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63:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.

Utdrag ur generalorder och e mhetsskrifvelser, 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, m en att officer[tre, hvilka
bort till dennas genomgående komn'lenderas, skola före den
l nästkommande Maj vid varfvets torpedrlepart ement genomgå 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. kanon er må
jemte lavettage uttagas från fartyget för inskjutning från fast
und erlag, men skall vara åter insatt på sin plats senast den
15 nästkommande lVlaj.
15 21 G. O. - Bestämmelser om färgen å permaruc till "Förhållnings- och Beklädn[tdsbok för sjöheväring".
17 . 27 G. O. - Handminefartyget Gunhild skall förläggas und er
reparation.
30 G. O. - 1ngfartygen Kare och fl köldmön skola uppläggrts.
31 U. O. - Reservund erlöjtnant 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 undervisning för manskapet vicl n iim nrht kår.
19. 34 U. O.- Gradbeteekning för und erofficer vid torped mästarestaten.
20. 3ö G. O. - Fastställelse af ritning till 21 rm. halfpansargranat M/98.
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3G G. O. - Fastställelse af ritning till15 cm. halfpansargr anat
lVI;98.
38 G. O. -- Byggmästaren vid mariningeniörstaten F rih. P.
S. C:son Sparre skall placeras til l tjenstgöring på Carlskrona
station .
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.
44 G. O. -- För utförande af de sjömätningar. hvi lka innevarande år skola ega rum i Gefleborgs, K arrbottens och Vestcrbottens län skola rustas sjömätningsfartygen Falken, Svalan och Tärnan s:<mt 8 sjömätuiugsångslupar. Till tjenstgöring vid dessa mätningar skola, förutom vid kong!. sjökarteverket tjenstgörande kommendörkaptenen A. IV. Larsson,
löjtnanten C. A. H. Locke uch unclerlöjtn:wten G. l'. Reinius,
beonlras ytterligare två officerare, samt såsom mätningsförrättare två underofficerare från Stockholms station och en
underofficerskorpral från Carlskrona station. Fastställas besättningslistor för sjömätningsfartygen.
4G G. O. - Order om öfuiugss.k eppet 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 tjenstgöring 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.
70 G. O. Unelerlöjtnanten i flottans reserv A. G. Berggren tillåtes att mtder proftjenstgöring vid \Yaxholms artillerikår biira för officerare vid flottans reserv fastställd
uniform.
74 G. O. - Underlöjtnanten vid kongl. Carlskl·ona artillerikår N. \Vallcnius skn.ll från och mc,l <len 15 dennes till oeh
med den 31 nästkomntande l\laj tjenstgöra vid artilleridepartementet å varfvet vid flottans "'tation i C11rlskrona.

Feb r.

III.

7G er. O. - T. f. extra ingeniören C. E. Richson skall placeras på Stockholms st11,tion och tjenstgöra i kongl. marinförvaltningens 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 nådiga knngöreh;en den 23 Oktober 18\Jl, skola jemväl gälla för
officerare uch underofficerare 11,nställde i kongl. flottans reserv 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 Carlsord en .
14. tH G. O. --· Kapten U. (r. G. Kempff skall tjenstgöra såsom
be~igtningsnuul vid inventering af beklä<lnacbfönåtlet i Stockhulm.
82 G. O. - Följande reservunderlöjtnanter skola inkallas:
för ge~wmgåemle af repetitionsöfni ng, börjande den 20 nästkommamle 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·on a fästningsområde.
21. 85 G. O. - - .Första klassen af flottan tilldelade bevä"
ringsmän 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?'lskrona str!tion och tillhörande kompan"ionu·årlemL N:? "iS 17, lR
och 1.9 sam t till särskild tjenst elle·r befattning såsom fältskii1'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 såsom fältskärer inskrifna, hvillm skola utbildas till sjulc :h dstjPnst tillsamman~ med till sjukv<'irclstjenst uttagne ,,f till
fä,;tningstj enst inskrifne beväringsmän;
2:o) Beväringsm/in inskrifne till allmi:in tj'enst tilldelade Carlskt·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 befattn ·iug, med nnclantag af fiiltskä?'e·r, och tilldelade Ccw·lskr·ona
station skola inrycka vid stationen den 30 nästkommande
J uni och u trycka den 29 clcrpå följande September.
9.
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IV.

3:o; Bevä?-ingsmän inskrifne till allrniin tjenst, tilldelade 8toclcholrns 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 Stockholms 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.v cka vid stationen den S:e nästkommande Ma,j och
ntrycka den 7 derpå fÖ ljande 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 d erpå 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 uppehåll a 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 2 1/2 månaders expedition med kong!. sjökrigsskolans kadetter samt en del manskap tillbörande rnatrosafclelningens rekrytkurs;
2:o) Öfniugsske ppen Najaden och Jarntntas fö r att, utgörande
en afdelning, kunna den 23 nästkommantie Maj utgå på omkring 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 torpedbåt 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 torpedbåtarn e Bt·is och Vind, 2:a klass torpedbåtam e 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 transportpråmar f rån Stockbolms station för att, utgörande en afdelning, användas från och m ed 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
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samt behöftigt antal transportpråmar och rodel båtar från Carlskrona 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 b eväringsJnän;

l

l

Febr.

G:o) Korv etten Freja för att <len 7 nästkommamk Juli kunna
utgå på omkring 2 månaders expedition med manskap tillhörand 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 kommer 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 förlagda, det förstnämnda den l nästkommande Maj i l:a beredskap med besättningen kommenderad till stationsbefälhafvarens 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 torp edskolan 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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103 G . O. - Till chefer och sekonder p:l ri ctlannilmmla jc mlikt (~. O. n:r JOl till ru~tuing aubefa.llda fad?g hafv a lJconlrats: på k orvet ten Faga: ehcf: k oJ nm endörkaptene n af 2:a
graden \\'. Dyr~HC J;, sekond : lmptenrn l-l. F . Lindl1erg; p:'\ ö(ning:,;skc ppet 1\ajaden: r!Jef: kapten en friherre k B. JI. Lagerhielke; på öfn in gs~k eppct J :u-ranJa,.;: cJ ,e[: kapten en friher re
C. Uyllenstierna; [)å logementsfarty get Rtoekh ol m: chef: kapte nen U. C. Engstriim; på kanonbåten Erlda: chef: kap ten e n
A. B. .1\:J e man; på knnonbåtcn Un i: eh cf: kaptenen f-i. K
Feyehting; pä loge mentREa rtyget Eugenie: ch ef:: k apten en F.
i\J. P ey ron; pit logemcntsfart.vget nE C hapman: c hc(: krtptcnc·n
J. A. H elin: p:"! korvette n F rejrt: cl1 ef: kuminend ii rkrtptc ne n
af l:a grrtden W. E. Elers, ::J<;kond: kaptenen ~~ - A. T eland er;
på kanonbåten Alfhild: ch ef: kapten en C. G . i\orseliu s; på
chefsfartyget Drott: ch ef: k om mendörk ap ten CJI af 2:a grrtdcn
II. G. Lagcrcrant11, sekond: kaptenen frih e rre A. T. C. Gdlenkrok; på Jmnonhåten 8kag ul: chef: kaptenen E. G.
Maech el; på kano11 båten Sven ~ k sund: cl1ef: kapten H. \\'. :\[.
von Krusc11sti e ma; och på ångfartyget. Sköldntiin: chef: lii.itnanten frih erre C. E. L. Liljencrant7,.
108 G. O. -- Kaptenen C. l-r. A. W. Flach och kapten en J.
G . Eke lund ~kola öf\·ervara prof- och bcsigtnin gsresor, de n
förre i hvarl angår under byggnad varande torpod.kryscm rcn
Psilander ocll den ~enare i hvad angår likaled es Ullder byggn ad varande torpccl kn·ssaren Clas U cm] n,
10~ (i-. O. - Kapt,~nen J. K 1\'il~~c ~kall till svidare ya ra
bcvärings!Jcfälhafvare virl ~tockholm:,; s tation.
110 (l-. O. - Bemyndigand e för veclc rbör rmd e >:~ tationsb efä l
hafvare att under ins tundand e somllJa r i mån af behof in kalla pennittcrade år:; k las~c r af sjönmn;;ld.ren ell er vis:sa. n .
k e>:igremtJ af tle!JI.

Unl, utgörande en eskader, Stoclchohnscslcade1·n, från och med
d en 23 n ästkomm ande Juni till och m ed den 4 d crpå följande
Augus ti anvämlas fö r öfvan cle af stampersonal oeh i punkt
l här ofvan näm1Hla beväringsrniin;
3:o) Pansarbåtarne ThoT, Nionl och Oden för ntt tillika m ed
en torpeclkryssare, so m 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
näs tkomm:otnde .Juli till och n1 ecl den 13 derpåföljande Augusti, förlngd i närh eten af Carlskruna , använda s för förbercdanclc iifningar med till a1Jmän tjenst samt till slirs kilcl t.jcnst,
cldrtre, 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
pansarbå tarne Th01 ·, Ni01·d oclt Oden samt e n torp edkryssarc ,
bilda en eskade r, kusteskade7"7l, och under befäl af en högste
befälhafvarc från oeh med den 14 n ä::;tkommand c .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 nämnd a

J).

28.

113 (~. O. - Förntom de i ( :. O. n: r 101 elen ;?(;dennes ti ll
rnstnin g anbefalld rt fartyg-, Hko la ~·t-terligarc kl a rgiiraH:
l: o) Logementsfartyget Eugenie >:iOm Hkall nfses fö r J öU m a n
lHw ärin g, samt pa ns:ot rbåtam c Be1·serlc oc h UUJ fiir ntt, ntg:iimndc en afclelning, Stockholms bevii?·in_qsafdelning, från och
m ed de n !J nä stkommande :\laj till (ICh m ed den 1.~ tl erp!t
fö ljande J u ni, .f iirlagrla i niiril cten rtf ~torkholm, nnvändas för
förberedande öfningar m ed till allm ftu tjenst ::;:otmt till särHkilet tjen~t, eld:otr c, vid ~tol"kho/m;; »tation in Rkrifne bev~i
nn gs nt~ilt;

2:o) Pansarbåtarne J olm E1·icsson, Hild 1.tr och BJör?l för att,
tillika med pnnsar b;'ttarne Benerk och Uljf samt kanonbåtell

VII.
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28.

beväringsmälL
J H G. O. - Konteramiralen J . Hägg :;kall vara högste befäl hafvare för C ariskrona bev ilringse~kadcr och för kusteskade rn ; högste befälhafva rens stab skall utgöras af: flaggkapten,
två flaggadj u tanter, t>tabsingeniör (tillika fartygsingeniiir ~~
pansarbåten Thor) och s tabsintcndent; högste bcfälhafvaren
skall träda i utiifvamle af sitt befäl el en 26 nästkommande
J u ni samt hiHsa sitt !J ef~tl::;teck en å pansarbilten Thor den 1
derpå följande Juli .
Kommendören C. O. Oben s kall vara eskaderchef å 8tockJ,olm8eska<lent umlcr dennas ge nom G. O. n:r 113 den 28
Bistlidnc l'elJrunri anlJef:ollda exp edition; nu nämnd e es kad erchefs stab :;kall utgiirrts 1f : en tiaggarljutant; eskad e rch efe n
skall den 20 näs tkommnnd c Juni triida i ntiifvn.ncle af sit t
befäl oelt den 2:3 i s:tmnut 111 å nad hiss:ot t>itt bcHllstccken ii
pansarbåten John J<:riesson.
Ko;nmc ndiirk apten af 2:a gra<len C. L. A. 1\Iunt!Jc skall va m
u.fdelniugHc!tef för Stockh olm s be väring:;afdclning under dess
genom ofvau n~lm n da U . O. anbefallda expedition, och skall
hi ssa sitt befälstecken p >'t logement:;f:lrt.yget Engc nie den 9
n~lstkommande }[aj.

d. ö.
Mars

2.

3.

1900. -

VIIL

11G G. O. - Uppgift å ammunition, som årligen skall anslås
till skjutöfningar vid Carlskrona artillerikår och dess beväring.
119 G. O. - Pansarbåten John Ericssons besättningslista
skall under fartygets genom G. O. 113 den 28 sist!. Febr. anbefallda 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 pansarbåten Niord: chef: kommendörkaptenen af l :a graden C. A. F.
P:n Rosensvärd, sekond: kaptenen N. E. Andersson; på pansarbåten 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 pansarbåten Ulf: chef: kaptenen J. A. F. Grahm; på pansarbåten Bildur: 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 torpedbåten 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 logementsfartyget Stockholm: chef: kaptenen grefve H. vV. Hamilton.
125 G. O. - Följande officerare hafva beordrats till t.jenstgöring å nedannämnda genom G. O. 101 till rustning anbefallda fartyg, äfvensom vid den genom samma G. O. bestäm·
da mineringsöfning å stationen samt signaJskolan nemligen:
på korvetten Saga: förutom vid kongl. sjökrigsskolan tjenstgörande kaptenerna H. J. B. Gnlda och II. O. F. Gylden
samt löjtnanterna m . m. C. F . IV. Riben och A . H . af Petersens, 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. Reuterskiöld; på logem entsfartyget Stockholm: såsom adjutant vid
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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. Olsson erhaller ett understöd af 100 kronor.
Flyttningshjelp får utgå till kommendörkaptenen S. von Konow och kaptenen N. E . Amiersson samt grefve IV. IIamiltnn.
Bifalles gjorcl fmmställning derom, att löjtnanten vid Kong!.
flottan m. m. C. A. H. Virgin må tillsvidare bitriid:t vid Jmdervisningen i gymnastik och vapenföring vid sjökrigs,;kolan
mot ett årligt arvode af 250 kronor.
Medgifves att för hvrtrje man, som från och med (]ennrt dag
till den l nästkommancle Februari varder antagen till fy11ande af befintlig vakans vid sjömanskår(m, må utöfver (]e i lO
och 11 §§ af nådiga kungörelsen den 20 l\Iaj 1898, ang. :tutagning af m[lnskap vid flottans sjömanskår genom kon trakt,
clllgifna förmåner utbetalas dels femton kronor såsom förhöjJJ 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 examen sdagen den l inneyar ande 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 k omiten för utretlnin g 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:,;tergiitlaml:,; båt::;maHskompan i fö ran leder icke till n itgem K o 1~gl.
Ilhj:tt> åtgiinl.
Bif:tlles en af l\1arinförvalt ningen gjord framställning ;tU kostn aden för undersökning af Carlskrona skärgård finge he»tridas af femte hufvurl t itelns anslag lil l extra utgifter.
Berättelse öfver förrättad genera,lmönstring med manska,p till h örande matros-, ekonomi-, eldare-, handtverkare och minörkompaniern a, föranleder icke till någon Kongl. ) laj:ts åtgilnl.
Rilfve rm c(la1j af S:c storleken metl inskrift "för nit och r edlighet i rikets tjenst" tilldelas en hvar af d aglön:trne vid Hottans station i Carlskrona v m·f N:o 182 Lind, K:o 198 Bru~c,
K:o 1,85 Flintzberg, N:o 378 Carl sson, 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 kasernkockar sa m t varmbad hus m. m.
Torpedh andtverkarne vid l:a hamitverkskomp aniet 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,fiönin gs-

"

förrn[m er oförändra<le.
Ang. disposition af <len för .1\Iarin fö rvf).ltnin gen s mi11a,fdelning
anviinda lokal å f:l!wppsho lmen.

NoY.

Föreskri[ves att för h varj e und ersök nin g af kompa,,;;< eller
kompensatiommm gnet., ROm n( nn.utiRk- metcorologiska byrån
v erkställaK 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 r äkenskaper sit rKkilclt l"Cfl o\"i~aH; ~;amt a, !t bevis, HOlll p:"t gruncl a,f verksWld
uncl er~;ö k ning u tfä rdas, ~;ka,ll utlenma:; utan .lösen men me<l
Rtilmpel i enlighet m ed ~J;ällawle föreskrifter angiiencle stllmpeln.ftriften.
E n a,f aktiebolage t l•'inHpongs st~'ckebruk g;jonl fram::;WJ .lning
om eftergift af Yite, l O,OUO krono r, för försenad leverans af
tornlavettage hifa,lles på det sätt, att nämnda vite,.belopp n edsättes till 5,000 kronor.
A f;< lås en af fil. doktor n C. Hcuma,n gjord a nsökning om behörighet a,tt söka lektorsbda,ttning i matematik och mekanik
vid sjökrigsskolan.
IG. Förordnas nämnder infö r .lwilka undervi sningsprof i engelska
språket samt i matema,tik och mektmik vid sjökrigsskolan
skola afhiggaB.
17. Kommcndörlmptc nen vi<l Kong!. flottan \Vilh elm Dyrt>scn får
afres:t ti.ll T~·skhnd fö r att med finn an Fr. 1\:rupp i Essen
förhanrl!a r öm!llle leyeran s ar be pansringsma,tcrie l till dc tre
t iIl n~·byg-gna,(l :tu befallda pan R:u·båtarne.
Hifa,lleo; en af nndc rltijtna,nten S. 13. f) nJl(lin gjord ansökning
om inqvartcringHbidr ag 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
r et'crvmul crliij tna,ntcn i flottan" n'Herv .\... J . F. ~i l sson <:< kihl
fr:'\n anstlillning 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 olie r tryc-kni11 g ko::;tmtdcu
hliCvi t ber<tri<ld IIJC<l a( fiirva,ltniJJgcn omltände rha,fda medel.
F l _1·ttning.~hjolp får ulgi\, tilJ k:tp tcn en K J. L . Ujerling och
löj lna,nt l' n P. J r. f( uitfP iclt.
;\ 11 g. elisposi tion af lcLliga kaptenslöner yjcl Carlsk ron:t artil lcrikflr.
(Ttfilrdas fiim~·adt u:'\tligt reglemen te fiir JlottanH pension ska,ssa,
oc: h a,Hhcfrtll es <lirektioncn öf\'er k:ts~an n.tt, si\. snart den anhi lngiggjonla riittl'gångcn ang. egn.ndor iit!.en till g:tlerva,rfvet å
Djurgården hlifyit genom laga kr:t Eteganclc tl om a,fgjonl, låta,
verk stäl la, s{ala,n fö rsäkringstclmi sk ntre<lning, som om fö rmii·
leR i § 51 af nilmnda, r eglemente Ra,mt 111 Cd denna, utredJ1ing
jemte eget yttrande till Kong!. :lbj:t inkomma,.
10.
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l.Tnrlcrofficers korpraler;; n,n sökning om sjöaflöning, n. 111. i likhet 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 en stgö ring så;:;om underoftit·erR·
korprall.'r fö ranietia ick e till d:o d:o.
:\. chefsrartYget " J) rott" kommemlcmcle umleroffic ~ r~korpra·
lers ansOkl~ing r Orande sjO;cliöning ot:h messp cnni1 .g:tr fiiranlctla it·ke till d:o d: o.
A logementsfartyget "Htoekholm' ' kommenderade l :rr klass Rjö·
m >in s an,;öknill g om Hjöaflön in g ,;åsom und ero[ftcm s korpral cr
tiincnlcller icke till d:o d:o.
A nHökning:u af ,;i'tsom uppbiirtlsm;in komm en<lc.:·ac1c nml ero[lkcrskurp~·aler :ttt åtnjnta rn es::;penningar ::;i't N," L underuffiec·
mrc fiiranlecb icke till d:o ll:o.
JlcRulntiou å lön för underlöjtnanten C. R .\.. l·<ustafsson.
v;d Carl skrona
21. Fnl\mn,kt för J .. L E<l,;t rörn att vara kapten
arti llcrildr .
.Fnl lt11akter för lf . A. L. Holm g ren, 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. Sjöqvi st rt~t vara rescrv-

17.

nml cr\ iijtnantcr i flottn.n.
För an onlnamlo it Tjurki.i af ou i ntanteri:-;kjntlmna för Carls]; rnmt art illc; iidir ~amt inköp af llerför crfordc;lig mark L"tr
anviimlas ett b elopp af högst ~),400 kronor n l' bcspttri ngarn c
r'i n·Ren·ationsan~bgl't till Carlskromt artillcrik:h .
:. \lariningc'niiiren .\. von Eekcrnmnn fi'tr afre;;a till Essen oe h
hl'Siikn, dc Kruppska ve rkKUidc rn:t derstädes för att inh cmta
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 ithu 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 SvenskHund s ex pedition till
HpdHhN~~n inncv:trande i't r guldm edn,lj af ,5:te sto rl e ken mcll
in~krift "för heriimliga ge rnin g:tr".
On 1 l>ncl~u tamtc ll ho~ lotssty relsen 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.
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~[cdgitYCS att för hvarj e man, som från o('h med denna dag

ti ll .llen 1 nä::;tk ommamle l''c!Jrnari å eml cm n.f flottans s ta·
tioner o·cuom kontmkt n.ntao·cK Yitl flottans ::;jön .ansk å r, m å,
derest :-ekrvtcn an skaffats 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 b et:~ty r et med rekry·
tons an skaffunde utbetalas ett belopp af 30 kron or.

~ov.

30.
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Kn.pteuen m. m . B. J. A . Lidm an erhåller en gratifikation
af trehundra kronor för ett af honom uppfunnet signalsystem .

Dec.

För undanrödjand e af en sten i Flintrännan anvisas l,OUO kr.
Lotsen vid Agö lotsplats P. E. Bergström erhåller för rädd·
ni ng af menniskolif silfverm edalj 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 rese rvlöjtn anter i flottan.
En af eleverna vid sjökrigsskolan gjord ansökning om gratitilmtion motsvarand e inqvarteringsbidmg föranled er icke till
någon Kongl. l\Iaj :ts åtgärd.
8. F n,stställes reglemente fö r flottan, del I och II att gälla f rån
och med den 1 Januari 1900.
Gjord framstä llning om anställande under år l!JOO af ett biträde i station sbefälbafvaren s i Carlskrona kansli föranleder
icke till någon Kongl. Maj:ts vidare åtgärd.
Framställd t förslag om l :a kln.ss sjömän s likställi ghet 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. Grafström, V. H. Norrman, S. O. A . Christenson, G·. I . Xordqvist,
N. O. J . L. \Vallenius, l. Wollin och G. E. P:son Xo rdbeck
att vara underlöjtnanter vid Carlskrona artillerikår.
Denn a dag fn,stställdt reglemente för flottan, del I och del U
jemte bilagor, skola tryckas i 3,000 ex emplar och kostn aden
härför bestridas n.f Marinförvaltningen med omhänderhafvunlle medel och anmälas till ersättande i sammanhang m ed öf
riga af reglemcntskommissionen s verksamhet föran ledda utgifter.
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. k on stituering och anställni ng 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 b emälde Sundholm att såsom lönlös få i Kong!.
flottan qvn.rstå.
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Cppkomme n hri:;t, ;2;;o kronor, i anslaget. för navigations 6kOlan i Gelie l'ar n.f 2\Iarinfö n ·rtltnin gen ntlJE'talas [ör att efter
ingitngen af å r l ~lOO go<ltgö ras af ;,;kolans anslag för :samma
år till inRh·un,cnt::;, kartors m. m. fiAökandc, äfvensom !tll
repa ration, ved m. 1u.
Fastställas stater för luh~tyreben Wr år 1~100 .
B ifttlle,; en af lut::;::;tyrel::;cu gjunl framställnin g, att cU under
b\'U'aandu vammle nytt fyn;kepp tLf jem , aJ'::;tcut att fö rlägga::;
' l \ " eo,lrR.
·= Östra Finngrunue t, finge i stället förläggas VlC
vi<l
cler::;tiitles
Jet
it
et
Banken och i ::;a11 nnanhl'Llli! Jennctl fyrsken
4 tätt på
till
röclt
fast
från
ndra::;
ä
fyr,;b;ppet
::;tal.iune raue
sekuwl.
20:e
hvar
l.JHinkar
följande
hvaramlra
För lots!,ontoret~ i Trelkbor" ::;clt tan Je i förhindelse tn c<l
rik:-;teldonn ätet f }u ntl,et8ola~ 50 kronor i inträ<lesafg ilt odt
..
80 honor i årsafgift.
:\Iaskinistun clerrAfkeren af 2: a graden J. A. R CJsterbetg, som
komn 1emlemts att infinm> sig :\ Fiunl.Judlt ~;lip för öfyervakamle af iu::;ätLniugen af maskineriet å torpedkryss aren P,;ilamler, får ::;å;oom e rsllttuin ~ för detta, uppdrag elt aryode af
50 kronor i m<lnaden.
}'[Ltiiställus arbetsplan odt stat fii r t<jökarteye rket för å r 1 ~00.
_\ng. l'i~sa ändringar i bes täntm elserna för manskltpets Yicl
Carlskrona lntillcrikår anstl\llning, tj en~:<tgörmg och afionmg.
En af åtskilliga l:a klass sjömän gjord ansökning. om li:a
efter innehafvam le sjöJ11ansklas~ m. m. föranleder 1cke till
15.
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nå•Yon Kono·l. :\laj:ts åtgänl.
F~llmaktCl~ [ör A. O<lelberg utt yam kapten och G. ~. K. d c
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 r e_
::;enlöjtn8onter i flottan.
18~9 års ex tra anslag till mim·ät;ende t, 50,000 honor, sk~ll
användas p~t i ölj an<le sätt: tiil aaskaffning af en lysmask1n
m ed t illbehör för minposition en C. \V. 35,000 kronor, fo r
anlä<wning af en tändrörskällR.re på öamlön 2,000 kr. samt
~ör :~skaffning af telefonledning8or och telefonappa rater fö r
b evakning af o;amtliga min11o~itioner 13,000 kro_nor.
FR.stställas stater för fördelning af ans!R.get t1ll flottans nybyggnad 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.

xxnr.

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 in gång.
l ö. Godkännes säke rh et för förskott till Fr. Krupp för h-wmn~
af bepano;ring smateriel.
Ang. bererlan<lc af bostäder i kronanH bus för poli~kårcn virl
fl ottans station i Stockh ol w.
Anvi"as 200 kr. att af statiun sh efälliafv aren vid flottans station i CarlskronR. anyänuas för inköp och iståndsilttan de a [
böcker m. m. för skeppsgosse kåren .
1t det till deltagande uti kanonbåten SvensksunJ s expedition
till Spetsbergen innevarand e år konnnencler aJe befäl, underbefäl och manskap anvisas, såso m ckipe rings hjelp och gratifikation, följande helopp: t ill en llVar af B befäl 200 kronor, tiil en h var af 4 underbefäl 100 kr., till en ]war af ~
underofficer skorpraler 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! framställnin g att han, som förordnats att fö rrätta ten tftm:n och examen vid senaste komplet.teri i1gsexamcn vid
~jökrigsskolan och för detta uppdrag, som varat tn\ dagar, bekommit 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 sjökrigsllög skolan, får fiyttning shjolp för flyttning från
i:itockltolms till Carlskrona station med 120 kr.
Lotskaptene n Emil Smith::; underdån iga besvär öfver lmmmarrättens utslag d en ] S }I aj innevarand e år i m ål rörande
ersättning för transport af effekter föranleda icke till någon
än dring i berörda utslag.
:2:2. :\Icdgifw,; att traktamenls erHfittninge n till marinattach en i
1-i:t Pcter,Jmrg hiicl aneftcr mi't utgå ittecl ett belopp af :.~;, kr.
0111 dagen.
Anförda IJe;;vilr i fråga om bekliidnatls liirvaltaren JI. ~amlaltl~
förunlnm1cle "åsom intendent vid ilottan::; station i f't oc khoJm
föralllccb icke till ändring i öfl'erklagac lt ut;;lag.
}~örorclnande för fil. do~dor A. J\1. J ohaw;son att v am lektor
i matematik jcmte mekauik vid sjökrigsskol an.
Förortinand e för F. \\'. von Otter att vara Befälhafl·an <le

:30.

amiral i Carlskrona.
En extra liirare får mot 100 k ron on; rtflöning i m~made11 anställas vid Kalmar navigationsi 'kola.
Föronlnas chefen fö r marinEölT8oltningem; artillc riafclelning
att hån och med den l januari 1800 tillsvidare, j emte hil,e-
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]u\ll::tntle af innehafvande befattning, bestrida chefssk::tpet för
Dec.

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 erfonlerli ga pfwsarnla·

30.

terielen.
Till flottrtnH stabs bibliotekarie får utgå gmtifikation för år
lH~J8

med 200 kronor.
ifalles o·J· onl framställning derom att vid de fall, då till trä·
B '
ö
lo 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 nådi ga
kungörelsen ang. antagning, utbildning oeh pensionerin g af
reserv befäl för flottan.
Kaptenen K. H . A. P:n Rosensvärd fål" beoydras att konh:ollcra 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 hufvudtitel 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. Ringström 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. lotslöjtnanten 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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Fiironlnaml e för fil. lie. E. Lidblont att under lekto rn vi<!
?\. llolmgrc n beYil:j;t<l tjenHt.lcdigh et uppclti'tllfl
und e rvi ~n in gcn i Jttodcr:::mi\lct i 4:e oc h 5:e kla.st<ernfl ~amt i
t.I·Hka spriiket vid niimndfl "kola.
Ang:1enrlc använ(hting rtt befintlig Htångtorprtl matc'riol.
Föror·rlnaH att invcntflrirf örvalbrctjen "tt'n Yid Jl(Jttan~ stflt ion
i Stockholm Hkrtll i den onlning, rcglemeutot för flottan ~tad 

F ebr.

2.

Rjökrig~HkOlfln

21).

gar, återheH~Htas.
AnYit<a:; metlel för bcF<tridttntle fl( ko~tnadrrna för ett extm
lämrcvilmri a t vid mwigation~~kol an i Rtockltol u1.
Förordnand e för K. J. j r. Cu n nan fltt uppehålla lotskapte nsbefattnin gen i f'tockhoiJns lottdördelni n g under den tid
lotskaptene n E ..\.. Sm ith i orh för rik::;dagsgöromi't.l beviljats
tjotu;tlodigh et.
Föronlnaml e fö r J. R L. \\"estergren rttt hei<trida CnrmanH
lotHlöjtmtnt sltdattning uwler Hamma tid.
Extra lotsen ri1l \\"rå ngö erh åll er ::;ilfYermOilalj af 8:e sto rl e·
kcn m ed inshift "för be röml iga gern in)l:ar'·.
lJlHlerHtöcl fttr tilldelas f. oMstyraren 0. lJstcrgren l1lC(] 150
kronor, f. r od,Ja rn e P. Xi lsRon, O. Löf'stri\m oeh O. Lar~son
hyarrle nt metl 100 kronor ~amt förre ro<ldaren J. LmHlgron

Te hr.

mod 80 kronor.
Fullmakter för L. \\ '. Lundberg och G ..L \\'. Beselin att
yam re~ervlöjlnauter i flottfttl.
En del af kronoläge11 ltetcn Korra Nn,ltholmen får för en .tir]
af :20 å r ntarrendera s till grosnhrtndla ren H. Il. E.riHtensen
Göteborg.
2. Ang. ?llarinEiirnt ltniugem; arbet;olJorfit telse 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 artilleridep artementet vitl Hottans ~tat ion i
C'arlskrunrt fn'm oclt med tlcn 1 .Jnni inneyrtrand a år, får beordras tt!t tjenstgiint å sat11ma departemen t r edan friln uch
med den 15 innevamml e F el•rnari.
ÖfverdirekW rcn ovb eltefon fiir mari ttin gcniörstaton får, i
den mån sådant er[ordnt>", afre~a till EHsen fiir kontrullerin g
oeh besi)l:tning af hos fmnan Fricrl. Kmpp Un"s ---st;tltlbltri k
beställd bepansrings materiel fijr under byggnad yaraudc pml·
srtrbåtarne A, B oeb U.
Medgifvc::; en förhöjning ;tf lO öre om dagen i orr:;ättniug för
uml erhå ll af 'carl skro n:1 artillerikår~ manslmp å E~peskti.r orh
Osears1·ärn, att utgå under inneyaraml e år.

Hr. 1~oo. -
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Daglönen till extra vaktmästare bo~ lotsst.ncl.-<en får förhöjas
från l kronn, 50 ör e till :! kronor.
Ett belopp af 1500 kronor får utgå ~å~om e r~ iitluin<> för vorkRtlilld Otnarbetnin g af vi ssa farlotlslJcsk rifningar. "'
:'>Icdgifyes :1tt unelerlöjtna nt öher ~tat vill Carlskronfl artillerikår, m å från och med llagen niist efter elen, då ban efter
sin utnämniug till underlöjtna nt vid kåren inträdt i tjenstgöi·ing rlerNtätlcs och sc<lermera under den tid han hittillH
vflrit och umlor innevarand e år konnner att Yara i tjenHtgö·
ring vi< l kåren, nppl>ära dagatlöning såsom unel erlöjtnant dcrRtädes.
Föronlnn,s J. C. F. J·lccckHtröm att yua genentlmön stc rhllmro
och A. I,. llolBH]I·ist ~. tt yara geuemlmön~tcrkommi::;sarie vid
året:; genemlntiin st ringar mecl vcstm elistrildet af fl ottant:>
båt~manshåll.

l:l.

12 kaeletter 1nå iuncvamude år ttntagas vid sjiJkrigssko1 an.
Beträffande dolegarcs i flottan>< pensiom;kas sa skyldighet att
insända vis:;a uppgifter förc><krifvcs, att den i § Gl:l a[ föruya·
de ni'1<liga, r eglewcnlet för flottans pensions kassa don 17 ~o
vembcr l S~~J stadga<lc p:'\följd föc· underlåteni let att h varje år
före Februari månad~ tttgång atienma vissa uppgifter icke
må under innevarand e år tilläntpaH l!lecl af:-;eenrle på den, som
före den l nästkomma nile Juli aflemnar föreskrifna uppgifter.
lnstrnment öfvor år 10D9 verk::;tällda generalbe::;igtn ingttr å
on del floLLan~ ::;tation er tillhömndc htdyg och båtar fö ran·
leder icke till ni\gmt Kongl. J\faj:ts :\tgänl.
Bifalles gjonl framRHi flnin g om n,nyisaude flf medel för fyllando af bri:;t i an,;];;,gcn för navigations skoloma i Geflo och
l lemösan d.

li3100() kronor alt användas för reparation och untlerltåll 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 framställnin g om bidrag till sjukvårdsko stnacler
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.
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. Odoll>erg, G. ~- N. <le Broeu och J. 1::1. Svinltufvud .
l\larin Wrvaltninge n får disponem öf1·er för inneyarand e 1tr
anvisatlt belopp Wr för siitLamle i fu llt !~tri<l,.;onligt skiek af
pansarbåLtr ne ~yca, Uöta oeh 'l'ltul e.

.\.nvi,;a~
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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 station i Carlskrona under den tid Rudberg sålunda uppehåller

F eb r.
i'~'! ars

fältläkarebefattningen.
Medgifves proposition till Riksdagen rörande pensionering af
lönta<>are vid flottans läkarestat.
'd
D:o od: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 aflönande 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 kostnaden 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 vard era ()00 kronor såsom ersilttning för af dem
företagna resor till Paris i och för besigtning af en för Kullens 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 sto rloken "för nit och. redligh et
i rikets tjenst".
Eleverna i sjökaptensklassen vid navigationsskolan i Stock!Jolm R A. F. Hannnarström, A. F. Lagergron, P. II. Nilsson,

J\'Ia r~

V.

J. W. Ericsson, C. T. Lejclström, C. E. F. Palm och K. J. Y.
Moberg få aflägga examen i ängmaskinlära samtidigt med specialeleverna.
23. Fullmakt för W. E. Harlock att vara lektor i engelska språket vid sjökrigsskolan.
~- Föroskl·ifves dels att jemvägsstyrelsen skall för trafikmedel
und er 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 bestämma, 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.yrelsen utbetala, Hå bnge förrådet på angifvet sätt står till marinförvaltningens förfogande, femtusen kronor, efter år räknadt.
Lotsstyrelsen bemyndigas att mot en årlig hyra af 7500 kronor för ytterligare fem år räknadt från den l Oktouer 1900,
förhyra embetslokal för sty relsen.
Marinförvaltningen anbefalles infordra anbud för byggande
af ett nytt chefsångfartyg för Stoekholms lotsfördelning.
Fastställes stat å beklädnads-, remtygs- och utredningspersedlar för Carlskrona artillerikår samt fastställas bestämmelser
om brukningstiden för dylika persedlar.
Medgifvcs öfverlåtelae af ett kontrakt om arrende n.f ett område å ön KaHven.
Ett biträde får mot ett arvode af 1,500 kronor anställas jemväl 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.
"
9. 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 rote n N:r 181 Hagen vid d:o.
lntondenteu A. Zcttersten erhåller ytterligare ett [n·s tjenstledighot, räknad t från och med elen l nästkommando April,
för utförande af ett krigshistoriskt arbete.
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,\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 Sto ckholm måtte fö r innevarande år tilldelas fast inqvarterin gshirlmg eller ork godtgörelse för afståen <le af inqvartering~ e rsättning uneler ~jökommemlering .
JVIedgifves att und eroffieeren 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 oafkortad c .
14. Förordnande för K. A. Thörn att vara advokatfiskal vid flott~tns ~lati o n i Carlskrona.
l\ledgifves förhyrande af fartyg för tmnsport till Spetsbergen
af r eservproviant m. m. för krmonbåten Svensksunds expedition.
Antalet kadetter, som innevarande år må antngas vid sjökri gRskolan, får ökas från förut bestämelit 12 till 20.
,\ng. brister och öfverskott å vissa anslag under femte hufvucltitcln år 1899.
AnviHas 2,050 kronor för auordnande af telefonledningar till
Skäggenä,; lot::;plats samt till lotskontoren _På Kungshall i
Ca rli-<krona och i CrLrlshamn.
En ex tra läkare får anställas vid flottrLns station i Carlskr ona
un d er 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 afsk ed för 2:~t kl. sjömannen vid 6:e matroskomprLni 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 öfvorkommissariebofaLtningen vid fiottans pensionskassa.
.
,
En nnsökning om fastställelse af r eglemente för SJömanskaren s en skilda gratialinrättniug i C:nbkrona föranleder ej till
någon Kongl. ~Jaj:ts åtgärd.
En ljudboj af Courtenays system får anskaffas för en kostnad 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-_
(j_

April

~laj

holm gjord fra1n s t.ä\lnin g rörand e ho;,;taLl åt chefe n fi\r 2:a
InfLtro~kompaniet i kaso rn en :'\:r nr å Mkepp~l10lmcn.
20. Unde rlöjtnanten U; T'. ReinilJ N erh å ll er i l.Jidmg fi\ r omk ostnader för flyttnin g från Carl><krona till Stockhulms station,
60 kronor.
Åtskilliga 1:[1, oc h 2:n kl. ~jömän~<, 1iu. m ermän , ansökan om
höjd dagatlöning uneler sjökomm01Hlering föranleder icke till
någon Kongl. .1\Taj:ts åtgärcl.
Kaptenen I. Nordenfelt, Rom biträdt vid ntarbetandeL af fii rslrLg till artill e ri cxe r c i~r eglemente och till s kjutin str uktion fö r
flottan I, a rtill eri, er håller härför on gratifikation n( 200 kr.
Kapt enen J. A. F. Grahm får h eo rdms att omkring den 15
nästkonllllande Oktober afresa till ~orda1nerikaB Wrcntrc stater, Eng land, Frnnkrike Ram t, om liden såd :mt m edgifYc r, jem väl till Tyskland för att u11der en tid af fy ra JJHtnade r idka
,;tndi er i artilleritelmik efter fl[ ma rinfö rvaltnin gen uWlnladl
progrnm.
Fullmakt för H. Wolff att vara advol;alfh-<kal i flottan.
Bifalles gjord framRtällning om ökning a[ antalet Hkrifbi t r äden inom fiott:ms stab.
För t ry ckning i 1,000 exe mplar af skjntin st r ul-1 ion för flottan, I, artill eri , fL! JVisa,; 1,185 kronor sa m l för tJ , ·kn in g i 800
oxemplrLr af Regl emente fö r sjöJJlanskårent: , ;_ •:o r all\·isas
1,200 kronor.
27 . F_vra stycken 12-pundign. ,;lätborrade fr:uuladflnin gHkan one r
J\'[/Sydo11· få ntlemna~ till Gotland s infantcriregen1 ento för att.
uppställas vid don äreston , ~om blifvit uppreAt till Oscar I:s
minn e å Visborgt< ;;lätt.
En torp erlingeniör får beordras afresa till Köp enh an1ll fiir utt
vid örlogsvrLrfvet derHt.ädcs taga känn edom om t ilh·orkJ!lng,
torpcdmnteriol.
Telefon- och telegrafför bindel ,;e får m ed irckttagande al' VlDo<.
bestämmelser anordnas m ellan li'årösund oe h Nlite.
För;;te batrLijonsläkaren K. L. Rndherg förordna;,; nlt bil!·;i<la
chefen för Hottans s t.ah vicl afgiEvan de a( yttrande oc h förslag i fråga om organisation af flottanA läkm·eRtat.
För inöfvando af en gravörselev erh å ller grayö ren vicl sjöknrteverlHet \\' . .Akorbcrg en ersättning af UOO kronor.
4. Gene rallotsdirektören m. m. grefve l\I. D. H.uuth erh åller tjonstlediglwt 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-ratifikation nf 150 kronor för utarbetande af två prnl1lemori~r röranclc fasta minför,;vnret.
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X.

Som birh·ag fiir omko~tnaucr för tlytlning hån Stot;kllolms till
Ortriskrona station erhåller löjtnanten A. L. Holm6n 1:!0
kronor.
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En del nnderoffic-ersk o rpmlcrs 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;äkringsaktidJolagct ()('eau slutrt aftal ouJ kanaubåtens försäkring jcmväl un der tiden efter den l nä-''tkonunancle Oktob er.
Kaptllncn friltCrre .\.. A. G-:sou Hennelin får :Hcrint.rädfl
tjcnst p:l stnt Yi<l Kong!. flottan.

att med akticholngct Gefle verksHlarsluta kontmkt om levcnwR r1f ett nytt chef~ångfart)·g
Stockbulms lotsfö rdelning för ett pris nJ 1:!1,iiOO kronor.
byte med ryska marinen får fri\11 flottans förråd utkmen manserkarbin med tillbehör,

Angående förvaltning och rotlovisning ~tf meclel, anvisaclu fiir
fullfö ljande uneler år lDOO af ,;jömäb1ingarna vid den noHlänclskrt kusten.
:VIeLlgifves öfverlemnandc till :\Tonlislm museet ~tf flottan:<
brcfdufhus med dnfvor.
Till en öfverkonstapel oeh en lwar af tio poliskunstaplar, tillhörande 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 ii1trädessök and e ~· nglingar.
,, Underviwing för manskapet vid Carl s krona arti llerik å r, del
l, artilleristunclervisning>, som den 30 ~i,;tl. april fastställdes
till efterrättelse, får tJ·~·ckas i :3,000 exemplar, hvarjemtc l<flptencrna vid kåren C. V. :'oimTillflll och N. T. R. Bolling, l1vilka
biträclt vid bokens ntföramle, härför tilldelas såsom gmltgörelse lfJO kronor hvanl era.
A ng. Emile Ro bins Llonation till förmån för dö !.Lm r a[ Ii fräddningsmanskap.
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 afnos a till Tyskland för att öfver- .
vara profskjutning af pans;uplåt tillhörande den h os firnmll
F. Krupp i Essen Ciir pansarbåtarna A, B oc:h C heställch1
l1epansringsmateriel.

XI.

11.

:20.

,In H i

l.

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 exercisHknian Yi<l !-lottans station i Ntockholln.
l'kjullJanan å Södra Boliii får utvidgas att omfatta 12 svängbflor i st.iillet. för t\, CiliOt en knslnfld tJammanlagdt ni 0,071
kronor.
Ang. regleringen af utgiCt.ema uneler rikK~tatcns femte hufvmllitel fiir å r 1901.
Öfyunlirektönm och chefen för Juari niugeniör~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 oc h m ed den :!1 juli innevarn.nrle år.
:~ 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 underKtöLl åt afsketlade personer, som tillhört flottan.
Fiir Itt.fiimmlc af en d el 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. EkKtl·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».
. \(sl å~ en af :2:a kla~s sjömanucn yid l:a elJa rckompaui et
:\:r t\llö Carl \'it·tnr Nilsson gjord ansökr1n om afsked.
Hesolntion å lön för nmlerlöjtnantema vid Carlskrona artillcrildr E. ;'\ _ Lars6n, t-l. E. :-lvons~ou, E. A. Umfström, V. H.
Norrman och N. O . . \.. Christen,;on.

K . Hr. 1:!00. Juni

5,000 kronor för inköp af :tppamter för te lcgmfcrin g
utan tråd.
Anvisa~ 2,800 kronor til l för~tor ing af skjutbr yggo rn a å ~kju l·
banan på ~ödra stran den af LindllO!men.
Bifallet:> en af eldar en .J. G. An<lers~on gjorrl ansökning om
behörighet till inträde Håsom elev i ma s kiniHtklassen vid n avigatiom;skol a.
Aug. vissa för es krifter rörande tillämpning af ny stal för
navigationsskolo rna i rik et m. 111.
För anskaffning af ett nytt ång fyrskcpp m . )11. att ut.läggas vid
G ri sbåtlame anvi s a~ 1GO,OOO h ono r.
Un<ler oniceren af 2:a grrtden A. Wintzcll, som boorLirats rttt
tjimstgönt vid sjö kartcvc rk ct, medgirves rätt til l inqvar lcring,;bidmg för innevarande år.
Af8ke<l får m eddelas HkeppsgoHHen F. O. 1\. 8ättergren-Pe Ltcrsson.
Marinförv alt nin gen anbdal lcR att vidtaga er fonl erli ga å tgär·
d er för transpo rt till f-;pc tsbergcn af proviant och utredning
för kanonbåten Nvensk~nnd,; expedition.
Ang. vissa fö reskrifter i anl ednin g af fömyad knngörclsc om
a ntagnin g af man skap vid fiottan~ sjömanskå r gen om kontrakt.
Anvisas 2,000 kron or till försättande rtf tilläggn in gsp lat ~e rua
vid Bol lö och l iasslö i fu ll godt skick.

Anvisa~

J.

8.

8.

tö .

15.
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22.

29.

A ng. förordnan clen i sjöfö r~var sLlepartcrnentet uneler SC !Il C~tu r 
tid cn in nevarande år.
i\Ierldela;,; tillstånLI för chefen för sjökarteverk et att med en
af sjökattcverkct~ gravörer uppgöra kontmkt rttt för !J32 kronor g ra v era öst ra lmlfvrtn a[ ett nytt sjöko r t, N :r 20. öfver
Bottenvi ken, n orra delen, i skalan 1: 200,000.

Mariningeniöreu A. M. :\.. von Ee kennan erlJållcr uppdrag att
besöka Tonlon och Che rbourg för studer ande rtf sjökrigsmrtteriolens utveckling m. m.
;\mlringsttrbeten å l:a klrtssf~båten Göta få, utan infordramle af anbud från enskilda verkstäder, utföras vid varfvet
i Carlsln·ona och päbörjas den l nästkommamle Juli.
A ng. kostnaden fö r förLrukad ammun ition under å r ] ö!J9.
:\l eddelas till stånd att blaue! ma118kapct å sjömätningsfa rtyget
Frtlken utdela ett skänkt penuingcbelopp af 15 kronor.
l\läs terlot~enkan Augustrt Hellman erhåller ett unelerslöd af
200 kronor.
Fy rmäRta rec nkan A. W. Side11 e rh åller ett understöd af 100
kronor.

.J u Ii

2.
G.

Pension å 400 k ronor få r utgå ti ll le ktorn J. E. Lindgr ens
culm A. C. Lindgren, född Kj ellström; å 237: 50 till nndcroHi ce rsk o rpral cn Il. N. Ståhl s enlm S. E. Ståhl, född Sven sson; å 4,000 kro nor till före stå ndaren fö r n rtutisk-meteorologiska byrån F . S. :\lrtlmbcrg ; samt å GOO kronor till underlöjtnanten i fiottans r eser v J. Å. S. Lagcrström.
1\ ng. pensione ring af person alen vid flottan s 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 beväringseskad ern s fö rl äggning
till Bollösund som umler kusteskaderns strid söfningar.
Hcvisont G. Lnn(lh lad, hvilken deltagit i revisionen af Hottans pcnsionskas:-:as rilk en,;kaper för år 1899, e rhåll er i ersättnin g för mistade t.jon~tgö rin gspen ninga r 69 kr. 99 öre.
Afslås en af kontrollanten v id Stockh olms stations ingeniördcpmtcm ent E. Westerberg gjord ansökni ng att han, oaktadt
h an ej aflagt mogen hetsexamen, måtte få söka och innehafva
såd an tjenstebefuttuing vid flottans civi lstat vid flottan s station i Stockh ol m, som efter vederbörandes förslag tillsättes
af marinförvaltning cn.
Anvisas JOO kronor i en;ättning för sj ukvård ~ k ostnadc r för
fy rvaktaren C. Nyströ n1s minderårige so n.
Uen emllotsdirektören g1•cfve :\L D. Rn nth erh å ller fj or ton dagars tjenstlcdigh ct, räknadt från och med den 1G nästkommrtnde .Juli.
Marinförvaltning en anbefalles att med tillYorkare m om landet träffa uppgörelse unel er hrtnd rörand e levemus af 21 cm.
oc h 15 cm. ltalfpansargranat er.
För tryckning och bindning i 7,000 exemplar af ny »Und er visning för mallskapet vill flottan, I, tjenstgöringcn » anvisas
2,105 kronor.
An visas från inYalicllmsfonden ett belopp af 1,5lii kronor såsom nå<lcgåfvor till afskcdade personer, so m t illhört flottans
kårer.
Lektorn vid ;;jökrigsskolan C. X. H olmg ren erhåller tj cn stlcdighct umlcr nästkommande lä~år.
För ordnande för J. W. L. Siclner att förestå varfsch e[scmhctct i Ca rlt:krona från och med den 11 Juli ti ll och m ed den
11 } .. ugusti 1900.
Hesolntion aug. tillstånd fö r sjö kaptenen B. A. L. Kj cllmo·
di n att blifva antagen till reservofliccrsaspi rant.
Ang. bcsigtlling a[ pausarmatcricl , beställd hos lirlilan C lmrles
Ca mmcl & C:o i ::lhcffielll.

K. Br. 1!.100. -- XI\'.
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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 anskaffnin g n,[ ett <"lllgf,n skcpp m. m., det för nämnda ändamå l fillVisade belopp rtf
HiO,UOU kronor m:1 anväml:ts dels t ill föränd ring af tlet JHI\"flrande f~Tskeppet Koppaxstc·narne del;: oc;k till h~·ggamlC' nJ
ett för grunden Kopprrrstenarnc lämpligt ångfyrHkcpp.
:\Tcddclrr~ tillstånd för porHonalen \'id Skärsände lifriltl<lningsstrrli on att emott.rrga ett af fin81m senaten sblakt belopp rrJ
1,HOO kronor för riitl<lning a[ besättningen å JlnRkfl ,.;konar en
Heli os vit! des~ strandning elen 2!J )!aj ltiD~J.
Förklaras r escrnlllcl erlöjtnanten C. J . .Johansson skilt l från
nnstä lln in g i ftuttam; rt•serv.
Yanlig pc•n sion får utgå till afHkt>datk båtsmrrnncn S. S:son
saktmod i g.
1:! . Motlgi[ves förbät1.r:ttl aflöning till lllltkronicerare i't månrrd>< -

6.
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LO.

1\n g.
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ti.

:\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 omrnalHl o ~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>lcborg får under detta :''t r ntannnlna" 1HO,t100 kronor.
[{e;;olntion å lii11 fiir nn<lcrliijtnanlen vi<l Kongl. fl ottan C.
F. 'l'an11n.

Föro rdnande för f\1. lic. K G. A. Lidblom att under hisåret
1:JOO- tfJOl upp ehålla lektor C. N. l Jolmgrens lektorsbefattning 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.
Beslut om ersättning till person:tl vie! lot:,;verket unflc r tjenstgöring å fiottans sign:tlstationer år 1900.
Medgirves borttagande af äldre kanoner från logemcnt:;[arty ·
got Eu genic.
Kostnaden för viss vid anneens och flottans fäs tnin gsartillcrikårcn; gemensamllcrt skj utskola år 1900 förbrnka<l anllnnnitiun, 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 föranlollor icke till något Kungl. 1\Iaj:ts vidar e yttrande.
Lotskaptenen i (-lotlawls fördelning 1\. V. Derggrcn erhiUler
tj cnstlcdi ghet 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 upp ehållrt BerggTcn~:: lotskap-

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 ap e1 :utgifven ktmllmk för riitldning
af <lrnnknandc 111. m.
Löjtnanten J . i\I. Boli!lllcr erhällcr 120 kronor sttsom bidrag
för om kostnad er för flyt.tniug till CarlsJuona statinn.
20. Fö1·onln:tnde för krtpten•o n 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 tjonstlcllighet 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-

X\ '.

te n~tjenst.

17.

Förre kronolotsen m etl 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 afförd elningstablåer
till stridsfartygen Sflmt till bestridaLle af tryckningsko::;tnatler
fiir fönlcln ingslJöcker.
Bifalles en af bcfälilaJ'vande amiralen i Carlskrona gjonl
fralu stfll lning rörand e platser för uppställande aE !Je><tydming
under kri gsöfning vit! Carlt;krona den 5-7 nästkommande
September.
Medgifve,; n t~triiclming a[ tiden fö r ingifvamle a[ an::;ölmiugar om intrilcle vid flottans skeppsgo::;sekår.
JJ:o an stii llamle af två extra lärare vid navigationsskolan i
Stock lwlm.
D: o d:o af en i t.j enst varande und e rofficer såsom bcv:tkningsbcntlha(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. Eriksso n erhåller tillstånd att inträ<b stt~o m
elev i maskinistafdelningen vid navigationsskolan i f'tockholm .
Styrmann en J. E. Borf!gren erhåller d:o d:o i sjökaptensklassen vid cl:o d:o.

K. J3r. JDOO. Aug.
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Föronln:1s att o[fiecr vi<l Ca rl ~krmm artillerikiir, son1 bliCv c>r
boorllrac.l att doltaga i don kri g:-;öfn ing, so n1 enligt gcnc>ralorcl or d en 14 sist!. Jnli kommc>r :1tt oga rum yid Car!Hkronn.,
skall ega att uppbiirn. r ese- och traktamentsersättning 01;li gt
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, oc h 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 und er d on ge nom nådig generalorder d e n
14 ,.;istlidne Juli anhofallda krigsö.l:ning vid Carlshon a iillhimpas jemväl heträffn.mlo personal tillhömmlo Car ls krona
f'ilstning.
::\[eddolas tillstånd fö r Bio rbritanni 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"venmtskini 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~t llr~r g:gn. nt. nt. i l~e rgqv~u:a hn.nln.
.1\[edgif\'OS utbotal:tmlo till finnfln f:ii r \\T.lT. Arm~trong, ·\\"ilito1\"0rt & U:o L. af förRkott :"t betalning för torpedtuber tillpan Krtrb<ltamo A, n och c.
Förordnamle för rcgent e nt:;läkaren A. \V. Kull och för:;te hatal;jonshk:tren K. L. Hudborg att d o ltaga i föru.md kroppsnn d e r::;iikning m ed fyra till Hji.ikrigst>k ol an intriides;;iik:tndc )"IJglin~·ar.

ö.
Il.

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 sjökrigsskolans 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. Högland e r e rlu'tllor en n ådegiifn a[ .LliO
kronor.
Fullmagt för f rih e rre F. \\'. Yon Ottor att vara a1niral \'id
Kong!. flottan.
Föronlnal:' liijtnanten vid J(ongl. llotta11 C. L. rle C'ilanlJlH all
under liiR:het l~)Ol) - J~lOluppoh:"tlla liirarebcf:lttningen i :;keppsbyggcn·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 [ortsiittn. yirl sJ,olaJJ J"ör att afliigga sjöo[fie<) rtiexaJnCJ t.

K. Br. l!JUD.
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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 .
llullmagt för A.;\. L. Pa lamlor 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 ull1nn gte r för K. H. fttmdgTOJl, '1'. U. N1·storlt, U. H. Ternberg, 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 dir eldö 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 otabli sRoment iifvensom för «nonlning«r
till tmdcrLittamle af lllohilisoring :t[ flottans till Carlskronrt
t>l<tiion hörande fa rtn; genom l"iirHilljning af Skepps- och KaHi·ollhol lnm·n e t>amt Ual6rvarfvet ,;kall till~vid:uo austå.
K:.tptonen J. G. J<;keluwl och to1·pellingeniören 1•~. F. Eliuqvi~t Ht afresa till .LCinn 1c Wr att der be::;igtiga bestlilld torpednmtoricl 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'orpedingeni ören J. "\. J~. Arse nius samt en vid marinförl'> tlt.ningens torpc>Ll:tf(\elning tjont:<tgömmlo officer få a[resn. till
England !"i> r att l>esigtiga torped tubor afsetida för pansarbåtante ~\ , D odt U.
..\ llYiN>U> li,OUO kronor l"ör anskaffning af 120 kammarkarbiner
föt· flott:Ln" öf'n ingar.
Til.l on nnd ervisning"kn r s i ryNka språket för ol'ficeraro tillhö rantle flottans stab an vi Bas ~)()0 kronor.

K . Br. lDOO. -- XHIL
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Angåond o h:tm11anliigg ning vi•l Jfn.nö fi~k l iige i Bleki nge liin.
Sekretora r on i komit6n for n tred nin g af yi,;sa Wrh å llrtnd on
r ömnde fl ott:1ns st:1tion i Stock hol m :1d vokatfiskale n 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 Er icksson crl~:U
lcr ett umlor,;Wtl :tf 300 kro nor.
Rjö kapt.on ema A. U . .IJ. c.;.i\l•]vist oc;h T . \\'. ::\'or \ando r fi\. an tagas t ill r osorvofliec rsa:<pirant"er utan i<inclc r <l oraf att d on "LtJ
an söknin gar inkom111it efte r ansök nin gstid e ns n tgång.
Resolut ion p i\ in geniiiron vit! Kon gl. nmriningo ni ij rstaton C.
E. Cl-. C. t-lt nar t~:> nnd onlåniga ho«viir i fr:iga 0111 orsittt n inofö r bes igtning {L to rp edkryssaren 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 daglöna re vid ingeniönlcp artolllon tot Yi<l flottans st:"L·
tion i Uarlskron a gjonl an sökart orn J'iirb iitl. ratlo ]ij ncfii nm"u!l'r
föran led e r icke till någo n Kongl. .:\laj:L:; :hgiird .
En :tf polis pe rsonalon v id flottans slat.ion i Ca rl :;kruna gj<ml
an sökan om cl:o d: o fö ranl oJor icke t ill n:">gon Kong-l. :il aj:ts
åtgärd.
28. Fö rordnande för .T. lllig-g- att [rån ocl > m od d e n J lllL~tko 1 11 maml e O ktober tills vil lare vara bufliJ J, a[vando an 1iml i Carl~
krona.
D:o för C. M . lngclman att från d :o d:u till~ vidar e vara
v:wfscltof vill flott:1n s ~tati on i Ca rlskro na.
Hosolution för N . G. Snmls tröm {t ontledigand e <H ed utgången af innevarand e Suptom bo r lll å uad fri'tn c il ofs~ k apet
för sjökrigsskol an.
Förordnand e för (+ . Dy rsso n att fr:In och m o(l den 1 niiötkommancle Oktober til ls vidam vara t"ild för ;;jökrigss kolan.
Fiiro rclu :1nd o för B. U. \ V. Linder att fnl n Ol"ll med tlen M
" Oktober till d on
l Doc;cmber iunovantnclo :h nppoh:"\ll:t genor a llotsd i roktörsemlJ etet.
H. ex c. h er r ::~tatö minis te rn f rih e rre F . \V. von Otter e ntlodigaö f rån orcHö randeskap ct i direktiom·n iifvcr flottans p c ns ionskas:;a, och amiralen J . HUgg föro rdnas till onHör:m<l o i
d ire ktionen.
Förordnas ou1. granskning af sjöflistniugsarLille rikou>itL6m; be" tänlmml o och Iön;lag.
B ifa ll es en af r egements läk aren ·w. F. U. \\'o:;trin" gjord ansökan i fråga om borlikning af tjonstetid fö r orl~ållando af
p en sion.
r\.fslås on af öfvorlot sen af l:a grad en F. IV. Pctt"erssoJi gj o rd
ansökan :1tt blifva utniimncl till Jotslöjtnant .
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Uj0nl fram"tällnin g om öka\lo fi">r rn i'tnor åt personal vid C:wl shona :trtillorikå r und er krigstid oe h tlo n no(l jomförl ig öfning
(iiran lo<lcr icke till m\gon Kong!. :Vlaj:ts åtglinl.
Konteramim len m . m. J. llägg oeh kaptenen gr ofve C. A .
\\'achLmois te r erhålla [ör d eL do från drunknin g räLlllat en
2:a klass sjö man guldmedalje n :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:1tions skolan i "7\ Talm ö
mot on cr~älLning af 125 kronor i mån<ulen.
,\.fslås on aE åtskillig:t på invali<lstat öfvorflytt:ul e <laglöna ro
:;tjord ansökan om för bä t trade afW niu gs- och ponsions[ör Jn åncr.

Fö rordnaR kaptonen T. No rd PnfPlt att nppoh ålli1 läntrohdatt ningon i vapen läm vid ~jiikrigsskolan umlo r His å ret J (JOO --

"

] !101.

Okt.

Fullmakt för .T. F. Friberg att vara kapten vi<l Kongl . flottan .
D:o för U. \V . 1\lagnnsson att va r a li.ijtn:wt vid d:o.
ltosolntion å lön för grcl"vo C. /\. Wachtmoist or, D. A . Kraft,
(~ . P. Roinius och K H. Bergmark.
Öppet brd pil. af:-;l; ed flir kaptonen C. G. A. V. 1<'laclt m ed
till åtelse att såsom lönlös i Kongl. flott:tn kvarstå.
Fullmakt för J. A. J I. W. Bolin fl.tt vant föreståndar e förnavig-:ttionssk olan i St römstacl .
En ingon iiir v!d mariningon iiirstaten får boordras :1EroRa
till }\J;1 orik:ts förenta stater för att. unde r on titl af högst G
veckor diin;ULdes t ag:t ]; ilnnodom om hyggande af s . )c n!l<l er vattonslJi'tt.a r.
En extr a lä rare f:\r anstllllaH vid nayigatiom; skol an i Kalm:tr
" unrler his:hot LDOO - lD Ol.
' l'l~it extra \iirarP få :tnHtlillas vid tl: ~ i Götoh01·g under ll:o.
Anvi"as 2,000 hon or om i'u·et såsom gorltgiirolso för n ppohållamlo af \okto r~bcl"attnillgcn i mOll or~m:Uet och lyRka spr åket
vid sjökri g~skolau n ml or lcHor C. N . llolmgrcu beviljad tj änstled ighet.
Torpellingonidron K l<'. Elmqvist, so m fö rfl yttats :Erån Sto ckh olm~:> till Carl ,;krona sUttion, 01·håll or i f"lyttnings hj lll p 120
kronor.
F. ma~:>kiniston i lotsyorke ts tjänst C. A. Larsson erh åller ett
årli gt understöd af 800 kronor, ått utg{t från och me<l ingången :tf innevarande år.
17. ·l<'örcRkrit"veR :tt"t kaptonen vid Knn,;\. flott a n 8 ..J. T. U. An-

(i .
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b .rcrona oc h kamremren i Hlilrinl'ii r vallningcn F.. .J . F . \\'oll gast: skola hiträliii vid grn.n~kning af sjöl'llst nill gsa rti ll crik o nlmit.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 <laga r
vid viirlcl sntshillningcn inhiimta klinnedom om <k nyar;tc npp 1innin gama 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. .\. Jlann s 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. Daltlqvist att vam rcscrnmderlöjtnanter i flotl[tJl.
K:1.ptC'ncn vid C:Lr!Hkrona artillerikår J. A. Edström, so m kom memlerats :Ltt s,'\som elev genomgi't sjökrigshögskolans allmi\lllH\ kms, hofrias frtm sky kl ig h oten att d ärstildes följa nndcrvisningcn och :Lfliigg·a examen i lancltkrigskonst sam t den
iekc valfria km~cn uti m atematik och mekan ik ii l'ye n ~mn
fn"tn sky ldighetcn att cteltaga i dc till lärolimnot artilleri hi\ran<lc ritningar.
Bestämmes [önlclning mellan liimrne vicl sjö kri gsAka lan :1.1'
Jou letic mas tc r min~afgiftcr.
-:\lcrlgil'ves ersättning till k on tcmmi ra l J. TT iigg och t. f. gc n erallots<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 Hagstr öm, e rh å ller ett
nndcJ·;;töd af 300 kr.
:2:2. Kaptenen Yi<l Kongl. flottan l. );onlcnfelt föro rdnas att förr>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 blänkar 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:tm cntsc rsättning till i\tskilliga higsmfin, hvilka gen o mgillt lärokm~ vid kri gAskolan å Karlbcrg.

Okt.

~XI.

•\ ng. fnllm~lktigc;; i flottans pensionska~~ft fntnt~Ulll n i ngfn und er §§ 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 nin g 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 bataljunRHlkaren K. L. Rudi.Jcrg såsnlll godlgiirclse ett helopp af 1,000

2(i.

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.

,,

;\ .

(j,

!l.

Fiirordnawlo [ör ,J..Joaeltimsson aU l'rån och med den li till
och med den ]() inneyaramle Novon1her ilestrida en k:tnslisek rctcrardjlinst i ~jö[iir:o<vars<lcp:trtemcntol umkr tjlinstlelligh l't för gr<'fvc F. 1\'rangcl.
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 n nderli\jtnautor Yi<l Kong!. flottan.
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 fiiruindclso merl resa till F inme IJesiika utsktllningcn i Pari~ fiir att
där uneler högst t re dagar stmle m frågor riimmle to rp cdviiscndot.
~[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 gyrosk op samt göm iakttagcl:;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 ma1·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

re.

l'lov.

~J.

13.
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Nov.

vid
Afslås gjo rd fram ställning 0111 anställa nde af e tt uitrii<lo
varftleh efens i Carl s krona expediti on.
:;Anvisas 0,D45 kronor till iinclring::;arbeten i lnimlepa rtoment:
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n
e
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2cl.

p en diaL vid flottan.
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s kade
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Carlskro
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ti
ottan
fl
tc m enLot vid
\\'. O lsDrtglöna rcn vid skeppsv arivet i Car lskrona N:r H23
kvarkolans
~s
efill
underh
af
::;on ftt r beo rdras till geiHHlig åcndo
tlla
bi1Jc1H
isningen
tlll<lerv
för
lirlen
tmder
slda~s , ::;amt
0

tersmrtn

lG.

k skall
Föreskr ifves att on ntarhehH I ny internat ionoll signrtli>o
ides
ntgif1•aH i on svmmk u p p laga och ko~tmtden diirför lwstr
rna
kaptone
as
anbt•fall
1
ocl
från llandcl:; - oc h :>jöfarts [ondcn;
Krn~en
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f.
I
ocb
Klint
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G.
vid E _ongl. flottan
ing af 11>lmnda
~tjerna att verkstUl la öfver~ilttning oeli rediger

30.

sig nalbok.
r utgå
.\flöning s fiirnt :"mer eftt> r 2,000 kr., Wr ~h räknad! , f:\
vid
till 1·ikaricm n<le lektom i 1u ode r,.;u~:"dct oclt !y>;ka ~pdtkel

~tröm ,

Rjiikrig~skolrtlt.

af
Örlog~lllrtnnasllllHkapet i C:arlskr oua erhåller ett hr·lopp
1,000 kr. si'tstnn bidmg till hcstridn nde af kostnad oma för tillökning oclt vi\ rd n,i slillskapc t::; bibliote k.
nin g af
Öfverste n l!l. 111. K. u-. nildt, S(JI!l deltagit i gransk
g moll
kuRtarti llerikOI Illllitteo ns lwtänl;:: tntlcn, erlu'tller e rsitLtnin
af
fiiljd
till
'nningar
3!1 kr. 52 öre fiir mistade !jlins!gö ringsl><
llä!l11H]:1 ,

,,

:w.

"

gTflllHkl li!lg.

vissa
Ersiittn in g får utgå till nndedöj Lnrtnton N. H. Hull(! in J'ör
utgifter under kurs vid tc lm islm högskol an.
.\. ,J.
Pension få r ntg~l i v:wiig onlni11g till f . lJåtsmän nen
111. rl. pe rsone r.
crg11alknl!
O:Ron
O.
L.
orl1
S:son liclsiug
ollqmSiikt afHkt'<l Yiigms 3:c kl. sjiilll>Ul nea yid 2:a m;tlro,;k
niet N:o 44 \\'. l kdiH.
mrtnRka p in l\Iedg ifve >:~ ~ vi<l flottan» st;tt ioner må antag;ts
i tjiin:-;tom cldareaf dcJning en att umlcr innevrtm ndc år in! rUda
kå re n
sjönlans
fiir
stat
gilllamle
göring, oberoen de af det antltl
:"t öf~or
n
Yaka
iin
antal
större
·
till
ej
<lol'k
r,
;'\r J !JO l upp!rtgo
kåren i
riga ardclnin .~ar mcdgi[v a, så att staten för sjömans
des~ holhd ej öf1·ersk ride:o.
1!10 1.
e~ ,;!at för ::;jöka r tc 1·e rkot a tt tilhimpa~ under tu·
FastsLlll

dag lön vid yar fvot .
crKrtptcne n vi<l Kong l. tluttrtn fri !terre U. C. C: son Rparro
lag,
s
r
fö
det
:tE
kning
s
gran
vid
bitr>idc
fiir
li i\ llor 2UO kronor
organisom rtfgiCvit:> a[ kommiU 6cn för utrednin g rörande ny
m. m.
sation af ,;jöfästn ingsartil leriot oc h Ertsta rninCörs varet
anvisas
cn
llögholm
ön
af
rlikning
et:;
För inklip för lotsverk
ett bolopp af högst 435 kron o r.

~i n

Ottor.

Doc.

F lagguml eroHice rou v id mask ini ststat(~ n ,J . L . L. Nonl
ilmboda
som komiiitmclomt~ att vid. Berg~undtl vc rkst:td oc lt F
r
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nilmur
unde
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e
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da kommen dming ett. extra :crvodo af 50 krollor i m~maden
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7. Utril 1·das ~tatu1 · [i;r lu!HsL.nel,.;cn för iir HJO!.
U!l'iinl as n.1· stat för ><jökrig::;skol::t n.
af
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l;t
Ugg
Cllo~
'S:>aren
I
r_
Lorpedk
\'amndo
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f!Örelscn nngttcnd c antt1g11ing af H1rtn;.;.;kap vid floUan8 ~jönlft11t::l
lso
e
godtgiir
il(la
omförlll>
!JOO
l
.Juni
ldr g-enom kontrak t den R
den
till Yilrfning ,.;förrät. tare s kall und e r ett ~h, f rån och med
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F.ncströn l, F. Frih.erg, U. \V. :'llagnns,;o n , II. .T. C hri ,;tc rt;on ,
c. G. A. Sylvandcr, D. ll. Lindblad, L. S Lack el l, L. ({. O.
Vi ~t, B. U. von Fica ndt,
.\]· crl>lom E. F. LJ'nn<>(]
1 J.
a
J :l l lll'"l-c , '\L'i·
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

Dec.

2.

0

j ,

Dec.

..

'

'

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

"

o
cxmnplar.
Anvisas 4,0Bö kronor att nt.gå f r:1n in validhn s[oml c n sasom
n åd eo·åfvo r till afRk etladc pcrRnn e r, som t.ill11 iirL [J ottnnR kå re r.
Rcso~nti nn på lotskapte n en m. m. K Rmith s un <lcnlålliga b~~vilr
i fråga 0 n 1 nnn 1 ~i,rk 11 i n g vi(l g rauHkn ing aE r edngörclso uEver
utgifter fiir Stockh nlms lot.Nfiinklnin g :h 1R9H.

7GG n. O. - I.;:orn•tten. Frej a s lmll fö rläggas under rcpMati on .
7G7 t-1- . O.- R ekryt kur,; ~kall , utan hinde r al' före::; kriftcrna i
§ · 53 af "Fön-dag till reglemente fiir ,;jö nJanHkårcns skol o r",
tagft Rin börj an den l FC'hr. oe h, bet räffand e manskap af matros afclcl ni ngen , fortgå tillnågon dftg i Maj månad, ,;om y cclcrbör::md e stationsbcfälhafvf trc cgcr betiLlllllltn. nl'h bemymlig:ts stationRbefällutE\·am c att, om så skull e befinn as lämpli gt, ilfyen
b ct rUI'fande andra yrkesafd clningar:: ;;Ja;J~ k a p utHlriiclm nn dervisningsti(kn uti sagclc kurser ntiif vc r d en ti<l, so m uti
of\-an nämncla r eglementsförslag är b estämd.
771 ll-. O. - Minkabe lhålen "Lägg u t" 1n å unel er den tid af
:\r l !JOO, fartyget iekc erfonlntH fiir :mnat iimlam:\1, vam sbilld

,

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.
ftlglfvet
Söner
&
t
Norsted
A
A J-tiL' lJoln,o·c t l'
nf
tt
e
.
•
•
•
•
/':'}
•
, u 1 .\ ' ,
J\ n t agct;
anhud å trve kning a[ n y int.crnatio nc ll Rlgnalhol< 1 3,000

XLIII.

Ii.

tl.

till vufschcfens i Carlskron rt förfogande.
77J. G. O. -- Extra ingeniii re n 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[örYn.ILningcn s fiirl'ogalHlc J'ör att k o:Jl:·,lll c ra nybyg-gnadsarbet ena
å pammrhåt.cn D.
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 fl ottan , tlcl J, j c 1nto •lcrtill hii.raml c bil:l.).!:Ol' 7, lO, 12, 2 1,
:22, 23 .,:amt 24 a oe h b ~:<kola från oclt m od d on l Janu ari
1~)00 lända ti ll cft.c rr llttcl~ c ; Hn.m t d crjcm tc fö rkl am t sig vilja
i konmJandoyiig, ,]els pröf\'tt dc del:tr af nu fiircliggnnde l'l'glc m entc för flottan, del l , som ej l1iirofvan hlif vit särskiltl t
oml'iinn li.l<la, äfven~om d c till :san1ma d('l h ömnllo hil:cgor n:t
9, 14, 17 och 1!1 s rtmt fnnnnbr, dl'lR Ol'k nwdclelrt föresk rirter 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, d e l I, jctnte d ertill
hörand e bil ttgor:
ga rni sonstjcnstc n i Carl s kruna filstni n g,
14: Wrc:;krifter ang:"tcnde tjcn:;te;;krif l·elsc.
17: in~trukti o n för ch efen Eör fasta Juinförsyard od1
lD: inr::truktion för hcfiiliHl.fvamlc amimlcn i C:trl:,krona :;a1ut
formulä r skola Jikal cdcH f rån och m ed den l nil l"tkommallll o
.Tammri l ända till efterrättelse, äfycnsom
at t ln·acl i G. O. :\:r 473 <len 15 Jnli 189 6 fö rc,; krifi'('S römmlc bcfill:;rätt fö r officcmrc, utnämnda i fiott:m, fortfarGJHlc

~J:

s kall g.lilla;
r,;kolawle t:L O. ~: r 634 ,]en 2D Oktober 181-\4: Kon g!. 1'\hj:ts
n å di ga instruktion fö r t;lat ion sbeHll hal'varcn i Carlskrona i
hans egcnslmp ar öfverkommendan t i denna stad med tillhör ande befästningar ;

(~.

Dec.

s.

O.

~1!1.

G. O. K:r 18 1 den J April 1888: lltKtruktion Wr chefen för
fas tr1 mi n försv:wct;
G . O. · :\:r 7 <le n 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;;ijmmar e, cga Ht:ttionHbcfälhafv a rnc att föronlna om det ti llli gg till fo rmnHlr S b och c
s:tmt 2G, som mcrl af;;eerulc llän\ må crionlrrr::;.
770 (+. O. - _Krrp. 1- 18, 20 ocl1 21 af nytt r eg lcnJ c ntd. 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: led ning för cxereisti<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 del en,
sjöt-jenst'"örinaen ·
~~- 'o. ;:r 4'25 'elen 10 Juni 1S(J0 ang[tenLlC tillämpning
l - 230 och ~S3- 2:J2 af r eglemente för Jiot·
på för::;ök rrf
t:tn, d el II, Rjöt.jenst,gö ringen , 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 eHc rrltttd~ e st:1clgrrdt, skola
med 1ti0U års utgång upphö m :ttt gitlla.
Så länge vid Kjöma.n::;k:hcn fiHncs gemenskap tillhörande yrkcl:'grcncn trrkclmatros, sk:tll denna afses för s~1mm<e tjC'nHtgöring u111Lord som rrrtillerilll:ttroK, hvilken id;e vid ::;kjntl:'kobn genomgått knrs l'ör 2:a kl:1sscns sjöman.
783 G. O. - Utan hinder clcr::tf, att n _,·tt reglemente fiir flutt:tn m ed dertill liiimmle Eormnlär blifvit fastf1t.li,lldt. m:l llll
befintligt blanke ttryck, med erforde rli ga ändringar, anyiimln.s
till dess för rådet dcraf blihit förbmkadt.
Fccststtlllelse :tf moLlell till halsduk af sv:Ht
D. 78±. G. O. ylle tyg för sjömans- och skepp;,;goKsekårem:c.
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Tillägg till instruktion för chefen på Rv(']lsk7öS G. O. suml på grund af m ed Drrmn:wk ingången konvention angå·
ende ii:;kesförhållrrndcna i clo till Sverige och Danmark gränsande farvattnen .
79± <..-T. O. - Krrpten ,\. Ekström ~kall i början af .Tr1nuari
mån :t< l rt[reH:t till S:t Petcrsbmg för rrtt ins tällrr :sig ti Il ljl'nst·
göring i ~ in cgcn;..;kap af rnarin::tttach6.
798 (f. O. Unifon~tsbestllmmolscr för flott:tns poli;,;k:h.
Underlöjtnant G. P. Reinius skall fr. o. m . l
7D~J <X. O. Janurrri lDOO och till:; vi<lare tjcn stgöra vi<l Kongl. Sjökartcverket oe!t i'r. o. 111. Llen l April vara plrtccmd på Stock!tulrn~
st:.ttion.
Kaptenen O. U. Y. Il. Bromrrn skall fr. o. m.
807 U. O.
l Jf1mu.n i lDOO tj enKI·gum som rrssiHtcnt i Kungl. marinförvaltniugcns rrrtillcri:ti'dclning.
81G (1-. O. ·- Fr. o. m. den l Jrtnu:tri l!JOO tjcnstgöm Rilsom
:.t<l;jutau ter h o;; befidhrrfl':mde :tmiralen i Carlskronrr: lmptcnen, frihe rre (i-. O. :i\L af Ugglas oc!t kaptenen vi<l };:o ngl.
Carl:okrona artillcriki'tr, friherre H. G. i\J. IVrange L
Fastst.ltll clse r,f uuifonnsprydna<lcr Wr flotUms
821 U. O.
polisbh.
S2cl G. O. - Med irrkttagr1mle af hcstänunelscrna uti C+. O.
?\:r 52 llcn 30 Jmmari 18% punkt l, skall rrnt:tlct nnclel'0ficemre vid hvanlera a.I nedan upptagna Ktater ut.göm:
vid artilleristP,ten ........ ........................... ........... .. 57,
2''O,
skepparestaten
sty rmrrnsstaten ....................... .......... .. . ........ . 50,
er
_l) ,
ekonomistaten
rustmästare:;taten ......................................... . 4.
4 och
qv:trtersmans:;t~ttcn ...................................... .
miuörstaten ..... ........................ ... . .. ............... . 20.
~:untligc nmlcrofficem re viu flottall ::<kola fönleh::; mellan
flottan~ stationer enligt. m'd:tn:;U~emlo fördeluiJJg.
Stockholms
Carl::;krona
:stati0n.
sttttion .
vi(l rrrtillcristrtten .............................. 43 ............ 14,
skeppa res taten ··························· 22 ............ (j
'
R!yrnlmHJRtatcn ...... .. .......... ....... .. 35 .......... .. ]Ö ,
ekonomistaten ........................... 15 ... ......... 10,
JIHt:<kiniststaten ......... .. ................ 36 ............ 2G,
,, ru~tmlistarcstatcn ... ........ ............. B .... ........ ] ,
4 ············ - samt
qvarlL'l'Htn:lll~Kl a ten .....................
m i ni\rHt:tten ............... ...... ... ...... 8 ... .... ·..... 12,
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varamle uti ofvan upptagna antal ej mcdräkna (le (]e und erofficerare, hvilkn. förordnats till yarfsmask inister eller att i
egenskap af månadsl önm·c tjenstgöra å fiottanR vrtrf.
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. angående manskape ts Wnlclandc på yrkesgren ar, afdel ning:trncH
på komp:mit' r, kompanie rnas på Atationer, un<lcrofJ:icerskorpnrn.lcrnaR fördelning till tjcn::;tgöring så::;om \mrlerbefiil vid
dc sän<l;ildn. nnderoftic ers::;tatcm a Hamt i hyilk cn utsträclmi ng ·
fömyarl anställnin g af manR.k ap må ega rum, skoln. fcrtfrtr:tmle llind:t till eftcn·iittcl::;c intill dess nytt r eglemente för
lRjöman ~.kä rcns skolor hlifyit fast:;Uildt eller andra, bestämme
ser eljest blifvit utfiinlarlc.
O:tfscdt föreskrifte n i formnlär 24 angående fiirgen å förhållning::;böck ema, s kola. (]ess[L för :i:e, li:c, 7:c och H:c matroskompani erna tillsvi<lare bibc·l1ålll1s enligt hittills gällande n·, re-

IX.

skjutskola n: kaptenen A. Odelberg; såsom instmkti onRhefäl:
kaptenern a L Nordenfel t, J. C. Scl1neicller och IL J. T. Krook
löjtnanter na H. H . K. Ericsson, C. A. H. Virgin och A.
Crisiko; såsom kommend erad officer: löjtnanten A. B. C . .J.
Lagercran b:; för genomgåe nde af skjut:;kola ns befälskun; : undcrlöjtnan terna D. IL Lindblad, L. Stackell och L. (l. O.
Jahnke; på kanonbåte n Edda: för genomgåe nde af skjutskolans bcfälskurs : und erlöjtnant erna C. F. Tamrn och H. J.
Christerso n; på kanonbåte n Urd: för genomgåe nde af skj ut·
skolans hefälskurs : underlöjtn anterna E. H. Bcrgm:trk och C.
G. A. S~·lvander; på logements fartyget Eugenie: såsom adjutant och instruktion soffi cer: löjtnanten I. l'. B. Norman; såsom instrnktion sbefäl: kaptenern a friherre G. O. M. af 'Ugglas och K. H. A. P:n Hosensvär d; s:'\som kommend erad officer: underlöjtn anten J. S. Svinhufvnd; såsom eleve r: lmptcncrna friherre L. Åkerhiclm , l L A. M. Eneström och g refve
K. A. Posse, löjtnanter ntt G. Ungcr, B. F. Holmgren , S. J.
Dahl, H. J. :u. Toli::;Len, grefve R Cronstedt och friherre L.
R von Ntedingk; underlöjtn anterna A. K T.nl6n, _\.T. Blom,
C. A. G. Braunerhi elm, G. J,. Brodin oeh C. R ~A. Cfust:tfNson; på logement~f:trtygei af Chnpn 1an: Hå:;um inl:ltruktio nshefUI: löjlnrmi.or na C. L. Key, i\. K Friiding ocb \1Jl(lerliijtnanten F. \\'. ;\l. LO beck; på korvctll'n Fn'j:l.: löjLnankm a J . F.
Friherg, l<'. l+. E. Bergruan, A. U. nm Horn, \\' . lliiJson och
A. (1-. .foh:llJ::;son Ramt för a;:pirantcr nas nn<len·i::;ning: löjtnanten grcf\-e C. .A. l \lNse; på kanonbåte n Alfhild: löjtn:lntema K lliigg oeh J. 13. l\l.aijstriiJn; ]Hl clwfsr:utyg et. l )rott:
löjtn. J. llraf::;trörH och g rcfve H. U. _\_ Lewenhau pt; pi't k:tnonbåten Skngul: löjtn. T. ,\. :\is:sen ol'h C. K l l olm berg;
p>t kanonb åten Svensksun d: liijtwwter na l'· K Axnelins och
R. Jt. \"On S~·clow; till minerings iiJuing å l l:1rlskron:t station:
kn.pien en J. A. ] fe lin, löjtn:mlcr na U. J,. Key, A. R. Fröding
och und crlöjL n:wlen '1'. \\' . .iJL Liiheck; pi't signal,;kol :ln: såsom
inRtruktio n,;bcfäl: löjtnantem a .L .P. B. .l\on nan, G. H. starek
och l+. EkeluJHl; för gcJLOJngående aJ lJcfiilsknr~: underlöjtnant erna A. E. Tyden, A. T . BlolLl, C. A. (;. J1ranncrhi elm,
U. .L. Brodin, C. R A. CTustaf;;::;on, U. ,J. ::\l:tlmgren , J. 8.
f:iyinhu(vurl och J. K n. CarltiSOlL Till tjenstgöri ng vi<l rlc
genom U. O. 4-± anbefallda ;:;jömätnin g:tr haJ\-<t komlllcnd e·
rats nntl erlöjtnnnt erna U. O. Lind::;siröJu och N. K F. RelancJe,·.
3. 12G G. O. -· Följande ofniccmre hafvn. beordrats till tjcnst·
göring å n cdmmämn cl:t genom G. O. 113 till rn:;tning anbe·
fal ida fartyg nemligen: på pans:trbät en Thor: löjtnante rna JI.

n:

skrifter.
H2G G. O. -- Skcpp><gost<ekåren ::;kall s:bom hittills vrtm fördelad uti tvenne komp:wie r, hen;inllHln. reRpekiivc l:a oelt 2:a
skepp~:<gosse komp altict.

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:trando länd:t till ofterniLtd sc, intill drss <kil Wr tlcs~a fmtyg beslnbdc iin<lr·ing i bestyckni ng m. m . blihit verkstäJhL
Då ej annorimul a hestHnnnc s, skall den offtcer,
l:i2~ <T. O. som iir ledamot i undorvisH ingskomm issioncn, tillilm tjcnst·
'
giira t<:\som heviiringH beflilltafva re.
skall lmfv:t ständiga
Svalrm
g-sfartyg·et
Sji\JnUtnin
82~J l r. O. tec.knet V l' Q odt sjöllli.itning,;fartygc>t F::tlken V T R
Stat~rådet, kommelHl ören och kommeml örcn
8:JO Cf. O. m. m. Ge1-luml Dy1·soe11 ;;latll i cgenRkap af chef för Kong!.
sjiiför:;va rsdcpartem entet nänna~t mulor lTanR ::\Iaj:ts Konungt'll Ol'h i l Ian s n:tmn ntöfva hefäl öfycr !lottan; :;k ohtnde
Jwl'ltlhiingar, som p:"t grund af dl'tt:t flirordnall (le mcrldol:1,;,
följ:tktligc n utdelas "ptt 11:'\clig,:te hdallning ".
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H. K. Ericsson, A. B. C. J. L:1gercmntz, G. Ekelund och G.
S. N. de Broen, unclerlöjt n:1ntcn K. Noren, samt från och
mefl den 14 Augusti: löjtnante n grefve R. Cron:;ted t; på pan·
s:1rbåtcn Niord: löjtnante rn:1 C. A. H . Virgin, H. \Vijk O\"lt
P. H. Huitfcldt , un,lcrlöj tnantema A. Hägg och II. C. F. a[
Klerckcr , samt från och mc1l den 14 .Augusti: löjtnante n friherre L. R. von f'tetlingk ; på pansarbå ten Oden: löjtnanten 1ft
A. H. Uisiko, G . R. Starck, E. E. 1\'ahlber g och G. W. Södcrluncl, underlöj tnanten A. dc Brun, samt frän och med
den 14 Augusti: löjtnante n fL J. l\1. 'l'ollsten; på pansarln\ ten John Ericsson: löjtnante n G. de Brun, underlöj tnantern a
C. O. Hafström och H. Wcrnstcdt; på pansarbå ten Bcrserk:
uneler Stockhol mseskacl crn: un,l erlöjtnan ten H. O. Elliot; på
pansrtrbä ten Ulff: under Stockhol mscskade rn: underlöj tnanten
friherre E. K. Palmstic m:1; på pansarbå ten Hildur: under·
löjtnrtnte n E. Poppius; på pi1nRarhå ten Björn: U!1(l erlöjtnan tcn S. B. Sundin; på kanonbå ten Unl: löjtnante n J. O. \Yrtllcnberg och UJHlerlöjtnanten C. J. Malmgre n; på torpedbå ten
Orkan: unelerlöj tnant A. E. Tyden; på torpedbå ten Bris: underlöjtna nten A.. T. Blom; på torpedbå ten Vind: unrl crlöj tnrtnten O. A. G. Bmuncrh jclm; på torpedbå te n Stjerm<: underlöjtni1nte n t1. L. Brodin; på torpedbå ten Komet: nndcrlöjt nrtnten O. R. A. Gnstrtfss ou; på ] Of!em e nt~fartygct Eugcn ic:
såsom kommen derad ofl1cer: löjtn:1nte n P. H. J-luitfeltlt; så·
som instrukti onsbefäl : underlöj tnantern a friherre E. K. Palmstierna, E. Poppius och H. \Ycrnstc dt; på logemen tsfartyge t
Stockholm: såsom kommen derad oftieer: underlöj tnanten O.
F. Trtmm; sii~om instruktio nsbefiil: krtptenen N. S. T. Ank:1r·
crona, underlöj tnantern a E. JI. Bergmar k, H . .T. Ohristcrs on ,
O. (~. A. Sylvande r och nnderlöjt nrtntcn D . H. LirHlblad .
9. 128 et. 0. - Kaptene n K. E. A tFl crsson ::;kall, med bibehål ·
]ande af innehafv ande hefattuin g, fr}m och m ed 'len 13 den·
ncs und er en m:\uad:; tid stäl1:1s till varf;;cltc fens i Uarlskro n:1
förfogrtudc för :1tt såsom flottans om bud nlirvara vid dc försök, som å fiot.tauR dcrvamn de v:1rf eller dcF<s omnejd må
komma att cga rum för afprofl1ing :1f elckt.risk:1 apparate r
för signrtlcri ng ulan tråd.
129 E. S. - Dc officerare , h vi lka kon11n en<lerats att tj en::;tgöra vid årets sjömätni ngar, hafva ><ålundi1 fördelat>< å sjö·
miitnings fartygcn: å Falken: chef: kommen dörkapte nen af för·
sta graden A. \\'. Lat·::;::;ou ; kon11n cndcrad offi<.:cr: undertöj t·
n a n ten O. -0. LindR;;tröm; å ;)y:1lan: rh d: liijtn:tnte n O. H. 1\ .
L ec hc; kommen derade oi'firemre: uudcrliij tnantcrnr t l~. l'.Heinills och N. E. F . Selander .

](j.
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J;J(j l-i-. O. - I den geno m t-L O. 114 för högste bcfälh:1f\·aren öfver Cnrl::;krona beväring seskader oclt kusteslm deru be·
stämd:1 stn l> skola tj ens tgöm: såsom flaggkapt en: kommend ören O. A. :H. Hjulhann n:1r, såso m flaggatlju tanter: kaptenen
grefyc O. A. \\·a.-:htmcister och löjtnante n E. W. Peyron; såsom stabsingc niör: (tillika Jartyg8in geniör å pi11lSrtrbåten Thor):
ingcniöre n K. E. Rundgre n, oelt stt»om stabsinte nclent: sek rcterare n G. K Didring. I den genom ofYrtnniimnda CT. O. för
cs k:1de rch efen å Stoek holms eRimderu bcst.limda stab skall
tjcm,tgiir a: ~<t»Om fl rtggadjnt ant: kaptenen J. K Scltneidl er.
l!l7 t+. O. - Följamle officerare skola tjcnstgör a vid beväringens öfningrtr inneva rand e år: såsom acljnt:1nt hos hcvä·
ring,;bcfäliHtfvn ren vid C11rbkrona station, från odt med den
l nrrstkrmm tande .Juni: kap tenen (i. f[. Björkma n; såsom adjuti1nt hos bm-äring sbcfälhaf l-arcn Yid Rtockbol ms 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 Stockhol ms
station, från ocl1 med d en 7 ntistkontmi1mle 1\laj: uwlerlöjt nantcn .J .. \.. F. Eklund.
138 G. O. - ~ed:1nnämndc reservoff icerare Hkol:1, för påbör·
jamle af den i § 7 af Kong!. l\fi1j:ts nåtlig:1 kungiirel se den 26
l\hj 18!.!9, angående <Lnti1g'ning. utbildnin g och pensione ring
i1t rese rvbefäl för fiottan, hestiimda repetition söfning, inställrt
sig i Oa rlskrona för att från oeh med den 20 nästkoru mande
April tj enstgiira å logementsia rt~·get Stocklwl m vid skjutsko·
lan: reserYun clcrlöjtnm t ternrt O. JT. Bon~tedt, I. IV. nipa, G.
O. Lidman odt O. F. Plomgrcn . Kedmmä mnde rese rvofficerare skola, för fullgömn de af den pmktiska tjenstgör ing, lJVarom s>igs i ofvannäm nda n ådiga kungörel se, § 15, inställa sig
i Carl~krona den 1 näRtkom mande Juli: r eservunc lerlöjtnan ·
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 mincring söfning och scdcnner a å logement sfartyget af Chrtpm an för mincring söfning å minposit ion: re·
serYlöj tnrtnten },. Thore, re~<crvundcrlöjtnantcn K. O. Leon
och underlöj tnanten i kongl. flottans r eserv E. Edelfelt.
Bestämm as tider för hissande af befäbtec ken
13~ G. O. och inmön.,tr ing å till rustning :1nbefallda fartyg m. m.
140 U. O. - D:o cl:o.
141 U. O. - Logemen tsfartyge t 11f Oh:1pman skall elen ~
nästkom mande Juli vara förlagdt i l:rt beredska p .
142 G. O. - .Följande officerare skola tjenstgör a å nedana exn~itnnch\ torpedbåt(],!" unel er de.,.,rt~ i G. O. 139 anbefalld
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pe<litioner: torpedbåten Bris: chef kaptenen K. H. A. P:n Rosensvärd; kommenderrtd officer underlöjtnanten A . T. Blom;
torpedbåten \'ind: chef: kapte nen grcfve K. A . Posse; kommenderud officer: und e rlöjtnanten C. A. G. Braunerhjelm.
1G. 14:3 C+. O. - Be8ättning~lista för kanonbåten t:ikagul.
144 C+. O. - Tillägg till bcstl1mmelserna om polsmössas användning- af' manskap vid Ca rl~lzrona artillerikår.
17. 14G G. (). - - K:monbåtC'n Sven~ksnn!l skall från sin expedi1ion till rikets vc,.;tkust åte rgå till Carlskrona och under filrd en dit v id tag:t viss:t lod nin gar åt h yd rografiska kommi ssionen. Tvenne: af nämnda kommi ~;s ion utsedLla assistenter må
Rå som passagerare: medfö lja om borll.
HS G. O. - D>t vi<l förckomm:mdc ru stninga r brist på un<ierbdiil och mrtnskap vie! n!\ go n af flottans stationor förviintas nppRhl, sknll stat.ionshefälha(v aren vid sådn.u station derom undc:rrätbt Rtation~hefii lbn f,· :tn'n vi<l den ftnrlra Rtation c:n,
s:tmt <k rcfter egrt från denne f:cnarc förviinl::t uppgift pi't den
per,;nnrtl, ,;om hnn utan oläge nhet 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' nst.
li)7 t i·. O. - E:drn u tskrif ni ng ftf ::;keppsgossar, så kallad
karlskrifning, sk:Lil cgft rum nllslkommande 30 April.
l i)8 U. O. - Bifall tiLl kommendörkapte n O. F. Kretigers ::tn·
h<1lbn om förhlngd tjenstlcdighC't till oc h med don 24 1\r::tj.
L•'astshlllelf'e ftf moLleller till nmnd criug för
;2;1. Jlj2 <+. O. 8tammanslmp och be\·ciring vid Carlskrona ftrtillcrikår.
2±. 1(j4 <+. O. - Bostilmmclser rörande dc genom G. O. 101 ftnbe·
falida signal· och torpedskolorna äfvonsom mineringsöfningame Yid Carl ;,;krona st::ttion.
16G 13. O. - Det man skap af matrosaf<lelningc n, som skft!l
gonolll gå rekrytkurs å exerci sskolans fartyg, skall, intill tiden
för sagda fartygs rustning, <l respektive stationer utföra de
öfningar, Rom af stationsbefälh afvaren bestämmas, skolande
Yid Carlskrona station, förutom det i G. O. 101 anbefallda
logementsfartyge t Kordonskjöld; från och m ed den lö näst·
komm::tnde Juni äfven korvetten Freja ställ::ts till stfttionsbefälhafvarens förfogande för nämndtt ändamål, och är det stationsbcf;Llhafvare n i Stockholm medgifvit att, derest han fin·
n er sådant lämpligt, ::tfsiinda vid hans station varande man·

"

skap, som skall genomgå ofvftnnlimncla rekrytku n;, till C:u·lskrona för att deltaga i öfnillg::trna å sistnämncl::t fatt~·g. Omnämnd::t manskap må und er tirlen för deH;,;a öfningar, om sådant vis::tr sig hcliöfligt, iifyen användas för stationstjenRt.
Beväringsmän jerntc för llem aJ1\'iiml in stmktionsporRona l,
som llro förlagd:t å i stationens nlirhet liggand e logements·
fftrty g, m å 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 beYiiringHmil n, ~om c;j erfordraR för tjenst·g ö ring å kust- el ler
Rtoe kholntseHka< lern .
24. lli7 U. O. - Konnnendcring fl.( cxtm kadettofliel'r och ic<laliiOl i kommissionen för kroppHtmder;;ökn ing vid intriid osexamen i sjök ri gssk olan .
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'gier: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 torpedcleparteme nten.
27. 17:2 G. O. - Torperlbåten Blixtmånnder .-\pril oc h l\[aj m!\mul cr YRrrt s tälld till !len af m ::trinförvn.ltnin gc Jt :monlnade
torpeclkomnJis::;ioncns förfogtwde.
17i) U. O. -- l''art,vgsläk::trc å fö r he\·llringen,; öfl'andc afsedda Iartyg må af vc<lcrböralt(lu bcfiillinfvarc beordras att
närv<mt och förrätta !Hkarobesigtnin g 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
n eclannänmda bcf~tttningar: vid Carlskrona st::tti on: komm end örkaptenen af l :tt gmdcn \\' . K El ers s>tROm chef för exe rcis- och underbcfälsskolo rna; kaptenen 11. A. Palme så:>om
chef för först::t ekonomikompani et; kapten en friherre C. Gvllensti orna såsom chef för första skeppsgossek ompaniet o~h
k::tptcn cn A. B. Kloman såsom chc[ för l:a m::ttroskomp.; sa mt
vid Stockholms slrttion: kaptenen C. G. A. V. F lftch såsom
föres tåndare för sjöinstruments· och sjökarteförråclet; kaptenen F. :\L Peyron såsom chef för ::tndra matroskompani et;
kapten en G. Th. Kraftk såsom adjutant i kong!. sjöförsv::trs·
~epartementets kommandoexped ition; kaptenen friherre L.
Ak erhielm såsom informationsoffice r i nncl erbefiilsskolan och
löjtnanten C. .F. W. Riben såsom kadettofficer.
Keclannämnde officerare skola från och rn ed
183 G. O. den l nästkommande Oktober vam placerade till tjenstgöring:

G. O. 1900. -

G. O. 1900. -

XIV.

å Carl~krona "talion: kaptcncm a C. G. A. \'. Flac!t och F.
M. l'cyron sfl.mt å Stockhol ms station: kaptener na H. k
Palme och A. B. Klem an. Följamlc officerare , bvillm blifvit
pbcerade på Stockhol ms station för den tid nu pågående
kurs vid kong!. sjökrig~högskolan ell er kong!. kri gshögsko lan
varar, ~kola. efter afslntand e af re::<pektiv e ofv;umäm mla kurser t. v. förbliha pla(,;crade till t.jenstgör ing vid StocklJOirm;
Rt:ttion : löj tnanterna O. E . ]~ybel'k, E. Hägg, T. A. Ni s~en ,
B. F . Holmgre n , H . J. :\!. Tollsten, K. Weste r och frih erre

L. R. von Ste<lin gk.
Ökning af besättnin gslistan :"t pan sarbåten John
185 G. O.
Ericsson .
K:tpten en frih. L. Akerbiel m t.jenstgör för särBl. 187 G. O.
skil<lt nppdmg i sjökrigsh ögskolan .
188 G. O. -- Order om inrednin g af kanonh:'t len Svensk .., uml
för expeditio n till Sp etsbe rgen .
J 89 (1. O. - An gåe nde försl:tg å p ersonal aJ Ca riskrona (tl'tilleri ldr, son; bör beo rdras till en för armeen och flottau
.
gemen~am fästn ingsartill eri skj u ts k ol a.
mskola
n
civilstate
vid
än
tjen~tem
2. 190 G. O. --- Följande
stumland e Rommar tjenstgön t såsom f[trtygsin tendenter å ne<lannänm da fartyg: å korvetten Saga: e. o. kamrnars krifvaren
O. .A. Bergelin; .å Iogementsfart~' get Stockbol m: kammars krifvaren A. C. ]'. MOLlig; å loge m entsfart~'ge t ]<;ugeni e: e. o.
krtmmars krifY[tre n B. F. Lindgren ; å logem entsfarty get af
Chapman : e. o. kanunars kri fra ren C. E. Elnlin; å k orvetten
Freja: t. f. kammars kl·ifvare n filosofie kamlidat en II. Th. A.
Tham; [t chefsfart yget Drott: e. o. kammars krifvaren l(. A.
TtTsen; å pansarbå ten Niord: e. o. kammars kritvaren A. G.
A.· Browall, sallit å pansarbå ten Ocleu : c . o. kammars krifva-

Ap ril

K. Br. 23 sistl. Mars, uppehåll er· befattnin gen så,om chef fiir
marinför valtninge ns artilleria fdelning.
7. 207 G. O. - l<'yra stycken ss. kanoner lYI/92 med lavettage
och ammunit i on må föras från Crtrlskro na till F å rösund me<l
kanonbå ten .A lfhiltl under detta fartygs genom G. O. lOJ an-

:J~) .

April

.
r en .K . F. Lundströ m .
191 G. O. -- Ant[tJ et kom panikor praler vi<l sjömansk åren8
k ompani er från och m ed elen l n äs t.kom mrtml e Maj till och
m ed April månads utgång 1901 skall vara: vid Carl~krona
::;tation 43 och vid Stockhol rm; station 41.
4. l!l6 G. O. - Ny skjutinst ruktion >Skj utim;trnk tion för flot.
tan, I, Artilleri> , sbl.! l tillsvidar e lända till efterrättelse.
POJgA.
J.
A.
reserv
flottans
i
G. 200 G. O. - Underlöj tnanten
nant skall tj en stgöra å korvetten Freja under dess föreståen de exp edition.
205 n. O. - Kaptenen O. U. V. H. Broman s kall tjenstgör a
såsom chef för artillerid eparteme ntet vid flottan s station i
Carlskro na llnder elen tid kapten et• A. J? . .)\tel, på gruml :tf

X\'.

12.

J4..

17 .

l !J.

befallda ex pediti on .
208 G. O. - Löj tnanten J. O. ·\\' allenberg skall från oeh m ed
<len 17 <lennes intill utgången a[ nästkom mande Septemb e r
vara inkallad till tjenstgör ing vid Carlskro na station.
209 <+. O. - Civi lin gcniö ren E. F. Elmqvis t skall till::;vidarc
vara torpeding cniör vid marining en iörstaten .
2JO G. O. - Torpc•<lingeniörcn E. F . Elmqvi st Rkall plae~:~ ra s
till tjen"t.gör ing å \'al'fi'Ct vid Stockh ol m s station .
224 G. O. - Korvette n Bahler Rk(tll e ft er återkoms ten till
stationen förläggas i 2:(1, bered,;ka p och [tfmiinstr :ts.
228 G. O. - Che fen å Jmn onlJåten flvcnsk s und skall hisR(t
sitt befälstec ken den 7 n äsewm man de :\[aj, och kan onbåten
skall inmiinstr as den J 2 i sn.m ma m ånad .
232 G. O. -- Löjtnant H. II. K. Ericsson s tj en s tg öring å
logement sfartvget St.ockhol m skall ej taga sin början förr än
d en l nästkomm ande l\faj.
23() U. O. - J<iire~krifter, angående manskap ets inom sjtima.nskår cn förd e land e på yrkesgre nar, fördelnin gen rrf afclelnin garn e på kompani e r och af kompani erna p:"t flottans st:tti oner, umleroff icerskorp mlemas fördelnin g till tj enst.görin g
såsom und e rbefäl vi<l de särskilda uwlerofli cersstate ma Ramt
i !tvilken utsträt knin g förnyad anshillni ng af m(tn skap, som
uttj enat sin anställni ngstid oeh i ck e fnllgjort fonlring:r rma
för uppflyttn ing till nn<l erficersk orpml, må ega rnm. Inom
sjömansk ilrens olika afd elnin gar utbildas m an skapet till [öljan<le ~· rkc sg r enaR: in om mrr!rosa. fdelninge n till rrrtillerin :atrocu till ;,juk~er och Hignalma troHe r; in om ckonomia f<lelning
förrå<l:;m än
ekar,
Hk0ppsko
kar,
vå rdare, hofmästa re, kajntkoC'
are och
torpedeld
till
n
ge
elnin
areafd
eld
inom
re;
O('], h omblåsa
eder,
Rkepp~cldare; inom l:a.mhver ksafdelni ngen till vapensm
elminömfd
inom
samt
än;
torp cd l:amltvcrkrr re oc h timn;erm
0r
komp(tni
på
a~
l
e
fönl
kåren
Sjön;ans
minörer.
till
delnin gen
enligt följande gr und er och med den fördelnin g på statimwr ,
~ om n ed m t ::;ligs:
Yid StocJ.lwlm s stati o11:
vid C(wlsb·ona strrtion:
2. mat.roR komprtni pt., be.s tåend e :tf
l. matroRko mpaniet.
rnatro ser ej tillhiimiH le yrkeHgrc n;

G. O. 1900.
vid Oadskr·onct st:ttion:

April

(;. O.

xvr.
vid Stockholrns station:
4. matroskompan iet., bestående af

3. nmtroskompaniet,
artillerimatroser;
G. ntatroskompaniet, bestående af
5. matroskompaniet,
signalmatroser;
2. ekonomikompaniet, bestående af
1. ekonomikompaniet,
ekonomimän;
2. ehbnekompanict, bestående :tf
l. eldarekompaniet,
eldare;
l. lutndtverk~kompaniet, 2. hamltverb;kompaniet., bestående
a:t hamltverkare; och
2. minörkompaniet, bestående af
l. minörkompaniet,
minörer.
20. 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
'
.
Jiijtn:cnten K liägg, samt för öhig tjeustgönng a statwuc.n:
ko 1n 1nentlörkaptcnen 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 samman clmgas vicl l{os e rsbergs 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.
o

•

April

20.

:21.

24.

1!10 11~

X\'JL

24·1 G. O. - Kc~ti\ntntelse otn s;ittd. frir biintnde af den fc11·
sjöm:tns· oclt Rkcppsgossekårcrn:t fastshilhla linn es kjortans
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.
~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.
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 ti ngar.

:J,-,.

257 G. O. Liijlnn.nten g1·ci\·e R C runstedt 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~
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 exe rcis - 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.n i ei, kaptenen H. ,\~ 'l'ltr\l'(lin, cltd J'iir 1 :a ck<)\ tO·
mikompanid, kaptenc11 ft·ihL'I'l'l' ( !. (i\·llenstierna uclt eltd fiit·
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21i.

27 .

G. O. 1:100. -

l:a r;kopp~gosso kmnpani ot , kapton en F. M.. l'ep·on; samt vitl
St oc]d\fllm s ,.;ta ti on : ch ef Wr 2:a matroskompani et , kapten en
R G . n. ~Lcc; h e 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• pa ni ct, k:tpte n on grofvo J r.
R Ila miltrm , m ed J,ihull ållmul e nJ inn ellai'l'aml o befattning
så:-;om ch ef Ehr 2: a ek on o mi kom pa ni c t, och [ö rcstånd:no !'ör
f'j iiimd.run H·n t- O(' h s jöka r t.ofö rrå d C' t, kapton en A . n. l\.lL'Jililll .
2,1i2 <. i . O. j\ll<lrin g af §§ 3fl oc h il7 i d on genom (1. O.
i'Jlli 1] 0 11 15 .J nli 1898 till eftoniitte lsc anbdallda , f4kjntin ·
stru k t ion ttir ll ottan , ll , l h n<l vapc n >.
21):3 U. O. - O rd e r om a ns tällan de af jomföran de försök m ed
n v a Hi~tm otl c l .
2firi (.;. O. R eser v nnd e rlöjtnan tC' n G. O. Lidman Ilefr ias
fr ån att im• cvaraJHle i'tr gC'no111 gi't rep otiti o m;öi'nin g .
21)8 <: .O. - Inst rukti on fi ir ch e fe n å kanonb:otten AHI!ild .
21 i!J G. O. Kapten A. B. Jn e l s kall i och k11· tjen s tgiiri ng
i marinförva ltnin gen ::u11näl a s ig d er städes tle n 2 nästkorn-

J\ Inj

2.

4.

;10.

Bifall till und e rlöj t n a n ten C. O. Li nd ss t röms

<lito <lito.
2'7:3 G. O. -

Rjiilmrto v e rk c t~ :'mgRlnp N:r l m å utlemnas ti ll
kanon båte n A lf!Jild.
274
To rpe<l ingc ni i)rcn J . A. F. Arscni ns skall Råsom
ins trukti on~hofitl vid t o rp ed sk olan t.j cn s tgöra å loge me ntsfar-

n. o. -

tyge t En geule.

o

.

o

275 G . O. - An gslnpc n R esm·ii m :'• utlånas <tt ann een s och
fl ot tan R ge men samma fä~tnings artill ori skjuts k ol a.
27(j G. O. - , Liml e rv isnin g fö r manskape t Yi <l Carl>:;krona
artill e rik å r, d el I , A rtill c ri stnnd e rviHnin g• skall till 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 o lan s kad ett e r, hvilka d en fi MaJ med
b:cntåg rdrosa till Carl ~krona, s ko la om ed el bart e fte r ditk om Rt en fi \'t ta om h ord ii kor ve tt en Sn.ga .
281 t+·. O. l:a !Jass torpedilltt.c n Bri s s lmll sättas i sjön

,,

d on f> Maj .
2H3 (; . O. - K or ve tten B:thl e r oe h kanonhätc n Sven s ks mul
Rk ola i börj an a[ n ii~tk o mm amlc Novom be r utgå p[• expedi t ion : »Bald cr» till a fhgsnare farvat ten nnd er omkrin g Ii mit-

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 .

!J.
O. -

nad er oc h >8vonHksu JHh till rikets ves tkust. under omkrin.g
r) m :\nacl e r. P :"t korve tte n nald e r k Oll IIIl eml eras : ch ef, k omli1 CIH1örkapton on T. ( :. A . ~a n<l H trö m; :;ek ond , kapten en C: . (i··A. V. F lach; på kan on 111\J e n S ven s kHtmd: e il u l', k:q)ten en G.
Il. Lillbcek.
2Rt> 1+. o.
Till iigg till in s truktion fiir ~: h ei'e n p:1 lmn oniJåton ,\ !l'hild.
2HD U. O. Silr~kild :t Wreskrirtc r bctridTan<l<' ll ottnn,.; till
an11an Lj e nst iin fiiHtnin g~ t.jl' nHL inkallad e ile viiJ·in ,l;Hil li in.
~ ! J () C: . O . ~ In ~ l.rukti u n fö r afd elnin gst' ll cfcn fö r s k< • p psgo~N<' 
far tygt' JI.
2!Jl (i. O. - C hc l'c •n J'iir Carl s krona artill e rik å r Hkn.ll , samti digt 111 L'd tl Pn i ( ;. O. 17ö d e11 ;! (j ~far ~ 18:!7 fö reskrif1m Hlntrapp ort , i ns iind a 11 ppg ift riir:tnd c i n,.; tiillni ngF<s k.vld ige, u lch li f ne och till ;;tii<les konm c t.i ll fi ls tnin gstjen Ht i flottan in ~ krifno lH; \ritringHIJJ iill .

nL' .

mand C' 1\Taj .
271 u. O. - Bil':cll till l<ij tnant ( i. Un ger s anhtlllan a tt , un d er (l en ti<l han ctr till t.jenstg iiring oinkallad , få viF<tas utrikes.
272 ( +.

XJ X .

JO .

2! 11 (r. O. - K an o n h:'\ te n ,\l fil i ld8 h cH t., ·e k ni ng '"t' und er fii resLåe nd u cxpudiLiun q varlenln a::; tt Hhttinn C' n .
:1011 U. O. -- A kor vette n Hrtld cr unel e r d e tta fart1' gs i ( i. O.
2ti3 auiJda lld a ex pediti on ,;kola fö ljand e o l'ticerare . tj e nst göra:
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. Lilj ennant.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 oe h fril1 . K
1\.. l'allns t,ie rna.
A krm o nbi\.te n Svc nsk s nn<l nmlm d ess ge nom ll)'Ht> niinm da U. O. anbefallda. c.x pedil io n s ko 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 tj r ns tc u1:1n vid e11· il~La te n
s kall tj c ns tgii m H:'i HOin b rLygHinteml e n t å korv etten T~ >dd e r .
;)()l <l. O. ( '.li den :l ka no nht•tH n f:l lmg nl s k:dl hi ss a s it t
be fäl s tec ke n <l e u ~'' o" !t Hka ll kan onbåte n inmi ins t ra" d e n 28
i nn e va mnrl c m tu1 atl.
002 (~. O. Und e rl öjtnant II. O. Elli ot skall, m ed f dn t rti.dand e a [ sin tj e nRLgiirin g vid exe r c i ~sk o lan , .i ktiill At 1j en ;; tgijra i't Rt.atinnen för öfri g t.j e nstgö rin g; löjtnant J. ]\[. B olin d e r s ka ll frtm och liiCcl d on 20 .Tuni v ara inkallad för iifri g
t.j c n::;tgij rin g å ::;t:cti on en ; und erlöjtnan t L. tf. (). J a lmkc skall
tj en s tgiira såsow in s truk ti o n ~offiee r för å G:crl skrona s ta ti on
till Hiirskiltl tj en st in Hkrifn e bovärin gs m cin .
:mil G. O. - Kapte nen frih. R W. Lonlitmen s tjon s tO"örin
o·
0
i flottan H :-;tab s knll upph ii m , och Hko l:t löjtn antc nm T .

,t

<l. O. 1!JOO. -

Nisscn orlt B. F. Holmgren , mr<l bihcli:\llanrlc af Rma Ljcnst görin gar vid s tati o nen. för Riirs kildt U]l]Hlrag tjenst.giira i
l\h.j

U. O. 1900. -

:'\-:\.

fiott.ans sta,h.
304 G . O. - Marinin geniörcn C. E. G. C. Stuar t skall ställas
till marinförvalLn ingen s förfogamlo för kontrollcrin g af till verkningen af ny ångpann:t.
307 (+. O. --- Instr uk tion för chefen å kanonbåten SimguL
C. F. Elmervist skall sUillns
11. 310 G. O. -- Torpcdillgeniö ren
för att närvara vid torp ed förfogande
s
gen
till m arinförvaltnin
Cadskrona.
i
en
materielförsök
uml er ofiicerskorpor alers vid 2:a
12. 311 G. O. - 1H slag å elfva
vid sjökommende rin g till eratt
åll:tn
anh
:tnict
okonomikomp
kännas rätt till kommenderin g i un<lorofficers sUill e.
A. F . Arsenius boo rdras afrcsa
14. 314 G. O. Torpcdin gcni ö r J.
örlogsvarivet rlcrstä<lcs und er
vid
att
för
till Köpenhamn
högst tio <bgar af inneyar:tml c l\f:tj m ånad inhemta källn Cclom om verkstäder och mftskin er samt öfriga anord nin gar
för tillve rknin g af torpedmaterie l enligt dc n ärmare be~titm
m elscr marinförvaltn ingen cgcr ut färda.
BlG G. O. Såsom elever i elen allm~inna kurs, hv ilken in stnnchnde höst komme r att taga :-;in början Yi<l sjökrigshiigskolan, skol:t deltaga: löjtna nterna 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 sam t
uml crlöj tnanterna G. W. Magnusson ot:h K. Noren.
De af före nämn da officerare, hvilk a icke re<l an blifvit
placerad e till tj enstgörin g [t StockholmB station, skula nncle r den ti<l <le gcnomg:\ den il"rågav;tmnd e kurBL'll tilliliim

l\Iaj

1<i.

ny ssnämnda station.
l nHtrn ktion fö r che fen :\ t.orpedskolan.
31!) G. O.
för rhC'fen {t torpcdhi\tcn B ri s.
D:o
320 ti. O. Yind.
d:o
å
Ll: o
D:o
321 G. O. å torped göra
t
~
tjcn
skola
rare
office
ande
Följ
3~2 (i . O.
b:l t am e i torp e d~kolcaid e l n i n gen: {t to rp ed IJ[Itc n B r i;;: chef.
kapten en fri il . L. J kerlticlm; k ommL•n<l er:td of fi n• r. nndc'rliijtnan t A. T. R! om; å torpedbåten Yiml: ch ef. kapten T-L
A. l\1 . Eneström; k omm emlera<l officer, nml erlöjt.nant U. A.
(i. T~mnncrh iclm: å torpedb::'tt.L•n N: r (i7: chef', liijtnan( G.
Unu·er· å t.orpedbåtcn N:r 75: ch ef, 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 norsk e öfycrstclöjt nan Len C . .T.
Anker att. egn tilltriid e till Y:trfvei. i Rt.oc·kholm.

Torpedin g,•niiir J. J\. F. ,\rseniul:! place ras på
statiun oc h torpedingeniö r C. F. Ellllqvi ti t {t Carl~ 
krona ~tatiou fr å n orh m ed den l Oktober.
:Wö G. O. - Bif<Lll till c . o. k:tm1nar~krifvarcl•' . W. A. Ljungberg,; anh åll an att nnd er tjen Bt lcclighet få yistas utrikes.
il2() <..+. O. -- Kapten en JI. J. T. Krook skall vara ch c.f å pansarbåte n IIiltlnr under detta fartygs i <l. O. 113 anbefallda
expedition i st iLilet för kapten en frill. U. C. K. Rp:trre, som
trå n don H n. ko t n tnen<lcring afgår.
il27 U. O. - Kommendörk aptenen af 2·a graden H . U. Lagcn; rantz ~ kall t.jen stgii m i marinförvaltn ingen uneler den tid

:32~

U. O. -

Rto ck ltOlm~

17.

]().

1 l i.

XXI

ltl.

komn1 cndd rkap tenen af l:a graden 'J'. C. "\. 8allll ~t röm p:"L
grnnd af <<. O. 20il itr ,;j iikolllm c nd crad.
i3:!8 <i·. O. - To r pedb åten .:\': r (i7 m å ;;tiill:ts till varf::<chefc nl:!
riir fognm le Wr ve rk stiil!ttnd e af tö rBök ltlCd acety l on~tnU
ka:;ta.re.
F':mt!:'lii Ilande af cm b lem att i mån af uyan :! l . il3 l l i-. O.
sk<Lffning af lJJankctter anbrin ga:; å do ex:tm elll:l- oeil afgång~ 
!Jetyg, l!Yilka enl igt fo nnuli lr till > B.eglolllcntc för Hjömall sk:hcnH skolon oc;lt •Heg lomonte 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 Cörctag:t yi,;sa lud ui ngar åt h~·dogmfbka ko nuni ~s ion e n.
8tahsin geniiir, SOlll ej pi\. grund af befattning
;J;)3 (i-. 0. i l:cnd inn ehar högre vä nli gh et, s kall å rmc ke n på hvardc ra
sid:tn af kragen l>iira ell g ulclg:Lion :tf :l,, L"lll. breeld ~a mt 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:! 8toc kholll t'"'c" k'ul crs sallJfiilda öfn in gar och krigsöfningar oeh för
det ta itnd:1 illt tl Gillbark era i\. kanoniJ:'tten Urd den l1 Juli.
3il5 lf. U. - Torpeclin gcniören C . .F. Elmqv i ~:>t skall fö r dolL:tga ncle i to rpodskolanH iJfningar tjcnstgö ra ,1, logementsfartyget Eu gcni c twdcr detta fa rtygs genom G. O. 101 anbe0

:!il.

fallda exped ition.
KanonMten Alfhild ~:> kall vid nellg[mgon till
ilBG G. O. Carlskrona rnc<llaga en del krut och ammunition.
B-t:l G. O. - Torp edlxiten Blixt slwll under e rforderlig tid,
dock ej iifverstigandc 14 dagar, sUdlas till afdolniugsche fens
fö r Hkjnt~k olcafd e lnin gen fö rfogt< nd c för utförande af skjntöfningar med littt ss. lmnon und er gång med 12 knopl:! fart.
;) ~ B G. O. -- Kommendörk aptenen af 1::1 graden J . ·w. L.
Sidncr skall tj en stgör a såsom chef för sjöförsvarets kom-

G. O. 1900
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, ·mntloC'xpc ditiou 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 ållljut c r tjentled ighet.
Bifall til l komiiJCIHliirkaptencn :t[ 2:a g mden
;1-±4 <f. O. grofl't' 11. U. i\1. J L<w,iltom; auh[Lll:w om o n n1 å nad :; t;jc n:;l-

!\laj

Bl. :37()

Juni

l.

lc' digh ct.
~f>.

:! Ii.

:;.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'IHl e ring afg:"tt t .
:353 U. O. - Till ;;til n<l Wr :l :n c ntl>lJHl:-;ka und c r8:'Ltn,r :tlt öfvo r vara prof>:kjutnin ga r 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 !Jiiraml e tre l" ol
,;kall m odföras å panH:U"hå tc n '!'h or fiir för::;ök .
Löj tn:mto n v id C'ttrl:;krona artillcrik i't r K 1'\n rd (~. O. lund s kall fd\n oc lt 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 anv;t.nda tluttanH å Lincl]J<>illll'll in<JJII V[l,rl'vet belägna :;.kjutlJaiHt
{t du titkr Ot;h e nligt d e niil"llmru för c•Bkrifkr, :-;ont af ::: t:Liion:;hefitlhaharen i Ca rlskrunrt l!l Odd e las, och nnd c r villko r, d e ls
n,(.(, umkost".H:tdur ej <lc ri g0n OJll :foror:-;a k:t:; kronan, d e ls :tU
s kjutöfninganm k Ollilil a · att. ledas a f ofllcor v id flottan e ll e r

:Jfl7

n. rn1 ee n.

31;0 G. O.
tid , för [\in;ök vid n t rc dand c :t[ vi s::;a frågor riirand o t o rped
t<ltt till Jnarinfiin·:cltni ngcnH furfog:<nd e intill förHiikon !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 torpc db:'i LL' Il Blixt
dl'n :!H inne1·arand o n1 tJ.nacl :-;tii ll:t::: till afdelningseh cfe n:; Wr
n~:tteriulen

:\O.

:-;k;j n t ~kohtll förfogande.
:\ri7 U. O. ~- J\.:mliJJ:tr:-;krifva.rL' n yid fiottan:-; <"ivibtat. N. F.
l .ag-el' ltollll :--:k all t.jun::;tgi)ra H{\Hf JJll fart ygHi rdl'Jul on t å koi'Vl t·
loll Ha lder Ulld e r d es::: genOJJI (~. O. 21):; allbe fallda expedi 1

tion.
K a pto n e n vid C:u!Hkrona arLill e rik ih frih. IL
:Jiiri ll . O. U . l\1. \\'range l s kall d e n 11 .Aug nsti fri'tntrilda Rin Lj e nstgö görillg som adjutant h us !Jcfii.lha fvnJHlc amiral e n i Cm·IHkro na.
Kapte n vid näl!lnda k å r A. F. H. \'Oll f:-ic hiukol slmll fr:'tJl O<'h
med d e n 12 i :::amm:t m :"ma•l Lj e n;;tgöra som adjnlant ho~
sagde b ofälhafvandc amiral.

fl-.

o.

In sLr u k t io n (ö r afd e l11 i.ng:-;el,cfe n fö r minafd e l-

ningPn.

:!.

-~ Ti!J ,.; Lå nd fö r t~·:-;k:t fl otta n ,; l :a torpedbåt:;e:::kadcr att !Jc,.:(ik a Ntnc kh o l!n .
:l7::l t+. O. - J n ~trnkti•m fiir hiigs tc h cfilllmfvaren 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 le nH h a n,l!Ja[vancl c p:"t e n tillfällig t e lefo nsta t io n och tillägg till l!älllwl:t
l'. jVf. s kola läJHl:t ti ll efte rritttelsc vid inn evarande :il",; öfnin ga r vid Stue khnlms c,.:kad c rn.
:3711 n. O. - Bifall till und e 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

B71 G . O.

oeh m ed d en 1 OktolJer.
:lHO (i. O. - U n d c rl ö jtn:lllt<'n ~ - B. ~ mt<lin skall vid t o kni s ka hiigsko lan såso m ,.;pot: ial c lcv i änm et tcoreti:::k oc h prak ti~k c lckt ri cit.ets lilm dciL:lg:t i <le n kurs, :;o m nii;;ta hö::;t Lager
s in bii rja11.
:lH l G. O. - Följ:Lild c ofliecra ro sko la från och m e d d e n l
nilRtkommand c O k tobe 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 sjökommenclerad e, tjenstgöra: i 111:trinl'örva.ltnin gen : löjtnante rna Ch . .L. dc
C l1amps och K. Wes t e r; i flottan:; stab : llijtnante ma C . F. W.
Hi hen. O. K L:.· b ock , K lliigg n<; h B. F. TT olmgren; vid Cm· lskro na :-;tati on: i cxcrcis:-;kolan: löjtnan tc ma J. F. Fri b e r g, 1,,
K .~rn el iu R, A. :\Ic i:::ter, .-\. Prytz, .\. . B. C. J. Lagercra.ntF.,
E. J;:. Wahlbe r g oc h 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 s k oppsgoRso ld re u: löjtnanterna A. G. von
JJom oeh S. J. Dahl ; p:\ v :trfvct: löjtnanterna H. E. Rydström och J . l\1 . Bolind e r H:1Jllt nnd c 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. (:mfHt riim, B. R. von s,- dn\\" O<" h ,\ . L. H o lm en ,:amt nud e rlöjtn:mtcma K .\. 1\o rn st rö n J, 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. Be rgmark, H. J. Chri:::tersnn,
C. (1. A. Sy !vaml e r , D . l l. J,inclblacl, L. S t ackoll och L. <: .
O. Jalmke; Yid Stod:h ol m s ~t[l,t i o n : i oxe r <;i ssko lan: kapton e m a N. S . T . Ankare r ona Ol:lt II. J. T. Krook, ~:1.mt löjtn :mtorurt (:. ~l._;ngcr, T . ,\. Nis:;e n , .11. J. M. Toll ::;ten och fril1.
L . R von Stcdingk; p,\ vari vet: kapt en en G. IV. Ljungqvist
oeh löjtnanten, gre[ve C. , \.. Posse; v id s tationen för öfrig

(r.
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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:. ( 'ro n ;.;tl'dt sa mt nuderlöjtnant J. J\ . F.
l·:kltulll.
K:tptenen frih . . \ . . \. C:oOll lie:·nwlin ;.;kall l'ri\n ""II tn e d
dL'Il ] näNlk<lllllllHlld(• (\l;to!Jt•r 1ii\N vida r e 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·
Jtuti

r).

(i.

K.

ti11n.
:\Kl (i. U . ~ :N \· >illHtntldi n n fiir ill'Yiiringen;.; iif nitl 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.
Fart.'·g:-;intcndt•nten å pans::trb:\ton Oden o. o.
:\KH (i. (). krtilllll:lr;.;krifntrcn K. l•'. Lu ndotrönt ok:tll lJCtmlrno .i n"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 p an sa rl! i'tten~ ntrtJ~t .J till p:.
Jlcn lurpcdkr.l's sare, "''"' enligt U. O. 1\:l dt>n
;;~1 1 (;. O . 2S ;.;isUitllle Fehm:tri ,:kall tillhöm ('arl...;knm:c huyilriHgHL'~ka
<k r, ;.;kall \':tr:l , (lmcll »; kaptL'Ilt'l\ .J. \\". L:<nnn~tiema ska ll
\':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 e d 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.
lnspL•ktion 111. 111. :er :-;tucldJP1ms l>L'\'iiritlgH:tf·
:l!H (~ . O. dclnin~·.

D.

u:·

O. - Fiiljande rc;.;o n ·ortkc•r;.;n,spir:wLer ko1nmondents :
i.lDö
<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 oe h 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.

tr. U. l! iti(J .l u ni

::'\XV.

:\!17 (;. <). -- [n~trnktion fiir c hC'i'c n å kon·otten Frcj:t.
Fn;:;tst:illel;-;c af typer till fördelningsböcke r fiir
:Hl~ t'. O. ;.;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 rooe rvnnd c rlöjtuantor, hvilka blif1·it
inkallade llcls för fnllgiiramlc a[ pmkti~k tjenstgöri ng, dels
f'iir gC' noJ n g:kmle af n•petitionH\.ifning, sko la tjonstgöm: å panH:! 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 r e,;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 ista 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.
'l'ill;.; t:llltl fii r Jirnma F. 1\:rnpp,; re prese ntant,
40ö U. O. i11ge11iör \'l'rdicr, :tlt under 1·issa profskjnlningn,r å Ca rl 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:\1lan 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.
Kommendörkaptenen af 2:a gmden TJ. !T. :tt
lti. J!O U. O. ~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 r s· Pch Hjiimanoki'tre rna i Carlskrona Ull·
der dl'll tid ordinarie innL•ha[vrt ren af Lefattningcn iir sj iikomm('lH lera< l.
~12 (1. O. ~- Från log·L' rllent:::[:utygct Engenie skola aEpollettL•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.
J\lariningeniör C. E. h. C. Stuart skall doltaga
1~). -lo13 ti. O. i bcoigtningen af torpodkr}·ssarcn l'silamlcr.
414 t~. O. - Kanonbåten Slwld skall förläggas under repa·
ration.
Il.

1~.

20.

En af pansarbåten Göta's ångslnpar må ntl,:\nas
till torpedkryssaron Ömen under tiden för Carlskrona boväringscskader.

417 G. O. -

G. O. 1!)00. -

Juni

21.

22.
23.

25.

,,
27.

28.

30.
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Prws:ubåten Uöta s ka ll från oeh tn ed den 1
4 1H G. O. Juli upp!H ggas och förläggas und e r r eparation.
4 1!J G. O. - - L öjtn:tnt A. G-. af Kloreker ställ es till m:trin ·
förvaltn in gens förfogande för telegmfering utan t råfl.
420 G. O. -· .Fii\jande off-leera re vid Ca rl s krona rutil\ erildtr
s kola ge nomgå dc kurser vid artilleri- oeh ingcniö rhögskolan,
HOrn d c rstäues tftga s in början instundande höst, ncmligcn,
Allm ämta artil leriknrsen: und c rlöjtllantc rn a A. E. Am nnd son,
E. N. Larsen, s. E. Svensson, R A. G raf~trörn, V . H. Nonman, S. O. A . C hri :;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 rtfdclninaen fö r to r peds kola ns öfnimrrtr.
Kapten cma ~ (~ . H. Lidboek oc h A. Odclbe rp:
422 G. O. sko la öfvc r vn,ka tryckningen af tillägg till farlef lRbeshifningn.r .
423 G. O. - Lijjtnantcrna T. A. Nissen ::; och D. F. Jlo lnl grens tjem;tgö rin g i fl ott:tns stab skall npphörn..
424 CT. O. -- Danske öfvcrstelöjtmt n t 'L'uxcn m:'t i och för
s tudi e r i flottans arkiv ega til l t räda till fl ottan s v n. r f i Stoekhohn.
425 G. O. - Angående rik ets indelning för :tutagniug af manskap för flottans särski lda stlltiouer.
428 G. O. - Kapte n D. A. Kraft skn. ll tje n::;t.göra so m adju tant å sjöförsvarsdepartemen tets k omlll:mdoexpcdit.ion.
42!) G . O. - Kapte n N . .K Anderssull skall und e r s:\väl bcväringset<k:tderns som knstesbtdcrn s öfning:w utföra fijrsijk
m ed t e legrafering utan t råd .
Löjtnant C. L. Key skall för bcsigtning oe h
432 G . O. klargö rin g af apparater för telegrafe rin g utan tråd ställas till
marinfö r valtnin gens förfogalHle från och med den U till o._; h

Juni

ilO.

•Jnli

2.

HC'CtHlc

"·

4.

"·

m ed den 12 Juli.
434 G . O. - Chefsfn.rtyget Drott skall utgå på t1·å månaders
ex pedition.
43G G. O. - Till st.å nd för föl jande offiee ra re att, bära e[tc· rn ämnda utl äml;;kn. onlnar: kommen dö r O. Lindbom och kapten A. Ekström såsom ofticcra rc af Iran ska h cder slegimw n
samt kapton A . Ekström. såsotn ofll.eer af Lux e mburgska c k·
kroneorden.
Fastställelse å ritning till 2 1 cm. ilalipansar43~J G. O. granat M/!)8.
D:o å d:o till d:o af tackjcrn .
440 G. O.
441 G. O. - D:o å d:o till 15 cm. d:o af d:o.

Clwf~l'a rtygct ] lr\Jtts Lesiittni ngslist :t skall iikas
4-li.l (;. O.
n1 e• l :2 L'ldare ot·lt 7 hornbl[t::;arc.
4-b4 G. O. - l'atum rhMcn Tho r sknll d ctaclteraH ti ll Stoe k·
ii!Jlm fiir duckning sn.mt <krcl'tcr i\tc r fö rc nas me1l eskadern;
h ijgste bdi\lllaivarcns lJefiilstc._;kcn slmll u n der detacheringen
h i ~,;n.t> tL n.nnat af CHk:tdcrn s f:trtyg .
-b.J,Ij ti. O. - l':tnsn.rhitte n Svcf\;: ång:-; \np:tr Hko\a IJJHl er innevaramla i'tr::; ltcvli rin gsiifni ngrtr til ldelas lugc tH e nt:-;far tygct
1-'t·. oe khullll.
·1-17 U. O. -- Jw-;lruktion för f·hcfen :"t c h.e f::;fart~· gct Drott.
4-bii (i. O. - (ifi·L·rdi rekW ren· IL H. Lill ic höök Hk::t\ 1 ufrc:;a
till En.~l:wtl ocl1 [crank rik e f"ör att ::;ö lm inh c nt ta när111arc
blnnedot tl om :;enare tid er::; [örbitttring:tr och l'ntnt steg i n.I-

tt

krig~fartygi:i Uy~gandc.

LogcntentHfart_q;et :-llockhol lll, al'scdt för 500
-b50 (i. O. 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 ld a en :tfdclnin g , Ca rl:;krona bcl"ilri ngH:t filelning fr:"tn och 11 10d d en 14 Augusti til l oclt tu cd
den 2D 1-'cptemlJc r ; å kannnht\tcn Unl sko la tjcnHtgöra: cltd,
kapten N. i\. K. Na tt och Dag; ko utnt cnd c.; m.-l o nfLkcrare:
liijtnant .J. O. \\'ai!Pui.>crg och Dndcrliijtn:wt J , E. (i-. C:trl sson.
Bifall t ill kas:;ör K W. Niide r::;todts a nh i'tllan att
·liJG U. O.
Jl"llll e r HOntesle r få vi8tas nt.unt de fiircnade · rikL'llfL.
'iCi4 <i . O. - Tillstånd för e nge lska mn.rin:.Lttach6c n Captain
l l. P. Williatns att bese flottans varf i Stuekhol n1 uc h Ca rl l:lk rona.
,!(j,, (i. O. - k udrin g i fö r hiigste hefälhafvarcu utfllrdad instnlktion .
Und e r de n tid ti ll g:lng lJ ln.nd flott.ans office rs-lt ilj G. O. ot.:h lltHlero[fi cc r:;ldrc r ick e 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 iIJJ OJJ skall e n uJiicer af Crtrlskromt artillerikår fOro rdnas att
noimnd:t ltcfattning uppriittl!:Uia.
-Hi7 U. O. - ,\ng:\ clllle vis:sa :-; kjtltnin gn.r med · karbin, itvi lk a
skola vara :tfslu tadc af beviiriJtgs tll iimtcn före ku steskaderns
ö!'ni ngar.

(i-. O. - Und erlöjt nantc nm .J. A. F. E klund och L. U.
O. .Jalmkc skola fn'\n oeh m ed deu !J <l e nnc s tje n::; 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.
-l74 G. O. - Kaptonen vid Carlskronn. art.-kår J. A. Edström skal l
::;{tHOm elev Jo ltaga uti den allmännf\ kurs, hvi lken instundand e
ltöst komlll cr att tag:t sin hörjan vid sjökrigshögskolan.
-Jii:-i

t) .

C+. O. lDOU. Juli

7.

l t.

13.

H.
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475 G. O. - Bifall till konHnCIHlören A.. 'L L. P~dand e r::< an·
h illlan att und er se meste r [å t ill b rin ga 14 daga.r i Finland.
±78'/2 G. O. - Bibll t ill afclclningschefem; fö r torpedskolan anhållan , att l oge m e n tsf<t rt~·gc t Eugenie m åtte få und e r :"tte rst:1cnd e delen af pågående ex pedition hetraktas s:\som icke
salu tpligtigt.
±83 G. O. - Förrs.kri ften, att vid f'toc kholm scskrtdern LWd
styrlms större fartyg nml er förestående kri g::<öf nin g, s kedet
A, utom allmän farled ej få fm mgå me<l llögr e fa r t itn 5
kn o p, må meddelas bcblhafraren :l. Blå styrka.
-lö-l <.+, O. - Korvelte11 Raga :;k all efte r åte rk oms te n till
Garl :;krona. upplägga:; och nJmönstras. Fartygschefe n, kadett·
oflice rarne, läraren i navi gatio n och löjtn:1nt A. U. af Kl e rckcr skola j emte ka<lcttcrna afmön,;tras den 2 .-\ug uf-lti, hvrtr·
efte r sekonden, k apten J L. :Lindberg samma dag skall i egen s kap af interimsch ef öfve rlaga befälet å korvetten. Kan onbåten Skuld ocl1 torpedb:'lten X :r 73 skola från oc h m ecl <len
3 Augnsti under omkriu g l mån ad ställas till kou llnendiirkaptenen af 2:a gntden IV. Dyrssens förfogtm ue för att af
h onom, i ege nskap af ledare nJ ~jökrigsskolan~ öfningar an viindas för kadette rna ~ i 4:e, 5:c och G: e klasse rna ö.fninga r.
Kapten H. J. 13. <.+nld a ~kall vrua chef å kanonbåten Skuld .
J(a,l cttern a i skol ans t re li.igsta kla s~CI· sk ola und er ledning
af en lmdetto tlh:cr, hiträdd af löjtnant A. n. :tf Kl c rcke r,
ef te r afpoll e~te rin geu [n'\n kon·ctten Saga till och meJ den
17 Augnsti ,-{,1 Carl ~krona ~tation fifvas i h:'\tan; hrtndtera nd c
m . m. samt den 18 i t:<an •lltfl månad erhålla permi s,;io u t ill
d en l Oktober.
-JH7 E . S.
Till n'Ren·o ffkersaRpiranter på ett å r haha an
t:1gits följande sjökapten er: JI. P. Nnntltotn, O. K .\ . Zackri ~on, 13. A. L. Kjellmodin, R . E. Tltclen, G. liedhäc k, J. E.
Lund ell, C. F. Halen, i-:l. J. lsb<~ r g, II. A. Nilsson, K A. Pers·
so n, C . .J. "\. five nsson, S. Presto, T. Hen man, A. O. ,\.Th orman, C. T. L ej dström oc h C. J . Y. 1\loberg.
-l8 ~) G. O. Instruktion fiir kommendörkaptenen af :2:a g-ra·
den IV. Dy rssen i egen skap af ledare af kadettern as öf nin gar
å kanonbåten Sk ul d oclt torped båten ='l:r 73.
4U l l+. O. -- En kri gsöfn in g skall företagas unde r tid en 5 7 öepte mber; viceamiralen fr iherre F. \V. von Utte r s kall ,
med bibehållande af befattni11gen såsom bcfälhafvancle amiral i Carl skrona, tjcnstgöra såso m öfvcrstridsdomare vid denna
kri gsöfnin g; högste beftillntfvarcn öfver kn~teskadern samt
afcl elningscheferna för Ca rl sk rona minerings· och bevärings-
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afol clni n.z:u Rkola frfm oe h mcll d en 8 till och m ed de n 7
Hamnut rn i'tnad fiir ifn'lgavaran de kri gsöfning ställa sig, högs te
hdiill:afvarcn nmle r iifvcrstrid Hdo marens och afdel nin gsch e ferna under bdälhafvand e am iralen s i Carl skrona be fäl ; kritik
öfve r kri gsöfnin gcn skall föntittas sn arast möjli gt efte r dess
afHlntancle och i alla hän,l e l ~o r innan <le i den samma delt ag-Rnd e s tridskrafterna skin gra ts.
l (i. 4~3 G. O. - Tillägg till för afde lnin gschefen för minafd clningc:n utEiirdad instruktion .
4!J5 G. O. - Instruk tion för al'clelningschefen för Carlskrona
heYärin gsafde lning.
4!J7 G. O. - Kommendörkaptenerna af 2:a graden G. n~-r s
~en oc:h l'. J. Dahlgren samt kapten R. G. Liep e skola deltaga i Stoekholm"eskaderns krigsöfnin ga r, de förr e såsom di vi~ion~ c hcfcr oclt ledare fö r <le emot ltvarandra opererande
~tyr k orna , d0n "enar e såso m bevakningsehef.
J,öj tnant,•n
g refve R. Cr on:,;tedt och und erlöjtnanten A. E. Tyden skola
t.jenstgö ra 13åsom adjutanter, den fii rre hos konnnenclörlmpten
Dyr::;sen och den senar e h os k omm enrlörkapten Dahl gr en.
VerkRtadsfartyget Ran och å ng frtrtyget Km·e skola stäl las till
L'S kacJ crch efens fiir Stockh olmseskad ern s förfogande fö r att
under krigsöfningame användas af: öfverstridsd omaren och af
chde n flir Blå st~-rka . Löjtnant 8 . J. Dahl skall vara ch e f å
ve rk~ t.adsfartyget Ran.
4!l:-l ({. O. - Bifall t ill löjtnanten f rih . L. R von 8tedin gk ;:
a nh:illan om 12 clag;rs tj enstlcdighet för att vistas i Fin land.
17. '!DH ( ;. O. Underlöjtnant lT. 1\'ern stcdt skall genomgå
g_\·m na;:til•himrek urs sa mt uml e rl öjtnan t.erna H. C. F af 1\:J erc:ker oeh o. R ;\. n tlRta[H SOll Ra nl t löjtnanten vid Carl skrona
artillerild\r E. c; . .T. EkstrOm inHtrnktörskurs; hvilka båd:t
knrs er taga ~ in !Jiirjan vid g_nll nas ti:;ka centralinstitutet d<' ll
l fl ~ epte m ber.
f100 U. O. - Kannnb:lten Rk agnl m å und er några daga r an viLndaR till utförande af lt~· drografiska mätningar.
20. 502 (\. O. - Om fö rlilggand e i bereclskap m. m. af d c f:Htyg, lt vilkrt tillhört ~tockiHllm sc~ k ade rn.
fi <);l ({. O. - Kan onbåten Eclda skall rustas för att fn"m orh
med 14 1\ ugusti tillhöra Carl skrona bevä rin gsafd clni ng. Förutom reda n kommenclerad ch ef oc:h offi ce r skall umlerlöjt na.nten f ri!J . E. K. Pn.lm stierna t.je nstgö r:< pä kanonb:H c> n.
·Föreskrifter an gåend e beväringsrniin:; fö rlUggand e å densamma.
1\.anonb:\t tillhörand e C'arl skrona b eviL ringsafd clning Hk:tll vid
förefa llande hellof stiilla~ till ~tat.ionsbefii l hafvar e n s dersbLdes
fiirl'og:m• 11' .

G. O.
Juli

l UOO . -

G. O. 1900. -- XXXI.

XXX.

50+ CL O. - Instruktimt för t;J,eflm å torpeLibåte n B ri s .
D:o för ~hcfern rt ,'\ torp cdbåt::m w Vind och
505 G. O. N :o 67.
501j <;:;.. O. - Tilhigg till instmkti11n fiJr rtfdelni n g~c h cfen för
Cadskroua heväri ngtmfLlelning.
2 1. f>07 U. O. -- Torpedki·yssrtron l'sil:m d e r sk all ingå i kustesl< adem salllt kilwgöras föJ: profskjutning af lavott:tgo och
torporltub m. m. A Jensamma :,;kola tjonstgöm : cli d, kaJJ ton U. G. A. V. F lach ; kommenderad e o lli cora rc, löjtnanto ma
I. P. 13. No rm an, K. 'Noste r od1, fri\.n och m ed 14 A ug usti, A. L. llo1I II 6n.
5 0~! G. O. Af dc r esc ,·vo1ll ce rsn.spiran ter, h villm för närvrtra nd e tjens tgiim å torp ed skolart J'iir rttt Ittbilda,; l'ö r to rp ed 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 r peduåtn. r, som ,;ko l:t tillhöra Stock li o lm sc,; lmd cru och d e refter ku stcskn.d e rn.
510 G. O. ·- At sk i11i g telefomnate ri el Li lldcln.s knstr s 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 m e nd eras i s tället för ntH] c r oJ-IIco r~ k o rpml c r , sko la såso m tjcns t.cvrtpcn bära hu ggare m ed t illhiimnd c lifn·m af fii r nml croffi cer s ko rpor::tlcr faststäl ld m ode ll , ko llliiiaiHle d e ~s:t Jm g·g:ue
nw1l ti llil örandc li Eremmar rttt ti llh:m drdn\ llas a f h ckl ii<ln ad s förn'\deu i enli g bet 1ne(l hcstänu 11 else r i Ko ng! brervet den
12 tl: s.
24. 51 4- G. O. - B ifrdl till kapten en g rcfvc C. A. E lmm~viird><
anh[dlan at t . nml c r t.jcn,;t. lcdig hc t [:'\ vistas n tom d c fii rc nad e
rik ena.
515 U-. O. - Finske und e rsåten W. '1\t \\'astst.jcnta m å le mnas ti ll triide ti ll fiottans varf i ~tock l wlm fiir atl. be:,;Oka fl otta ns d e r bofi ntli ga ark i v.
2[>. 5 17 G. O. - Med en 25 cm. kanon, till hiirandc n {tgon af bcvii ri ngscskadern s l:a k l. pan sa rb{ttar, s kall ut fiims profs kjut ning .rtf ett parti nobelkrnt.
2fi. 5HJ G. O. --- >i-lkö ldm OIH må emot ersiittning sUillas till
svenska segelsilll skap cts förfogande fr[m och m ed 31 dennes
till och mc1l . ii Augusti.
520 G. O. - lnstmktion för chefen å torpedkryss aren Psil a nder nnder ex pedi 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 teme ntet . vid fi ottall s strttioll i
20.

.Ttlli

A u g.

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\rvaltningcn s arti ll c riafd elning.
ilO. 527 G. O. - Umlerlöjtllantema C. O. Hafström och E. Popp iu s sk ol:L Iri\n och mrll elen 14 d:s tjcnstgöra å logeme ntsfartyge t fitock lw lm såsom in ,;truktiousbefäl.
Såsom fö rcsU\. nda re för sjii instrumwt- och s jökarteförnotd en under fle n tid inn chafvarn e rtf <lessa L>dattningar äro
sjökommend erade s kola tjcnstgöra: vid Carls inona station:
ka ptenen, g refvc L. P. I-l~, milto n , med bibehålbnde af innehn.fvandc hdatt.nin g, från oc h med den l l Aug nsti, 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
by nk ilde n A. T. Uran lund att emottaga och bäm ryska
ordnar.
2.

532 U. O. - Ho ll ändske under såten doktor G. W. Kernkamp
uti\. letrmas tilltriide till flottans vart i Stock h olm för att besö ka <l ervn.ralll le arkiv.

5fl4 G. O. lVIeclgif vande att en d el utilindske und ersåtar
m å, i och för färd till och från en i varfvets dockrt intage n
spansk å.ngnre, lmnnlls tillträde till fl ottans varf i Stockholm.
fl . 537 G. O. - Dcslittningslistan å torpcdkryssareu Psilander
skall ökas m ed 2 maskini stnnclcrotiiccrskorpral er och 4 eldm·c
rtf 2:a ell er ::J ·e khtss .
[>ilS G . O. - 1\ kanonbåten Unl s kall transpm-teras manskap
från Stoekh olm till Carl skrona [ör tjcilstgöring å kustcs lmd crn.
5flD G. O. - Ch cien å to rp edkryssaren Örnen , kapten ,T. W.
Lannerstiema, s kall tillika vara elivisionschef för andra elivi simte n und er kustcB kadcrns före stående öfningn.r.
D. 547 U. O. - Kapten C. G. F la e!ts tj enstgöring i fiottans stab
skall u ppl 1öra.
10. 548 G. O. Andring i den för ch efen å korvett en Freja
utfil rcl ade instrukti on.
54D G. O. - Ett pa rti l 5 mm . krut m å för sändas fn'\n Stockholm s ti ll Carl sln·ona s Lation mm! kanonbåten Skuld.
550 G. O. -- Om upplö~ning a[ Carl s kron a mineringsafdclning.

13.

5G:l G. O. - Kanonbåten Alfbild ;,;lm ll från Fårösund afhcmta
300 st. oladdade 12 cm. granate r samt föra de m till Ca rk
krona.
51i4 C:. O. - C hefen å -korvette n Balder skall hi ssrt s itt befii l ste~ k c u d en 2 November och k o rvBtten s kall inmiin s traR
d l' ll 12 i >;anr n1 a m:lnad .

~ ~ - O. 1!1011. -

:\XX IL

t-r. O. 1!!00. -

C h dcn :"t k nnon h i\lc n Sv t' n kkf' tnHl >< krrll hi o-;~ rr ~itL h d iil><tt•e k c n
d e n 2 D Okto be r , oc h k nn o nhå ll'n ~ krrll i n t u i i n s t.m~ tl t•n :? :"< o-

Aug.

w.

17 .

113.

t-lt• p t en ther . K o tn men diin'n C:. 1\ f. [ nge lnl ft \1 s k all l'ltrft esk>tdcn: h ef fiir tl !\·an nämn11ft eskadl• r ; eskader c h efen ~ k a ll 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! de n :1 :-iL• p te Ln l>e r och de n 4
sftnl tn:t ;nå n arl hissft s i tt l>diil,.,tec:kcn <"t t orp ed kryssa ren Ja l' o!J
Hagg-c sa m t !Jestiimnt a et< k rulcr tt ~ takti s k a inde ln i ng; esk :td c t·e lt C'fe n s l'l l iLl> skall ul gt iras rtC e n J :e fl rt.ggatlju t rrn t; k a p te n e n
l r. (i. W. \\' ra ngel t> k a ll v :tra l:e f·Jaggad j n taHt och fiir tj c nHLgiiri ng i Rlfthen instä lla Hig i Ca rl ~ kr onft d en l Se p te m be r p:"t
fii r m iddng<·n.

v e mbe r .
i)tiii G. O. - Untl e rlöj tmtn t ] l. \\'e rn slctlt ;; krrll yam ink rrllrrtl
t il l t.j e n s t giiring v id ( :rtrl s kron a stat io n till odt nt t' d tl rrgt' n
t'i ire d en dag, ,]å lutn ~ ka l l h ii rja lh'l taga i knr>< \'Hl gynt n as ti~ k a cc ntmlim;ti t nt et.
f1 1i8 G. O. ])ifall till rc ~ e r ynntl e rliijtn a nt .\. S . S. C a rl :-4s ons anhi\Jlan o m 2 :1rs tj c· n><L ie tl ig h e t f:ö r itlkantl e 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

Fijlj:mde oflJel'l':li'C s k o1ft tjen::;t.gö ra å n edannlim n d:1 fa rt_l'g: å torpt•tlkry;.;s:trcn .f:ttoh Bagge : el1ef, k ap ten e n C. F. J.
Linrlströnt, komn•cntlcmde o ffl l'er:tr c : löj tna n ten , g ref ve U.
A. l'o;;:-4o och undc r liij t n a n t 1 l. \\' e n u;ledt; å tor pedbåten Bl ixt:
l' ltcE, kaptenen fri il . A. B. J [. L age rbicl ke, k ornmellll e rad o lli eer, l.llHler liijtnrrHt J l. O. Ellir ,t; [t tu rpedb:'ttc n :\I ctco r: c h e f,
kaptenr•n (;. T. K mak; :\ to r pe,l!Jåtun l\:1· 11: eh cf, k a p te n e n
t\. Od dberg oclt :'t tm-petll>ttten l\ :r 7:3: l' h ef, löj tna n ten J-l. K
Hy d st.rönt; ofvan n än m da cl tcfL'r skol rt lti ssa s ina b el'äls t cck e n
d e n :3 d ennes oeh fartygen d en 4 i .~ a111ma m å nad inmön st ras.
l'rmsarhåten Sven~ och ' l'lllllcs itn gsl np a r t>k olft ru s t a><,
l>cvilms och bemanmti:l fii r at t m t de r befäl af uml e d iijtmtntc n
C . .f. :\lalmg re u vid ifdg:warandc krig><öfni n g n pp r iitt lt :"tlln.
~jöbC\'ftkn i ngc n vid Carl"k ron a f:i~t n in g;, s k ol:tncle bl'fill h afvftren och den .tör [l!lgslnparnes U<'tn:l lll ting kom me n der ade pe rtlo·
nal upptaga~ i <lct fartyg-~ tniin::;tc r r n lla, h vilkct ft t e;:;k atlo rchufcn <krtill n tses .

St oc k h olm>< ><tat inn skall kn tntn c n ,lcras å k or ve t ten H:1ld c r
oc:h Jmn ont,'\ t.en SYe n sks tmd nn dc r fii rcs t:\emk Yinie rcx p etli tion .

23.

2:'>.

5H-t (i-. O. -

K a n onhiit t'll S kag ul m [t nnLk r m'\gm dagar :m yäntlas t i lluil'iir:mtl e n.f fi irsi ik m ctl sliip n ot i Yl'tl'ns k np ligt s _l'i't<'·
iiRG G. O. - l1iE:tll till kftp ten c n ll. J. '1'. Kroo ks a nh :"tllan
att m td e r ftt strrtion sbcfiill m t'va rc n be vi lj ad tj e n ,., tl e tl ighL' t t':'t
v i ><tas utom Ll c för cna•lc rik e na.
r>R7 G . O. _ l' an sarh:\t e n ]~ j ii m ~ [m g"l llp m tt n t.l i\t ta>< t il l
k mton b:1 te n A lfhil d tmtlt~ r dt• tma k:mnnhåt,; nu p itg:1ell\le t•x petl it ion.
e+. O . - Kor ve tte n B:tld c rs li'> l'l11. kftllOn m ctl l:n-ett:tgc
oe h t i llbe h ö r m :''t und e r 111 1 t'ö resti tcHd o Px p cLl iti o n qv n.rle m nas ~1 s tn.ti (nten .
5D2 (_-l . O. - Afll e ln in g«c h cf<' n fi\ r tl Pn U\r s k P pp ><gu><~ :11'Jt C~
öi' n i tw nt r iu<t.ad o :>ftlc l nin g Rk a ll nc dhab s itt b e f:iilst e ek c n d e n
3 1 d~n nes. Öfnin gss k e pp e n J a r r:tmfts oeh i'\:c j a<l e n ~kuln
d e re fte r förlii.gg a s i 2 :a h c re d ,.,k :tp or h :tfm ön s tra R t-mmt ~t.: Li l:v-:
LiJI ~tati o n sb efäl l taf vftrc n s i C:ul s kmna l'iir fogan dc [ö r s kt' J>P"go ss a rn c ~ öfyan tle 11tH kr d e n t id n [ i nnn·arn ml c h i'•>< l l t:l.n

5fll

2H.

~ Jl HUl'

HådatHt

f:;a m tlig:t hilr ohftn nilnm<la fii r k rig::;öfnin gen siirs kildL
rt tstade [aJ-t_Yg sko1ft s:hitlt miijligt be nJ:>ntu\s mctl d en på
Hta lio n c n s:1mt Yitl b evM in gHafclcl ni ngen t ill gä ng lig:t p c r::;on a l.
J>l'n i Urr rl skrona v itl tide n fö r kri gsöfnin gen tjen stgiigiimndt• pcr~ona l ,-id fl oltans tll il itil ra ki\m r och Rtatt• r , som
kan undvara,.; från tjen :stgöring [t :-:talion ell e r varf, skall u n der krigsiifniHgctt Ol'h t iden för tlensam•nas förberedande stå
till l>efilllt:lh'ftndc rrm i mlem; fiirfog:tmle.
E"katlcn·ltefen ii Ca rl sk ron:wskrrd e rn s k a ll nctl h aJa Ri t t
bdii lstcc ken omedelbrrr t ;;eda n k r itik e t'le r a f,-:l ut:u l kri gsöl'ning illifvit \'er kstälkl.

hö rn. III ['()J':I S , h\"fln' [t e r tl e....:~a . rart.q.~·
J{~•n·etle n s k n.ll e i'fl>r tm tlergttnge n inspe k-

l>f n jngnr

sk ol a upplä gga,; .

tio n ttppliigga s o ch :tf n •iin s t r:ts.
Bifall Lill rcsr rYtttHl cr lii,i t n :mt K .\. l{e_,·m:ttl S
ft nh :'Ul:tn oru 2 :h och 3 n1 i\ nnd en< tj t'nH tl cLli g lwt l'ii r n t r ik t· ~

5:.15 G . O. Rjiil'ar t .

o

30. r,fl7 (_1 . o . -

Tu rp c,lk r y s><:Lrl' n .f :l.('II!J 1\aggl' s :un t to rpt•d!Jatn.rn c Blixt, M eteo r , !S :o l l tll'h i'\:o Ii\ ::; kol:t ru st as fii r a t t
t il l ik a med Cftr h;h o n a hcYii rin g~afde lnin g. i oe h l'i ir ttlliin•p11in g~öf ni n gar m t•tl h o yii. r in gc n , bi ld a e n e::;k n.tle r, C arl s k n m ne skntl e rn , och ll e lt ng a ttl.i d t• n i U . O . 4fJ1 d e n 1 L "is t.l itltll'
.Ju li nn h e f:t.lltl a kr ig ~ii i' n in g ,·itl C n.rlsk ro na mttl c r ti d l'tl 5 7
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A ug.

30.

f::k p t .

:\.

(jOIJ ( :. O. - Bil'a iJ till ma r i t• ingt'n iii ren l. A . E n g,.;triim:-4 anlt1t ll a n ftt.t u m lc r ,.;emt•,.;tcr fn"tn oclt merl tl cm ~ t ill or lt mctl
dt•n 2:3 Mc p tcn tber H Y i sla~ n Lri kes.
(j()(j <:.O. Kanon b åte n U rcl ~ k:11l tm tl er kuste::; katl e m s a n dm kri gsiil'ni ng st:i ll :1i:l t ill hiigsle lJdiill nt f\•arcn s t<irfogn nd e
t'iit· a t L af l tonont i cgcn Rkap ar öl've rst ridstl om a r e a n vilu clas,

G. O. 1900. -

Sept.

5.

8.

och skall kanonbåte n ~tfgå från Carl~krona beväringsaf'delning
i ~:'t god Li<l, :1tt den kan <len 21 <lennes förenas mctl kLlsteRkadcrn i Oxelösnntl. Unelerlöjtnant J. E. G. Carlsson skall
före kanonbåtens ai"gång afpolletteras till stationen. Efter
ku stesb .derns ankomst till Carlskrona ~;lmll kanonbåten återgå till Carlskrona be\"iiring,.;afdelning.
614 C+. O. - Pans~trbåten Thule::; e na :lngslup m>t utlånas till
panR~triJ:Hen ~ionl under återstoden af si~tnillllnda fartygs
expeclition.
G20 G. O . ....:. Chcf::>fart_vget Drott~ besättningBlista sbl! under återstoden ~tf nu pttgåcndc ex pedition 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
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 krrd ern, Rom skall cga rum elen
22 - 25 dennes: såsom öfverstridHdomarc: högste bcfälhafvrrr en öivcr knste~kadern, ko11terantirrtl J. JHlgg; ::;:lsom sb·iclsdomare: 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 adjutanter: 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~-r kornas 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
stritlsd omarc och bcfiilhaf1·are ;mmt em barkera Ol"il debarkera
samtid.igt med de;,;s~t.
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 [ttJ~lcking c

10.

G. O. 1DOO. -

XXXIV.

Nept.

XXXV.

njnl e r tjcnstlcdigltct för l1 clsam; vårllamlc, tjenstgöra å f\otLms 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 Stockholttl. Liijtn:mtcn, grcfyc H. C run ~te< lt ~kull nntlcr ett år
fr:! n och med den l Oktober tjcnstgiira i marin fön·altningen.
W. liS:? K 8. - Till rc scrvoftkcrsaspir:1nter Yid fiot.trtn ltafva på
ett :'\r m; tagits Hjiikrt]lt.en c rnrt J. K llaym:•n oclt J l.] lansson.
12. fic\7 U. O. -- lindl'rliijtnrrnt E. Poppins skall rrfpollcLtcras fr:'ln
logenH• ntsfaJty get Ntocklto lm J'ör att tjenstgiira [t stationen
vi<l ö[vamlct af dc i>cvilring::>män , som d en ;tlidcs ilro förlagda.
li:l!l (;. O. - F_na af dc r cse rvoft"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-! inuevar:m<le mfmrr<l inspekteras samt efte r unelergången inspektion :Ucrviinda till statio nen, hvare~l afdelning::>cltcfcns bcfälstcc.k cn 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 rukti on för chefen ;, kanonbåten (;unhild.
TillståH<l att b~ira utliluclska ordenstecken:
14. Gn G. O. .tör kom.-kaptcnen :tf 2:a graden \\' . D.nssen såsom officer
af l"mn~krt hcdcrR!qriouen samt fiir kaptenema U. F. Limlberg <Jch ll . .J. B. Gu ida såsom riddare af sammrr orden .
lj-JH c<. O. - Kanonbåtarne Skng nl 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.
Tiiig,.;tc bchilhaharcn öfver knsteska<lcrn ~kall
(iJ~J Cr. O. elen llH innevarande mtuuvl, efter återkomsten till Carl::;k ronrr,
ncdhrtla sitt befiilstcckcu. Samtliga kusteska<loms fartyg,
m ed 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 bcrcdsk:1p liggamlc, till titationsbcftdhrtfvarcns <lispositiou stiillda,
kanonbåten Skäg·gald. Kaptenen, f"rih. (). Uyllensticma skall
yam t.:hcf tL niimmla kanonbåt i ::;Ulllct för lmpten cn 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 torp edbåten N:r 73 i stället för

G. O. l!JOO. -

f.: c p t.

17.

JM.

c:. o.
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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.
Iii"!?> 1 ~. 1-'. - Hans l'XI"Ciic n s , h err ~<lalsmini;-;lem friherre F.
\\'. yon (J(t er ~ka ll si\sn1 n liinlö;; [orlf:ll'al!llL' (j\':1r,;Ut i llollall,
intill ck~s :cnnorlumlrt fi;mrclnas .
l\.OlllJJJ Cndi\rkap lc n en af l:a gmclcn ~-Ii. 1-iun<llif>~i (i. O. s(,·iiJll, kaplen i-i. ,\. 1\:. :\att nl'h fln ..~·, liijtn:LntL'rna ,\. Jf. liis 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 Jllånn.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.
- Birall till komJll <'ndiirkaptc n 11. Ii. af Sillc•ns
1;1;~ (l-. O.
rtnhttllan alt uneler tjen,.;llcdighcl f:'t yislas nton1 dc fii rc nad c

l!l.

~2.

c:. ,\.

:2-1.

IJ(arhclallll c•t af gelll'UtlraJ'I"Il'lvn i'iir :hds knsh•skn.dL·1·. Fiirs(c ll agg-acljutantcn g re fv<' ( ' . . \. \\'achtJnei~ler sk:1ll, Il ll'< l i>iilchi\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 hdiLIhnf\·a rcns 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 lillhn.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.knp1-<' llC'n i Öslcrriki,;ka fintl:1.n L. ~<·liner nppfnnna ~igwtllautemur
<•<·h n 'g istrcringK:tppn.rntc•r , <•c·h llltt d('Hsa genom ofl·nnnillllntla

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;;
Derest d e t för
lllCcl kanonl,{dcn Nt.illalig_!l::11Hie p:\ yarfvet.
fiirsökL'IlN uti'iir:J.ll rk ~-<knllt- viH:t ;;ig· niirlvii.ncli.lrt, att kanonb:"t-

~"<')ll.

:l''·

ri kl'lla.
\ ' id fiollans var[ i CarlskronR tjL'llst.~iimnde
(jlj?i (l-. O.
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.
Af~lag i't r l'sc rvulldcrliijinant C:. Il. ·HnuNlcc!Ls
1577 (~. O. 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 obe r detta år.
G7(1 <.T. O. -- Konlll1CJ1 llrir ~-n. 1-'undNtriilll ,.;kall under p{JgtJg: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.
l•'la.g!.!;l;:rtl'ten<•Jt i hri.~s(c hcfäilm[varens iif1Tr
lii::l3 <f. O.
:\I. lljulhamllJ:tr, skall
kusleskarlcrn ,,tal,, konnllL'l!diil·
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

l!HlO. --

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.
ljt'!J Ii. O. - ]le rt's<•rvoni,·erarc , l11'ilka på. ).:J'Ul1(1 af hestHmJliCIHL'I' i ~ 15 a[ n~ld.iga knng;On. \lscn a11gåentl c a11tagningl ulJ,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.fve n so n1 Httmtlig::t rt\:-o:er\·olfieL·rHa ~pir:lnfer skola dl'H HO in ucvarandc 111ån:ul
afpollellems fr:'\ n dt• fnr(_,·g, ckr du ii ro tjcn;;tgiiramlc.
- Knn<Jll!Jåll'll 1-in•nsksu ntl skall efte råterkomsten
l i~JI) Ii. O.
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. rml: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 Oktollor lj<•nslgiim :"t i l :n. l>c'rL•d,;kap, JllC<l iJc~llttning komn• cndcr: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 n s vari' i t':u-lskrona för mrsök mecl en

:!7.

:!S.

del n:tllsi.~nalnppnx:tLor.
li:li-l (r. O. -- KaptL'Il J). ,\. Kmfts lj c n s 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.alio n ,
:tfnliins(m~, ~i\ snart ske kan , Kamt fiirliiggRs under rqHJ.r:tl i on.
7<U Ii.

Komnl('llcliir :\. (i. 1-i umh-:triim sk:tll f rå n och
O.
Oktober t illsl'idnrc rara <·het fu r nnderoffil'en:;lllL'd den
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' llW ntct :'l flottan8 ,;tation i Stockilllilll703 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

G. O. l!JOO. -

Sept.

28 .

XXX\'lfJ.

tid [tf gcnerall otsdireklöre n :'II. D. Tiuu t h hevi lj :vl tjcnRtlctligh et, e ller till den l nH~tk omm(tnd e Dece mber, nppehålla gen e ral! ots direktiirsem betet.
70± G. O. - K omm end ö rkap tenen D. U. \r. Icinclc rs tje11stgö rin g i floUn.ns stn b sl<all upphöra med ntgii.n gc n af illll ev:t-

rand c m ii.n (td.
K;tptcncn II. \\r l\ f. \'O Il K rnscnsl it> rna u ch
705 G. O.
löj t nante n B. R von S_1·dow ~kola dl'n 3() i denna nn\ nad afpoll cttomH t rån kfLilOn!Jåte n S1·en~kti und.
701j G·. O. - In ~t r u kti o n fö r chel'en il kon·etten H:lid er.
J. 708 U. O. - Eulj:tmle oHicera1·e Hkola tjcn~lgöm å kor vdtun
Baleler under d etta fartygs i l+. O. 283 :mbcfallda expedition:
k apten A. 13. Ju el Håso m sekond och liijlnant O. K Lyi>C'ck
såsom k o mmend e rad o(l-icer, i stiL il et för kaple ne nm U. C+.
A. V. Flach samt frih e rre U. C. K. Sp[tr re, h vilk(t, med (tnled niug af -- elen för ~t n iLnlllda hegilrdt al',; kcd f:dlll fl o U:tn
och d e n s istnämnd e :um(tt npp ,lrag - från sina i U. O. ;2:-;;;
och 300 meddcla<le ko mm cml e ring:u· å n iln md a kon·eU afgå.
.Ko mmend ö r N . G. Sund ström ::;kall från och
70!1 G. O. m ed d en l näst komnm uclc Januari tillsl·idar o vara plaee rml
till tj cn stgö ring på Carlskrona t>l ation, oe h konnnemlörkaptc ll en af l::t gra<le n \\". E. Elcrs f rå n ::;amnm Lid tilh;vi<larc
v:tm placerad t ill tjenstgö rin g pi't S tock h ohu c; s t <tlion.
(j , 7:23 G-. O. Följa n<lP officerare Hk ola, med f rånLrildaml e af
sin (t nu inn ehafv[tnd c rlCf':tLtllinga r, tillsvidare tjoJt ~tgö rrt : k:tpten C. E. J. J,iml s lröm s:bo m L'it ef fö r l :a mrttmskcn np aniet;
k [t p ton F. M. l'cy ron ::;:\::;om eh c[ fö r l ::1 e ldarc komp:tni ot ;
kapton C. U . No rs clius :oåsom ch 0f för ]:[t skcppHgossc kompani ct sam t löjtnan t L. K Amc li ns s:lson t in[onnationsoff'ic cr
i un<l e rbcfiils,;kolan vi<l Carls kroua stat ion .
!J. 7il0 U. O. - Und e rlöjtnan t J L (). F. a[ 1\:J e rcker s kall f rå n träda don honom i (~. O. -I!J!I mcd<lela<l c kom me nd erin g 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 ukti o ns kurs.
731 G . O. - Und erlöjtn(t nLerna 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 Ca rl s -

2!J.

Okt.

JU.

krona.
737 t+.
nildi g:1.

S:'ulan läk a rcbcsigtn in g, liya rom i p unkt 3 af
till gcneralhefillhaha ro i samtliga militä rcli ~t rik te n m. fl. af den 25 SeptC Jll ber 11--i tii'i oml'örm lLl es, ~kall
med d en office rsvo lontär v id Carl ::;k ron a a rtill e ri k:lr, som bö t·

O. -

~kri f:velt-;en

O. O. l !'JOO. -

Okt .

XXXI::\.

lltHl e rgå H:"tdrtll i>oKigtning, cg:t rn 1n :1 flottans sjukhus i Carlskrona mindagen d e n 22 denna mi'tna<l.
BesäUningNliHtan fiir korvolten Baltler unde r
17. 74U G. O. detta fartygH gen om C+. O. 28i.l a nbcfnJitb expedition ~kall
ök(tS mecl: Jw rn bl[l::;(trc, ohc roend o a[ klass - 5.
»Und ervisning for manc;kapet vill fiottan , I,
74-1- G. O. 'J'j onstgör in gon > skall t ill ::;vi<lare Hlmla till c[tcrrättel::;c i stället fö r don gen om G . O. :!00 d on 10 April. l ti% fa::; tst>lllda.
18. 7~ 8 G. O. - Kap ten H. G-. \\' . Wrangel ·skall t ill utgången
al' n ästkommande Reptolllher månad vara afdclningschcJ' för
k omnnlllilmtions:tf d olningen i flottan s s tab.
] !.J. 7ö2 (i. O. - ,i'\ 1·(1, hestäm mel ~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 <l on genom U. O. 258 <lon 21 April 1809 fast::;tiilltb , Un d erv isni ng fö r man skap e t v id flottan , HI, Artilleri
20.

oc h li antl vape n » u pptagmt.
71)0 C+. O. -- Rc:>e rv nnd erlöjtnanterna J . E . Mcnandcr, G. O.
L ange, C. G. A. Arvilbson , K K. Edson oc h A. B. J oh(tn sso n ~sk ola place rat> på Carls krona station. Unde rlöj tnanten i
flottans reserv l. R. J . Uomzell och r esenrund erlöjtnanterna
C. F . l+. Ri<l<l c rstacl, S. R . Be rgemlahl , C. B. G raaf, K. L.
Pettersson och O. N. Dahlqyi s t sk ola place ras 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 a nbefalJ<l[t tjenHtgöring, tills vidare
tjcnstgöm { flottm1 :> stab.
7G-± G-. O. - Un<le rli\jtnan ten i flottan s r esor v E . Edelfelt
s k:lll d eltaga uti n u pågttenclc boblsknrs vid minskolan och
sk all till s vi dare yn ra 11lacerad p:"t S tockli olms s tation.
n. O. - L()jtnrrnt II. 1\'ijk sbl! vara chef å ån gfartyget
7G7
2±.
Skölclmön i sULll et för löjtnanten frihe rre C. E. L. Liljencrantz, som från denna befattning afgår.
Löjtnant t+. dc Brun sk all från och m oLl elen
2(j, 7G9 G . O . 2!) clemt (t månad tjenstgöra i oxe rcisskolan vid flottans stn;tion i Stockholm in t ill nlgi'lllgen af nästkommande Se ptember
m ånad i ~tällot för kap te nen H. J . 'l'. Krook , so m på g rund
aJ' e rh ållen t jenstlcdigh et f:r:'tn d enna k ommend ering afgår.
7713 G . O. --- K om momlörlmp to n en af 1 :a gmden H. Carls tedts och ko mD IC'JHliirkaptoncn ftf 2:a graden O. L . Beckmans
i G-. O. li2G d l'n 25 An g ns ti 18DS anhd allcla tj enstgöring i
Ilottrrns s tab fii r si irskild t upp<l rag skall upp höm.
2D. 77:J G. O. - C h efe n å kanoniJåLen Sve nsk s unrl under detta
I:trtygs i G. O. ;2t;;) auhd:tllcLt ex pedition skfLit hi s::;a s itt

2:2.

(+. O. lDUQ

Okt.

Nov.

31 .

-

XL.

(~.

)Jefi llstu cken den 1 ocli kano
nhåt t'n ~knJI inJn önsl raH den
näst kom mn.n de i\ o1·em her.

r1

,\ov .

781 U. O. -

Liijt nant C. r\. Il. \'irg in
sk:d l vara chef p{
ångf art.v get Nkö ldmi in i R!.illl
ct fiir lii:jln an t I l. Wi;jk, som
p{t
grun d af c r\Jåll cn tjcn:o<Llc
dig\Jet fdtn denn a kolli Jnen
derin
g
afgtLr.

n;.[ G. O. - Kap tent' ll, frih. K
w. J.cu \JuscJl skal l, lllCd l>i bc\Jå llan< le af iJJne ktl'v and
c \Jefa ttnin g, ti\l~yilJare tjen~
tgiira
i flott am; ;;tab fiir sil r~kildt
nppd rag.
G. 7K!J C. O. - Fnd crlii jtna
ntem a Y L. ;\ k e rblo m, 1~.
F. Ljun gql·is t, B. U. 1·on l iiean dt,
K 1\. If. Jaeo l>i,
O. N. Udd en,
J. Il. Söd nba um, U. O.
I•;l!iot oc\J U. (i·. :-1. Ht:tel VO
l! IIIJI stein R kola pl acer as p{t Il
otta ns stati on i Ca rlsk ron a
ot·\J instidl a s ig <lers tiide R dl'n !J
inne vam ndo lll(m rul fiir alt
geno mgil <len bc[ä lskn n; 1·itl cxcn
·issk ulan , Slllll pCtf öljan dc
dag
tage r si n börj an.
20. 81(i G. O. - - Torp edkr yssa
ren (:ta~ l "ggla skal l klar göm
s för
att utgå på omk ring fj•>r
ton <l:cg:us expe ditio n för vurl<
sb lland c af prof11in_g a( lavettage
', utta gand e af sv~ingn ln g:-::r
adier
m. m. enli gt prog ram , som
af h ongl . l\fari ni'ör valtn iJ>g t>n
nppgöroR, sam t för binl till Car
lskro JJf\.
Kap ten A. Eb;l röm ;;kal l vara
chd s:nn t liijln antP n l. 1'.
B. Xorm an och nJlll crlö jlnan
ten A. d,• Hrnn >'kula tjcJ> slgii
r:t
omb ord untl er nu nilm nda
<'xpP dit ion.
Fasts tälle >< beslittningHli~t:t
l'ör frtrt ygc' t nnde r ex pedi
tion en. Torp ed krys sare ns
hesllttni ng skal l kom n1on d cras
fr(m
Carl sho na st:ct ion; uli l>c>
silttningo u ~kall ingå dPt unclc
>J·he fäl vid mask inist .Hta tcn , soll1
j<'Jn Jikt utfä rdnc lc ortle r ilr tjcn~
t
göm nde omb ord; fart.1 ·gets
npp bön bmä n skol a snara~ t
miij ligt
inst äl la sig vit! fiott :ms stati
on i Htuc khul lll fiir nppb ördt
' mas
Jn ottag a ndc; c ltdc n :"t toq>c
<lkr_r~saren skal l his~n
. >'it.t befä lsteck en elen :21j inne vara nde
m[tl lad, oc-J-, l'art yget skal l
inmön stras å dag, som efte r
aum ;ilan :tf l':uty gsch cfl'll brsh
lmm es af 8lati onsl >efä lhaf vare
n i Ntnl 'k!t!l lm: farty geL sknl
l efte r
anko mste n till C:ul skro n[J,
fiirli i gga,; i :!:a bCJ'l 'llska p.
24. 820 G. O. -- K<ll lllllC rulör
kapt encn a f l :a gra< lc n J. W.
L. :-;id
ner skal l från och tned
den l näst kom man de J:tnn nri
lills "
vida re vara inka J\ad till
tjcn slgö ring vid Hott ans stati
on i
:-Jto cklto lm. Kap tene n, frihe
rre J .. ~. yon Dith e n ~kal l
me1l
utgå ngen af nä~tkommancl
c i\Iar s fr~t111riitla lwfa
tlnin gen :,;:1·
ROlll mino fftee r vid min
depa rtl' mcn let å flotta nN 1·arJ'
i Htuc k holm .
5.

,,

«.

"

Dec .

O. n1o0 . -

XLL .

:-i:28 (i. o. -- T" 1·petl kr.n; sarc
n ('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 :! lllflH
ki Il i
s ter, 1111 , lnof lk e rsko rpo rakr
l'ri'u t ~tol'klwlms ~tatiun.
t\HO (i. o. - Löjt nant T. :\.
Xiss en ~kall. n>e<l hihc hi\ll and,
,
af i u n u l Jttha nde tjäns tgör in)!
yi(l 1-\ttJck hol m N N tal irm, l' ii
r
t<iirHkilt lt nppd rn.gs fnllg iirttn rle
t. \'. tjiin stgii ra i fitJtt ans ~tah.
:.!7 . :-;;):! (.-1. o. _ .\fer lg 1 [ 1·anrl o fiir det n1an skap , som
YJd Jlll och
111 -år frivi lligt hitr; l,lcr yid utde lnin g af tel egnw
> int>lll ~t<wk
],; 1!
1 11 att :1 .nn ifo rm bära sär~kilrl.t igl'n
känn ingH (et'k en.
t;;J-1 ; i. o . - Bifa ll till re~c
·n·unrh' rliijtnant \{. ,J. T.u n rlht>rg>'
anlu \llttn tllll :1 årH ntrik es
tjitn stlPt lighe t fn'\n 0('11 Jnetl
dt•n
1 Janu ari l !III! f i> r n tri k P>'
;;j (\far t.
H42
(i
.
().
\!Ptl gif\' an dL' at t mink ah,•l håtl'
3.
n Liigg ·ut 111 i\ st:il hts till varf sl'lw ft'll" i l'ar!
Nkw na f!irfo gan< lt' undt 'r d
e n tJ<I
:tr :h· lfJJ)]. son 1 fart ·gpf
ieke fiir rmna t ilnd:uni\.1 e rt'"n
1
lr:tN .
843
(i.
O.
- l'rnf ning Pn af lave ttag nr
5.
n1 . nJ. !t (orpt •rll;r :·ssa rcJ>
Cla- s l "ggl a ~kall ·ara a[s\u
btd i si't g"rl tid, att torpe dkr_
1
,·ssil ren 1 kn tö inn evar and e mån
ad kan inträ ffa i C:tr lskn m:t.
l::).J
.(i
(
~O. - LiL! uplig unde roffi cer
7.
vid Htcw klwl ms Nta.ti un
Rk:t\1 stilll aN ti Il Kon gl. nHtr
in l'iirv altni n~en~ t'iiri'ug:tlltlu
i' i ir :t l t
hitrlida vitl nppr iltta wll' af
plan sl' h e r fiir nnd e n ·is ning·
i iimn et turpt ,.llll ftt e ril'l.
.
.
11 . l)i)(l C+. O. - K a ple n .\. l~ kstriim H kall i egt'n
skAp al lll:tl'!JJ attac he vid Kon g\. i\.faj:tH lwsk
iclm ing i :-::t l'de rshu rg n:"tgnn
al' tlc Wrs ta dag: unf.' i .l:tn
nari 1~1(1] al'rL'>'~t till ~agda
stad oc lt
in~tiillfl. sig hoH ot'v: tnl>i i!llll
da l>es kid< ning >"rtlllt <lil r anm
;ila
sig till tjän stgö ring .
.
.
i:)fll \..T . O. - RPR e>·v mHl Nliij
tnan t J. ('. 1Iul mgr en >'imll
>n ·
Ht:llla sig i l 'a rl:;k ronrt W r
att från "d' Jll e rl dc· n. 7 n il.-l
kum man dP Janu ari ge no1n gå
den för resl· n ·nn <lerlr'>Jtn:1llt
:tnl><.·fall< la fiirRtft repu titio nskn rsPn
.
Cntl crlii jtna nt H. H. Hum lin
12. Hi\7 (T. 0.
har t' rk1l lit till>' t:\nd
att hiira Knn gl. prrn::<siHlm
Kro n-on len. 4:e kla" "en.
..
HL 81j] l i. O. _ Yak ans er l> land nnrl erol 'lkcr arc
nl'lt untl<' r ot heerR korp ont l Pr \. 1-,J ~-;,'t·<>l'l'l><l
l!llf' f'l:tt ion f.vll:t>' tlch· is gen•
•
llll
öfve rflvt .tnin g fri'll> C:trl Rkro
na stati on .
8fi2 G~ O. : '\ktl rtnll 'rlnin g
al' ändr ad 1.1·rle l"e å S i'> llJt
l l1J . 2
i r egle nlen te för nntt an, del
r, Hkola (:. O. i'J2 dL'll ;)() .fanmlJ'I
1H~16, punk t 1, och R2'~ den
:111 ll e l'<' lnhe r Jl::)~l!l nll'<i utg:"
tngr·n
af inn ev aran de å r npph iira
ntt gälla .
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