A. Kraft skn. ll tjen::;t.göra som adju 

tant å sjöförsvarsdepartementets k omlll:mdoexpcdit.ion. 

42!) G . O. - Kapte n N . . K Anderssull skall under s:\väl bc

väringset<k:tderns som knstesbtdcrns öfning:w utföra fijrsijk 

med te legrafering utan t råd . 

27. 432 G . O. - Löjtnant C. L. Key skall för bcsigtning oeh 

klargö rin g af apparater för telegrafering utan tråd ställas till 

marinförvaltningens förfogalHle från och med den U till o._; h 

med den 12 Juli. 
434 G. O. - Chefsfn.rtyget Drott skall utgå på t1·å månaders 

ex pedition. 
28. 43G G. O. - Till st.ånd för föl jande offiee ra re att, bära e[tc· r

nämnda utläml;;kn. onlnar: kommen dö r O. Lindbom och kap

ten A. Ekström såsom ofticcrarc af Iranska h cder slegimw n 

samt kapton A . Ekström. såsotn ofll.eer af Luxemburgska c k· 

kroneorden. 
30. 43~J G. O. - Fastställelse å ritning till 2 1 cm. ilalipansar

granat M/!)8. 
440 G. O. D:o å d:o till d:o af tackjcrn . 

441 G. O. - D:o å d:o till 15 cm. d:o af d:o. 
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ilO. 4-li.l (;. O. Clwf~l'artygct ] lr\Jtts Lesiittni ngslist :t skall iikas 

n1 e• l :2 L'ldare ot·lt 7 hornbl[t::;arc. 

4-b4 G. O. - l'atumrhMcn Thor sknll dctaclteraH ti ll Stoek· 

ii!Jlm fiir duckning sn.mt <krcl'tcr i\tc r fö rcnas me1l eskadern; 

h ijgste bdi\lllaivarcns lJefiilstc._;kcn slmll u n der detacheringen 

h i ~,;n.t> tL n.nnat af CHk:tdcrns f:trtyg . 

2. -b.J,Ij ti. O. - l':tnsn.rhitte n Svcf\;: ång:-; \np:tr Hko\a IJJHler inne

varamla i'tr::; ltcvli ringsiifni ngrtr til ldelas lugc tHe nt:-;far tygct 
1-'t·.oekhullll. 

·1-17 U. O. -- Jw-;lruktion för f·hcfen :"t c h.ef::;fart~·gct Drott. 

4-bii (i. O. - (ifi·L·rdi rekW ren· IL H. Lill ichöök Hk::t\ 1 ufrc:;a 

till En.~l:wtl ocl1 [crank rike f"ör att ::;ö lm inh c nt ta när111arc 

blnnedot tl om :;enare tider::; [örbitttring:tr och l'ntnt steg i n.I

HC'CtHlc tt krig~fartygi:i Uy~gandc. 

"· -b50 (i. O. - LogcntentHfart_q;et :-llockhol lll , al'scdt för 500 

nwn lwvoiring·, skall furts:ltt:c :-; in 1111 p:\.g:lende ex ped ition fö r 

:1ll m ed l;anunJJ[ttt·n LJrd bi lda en :tfdclnin g, Ca rl:;krona bc

l"ilri ngH:t filelning fr:"tn och 11 10d den 14 Augusti til l oclt tu cd 

den 2D 1-'cptemlJc r ; å kannnht\tcn Unl skola tjcnHtgöra: cltd, 

kapten N. i\. K. Natt och Dag; koutnt cnd c.; m.-l o nfLkcrare: 

liijtnant .J. O. \\'ai!Pui.>crg och Dndcrliijtn:wt J , E. (i-. C:trlsson. 

·liJG U. O. Bifall t ill kas:;ör K W. Niider::;todts a nh i't llan att 

Jl"llll e r HOntesle r få vi8tas nt.unt de fiircnade · rikL'llfL. 

4. 'iCi4 <i . O. - Tillstånd för engelska mn.rin:.Lttach6c n Captain 

l l. P. Williatns att bese flottans varf i Stuekhol n1 uch Carl l:l
k rona. 

,!(j,, (i. O. - k udring i fö r hiigste hefälhafvarcu utfllrdad in

stnlktion . 

"· -lt ilj G. O. - Und e r de n tid ti ll g:lng lJ ln.nd flott.ans officers

ot.:h lltHlero[fi ccr:;ldrc r icke JinnL'I:l för t ill siittand c af bcf:Ltl· 

ttingc n s[tsun t signa l- oeh prcjlli ngdoflicc r å fortet Kungsho i

IJJ OJJ skall e n uJiicer af Crtrlskromt artillerikår fOro rdnas att 

noimnd:t ltcfattning uppriittl!:Uia. 

-Hi7 U. O. - ,\ng:\clllle vis:sa :-; kjtltningn.r med · karbin, itvi lk a 

skola vara :tfslu tadc af beviiriJtgs tll iimtcn före ku steskaderns 
ö!'ni ngar. 

-Jii:-i (i-. O. - Und erlöjtnantc nm .J. A. F. E klund och L. U. 

O. .Jalmkc skola fn'\n oeh m ed deu !J <l e nncs tjen::; tgö m å 

log-r men t~ fartyget stuck l to lm. 

-l-7l G. O. - Bifall ti ll cxtm m:t riuingcniörcn 'l' . (;. Nyst.cdtR 

anhållan :ttt under ::;cmoster få Yistas utrikes. 

t) . -l74 G. O. - Kaptonen vid Carlskronn. art.-kår J. A. Edström skal l 

::;{tHOm elev Joltaga uti den allmännf\ kurs, hvi lken instundand e 

ltöst komlllcr att tag:t sin hörjan vid sjökrigshögskolan. 
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7. 475 G. O. - Bifall till konHnCIHlören A .. 'L L. P~dande r::< an· 
h illlan att under semester [å t illb rin ga 14 daga.r i Finland. 
±78' /2 G. O. - Bibll t ill afclclningschefem; för torpedskolan an
hållan , att l ogementsf<trt~·gc t Eugenie m åtte få unde r :"tte r
st:1cnde delen af pågående expedition hetraktas s:\som icke 
salu tpligtigt. 

l t. ±83 G. O. - Förrs.kri f ten, att vid f'toc kholm scskrtdern LWd 
styrlms större fartyg nml er förestående kri g::<öfning, s kedet 
A, utom allmän farled ej få fm mgå me<l llögre fa r t itn 5 
kn op, må meddelas bcblhafraren :l. Blå styrka. 
-lö-l <.+, O. - Korvelte11 Raga :;kall efte r åte rkoms te n till 
Garl :;krona. upplägga:; och nJmönstras. Fartygschefe n, kadett· 
oflicerarne, läraren i navigation och löjtn:1nt A. U. af Kl e rc
kcr skola jemte ka<lcttcrna afmön,;tras den 2 .-\uguf-lti, hvrtr· 
efter sekonden, kapten J L. :Lindberg samma dag skall i egen
s kap af interimschef öfve rlaga befälet å korvetten. Kanon
båten Skuld ocl1 torpedb:'lten X:r 73 skola från och mecl <len 
3 Augnsti under omkriug l mån ad ställas till kou llnendiir
kaptenen af 2:a gntden IV. Dyrssens förfogtm ue för att af 
honom, i ege nskap af ledare nJ ~jökrigsskolan~ öfningar an
viindas för kadetterna~ i 4:e, 5:c och G: e klasse rna ö.fninga r. 
Kapten H. J. 13. <.+nlda ~kall vrua chef å kanonbåten Skuld . 
J(a,lctterna i skol ans t re li.igsta klas~CI· skola under ledning 
af en lmdettotlh:cr, hiträdd af löjtnant A. n. :tf Kl c rcke r, 
ef te r afpoll e~teringeu [n'\n kon·ctten Saga till och meJ den 
17 Augnsti ,-{,1 Carl ~krona ~tation fifvas i h:'\tan; hrtndterand c 
m . m. samt den 18 i t:<an •llt fl månad erhålla permis,;iou t ill 
den l Oktober. 

13. -JH7 E . S. Till n'Ren·offkersaRpiranter på ett å r haha an 
t:1gits följande sjökaptener: JI. P. Nnntltotn, O. K .\ . Zackri 
~on, 13 . A. L. Kjellmodin, R . E. Tltclen, G. liedhäck, J. E. 
Lund ell, C. F. Halen, i-:l. J. lsb<~rg, II. A. Nilsson, K A. Pers· 
son, C . .J. "\. five nsson, S. Presto, T. Hen man, A. O. ,\.Th or
man, C. T. Lej dström oc h C. J . Y. 1\loberg. 

H. -l8 ~) G. O. - Instruktion fiir kommendörkaptenen af :2:a g-ra· 
den IV. Dyrssen i egen skap af ledare af kadetternas öfningar 
å kanonbåten Skuld oclt torped båten ='l:r 73. 
4U l l+. O. -- En krigsöfning skall företagas under tiden 5 -
7 öeptember; viceamiralen fr iherre F. \V. von Utte r s kall , 
med bibehållande af befattni11gen såsom bcfälhafvancle ami
ral i Carlskrona, tjcnstgöra såso m öfvcrstridsdomare vid denna 
krigsöfning; högste beftillntfvarcn öfver kn~teskadern samt 
afcl elningscheferna för Carlskrona minerings· och bevärings-
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afol clni n.z:u Rkola frfm oe h mcll den 8 till och med de n 7 
Hamnut rn i'tnad fiir ifn'lgavarande krigsöfning ställa sig, högs te 
hdiill:afvarcn nmle r iifvcrstridHdomarens och afdelningsch e fer
na under bdälhafvande am iralens i Carl skrona be fäl ; kritik 
öfve r krigsöfnin gcn skall föntittas snarast möjligt efter dess 
afHlntancle och i alla hän,le l ~o r innan <le i densamma delt a
g-Rnde s tridskrafterna skin gra ts. 

l (i. 4~3 G. O. - Tillägg till för afde lningschefen för minafd cl
ningc:n utEiirdad instruktion . 
4!J5 G. O. - Instruktion för al'clelningschefen för Carlskrona 
heYäringsafdelning. 
4!J7 G. O. - Kommendörkaptenerna af 2:a graden G. n~-rs

~en oc:h l'. J. Dahlgren samt kapten R. G. Liepe skola del
taga i Stoekholm"eskaderns krigsöfningar, de förre såsom di 
vi~ion~chcfcr oclt ledare fö r <le emot ltvarandra opererande 
~tyrkorna, d0n "enare såsom bevakningsehef. J,öj tnant,•n 
g refve R. Cron:,;tedt och underlöjtnanten A. E. Tyden skola 
t.jenstgöra 13åsom adjutanter, den fii rre hos konnnenclörlmpten 
Dyr::;sen och den senare hos kommenrlörkapten Dahl gren. 
VerkRtadsfartyget Ran och å ngfrtrtyget Km·e skola stäl las till 
L'SkacJ crchefens fiir Stockholmseskaderns förfogande fö r att 
under krigsöfningame användas af: öfverstridsdomaren och af 
chde n flir Blå st~-rka . Löjtnant 8 . J. Dahl skall vara che f å 
verk~t.adsfartyget Ran. 
4!l:-l ({. O. - Bifall t ill löjtnanten f rih . L. R von 8tedingk ;: 
a nh:illan om 12 clag;rs tjenstlcdighet för att vistas i Fin land. 

17. '!DH ( ;. O. - Underlöjtnant lT. 1\'ernstcdt skall genomgå 
g_\·m na;:ti l•himrek urs samt umle rl öjtnan t.erna H. C. F af 1\:Jerc:
ker oeh o. R ;\. n tlRta[HSOll Ra nl t löjtnanten vid Carl skrona 
artillerild\r E. c; . .T. EkstrO m inHtrnktörskurs; hvilka båd:t 
knrser taga ~in !Jiirjan vid g_nll nas ti:;ka centralinstitutet d<' ll 
l fl ~eptem ber. 
f100 U. O. - Kannnb:lten Rkagnl m å under några dagar an 
viLndaR till utförande af lt~·drografiska mätningar. 

20. 502 (\. O. - Om fö rlilggande i bereclskap m. m. af dc f:H
tyg, lt vilkrt tillhört ~tockiHllm sc~k adern. 
fi<);l ({. O. - Kanonbåten Eclda skall rustas för att fn"m orh 
med 14 1\ ugusti tillhöra Carl skrona beväringsafdclni ng. För
utom redan kommenclerad ch ef oc:h officer skall umlerlöjt 
na.nten f ri!J . E. K. Pn.lmstierna t.jenstgör:< pä kanonb:H c> n. 
·Föreskrifter an gående beväringsrniin:; fö rlUggande å densamma. 
1\.anonb:\t tillhörand e C'arl skrona beviLringsafdclning Hk:tll vid 
förefa llande hellof stiilla~ till ~tat.ionsbefii l hafvaren s dersbLdes 
fiirl'og:m• 11' . 



Juli 

G. O. l UOO. - XXX. 

20. 50+ CL O. - Instruktimt för t;J,eflm å torpeLibåte n B ri s . 
505 G. O. - D:o för ~hcfernrt ,'\ torpcdbåt::m w Vind och 
N:o 67. 
501j <;:;.. O. - Tilhigg till instmkti11n fiJr rtfdelni ng~c h cfen för 
Cadskroua heväri ngtmfLlelning. 

2 1. f>07 U. O. -- Torpedki·yssrtron l'sil:mder sk all ingå i kust
esl< adem salllt kilwgöras föJ: profskjutning af lavott:tgo och 
torporltub m. m. A Jensamma :,;kola tjonstgöm : clid, kaJJ 
ton U. G. A. V. F lach ; kommenderad e o lli cora rc, löjtnantoma 
I. P. 13. Norm an, K. 'Noste r od1, fri\.n och m ed 14 Augu
sti, A. L. llo1I II 6n. 
5 0~! G. O. - Af dc resc ,·vo1llce rsn.spiran ter, h villm för när
vrtrand e tjens tgiim å torpedskolart J'iir rttt Ittbilda,; l'ö r to rped
båtstj enst, sk aJ J Ull JcomlllenlJ CI':l.S il lJ Vit rd e l'lt a f dc J::t kJ:tSS 
to rpeduåtn. r, som ,;ko l:t tillhöra Stock li o lm sc,; lmd cru och de r
efter kustcskn.de rn. 
510 G. O. ·- At sk i11i g telefomnate ri el Li lldcln.s knstrs kadcm. 
5 11 G. O. -- Instruktion för clwfen :1. kanonbåte n lJ rd fö r 
fi.i rd till C:ulskr01m. 
5 12 G . O. - l:a klassens sjömän , hvilka ombord k orn men
d eras i s tället för ntH] c roJ-IIco r~k orpml c r , sko la såso m tjcns t.c
vrtpcn bära hu ggare m ed t illhiimnd c lifn·m af fii r nml croffi 
cer sko rpor::tlcr faststäl ld mode ll , ko llliiiaiHle d e~s:t Jmg·g:ue 
nw1l ti llil örandc li Eremmar rttt ti llh:m drdn\ llas a f hckl ii<lnads
förn'\deu i enli gbet 1ne(l hcstänu 11 else r i Kong! brervet den 
12 tl: s. 

24. 51 4- G. O. - B ifrdl t ill kaptenen g rcfvc C. A. Elmm~viird>< 

anh[dlan at t . nml c r t.jcn,;t. lcdighc t [:'\ vistas n tom dc fii rcnad e 
rikena. 
515 U-. O. - Finske unde rsåten W. '1\t \\'astst.jcnta m å le m
nas ti ll triide ti ll fiottans varf i ~tockl wlm fiir atl. be:,;Oka flot
tans de r bofi ntli ga ark i v. 

2[>. 5 17 G. O. - Med en 25 cm. kanon, till hiirandc n{tgon af bc
vii ri ngscskaderns l:a k l. pansarb{ttar, s kall ut fiims profs kjut 

ning .rtf ett parti nobelkrnt. 
2fi. 5HJ G. O. --- >i-lköldmOIH må emot ersiittning sUillas till 

svenska segelsilll skapcts förfogande fr[m och m ed 31 dennes 

till och mc1l . ii Augusti. 
520 G. O. - lnstmktion för chefen å torpedkryssaren Psil a n
der nnder expedi tion för p rofskjutnil>,!!; samt för ntföran1lc af 

vi ss a f ö r sök. 
521 G. O. - Kaptenen O. U. V. I-I. B roman skall tjcnstgöra 
sl'isom chef för arti ll c ri<lc par tementet . vid fi ottall s strttioll i 

.Ttlli 
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C:u-lskrona und er den ti<l kapten en A. B. Jucl på grund af 
Kcmgl. hrcfvct den 20 d:s nppeli iU!er befattningen såsom ch ef 
för marinfi\rvaltningcns arti ll c riafdelning. 

ilO. 527 G. O. - Umlerlöjtllantema C. O. Hafström och E. Pop
piu s skol:L Iri\n och mrll elen 14 d:s tjcnstgöra å logements
fartyge t fitock lw lm såsom in ,;truktiousbefäl. 

Såsom fö rcsU\. ndare för sjii instrumwt- och s jökarteför
notden under flen tid inn chafvarn e rtf <lessa L>dattningar äro 
sjökommend erade s kola tjcnstgöra: vid Carls inona station: 
kaptenen, g refvc L. P. I-l~, milton , med bibehålbnde af inne
hn.fvandc hdatt.ning, från och med den l l Augnsti, och vid 
Rtock holm s st:tt.ion: lmptcnen l-l . J. T. Krook frå n och m ed 
det1 l ) i s:lln\IJa mtmad. 

ill. f>2D G. O. Tillstånd för ö[veringeniören J. A. Höjer och 
bynk ilden A. T. Uran lund att emottaga och bäm ryska 
ordnar. 

2. 532 U. O. - Ho ll ändske undersåten doktor G. W. Kernkamp 
uti\. letrmas tilltriide till flottans vart i Stockh olm för att be
sö ka <l ervn.ralll le arkiv. 

5fl4 G. O. - lVIeclgifvande att en del utilindske undersåtar 
må, i och för färd till och från en i varfvets dockrt intagen 
spansk å.ngnre, lmnnlls tillträde till flottans varf i Stockholm. 

fl . 537 G. O. - Dcslittningslistan å torpcdkryssareu Psilander 
skall ökas med 2 maskinistnnclcrotiiccrskorpral er och 4 eldm·c 
rtf 2:a ell er ::J ·e khtss . 

[>ilS G . O. - 1\ kanonbåten Unl skall transpm-teras manskap 
från Stoekh olm till Carl skrona [ör tjcilstgöring å kustcs lmd crn. 
5flD G. O. - Ch cien å to rpedkryssaren Örnen , kapten ,T. W. 
Lannerstiema, skall tillika vara elivisionschef för andra elivi 
simten und er kustcB kadcrns förestående öfningn.r. 

D. 547 U. O. - Kapten C. G. F lae!ts tj enstgöring i fiottans stab 
skall u ppl 1öra. 

10. 548 G. O. - Andring i den för ch efen å korvetten Freja 
utfil rcl ade instruktion. 

54D G. O. - Ett parti l 5 mm . krut må försändas fn'\n Stock
holm s ti ll Carl sln·ona s Lation mm! kanonbåten Skuld. 

550 G. O. -- Om upplö~ning a[ Carl skrona mineringsafdcl
ning. 

13. 5G:l G. O. - Kanonbåten Alfbild ;,; lm ll från Fårösund afhcmta 
300 st. oladdade 12 cm. granate r samt föra dem till Cark 
krona. 

51i4 C:. O. - C hefen å -korvetten Balder skall hi ssrt s itt be
fii l ste~kcu den 2 November och k o rvBtten s kall inmiin s traR 
d l' ll 12 i >;anr n1 a m:lnad . 
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C hdcn :"t k nnon h i\lc n Svt' nkkf' tnHl >< krrll hi o-;~ rr ~itL h d iil><tt•ekc n 

d en 2D Okto be r , oc h k nn onhå ll'n ~ krrll i n t u i in s t .m~ tl t•n :? :"< o
v e mbe r . 
i)tiii G. O. - Untle rlöj tmtn t ] l. \\'e rn slctlt ;;krrll yam inkrrllrrtl 

t il l t.j en s t giiring v id ( :rtrl s kron a stat ion till odt nt t' d tl rrgt' n 

t'i ire d en dag, ,]å lutn ~ kal l h ii rja lh'l taga i knr>< \'Hl gynt 

n as ti~ka ccntmlim;ti t ntet. 
f1 1i8 G. O. - ])ifall till rc ~ e r ynntle rliijtn a nt .\. S . S. Ca rl :-4-

s ons anhi\Jlan om 2 :1rs tj c· n><L ie tl ig he t f:ö r itlkantle af u tr i k t• s 

sj ii fa r t . 
~;7 il G-. o. - - Or d e r om nndl'rhe fiil och ge nt c n><kap, ><Otll fdn 

Stockh olm>< ><tat inn skall kn tntn c n ,lcras å k or ve t ten H:1ld c r 
oc:h Jmnont,'\ t.en SYe n skstmd nn dc r fii rcs t:\emk Yinie rcx pe

tli tion . 
5H-t (i-. O. - K an onhiit t' ll Skag ul m [t nnLkr m'\gm dagar :m 
yäntlas t i lluil'iir:mtle n.f fi irsi ik m ctl sliip not i Yl'tl'nsknp ligt s _l'i' t<'· 

iiRG G. O. - l1iE:tll till kftp ten c n ll. J. '1'. Krooks anh :"tllan 

att m td e r ftt strrtionsbcfiill m t'va rc n be vi lj ad tj en ,., tl e tl ighL' t t':'t 

v i><tas utom 

r>R7 G . O. 
k m ton b:1 te n 

petl it ion. 

Ll c förcna•lc rik e na. 
_ l'an sarh:\te n ]~ j ii m~ [m g"l llp m tt n t.l i\t ta>< t il l 

A lfhil d tmtlt~ r dt• tma k:mnnhåt,; nu p itg:1ell\le t•x-

5fll e+ . O . - Korve tten B:tld c rs li'> l'l11. kftllOn m ctl l:n-ett:tgc 

oe h t i llbeh ö r m :''t und e r 111 1 t'ö resti tcHd o Px pcLl iti on qv n.rle m

nas ~1 s tn.ti (nten . 
5D2 (_-l . O. - Afll e ln in g«ch cf<' n fi\ r tl Pn U\r skPpp><gu><~ :11'Jt C~ 

öi'n i tw nt r iu<t.ado :>ftlc lnin g Rka ll ncdhab sitt b e f:iilst eek c n d e n 
31 d~n nes . Öfningssk e ppen J a r r:tmfts oeh i'\ :cj a<le n ~kuln 
d e refte r förlii.ggas i 2 :a h c red ,.,k :tp orh :tfmön s tra R t-mmt ~t.: Li l:v-: 
LiJI ~tation sbefäl l tafvftrc n s i C:ul s kmna l'iir fogandc [ö r s kt' J>P"
gossarn c~ öfyan tle 11tH kr d e n t id n [ i nnn·arn mlc h i'•>< l l t:l.n 
~ Jl HUl' HådatHt l>fn jngnr hö rn. III ['( )J':I S , h\"fln' [te r tl e ....:~a . r art.q.~· 
skola upplägga,; . J{~•n·etle n s kn.ll e i'fl>r tm tlergttngen inspe k

tio n ttppliiggas och :tf n•iins t r:ts. 
5:.15 G . O. - Bifall Lill rcsr rYtttHl cr lii ,i t n :mt K .\. l{e_,·m:ttl S 

ftnh :'Ul:tn oru 2 :h och 3 n1 i\ nnd en< tj t'nH tl cLlig lwt l'ii r n t r ik t· ~ 

Rjiil'ar t . o 

r,fl7 (_1 . o . - Tu rp c,lk ry s><:Lrl' n .f :l.('II!J 1\aggl' s :un t to rpt•d!Ja

tn.rn c Blixt, Meteor , !S :o ll tll'h i'\:o Ii\ ::; kol :t rustas f ii r a t t 

t il l ik a med Cftrh;h o n a hcYiirin g~afdelnin g. i oeh l'i ir ttlli in•p-

11in g~öfningar m t•tl h oyii. r in gc n , bi ld a en e::;k n.tle r, C arl s k n m n

eskntl e rn , och lle lt nga ttl.i d t• n i U . O. 4fJ1 d e n 1 L "is t.l itltll' 
. Ju li nn he f:t.lltl a kr ig~ii i' n in g ,·itl Cn.rlsk ro na mttl c r ti d l'tl 5 7 
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t-lt• p t en ther . K o tnmen diin'n C:. 1\ f. [nge lnl ft \1 s kall l'ltrft esk>t
dcn:h ef fiir tl !\·an nämn11ft eskadl• r ; eskader ch efen ~ kall Rh\ 
n nde r befäl ftf lJehi lh :tl\·nmle run iralen i C:>rl s kl·ouft, htr ild ft 
i tttii fv:wdl't af sitt heLL! den :1 :-iL• p te Ln l>e r och den 4 sftnl 
tn:t ;nånarl hissft s i tt l>diil,.,tec:kcn <"t t orped kryssa ren Ja l'o!J 

Hagg-c sam t !Jestiimnt a et<k rulcr tt ~ taktis k a indeln i ng; esk :td c t·

e lt C'fen s l'l l iLl> skall ulgt iras rtC e n J :e fl rt.ggatlju t rrn t; k a p te ne n 
l r. (i. W. \\ ' ra ngel t> ka ll v :tra l:e f·Jaggad j n taHt och fiir tj c nHL

giiri ng i Rlfthen instä lla Hig i Carl ~ kronft d en l Sep tem be r p:"t 
fii rm i ddng<·n. 

Fijlj:mde oflJel'l':li'C sk o1ft tjen::;t.gö ra å n edannlim n d:1 fa r
t_l'g: å torpt•tlkry;.;s:trcn .f:ttoh Bagge : el1ef, k ap ten en C. F. J. 
Linrlströnt, komn•cntlcmde o ffl l'er:tr c : löj tnan ten , g ref ve U. 
A. l'o;;:-4o och undc r liij tn a n t 1 l. \\' e n u;ledt; å tor pedbåten Bl ixt: 

l' l tcE, kaptenen fri il . A. B. J [. Lage rbiclke, k ornmelllle rad o lli 
eer, l.llHler liijtnrrHt J l. O. Ellir ,t; [t tu rpedb:'ttcn :\Ictco r: c he f, 
kaptenr•n (;. T. K mak; :\ to r pe,l!Jåtun l\:1· 11: eh cf, k apte nen 
t\. Od dberg oclt :'t tm-petll>ttten l\ :r 7:3: l' hef, löj tnan ten J-l. K 
Hyd st.rönt; ofvan nän m da cl tcfL'r skol rt lti ssa sina b el'äls tcck e n 
d e n :3 d ennes oeh fartygen d en 4 i .~ a111ma m å nad inmönstras. 

l'rmsarhåten Sven~ och ' l' lllllcs itn gsl np ar t> k olft rus t a><, 
l>cvilms och bemanmti:l fii r at t m t de r befäl af umle d iijtmtntc n 

C . .f. :\lalmgre u vid ifdg:warandc krig><öfnin g n ppr iitt lt :"tlln. 
~jöbC\'ftkn i ngcn vid Carl"k ron a f:i~t n in g;, sk ol:tncle bl'fill hafvft
ren och den .tör [l!lgslnparnes U<'tn:l lll ting kom men der ade pe rtlo· 
nal upptaga~ i <lct fartyg-~ tniin::;tc r rn lla, hvilkct ft t e;:;k atlo r
chufcn <krtill n tses . 

f:;a m tlig:t hilr ohftn nilnm<la fii r k rig::;öfningen siirs kildL 
rt tstade [aJ-t_Yg sko1ft s:hitlt miijligt benJ:>ntu\s mctl d en på 
Hta lio ncn s:1mt Yitl b evM in gHafclcl ni ngen t ill gäng lig:t pc r::;on a l. 

J>l'n i Urr rl skrona v itl tide n fö r krigsöfnin gen tjen stgii
giimndt• pcr~onal ,-id floltans tll il itil ra ki\mr och Rtatt• r , som 

kan undvara,.; från tjen :stgöring [t :-:talion ell e r varf, skall un 
der krigsiifniHgctt Ol'h t iden för tlensam•nas förberedande stå 
till l>efilllt:lh'ftndc rrmimlem; fiirfog:tmle. 

E"katlcn·ltefen ii Carl sk ron:wskrrd e rn sk a ll nctl haJa Ri t t 
bdii lstcc ken omedelbrrr t ;;edan k r itik e t'le r a f,-:l ut:u l krigs
öl'ning illifvit \'erkstälkl. 

(jOIJ ( :. O. - Bil'a iJ till mar i t• ingt'n iii ren l. A . E ng,.;triim:-4 an
l t1t ll an ftt.t u m lc r ,.;emt•,.;tcr fn"tn oclt merl tl cm ~ t ill or lt mctl 
dt•n 2:3 Mc ptcn tber H Yisla~ n Lri kes. 

(j()(j <:.O. - Kanon b åte n Urcl ~ k:11l tm tl er kuste::; katle m s a n

dm kri gsiil'ning st:i ll :1i:l t ill hiigsle lJdiill nt f \•arcn s t<irfognnd e 
t'iit· a t L af l tonont i cgcn Rkap ar öl've rst ridstlom ar e an vilu clas, 
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och skall kanonbåten ~tfgå från Carl~krona beväringsaf'delning 

i ~:'t god Li<l, :1tt den kan <len 21 <lennes förenas mctl kLlst

eRkadcrn i Oxelösnntl. Unelerlöjtnant J. E. G. Carlsson skall 

före kanonbåtens ai"gång afpolletteras till stationen. Efter 

kustesb .derns ankomst till Carlskrona ~;lmll kanonbåten åter
gå till Carlskrona be\"iiring,.;afdelning. 

5. 614 C+. O. - Pans~trbåten Thule::; e na :lngslup m>t utlånas till 

panR~triJ:Hen ~ionl under återstoden af si~tnillllnda fartygs 
expeclition. 

8. G20 G. O . ....:. Chcf::>fart_vget Drott~ besättningBlista sbl! un

der återstoden ~tf nu pttgåcndc expedition minskas med G 
hornblå~are. 

tj25 G. O. -·- Kaptenen i fiottan~ rc,.;01·v R. T. Norden skall, 

mc([ hiLehållamlc af innelmfv~ttHle ilefattning så:,;om ehcf för 

J~lckingc 5:c och G:c biit::>ntanskompanicr, jcnwiLl vara chef 

för Blekinge 3:e och 4:c b:H.sman::;kompanier. 

!j2G G. O. - Kaptenen vid Carl s kroua artil leriki'tr frilt. n. 
C+. M. \\'nmgel skall från Ol"h med l Oktober tjcnslgöra i 

flottans stab, egande chefen för nänmda ::;trrb att till chefen 

för sjöförsvarsdepartementet anmlil:t, nrir kapten \Vmngels 

tjcnstgöring derstlicles rj hingre iir erforderlig. 

G27 G. O. - :"cdannämncla oflicemrc skola tjc nstg<i m . Yill 

den krigsöfning m ed kustes krrdern, Rom skall cga rum elen 

22 - 25 dennes: såsom öfverstridHdomarc: högste bcfälhafvrr

ren öivcr knste~kadern, ko11terantirrtl J. JHlgg; ::;:lsom sb·icls

domare: kommendör A. A. L. Palandcr samt kommendör C. 

O. Olsen; såsom lJcfiilbq,[vrtre för dc respektiyc st..nkorn:•: 

för Röt! styrka: komm endör O. ],indl>om, och fö r Hl!\. ~;tyrka: 

flaggkapteuen kommendör C . . A. :\l. Tfjttlharnm:u; såtiOlll adju

tanter: hos kommendör "i. . A. L. ]'alander, kaptenen (l·. T . 

Kraak; hos kommendör U. O. Ol~cn, kapten .T. C. f-; c;hneidlcr; 

hoR kommendör O. Limlbom, löjtnant G. dc Hnm santt hos 

kommendör C. J\. 1\L IJjnlhanunar, liijtn:mt E. \Y. ]'cyron. 

Stridstlomamc, ltYilka under krigsöfningm1 Hkola vara 

embarkerade :1 dc olika st~-rkornas lJeCiil ltafl'arcfadyg, samt 

befiilhrrfvarcn för JWd styrka skola anmäla sig lt os ltög::;tc 

bcfiilhafv~tren i Oxclö~tmd den 21 dennes samt debarkera, 

s:'itmart kritik öfvcr krig.:;öfningenblifviL h:'\llcn. .Adjntantema 

skola t:antma dag i Oxeiiisund in Htälla Hig lto::> reRpektivc 

stritlsdomarc och bcfiilhaf1·are ;mmt em barkera Ol"il debarkera 
samtid.igt med de;,;s~t. 

10. 628 G. O. -- Löjtnrrnt I. P. B. Norman skall från och mecl 

tlen l Oktober, under <.len ti<.l liijtnrtnt l L E. Hyd.~tri)m [tt-
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njnle r tjcnstlcdigltct för l1 clsam; vårllamlc, tjenstgöra å f\ot

Lms varf i Carlskron~t. Krrptcn D. A. Kraft skall fr[m oclt med 

N:mt .lll:"L dag tills yi,larc uniler lmptc lt eJt frih. J. A. von Di'tbens 

sjnkdont tj enslgiira ;;åsom minofficer vid flottans var( i Stock

holttl. Liijtn:mtcn, grcfyc H. Crun ~te< lt ~kull nntlcr ett år 

fr:! n och med den l Oktober tjcnstgiira i marin fön·altningen. 

W. liS:? K 8. - Till rcscrvoftkcrsaspir:1nter Yid fiot.trtn ltafva på 

ett :'\r m; tagits Hjiikrt]lt.enc rnrt J. K llaym:•n oclt J l.] lansson. 

12. fic\7 U. O. -- lindl'rliijtnrrnt E. Poppins skall rrfpollcLtcras fr:'ln 

logenH• ntsfaJtyget Ntocklto lm J'ör att tjenstgiira [t stationen 

vi<l ö[vamlct af dc i>cvilring::>män, som den;tlidcs ilro för

lagda. 
li:l!l (;. O. - F_na af dc rcservoft"ice rsaHpirantcr, h vilka den 

l Oktol>cr skola ill.~tillla sig i Cn.rlskrona för genontg[temle af 

ctt:hig tnilihir uthildning~kms, skola ntbil<las Wr mintjcnst. 

1:3 . li·12 U . O. - Carl::;krona heyärings~tftlelning skull den 2-! in

uevar:m<le mfmrr<l inspekteras samt efter unelergången inspek

tion :Ucrviinda till statio nen, hvare~l afdelning::>cltcfcns bcfäls

tcc.kcn nedhalas den 25 i samma ntånrr,J. J._,ogemcntsfartygct 

Rtockltulm sk:tll upphiggas och kanonbätcu Edda föthgga::> i 

l:a beredskap oeh båda ftu-t.vgcn rrfmön8tras. 
fi -U (-f. O. - Jn ;:t ruktion för chefen ;, kanonbåten (;unhild. 

14. Gn G. O. - TillståH<l att b~ira utliluclska ordenstecken: 

.tör kom.-kaptcnen :tf 2:a graden \\' . D.nssen såsom officer 

af l"mn~krt hcdcrR!qriouen samt fiir kaptenema U. F. Liml

berg <Jch ll . .J. B. Guida såsom riddare af sammrr orden . 

lj-JH c<. O. - Kanonbåtarne Skngnl ot.:h Alfbild skola efter 

afHlutade expedition er förlägga,.;, den förstnämnde i l :a oeh 

dt'n t<istnilmmla i 2:a bcredsl<ap oeh afmönstras. 
(iJ~J Cr. O. - Tiiig,.;tc bchilhaharcn öfver knsteska<lcrn ~kall 

elen llH innevarande mtuuvl, efter återkomsten till Carl::;k ronrr, 

ncdhrtla sitt befiilstcckcu. Samtliga kusteska<loms fartyg, 

med u n< lantag a r IJrrn<lminefartygC't (i nnbild, skola förläggas 

l:a beretlskap och afmönstras. Handminefartyget liunhilcl 

skrrll förlilggas i :?:a berc<lslmp oeh afmönstraN. 

17. li54 (-f. O. - Besättning skull vara kommenderad å i l:a bc

rcdsk:1p liggamlc, till titationsbcftdhrtfvarcns <lispositiou stiillda, 

kanonbåten Skäg·gald. Kaptenen, f"rih. (). Uyllensticma skall 

yam t.:hcf tL niimmla kanonbåt i ::;Ulllct för lmptencn R A. 

Tlmrdin, som frttn denna befattning afgår, odt und erlöjtnant 

E. ]'oppiu::> kommcmlcru<l officer. Kanonbåten Rknld skall 

förliiggaR i 2:a beredskap. Löjtnant A. l'ryt;~, skall vara cltef 

å i l :a beredskap [örlagda torpedbåten N:r 73 i stället för 
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liijtnantt•n Il. E. Hnl~<lriiln , HO!ll [n'\n Lknna IJdaltning af)!:'lr. 

Torpcdkn·ssarcn C l: u:s ]lom sb.ll fiirlilg)!"aS i :bl l> e rpd;;lmp. 

17. Iii"!?> 1 ~. 1-'. - Hans l'XI"Ciic ns , h err ~<lalsmini;-;lem friherre F. 

\\'. yon (J(ter ~kall si\sn1 n liinlö;; [orlf:ll'al!llL' (j\':1r,;Ut i llollall, 

intill ck~s :cnnorlumlrt fi;mrclnas . 

JM. lif>~i (i. O. - l\.OlllJJJ Cndi\rkap lc n en af l:a gmclcn ~-Ii. 1-iun<l

s(,·iiJll, kaplen i-i. ,\. 1\:. :\att nl'h fln .. ~·, liijtn:LntL'rna ,\. Jf. lii

s iko, (:. l·~lwlmHl, l'. Il. lluili'L:Idt ol'll (1. 8. N. <le Jlro('ll 

s:Jllcl. nndcrli\jtn:tnt K . :-<on'' ll skol:t <kn :l!J illlll'\':1mnd o Jllå

nn.cl :tfpoll01tcra;; h:'\n du l':trl_1·g;, :I lc1·i lka du iiru k<!llclll('Jllk 

rn.d\', för :tlt den 1 <Jkloi>N knnn:t ins(iilla s ig vid dc l:lkolm, 

dn d e äro ljcnstgiirnndc l'licr skola g;L'JII!mgi\ kurR. 

1;1;~ (l-. O. - Birall till komJll <'ndiirkaptc n 11. Ii. af Sillc•ns 

rtnhttllan alt uneler tjen,.;llcdighcl f:'t yislas nton1 dc fii rc nadc 

ri kl'lla. 

(jlj?i (l-. O. \ ' id fiollans var[ i CarlskronR tjL'llst.~iimnde 

torped i ngcniiircn skall cd illlns l i Il nmrinfölT:lllni ng<'llS fiirl'o 

galHlc fiir i>esigtning a[ s(oJJIIJI:lr r!lcd lock till exerciskoner 

för t<>qJL'clc r af olika Hlag. 

l!l. 1577 (~. O. - Af~lag i't r l'sc rvulldcrliijinant C:. Il. ·HnuNlcc!Ls 

anhållan att l>lifva inkallad till ljL•ns(giiring ,·id rlott a n nnd () r 

eL L 8 r från och Il! Cd dun l O Id ober detta år. 

~2. 

:2-1. 

G7(1 <.T. O. -- Konlll1CJ1 llrir ~-n. 1-'undNtriilll ,.;kall under p{JgtJ

g:lencil- expedi tion fijm e nelast vin1pcl s[Jsom lJdillRlcckcn. 

ljt-\U (i. O. - TorpL•dl>åten 1\.oJncl 111:'l nnclcr n;i slkOJnlll:1nclc 

Oktober Jn[m:ul stilllas lill Jnflrinfiirraltningcns fiirfoganch• f'ör 

fiirsiik l>et rilffande stllfl ni>e rn:t :i l:a klfiNS torpedhMar. 

lii::l3 <f. O. l•'la.g!.!;l;:rtl'ten<•Jt i hri.~s(c hcfäilm[varens iif1Tr 

kusleskarlcrn ,,tal,, konnllL'l!diil· c:. ,\. :\I. lljulhamllJ:tr, skall 

omedcl hart cft0r sjiik rigshi ig·s lwl:m s iip pn:Jll(h' i 11 nevara11< l<• hiist 

ufresa till CariAI;:ron:t lll'h cl crsULdl·.s qv:trstalJna nnder ciL'll 

lid hiigNte bci'Hihrtf\·anm prOI\"M lll'l1Cillig fiir nit J,itrild:t yid 

IJ(arhclallll c•t af gelll'UtlraJ'I"Il'lvn i'iir :hds knsh•skn.dL·1·. Fiir

s(c ll agg-acljutantcn g re fv<' ( ' . . \. \\'achtJnei~ler sk:1ll, Il l l'< l i>i

ilchi\llall<IL- af innclmfl·alldl' hl'i'nt l n in.!!.· å stationen , und,•r 

s:lllllllf\ tid och Wr sUJlllll:t ii JHI:un il.l slilll:l,; till hiigste hdiLI-

hnf\·arcns förfogande. 

Gtlt> ti. U . - Hetlan HYCnska nktiehulngl'l Niemens <'\:. llalske 

i 1-'tOl;kholm L'rhjn<lit sig all kostnadsfritt fii 1· sta(s\·erl;cl lill

hn.ndal!:'llla och npp~iitt:l c•rfonler lig·a :tpp:1rater, lllå fiirsiik 

inn cvaralHle I1C•st [iirl't:1).:1\S .i ( ':nlskmnn. Jnl'd af koryett.knp-

1-<' llC'n i Öslcrriki,;ka fintl:1.n L. ~<·liner nppfnnna ~igwtllautemur 
<•<·h n 'gistrcringK:tppn.rntc•r , <•c·h llltt d('Hsa genom ofl·nnnillllntla 

~"<')ll. 

c:. o. l!HlO. -- xxx.vrt. 

'"'l:tgE< fii,·,.,org- :tptPr:l,; i't kanonlJ:Hen lJrd c·fter afslntandct a[ 

llctla farL-'·g,; nn p:"tg:kntle l'Xpedili • ·1, ~kolande ansvaret fö r 

oc·J, liiiH_\'lH'n af appamtern:t nnder försöke n utöEvaH af ut.aE 

·ilulagct ntscclt ombud. !fr~g:l.vctranclL' fö rsök Kko la ntfömK • af 

kollllllClJCliirkal'kn J> . • ]. lJaltlgren llGIJ kaptenerna (i. af Klint 

oc h Il. \\'. :\L w m KrJIS<'nstiema. Fiirsiikcn ~ko l a ut[öm;; 

lllCcl kanonl,{dcn Nt.illalig_!l::11Hie p:\ yarfvet. Derest d e t för 

fiirsökL'IlN uti'iir:J.ll rk ~-<knllt- viH:t ;;ig· niirlvii.ncli.lrt, att kanonb:"t

il'n g:h till .sjiiN, n!å d e nlln., 1·id lid Slll!l :tE Hl.ationslJefii.lhal'

\':ln'n lll'sUinlntes, nl.r!Jslas fiir h<igst il clngars expedition. 

:l''· ljt'!J Ii. O. - ]le rt's<•rvoni,·erarc , l11'ilka på. ).:J'Ul1(1 af hestHm

JliCIHL'I' i ~ 15 a[ n~ld.iga knng;On .. \lscn a11gåentlc a11tagningl ul
J,ildnillg oclt pensionering af rc' se n ·IJCfiLI för fiottan lt[ den 

:!ii :\l aj J ö! J! J ii ro inlmll:tde l iii ljen:,;lgiir in g, ii.fvenso n1 Httmt

lig::t rt\:-o:er\·olfieL·rHa~pir:lnfer skola dl'H HO inucvarandc 111ån:ul 
afpollellems fr:'\ n dt• fnr(_,·g, ckr du ii ro tjcn;;tgiiramlc. 

:!7. 

:!S. 

l i~JI) Ii. O. - Knn<Jll!Jåll'll 1-in•nsksu ntl skall efteråterkomsten 

till Uarlskmna fiir!Hggas i :!:n IJL;rL'<i~kap och afn1önstra,;. 

lj!J:J K N. ·- Till l· e,se,·vurn~e J·sa spinl nter p:'t ett :]r IJ:,fv:l. rm

l:tgi1s sjökapt<'nerna ,\. (i. Il. Uillql'ist ol'h T. \\'. No rl ande r. 

li!l.'l <+. l l. - Liijtnant K llllgg; Hlmll från och med J Okto

llor lj<•nslgiim :"t i l :n. l>c'rL•d,;kap, JllC<l iJc~llttning komn•cndc

r:tcl. ligga1Jil<' ('hC'fsf:ull·g-('( llroll i sHLllel för ltijtnanten grcfvc 

( '. (i. A. LP11·enhn.npt , ~ll\11 fr:'1n denna koullncnrlering vid 

s:t!llJllf\ lid afgar. 

lj!J'! ( 1. O. -- Ösh' ITiki~kL' korvd(k:tplcncn E. 1-ipct:der må 

pg·:t lilllriidl' till Jlotta ns vari' i t':u-lskrona för mrsök mecl en 

del n:tllsi.~nalnppnx:tLor. 

li:li-l (r. O. -- KaptL'Il J). ,\. Kmfts lj c ns lgöring i sjöfön.;vtW:-l· 

ciL'J>:J.rtcm C'nld;; kollllllflll<i<H' " fl'' "ilion skall 1n cd dellila dag 

uppllöm. 

I i~!!! (i. O. -- 1\::monh:H<·n 1-ivl'nsksund ;;kn.ll, med iLmlring af 

hl'slilnli!Wlsem:t i <i. U. fi~l(), IIJlfll;i g,l!:a 1·id 1-itockholnJ,.; ,;l.alion , 

:tfnliins(m~, ~i\ snart ske kan , Kamt fiirliiggRs under rqHJ.

r:tl i on. 

7<U Ii. O. 

lllL'd den 

Komnl('llcliir :\. (i. 1-i umh-:triim sk:tll f rå n och 

Oktober t illsl'idnrc rara <·het fu r nnderoffil'en:;-

ucil F<jiiuJnnsk:herna i ( 'arl~krona. Konllncndörlmptcncn af 

l::l grntlcn \\". E. !~ler,; skall fr:'\n ~:1mma tid nn<lc r ett tu· 

r:tra cltd för ekipagcdep:lrlc' llWntct :'l flottan8 ,;tation i Stock

illlilll-

703 K ·':i. --- Kumlnencliirkaple llen a[ :Z: a graden D. U. \\'. 

Lin\kr Nk:lll h:'ln m·lt lllCd den S OktolJor nmlcr åt0 rst:'J.c-n<lc 



Sept. 

Okt. 

28. 

2!J. 

J. 

(j , 

!J. 

G. O. l!JOO. - XXX\'lfJ. 

tid [tf gcnerallotsdireklören :'II. D. Tiuuth hevi lj :vl tjcnRtlctlig

h et, e ller till den l nH~tkomm(tnd e Dece mber, nppehålla ge

n e ral! otsdirektiirsem betet. 

70± G. O. - K ommend örkaptenen D. U. \r. Icinclc rs tje11st

gö ring i floUn.ns stnb sl<all upphöra med ntgii.n gc n af illll ev:t

randc m ii.n (td. 

705 G. O. K;tptcncn II. \\r l\ f. \'O Il K rnscnsl i t> rna u ch 

löj tnanten B. R von S_1·dow ~kola dl'n 3() i denna nn\ nad af

poll cttomH t rån kfLilOn!Jåten S1·en~ktiund. 

701j G·. O. - In~t r u ktio n fö r chel'en il kon·etten H:lider. 

708 U. O. - Eulj:tmle oHicera1·e H kola tjcn~lgöm å kor vdtun 

Baleler under detta fartygs i l+. O. 283 :mbcfallda expedition: 

k apten A. 13. Juel Håso m sekond och liijlnant O. K Lyi>C'ck 

såsom k ommenderad o(l-icer, i stiLilet för kaple ne nm U. C+. 

A. V. Flach samt friherre U. C. K. Sp[tr re, h vilk(t, med (tn

ledniug af -- elen för~tn iLnlllda hegilrdt al',; kcd f:dlll floU:tn 

och den s istnämnde :um(tt npp,lrag - från sina i U. O. ;2:-;;; 

och 300 meddcla<le komm cmlering:u· å n iln md a kon·eU afgå. 

70!1 G. O. - .Kommendör N . G. Sundström ::;kall från och 

m ed den l nästkomnm uclc Januari tillsl·idaro vara plaee rml 

till tj cn stgö ring på Carlskrona t> l ation, oeh konnnemlörkaptc

ll en af l::t gra<len \\". E. Elcrs f rå n ::;amnm Lid tilh;vi<larc 

v:tm placerad t ill tjenstgöring pi't S tock h ohu c; s t<tlion. 

7:23 G-. O. - Följa n<lP officerare Hk ola, med f rånLrildaml e af 

sin (t nu inn ehafv[tndc rlCf':tLtllinga r, tillsvidare tjoJt ~tgö rrt : k:tp

ten C. E. J. J,iml s lröm s:bo m L'itef fö r l :a mrttmskcn npaniet; 

k [t p ton F. M. l'cy ron ::;:\::;om ehc[ fö r l ::1 eldarckomp:tni ot ; 

kapton C. U. Norsclius :oåsom ch 0f för ]:[t skcppHgossc kom

pani ct sam t löjtnant L. K Amc li ns s:lson t in[onnationsoff'iccr 

i un<l e rbcfiils,;kolan vi<l Carlskroua stat ion . 

7il0 U. O. - Underlöjtnant J L (). F. a[ 1\:J e rcker s kall f rån

träda don honom i (~. O. -I!J!I mcd<lela<lc kommendering till 

g_l' lllllastiska ccn tra lin ,:; ti t utet; umlcrlujtnant l' . .T . l\Ialmgren 

skall gcnon1gå den v i<l s:tm ma in:otitut nn påg{tcndo im; Lr uk

tions kurs. 

731 G . O. - Underlöjtn(tnLerna Tl. C. F. aE fZl er cker och J. K 

G. C:trls:;on skola t ill ntg:'mgc'n af n;1,:;tkomlllamle NcptC'n1bor 

mån(td tj on:;tgöra 1·id oxen:i sHkoian yid Ji otlnns s tati on i Carl s 

krona. 

JU. 737 t+. O. - S:'ulan läk a rcbcsigtn in g, liya rom i p unkt 3 af 

nildig:1. ~kri f:velt-;en till gcneralhefillhaharo i samtliga militä r

cli ~t rik ten m. fl. af den 25 SeptC Jll ber 11--i tii'i oml'örmlLl es, ~kall 

med den officersvolontär v id Carl ::;k rona a rtill e ri k:lr, som bö t· 

Okt . 17. 

18. 

] !.J. 

20. 

2:2. 

2±. 

O. O. l !'JOO. - XXXI::\. 

lltHle rgå H:"tdrtll i>oKigtning, cg:t rn 1n :1 flottans sjukhus i Carls

krona mindagen d en 22 denna mi'tna<l. 

74U G. O. - BesäUningNliHtan fiir korvolten Baltler under 

detta fartygH genom C+. O. 28i.l a nbcfnJitb expedition ~kall 

ök(tS mecl: Jw rnbl[l::;(trc, ohc roend o a[ klass - 5. 

74-1- G. O. - »Undervisning for manc;kapet vill fiottan , I, 

'J'j onstgörin gon > skall t ill ::;vi<lare Hlmla till c[tcrrättel::;c i stäl-

let fö r don gen om G. O. :!00 don 10 April. l ti% fa::; tst>lllda. 

7~ 8 G. O. - Kapten H. G-. \\' . Wrangel ·skall t ill utgången 

al' n ästkommande Reptolllher månad vara afdclningschcJ' för 

k omnnlllilmtions:tfd olningen i flottan s s tab. 

7ö2 (i. O. - ,i'\1·(1, hestämmel ~cr för learbinens skötsel och vånl 

samt 1·engä?-ing ~kol·a länd a till c[terrättctsc i stiil lct för dc i 

kapi tel VIII af <lon genom U. O. 258 <lon 21 April 1809 fast

::;tiilltb , Un derv isning fö r man skape t v id flottan , HI, Artilleri 

och li antl vapen » u pptagmt. 
71)0 C+. O. -- Rc:>e rvnnd erlöjtnanterna J . E . Mcnandcr, G. O. 

L ange, C. G. A. Arvilbson, K K. Edson och A. B. J oh(tns

son ~sk ola place rat> på Carlskrona station. Underlöj tnanten i 

flottans reserv l. R. J . Uomzell och r esenrunderlöjtnanterna 

C. F . l+. Ri<l<lc rstacl, S. R. Be rgemlahl , C. B. Graaf, K. L. 

Pettersson och O. N. Dahlqyi s t sk ola placeras på Stockholms 

station. 
7Gil G. O. -- K apte n G. T. K raak skall , m ed frå nträdand e af 

den !tonon1 i ti- . O. U81 anbefalJ<l[t tjenHtgöring, tills vidare 

tjcnstgöm { flottm1 :> stab. 
7G-± G-. O. - Un<le rli\jtnanten i flottan s r esor v E . Edelfelt 

s k:lll deltaga uti nu pågttenclc boblsknrs vid minskolan och 

sk all till s vidare ynra 11lacerad p:"t S tockli olms s tation. 

7G7 n. O. - L()jtnrrnt II. 1\'ijk sbl! vara chef å ån gfartyget 

Skölclmön i sULll et för löjtnanten friherre C. E. L. Liljen-

crantz, som från denna befattning afgår. 

2(j, 7G9 G . O. - Löjtnant t+. dc Brun sk all från och m oLl elen 

2!) clemt (t månad tjenstgöra i oxe rcisskolan vid flottans stn;

tion i Stockholm in t ill nlgi'lllgen af nästkommande September 

m ånad i ~tällot för kap tenen H. J . 'l'. Krook, som på g rund 

aJ' e rh ållen t jenstlcdigh et f:r:'tn denna k ommendering afgår. 

7713 G . O. --- K om momlörlmptonen af 1 :a gmden H. Carl

s tedts och komD IC'JHliirkaptoncn ftf 2:a graden O. L . Beckmans 

i G-. O. li2G d l'n 25 Angns ti 18DS anhd allcla tj enstgöring i 

Ilottrrns s tab fii r si irskild t upp<l rag skall upphöm. 

2D. 77:J G. O. - Chefe n å kanoniJåLen Sve nsksunrl under detta 

I:trtygs i G. O. ;2t;;) auhd:tllcLt ex pedition skfLit hi s::;a s itt 



Okt. 31 . 

Nov. 5. 

G. 

" 20. 

24. 

(+. O. lDUQ - XL. 

)Jefillstucken den 1 ocli kanonhått'n ~knJI inJnönslraH den r1 nästkommn.nde i\ o1·em her. 
781 U. O. - Liijtnant C. r\. Il. \'irgin sk:d l vara chef p{ ångfart.vget Nköldmiin i R!.illl ct fiir lii:jlnan t I l. Wi;jk, som p{t grund af c r\Jåll cn tjcn:o<Llcdig\Jet fdtn denna kolliJnendering afgtLr. 
n;.[ G. O. - Kaptent'll, frih. K w. J.cu \JuscJl skall, lllCd l>i bc\Jållan<le af iJJnektl'vand c \Jefattning, ti\l~yilJare tjen~tgiira i flottam; ;;tab fiir sil r~kildt nppdrag. 
7K!J C. O. - Fndcrliijtnantema Y L. ;\ ke rblom, 1~. F. Ljungql·ist, B. U. 1·on l iieandt, K 1\. If. Jaeol>i, «. O. N. Udden, J. Il. Södnbaum, U. O. I•;l!iot oc\J U. (i·. :-1. Ht:tel VO l! IIIJI stein R kola pl aceras p{t Il ottans station i Carlsk rona ot·\J instidla s ig <lerstiideR dl'n !J innevamndo lll(mrul fiir alt genomgil <len bc[älsknn; 1·itl cxcn·isskulan , Slllll pCtföljandc dag tager si n början. 

81(i G. O. - - Torpedkryssa ren (:ta~ l "ggla skall klargöms för att utgå på omkring fj•>rton <l:cg:us expedition för vurl<sb llandc af prof11in_g a( lavettage', uttagande af sv~ingnln g:-::radier m. m. enligt program , som af h ongl. l\farini'örvaltniJ>gt>n nppgöroR, samt för binl till Carlskro JJf\. 
Kapten A. Eb;lröm ;;kall vara chd s:nnt liijlnantPn l. 1'. B. Xorman och nJlllcrlöjlnanten A. d,• Hrnn >'kula tjcJ>slgiir:t ombord untler nu nilmnda <'xpPdit i on. 
Fastställe>< beslittningHli~t:t l'ör frtrtygc' t nnder ex peditionen. Torped kryssarens hesllttning skall komn1ond cras fr(m Carl shona st:ction; uli l>c>silttningou ~kall ingå dPt unclc>J·hefäl vid maskinist.Htatcn , soll1 j<'JnJikt utfä rdnclc ortler ilr tjcn~tgömnde ombord; fart.1·gets nppbönbmän skola snara~ t miijligt instäl la sig vit! fiott:ms station i Htuckhullll fiir nppbördt' mas Jn ottagandc; c ltdcn :"t toq>c<lkr_r~saren skall his~n. >'it.t befälstecken elen :21j inne varande m[tllad, oc-J-, l'artyget skall inmönstras å dag, som efter aum;ilan :tf l':utygschcfl'll brshlmm es af 8lationsl>efälhafvaren i Ntnl'k!t!llm: fartygeL sknll efter ankomsten till C:ulskron[J, fiirlii gga,; i :!:a bCJ'l'llskap. 820 G. O. -- K<lllllllCrulörkaptencn a f l :a gra<lcn J. W. L. :-;id ner skall från och tned den l nästkommande J:tnnnri lills " vidare vara inkaJ\ad till tjcnslgöring vid Hottans station i :-Jtockltolm. Kaptenen, friherre J .. ~. yon Dithen ~kal l me1l utgången af nä~tkommanclc i\Iars fr~t111riitla lwfatlningen :,;:1· ROlll minoffteer vid mindepartl' mcnlet å flottanN 1·arJ' i Htuckholm. 

,\ov . 

,, 

Dec . 

~Ii. 

:.!7 . 

3. 

5. 

7. 

11 . 

12. 

HL 

(~. O. n1o0. - XLL. 

:-i:28 (i. o. -- T"1·petlkr.n;sarcn ('las L\!glaN hcs:lt.tningsliNt:"t ;<k H \1 tlll lkl' n ll för ei'T:lPllt! e eX ]ll'di lit •ll ökaN lllf'<i :! lllflHki Il i s ter, 1111 , lnoflke rskorpo rakr l'r i'u t ~tol'klwlms ~tatiun. t\HO (i. o. - Löjtnant T. :\. Xissen ~kall. n>e<l hihchi\lland,, af i u n u l Jtthande tjänstgörin)! yi(l 1-\ttJck hol m N N tal irm, l' ii r t<iirHkiltlt nppdrn.gs fnllgiirttnrle t. \'. tjiinstgiira i fitJttans ~tah. :-;;):! (.-1. o. _ .\ferlg1[ 1·anrlo fiir det n1anskap, som YJd Jlll och 
111-år frivilligt hitr;l,lcr yid utdelning af telegnw> int>lll ~t<wk ],;11! 11 att :1 .nn ifo rm bära sär~kilrl.t igl'nkänningH(et'ken. t;;J-1 ; i. o . - Bifall till re~c·n·unrh' rliijtnant \{. ,J. T.u nrlht>rg>' anlu\llttn tllll :1 årH ntrikes tjitnstlPtlighet fn'\n 0('11 Jnetl dt•n 1 Januari l !III! f i> r n tri k P>' ;;j (\fart. 
H42 (i . (). - \!Ptlgif\'andL' at t minkah,•lhåtl' n Liigg·ut 111 i\ st:il hts till varfsl'lwft'll" i l'ar!Nkwna f!irfogan<lt' undt'r d e n tJ<I :tr :h· lfJJ)]. son 1 fart 1·gpf ieke fiir rmnat ilnd:uni\.1 e rt'"nlr:tN . 843 (i. O. - l'rnfningPn af lavettagnr n1 . nJ. !t (orpt•rll;r:·ssarcJ> Cla-s l "ggla ~kall 1·ara a[s\ubtd i si't g"rl tid, att torpedkr_,·ssil ren 1kn tö inn evarand e månad kan inträffa i C:trlsknm:t. l::).J.(i ( ~- O. - LiL!uplig underofficer vid Htcwklwlms Nta.tiun Rk:t\1 stilllaN ti Il Kongl. nHtrin l'iirvaltni n~en~ t'iiri'ug:tlltlu i' i i r :t l t hitrlida vitl npprilttawll' af plansl' h e r fiir nnd en ·isning· i iim-n et turpt,.llllftt e ril'l. 

. . l)i)(l C+. O. - K a ple n .\. l~ kstriim H kall i egt'nskAp al lll:tl'!JJ -attache vid Kong\. i\.faj:tH lwskiclming i :-::t l'dershurg n:"tgnn al' tlc Wrsta dag:unf.' i .l:tnnari 1~1(1] al'rL'>'~t till ~agda stad oc lt in~tiillfl. sig hoH ot'v:tnl>ii!llllda l>eskid<ning >"rtlllt <lil r anm;ila sig till tjänstgöring. . . i:)fll \..T . O. - RPRe>·vmHlNliijtnant J. ('. 1Iulmgren >'imll >n · Ht:llla sig i l 'a rl:;kronrt W r att från "d' Jll e rl dc· n. 7 n il.-l kum mandP Januari ge no1ngå den för resl·n ·nn <lerlr'>Jtn:1llt :tnl><.· fall<la fiirRtft reputitionsknrsPn. 
Hi\7 (T. 0. Cntlcrliijtnant H. H. Humlin har t' rk1llit till>'t:\nd att hiira Knngl. prrn::<siHlm Kron-onlen. 4:e kla""en. . . 81j] l i. O. _ Yakanser l> land nnrlerol'lkcrarc nl'lt untl<' r ot h-

l \.1-,J ~-;, 't·<>l'l'l><ll!llf' f'l:ttion f.vll:t>' tlch·is gen•llll 
eerRkorpont Pr • 
öfverflvt.tning fri'll> C:trlRkrona station . 
8fi2 G~ O. : '\ktl rtnll'rlning al' ändrad 1.1·rle l"e å S i'> llJt l l1J . 2 i r eglenlente för nnttan, del r, Hkola (:. O. i'J2 dL'll ;)() .fanmlJ'I 1H~16, punkt 1, och R2'~ den :111 lle l'< ' lnher Jl::)~l!l nll'<i utg:"tngr·n af inn evarande å r npphiira ntt gälla. 

tl8U C<. O. - KonlJllCllrlörkapt('.n Cn af 2::t gr:vkn (,. DyrHHl'liS i n. 0 . 340 don JH :\1aj anhcfalltln. tjiins(giiring RåNO ill Jiir:l.l'l' 



lT. O. l ~JOO. -- XLII. 

i t:.tktik vid sjökrigshögRkn lrtn skall med utgången af inn eva
rande år npphöra. 

Dee. 22. i:i84 G. O. - Dan~ke kapteuen Il. P . Pete r><en må äga till -
träde å varfvet vid flottans Rtatiou i Carl skrona för Rtt n ~lr

v:.tm vid profskjntning: a( ett lllindn' part i röksv:.tgt. krut, t ill 
verkadt vid FrederikRV:-t:'rk krudtv~Prk i D:.tnmark. 
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