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Utdrag ur Kongl. bref m. m. utgångna från Kongl. 
Sjöförsvarsdepat·tementet år 1901 . 

.T:ttl. 7. Förorcln:mcle fiir kommendörkapten TI. G. Lagercr:wt.~ att. 
nppeh :'U ia chefskapet för marinförvaltningen~ intendenta[clel
ning under kommendörkapten T. C. A. Rand~trömH kommen
clering ~åsom chef å korvetton l3alder. 

1~. Öppet href på afskecl med pension för regomentshikaren vill 
flottan ~'> station i Carl~krona W. F. U. \Ve~tring. 
Fiironlnanclo fiir A. Rudberg att va m genemlmönsterlilkaro 
oeh för A. L . IIolmqnist ntt vnm goneralmönsterkontmis~ario 
vid innovaranclo års gonoralmönstringnr å flottans station i 
Carlskron:t. 
Förorclnancle för A. l\1. A. von Eckormann att tillsvidare va m 
vorkstadHfö ro;;t:lmlare Vill flottans station i Stock hoJ m. 
1\hrinin goniö ren C. Ricl!Ron, som beordrats nott und er en tid 
af so~ veckor i Amerika söka inhämta känncllom om byg
_gamlo a[ s. k. nndorv:tttensbåtar, fh, då donna Lill ej vore 
Lill riteldig för nä.mncla ändamål, kvarstanna i Amerika till si n
tot a[ innovaranclo .Tannari månad. 
Fyrmii>-~t.aroenkan J. A. Oltlssou erhåller ett nnclorstiid af ](l() 

kronor. 
AtsEts en aE rosorvlöjtnantema C. TT. Bonsto<lt, Jf. B. F . 
Bamherg och C. Behollin gjord ansiikan om orRiittlting för 
rc,:a J'ri't n Carlt.;krona till i:; tockholm. 
Bifali l'K gjo rd framHLil llning dilrom aU en öfvorbetalning a[ 
91)0 kronor å titeln rekryteringskoHtnacl er vi<! Carl,:krona ar
till erik:h måtte f:'\ godtgöms at Lohållningcn ii k>trenH anR iag. 
A nviHa~ Lillbopa 2,3GO kronor till inkiip af mHlervi RningKJ IIa
toricl i elektrieitetslilm vid n:wigaLiont<skoloma i Uötel>org 
oelt 1\fahnii. 
Konnn cndörkapten cn R. J. T. C. Ankarcrona, som deiR delta
git i utarhetan<ll't :tf ett ntaf ehofon f'ör flottan>< stal> afgi[vet 
utl [L1.a n<l e i frågn om utstriickning aJ: beväringens ötni1tgsti<l 
muler l'rcdsticl och del~ biträdt inom sjöförsvarstlepartemen
lct vid l.Jeroclflndd a[ vi s~a ilren,]cn röraucle regl e rin gen af 
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ntf(i[te rna under rikssh1te n,; femte hufv udtitol fö r år 1!102, 

crh tLllor för berörda arbeten on gmtifikati on af 1 ,()()() kronor; 

kaptonen frih erre U. C. K: Ron Rparre, ~om äfvon hitrilrlt v icl 

si~tniimndrt rtrhot.c , orh:Ulor on gmtif1kat.ion af: 300 k w nor. 

J!J. Anvisrts HJO kronor 78 öre för inköp rtf 10 exemplar a( don 

n ya internationella signalboken . 

,, 

Ang. gocltgörelse t ill Ajökrigsskolans oxponRmoclo l ~anslag l'ijr 

u tgifter i och (ör ett lekton;vikariat. 

Förre hevakni ngshofiilhafvaren och til lsyningsmann on vid bat· 

tcriorna å Fårösnncl , förre flaggundorofftco ron C. A. Petter~· 

SOll erhå ll er gnldm oclrtlj al' n:o storleken m orl inskri ft >fiir 

nit o<.: h redli ghet i rikets tjänst> . 

Fö re~krifvcs att med ti ll Rättnin gen af den gen om ofvnn bo· 

miilda rcgcmentslilkarcn IV. F . U. Wes trings afskod led ig· 

vordn a rcgcmen tshikarchefattningcn Hkall tilh;vicl aro an Rt:t 

Med delas tillRtånd att bland kanonhMcn NvenskRU tHIH he~:;Mt· 

ning ntdola et t af kaptenen C<. O. 1\'all onberg :-;ktinkt pen · 

ningeholopp af 500 kronor som uttryck af crkiinRla för don 

beredvillighot som visat~ vici ar beten i sammrtnhang n• od 

ångfartyget Hveas borgning. 

Gra tifikationer få utg:1 till föne båtstyraren O. Östm·gron 

med HiO kronor, förre roddarne P. 'Wilson, O. Löf:;tröm och 

O. Larsson hvardera med JOO kronor oclt förre roddaren J. 

Lundgren mod 80 kronor. 

Flottan:; stabs bibliotekarie erhåller en gratifikation för år 

1900 af 200 kronor. 

Mollgiives att två offic:orftro vid anncon af underlöjtnants 

grad må boordras att tjiim;tgöra vicl Carlskrona artillerikår, 

den ene till den l nä~tkommandc ;\Iaj och den andre intill 

vapouöf:nin garne vid det 1·e_gemento, han tillhör, taga sin bör

jan inno1•amndo år; och få dc beorclraclo därunder uppbära 

ej mindre resekostnads· oclt traktamentscrslittning i enlighet 

med boRtämmelsema i n:'\d. kungörelsen don 27 l\Iaj 18tll 

angående do grunder, byarefte r dylik e rsättning fö r flottan 

tillhömnde personor skall vid vi~sa kommenderingar oclt för· 

rättningar utgå, lin lifven godtgörolse för de afil.iningsförndt· 

nor, af llYilka de under den tid kommenderingen Yarar, kunna 

gå i n1istning. 
Rexton daglönare, tillhiinmd<e f1ottans stations i Carlskrona 

varf, m·hålla silfvermedalj af S:e storleken med inskrift >för 

nit och reclligl10t i rikets tjänst >. 

Vorkmästarecnkan L. A. Alm erhåll er en nådogåJ'va a( 100 kr. 

21. Fullt uakt fiir A. F. 11. K lintberg att vara viceamiral vicl Kong-l. 

il ottan . 

Jrtn. 
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21. Fn llm ak t Iör D. U. V . .L inder att vara gon e rallo tsllirektör och 

chef för lotsve rket. 

25. J3ifalle;; gjonl fram ställning därom, att. mist s ignal e rin g från 

ångslu p utanför Trelleborg p:'l l otsverket~ boko;;tnad må äga 

rnm, förutOJn dc tider, clå båda klockbojarna vore intagna, 

jiimvill då d elOsa klockbojar af is eller an n rtn an ledning vore 

hindrade att fun gera. 

)1oclgifvoN rttt ttlan;;kap vicl flottans sjtiman s kå r må jä mväl 

efter innevarande mån:vl;; ntgi\ng ti ll och m od den 15 näst· 

kommande .l\Iars genom kontrakt antagrts fö r omedelbart in· 

träde i tjilnstgöri ng; h vMjilmte i'ii reskri f ves, att för manslmp, 

som m od stöd af det sålull!la gjorda tn cdgi [vanLlot a ntages, 

den tjän stetid, fö r liv ilken antagningeu ;;ke r, s kallriiknaN från 

och tnerl den l nästkotll ltUtndo Februari och tjänHtotid on i 

'J:cle lön egraden med af~eende å nppf'l yt.tning till B:cl o lön o· 

graden f rån dc.ll dag, tjänstgöringen vid flottan börjar. 

\!ö . För deltagande uti utarbetande t af fö rslag till gymn astikreg

lemente ti lldela:; lm ptencn N. Telawlcr GOO kronor och kap· 

tcncu F. :VI. l'eyron 500 .kronol'. 

,\.ngåond o rote ring aJ honmtrtnd i\:o (j \Ya,.:RmoWsa i Kal· 

ltt:u· län. 

Hil'alks gjord anlt:'Lilan att i'å till IJIH!vmf'Jjcer af andra g ra· 

den , torpc.dn• ii,;taresta to n, ntniinmn nnd oroff:it:erNko rpralcn vid 

l :a hmtdtvcrkNkutnpaniet N:o 101 J. F. Bolin. 

l{l•,;olnt imt il, liln J'iir grof1··e I l. LJ. l\T. Hamilton, 8 .. r. T. C. 

Ankarkrona, l'! . N. T .. \nk:u·non:t, A. l'ryt)'; och C. R. ,\ . Gn· 

:-;tafssott. 

Ofvcrl o(.,;(• tlimu r. f.i . Nchrö<le r, fiidd 1\:jö lt>e t.h , o rhilll e r ett Ull · 

derstöd :~[ \!00 kronor. 

l. Bifrtll os ,gjord J'ram"tiillnitlg <~III in btga tHle a[ viN~t fiirholli\ll 

i kunstitntu ria.l "l'IJ a n t:lgt Jingshevi,; för nndorbefld oc:h betj!i· 

tting vid lot,.;yc rkd. 

Förnnlna., fii rHle hataljonslitkaren vid .flottans station i Carls

krona J. ,\. 1\:eck:;t riim :ttt t ill :;l·irl:no under ledighoten uppe· 

lt:i ll n rt'gO ttt ent;;liikn.rcbefattuingon vid 1<tationen; cgande Ha~ck· 

Htriint af,L nmle r don tid, detta fö rordnande vara·r, mut ltfsttL· 

l'llde af dc•n itOliOIII ~:ll:lOirl fiirRtC brttaJjons!iikrtrO LilJkOilll1111U· 

dc atli.i n ing, npplJiim don nt ecl r egemcntsllik l!rebefattningen 

liin•nade lön si't~om arvode santt dag:cfliining i likhet med re· 

gl'J tten l,.;l oikarc. 

Anvisas ;J()() kronor s:'il'iOnt nnd orNtöd åt majoren W. T. U nge 

för aust:i llamlc af ka~lfiirsök lii Od lufttorped för öfvorför:wcle 

a[ rold<lnings lino r m. 111 . 
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l. Ang. gocltgiirawle af b rister i an~lagcn till navi gatious~kolor· 

na i Gefie oeh Hernösami HL m. 
Gjord framställning om nWirclamlc af crford<erliga bustii m· 
melscr röranetc elen n1ariningoniörcn 1-l. Pauli til lk ommrmdo 
värcligJ,et föranleder ieku t iil någut Kungl. :W:tj:ts viuarc ytt· 
rand e. 

4. Bifalles gjord fmm sHillning däron1, att fiirestfuHlarun fiir nau· 
tisk·metco rologislm IJydln m i\t.tc under illnevamndc :h fil be· 
sli ka dc nn (ler byrån;; tilbyn sHLlldrt ob.~urvnliun~i't:ttilllwr, vid 

hvilk rt inspe ktion honlc nndu r :'\rct fö t·ctagas . 
ö. Marinfön·altuingens och lot~styrcl.-;uns arhlltsbcrättclsor för å r 

lUOO skola till justitiekrm sleron Mvt·rlämnas. 
Från ii:e hnfvnllti telns anslag ti l! extm utgifter anvisas 74 
kronor '11 öre si\soltl gocltgiirelsu fii r fiinikjntna medel t il l 
ansl;affamlc al' syiLnlsJJWdaljur. 
linl l1nakt fi ir J. GmJ'strii n1 att vam kapton vid J(ungl. flottan. 

D:o fö r J. i-J. f:l 1·inltu fvud att v:tr:l. liijt.n:mt vi d Kongl. flottan . 
.Rol<olntiou {t lön föl' grtlfvu 1·~. A. PoHSl\ (;. R Starek oe h U. 
J. Malwgren. 

Aug. bokHLchutd cn nndcr t:Jj< i!.::: on lnHJJH1cring för hcv~tr]n gsnl~ln , 

i:lO ill t:kola utlJildtt,; t il l hanrllvurkan.' 111. m. 

A n visas ett b dopp af :!0 kron ()r si\NOlll ersiLtt .ning til i daglii
JU1run vid flottans vad i Ca rl ~kro tm N:o 24 J . l~. Littuer fi\r 
llll<ler arbete llll)d trans por t af ett kärl ;;vafvebyra tikrllhdc• 
arlJet::;kliLclcr. 

l <' ly ttningsl ,j ä lp få r nt gå till kon!lnt':Hlörkapten en \V. K E lurs, 
,;om förJiytt.ats hån flothws station i Carlsknma ti ll Stol'k· 
holm s statio n. 
EeHervuJulcrlöjtnanten i Kon g] . flottan ;\ . E. A . W. ]{oc;en· 
berg, som nnmit ltn;;täi lning i chilem:k iirlogst;jnn:,;t, får u pp· 
Nk of till [t r l ~JO,!, mecl n ncle rgåomle af den i n[tcliga. kungö
relsen d en 21 i lYiaj lö~J~J fiircskrifna repetiti onsö[ning. 

ö. För öi'ven,ättnin g af all(lm delen af kaptenen A. T. ?lla lJ ans 
arbete »The Inflnence of Sca l'uwer upon historn cr!tållur 
lmptenen, fribelTe L. 1kcrlliclln en gratifikation af 380 kr . 
För fu llfölj ande under innevamwle :h af sj iimätningarne vid 
norrländ81m kusten ~. nvi sas fn'\n ltaml els- och sjöfartsfonden 
e tt belopp af fi,OOO kronor. 
Anvisas medel till ekipllringshj;llp neil gratifikation till bebl, 
um lerl.Jefld odt man skap å kanonhåten Sven~ksund nmler 
dess expediti on till Spetsbergen tn· HlOO. 

lB. Resolu tion å entledigande för kommom1örlmptenen af rtJHlra 

graden H. G. IV. Wrangel fn'\n befattningen st\som lärare i 

F ul> r. 

K .. Dr. 1~101. - V. 

sjökrigskonst vid s jökrigsskolan (frtm och med utgången af in

n nvarancle lästermiu). 
l fl . Under Skäggenäs upptagna lotslederna: sjön vid SkäggenäR 

-Hästn äs ell er tyärtom, sjön vid bkäggenäN- Ljungn;Ls eller 
tvär tom samt }hstnäs-sjös och Ljungnäs -- sjös skola utgå 
ur gällande lotsledsförteckning (från och m ed den l näst· 

kommande ?\ [ars). 
För fo rt satt sawl<läm pniug och skogsplantering å Gotska 
san dön får användas ett belopp af 2,4CO kronor att utgå af 

de genom skogstö rsllljning å nämnda ö infiutna medel. 
Anbefall es mariuförvaltningen att föran~talta därom, att å 
korvetten Freja mcss för t-i5 kaelette r anordnas å trossclät;k, 
samt att den :'1 korvetten Saga befi ntliga kadettme:c;sen min
,;kas ti ll det ut rymme, som anses crfonlerli gt för högst 55 

kadettcl· . 
Til l kadetter vi<l sjökrigsskolan m:"t i nnevarande år a11tagas 

20 ynglingar . 
.:vred<lelas tillstånd fö r e ldaren J. n. Öllcr att få aflägga ma· 
skilJistexamen vid n avigationsskolan i 1-ltouklwhn. 
En af clirdctiouen öfver Göta k:malverk gjord framställning 
om lotsverkets öfvertagande af sllkcrhetsanstalterna för sjö
fa rten å dc genom U·öta kanal förenade sjöar föranleder icke 
till annan l(ongl. .Maj:ts åtglird än a tt lotss tyrelsen bemyn
lligfls att me<l loU,;verkets medel mulerhåll a de säkerhetsau
stalte r i Slätbaken o~h vid Vettenr, som af lotsstyrelsen pröl'
vas nOd vlln<liga för dun allmämm sjöfarten s bebo f samt ej 

d irekt kunde bänföras till kanaltrafiken. 
.i\Ied<lel as tillstt'md fö r eldru·en J. E. Olsson att få afiligga ma· 
skini10tcxamen v id navigr,tionsskolan i 1-ltoekholm. 

22. l<' nllmakt för .". . Hudberg att vara regementsläkare i fiottan. 
.!\lcclp·ifvcs att un försöksmocldl för glödlampo r må tillverka,; 
i enlig ilet tl!ed ett af t;hefcn för flottan:,; stab uppgjord t förslag. 
E n extra läkare Et r förorclmts att tjänstgö ra vid Carlokromt 
station u11dcr Llcn ti <l förste !Jataljonsläkaren J. C. Bmcks tröm 

hesLriller regl'mP JltslilkarebefattniJJgun vid stationen. 
Lotslöjtnanten j stock lHilms lotsEörLlll lning e rh å ller gocltgii
rebe med 300 kru11or fii r uppLörLl och r edovisning af lots

al'u·ifter nmler :h lUOO. 
A1;g, bcklädna<lskostnadcn för en del nmleroffi cerskorpraler 

vi ll flottans statimr i Carlskrona. 
Fö rcskrifves om er,;ätt 11ing för utlåning af en :'mgslnp åt ar
meens och flottans filstnin gsartill e rik å!'llrs gc JUUll Ran nna s.kjut

s kola år 1800. 
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Febr. :!2. Biralles en af f. kaclettuuclemfiicl'renl\f. C+.Öd1nrLn gjord ansök· 
ning att få aflägga sjökaptensexru nen. 

Meddelas tillståltd för J. \V. \Vicklund, T. G. E. .Jobans~on 

och N. T. Sjöstedt att vid navigationsskolan i Stockholm af

]}lgga cxn.mcn i ångmn.skinlära samtidigt med Rpecin.lelcvcrnn.. 

Mars l. Föreskrifves n.tt ändringsarbetena å l:a klrtH:'l pn.nsn.rb[tte ll 

'l'llllle skall verkstälins vid flottans varf i Carlskro na ;.;n.mt 
tag:t sin ]Jörjan den l nästkommande April. 

,, 

" 

Intendenten 1\. Zctterstcn erh[tllcr yttcrligrnc ('tt års tj}lnst

ledighet, räknrtdt från den l nästkom mande April, för utfii

mnde n.f arbetet •f;vcnska Hottan fl minnen åren lt;:l5- 1Gil(h. 

l:a klass sjömannoll N:o 17:1 Lagström erhtdler Hilfvcrmetlalj 

:tf b:c ::;torl ekcn med inskrift »fii r berömliga gcrningan. 

Understiid får ntgå med 200 kronor till lot s liijLnn.ntsenk:Ln i\. 

M. Natt och !Jag, sn.mt med l CO kronor till en l1v:Lr af mil

Rtc rl utsenkornn. R K .fun~Hon o<:h .T. Tlä(:k:-;t.liim flamt krono
lotscnkn.n U. Sjöblom. 

Resolution :\ U]>plttteiRc af nyLLjrul(kr;itt till vi~::;n 01nrå<len å 

honohoJmen N:o .l Kilringön i (+öteliorgs oc11 !>olms län. 

4. :;)1cdgifves att ett utdrag ur prickl'llllan för Lilljungfrnns lots

pln.ts 1nå. mot vis>':t förplikte],;er, u t.Hlmnas t i Il hnmn<lirck
tioncn i Söderhamn. 

8. Öppet bref på a[,;ked för löjtnanten C. G. Wahlberg mc<! ti ll 

~tå n<i att såsom lön Iii s i Kong!. flottan kvn.r~trt. 

1\l'sl ås gjord fmmstilllniug om Rflrskildt arvode till kontrollant 

vid tillverkning af tornstommar 111. nt. för pansarbåten Götn.. 

l\.ledgifves npplåtcl,;e mot vissn. villkor n.f n.f\·e rkni ngsr}ltt till 

sten å holmarnc Borgen, Nord Dyngö och Glnggen i Götc
borgs och DolmR län. 

Ang. sökt !Jef:riebe för Tlte J'olytcclmic Institute i Lomlon 

t illhöriga ångaren Ceylon fn'tn crl}lggamle rtf fyr och båk · 
afgiftcr . 

15. Full111akt för .T. K <l. C:Lrl><son att vam löjtnant vid Kong!. 
flottan . 
Resolution il lön fiir J. S. Svinl1nfv!ld. 

l\1edgifves att UJ' korvetten Freja:-; Lestyck n in g mft utgå tv{L 
stycken 15 cm. kanoner .i\I /83. 

Bifalles gjord framställning om ubpisning af en extra mål

tid för manskapet å sjömiltningsfartygcn under innev:Lrandc 
års expeditioner. 

Förordnas om försök med ny spisordn ing för friska å flottans 
fartyg. 

Medgirves n.tt till extra tjHns!~öring vi1l C:Lrlskrona :-;tation 

K. lJr. 1!J(Jl. -- VIL. 

må uppfonhas Blekinge 4:e od1 5:c inllclningsbåt.smn.nskom

pnnier samt Dolms l:n. roteringsbåtsmanskompani. 

15. Antngcs ett utaf L. K En rot.h gjord t erbjudande :Ltt till ::;in

ten öfvcrlämna en n.[ honom uppfunnen konstruktion till un

de rvattensbåt. 
Medgirves att fyrvn.ktaren vid Kullens fyrplats .J. A. Norin 

må under tjänstledighet för vistelse å Hål;dmHs sn.natorium, 

förutom de kontn.nta löneförm åner, som han en ligt gällande 

he;;tiimmelser egor att, i egenskap n.f fyrvaktm·e vid Kullens 

fy r, ti ll godonjuta, såsom ersättBing för den honom i nyss

nämnda egenskap tillkommande förmå n n.f bostn.d, v0d och 

ljus uppbära ett helopp af: 1 krona om dagen, dock ej för 

längro tid än (i måna1ler. 
Meddelas till s tånd för tre dn.glönarc vit! flottnns station i 

Un.rlskrona att ge nomgå kurser i und erbefälsskola och derun

der bibehålla daglön. 
22. Förordnande för G. F. Gösling ntt under tre å r vara extra 

ingeniör vid mariningeniörstaten. 

30. 

,, 

Ang. fönleJning al' fyra rum tillhörande ett boställe ii 8kcpps

holmen. 
F ramlidne ehefc11 för Landskronrt IotHfördelning O. \Vcstcr

dn.hl s dotter 1-!ilda \Vestcnlahl erhåller ett understöd af 200 

kronor. 
Förklara~ amimlitetspastorn vid rtmiralitetsförsamlingen i 

Carlskrona icke vara herättigrt(l uppbäm lösen för prostbetyg 

för karlskrifna och till annan station öfverflytt:Ldc skepp;,;

goss:Lr m. m. 
Löjtnanterna vid Kong!. fiottan K. Leon och E. Edelfelt, 

hvilka kommenderats att genomgå minskolans bcfälskurs, få 

under denna kommendering åtnjutrt inkvarteringsbidrag så

som vore dc kommenderade till tjänstgöring vid flottans sta

tion i f'Jtockholm. 
En extra läkare får anställn.s vid flottans station i Stockholm 

under den tid för::;te bataljonsläkaren därstädes C. J. A. Kjell

berg är förordn:Ld att biträda antagningsförrättm·cn vid elen 

enligt nåd. genomlorder den 7 sis L!. Februari an befallda an

tn.gning af skeppsgossnr, hvilken ant:Lgning kommer att taga 

sin början i Söde rtclje elen 10 och afslu tas i Stockholm den 

24 nästkommande April. 
Bifnlles gjord framställning derorn att underofficeren af 2:a 

gmden, minörstatcn, G J. IV. Nil~son eller annan underoffi

cer, som under en tid af högst 4 månader innevarande år 

kunde hehöfva i och för ändamålsenligaste bedrifvande af 
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anbefallda monteringsarbeten [ör elektrisk glödlamp::;bclysning 

å fortet Kungsholm on vam ditr::;tädcs förlagd såsom arbets· 

lc<lare, måtte tilldelas en gratifikation af 4:) kronor i rnå
naclen. 

:JO. Bifalles gjord frarn::<tällning ditrom :ltt en flottan~ sjömam;kår 

tillhörande 1:a eller 2:a kla::<s minlir må kommen<leras till 

Fårösnn<l såsom biträde åt bcvakni ngslJefälllafvaren där:;tli<lcs. 
A ng. vissa nyanskafl'ningar för lotsverket m. m. 

Förordnande för K. J. H. Cu nn an att bestrida l<)tskaptcns

bcfattningeu i Stockholms lot::;fönlelning und e r ti<len från oeh 

med den 1() innevarande '.llu::; till riksdagens slut, under 

hvilken tid lotskaptenen Smitit anmiilt sig Wrhimlrad till [öljtl 
a[ riksdagsmannauppdrag. 

, Förordnande för J. E. L. IVostorgren att bestrida lob>Wjt· 

nantshefattningen i Stockholm under den tid Cun11an ,;å]uJl(la 
u ppchå!tcr lotskaptensbefattningen därstäd e:;. 

Afsh'ls on af polispcrsonalL'n vi<l {lottans station i Stoekhoiu1 
gjord ansökning om gratifikation. 

Ötvorlotsonkan f:lofie llåbcrg erh å ll er ett nnclen;Uid af HJO kr. 

12. Anvisas 4,fJ 'H kronor 80 öre uWfver ftirnt anvi;-;ade ö7,00() 

kronor för uyggande af ott Htö\TC fyn.;kopp af järn. 

,, 

Ang. di sposition af det i stat till en lärare i min ;;kolan upp
tagna arvode. 

1\il'allos on af C. A. II. J,undborg gjo rd nn<lertltmig· :m~iil) 

ning att få afliigga :::;tynnaHscxaiueJl vid 11avjgatinn:-;sknlan i 
1-ltoek hol m. 

Afskcda,!o båt,;mannon vid Gickinge 11:e kompani X:o J(J4 

Andorsson får förhyras att tjiinstgiim ::;[u;on, koek fil r iune

varaude års cxpcr!ition mt'<l kadetterna vi<l sjiikrig;-;~kolan. 

lTnderoffkcron a[ 2:a graden, rnHttnästarestatcn, \\ 'illtclm Pet

tersson crk\Ji c r för flyttning l'rlu1 Uarlskrona till i'it.ocklwlm 
ett bidmg a[ 72 kronor. 

J\f:-<1:1,.; en a[ llaggundoroftit·ercn .\. T . l'cttcr . .;son gjord an

Bökning 01n lindring vitt cr!Uggandt: af rctroakt,iva gratial 

:1fgiftcr. 

,\fsl:b sökt af,;ked för 2:a klass Rjiin,:umoa N:o 61B Cancmn. 

l:J. Flirordnas ont aflöningsfönniincr :H flottan tillhiirande besciLt

aing å ishaf:;fartygct A ntarcti c 11nder en expcditimt till f' pets
borgen innovamndc år m. m. 

i\'Iedgifve;; utlånin g af en del ~<jiikr i gH~kolnn t.illltöriga instrn

stnltrJont till en gradtniltningso,;podition till Sl'CIHhergc,n. 
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lfl . "\ng. kostnaden för civilt bitriidc llt beväringRbdillil:tfvarnc 

vid flottans stationer. 

Förordnas att kostnaderna för logementsfartyget T,agerbiolkcs 

apterande innevarand e år till kasernfart~·g Wr heviiringsman

;;kap vi<l fioUan s station i ;:itockholm skall utgå af anslaget 

till sjöbeviiringem; vapcniitningar m. m . 

Förord n ande för n•gemcntshlkarcn C. A. \\'. Kull oeil förste 

bataljonsläkaren K. L. Rmlbcrg rttL verk::;titlla J;roppsund or

sökning {L till RjökrigH~kolan intrilde;.;si.ikand e ynglingar. 

"\f,;låH si.ikt a(:;ked för 2:a kla~<s sjömannen l\:r 5)(i C. E. 

.fiin~son. 

.\f o; l:\,.; söl; t af:;ked för 3:e klass sji;nmnnen N:o 73G .J. i\1. 

J Jan Rtri.im. 

:?0. F'ullnrakt för 111. doktorn J. A. Brunn att vara lektor i mo· 

den; n~:"dot oelt t_w;ka språket vid l'jökrig;;skolan. 

J):o för E. F. Elmqvist ait vara torpedingeniör 1·id marinin· 

gen iört-5taton. 

Difallos gjonl fralllstllllning om ändring i bcstämnwlserna rö· 

rand e ]e,·orantl af l :a klass pansarbåtarna Dri3tigileten oeh B. 

2G. Föronlnande för kommendörkaptenen at l :a graden W. E. 

,, 

Elers :1.tt, med bibehål lande af sin befattning såsom chef fiir 

ckipagor lcpartementet vid flottans station i Stockltolm , ntöfva 

chefsskapet för ::;jökrigsskolan i land under inträdesexamen 

inneyarande år. 
:\n ;,;. uppehållande af lotslöjtnantsbefattningen i Stoekholms 

lotsCönlelning. 
l' o! isö[ vorkonstapel n vid flottan:-< statiun i CtLrlHkrona U. G. 

Ek<'grcn erhiUicr gnid ruedalj af femte storleken med inskril"t 

, [ör nit och redli g het i rikets tjllnst. » 
Fi\n<te konstapeln yid Carl:-;krona artillerikår ;;':o BG Per 

"\Ifred NeLtcrstcdt erlrctllcr för räddning af miinniskoli[ ::;i][

yenne<lalj af 8:dc sto rl oken lll C<l inskrift. >för berömliga ger

Jlingar». 

l:a kla,;s sjöruannen vid l:a ltandtvcrkt;kompanict, torpcll

lr:tndtverkaro, :\:o lO·l K. O. lsftksson får m eddela:; sökt 

afsked. 
Arslits gjord framställning om förordnande af en extra läkare 

yid flottans ;;tation i Carlskrona under :;emostcrtiden inne

varande :'lr. 
.\f gö res fyrmiistaren F. \\'allen t i n;; nmlcnlåu iga 1Jesvitr i [råga 

orn beräkning a[ riinta å retroaktiva gratialn.fgiftc r ti ll flottans 

pensionskassa. 
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l. Föronlnande för kaptenen S. A. ~att or h Dag- att vara hrare 
i Rjökrigskonst vid ::;jökrigHskolan . 

:L Öppet brcE på af~ked med pension för kaptenen m. 111 . E. JL 

von JioltPn. 
Finner Kon~l. i\Inj:t godt. ej mindre förklara hind e r ick e n.11ila 
för läkarestipendiaten ,J. Torgersrund att medfölja innevarande 
ft rs gradmätningsexpedition till Spetsbergen än ilf1·en 1110d· 
gi(va, att Torgen;rund Ill a för <len tid, han är anst:1lld s[t~Oil1 

läkare Yi<l expeditionen, åtnjuta tjänstoårsberäkning s~'isom 

militärläkarc, dock med villkor att han inom sex månader 
efter e;ped ition em; ;;lut till medicinalstyrelsen afgifver rap
port öfver den dllrundcr af honom handhafela sjukvård. 
Yöronlnas att, rl•~ rest kaptenen Yid Carlskrona artillcrikitr J. 

• \. Edström beordras alt deltaga i innevarantic års eskader
öfningar, han skall äga att uppbära rese- och lraktamentser
slittning enligt rosereglementet för resa från Carlskrona till 
embarkeri ngsorten samt ombord å kronans fartyg åtnjuta diet
penningar jämlikt § 242 mom. l af reglementet för flottan 
del II oeh bil. 15 till samma del; h varemot han uneler vi<;tel
sen ombord icke åtnjuter ersllttning enligt resereglementet. 

10. Ang. förnyad kroppsundersökning å en till sjökrigsskolan in
trädessökande yngling. 

24. Förordnas om tryckning i GOU exeUJplar af taktisk(L föreskrif
ter för Hottans fartyg. 

,, 

Ang. omfattningen af lärokurs i hälso- och förbandshlra vid 
rikets navigationsskolor m. m. 
1\Icdgi[ves anordnande af: ytterligare en rörlig plattfonn [ör 
skjutöfn ingar i exercis~kolan vid flottans station i Stockholm . 
Förcskrifvcs att för l:it klaRs pansarbåten Thulesändring lill,;
vi(lare icke må utföras andra arbeten än sådana, som kunna 
vorkHtällas utan att fartyget försättes ur stridt;dugligt <;kick 
S<l!nt att marinförvaltningen slmll, så snart tidpunklon Wr 
fullbordandet af l:a klass pansarbåten Götasändring kan n1cd 
full visshet uppgifvas, (hirom inkomma med untlercUmig an
mälan . 
::\Jcclgifves att kanoniJåten f-:n~ nskstmds bestyckning må min 
skas med 2 st. 57 mm. snabbskjutande kanoner. 
Anvisas medel för elevernas vid sjökrigshögskolan praktiska 
öfningar i belysningslära. 
För anskaffande af åskådningsmateriel för undervisning i elek 
tricitetslära och ångmaskinlära vid navigationsskolan i J ler
nösand anvisas ett belopp af högst 2,500 kronor. 
:\Iedclelas tillstånd för kadetten L. 1\I. Beck-Friis att af-lligga 
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kompletteringsexamen för fl~· ttning till sjökrig~skolan::; 4:e 
Idas ~. 

:!-1. :\l"eddcl as d:o (l:o för d:o T. Johnson att ufbgga d:o fiir d:o 
ti ll d:o 3:e klass. 
SilrHkii,l ersättning med 4i'> kronor i månarlen f:'ir ulg<"t till 
und erofficeren af :!:a graden C. l r. llahl~triim under t;jiln~t

g·iiring {t fortet Kung:;holmcn. 
Medgil'veH att en llaggund ornfficer v id Kong!. Hottf\Jl mtt tillH
vidare frän och med den l nilHtkommande .Tu ni i egen~knp af 
!ll:

0

1!ladHiönare t.jiinstgiira H:1t;Onl upphönbman vid elcktriHka 
verkstaden å flottans varf i Carl skrona. 

Fiironlnas om utbyte af bostadsläg-enhet å Skeppsholm cn {tt 
poliskous tapeln J . :\I. Ek~trand . 
.\ [:;l:'ts gjord fram stlillning om uppmuntringRpcnningar :'i t nmn
~kap vid båtsmanshåll et und er tj linstgiiri ng i lan<l 
,\ fsl [ts gjord framställning om af,; ked för ::;kcpp~gosson .l\:r 
11:3 Carl i'lvcnsson. 
AfsHls en af kmmnarskrifvare vid flottans station i Carlskrona 
gjord fnunställning om orsiittning fiir tjHnstgiiring i cgcmdmp 
af revisorer. 
"\ fslils en af polispersonalen vid fl ottans station i Carbkrona 
gjord ansökning om löneförbättring. 
Bifalles gjonl framstllllning om frirhiijning af dagtraktamen
ten:\ till li friiddningspPri'tma iPn vid ö!'ningsförsiik nch riidd
ningH fOrctag. 

Fyrbiträdcsenkan :\Iaria Christcnson erhåll er ett understöd af 
JOO kronor. 

Heso lution p:'l f~-rvaktarcn .T. Larssons underdåniga bcsvilr i 
fritga 0111 riltt att hii>ehttlla uppmuntringspenningar under 
honont beviljad ljiinstlcdigl1et. 

Hl. ..Yiedgi[ves ilndring af lutHicdR[örteckningon för Lilljungfruns 
lot~plats. 

7. Fullmakt tör C. ~J. lngelman att nna kontemmiml vid Kong!. 
flottan. 

,, 

Förordnande för C. ;\L lngcln1an att fdln och med den llt ilst
komnJandc Oktohc_r tills vidare vara chef för marinfiirvalt
ningcn. 

Fiirordnande för U. "\. :\L Iljulltammar att från och med den 
l nilHtkommandc Oktober tills vidare yara varfschcf vid Hot
tanH ~tation i C::ulskrona. 

J<'öronln:mtle för C. A. :\L Hjulhammar att tills vidare under 
tiden ti ll den l nästkommando Oktol>cr, med bibehiUlandc af 
t' in IJ t·l'attning såHom chef fiir sjii krig~ltiigsko lan , nppc h:"d la 
t: hcfslwfatlningen i lltarinfiirvaltningen . 
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7. Ang. dispo~i tion af en flaggman s lön. 

,. 

12. 

14. 

,, 

Fijronlnande för C. A. "'· 1-::nll och K. L. RudiJe r;,; alt ,!.;] 

taga i kroppsundersökning å ynglingar, tiir hvilka sökes an

stiillning ~:'t:;om extra kadetter. 

Hitalles )!jord fram:;Uillning diirorn att l.Jcfillhafvant!e atnim

lcn i Carl:;krona, fortbeHilhafvaren å Knngs ho!nt en och be· 

väringsl,efälhah·aren i Carlsiaona m:l från och rn c<l niistk<>nl · 

mande år och framdeles för sina 0.xpedit.ioner erh:Illa ett 

exemplar af f-lveriges :;tat:;kalcmler. 

Sjijofficerssill l:;kapct i Stoc:kholm nr!J~tllcr ett und erstöd aJ l Bli 

l<runnr 37 öre. 
Hesolution på unde rdåniga bcsviir i fråga om mätning af ång

fart~·get Wilton. 
Jiijrordnande för grdve F. IVrangel alt vara expedition schd 

under tiden 1
/ ; - ' / " 1~J0l. 

JJ:o för R A. Sundin att vara tl:o under tiden "/s- '"/s 1~:01. 

1\n g. regl eringen af ntg iftema und er ribstatem; G:e hn[vud

titcl l~JU2. 

Medgifves vidtagande af vissa {tt.gänler Jör vinnamle af för· 

hiittrad fyrl.Je lytming yid inloppen till Gefle. 

Unde rofLieeren af :!:dm graclen, skepparestaten, Anton A uguBt 

Lindstrdm, som från drunkning rliddat en 'l:e klass ~.idnmn, 

erh[t!ler härför guldmedalj af 5:e storleken med in~krift •för 

hcr(jin1iga gerning:'"tril. 

Lot:;kaptenen å Uotlaml :'t. 1·. Berggren erhåller förlängel 

tjllns tlcdighct umler ett >n· från och med den l nästkommande 

Juli, hvarj llmte lotslöjtnanten K. J. H . Curnmn förordnas att 

under ti<len bestrida Berggrens lotsl•apte nsbeJattning. 

Kronolotsenkan ,\. Hellman erh!tller ett umle r~töd al' :ZUO 

kronor. 
Meddelas tillstiind att till mansk:<p å sjömiltningsl'artygct Fal

ken utdela ett sldnld penningL'oelopp. 

Anvisas ett belopp af G,COO kronor till tryckning af militiir

~Jlecialer och be::;krifn in gar ijfvcr milit:Lrledcr 111. m. 

.!\icdgifl·cs att förste bataljonsiiikaren vid Carl~krona artille ri · 

bh må innevarande år [ttnjuta on m:lnads semester, 1111der 

villkor att niigon kostnad för stats1·erket därigenom ej upp· 

kommer. 
Hit'alles gjort! framstiLilning <liirom, :<tt Jyrsk enct vid Stor· 

jung[nms fyr må hcgrlinsas sålunda, att den öl're större fy

ren, som för nlln·a r:l!vle l_n;to med fast, hvit.t sken horison· 

ten nmdt, komm e att visa bvit tv[Lklipp norrdfve r iifver Pril:;t

grnnd, Yttergrund och J liillgrund, fa o; t l11·itt sken öster ont 

.l n ni 
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nilnmda sektor samt söde riifvcr till en Ii nie öster om de grund, 

som vore belägna nonloRt om l,l:giin, R:ln1t fast riidt ~ken i 

öl'riga riktningar ; ot:h :1111·i,;a::< fiir ändamålet ett helopp af 

2,1JOO h onor. 

1-1. ~\feddela,; vi~s<< heRtännncber riirande an~kafl'ning oeh trans

port af kol för fl ottans riiknin g. 

"-\ng. behåll ni ngarne å vissa anslag under fem te b ufvLH ltiteln {u· 

lfHJO m. m. 

Fiirordnas att för hvarjc extra ];rulett, som antagits enligt 

1\i'ul. Knngiirelson den li'1 Februari 1!J01, skall vid tjiinstgii· 

ring ombord heHlrts till ]all(lgi'mgspenningar m. m. ]i) iire om 

dagen från oc:h 1ned embarke rings- ti ll och med afgång;; 

dngcn. 

Bifalles gjonl fratn s tällning om förhyrande för sjiikrigshög

skolans riikning för tiden från den l nästkommande Augusti 

under en tid af U år, mot en hyra af 2,000 kronor per i'tr, a[ 

y,"mingen l trappa npp i huset X:r 2U vid Bmtergat.ml i Stock 

hnlm m. nl. 

Fa;;t::;tiilles ny stat fiir flottans pensionskassa. 

l\Jeddelas til lsti'md för ~- A. S. Tisell att antagas till ex tra 

kadett. 
:\[eddela,; Vissa Uer;(ämllle]SCr Olll förnya(( kroppHUildersökning 

a[ ex tra kadetter, sn m befunnits hehiiftade med alhuminillli . 

Beviljas e rsättning åt dagWnaren P. Abrahamsson för v[ml 

tt l a;;arett. 

Bev iljas d:o åt kommcmWrkaptcnen R. von l\'liihl enfels fö r en 

klockboj . 

~8 . l(nptcncn C. G . . A. , ... _ Fln.cl1 får ätcrintriltla i 1j~in st på stat 

vid Kongl. flottan . 

Bifalles gjo rd framställning med anledning af inkommen upp· 

gift ang[tende lotsverket,; ställning vid utgi'mgen a[ år 1800. 

Bifalles gjord fralllstiillning därom att de i leden Oxeiiisund 

--- Arkö varande fyrarne tl Alen, Logen och Lnndö samt lys· 

hoje n vid :\låssk:irHg rundet måtte in d ragfts sam t att ett ~t>"wg· 

tuiirke i't ,·\len och ett mindre knn11nel [t Logen nt:1tte !'[i upp· 

fijras; skolande berdnla fyrar och lysboj ej ::;!ile kas tidigare 

iin den 31 December l!JOl, såvida <'j is[i;rltällandena l'iiran

leda deras ,;liickandc dessförinnan. 

A ng. dispoRition af en del lägenheter i kasem N:r U å Skepps-

110lmcn. 

Yiirklams att mate riclen för tekgraferin g utan t råd skall lliin· 

föras till torpedupphörden för fartygen oc h den öfriga lly· 

tande l11ate rie len . 
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28. .\n visas 4,000 kron or för anskaffande af en ångpanna ti Il 
tlottans stations i Stoek holm kokinrättning. 

5. Angiicmle uppltttelse till E. Bergvall i Raguulla af m:trk å 
Kliringön i Göteborgs och Bohus län. 
D:o upplåtande af regementsläkarens i Carlskrona bostad åt 
t. f. regcmentsHikaren m. m. 
HeslutPs om tillkallande af sakkunnige för utarbetande af f<ir
Hiag till reglementariska föreskrifter för kustartilleriet m. 111. 

JO. llemymligas marinförvaltningen att, på framställning af lots· 
styrelsen, beonlra i marinförvaltningen tjänstgörande officer 
att <"t tider, som förvaltningen funne lilmpliga, på lotsverkets 
bekostnad förrätta besiktningar af lotsve rkets mistkanoner. 
Bifalle::; gjord framstäilning därom, att kaptenen vid Kongl. 
fiollan J. A. Hclin eller annan lämplig officer måtte få öl'ver
vaka och besiktiga tillverkning af dels bonmllskrutfr<"tn ~kån· 
s lm bomul lskrntfabriksaktiebolaget i Annelöf, (\eb nek elek· 
tri~ka kablar fr{m finnorna Sicmens & Halske i Berlin och 
\\'. T . Ilenlys Telograph Works Company, Lomlon. 
I fråga om användandet af vissa lotsverkets t'mgfartyg bcslu· 
tes, att ett muler byggnad varande ehof::;ångfart~·g skal l ;;bill as 
till lotsstyrelsens disposition så;,;orn reservfartyg fiir att för 
detta ämlamål användas inom samtliga fördclningarne i 1n:In 
af förcfrillande bohof, smut att de nuvarande r:hLlfsfart.ygen 
inon1 Luleå, Snndsvalls odt Stockholm::; fördelningar fort
farande skola !Jibe!Jällas såso n1 chef:<fartyg inom respektive 
fönlelniugar. 

1:!. Mcdgifves anskaffamle af tdl toppsignallaulnnor san tt att 
kostnaden därför fi nge bestridas af anslaget till tlottans uy - ' 
byggnad och underhåll. 
Medgifves att ett belopp af ö5,01j0 kronor m:"t såsom dyrtids
tillägg innevarande år fr[m behållna lot:s- och fyrmedel utiJe
talas till personalen vid lotsstyreben och lotsvcrkct. 
ArsEls en af löjtnanten N. Wallonius gjord ansökan att un· 
der honom beviljad tjänstledighet för idkande af språkstud ier 
få åtnjuta saJnmrt löneförmåner som under tjllnstg-öring. 

UJ. Förordnande för kommendörkaptonen E. U. :H. Seltale att 
uppehålla varfschefsämbetet i Carbkrona friln och mod elen 
21 innevaral1<lc Juli intill dess lllilitär dcpartementse]Jof af 
regementsofficers grad kommer att intriid:t derstildos. 
Beslutes om vissa ändringsarbeten å korvetten Freja. 
Beslutes om tryckning af ny upplaga af 'Undervisning för 
manskap vid fiottan. 11, sjömam;kap ' n1. m. 
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19. Beslutes att kostnaden för viss vid anneens och flottan s fiisl
ningsartillcrikårcrs skjutskola i\r 1~01 förbmkacl ammunition, 
12,401 kronor :!4 öre, skall utgå frtm anslaget till Hottans ö[

ningar. 
Underofficerskorpralen S. A. Forsberg, hvilken s{tsom själf· 
stlln<lig nliltningsf\i rrättare deltager i e;;:pedition för ntfiiramk 
af sjiimätning i trakten af .}, ngermanclfvens myllnin g, erb[tl
ler fiirhiijda aflöningsfönnåncr under ticlen för e;;:peditiouo ns 
u tföramlc. 
Beslutes om ers;lttning till kaptellon G. T . Kraak under resa 
til l Englancl, Frankrike och Tysldand fiir att i dessa Hinder 
taga närmare kämtedom om de frågor, som beröra ballongens 
användancle för :,;jiimilitärt ;ln<lamål. 
Bifalles gjord framställning att den l nästkommande Okto
ber få förändra Tylö fyr så, att den därefter visade en bliink 
af 12 sekundors varaktighet hvar half minut. 
A fslås gjord framställning om ilndring af fyren vi el ;\lons 
fyrplats och upphörande af mistsignaleringen derstild es. 
Förre kronolotsen vid Lamlsorts lotsplats C. J. Lundqvist or· 
håller ett unclcrsW<l af 100 kronor. 

21i. Ang. förskott å vissa för år 1802 beviljade extra anslag å 
femte lmfvncltiteln . 
Anvisas 2,1100 kronor till logementsfartyget Yanadis' inred:m
<le för bevilringsöfningar. 
Ang. tillständ för civilingeniören A. F. Enström att medfölja 
en af kusteskaderns pansarbåtar u1. m. 
Kaptenen H. J. A. Lidmrm, som öfvervalmt tryckningen :tf 
bcskrifningar ilfvcr militärleeler inom Stockholms skllrg:"'ml, 
cril[tller s:born cr::;ättning hilrför 500 kronor. 
Bifalles en af rorgängaren Nils Nilsson å Styrsö gjon1 ansök
ning om aflöning~förhöjning. 

.\ngusti 2. Bifalles gjord framställning dllrom att korvetten Balelers bc
~tyckning miittc Et minskas m ed l st. lo cm. kanon iHjtl3 :1 
bac:ken samt 3 st. 1:2 llllll. kulsprutor. 
Bifalles gjonl framställning därom att holmarne i\1:\sknuf, 
:'llellstcn och ~orrsblr eller Norrholmon med tillhiinmcle fiske 
i Utö socken af f.lto ckholms län m:\tte Et för lotsverkets rllk· 
ning fiirviirfvas p:"'t sil tt i nålliga förordningen :mg[wnde jords 
eller bgouhets afståell(lo för allmilnt be h of den 14 April 1 i:) l i/j 
stadgas. 
:vleddelas tillstånd att utdela ett af Bergsunds mek. verkstads 
aktieiJolag sk;lnkt penningebelop p till llet nnd erl lefiil och man
skap, som från flottans station i t'toc khnlm var utkOJunlen-
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deraclL till Finnboda ,;lip såsom hamlr>ickning under eldsn'tdan 
vi<l Gäddviken elen 23 sistl. Juli månad. 

.-\ ugu;;ti :2. P,~viljas flyttningshjälp till underofficerskorpralen vid 2:a 
ekonomikompaniet K:r 42 Jansson, som förflyttats frå n C'arls · 
krona till Stockholms ~tation . 

., 

~~- Beslu tes, att skeppsgos~ekåren må från den l niistkonlniall< le 
Oktober ölms till 400 nu,nmor, under förbehåll likväl ntt an
talet skeppsgossar, som antagas utöEvor det i gälland e stat 
för ~keppsgossckåren upptagna :mtal, icke må iif\-crskrida fU l
talet vakanser inom sjömanskårcn. 
i\Icdgifves att chefen för marinfiirvaltningcns torpcdaftlel ni ng 
samt ehofon för torpctldcpartemcntct vid flottans ~tati on i 
Carlskrona må afrcsa til l :\ 01rcastle för att öfvcrvuka till verk
nin gen af och stutlera skjutning med hos firman Si r 1\'. C~. 

Armstrong, Whitlrorth C:o Limitc<l bestiiiida torpedtuber. 
:\lodgifves att on vid marinfö n ·alt.niugons torpcdafdelnin g an
ställd officer må vi<! iirman Whithoacls & C:o i .Fiume verk· 
stärior besiktiga derstädes beställda torpeder. 
En afiidno f. båtsmannen N. (J. lEtkansson Limlströn1 tiller
känd nfulegåfva får u thetal u~ W! l1ans son A ugns t NilsRon i 
Ryd. 

12. Fastställas ritningar !.il! en 1:sta klas~ pansarb:'tt. 
Förordnande för J. \\' . L. Sidner att frå n och lli O< l den l 
nä~tkommundc Oktober tillsvidare vara chef för sj ök rig~ hög

skolan. 
Boväringsmannen E. A . R F orsmun, som vid fortet Yes L ra 
J lilstholmcn från drunkniug r>lddat boyäringsmannen N. !'ers
so n, erhåller guldm edalj af 5:tc storl oken meLl in skrift ' [ör 
bcrfhnliga gernin gar,. 

J(j. ,\ngttemlo anskaffand e af ett nii]\[lre fyrskopp rett fiirliiggas 
vid ·Trelleborg m. 111. 
J\I orl<l elas afsked m od pension l"lir kommendörkaptonen :tf 2:a 
graden O. E. G. Norrbohm. 
c;onoralmönstrin gsborälLcbo, röran<lo till tjiinstgii rin g npp
fordradt munskap vid SöLlm ]\[öre l:a, 2: a och U:o indelnings· 
li:llsman skompunior, förunlc<le r icke till nitgon Yidarc iHgii rd . 

2:3. Angåonde användumlo af Lle utaf Hiksdagen för :\r 1!102 till 
hcst_,·ckning af befiistningarne vid Carlskrona nL m . nl"h till 
minväsendet anvisade anslag. 
:\rodgif\·cs nppfömndo a( två nya fyrar vid Ursvikon, dock 
mod föreskrift att vid lnmgOran<lot af fyrarnos tändning sjii
farmulos uppmärksamhet filstrtdes dlirptt, att den lod, so1n 
Hk n li c bel ysas af do hr'! da fyrarne, icke bonle passeras af far · 
tyg mod sW rro djupg:'Londc >in 4,rti meter. 

Sept.. 

,, 
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:23. F~-ringoniörsenkan Illa Srtndoll, .fii<hl Hagström, erhåller ett 
understö(l a[ ilOU kronor. 

:!7. Lektorn vid sjökrigsskolan II. n. Uuldt erh~tllo r på grn nd af 
sj ukdom tj>ln ~tlodigh ot. under nästinstundande his:h. 

BO. :\lcdgifvos att :l.terstodon a( do ntaf niarinförvaltningen fiir
Hkottorade kostnaderna för en expedi tion till Spetsborgen :h 
JS88, !J,tllti kronor !J:l ö re, ut(!iirande proviantkosinrHl, mft 
godtgöras af femte llll [vudtiteln s anslag till natur:tnnderhiU l. 
Hi falles en af gross li amllaron Je. H olin qvist i Carbkronu gjonl 
ansökning om eftergift :t[ vite för försonad loverf\ns af gatHten. 

G. Fastst>lllus ritningar ii l l on 1 :a or.h en 2:a klass torpet! båt. 
.\Tarinföryaltningon f~tr med finna.n YaiTo\\· & C:o a[sluta kon
tmkt om 10\·crans a( en il1 knops torpedbåiCörstömre mod 
an mlni ng för oljeeldning. 

" 

" 

Logement~[artygC't Engonio ::;kall apteras till kasernfartyg oeh 
må därför utbetalas l1 ögst 30,00() kronor ~amt för a nskaffande 
af fl ottar och för fartygets fOrtö jning högst 3,150 kronor. 
En otlicor ti lll 1öramle fasta mi n försvaret får afresa till Ber] i n 
[ö r att kontrollera tillverkning at derställes hos Sicme ns & 
11alskc ,\cti en-no~cllscha ft b8~tälld tc legrrtfkabel. 
Fiironlnas rcgomentsHlk:.tron C. A. \ V. Knll ocll försto brttal
:jonsliikarcn K. L l{w!bcrg att vara ledamöter i läkarenlim n(l 
för under~ökning af åt;;ki lli ga till ~;jök ri gsskol an intr>idossö
k::tn(lc ynglingar. 
Blund besättningen rt kanonb<'tten Alfhikl få r utel eJas ett 
skänkt ptiimingebelopp. 
Bifall es gjord framsUlllning om >lnd ring af villkoren fö r te le
Eon förbindclserua från lotsstationerna i Viken od1 f-ikan ör 
~an1t Falsterbo fyrplats m. Hl. 

Fiirrc e ldaren i't lotsåugurcn Gi iteborg J. E. Ericksson Ol·hå l
lcr ett mHlersW<l af 300 kronor. 
J\ lästerlotsonkan l\Ja linu Pettersson erhåller ett uwlcn;töd af 
JU:J k r(Jnor. 
Und e rstö<l tilldelas lots(örman~cnkan .i\I. Lmulborg med 100 
kronor, lotseitkan K. C. Ko rdling med 200 kronor och fyrvak
t:u-oo nkun G. Il iiglall(lcr med 150 kronor. 

Hi. l:.csolution å ontlodig:nulo för kaptonen m. m. H . J. B. nu Ida 
från befattningen R:"lsom liiraro i gymnas tik och vaponfOrin g 
vid sjökrigsskolan (frr'tn och mo1l don 1 n ästkommuu<lc Ok· 
to],er.) 

:20. l ~ i fall os _gjnnl framstillin i ng om n thetalande i fijrskot t a[ 

40,0t:(J kronur fiir i llnnmark lJostiillda ~O,COil kg. röks\'agt 
krnt. 
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:Jl. 2\Ic<lgifvcs a tt go<lt:riirclRc fi;r nppchållan<le af lckton:hrl'att 
nin gen i lti ;;tori a oeh geogm f1 jämte stat ;;k un ,.: kap vid sjii
krigsskolan skall n tg[t efter 2,0J0 kronor för :h rilknadt. 
Ang. lot,;verkets (',fvertngand e af ett tclel'onahonncnwnt 1·id 

Ulfö lotspl>tts. 

2~. 

27. 

,. 

stenarhetaren A. P. Carltlson, som den 21 .Juni l~J()() nnd 0r 
:u-bete i lotsverkets tj iln ~t ådragit sig sildan skada att l1ans 
hiigm öga måst uttagas, e rh åller af lotsverke ts medel <'n :"l!·
lig Ii friinta af ()() kronor, att ntgå fn\ n oc h m ed den :!l A n;r. 

nii..nnvla år. 
Förre uppsyningsmannen y id il lillareh nsen8 Ii [rildd ni ngsst:l! i on 
:\f. Österlund erh åller ett nn<lerstiid af 200 kron or. 
Till båtsmansenkan E. Peters~on få r nthctalas en h <: llll l'H af

lidne man tillerkiln<l n ådegåfva. 
Förordnande för kaptenen m. m. friherre L. Akerhi el m att 
från oc!t med den l nä~tkomm:mde Oktober intill <less onli 
narie ltlrare blifvcr tills:ttt hestrida nilmnda Hlrarchcf:1ttnin

o-ar vid sjökrigsskolan. 
~'öronlnanrle för U. l\1. Wcjlc att under lektom vid sjilkri gs
s kolan H. R Huld t beviljad tjllnstleclighet fiir Hi8:het l ~1 01 
- 1U02 uppehålla 1Tnl dt~ lektorsbcfat tning. 
Ang. lönenppflyttning v itl mariningeniörstatcn efter :tflidnc 
in "eniören yid mariningeniör~laten F. F. H . Ringström. 
D;rättelsc öfver för rättad generalmönstring m ed manskap vid 
Blekinge l:a oeh G:e imielning~båtsmam;kompani er samt frill 
scroteringen , ti llhörande ~öllra distriktet af fiott.an s h:\t~m:m~
håll föranleder ieke til l någon Kong!. l\laj:t s åtglird . 
:\[e<{gifves att kompletteringsexamen må vid ~jölu· i g~>: knl :p l 
nJbggas af y ngl ing:t rn e K O. (l-. Fer8en (~y l denstu lp c, i'. A. 

Florv oc:h O. H \ '. Dalman . 
:\lc<l~lelas tillst[tn<l att fö rsillj:t transportfartygen ~:r l l' O('h 
N: r 1 :u. l'. >ifvcn~Olll kanonjollame Arngrim , Bodv:u Ol' h 

Skofnung. 
Angående kostnaden för ty~t eu gelska arbct:trcs hcspis:tnde 

0 111 bord å pansarUtiten Dristigheten. 
Antalet ynglingar, so1u innevar ::t tH.lc år nul intagur-: i ~jilkri g;-.;
Hkolan, får ökas f rån 25 till 27. 
Angåen<le ökn in g af antalet monitörcr Yitl skcppsgosscf<kol:tlL 
Kapteuen yid Oarl shona artillerikår .T . • \ . Edstriim erhål le r 
fiir r illhlning af miinniskolil' guldmedalj af femte storle ke n 

med inskrift »för bcriimligtt gern in gar. » 
J,otsliirlingen O. R. Rundgren erhåller för d:o tl:o. 
)\hstcrlotsenkan C . .T. Bmndt er h:lll e r nn<tc 1·stöd Jn cd 100 kr. 

~rpt. 
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27. Am·isas 1,8:20 kronor t ill unrlerstöd frCln inv:tlidiHlf<fo nd l'n M 
af;:ked:tde personer , HOlll t.illhiirt fl otl:tns kårer. 

-1. Fl yttningsbidrag får utg[L till konteramintlen C. 2\l. Tn gel 
man, som förflyttat;: fdn fl ottans Htat.ion i Carl~k run:1 till 
!lottans Htation i Stoekh ol m . 

,, 

" 

11. 

l f; . 

\ ' crkmä~taren yid to rpedd cparte rn en te t i C:trbkron:t .L K 
P ettersson hh afr eR rt till Engl:mrl för att biträda vid bcRikt
ning af hos firnmn Sir \\'. U . . -\ rm strong & C:o Limitcd lll'· 
Rliillda u n< lervat tenstorped tuber. 
En plattform nJ se na::; t e modell, för rörelse nwd >gir>, fi'11· 
an~kaffas för skj ntiifning:t rne i excrei~~kolan vid Oa rl sk r(lna 
~tation . 

L' ndcrofticers korpral cn R K . Hrtn sson får behiil1:1 8ina aflö
nin gRförmå ncr nnd cr l'ö rbn gd tjänstledighet för vistelse :"L 
H :"tlahnlt s san atorium. 
.Ang. kostnaden fö r :tnst.iillande af två extm liirare vid n:tl·i
gatinnsskolan i Gö teborg. 
A ng. vakanssUttni ng :tf roten .1\:o 7 Ebbetorp Yid Smi'dandR 
h i'tts rn:tnskompani. 
Föreskr-ifves att, då löjtn ants-, k:tptens- , kommendörkaptens
eller kommendön-:bcsllillning vid Kongl. flottan s kall tills~it

tas, Rtationshefälhafvam e vi<l fiottans station er sk ola, ::;cd:tn 
dc genom chefen för sjöförsvarsllepartementet und errättats. 
att tillsättning af så<lan bestä llning skall äga rnm , hvar för 
sig HkriHligen afgifv>t förslag till beställningens tillsättande. 
Anvisa::; rJOO krou or för fortsättande af undervi ::; ningskurs i 
ryR ka språket för en tlel officerare, tillhörande fl ottans stab. 
F lyttningsbi<lrag får utgå till kapten en O. (l-. A. Y. Flrtch, 
som förflyttats från Stockholms till Ortriskrona station . 
D:o d:o till kapten en g refvc K . A. Posse, som Eörfl)·ttats !'dn 
CarlRkroua till Stockholm s ~tation. 

J\1edgifves uppskof till den 30 n ilstkommande Kovember med 
kommitteons för utrctlning af vissa förhållan<len rörand e 
sjökrigsmaterielen betänkande. 
Till reservnrHlerlöjtnantcr utnämnas och fö ronln:ts: G. l led
häck, B . A. L. Kjellmodin, O. F. Halen , H. A. Kilsson, J . E. 
Lnndell, S. Presto, R ll. Thelen, O. E. A. Zac:h ri stlon , 8. :r. 
Isberg. k O. A. Thonnan, T . Rinman, A. l~. H . G illqvist, 
lT. P. Xorrthon, O . .T. "\. Svensson , 'l'. \\'. Norlamler och E. 
A. Persson. 
Kaptenen grcfvc C. A. \Vachtmeister, som förfiyttat.s från 
O:trl skrona till RtoC'kh olrns ~tation, erhåller i flyttningf< lljillp 
280 kron or. 



Okt. 

" 

K. Br. 1~101. - XX. 

18. ]~ifalles gjonl framställning om galvanisering å flottn,ns vad' 
i Carbkrona ::L[ 2li ph\tar, af~cddrt för vawmrbåtcn C. 
Torpcdingeniörcn K F. Elmqvist får ställas till marinförvalt· 
ningcns fiirfogant.lc för besiktning och kontroll ering af hos 
finnan Whitehoad & U:o bestiii Id[], H st. 45 c:m . torpetler •ned 

tillbehör. 
KommetHlörcn vicl Kongl. flottan C. A. :i'd. lljnlhammar, som 
förflyttats fdtn Rtoc:kholms till Carlskrona station, crhi'tllcr 
n_,·ttningshjiilp med ()00 kronor. 
Un<lerstöd af lotsverkets medel !'år utgå till Jots fiinuan senkan 
A. 13ermbdottcr med 150 honor f-mmt till en livar af krono
lotsenkorna E. S. Öberg och D. ](. 13erg mc<l 100 kronor. 
Ang. kostnaden för anställande af en extra HLmre vid navi· 
gationsskolan i 'Kalm:ll'. 
Mc<lgifvcs utbetalande till bi\tsmansenkan C. L Gtum:nsdolter 
af en hennes afiitln c man tillerldnd nådegåfva. 

2i'>. Fullmakter för komnten<lören T. C. A. Sandström, kommen· 
clörkaptencn af l:a graden C. L. A. 1\[nntbe, ];on!lnendörkap
tenernrr [j,f 2:a graden "\.. Ekström och A. B. Juel, kaptenen 
G. R Gelsing och löjtnanten C. F. Tham. 
Löncresolutioner för J. \V. L. Siclner, O. L. Beckmrtn, G. a[ 
Klint, A. Ekström, C. G. A. Y. Flach, C. G. Norselins, .T. 

· Grafström och J. E. G. Carlsson. 
Fullmrrkter för reservlöjtnanternrr i flottan J. F. IIolrner, S. 
C. IL Tiberg, C. U. E. Alwrströrn, A. D. C,tl'ls,;on, E. J. 
] [ olmblad och P. O. Grönberger. 
Bifalles en af mrrrinförvaltningcn gjord fmmstilllning att fii 
från aktiebolaget Bofm·s-Gnllsp:\ng upphandl:1. umlc r h[l,nd för 
en 1 :[1, Id ass p:msrtrbåt afsc(lda () st. 15 r.rn. snabbskjutande 
kanoner M/DS mod tornlavettage M;D8 till ett pris rrf 38,000 
kronor pr kanon mod lavettage och tillbehör. ' 
Beviljas flyttningsbi,lrag till kaptenerna gre[ve L. P. Ilrtmil 
ton, R A. ThtHllin och friherre R. \V. Leuhu;;en samt löjt
nantcrnrt ]-l. C. F . af Klerel;er, IL O. Elliot O<.;h H. Wern

stedt. 
Ang. inställanue af arbeten å vågbrytrrreauonlningcn vid for-
tet Kungsholmen. 
Umlerofficercn af andra graden, artilleristrttcn, C. ;\I. Petters
son, som vrrrit kommenderad till Lindholmens mek . verks lrrd 
f dm och me< l elen "0 /r.- 7/u 1901, erhåller såsom gmltgörelsc 
för de af denna kommendering l:öranleclda siirskilda utgifter 
ett beloplJ af GS krol1C.r. 
Finske uml ers:Hen G. :\L Pcrand er fi'tr med visArt villkor vinna 

Xov. 
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intriL<lc såsom elev i RjökaptensklrrsRcn vid navigaLionAskolrrn 
i V estervik 

l. Till underlöjtnanter vid Kongl. flottan nt.ni1mnas och l'iirord
nrrs K. U. Bjumer, S. Lind::;te<lt, f-i. F. Dehlgn:m, A. E. ;lspen
berg, D. H. Tiscliu:> ot:h H. \V. Simonsson. 
Till underlöjtnanter i Kong!. flottans reserv utnämnas orli 
fiirordn:ts I. F. Derg och n. ·w esse l. 
A nbc!' alles medicinal styrelsen at. t knngi)ra regemcntsläkn,rebe
slilllning vi<l \'axlwlms ku~t:utillcrircgemente ledig till an
Hölming i den ordning, Rom bcträfl'ande regemcntt-diLkarebe
stiillning vi<l rrrm een iir föreshifvcn. 

, :\fcddebs bestiLmmelser röran<lc kustartilleriets uppsiittning. 

" 

s. 

E m betslokrrl för chefen för kust:crtillcriet f:'\ r mot en årlig 
hyra af 1,450 kronor förhyras i huset N:o 5 Storkyrkobrin
ke n i Stoekholm , hvarjiLmte medel anYiS[l,S till dc för nitnHHla 
lokal erforderliga iJwentrrrier. 
Föreskrifn~s att ersii ttning till sjörullföringsomn'tdcshefiilhaf
vare och deras expeditionsbiträd en skrrll utgi't såsom årsarvoden 
med J /200 kronor för en lwar af befiilhafvarne och GOO kronor 
för hvarje bitriiclc. 
l\: a p tenen ~- S. T . A nkarcrona, som förtlytt[l,ts fnln Stoc:k
holms till Ca.rh;kronrr station, erhåller i fiyttningshjälp 280 
kronor. 
Kocken å fyrskeppet Vestrn, Banken G. Kordbloms enkrr Emm[l, 
Nordblom erhåller ett unelerstöd af JOO kronor. 
I. kronolotsen E. Ersson erhåller cl:o rrf 80 kronor. 
Ang. kostnaden för anställande [1,[ en extra HLrarc vid nrrvi
gationsskolan i Malmö. 
Ang. npp[ömnde af en ny sjukhtlRpaviljong m. m. yid flot
tans station i Carbkrona. 
Bi frrll es gjord framstiill ning lbrom att logemt>n ts[artyget 
Eugcnies rigg måtte få borttagas i sa.nmanh[l,ng med p:'igå
gående arbeten för fcn't._1·gets aptering till kasernfartyg. 
FaststiLll es stat för bidrag till lärames vid Ajökrigsskolan rrf
löni.ng att tillämpGH under år 1902. 
Bifalles gjord framHWllning om utvidgning af marinförvrrlt
ningcns iL m bctslokal. 
Bifalles gjord framRtilllning om förhöjning i d[l,g[l,fiöningcn i 
'J:e lönegrrrden för ink[l,lladt manskap af sjömanskåren enligt 
>ildre orgrtni~ationer. 

, \ng. anviin<lamlc n,[ <let umler femte hufvudtiteln Cör år l:l02 
anvi~adc extm rrn~l:tg till fortsrrtt sltLrkamle af lrrndcts frrsta 
föl'f::IV:ll' . 
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~- Anvi~af.' 8,030 kronor t ill rtusknffandc af en del inventarier 

för den nyn lotR{mgarcn Vega. 

Medelclas föreskrifter angående inkva1 te ring för manskap a[ 

ku strtrtilleriet vid flottans station i 8tockholm. 

.U~Iås en nJ lotRen vid Oxelejsunds lotRplats ]J. n. Lin(lmark 

gjord rtnsökan att blifva utnämnd till underlöjtnant i flottan::: 

r e::;c rv . 

10. Anvisas 1,500 kronor för uppgörande af kostn:ulslx•räkning 

och verk~Uilland c a[ nllllcrsökningar fdr dels anhigg:mde af 

en inskjutn in g~hro vid torpcdlac;tningsbryggan i Carlskron a, 

del~ oek fiir undnnriidjandc af tre grund ntrtn[ör densamma, med 

förc::;krift att nlimnda belopp skall utgå af de medel, ~om i 11 · 

tlutit för försi'tld, ka"'Rcrad torpedmaterieL 

Underofficerarnu af 2:a graden, maskini:;tstaten, P. Strand

gren oc-h M. L. i\orcl, bvilka kommenderats att instiilla sig 

vit! l<'innbot!n, s lip för att biträdn, vid öfvcrntlmn<lct rtf ma

skineriets m. m. insiittni ng i prtnsarbåtcn IYrtsa, erhålla under 

tiden för dcnnrr kommendering ett arvode af !)() kronor i må

nrr<lcn. 
Ang. vi~sa utgifter för dc i sjöfiirsvar~tlepartemen tct tillkal

hdc sakkunnige för utarbetande af reglementn.riska föreskri[

tcr för kustartilleriet m. 111. 

Till nedannämnde sekretcrare och bitritden i kommitteen fö r 

afgifvn,ndc af förslag ti ll jämkningar i den hittills följda pla

nen för nyanskaffning rtf sjökrigsmateriel f:\r utg:\ följande 

arvoden: till sekreteraren, kaptenen J. A. F. Gmhm 1,500 

kronor, till ingcniör C. E. Richson 500 kronor samt till Ull

derofficeren C. O. ,\. Håkai1sson 50 honor. 

Kn,nonbåtcn Sigricl , 80111 icke utan en ansenlig rcpar::ttion kan 

för~iittas i tjänsthn.rt skick, får försiiijas till ett minirnipriH af 

4,000 kronor. 
Lotsförm[lnscnkn,n K. Ömn,n erhåller ett understöd [\f 150 

kronor. 
Ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms enka Annn, 

Holm, född Öhman, erhåller d:o af 400 kronor. 

2:2. Fullmn,kt för ~"\. F. Ccntervrtll n.tt vam generalmajor och chd 

för kustartilleriet. 
Generalmrtjoren A. F. CentCI·vall erhåller nådigt uppdmg att 

ulHler å r 1801 handlägga dc iircnden rörande kustartilleriets 

uppsättning och orgrrnisation, som på chefens för kustartilleriets 

:"ttgiird m:'t n,nkomma. 

Exprditionschefcn C . .J. A. Wall cr iH1ll cr tjlinstlcdighet fdtn 

och med den 2.-> :\orcmhcr tiliR vidrrre intill Decend>er m:"t-

Nov. 

l 

) 

" 
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nnds utgång, ocl1 fi>ronlnas kanslirådet. grcfve F. Wmngel att 

under tiden bestrida cxpcditiom;chef~ämbetct. 

~:2. A n tages ett af lCockun1s n1ekanisk:1 verkstad::; akticbolao· ojonJt 

an bud å leveran R al' en l :n, klass pansarbåt. b b 

Resolution n.ng. underdåniga besvär i fråga om kostnaden for 

mätning af svenska pråmen Hinclo m. m 

A n visas ett helopp af högst 11,000 kronor från handels- oeh 

Rjöfmtsfondcn fiir anordnande af fyrbelysning i Viiddö kanal 

och elithörande farleder. 

Faststälies ny stat för [u· 1!102 för sjökrigsskolan. 

Ett extra biträde Hlr anstii.llas i stnLionsbcfälha[vn,rcns vid 

flottan s station i Crrrlskronn, expedition mot ett årligt n.rvodc 

af högst 1,500 kronor. 

~~~- UWinln,s nådig kungörelse om änclmd Iydcl;;c n,f § ii mom . 2 

och § 12 1110111. l i förnyade nä<l. kungörelsen den 8 Juni 

HJOO rrng. antagning af man~kap vitl flottans sjöman~ldtr ge

nom kontrakt. 

,\ ng:1cnc.le bcstllmmeiHcr rörande skeppsgossn,rs n,ntagning och 

karlskrifning. 

At bevi\ringsbcl'älhaCvrrren vid flottans stn,tion i ~tockholm 
~kall ueredas cxpcditionslolml [tret om i Jm~crn N:o H å 

~keppsholmen. 

;\feddelas tilJ~tånd för elevernn vid sjökrigslJögskolan rttt t len 

l D nlistkommandc December l.Jesöka Bofors och Degcrfon; 

eller eventuelt Björneborg för att under 2 a 3 dagar bese 

clessa verk. 

Förordnas om vissn, ändringrtr i reglementet för flottan. 

AfHiås gjo rd framställning om anhiggning n,f ett acetylengas

verk vid Godnatts fyr utanför Carlskrona. 

Fttstställes plan för sjökarteverkct n.tt tillämpas under år lfJ02. 

2\IeLldelas föreskrifter i frågn, om de nuslag, från hvilkn, dag

aflöning enligt stat till stampcrsonn,l och rcscrvofficersaRpi

ranter vid flottn,n skall utgå. 

Förordnas om ändring i gällande bestämmelser om fördel

ning mcllrtn anslagen till flottans öfningar och till sjöbevi\

ringens vapenöfningar m. 111. af kostartelerna för srtmöfnino

[\f stn,m och beväring å flottans fartyg. b 

Eöreskrifves n,tt den i § 13 mom. 2 af nådign, kungörelsen 

den 8 Juni l!JOO, ung. antagning n,f manskap vid sjömanskil.

ren, omförmälda godtgörclse åt. värfningsförriittarc skn,]] un

der ett år fr,\n och med den l Febmari 1902 utg:1 med :30 

kronor för hvnrjc antagen man. 

Utl'ärdrts förordning ang. personalens vit! Iot~ - och fy rimtltt

ningarnl) tjiinst.göringHskyldigiict vi<.l llottar1. 
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:'!1. ~-\ fgöras besyilr i fråga om en anmiirkning vid r0<log-örcls0n 
fiir p:m8arbåtcn Bjiirns exped iti on år 1 8~18. 

i"). Fnllmakter för C. O. ~~·lvander oc-h O. L. Beckman ntt. ya ra 
Mverstar vid knstartilleriet". 

,, 

G. 

l :J. 

IJ:o fdr E. P. Tengstedt och E. E. Rudberg att yar:c nn<kr
liijt.nanter vid C:crl~kron:c artill erikår. 

· Furon1nande för C. O. flyivande r att yara chef fiir \ ":cx ltolms 
kust<ntilleriregemcnte oc lt för O. L. Beckman att v:cm r-lid 
W r Carlskron:c knstartil le ri regemente. 
Fullmakt för P. A. l r. Jacobsson att vnr:1. lotslöjtnant i (1iite
horgs lotsfördelning. 
1' tfänlas nådig kungörelse angi"tende antagn in g a[ manskap 
yid kustartilleriet genom ko11t.rakt. 
Ut Ciirdas förord ni ng ang:'\emlc afiöning fiir ~jii ru 11 föringsom
rädC'sbefiil och för flott.anR Yiirnplikiige nn<ler fredslid m. m. 
Fastställ es stat för sjiirnllfliringsomr?tclesl.Jefiilliafvame oc h 
tleras bitriiden, ntt tilliitll)Jf\R J'dn och med år 190:2. 
FastsUllles turlista f:ör lmptent'r och snhalternoffic-erare vid 
kustrntillerieL, oc:lt anl>of:11les chefen för kustart illerirt atl 
nppgiint turlista för nndcroUiccrarc i enlighet. med gifna b8-
Rtä m m c 1 ser. 

Förordnas om kof<tnacl en fiir pansarb{tten Odens isUmdsiitt.
ning efter grund stötning. 
. \f~lås gjord fram~tiillning om riitt för ofJircraro 111. fl. att rr 
qvirerfl. proyiant från forte t" Kungs holmen. 
:\[eddelas föreskri [ter rörand o kcmi:;tbefrtttni n gen hos m :c r i n
fönaltningen. 
Faststidles ritning till ilnrlring af pansarbåten Odens bestyck
ni n~. 

F0 rordnas att föreskri l\-on lind rin g af pfl.n srtrh[tten 'l' h n lP skal J 

nfönlri.ijligcn taga Rin lJiirjan vid flottans varE i Carlskmna 
Fastsbilles stat fi5r sjiikrigsltiig:okolan fiir år 1:102. 
. \ngåclHlc ifn\gaRatt fiirbiittring i cle rkonomiska Yillkorrn 
m. m. för 1:a klass sjömil n vid l :a ckonomikompnniet. 
A ngitcndc fdnlelning af anslaget till fintlans n:·b:·ggnad och 
nndcrhåll m. m. för är 1!J02. 
Bifalles gjord framställning rlimnde siikerlt ct för förskott till 
fmnan YarrO\Y & C:n för leverans af en torpcdhi\tsförst.örare. 
Faststillles stat J'ör lots- orh f~'rimättningen med lifräddnings
anstalterna för tn· 100:2. 
A lll·isas ri,OOO kronor J"iir austii lland c af J'iirsiik med vissa s hg 
af s igua lmatcriel. 

Dec. 

" 

" 
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13. .Meugifves att den officer, som kan varda förordnad till stabs
chef hos chefen för kustartilleriet, må, om han är kompani
chef, för nästkommande år tillgodonjuta gorltgörelse för mistad t 
kompanichefsarvode mer! ett för år räknaclt belopp af 600 
kronor. 

Hi. 

20. 

,, 

" 

" 

30. 

,, 

Anvisas 750 kronor till särskild godtgörelse åt amanuenser 
i sjöförsvarsdcpartementet, hvilka icke åtnjuta fast arvode. 
Föreskrifves att underlöjtnant vid flottan eller kustartilleriet 
skall för rttt kunna föreslås till löjtnant hafva varit officer 
unel er minst två år. 
Bifalles gjorcl framställning om upplåtande af vissa områden 
m. m. i Carlskrona för lancltbruksmötet derstädes 1902. 
Meddelas bestämmelser rörande öfverflyttning af manskap 
vid flottans minörafdelning till kustartilleriet. 
UtfärLlas s trtter för kustart.illeriregementena. 
ULfärdas stat för chefen för kustartilleriet. 
A ng. öfverlämnancle från land t- och sjöförsvaret af befästnin
gar m. m . mod anledning af kustartilleriets uppsättande. 
Anvisas 108 kronor såsom ersättning för förrättande af vakt
miistaregöromttl hos de för kustartilleriets organiserande till
kallade sakkunnige. 
Underofficerskorpralen vid 6:e matroskompaniet N:r 3 Holm
ström, som öfverflyttats från Carlskrona till Stockholms sta
tion , erhåller flyttningshjiilp med 3G kronor. 
Afsl>ts en af reservund erlöjtnanten O. Dahlgren gjord ansö
kan att få uppskjuta andra repetitionskursen. 
Afslås gjord framställning om ökning af dagatlöningen för 
besiktningsman vid flottans station i Carlskrona. 
Bifalles en af flaggunderofficerarne vid minörstaten A. Il. 
Dahlberg och O. W. Andersson gjord ansökning i fråga om 
inkvarteringsbi<lrag uneler vi~s tid. 
Öppet bref på af~ked med pension för kommendörkaptenen 
af 1 :sta graden vid Kong!. flottan E. C. Brusewitz . 
Meddelas bestämmelser rörande kustartilleriets i Stockholm 
förlagda detacherade afdolning. 
Förordnande för G. F. Gösling att tillsvidare vara ingeniör 
vit! mariningeniörstaten. 
D:o för A. 'vV. Lindgren att under tre år vara extra ingeniör 
vid mariningeniörstaten. 
Förordnande för G. Ulff att från och med den 1 Januari 
1902 under ett år tillsvidare vara regementsintendent vid 
Vaxholms kustartillerircgemen te. 
D:o för I. Nenenclorff att från och med den l Januari 1902 



Dec. 

" 
" 

" 

K. Br. 1,901. - XXV!. 

under ett år tillsvidm·e vant regementsintendent vid Cm·ls

kronR kustmti ll eriregemente. 

30. Bif:tlles gjord framställning af chefen för kustMtilleriet att få 

förordna om underofficerares utnämning vid kustartilleriet. 

Meddelas vissa föreskrifter rörand e nurinförvaltningen. 

Utfärdas full makter för officeram e vid kustartilleriet. 

Fullmakter för C. E. M. Wester och J. C. Johnstone attvara 

förste bataljonsläkare vid kustartilleriet, \Vester med tjänst

göringsskyldighet vid Vaxholms och Johnstone med tjänst

göringsskyldighet vid Carlskrona kustartilleriregemente. 

Fullmakt för C. J. SeJmeli att vara fästningsförvaltare vid 

kust:trtilleriet. 

,, 

FörordnanJe för O. T. H. vVennerholm Rtt vara auditör vid 

kustartilleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Vaxholms kust

artilleriregemente. 

Fullmakt för L. A. E. von Brämsen och J. E. Lagerheim att 

vara kaptener i kustartilleriets reserv. 

D:o för L. A. E. von Brömsen att vant major i knstartii.J eriet. 

D:o för C. G. V. L. MobCJ·ger att vara umlerlöjtnant i kust

arti lleriets reserv. 
Förordnande för F. T. Hellström att vant regementspastor vid 

kustartilleriet, me\1 tjänstgöringsskyldighet till svidnre vid Vax

holms kustartilleriregemente. 

Fullmakter för följand e officerare vid Kongl. flottan: H. G. 

af Sillen, G. Dyrssen, ,V. Dyrssen, P. J. Dahlgren, C. G. A. 

V. Flach, I-I. F. Lindberg, C. F . J . Lindström, J. G . Ekelund, 

J. A. H elin, H . Wijk, A. B. C. J. Lagercrantz, E. \\'. Peyron, 

grefve C. A. Posse, B. R. von Sydow, A. G. yon Hom, J-I. 

E. Rydström, O. E . Lybeck, .E. llägg, C. G. Wahlberg, G. 

Unger, E. H. Bergmark, H . J. Christerson, C. G. A. Sylv:m

lier, D. H . Lindblad, L. Stackell och L. G. O. Jalmke. 

Resolution å lön för C. L. A. Munthe, A. B, Juel, H. O. F. 

Gyhlen, J. A. F . Grahm, I. ~onlenfelt, J. C. Schneicll er, H . 

J. T. Krook, A. Oclelberg, D. A. Kraft, J. F. Friberg, G. R 

Gelsing och C. F. Tamm. 

31. Förkastas ingifna anbud å leverans af två 1:a klass och en 

2:a klass torpedbåtar, hvarjämte marinförvaltningen anbefal

les att infordra nya anbud å dessa fartyg. 

Godkännes aflemnau säkerhet för förskott till firman Fried . 

Krupp för leverans af projektil er, och bifalles gjord fram

ställning om företagande af resor för inspektion af tillverk· 

ningcn af dessa projektiler. 

Dec. 

,, 
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31. Meddelas tillstånd att föra full ammunitionsutredning å pan

sarbåten Göta inom varfsområde. 

Ang. rullföring af en värnpliktig m . m . 

, Anvisas ett belopp af 4,135 kronor från invalidhusfonden att 

såsom nådegåfvor fördelas bland en del afskedade personer, 

som tillhört flottans kårer. 



Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser 

år 1901 . 

. lttn. ii. :\':o 4 (~. O. - Forsök skola :w~tällas JllC<l s . l;. fönstc rsildP 

,, 

fiir arti llcri pjc~cr. 

~:o ii c;. O. - Angfartygct Sköltlmön ,;kall upp läggas. 

7. S:o 8 G. O. - Löjtnanterna K. O. Lcon och E. Edelfclt skoh 

pl::t<.:eras på flottanA sbttion i Stockholm. 

N:o 9 (;.. O. - Löjtnautcrna K. O. Lcon och K Edelfelt skola 

utc,.;ln tandc tjänstgöra vid fasta minförs\·arct. 

N:o 11 G. O. - Följande ingeuiörcr vid mariningeniiirstaten 

skolrt från och med den l tlennc;; vam placerade: S. J. Falk

man och J. Lindbeck i nutrinförvaltningen samt Th. G. Knös 

och H. Akcrmark å Carlskrona station. 

!>. N:o 14 G. O. - Direldören vi<l mariningeniörst:tt.en grcfvc 

H. A. i\lörner skall för särskil(lt uppdrag an mäla sig hos 

chefen för m:triningcniörsL:tten don 17 <lcnncs. 

10. N:o l fl E. S. - A {slutn ing af nu pågående arbetsår vid r; jö

krigshiigRkolan skall äga rum don 23 nästa "\ pril. 

12. N:o Hi U. O. - K:tpteu A. Ilelin ställ es till marinförvaltnin

gens förfogande för särskillit uppdrag. 

:'\:o 17 (l-. O. - Till tjänstgöring Il Carlskrona varf placerade 

ingenitirerna Kni!,.; oclt Akennark skola in ställtt sig där::;täde::; 

fi!r::;t efter nfslut:tdt arbete i marin förvaltningen. 

X:u 18 G. O. -- Löjtnanterna Tl . Wijk o<;h U. O. Linds8tröm 

skola från oclt med l Febru ari tjän::;tgöra v id Stockholrns 

::;tations exen:is;;kola. 

18. ::\:<1 BO tl. O. - Ny tabell fi!r öfningar i ka umHtrfkju tning 

skall tilläJlipas vi•l :het::; excrcisskoia. 

1!1. ~:o :J:J (3. O. - .Biftlll ti ll reservumlernndcrlöjtnant C. F. G. 

Ridderstads anlu'tllan om. tre års tjänstledigbet för utrikes 

sjöbrt. 

X:o 3i3 (+. O. - An::;täll ande af profbränning af amerikanska 

stenkol il Ulas Uggla samt fö rsi!k med torpedbåten N:o l l fö r 

utrönande af bimlerlighet för torpedskjutning på g rund af is

bi ldning i torpedtuben. 



Jan. 

G. O. l fJOl. - 11. 

/ 

21. N:o iH G. O. -·- Un•lo rofficcrcu n,i' 2:a gmden, rll~!.nlii~tarc' IJ 

J. F. Blomgre n 111å kolllmondera~ att tjiinstgiira vid artilleri
lkpartcmcntct i Carl ~k rona . 

1\:o 35 G. O. - 1\Jc1l sviirds1nudalj !Jafva llC'm"tdats ncdan
niimnda manskap vid flottan: vi<! Carlskrona slrdion: l :a kl. 
sjömännen vi•l 1 :n. n JatJ·oskmnp:t N: ris 4;) l.; röndal d, 17 Nils
~<Oll odt l l Moberg samt vid Nm[Lln.mls komp. N:o ~H.i .Lin< l; 
H:c k las;,; ,;jömiinncn: vid N<H'I'ft l [n.llall(l;,; komp. N:o 225 llllllll
grcn, vid Bolnts 1 :a komp. N:o 262 D"lil, Yid 111cking:,; 2:" 
k•l111p. X:o 58 BluJIJste r, vid Blekings lj:c kOIIIJl. ~:o 227 Sodig, 
vid l IIckings 'l:c kump. N:u 5!0:1 Lincli>crg och vid Nöd r,, !\!öre 
l:a kump. N :o ~)(j Köl; vid t>tuck!Jo]m,; ,.;1.n,tiun: 1:" kl. sjii
llliituJen vid Hoshgl:l -1 :c kolli[>. 1\":o 10~J Fon.;, vid 1-tosln.g,.; J:a 
kollljl. N:o 4 l\fcllös oclt vid Nöder Jll aJLlrtuds 1:a komp. N:o 
:!Ii El m gren; v:trfsbåtsmn.nncn vid Niidennalli:tlldH 2::t komp. 
N:u l:!ö Nchri idc r H[tlllt 2:a kl. t>jömamwn 1·id :-;amma komp. 
l\:o 12-1 Snndclim;. 

:!3. N:o 42 U. O. -- En umloro[fi ccr vid flotUt11, Mtillcristat.l'll, 
~kall från CarlHkrona station hcordrat:l [tt(. fnln och med l 
nii:;ia Febrmu·i til!t:lvi<lare sUilln,; till JJJ[Lrinfiin:allniugens fiir
l'ogawlo för att tj>i.u,;!.göra såt:lOlll !Jcsiklning:;l>iLriide vid aktie
bobget BoforH nohclkrntt> krutbruk. 

,, 

SJ(i. 

:!t:i. 

2!J. 

N:n 4:3 G. O. - Löjtnantcrn:l B. F . liollllgren ocl1 A. T. Blum 
:;kub tjänstgöm vid f-itockltulnls HtaLiunt:l exercis~kola friiu 
oclt med l niiHtf1 Februari. 
1\ :o 47 G. O. - 8jömiitnin gcd'artygen Falken, Nvnlan ocl1 Tiir
ll fUl ::;aiiJt. sjiimiitningsångR1nparnc N: ri t> 2, 3, 4, 5, 6, 8, U I!Cii 

10 f<kola ru:;tus för utförande n[ dc ,;jöllllitningar, l t vilka ;,; koht 
liga rum inncvaramlc år i ( ;ellubo rgs, Non!Jot.tcnH och Vcster
buttons !lins skl irg[mhr. 

Till tjiins!göring h:trvid skola, förutom vid Hjökarleverkct 
!jlinstgörande kom mendörkf1ptcm'H af ]:(t gr. A. \\'. Lan;::;on, 
kaptenen C. A. 11. Lecho och löjtnanten G . J>. Rcinns, beor
dra:; ytt e rligare två offiecrm·o vid flottan oeh en i fic.tt.an~ re
Hmv snmt 8åsom mätuingsWrrlit!rue tvi\ nudcrofficcrar e frtlll 
SLol:kltoln1s ~ta! ,ion. Besättningsli,;Lor för :;jömiitniug,;fartygeH. 
N:o 5:3 U. O. - Hifall till reservunderlöjtnant S. l-L BergendalJ l ~ 
<UJ!Jållan om tre å r~ tjiint>tlcdighot för utrikes ::;jöfart. 
N:o 57 G. O. - Underlöjtnant D. IL LindlJia<l skal l tjlim;t
göm vid Carl:;kronf1 stations oxereisskola från o~;ll mcd 1 uä:;ta 
Februari. 

l•'obr. 4. N:o 65 G. O. - Tillstånd för rcgcmentsp:tstoru E. K Gem-
7-Cll att emottaga odt biim orden stecknet såsom ri(klarc af 
span ska Carl lll:r:; orden. 

Fe bL 

(i. O. 1~101 . - JJJ. 

5. N:o fi7 li. O. - l•'ölj :mile ,·c,;orvllJHlcrliijtnantc r ~ko l a inne
vamndu <h inkallas; för genonJg:lcudc nf repcti!.ionHiifuing, 
biirj:tndc Olllkring 20 nä,;ta 1\pril: 1'. O. C+rönbcrgc r, J. K 
l':wls~on , N. For::;hla<l och K C . . ). Tauhe; sa111t Jiir [ullgö
mntl c ar prakti;;k !jiin:stgöring, biirjan<lc omkring d on l nilst
kunllllalld c .T nli: J. F. Holmcr, S . C. Jl. Tiberg, C. (~ . K 
.l.kcn;triinl och A. D. C:a rl sso11. lkRervundcrlöjtmwt (.i. i\. 
U. Bronn·; ska.ll tjiinstg·öra vi(l året:-.; :-;jil lnätningar. 

7. :N:u 71 (i. O. - KapLen F. (.;. K Bergman ~ka ll intill ut
gången af uä,.;!a Scp!0111ber ndna<l !jänRtgöra s[t~O nl förestån
dare för KjöiliHtl'UIIlCilt- och sjökartcförri\,lct i Stocklioilu. 

1~. 

13. 

1-1. 

l!J. 

20. 

1\:o 72 (.; _ O. -- Kommemlö rlmptcnen U. G. \V. \Vnwgc l 
sk:tl l tjlinHtgiim H:1:;uuJ Hlrure i taHik vid sjöhig:;l,ögskolan. 
N:o 7:! U. O. - ,\ntagni;,g af ,;k e ppHgoss f1r skall under nlist
konllll:tnde .\pril månad, mc<l hörjf1n den JO, äg:t mm å löl 
j :wdc plai,.;cr: Ealinar, Jlorgl,olnt, !llön:;tcrih•, 0Kkan;l ,auJn, 
W<•stcrvik, Ntoeklwlm, ~öJerteljc, EKkil~tun a, Aruoga, (he
lml, \\'cNlon"t::;, Gt'fle oclt U ps:ila. S:"tsom antagningsförrtitta re 
Hkol:t tjiinstgöra kaptenerna C. A. O. 1\fulin m·lt O. G. Norsc
liu,.;; den fiino för Ntockhol111:; ut;ll den senare för Carl skrOlt[t 
Ht:tlion. 

l'\ :n 77 (i. O. - lln<lcr dcH tid in gCJl iörcn K. K Rundgren 
är IJL'U I'Ilm<l att l'"" lin11:tn l<'ricd. Empp i ]<;::;,;en öfvurvalm 
t i Il verkningen af p:tHsarmatc,·icl f ii r pant<arlJåtarnc "\, H och 
C ,;knll ingeniiiren '1'. C . Kuiis uppchttlla dennes lltmrebofat!.-
ning i nndcrhefäh;~kolans i CarbkruH[t mf1skinit:llkla8H. 
?>! :o 7H U. O. - En särt>kild rekry!kun; må anordnas i Ntock
h<•lJII~ exercisskolet från oeh med den 10 nästa i\pril. 
.N :o tiO t1. O. - Tillståml för kapten L. Rpn.rrc ntt ;,;i\som 
pasHagcmre nll'dfijlja kanonbåten Svensksund umlcr omkring 
ti dn.gf1r. 

~:o Hl G. O. - Tillstånd för komrnendörkapton fi . G. Lf1ger
cran!.r. och kaptenen, frihenc U. Liljencmntr. att emottaga 
uclt biiru ordcn~tockcn, den förre :;om kommo]}(lör och den 
:;enf1re Hom officer a:E italienska kronordcn. 
N :o H~J G. O. -- Bifall till rescrvumlerlöjtnf1ut A . H,oscnllergs 
anhttllan om tre ån; tjlinstledighot för uLrike,; ;,;jöf'art. 
~:o !JO t+. O. - Kaptenen I. l'. B . ::\'orman må från och mod 
dl'n l 1\fars t ill och n1cd den 22 niistn April ställ as till :\[a
ri n Wrv:<ltningen~ förfogande för att öfvcrvaka till verkningen 
af och bcsiktign leveranser fn"tn i::lldn:;ka Bomull:;krutsfabrikH
:tktichobget oeh från Svenska Nti\ lprcssning:;-aktieholagct 
Olofst röm. 

~:o Ul G. O. - lkviirin gsmiin inskri[ne till f1 llllltin tjänst, 
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Lilldclaclc C:trl~kron::t ~tation oelt till.hiirandc komp::tniomr:i.dcn::t 

N:ri:; 17, 18 och ID srtmt till siirskild tjänst eller befattning 

Råsom fältHkiircr inHkrifnc bcväringsmiin skola inrycka den 

13 nlistkommrtncle Juni. 

Beväringsmän inskrifnc till flllmän tjiinst, tilldelade Carls· 

kronrt station och tillhörande f\tmat kompaniområde än de i 

J :a punkt0n niinmdc, iifvcnsum beväringsmän in:;krifue till 

särskilJ tjiinst lmnan än fästningsljäm:t eller till ::;ärskild lw

frtttning med undantag flf fältNkiit'cr och tilldeifltlc Crtrbkronrt 

station skola inrycka vid stationen den 3 uästk. Juli. 

13eväringsmiin in::;krifue till rtllmiin tjiinst, tilldcbdo Stock· 

holms station och tillhörande kompaniområdena l'\:rit:l12H ocll 

lHl skola inrycka vid strttionon den 13 nit,;tkommn.ndc Juni. 

T3cyäringHmän inskrifne till allLllHn tjiin,.;t, tillclclade Rtock· 

!Jolms station och tillhör::tnde annrtt kolllpaniområdc än rlc i 

3:o pnnktcn nämnde, iifvcnsom beväringRmän iJtskrifne till sil r· 

skild tjänst eller befattning ocl1 tillddade ~tockhohns slrrtiou 

Hkola inrycka vid strrtionen den H l!ät:ltkon1mamle Maj. 

Beväringsmän inHkrifne till fästningstjänst skola inrycka 

vid fiottrrns ~tn.tion i Carls krona den l B nil~t.kommande J 1m i. 

Febr. ::!1. ;\:o 92 G. O. -Den i reglemente för sjömn.nskårcns skolor 

§ 52 mom. J, föreskrifna tid, under hvilken knrs för 3:e 1J 
::<jömän, matrosrrfdelningen, sknll fortgtt, må, i den mån tlct 

kan ske utan utbildningens tillbakasiittancle, innevarn.mlc vt'lr· 

termin vill excrcis;;kolan i Carbkrona im~kränkas enligt i:lta· 

tionsbcfällmfvarens nlLnnare bcstämmrtndc. 

2:l. ~:o !)(j G. O. -- Förste bn.taljuu::;läkarnc C . .J . • \. KjPIIi>erg 

och O. A. Fitrst skola vill den i (:i-. O. N:o 73 rrnbcEalltb an· 

tagning af skcppsgossrtr hitrllda an tagningsfönätLarnc, don 

förre fö1· Stocklwlms och den ;;enare för Carbkrona :station. 

N:o 9!J U. O. - Löjtnant G. af Klerckcr skall för sä r;;kildt 

uppdrag tjänstgöra i !lottans stalL 

2t i. :\:o l 00 (1. O. - :\lcdanniinmd:t fart)·g ,;kola rustas : 

l:o) Korvetten Freja för att den 14 nästkommande 1\T:tj 

kunna utgå på omkring 3'/" månaden; expedition m ed ;,;jö· 

krigsskolans kaelettor samt manskap tillhörande matro:-mfdcl· 

ningen::; rekrytkun'; 

2:o) Öfnings:skeppcn Nn.ja<lcn oeli Jarmmas för rttt, utgö· 

mnde en afdclning, kunna den 24 ncistkommrmde Maj utgit 

på omkri11g 3'/" mi'tnaders expediti on med skepj,sgossar; 

B:o) LogemcHisfrtrtyget i:ltockholm :;amt kanonbåtn.mc Edda 

och Unl för att, utgörande en afdelning, användas från och 

med elen 22 April llllll cr omkri11g 2 månader för skjutskolanti 

öfningar; 
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'l:o) Logcmcntsbrtyget Eugenie, ångkranpråmamc N:ris 

5 och G, större ångBlupamo O. F. och F. R., mindre ångH!n

panw l'l:ris l , 2, 3 och 4, e n lysmaskinbiit., h rtndkranpråmen 

K:o l Nrtmt behi>fligt antal transpOJtpråmaJ' och roddbåtar 

från Rtockbolms station för att, utgörande en rrfdelning, an · 

vändas från och mer! don 12 niil:ltkomnlrtn<lc Juli omkring 2 

m:"madcr fiir ntin cri11gsöfningrrr å minpoRition i närheten. n.r 

farleden till Niidertclje för srtmöfning rtf minörer och för mi 

nörtjän;,;t afscdde heviLringsmän. 

5:o) Korvetton Rrtga för att från och mod den (j näRt.k. 

.Tu l i kunna utgå på omkring 2 månade rs expedition med man· 

skap af matrosafdelningeml rekrytkurs samt aspiranter till 

Njökrig~t;lwlan och extra kn.d ctter, samt öfningsbriggcn G la· 

dan för att i början af nästkommrtnde Juni kunna utgå 

på omkring 2' /' månaders expedition med manskap af ma trOR· 

afdcl11ing<'n>< rckrytktnH. 

G:o) Kanonbåten A!Ehild med 3 mindre ångslupar fr:'m 

RLoekbolm s station för fmtsättning af rekognoscering i Öre· 

gnmds, ÖstergötlandA och Rml!lrtndH skiirgånlar under omkring 

4 månader från miclten af nästkom mande :Haj . 

7:o) Kanonbåten Svensksunrl fö r att från till, som fram 

dC'iet:l kommer att Lestämmas, öf\-crvakrt ordningen vid fiske· 

pbtscr t\ rikets kuster. 

8:o) Chefsfartyget Drott för att vid tid, som frn.mclele~ 

kommer att bestämmas, förläggas i l:a beredslmp utrrn tor· 

peduppbörd och med besättningen kommenderad. 

J\Iineringsöfning å ,;tation för samöfning af minörer och 

för minörtjiinHt afsedde bcvcLringsmän innevaran<lc ~u· skall 

äga rum endast vid Stockholms station samt taga sin början 

<len l nästkommande Maj under ledning af kapten O. R 

S~·lvan. 

Signalskolan skall anordnas vill Carlsirrona stations excr· 

cisskola och t:tga si n början den l nästkommantic Maj. 

2(i. N:o 101 G. O. - Kommcn<lörkaptcn II. G. LagerGrant.~ 

Rkall vrtra chef för l:lkjntskolan oeh afdclningschcf för dc till 

samma ~;kola:; öfningar bestäm<la frtrtyg. 

Kommendörkrtpton II. Uarlstcdt :;kall vara n.f<lelnings· 

dwf för den för mineringsöfning :l minposition till rustning 

anbefallda afdelning. 

N:o 102 G. O. -· Till chefer ocl1 sekonder å nedannämnda 

frtrty!): lirtfvrt beordra h: på korvetten Freja: chef, kommendör· 

kapten G. DyrsHcn, sekond, kaptenen grefve L. P. Han 1ilton; 

på öfnings;;kcppct Najaden: chef, kaptenen grcfvc K. A. Posse; 

p:"t öfningsskeppet Jarmmas: chef:, lmptcncn frih. A. B. H. La· 
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gerbi elke; på logem entsfartyget Rtockholm: ch ef, k:1.ptenen O. 
U . V. H. Bromrm; på kanonb:'1ten ELl<la: chef, kaptenen frih. 
G. O. M. af Ugglas; på kanonbåten U ru: chef, kaptenen fril1. 
A. T . C. Gyll enkrok; på logementsfartyget Engen ie: chef, 
kapten G. II. Lidbeck; på kor vetten Saga: chef, komm.enclör
kapten H. G . af Sill en, sekond kaptenen grefve rr. I V. Hamil
ton; på öfnin gHbriggen Glad >en: chef, lmpten N. R. T. Ankar
crona; på kanonbåten AHhild: che[, kapten C. G. Xor~eliu~; 

. på kanonbåten Rvensksnnd: chef, kapten E. G. D. Mrcel 1el; 
på chefsfartyget Drott: chef Jwmmemlörkaptenen grefve C. 
A. Eltrensviinl , sekond, kap ten C. C. E ngström; på kanonh:ot· 
ten Venlandc: chef, kapten G. H. Bjö rk man; på kanonhttten 
Hota: chef, kaptenen frih. R. \V. Lenhnseu och på ångfarty
get 1'-ikiildnJön: chef, löjtn:mt O. K Lybeck. 
N:o 103 G. O. - Följ ande fartyg Rkola klargö ras: 

l:o) Pansarbåtarne Jolm Ericl:lson, Genla, lTil<lnr, Ulff och 
Be rsork sa111t logementsfartyget Engenie, hvilkci skall afse'-' 
för 100 man beväring för a tt, n tgöntn<le en el:lkacler, Stock
holms bevtlringseskader, från och merl den fl n lil:ltkomman<l e 
::\Taj till och me<l den :l l <lärpå följande Jnni , fö rlagd i niir· 
hoten af Stockholm användas [ör förbcrcdrl.lld e öfningar mc<l 
till al lmän tj iinst ,;amt ti ll siirskihl tj itn st, eldare, vi<l SLock
holms station inskri Ene beväringswän; 

2:o) I ofvan11iimnda punkt bestämda p>ensarb:\tar Ramt. 
kauonhåteu Urd för att, ulgiimnde en eskad er, Stock bolm H· 
eskadern, från oc;h m ed den 22 Jtilstkommande .Tuni till och 
med den 4 diirpå Iölj;tmle i\ ugnst.i an vändaR fö r samöfning 
:l [ st!pnpcrSOJJal ot:h ofl"anniimnda beviiring~n1iln ; 

3:o) Toqwdbi'tt en K omet fiir att, jitm t.e H:nc torpeclskohtn 
tilldl'lade 2:a klassens torpediJi\Lar, fn\n och. nl c<l den HlniiHt
kommamlc Ju li till oc lt m ed den 4 därp i't fiiljandc Angnsti 
ingi't i Stuck hol nm·eskade m un<lcr Llemul cs kadem krig;8iif
nin<rar· 

,., 4:~) Pansarbalarne O<len, Thm och Sionl, torpedkrp<Ra rcn 
Clas Uggla HaJni logementsfartyget :-Jtoekltolm, hvilket skall 
af Res för 400 man heviiri11 g, fiir at i, nt,giir:tntle en eRkad cr, 
Carl skron:t bcvii r ingseska<lcr, und C' r befäl a[ C'n h iigHt.e bc fiil 
ha[varc, fr:'\n oc h metl den 4 nils tkomman<le J uli till och med 
elen 13 diirpå fiiljan <le A ugns! i, förlag< l i nfirhcten af Carlf;
krona, anviindaH fii r fii rbC' redande öfningar med till nllnliin 
tj iin At och till Hiinskild tjfinHt, eldare, vi<l C>erlskrona station 
inskrifne Levilringsmiin; 

G:o) Torpellkryssaren l'si lan d.cr Of'h torpcdh{ttarne Orkan, 
\ ' iml, "Bli xt, 1\ le tenr, Komet, ;.J:.,i s G:l, Gii och ti7 för att, t ill -
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li ka met l i fiiregåemle punkt niilllnda pan8arbiHn.r och torped
k.ry r< sare, utgörande en eskader, knste;;kacl ern, umler be[;il tL[ e n 
högste hcl"älh afvare, från oc!J med li en 14 niistkontln:tmle 
A ug-nsti t il l och med den 2!J därpå följande September an
vlindas fö r s:u niifn i ng af Ht:un pe rso nal oeh bevilri ng:-m1lin. 

1•\,hr. 21). N:o 104 (+. O. Konteramiral A. A. L. ]'alandcr Hlml l vara 
högste l>el"älh afv;tre öfver Carl Rk rona heviiringHcHkader och 
ku~teskadern nnclcr dnss as anbefallda expedi tione r. ll iigHtc hc· 
i"itlhafvarPnH ,;(ab ~:kall ntgiirm; af: flaggkapten, ln"t fl nggadjn
lanter, s tahsinl!cmiiir oc h s tabsintcncknt. 

lliigHto befäl hal\ aren skall triida i utöh·anclo ar si U he
t"iil <len 2K nlislk<>Jtllllantle .Tm1i och hissa sitt hdulsteckcn Ct 
JiltnHarh:H<'ll Odt'll <il'n 4 diirpi't fö lj :mde Juli. 

Konttuendijr O. Lin dhorn skall vara eH k:td t' rchef :\ Nlock
holllls heyiiringseHkaclcr oeh Stoddl() ln1 s-eskadern mulor <l e,.;
sns expeditiom•r. J\'iin 1nda cskaclcrchefs c;lah ::; kal l ntgöras :tf 
<·n flagg:l<ljuln.nt. 

1-:skaclerdtci<:n ,.;kall <len G niistko nnnaJHle .l\T:cj tt·iidrt i 
nt.iifva nclc af sitt be l"iil och den !J i samn1a ndtnf\ll hi ssa s itt 
IJCI"iilsLeckPn å pansttrb:'tten .Jolm l<:ric,;::;ou. 
N:o 105 G. O. - T ill chefer oeh Hd:nmler å nc<hmnilmndn 
fartyg l1afv;t beordrats: p:\ pansarbåten Oden: ehcf:, kmn1ucn· 
dii rkaptc nen grehc J r. D. JII. Hamilton, sekond, kapten l f. 
F . Lindberg; p{t paJtsarbåten Thor: ~hcf, konnllcndiirkaptcn 
H. V<l\1 Konuw, sekond, kaptenen A. B. Jucl; på pans:tJ."b[tteu 
Nionl: chef, konlllll'mliirkapten )\. (1. l\l. von :::le lwult.7,, sekond, 
k:tpten C. F . J . Lindström; på torpe<lkryssarc n Clas Uggl:t: 
chef, kapten S. A. Telander: på torpedkryssarea Psi lander: 
eli ef, kapten .J. G. Ekelund; på pansarbåten John Ericsson : 
chef, kapten N. A. K. Katt och Dag; pi\. pansarb{tten Gerda: 
chef: kapten Jl. Il. K. E ricsHon, pi't pansarbåten Hilclnr : 
e! Jcl", kapten J. F . F riberg; på panRarbåten UHT: tltcf, kapten, 
Il. 1\. Kraft; på panHarbåten Berserk: c:hef, kapten I. :\'or<len
fl'll; på kanonbåten Urcl : chef, lmptcnen frih. 1\ . A. C:son 
l lcnn eli n; p <'t torpeclbåten Orkan: chef, (tillika divisionsch ef), 
kapte nen J"rih. L. Akerhielm; på torpedbåten Vind: chef, krtp· 
i<'lt C. F . W. R iben; på torpetlhåtcn Blixt: che[, kapten A . 
Tl. <Ji;;iko; på torpedbåten Meteor: chef, kapten N. K Arne
lins; p{t to rped båten Komet: chef (tillika divisio11schef), kap· 
tenen J . O. Schncicller; på torpedbåten J\':o G3: chef, löjtnant 
;\. R l<'riiding; på torpedbåten N:o G5: chef, löjtnant O. H. 
Åkl' rmark; p{t torpe<lbåten )[:o G7: chef, löjtnant E. Hiigg; på 
logementsfartyget Eugcnic: chef, kapten R. A. Thnrclin, samt 
på JogPments[artygct Stoekholm: chef, kapten F . .IH. Pcyron . 
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Febr. 27. N:o 108 G. O. - Kapten K . P:sen Rosensvärd Nlmll, med hi · 
behållande af innehnJvande hefattning, tjonstgrira H~'lsom liimrc 
i torpectlära v itl umlerhcfiil:-;skohns nutskini ~tk l ass unrler de n 
tid torpedingeniör O. F. El m qvist ä r fö rhintlnt<l <lcnn:t Hirn,re· 
befattning uppehålla. 

Mars 1. :\':o 112 G. O. -· Tillstånd för dam;ke k n,pten H. P. P olersen 
att öfvervam krutprofningar å fltockholm R vn,rf. 

5. )f:o 11fJ G . O. - Order om salut vi<l H. K. H. h er tiginn:.tnH 
af Dalarne ne<lkomst. 
N:o 11(; G. O. - 20 extra kad etter r-; kol :t antagas; ko mm en · 
clörkapte11 C. A. E lnemwiinl Nkn,ll deltn,ga i an lagnin gHk OJ ll · 
mission en. 
N:o 117 G. O. -- Bestä11nncber i f råga om å tgänlcr fö r fyl· 
lan<lc af pe rsunalbri st bland f!0tt:t m; mn.nflkap. 
N:o 11 8 G. O. - Bemyndigande fiir veclerbömn<l e stn,tionslw· 
Ciilhafvarc att mHler in st undande sommar i mån n,[ bellof in· 
kalla pennitteracle å r skla:-;:-;e r af sjiinmnHidren el ler viHRn, yr· 
kosgrenar af tlem, hv:trv id skall iaktln,gn,><, att i1ront lls:trj<' 
y rkesgren m anskap tillhi\mnde äldre urskln,ss Nkall inkallas 
före man Rk ap tillhöran<le yngre :hsklass. 

G N:o 120 G. O. -~ Till chefer it n ecln,llltärnn<ln. till rm;lning mt · 
hef:tlkla fmt~·g hafva beonlmts: på logementsfar(ygct l •: ngenie 
under cle~s i G . O. 10\l <len :2G ~istli<l11e l<'ohnmri anhcfalld:l 
expedition: kn,ptenen O. R !'-:y l van och pft torpedlJttlon Vind 
under <l e:;~ i G. O. 103 den 2G s iRtlidne Febrnari itnbefall<h 
ex pedition : kaptenen A. 1'ryb~ i ~tälll' l för <l e oftkerare, h vi !lm 
jtimlikt G. O. 10:2 och 105 <len 2(i ;,;ist.J id ne F<'bruari blifvi t. 
till t.:hefer å ofvmmämnda fartyg bconlra<l e. 
1\:o 121 G. O. - Följande offleorare haf1'a beonlmts t ill 
tjäns tgöring å ne<lannlimnda gen ont (~. O. 100 den :2(.) sist!. 
Februari till rustning anbefallda fartyg Mven som vid den ge· 
110111 samm a G . O. bestlim<la DJin l'ri ng;,;öfning it station samt 
signalskol an, nem !igen: på korvetten Freja: fiirntom vi<l sjö· 
krigsskoln,n tjänstgörande kapt enerna l l. J. B. <1ulda och A. 
H. af I'etersen s samt löjtnant A. G. af Kloreker - kapten 
O. F. W. Rihen såsom lärare i navi gn,tion :l' i i r kn,tl etternn,, 
samt löjtnanten1ft E. W. l'e.ITon, grofv e O. A. Posse och K. 
\Ve~te r ; på iifningsskeppet Najaden: löjtnanterna N . .T. Dahl 
och O. R A. Gustafsson; på ö[ningsskeppet Jarramas: li.ijt · 
n anterna E. A. Bernström och O. J. l\lal m gren; på loger11en [,;
fartyget Rtocld wlm : s:1som kom (1\eJHlera.l offteer: löjtnant n. 
IV. 1\'fagnusson, si'tsom adjutant vid skj uj,;;kolan : kapten C. A. 
Virgin, såsom instmklionsbeflil: lmptenernn,, friherre A. A. 
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O:son Hermelin oeh J\. Meister, samt löjtnan terna A .. G. von 
Horn, A. L. HolrmSn, P. l L liuitfeldt och C. E . Irolmbng; 
för geuomgåen<le :tl' sk j utskolans l> efälskurs: underlöjtnn,ntem~t 
(+ . E. EJ!iot och O. r; . S. Stael von H olstein ; på kanonb~Uon 
E<! da: för genomgåondo af skjutskolans hcfiilsknn;: unclerliij l· 
n anterna N. L. Åkerblom, B. G. von Fier.ndt och (l-. O. H. 
U dd en ; på kan onbåten Unl: för genomgåemlo af Rkjntskolans 
hdlilslmn;: nn<lerlöjtn:a E. F. Ljungqvist, E. A. TI . .Tacobi o c.: h J. 
JT. flöd erlmum ; på l<>gcmentsfartyget Engcnie: löjlnn,nterna U. 
L. K ey, K . O. Leon och E . E<lel fel t; r e:;ervliijtnant A. T ho re 
oclt untlerli">,jlltalltcn i flottans reserv A. L. B. l.leHrage; på 
korvetten flaga: liijtnanterna A. D. C . .T . Lagen .:ran t%, G. U n· 
)!;e r, T. 1\. :'iissen, E. E. \\'ahlberg, för extm ka<lotle rnas nn
c.l c rviNn ing: k:tplen Jl. A. l\1. Eneström oclt löjtn:wt (.;, R 
C!'l:-<ing Namt fiir aspiranternas UtHler v isni11g, kaplen I. l'. B. 
No mtall ; på iifningshriggen Glaclan: löjtnantenta A. <le Dnm 
oelt K Poppiu~; på kallonbålen AH!ti l<l: liij tnantc rna <1. i-J. 
N. de 11 roen oclt ,\. Jliigg; på kanon båten Svensksu nd:·liijt· 
n:1n tc m a IL J. l\I. 'l'ollsh~n och C. A. G . Drnunerhiel m; på 
c!tl'fs[arl yget Drott: liijtnaniernn, B. R. von flydow och C. O. 
L i ndRRt röm : p:"t k:ut onll:Hen V c rd ande: löjtnanten T. W. l\1. 
Lftlwek ; ;;am t p:\ ka11 ortlJålon Uoln,: löj tn ant J. A. F. E klund; 
till rni ncri rtgRlifnin g å 8tockh olnt ~ station: --- fii rulonr genom 
<L O. ]()() <len :!fi sistl idne Fl·bmm-j :;ii:-;um lc<lare af öfnin
;.{:l!"nn kotlltucncler:ui< ~ kaptenen O. H. :.;ylvan - , liijLnantorna 
U. L. Key, K. O. Leon oeh E. Edclfelt, sal!lt rer-;crvl öjt· 
n:wl 1\ . Tito re från o c: h u w< l den (j ~ln;j och underliijlrmntcn 
j Hottan s rCHO I" V ; \. L. n. Belfm ge; [lll s ignalskolan : SllH<JIIl 
inslruklio11s!Jd:il: kaptenerna I. P. R Norman ocl t .T . U raf
sl riim ,,at nt liijtnant K K 1\'a lt!borg ucl t s:bom e le ver: nn· 
dcrliijln:mternn, (.'. F. T:ttntll, K l f. 1-krgnt:trk, H . .T. (J!J ri ><tcr· 
son, C. U. J\. Ny lv:mde r, D. I L Lindblad, L. 1'-:taek oll och L. 
<+. O. Jalmke. 

I Hn.mrn:m ltang hiirnwcl kornmcmkra~ till Ljiinstgöring yicl 
de genom U. O. 47 den :Jij sistlidne Januari n,nhefall<la ::;jö
mii tningn,1·: löjtnanterna N. E. F. flolander och .T. 8 . flvin lwf· 
vud Rantl. reservunderlöjtnanten U. A. C. Broms. 

(j_ N:o 1 ~:,! <J. O. -- Följande offieerarc hafva heor<lrat.s till tjän :;t
göring :'t ncdanniiJm Hla genom G . O. l Oi.l den :J (j sistlidne Fe
hnmri till rn~lni ng anbefallda fartyg, nämligen: på panHn,rlJii
ilm Oden: kaptenen friherre C. E. L L iljencrant:r,, löjtnan· 
ierna B. E. 1lnlmgren, .T. B. :\hijstriilll och G . IV. Magnus
t<on fla111t från och med <l n n 14 A ugmdi: liijtnant J. A. F . Ek-
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hm d; på pn.nRarhåten Thor: kn.ptcn F. G. K Hergnmn, löjt

mmterna J . .Yl. Eolin<ler, C. K lJnlmhcrg och B. F. 11cnter

~kiöld Hamt fr:"m och med den 14 Augusti löjtnant T. \\'. l\l. 

Liihcck; på prtnsarbåten Nionl: k n. p ten J. Uraf~triim, löjtnan

ternn. A. L. J f olmen, P. TT. HnitJeldt, K . ~oren samt från oeh 

med den 14 Augusti löjtnant TT. O. Elliot; pii torpedkry~tm

rcn Ch1s Uggln.: löjtnanterna JI. Wijk och A. K 'J'.nl6n 8:tmt 

från ocb mC'<l <len 14 Augusti löjtnant \1·. Ekelund; på tor

ped kryssaren l's!lander löjtnn.ntern:J. A. U. von Horn, \V. (;ih

~on och IL \\'erustcdt ; på pan~arhiitPn .Tolm Eries:son: liijt

nant.crna J. O. \Vallcnhcrg och Il. O. Elliot Rn.mt nn<lcrlöjt· 

nant .T. E. (i. Carl~:sou; på panRarbåten Gerda: från och med 

den 22 .Juni nnderliijtnn.nt l L .T. Christprson ; på pn.n;;arbåten 

Tlilclnr: fr. o. lit. elen :32 .l u ni unclcrliijtnn.nt L. i"tackell; p:'t pan

:;n.rb:"lten UH: fr. o. 111. den 2:2 Juni nndcrliijtnant D. l f. Lind

lad ; på pal1Siirhåtc n Der~et·k: fr. o. 111. rlcn 22 .J n ni undrrk•jlnant 

C. U. A. Sylv:uHlcr; på kanonbåten U n l: löjtnn.nlen fri l t. L. R v. 

::->tcclingk oeh um1erlöjtnn.ntcn T,. <+. O. Jal111kc; på torpedbå

ten Orkan: LUtderlöjtnant C. F. Tamm; på toreledbåten EomE't : 

und erlöjtnant E. II. Bergmark; pi\. logement::< fartyget En genie: 

,;åsom kommcnder::ul officer: löjtnant W . Uii>HOI1, fllW>m in

Rtruktionsbefal: löjtnn.nterna B. F. ReutcrHkiiild och K. No

r en; på logementsfartyget N t ock l w lm : s[t~OHI konllliCm1cmd 

officer: löjtnant G. L. Brodin, Rttsom im<trnkt.ionsofficcmre: 

kaptenerna G. R. Liepe oeh Il . . J. T. Krook Aamt undurliijt

n:cntenm N. L. A kerbl om, E. F. Ljnng<rvi,;t, R<+. von Fieawlt., 

E. A. IJ . .Jn.cobi, (r. O. N. Udden, .J. II. fiöderlmum, (+. O. 

Elliot och C. U. S. fitacl von Holstein. 

(i. K:o 123 G. O. - I hög~te hel'illhafvaren~ ö[ver Cn.rl~krona 

beväringseRkader och ku~tcskadcr bestämda Nkth skola tj;Luflt,

göm: såsom flaggkapten: kommendör .T. \V. L. Nidner, såsom 

fin.ggn.d jntanter: kaptenen grcfve C. A. \i'aehtmcistcr och löjt

un.nt C. L. dc Champs, Hå~orn Htah:;ingeniiir: ingeniiiren A. 

l\ L A. von Eckermann och s:'tRolll ~tabsintcndcnt: kn.mmar

Hkri[varcn C. G. F. Ulff. 

I cskadcrchcfenR å StoekhnlmH beväringscHkader och Stock

holmscskaclcm stab skall tjänstgöra: såsom fln.ggal1jutn.nl: kap

ten G. T. Kraak. 

7. i\:o 126 E. R. - straffbeslut {t konteramiral J. Uägg. 

8. K:o 127 G. O. - Följn.nde officerare skola tjlinstgörn. vid be

viiringens öfningar in n cvarn.ll(lc år: vid Cn.rlskrona ;;tn.l.ion: 

Hi\.~om adjutant hos hcviiringshcfiilhafva1·en fr:'\.n och mcrl den 

l nii::<tkommandc Juni: kapten u. R. starek och R:lH<Jlll in-
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stmktiom;officcr för till ::;ärskild tjiinst in ~luifnc beviiring;;

mlin fr!tn och nte<1 den '2 nä~L:1 Jnli: löjtnanten II. E. Ryd

~Lriim ::>rtmt vi<l fitoekholms :;tation: :;åsom adjutant hoti bc

Yiiring::>lJcfälhal:varcn fr. o. m. den l nästa .:llaj: löjtnant A. 

U. JolmnHHOll och såf'om in;;trnktion:;o[ficcr Jör till sii rskil<l 

tjlinKl i nskrifne l!cväringHmän fr. o. m. den 7 n lista :'lla:i intill 

den tid, dii. löjtnant fl. H. SurHlin af~lntn.t ~in nu p[tgftcnde 

kur~ vid teknisk:1 högHkolan: löjtn n.ntcn, fri h. L. R von Ste

dingk, smnt <lcrcfte r löjtnant R. E. Snndi n. 

~J. :\:o lHB G. O. - li\-ra rc:;crvofficersaspiranter skola utbildas 

för torpediJåt.Htjiinflt. 

K:u 134 G. O. - l\Iedgifvawle att den reRcrvmHlerlöjb1n.nt N. 

For::;blad meddelade kommendering- n.Ll innevarande tu· genom

gå f'ör rescrvoffi(;crarc fn.::>tstiilld r cpctitionsöfni ng må uppskju

ta,; till ett följn.nde år. 

1'\:o l:Jti G. O. -- EcKtilmmelsc om tider då reservofficerare 

;;kola inställa Hig till tjiiustgöring i Carlsluona. 

l l. N:o 13!1 G. O. ·- Kanon h:'\ ten 8vcnHks mHlK pftgåcude cxpccli

tiou till rikets vestkust. Rkall uppliöra. 

Ul. N:o 141 G. O. - Besliinnnelse om tider, då cheferna å till 

expedition tm!Jcfallda fartyg skola hissa s iua hefiil~tcekcn sttmt 

då f:nt.vgen ;,kola inmönHtra. 

1~. N:o 141) G. O. - Pansarbåten Thor skn.ll klargöras för att 

unde1· ~enare ltälften af April månad a[g[t ti ll Stockholm. 

lle~littningsli~tn. fii r fartyget under denna expedition ::;anJt 

tidun [iir bcblHtc·cknetH hissand e m. m. 

1\ fartyg-d kommc1Hleras: l: h c f: kom lllCIHliirkaptc n S. v. 

Ko now; ~ekon<!: kapten C. Lindström; ö[riga officerare: löjt

nanterna Bj. von 1-iyclow, g rcfve R. Cronstellt och A. llc Brun. 

N:o 148 tL O. - Fyra st. 57 mm. ss. kanoner med lave ttage 

oelt kom•r 111. m. järntc amn1m1ition må trn.nRporteras från 

CariHkronrt till Fåröf'nnd 1ne<l kanonbåten Alfbild unde r dess 

i U. O. 100 den 2G si~tJ. Februari anhefalldn. expedition. Yid 

F:hii;;nn<l hdintlig anununition för 12 em. kanoner .M:/70 må 

med >:<amma fart:·g tranRporteraR fr:'\n F:hö::;und till i:ltock

ltolm. 

N:o 149 U. O. ·-- Löjtnanten vid Carl:;kronn. artillerikår E. 

:\onllinut ~kall sUdlas till ~larin[örvaltningcns fiirfogandc för 

att fr. o. m. l April till~vidare tjänstgöra s:'tsom biträde åt 

konlrolloflieeren vid Bofors. 

19. :\:o 155 G . O. - -- l•'öljande offiem·arc ~kola med utgången af 

nits( kom mand c September månad fdtntriidn. ~in:t Illl innchai

yamlc nedan n p p tagna befattningar: vid Cn.rl::;kroua station: 
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ko:mncmlörlmpton N. E. Amler~,;on s~\som chef för il:o um

irot>komprwict; kommemliirkaptcn J. IV. Lanuerstiorna ~~~~Ot ll 

c!Jcf för 1 :a handtve1·k:;kompanict, kaptenen grefve L. P. IT>t

m ilton såsom älustc okipag.-ofiiccr, kaptenen R. A. T!turdin 

,;å::Jom chef för 5:c matroskompaniet, kaptenen, fri!t. A. B. 

li. Lagerbielko såsom chef för 2::t ~keppsgossekompauiet, kap
tenen, grefve C. A. \Vachti1Wit>ter s[tsom fiirm>tåwlare .Wr ::Jjö

instrnment- ocl1 :;:jökar!.dönådet, samt lmptenema G. 11. Djii rk 

man och grefvc K. A. Pos:;o så:JOilJ infurnmtiunsoflicenne vid 
Ul1lierbefiLI sskohn; 

vid Stockhollll~ station: lWn!llJCtHliircn O. J"indhon1 såsolll 
clwf för mobilisering,;- O('h t>bttistiska al'dulningen i flotl:t:Js 

:otab, ],UillllJCtldii rLtptcncn E. C. 1\rusc:\Yit~ s:bom ortll'öran<lc 

i Iörvaltningsdimktionen, kollllllllll<liirkaptrm C. A. F. l':n Ho

seH:;vhnl s:"tsO!Jl chef för oxen·is- ocl1 nnderlwfäl:;slwlormt, kulll

mundörkapten C. J~. A . l\1tmthe ~ii~"lll lcdnnwt i nudervi~
ning~lwlllmis~iunen, kOil1111Ulldörkapten l l. (+ . v\'. \Vmngcl ~{t

;;mll tjiinstgiirandu i flntt:1118 ;;tal>, kaptcnun, grefvu H. L{. Th
llli lton sä~olll c:bef för (j:u lllat.rus~ oc;h 2:a. ekl)ll<JIIJikulllp :L ~ 

niunm, kaptelten H . "\ J'alJJIC' siis<JI JI e!Jci' fiir 4:e lllatru~ko!JI 

J>anid, kn.ptcnu u, l'rih. "'· '!'. C. <iylknkrok s:'bcllll :tcljitlant. i 
k<JIIIJJlll!HluexpeditiuJlCll, kapten Il. .J . U. Gnld:t s:bmn kadett 
officer vid ,;;jiikrig.-;~kt~lan, kapte11Cn, fri h. A~ · i\ . C:son Horme

lin k{t.-;<Jlli infu l·nmtionsofflccr i mHlerlJcfiLbskol:tn, kaptenen, 

fril1. H . \V. LcuiJllHen såsom chd fiir 2:a 111inörkompaniet, 
btptcnen, l'ri h. L. j\knl1 iclnJ s:bu111 :ttljuLant i kuuJl!Htmlo

uxpeditionen, HRtnt k:tpLcucn Il. A. :\1. Encstri)IJI si\sonJ tjiinst~ 

gör:11Hlc i niarjnfUrvnJtningen. 

l:J. 1\:o 1.-Jti U. O. - Ncdauniimude ofikumru skul:t Jr. u. 1n. dun 

J niLst.k. Oktober v:wt pl:tcorade till t.;jiliJstgiiring: ii C:ark 

krona stahon: kaptcn ema hi h. l~. \\'. J"e1tlmson u~;h 1\. S. T. 
,\llkarl'rona; [t i'(o!'khuiJJIS ~tal ion: ka.ptenurna gre[n~ l,. l'. 
1I:t<11iltun, l{ . . \. Thnnlin, grd1·c U. ;\. 1\':tcidmci~tn och 

grefn; K. .\. Pus~o , ~at at liijLnanlurn>t , II. C. F. af Kkrc:kur 
ut:h i L O. Ellint 

:'i :u 1 oJ7 U. O. -- Fiilj:lllclu t>flicl'mrc ~kolrt fr. o. m. den J 
niL~tk. Oktolll'r LiJis Yicl11re lwst.ricla lll'<l:nmiLmnda l>daUnin

gar: i HjiiWr:;varsdup:trtementetH kon illlrtmlot'XJ><)di tio n: ad j Il
tanter, kaptenerna hill. ~\. J\ . C:son llcnnolin ndt grdvc K· 

~\. l' oH se; i marin [örvaltHingeu: tjitnstgi5ramlc officer: kaptc11 

H. J . B. (~lttltla; i JloU:ms stab: afdeluingsclw[ [ör komlllnni

kalions:tfcklHingen, kommcll<iiir O~ Lindbom. aJclelningschcf 
för liJOuiliscrings- ocLt t>tati~tiska :c[dclningen, komtnemlörkap-

G. O. 1!:!01. --~ XIII. 

ten S. J. T. C. Ankarerona, tjänstgöntmle oHicerare, kapte

nerna grefve C. A. Wachtmeistcr och C. A. H. Virgin; vill 
sjökrigsskolan: kadettofficer, kaptenen, fri h. L. Å.kerhielm; 

vid Carlskrona stRtion: chef för 5:c m<ttroskompaniut, kap

tenen, frih. R. \V. Leuhuscn, dwf [ör 1:a hamltverkskompa

Hiet, kaptenen J. F. Friberg, chef för 2:a skeppsgossekompa
niet, kaptenen N. S. '1'. Aukarcrona, iufonnationsofficer 

underhefälsskolan, kaptouerna, A. Meister odt I. P. B. 
Norman, äldste ekipageoffieer, btptenen, frih. A. D. II . La

gerbielJ,e, samt Wrc:;tåndaw för sjöinstmment- och sjökarte

fiirrådet, kaptenen U. R Starck; 
vid ~tockholms statiou: chef f ii r 4:e matro~kompaniet, 

kaptenen, grcfvu L. P. llaJnilton, chef för G:o matro~kompa

niet oclt :2:rt ekonomikompaniet, kapten H. A. '['hurdin, clmf 

för :ht miniirkompaniet, lmpten H. J. T. Krook, chef för exer

eis- oclt nnclurbcf~L is,;kolorna, konuncw!Orlcapten C. L. A. 
.:'11nnthe, infonmttionsof'fieer i underbefä]s,kolan, kapten D. A . 

Kraft, onHiirande i förvaltningsdirektionen, kommcmdö1·kapten 

J l. tr. Lagercrantz, lodamot i utHlervisningskonnnissionen, 
kommemltirkapten 11. G. vV. \irrangel, clwf för ekipagetlepar

tonJtmtet, kommendörkapten \V. E. Elers, samt föreståndare 
l' i i r sjöiustruuwnt- och sjökarteJ'ön:\dot, kapten C. F. W. 
Hi ben . 

l:J. K:o 15fl G. O. - Lojtnanton K. O. Leon sk:tll från och med 
den l nästkommande April tillsvid>trc tjänstgöra såsom miu

oUieor vid mindupartementet i ~tockholm, utan att afbrott 
häraf föranledes i elen hefälskun; vid minskolan, som l1an för 

närvanuHlc gcno1ngår. 
~0. :'\:o 15!J G. O. - Bifall till kapten A. Molins anhållan om 

;; ndmader~ tjänstledighet. för att föra »Ahraham Rydbe rg. » 

:N:o lliO G. O. - l<'a~tställelso å föreldningsbok för öfnings

fartyg. 
:'\:o lGl G. O. - Tjänstemän vi<l civilstaten skola kommen

d era~ si\:mm [artygsintendenter: fri'tn Carl~krona st>ttion: å 
pan:;arbiitarne Thor och Ni ort!, kurvetton Saga och logements
fartyget Stockholm; samt från Stockholms station: å km·vet

ten Freja, chefsfartyget Drott och logemeutsf:trtyget E ngcnie. 

:U . N:o 1G4 G. O. - B ifall till löjtlmut R. B. Snudins anhållan 
att f<'\ vi~ tas utom riket 3-7 April 1901. 

:Y:o 1G5 U. O. -- Torpedbåten N:o 71 skall förläggas under 

repamtion och torpedbåten N:o 3 i l:a beredskap. Kaptenen 

K. II. O. P:n Hosensvärd ,;kall vara chef och löjtnanten C. 

A. G. Brannerhjelm konunemler<ecl officer å torpcdbåton N:o 3. 
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21. N:o Hiti G. O. - Kong!. ~jökrigsskolrtn~ chel', offkorare och 
kadetter skola den l l\Iaj afresa till Carbkrona. Bo:,;tad :,;kall 
boredas i kronans lms. 

N:o 1G7 G. O. - Fastställelse å formulär till 'Förhållnings
och bckläclnaclshok för sjölleväring >> . 

N :o lGö (~ . O. - Krtptenen C. F . \V. Hihon skall fn\n och mod 

den l "\pril följa nn<lorvisningeu i navigation och tillhörande 
ämnen vi<l Kongl. Njökrigs10lwlan. 

~:o lGD C+. O. - Frtslställelso i't program för ex trabulcl.ternas 
utbildning. 

.1\':o 170 K 8. - ), sjiimäiningsl'artygrm skolrt of11c:onmw 
tjc-lnstglim enligt fö ljand e fördelning: å Falken: chef· konL

kapten A. \V. LaTsson, konlnlen<lorade officerare: liijtnantrmm 
N. F. :-ielamler och .r. R. f.ivinlmfvnd; {L R vril au: r:hcl', ],ap

ten C. 11. O. Loche, kommcmlcmdo <>i'licerarc: löjtnant U. P. 
Heinins oclt rcservumlerliijtnant G . A. U. Bmms . 

2(i. "~:o 174 U. O. - Pansarl>åten OllUlls IJosiL!.tning><lisLa skall 
nwlcr förest{Lendc expedition iikas lllOll 5 ]l(lrnblåsare. 

:!7. 1\:o 17() G-. O. - Extra i11geniöron vid Jn:Lriningclliö rt:)taten 

G . F . Giisling skall placc,ras pZ\ Rtoddwlm~ station odt tj:lnst
gö ra i lll:trinfOrvaltn_ingCIIH ingmliöral'dC'lning. 

20. .1\':o 1'77 G. O. - :r\e<lalm~lltln<la l'art_1'g skula rustas: loge
nwnt~f:ntyget \'am1dis, torpcdbåt:unc N:ris !J o~h 11, tvi\ 
st:lngtorperlh[t(,ar samt hchiilligt antal :"tngslupar od1 transport

pnhnar l'du C:trl~krona ~tation fiir n.tt, tillika me<l nedan 

11ppt.agna iorpelli>:Har i'\: ris (;], '15 o~ l t 77, nt_giir:m<lc l'n :tE
llL-lning, :mvlindas fr[m oeh n1Dd don :)(j nilHtko n11nandc .Juni 

till uch · nwu den 'H derpil Cöljan<le Juli för torpedskolans 

iiJ'ningar; kttllllltb:\t.en Edda fiir aLt J'rtm o~h IIlUil el en 9 niist
k<Jil11ll:11Hlc .Juli l'örewul med afdclningcn för t.(H']'Cdskolans 

öfni11g:w, s:uJJt t."rpedi>M::t1·no l'l:ris (il, 7G od1 17 fiir att afg:\ 
fr:"m Ntockholm till Cm·l~kron:t, hntt'(•~t de efter :mkomsten ni'

lltönstr:ls ul'h. förenas med afd(']niltg<.'ll fiir torpedskulam; öt 
ni11gar. 

~:o J71-i ( 1. O. -- Kommc-n<liirkapten P .. J. l >al tlgn.m skall 
yam ehd fiir torpedskolall och aidcluing~('hcl' W r den i U . O. 

J 17 denna da.g fiir nilmnda skolas iiiuingar ]JesUitlllla afdcl.-
lllllg'. 

Fiiljandc oflil'erare och torpcdi11gPHiiir skola tjcn stgi im :'\ IJ C

d:tmlillnda genmu ofvannilllliHlrt U . O. till rustning auhef:dl<l:t 

fartyg: å logernent~i'arLyget \'an:uli8: chef, kapt. S. K Fe_1·cltting 
knmn1cuderad offil'l'l': löjtnant C. O. llaf~triim; för tjcinstgö

ring yid torpcdsl;olan: adjutant: kapton (1. de. Bnm; in-
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struktiou~ilc[;L]: kaptenerna C. C. A. Fallcniu~ och fri h. L. 

Akerhielm saJ,,t torpcclingeniiir E. L<'. Ehnqvi:;t; elever: kap

tenerna J. C. i-:lchucidler, A. II. Gisiko, L. E. Arnel ins, och 

A. Prytz, löjtnanterna E. l [flgg, G. Ekelund, C. II. Akcrm::trk , 
A. R. Fröding och W. Gib:-oon samt undorlöjtnantema C. F. 

'l'amm och K H. Bergmark; å Jmn ouh:'\ten Edda: cl1ef: kap

tenen (r. O. J\I. af Ugglas ; å torpedbåten N:o (il' l'hef:: liijt

uant A. R Fröding; å torpediJMe11 N:o 75: chef: liijtnant U. 

IL Akcrmark, salllt å torpedbåten N:o 77: chef: löjtnant K 
l1itgg . 

Tjänstenm11 vid civilstaten vi<l Uarlskrona station skall 
tjUnt:5tg<)nt. s{isuui -[al't,ygsilltcn(lcnt å logCJILenttif'ar t.vgct Vana

dis . Afdulningsl'hefen fiir den fiir torpedskolans öfning:u· lle

stänHla afdelni11gen slmll hiss:\ sitt bel'iilsteckcn å logclllents
fartyget Vanadis den l:J nästkoltimande Juni. Che fen å lo

gCill('JltsfarLyget. Vanad is :,;kall hissa sitt IJefiLlstC'ckcn :;istnänmda 

,Jag och chefe11 ii kanonbåten ELlda den 8 n>lstkoalnJmHlo 
.J nli ; chcfcma å torpedbil tarnc N:ris G l, 75 och 77 ~kola !Jissa 
Bi u a hchllstedwn den ~l niistkon11namle J u ni. 

~l-i. N:u li~J C~. 0. - Bifall till r8scrvnn<lcrlöjtnant J. Me11audurs 

anltållan on1 t illståml a.tt fdn LH'h med l Jnni l!JOL till och 
lllerl :u Maj 1 !.104 idlm ntrike~ ,;j ii l'art. 

N:o 181 <!. O. - Vmk:otadsiartygct Han, :"wgsln pen Xo l:l 
llr:tndalssund och tran~portfarlyget N:o !J J' ., skola tmdcr e11 

tid af :\ ;, '1 vcc:kor fr. o. 111. den ]{J Maj ställ :ts till varfs

l' ll ui'OtiS i f.itocklwlnt förfoga1Hlc l'iir utskjtttning af torpc<lcr; 
IH'siittning.~!ist.:t i't Han. 1--:apto11 Y G. E. Bergman ska,ll vam 

clle[ :\ Ha11 t':t111t torpcding<'niiir .f. A. F. Arscn ius tjiLnstgö
made dcnt Tid l'iir i>cfiilsLol'kneL,; ltis~amlc. 

:{:<J 11-i:! (;_ O. - Fördelning a[ HLm;i.lllllCH cmell:tn dc för 

L'xira lmdl'ttLornas untlcn·isui ng knm11tGnderado oJ'ficemrno, 

kaptcnun l l. O. ::\1. E neströ llJ O l' h liijtnant G. R. Cclsing. 

X:o Un U. O. - L<':utygsingcniör :\Thor: ingl'niör J. Lind
hoek och å Nion1 ingl'nii>r T. lL l{nö~. 

.:2!). :{:o 184 G. l\. - F'iinlclniug a[ :l.rct,; rckr~·tc r {t olika l'mtyg: 

kurs för :J:e kl:tss skeppseldare ft kanonbåtar; kn rs (iir :3 :c kl. 
Lot'j>l'tieldarc vi<l torpcddepartcmentcn. 

HO. :\!:o 11-i7 <+. U. - Bifall till lö;jtn:wt JI. n.[ Klorekers a11liållau 

ont 11trikc·s tjilnstlodiglwt från oclt 1ned dPn 0 April ti ll och 

111erl den K ::\Iaj på gmnd af Uik:uobct~'g. 

i'\:o 181-i. G. O. - Bifall till kolllmendörkaptcn C. E. Ulft's 

anli,'\llan :1tt fil Yistas uto m dc J'iirenalle rikona tulller honom 

lJe\·iljad 2 månadCI's tj>in~Stlediglwt från oeh mc<l<lcn 11 Ap ril. 
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3(). N :o lti!.J CT. O. - Undcror!kcrskorpmlell vid 7:c tn a.tro~kunl 

p~ut i et N:o 21 For::; berg sk:tll de l tagrt i vis::;a anl>ehllda ~jo

tnii. tJti ugs:Lrbde n. 

1. X:o 190 G. O. Kommendering af fart~·gsintontlL'tlier: å pan 

sarbåten Th or: e. o. krullnHtr::;krif\·aron A. (r. "\ . J3royn.JI; å 

pam;arb[tten :'\ionl: kn.mnmrc;kril'vare R . Thönt; å logomoHts

farL.vget Stocklwlnt: ktm tt tar~krifvn.ren A. U. l'. Mo<ligh; å 

korve tton flaga: t. f. lmnun:Lr.~krifv;ll'ett , fil. kn.nrl. II. F. i\. 

Thalll: ~~ korvettott Freja: c. u . katn tn:Lrskri f varen G. F. Lil\(1-

g ren ; å chcfNfl1rtygct Drott: e. o. katntll:J.n;krifvaren H. A. 

Try::H~n samt [t logemeut,.;fartygct Eng'l'nie under Stock lto lnts 

IJLWärings11fr!e lnin g: t . f. kautnt<trskrifvMott K. fl. L. .'lurd

::;t röm ur:h :'i loge montsfart.\·go L l•: ngL' nio nnd or tninorin gsi\f

uingarn e: c. o. kautnJrtrBkrilvaren J\ . \Y. Hl\luH..;trölll. 

,, N:o 1!!2 G. O. - J•:n del amtttuniti<!llHOffokt o r må lran;;pork

l'fts f6tn Carlsk rolla till 8 tock holn 1 tn od Tltor. 

1\:o 1!!:3 G. O. Ä ltciraLl tid Wr iifniugsliriggL'II Uladans ex-

pedition. 

N :o l!JJ G. O. -- l{cscrvliijtun.nt ~. !1. :-)a iJeiJ'l'll inkalLts till 

t j ilnsigiiring på Carlskrona station fri'tn och med den 1 Mn.j 

till <>Gh med d o n 30 ~e ptetniJo r. 

l'i:o 1:15 (T. 0. - Difn.ll till k:tpten IL 0. F. <lyld(•IJN anil:"tl 

lan om Ljät>sLIL:Il ig ilot fn\n och tti Od <len l :'lla.j till och m ed 

don UO ~epiemllu r fö r att 1ncdfölja ,\ ntarc li G pit <le,.;s ~pet~
bcrgNcXI>C< lition. 

N:o 1!!7 t-1. O . Kapten .\. ll. Ui~iko ;;kall f ri\.n ucil m od 

d en :l-1 1\pril tj ii.nstgöra s:"tNOill adjutant i sjiifii r:svarsdqmrto· 

lllOHielH kun>maJHluoxpetlitiou. lnlmll:tmle af cle\'ema vid 

s;ji;higshögskoi:Ul till Ljäustgi;ring vid tltnL.;kilnluts slRtiott. 

LiijLn:lnL K Ed c li'u lt inkallas till tjilnstgiit·in g :"t ~tockilolllls 

vari' Lill OL:h 1110d dcu UO ~L'J>Lomli<\r. 

:\:o 1:18 <f. O. - K:tpten n. <le Hruu skall ntra extra kadett

offkor Yid ::;jök rigs,.;kulan vid kroppsunden-<iik ning OGil intril

dL'>-<L·x:tlnOtJ. Kaptenen, fri h. L. }, kerlt jc lnt >'k n,! l i ::;Ud l et för 

sjiikotnntetlllorado gyJllnastiklii.r:u·L'tl kapten Il. .1. H. t'nld:t 

ljii.nstgt;ra såHLJ ttt ledamot i den näntd t<O ttt skall vcrkst.illb 

kruppHlllHlersökning [t iHLrii.dc,.;::;öka tHle. 

N:o 200 G-. O . ·- Extr:t lii.karcn, med . lie. A. Segc rNtcdt skall 

IJitrii.d::t. anL:tgning:;[önättarou vi1l U:triHkrot ta ::;tation yid an

tagning a[ skcppsgo,;~ar i ~Uil l ct fö r lmtaljon::;liikarcn O. A. 

FLtrst. ::;om pil gmud af sjuktlom från denna kommo ndering 

afgih. 
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N:o 201 G. O. - Jn;;trnktiou för a[dolnin gsdtcl:cn p:"t skjut

Hkul:tn. 

X :o 203 G. O. - ~ i gnallantomor för angifvando af fartyget;; 

fa rt s kola rutbringas :"t panHariJ:'H:trno Oden, Tito r oeh :'lliord. 

N :o 204- (i-. O. - E. o. l<:unmarskrifvarcn O. A. Horgolin skall 

v:tra f:trtygsin[('ndcnt i't logomonts[artygct \ ' anacli s . 

..'S' :o 2()1j U . O . - Jn,.;Lrnktion fö r elw fon il p:tnt=~a rbåton Thor. 

X:o 207 U. O. - !;ifall till Wjln:tnt (T. Ungers anh:"Lilan att 

und L' r honom a[ stal.ions]Jl'[il] llaf\':t ron bovilj :t d 2 lll:ln:ulorc; 

ljiinstledigltot fr~ut oelt lll Od den ~:J "\pril Et vi,.;tati utc m dc 

!'ii ren a< le rik ena. 

N':o :!Oö G . O. llitall till rcsu rvt tt Hlc rliijtn :lllt () . F. Thants 

an!J:"tlbtt om H i[rs tjiinstlcd igl tcl fr :"u1 och tllCd den l Apr il 

1!101 fiir uh·i i< L' H ".int:li't. 

\:o :W!J K N. Fullmakter Wr K kad,~ttcr att 1·am liaggun

dL'l'Of'fil'l·rare iirn'r :::t:ti ud1 ö all vara undcro flic oraro af 2 :a 

:~mdr•n iifvcr ;;tat. 
N:o 20!!' /c C<. O. IJiwktö r K l f. A. l\liil'llL'I' sk:tl l afre:m till 

~locklioltlt J'iir att iifvc•t·iii.gg:t t<l l'" i>fvordirektörcn vid tn:Lrin 

illu'eltiört~in.te-n tl.llf=~Jh~IHle YiHsa tr•h:uiHka fråg<J r. 

'i:7, :!10 (i . O. - · K:cpten N. A. Tl'lander ,;k:tll dollag:t i <lon 

s lutli ga I!L~ariJL'tningcn af • ll:tndi><Jk i gy :nna~Lik l'iir ann6cn 

ocl 1 fi"Han•. 
N:<> 211 (T. O. Liijt:lant. 11. \\'crnsk<ll. ska ll gmtotngå in-

f:tnlL'riskjnlskul:ul vi<l Hosur~lJorg . 

..\ :o :! 1:! (~ . O. \ n dring i ih·siltlningslit<t:tn t'iir C:trlskromt 

!"~lstniHg. 

~:o :!l:l Ii. O. - :\Jinsknin,l!; i l'rl' d ~llL'>"il t.!nillgNii::;tonm il Carl s

krona lJL!I-ilringsc·><kadel·s fartyg rtl' l•>I'[Jt'dhandtvcrkaro under 

ticlt:n fi;r lnrpcdsk" l:tn s t;!'nin.~:u llclt af mstniug. 

lJ. ~ :o :!IG (T. U. - Lii.tnplig tat·kling tt logenll'l.lt~l'arLyget \'a

Jt:vl is nndcr tnrp('d~kol:tn. 

?\:u :!lli (i. O. ~tatinn.~l>('[itl ltal'ntrl' n i C:t rlskwna s lml 

iltkottlttm lttl'd Ciin·dng :"t [>l'l'H<IIHLI af Carlc;kron:l :tttilleriki'tr 

so ttt s kall bcordms :"t ett !'ö r :trtncen udt lloLt:w getnoH~ft lll 

f>lH l t t i 11 gsarti lle ri sk j u tsk< ,j ::t.. 

1:1. K:u :2:21 G. O. Hif:tll till tutd cl'<li' i"icl'l' l 'Jl al' :l:a gmdcn, tll:t-

:--: kini :..;t~t:ttcJJ, N. F'. N. Lil j<•blad:--; anh[tllan 0111 ~) 1nånadcn..; 

l j iln~tlu<liglt et fr i'tn oc:lt m er! den l :\lnj intwl-;tr:tndc i\ r i uc lt 

fiir ljilnstgii1·ing s[t::;o m Wrote tn:tskinist å Lkn :;1'euska grad

Jtliltning~expcditioncns fartyg '"\ ntan:tie ». 

N :o 222 G. U. - !\i tall till und e roWeeran af 2 :a graden, styr

nntnssLaton, . \. A. 1 [akan::>sons ault:"tllan om 5 mån:tdors tjän::;t-
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ledigilet från oc h nJ crl den l l\ l aj inlit.War:uidc ,]r fiir alt tj iin st

giint s{t>!OIIJ ::; Lyrnw.n på >Antart;(i c >. 

1\pril liJ. N:o 223 G. O. - JJe H:e klas~ skcppscl<larL', so111 r'j knnna 

u tkolnnlcnd e rrts å ti ll nmtning anlJcfa ll<l a fnrtyg, s kulrt ge

nomgå rekrytkun; p å krtnonbåta rn c Huta oeh \'ordande. 

N:o 225 G. O. - Fart_l'gs in tenrle nl en å ko n ·c ttc n li'n·.ia slmll 

ill ::;tii lla sig i Crr rlskrona rlen 25 .\pril fii r virHrtgawlc rrf e1 1 
d el fö rbererlande åtgärd e r för korvettouR utru:> t nin g . 

N:u 22G G. O. - Korn;Ltcn Hrtlde r s kall e fter unrkrgilngen 

inspe ktion fii rl äggas i 2::1. bererlRkap. 

lli. N:o 2ö l (; . O. Inst ruktion [iir c J, cfen <'t ko rvetten l•' rt'ja. 

N:o 2il2 <+. O. - lnst.ruktion för c hefen <"< kanunh,1ten ,\lf
hilrl. 

17. N :o 23?, E. 1--:. - KaplPm; rna i-;_ , \. K. N <tt-l ocl1 Dag, <;. ' l'. 

Kmrrk, H. (f. Liepe, R. W. Lcu lm~L'n, Il. A. M. l~neströlll, 

JJ. A . Kraft, U . cle Brun <Jcl1 C. F. W. Hi hen >-:kula yam cun

sore r vid klas~exam in a i sjiikrigsskolan. 

N:o ~!:38 U. O. - .~wlringar i 1'. M. angtwnde vis~a den in

trmn1tion ell it rätte n beröralHle f rttgo r. 

20. N:u 242 G. O. - Ä11rl r ingnr i i>t•slittni n g~li::;Lu rna fiir vis::;a 

fartyg nn der i n ~ ( nm lande :;om J nar. 

N:o 243 ({. O. - At':-;Jag å löj tnanten fr ili . E. K. PaillJHLi<> r

ltaH anli iU h111 ont 3 månrtrle r~ uLrik o:-; tjilnsLkdig- il l't fnln ud 1 
n1 er l elen l .) ni i l !JO l fö r Hpråkstudier. 

~:o 2~4 G. O. - 1\:;tplt•n 11. J. T . Krook inkall aHtill tj~lm; l

gii rin g vid 1--:Loc kltOlms varf frtm OL: IJ lllL'rl den 2U April till 

oclt 1110d den ilO NcptC IIlhc r. 

:!2. ~:o 245 ]t; , 8. - Fullinakt fOr L. f. torpt•di ll g'l' lli flron J•: . F . 

Eln~rlvist a t t vara torpcrlingonitir. 

N:u 241i G. O. - Ingenir'i r R. Pa1J ii rd<:ill sliLII,ts ti!I Jnarinl'ii r

valt.llingen;,; WrfogalHl e fiir att öfven•>eka i>_,-ggalllleL af pnn 

sar hålen C'. 

~:o 250 (i. O. - l11 Hlruktiun fiir e:-; ka(le!Tiide n !'li r Rtuck
J, olni HCskadcm. 

?\:o 251 (1. O. - - Krrno nhiilC' n .\lfli ilrl lill<kl:t~ und e r fiire~tå

enrl e ex pedi ti o n pan:-;arh[t(ame 1\jii rn s ocli Niill·es å ngsl u par. 

~:o 25:2 G. O. - Kapt<'n J f. (;_ i\ l. \\'r,mgt'l~ tjiin s tgiir in g i 

fi ollans s tal; s kall nppli ii ra med rlt'n :m .\pril uch ,He r ta.g•t 

sin början d e n l Oktobe r. 

24. ~:o 25:3 (1. O. - Bestiinuuel :oe rö rande arm ee ns oc li flottan,; 

gemL'JtS[Imm a skjutskola fiir fii s tning·sartilleri. 

N:o :25·l (1. O. - .\ n11nuniti"n"m ii ngd so1n fd n fl o ttan unrlur 

uf\-a.nniimn •la Rkj utskoh fi\r fö rbrukas. 

.\ pril 
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2•L N:o 255 G. O. -- Bifall t. o. m. de n 10 Au gnH t i till unrl e r

liijlnanten virl Carl skrona nrtill c rikår X. O . .J. A. \\'all e ni 11 N 

a nh ållan n.tt fnln art.ill e ri- och in gen i ii rh ög~lm l alt S ~lut till re

petition~öfningames hörjan få v i ~tas i Fr:mkrikc oeh 1-iehll'ei;, 

för ~pr[tkstnJ i e r. 

N:o 2fJii G. (). Bifrtll till n nrlerlöjtnanLe n virl Carl skro

lla arlilkrildtr , '. O. "'-· Cliristcns~o11s a nh ?d l;1n 0111 utr ikL'H 

t.jiin s tl udi g lwt från or;lt 11 10d den 15 l\ bj ti ll och m er! rl en lO 

1\ ng usti !'ii r spdtk ::-;turlicr . 

2G. ?\:o 2i'J!J U. O. - Ändring i l>estil nlllil~ l se r fö r torped mater ie

lens hanr! J,a fv:tllrle omlJMd. 

:21i. N:o ;/Ii() (-f. O. - Min pos itionerna vid Carl~kruna t illhi ir ig 

materie l 111å a n vii nrln,:,; för s ig nai Hku la n. 

N:o 2(i l U. O. - Ny karl ;;krifne s ke ppsgossar skola i unge b r 

lik<t anL>tl fiirrl('!a,; m ell a n b.\da statiu ncrnft. 

X :o :!fi2 ( ;. O. - Logementsfft r tyge t Lageriii e l ko s ka ll anviln 

d n.s såsolll k:t:-;e ml'<trtyg i Stockl w lill fö r be vilrill g<'m am;lmp, 

som ej kan inryn11nas i statio nens k:tse rne r . 

\':o 2(iil (1. O. -- Löjtnant. C . H,. A. G ustafsson inkalla~ till 

tjiinstgii ri ng vid C•trl s kron:t ::;(atiun från oelt 111ed den l M:tj 

till oe h m er! rl en :)() Nepte 111!Je r. 

X:o 21j4. U. O. - Kapte nen virl Carl~k rona rrrti ll eriUtr R . 

l\_rnso ~ kal l Eriin oe!t med den l Maj och und e r den tid , som 

kap ten ll. Kju rrnlf är af nnnan komJ11 e nrlering förltindmd , 

tjUn:-;(giira i marinförvalt.ninge n . 

27. K:u 21i5 (i. O. - Komme ndörkapLen C. L. A. ~fnnth c s lm ll 

vara rtfdelningschef fö r s kc ppsgosscl':trLygun; bc[;tl st.ec kn e t. Ii is

sa r; de n ~4 :\lnj. 

N:o 2tili G. O. - Be fiil , m ulcrhdäl och manr; kap, r;o m ~ k u l a 

tjcim;tgiira <"t Ant.a rct.ie 1ni't l;i lm uni[orm. 

:2!J. N:o 21i8 U. O. - Kaplenerna A. Ekström och J. A . F. Urrt illn 

skola tjäm;tgöm r;o m ccn~orer vi d in t.riirlesexamen ti ll sjö

krigsskolan. 

N:o 21i:J (+. O. - Kaptone n C. E. L. Liljencrant;, skall fn"tn 

oc h m ed den l nilst.kommamle i\Ltj under d e n t ic! kurs p t1 

LorpeddepartomcnLet p i\går tjii ns tgii ra ii Stockholms varf. 

N:o 271 (!. O. - Bifall till reservunderlöjtnant G. O. L id 

man~ anhållan om 2 år~ Ljiinstle(ligliet fö r utrikes ~jöfart. 

:)(). N :u 273 G. O. ICastsLilllcl;;e å ritning t ill 37 mm. ;;H. k. 

:\Jj!JS B. 
~:o 275 (i. O. - K.orvc tt en Freja och kanonbåten Svensk

smHl skola utgi't, den Wrrc i Okt.ubcr eller Novemher ]Hl e n 

fJ'j2 nl i'lllade rs ox perliLimt till aflitgr;na re f:u·vatten, tl e n senare 
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i hörjrm af November på cirlm 5 månaders vinterexpedition 

till rikets vestkust. På korvetten skall vant ehef kolllmen· 
dörkaptenen O. A. F. P:n Ro,.;ensvänl oelt sekon<l kapten J. 
G. Ekelund; på kanonbåten Svcnsksuml skall vara chef k;1p· 

tenen O. U. D. V. Broman. 
30. N:o 27G Cr. O. - :'i!ågon extra ångf>lup skall ej vida re tilldc· 

las logementsfartyget Eugcnic . 
2. ~:o 277 G. o. - Ångslupen Hesarö ställes till armeens Ocll 

flottans gemensamn1a fästningsartilleriskjutskol;ts förfogande. 

N:o 27~ G. O. - Bi fall till sekreterare J. A. T" . Åsln·inks an

hållan att under honom beviljad 2 månaders tjiinstlcdighet 

Et vistas utom de förenade rikena. 
3. N:u 27~) K 8. - Medaljen i guld a[ felll Lc storleken »för nit 

odt redligiict i riket;; tj>lnst » tilldelas polisöfverkonstapeln i 

Carlskrona Carl Gnstaf l~kegren; medaljen i >Jilfver af [tttomlc 
st"rleken »för lJcrörnlig;t gcrningaP till<lc·las l:c konstapel n 

K:o J(j vid 2:a kon1paniet af Ca riskrona artillerikår l'er A Ifred 

Nottersted t. 

(). 

N:o 280 U. O. - 'l'i lbigg i J'iirlc·ck nin g dfver N:.tlnt- uch parad· 

(lagar. 
N:o 281 i<~. 8. - ,·\[:;ked fijr kaptcm•n vid flnLt.n,ns perma

nenta reservstat E. H. von ll<>ltcn. 
N :o 282 G. O. -~ Kapten E. J l. VOJl U ollen n n!. ei'Ler afskcch 

tagan<let t. v. kv:cr:;t~t s[tsoni ch d fiir Gotland:; J :a oc:h 2:;1 

b<H.s n1 anskompa n i ur. 
N:o 2ö3 G. O. - Heslitlning,.;list:t fiir 8ven;;k;,<und uneler <letJs 

I'Ommarexpedition; tid Lör !Jcfitlsteck m~ts hissande ot:h inmiin· 

~tring. 

:'i!:o 2tiö U. O. - Kommemliirkaplcnen C. A . F. l':n Hosen· 

svärd skall vara chef oclt kapten G. II. Liclheck sekond å 
pansarbåten Dristigheten under hemt ningsexpcdition iifvcn
sotu ö[vcrvara pro[- oeh IJeHiktningsrPsan med pansarlnU.cn. 

7. N:o 28U G. O. -- lnstruktion Wr e liden å ii[ningsbrigg<m 

Gladan. 
N:o 2fJO G. O. - Tillägg i inst.rnktiun fiir eska,lcrciicfun tör 

~-l to c kholms beviiringseslmclcr. 

N:o :2~)4 G. O. - A.rbetsårl'L vid sjökrigHhög:;kolan Hk<1ll l>iirja 

den 4 OktolJor kl. 10 f. m. 

H. N:o 29li G. O. - Andring i vcrksiadsf:utygl'L Ha1w besHtt· 
ningslista nnder deHs förest{wmle expedition. 

N:o 2D7 l+. O. - Art.ilJerinpphiinJskonstapel skall beonlras :''t 
pansarbåten Dristigheten från och mod clm1 1 i\ Maj. 

10. .i\:o 2!.!0 K 8. -~ Entledigande för statKr~uld. och chefen fii1· 

l;. O. HJOl . - :s:xi. 

sjöförsvars<lepartemcntet, kommendören G. Dyrsson, från hans 

statsrådscmbute; Jöronlnrmdc för h. ex c. ben statsn1inistem, 
flmiralen F. IV. von Otter att under ledigheten t. v. föresLå 

sjöför~varH< le partum en te t. 
10. K:o i300 G. O. - Bifall ti ll kornmendör G. Dyrssens anh:'\1-

lan orn ett flr:> tjäustldighct, in- oclt utrikes. 

N:o :301. (T. O . - "\ fsl::tg å nnderliijt.nanten vid Carlskrona ar
tillerikår K Amnndssons aubållan om l månaels utril<es tjrinHt· 

ledighet. 
.:\:o 302 G. O. .. - Bifall till läkarestipendiaten E. E<ll>oh m s 

;1nsökan nm mänalls utrikes tjiinstledig!Jet. 

N:o iJOB C. O. - X ndmcl vapcniifningstiLl för värnpliktig. 
N:o il1J4 (f . O. -- KanonhMen Rota ställes till sekumkhdens 

fi\r l-iven. Jifganlu fi\rfogandc fiir tmnHporL a[ olficerare nncler 

tald.islm iHn ingnx. 
] l. N:o :)();) G. O. - 'l'i!Jst{rnd för kapten Cl. O. Wallenbe1·g att. 

mottaga oclt hint teckn et si\son t >>oflicier dc l'lnHtrudion 

rml>lic'. 

,, 

liJ. 

N:o B07 (:. O. - Bcsl.llmmelser mrg>temle kommeneluring al' 

sjtioi'Jlccr nncler fredstid >t fortet r..::nngsho lmen. 
:\:o ilOH G. O. - A [s];tg i\ kapten S. Hullings vid Carlskrona 

artillNikiir anhållall :ttt hlifva lmntm<.m<lerad till ;het.s miJw

riHgsöfningaJ·. 

;'1':u 30\l Cr. O. - Afslag tr liijtnant U. Lindbergs vid Oarl s· 
kruna artillerikår :whi'dlan att bli[vrt kommcn1lcnvl till året~ 

rni11cri ngsöfni11gar. 

N:o il lO U. O. - Hu~tning~onlcr <"t ö[n ing~lJriggcn Falken, 
som skall ingå i :>kcppsgosscafdelningcm; kapten G. R titarek 

skrdJ v:ua <.ohef och löjtnant TT. C. F. af [\:Jm·c:ker kommcndumcl 

officer i't nämnda brigg; kapten A . .:Vleistcr skall efter afslu
ta<i ko mmendering vid ~kj niskolan vara h ovä. ringsi>efäll!afv;t

rcns i Carlsknma adjutant i sL. f. kapt.rm S tarc:k; till ~kjnt

skolans ~lnt bestrides befattningen af löj tnant IL E. Rycl · 
;;i rö m. 

,, N:o !314 G. O. - Jnstrnktion fiir n.f<lclningschcfen Wr skepps· 
gosscaf<lelni n gen . 
N:o J\ ](j G. (). - Dibll {\ rcscrvnnderlöjtn:mt C. A. l\1. Rich· 

ters anlii'tllan om ett år:,; tj>instle<lighet för idlmucle a[ utrikes 
sj ii l'art. 

lG. 1\:u 017 n. O. - Kapten TI. N. A. J':n Rosensviird m:"t siäl
hs ti ll marinWrvaltningens fiirfog:tnde för besiktning a[ excr· 

eiskoner. 
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~:o 320 n. O. 

ningslista. 

~:n f\:21 Cl-. O. J nHl ruklion för ch den å kannnhåtc n N ve n sk 

Htllld. 

N:o ;):23 

lan att 

(x. O. - Hii"<t\1 till kaplen C. G. ,\ . Fall cninH :titil;'\1-

nndrr !tnnnm lt01·iljad SL'ntcstcr den 20 ~f:tj-!1 .Juni 

ft1 vistas n t ri kr s. 
N:n 32-t (;. O. - Fiiljand c of lit·e t·an• skol:.t tjcnsLgiim il n c· 

dan n t\ nmda fart y g tl n der dC' ss as i (; . () . 21r1 1lrn c)() sist! id n c 

A pr il anbefalld:.~ t'XlH'tli t imH'1': t1 korvdktl Frt•ja: liijtnautcrnn. 

Il. \\'ijk , A. (f. yon ]Jorn. K Jliigg "''il<<. linger s:u nl un· 

de rliij lnanlcnl<l N. L. A keriJlom , E. 1•'. Ljnngq ni st, n. (:': .. von 

Fieandt, E. A. J l. .fac<,bi , ( :. O. S. Odd6n ot:h J. l l. f't,.ler· 

haum samt fiir extra kadl'Ucnnts nndl'rvisni11g: kapten 1 l. 1\. 

"''1. Encstriim och löjtn:tnt <,.R C:e lsin g; :.\ k:monlmlen :-ivcmd;:

s und: !fijtuantcma 'L' . A. Nisst•n och K l'oppius; satnt. at.t 

Ntockholms Hlation tillltiimll<le tjänsteman vitl eivil,;!:tk ll skall 

ti:lnst.,.iir:t s:.'lsom Cart1•gsi n tent le11 t :"t i<orn•tlcn Freja u n d t• r 
,J o . 

o[\·rtn niimml:t t>xpl'd itinn. 

N:o 327 (i. (). - 'l'oq11·dbåten !-itjmna sk:tll sbllas till n.f<kl· 

ningsehol't·n~ l'iir skjulskoln,ns [iirfnga.mle l'n"Ln och tllt'd dt'll 

2H Maj. 
N:o ~:2H n. O. - FA.stsUlllt•ls(' n[ l'iirdelning l'ör t.orpedkn'HHtll'Jie 

I'Hii>mder o<·h C:laK Uggla. 

N:o i\:11 u. o. j\ 11dmd vapl'lliil'll i llgstid liir 1\r;"t hevärings-

nliLn. 

N:o H3:2 <i. O. 

an h;\ llan 0111 

den 7 Juni. 

Bil'all till lilkare.-<tipendiatr·n L. (:.K NiiHsllns 

5 veekorH ntt·ikes tjil1JHticdighel från oeh ntt•d 

N:o :n:3 G. O. - Bil',dl till liij!11ant 11. \Vijks anh :''tll:m :t! t. 

n t· 
nndor h onom bevilja•l en m'mads tjilnsL!c-tlighct vi~ta~ 

rik es. 
N:o 3;14 G. O. - Hifall till nntlcrliijtn:mto11 vid Carlskrona 

artillerildr (i. ::'\onli>ecks :tnhtdlan Otit t.vå månr1rlors t.jilnslit'· 

di ()'het fiir hel~:tns vårdande . 

N:7J 3<10 G. O. - Bcstlllumclscr om titltm, tlå t.:hdcn o'\. pan· 

Fmrh{tLen Titor, nmlcr tlct.ta fartyg,.; genom Cr. O. lOB :.mhc

fall11a cxpctlit.ion, ska.ll hiHsa sitt botälstet'kcn litl'onsolll ntn 

tiden för p:msarbåtens illlniinstring m. m. 

K:o :)42 G. O. - Torpedbåten Ko 77 ~kall fiirlitggrtH under 

reparation, o<' h torpedbåten Bris tilltielas torped_sko:ru;· 

.N:o ;l4il G. O. - Kaptonen yid Carlsknma art1l!enkar .T .• \ . 

EdHtrihn skall deltaga uti s;'\yill Ntnckhol111scHk:lik rns som 

kut;tCtikadernH öl'ningn.r innevarande Ctr. 

.'Il aj 25 . 

2~ 1 . 

\i . O. l~Hil. - ~~llJ. 

J'\:o :)U (-r. O. --- :\cdanlliltnnde dels fiir o·e " 
• . .. • • ... • .. ' • . ~ 111 Hngal\llt l L' af rL\-

pet.J!ton~olmng dels Jur Jnll gorandu af 1,ra!-li ·l- 1- ... 
. · ' '" t~" ,]eJt:-..:t···•)t'ltl '" 

inkallade resernmde rlöJtnante r sku la t'jiinst"ör·l· ·\ l'" . _ ~1 " c ,.. 
. ,-., • · ' nlltSUl ,JHlC ll 

OLlen: J. F. Holmer Ot.:it l'. O. Griinbcrgcr; :1 pansarl,llen 

Titor: S. (.'. J l. ']~i berg oeh J. K Paulsson; :'i lHllls:tri>Ctli ' Il 

1'\ionl: C. li-. E. .Akerström och E. C. J. TaulJl' sa111 t :''t tor

pedkr.\·s::;arcn Glas Uggla: .\. D. Carlsson. 

~:o 3±5 (T. O. - Af de rcservofficer~aspiranter, ltl'ilka inne

varande i\r utbildas för skeppstjän;;t., skola två kottnitenderas 

il hvardcm aJ' pausarln'\tarn e Oden och Titor Ha111t dc iif riga 

å 1\ionl und er tiden för s:."11-iil förhercdalllle bcvilring;;ii[nin

gar s01n kustes kadern; af de rt>servoffieersaspiranter, hl'ilka 

innevamn<le :h utbildas för torpedbåtstjänst, ~kall en kommen· 

<leras :, hyanl c ra af torped!Jåtame Orkan, Blixt, Meteor ot:l! 

\'itHl nntl er tiden för knsteskadern . 

X:o ;34(} <.i. O. - Bifall till t. f. mariningcniörcn I. l"alk· 

mans m t !tåll:m om 4 dagars utrikes tjänstledighet oclt aU 

tlärnutler få hii ra uniform. 

N:o ;)48 <i-. O. - Torpedbilten ~:o ()7 skall undor reparation 

nf torpetlhMen :\:o ()l användas för dc vid torpeddcpartemcn· 

tet pi\g,'\cntlc öfningama med torpedcldarc. 

:\:o M!l li- . O. - Cheft>n för mintlepmtcmcntet i Carlskrona, 

kornmcndiirknptenen O. L. Beckman skall den 29 clcnne::; in· 

stilila s ig i marinförvaltningen fiir att under en tid ej iif1·cr· 

Htigamle en vecka biträda vid handläggamlct ai Monden rö· 

rand c tcldonlctln ingars a11 lUggande inom Carlskrona fästning 

Jll, lll . 

:\:u 301 t<. O. ·- Torpedbåten N:o 11 skall stilllas till ehcfem: 

t'iir torpt•ddcpartc mentct i Carlskrona förfogande för att ti ll

lika 111e'l .torpediJMon Bris användas vid öfningar med tor· 

ped eldart'. 
J.iijtnanlorna (!. Ekt>lnml oclt C. H. "\kermark skola frftn 

udt llll'd den l n~btkommantlc Juni tjllnstgöra [t yarfvct i 

Garlskrona för att deltaga i do dfningar, som pågå Yitl diir· 

,·arande torpedtlepartemeut. 

Löjtnant E. HUgg skall vara chef: i\ torpedbåten N:o 75 

i stillJet för lii,itnant C. H. "\kennark. 

l\ :o c)i)(i U. O. - Kammarskriharen H.. C. T. Nät:man skall 

tjilastgöra s{tsom l'artygsintcntlent å korYetten l'reja tmdc:r 

dc;;~ i U. O. X:o 275 anbefallda expedition. 

:\:o J5!J G. O. - :.\ledgih-andc för offit.:crare Lillltiimnde tiot· 

tam; stab att deltaga i öfningama vid f:ltock l10lms torped

departement. 
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Bl. !\:o lll i-± G. O. - ~tatsrildct, konlommir::tkn ncl 1 kOIIIIIICIHlö· 

ren A. A. L . 1'ala1Hlcr i egonskap a[ clic[ för K o11 gl. ~<jijför

syan;dcpartcmcntet förordna,; att nHnnast under l lan s .:\lnj:t 

Konungen ot:h i llans nan'u uWfva hcfill. ö[vcr fluUan; ,;ko· 

Jandc bcf::tl lningar, som på grnnd ::t[ cletta förordnande 1ned· 

clel::ts, följaktligen utfärdas >på n:l di gslc Jm[allning >. 

N:o Utj5 <+. O. - Torpcclbi'tlcn N:o U skall i stället [ör torped 

h:'i.lcn Bris ställas till ch dem; för tuqmdclepartl'lll Cntct i Carl s

krona förfogande för att :wvämla~ vic1 Lle öfningar, so11t t•:1g[t 

vicl torpecldepartomontot. 
J. 1'\:o BGG <<. O. - Kommendörkaplon Il. er. Lagc rcrant~ sk:dl 

fr:"tn och lli Od don 25 denne,; tjän,;tgöra i Rjiifön;yarscl oparle

m cntot,; kommandoexpedition tör att Ullcl or elen Lid, som 

cl ,o(eu för nämnda expedition är s jiikomtn onderad, uppc li [tl la 

Itäntn,la ehcisbciattning; 
Kaptone n C. A. II. \'irgin sl;all fr[tll ocli m od elen 2C> 

dennos tj>lnstgöm 1>åsom adjutant i sjöW rsvarsd op~trlcn, ontd ~< 

kOIIllllamlooxpetli Lion. 
3. ~:o 3G7 G-. O. -~- l .öjtnant li. \\'emstcclt skall fr:"m oc:li JIICd 

don l Oktober ti ll svidare tillhöra flottm1H station i :Slock· 

bol m . 

" 
.:\:o 368 C+. O. - Följande officerare skola frän och n1ed den 

l nlistkommanlle OktolJor under ett [u·, mell un danlag !'ör 

de ticler då do på grund af lltfärdade C+. O. [iro sjökO illl1l Cn

dera, tjänstgöra: i n1arinförvaltninge n: Jojtnantorna C. L. cle 

ChanJps, K. \\' c~ tor, grdvo H. Cronstedt .ueh frih e rre L. H. 

von ~tcdingk; i fl ottans H tal>: iiijLnantcrna O. K L_vbce k, K 

lHgg oeb B. F. l Lo l m gren; Y id Carl::;]; rona stati on: i exe rci s

skolan: kaplenerna A. J'rytz oc.;h J. (~rafström , li>jlnrwlema 

J l. K BycbLröm, J. M. l3olindcr, K A. l lem~Lriilll, A. J l>igg, 

.\. d(' Brun , T. \\' . .'\L LCtiJcek, C. O . .l l.a[::;t röm , Iril1. K 1\:. 

l'ailll:>tiorna, A. T. Blom, U. L. J~ rodin od1 J. N. ~vinhufnul; 

yid .;keppHgos,;ekåron: löjtnanterna f:l . .r. Dald oc.;li A. L. Hol

lll t' n ; pii var[vet: kapten (1. H. Björkman, liijLnanlerna .\ .B. 

C. J. Lagorcranl~, E. E. \\'~tltlherg, grefve C. U . A. Ll'W l' ll 

Lallpt oeh nnderlöjtnanteu L. (1. O. Jalinke; vid Hl::ttioncn Jör 

öfr ig tjänstgörin g: kommendörkaptonen J. \\'. Lanncrt<t ie rna , 

löjtnanterna B. R von Rydow, ""-· (1. von lJorn, E. J'oppi11::;, 

A. E. '1\·den och U. A. G. Branncrbjcl111; umlorlöjtnanlema 

l l. J. Cl;ristcrson , L. Starkcll, .:\. L. ":tkerblom, K _l<'. Ljung

qvist, B. l..l. von Ficandt, E. A. fL J::tcobi, l.l. O. S. lidllön, 

J. lL Siidorba,um , G. O. EUiot och U. (:. s. Stacl von liol

st.ei n; vid f:ltoc.;kbolm s station ;_ i o:s:er<: i::;::;kolan: kaptenen G , 

,J Ull i 

" 
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dc .Gnm, J;aplcncn fril1. C. K L. Lilj cnc:nmtz, li>jtnanLern:t 

C. O. Lindsslröm, l r. U. F. af Klerckcr, J. 1\ . F. Eklund, 1-'. H. 

St1nd in ocil l!. \\'ornstcclt; på yarfvot-: löjtnanterna g rd1·e C. 

. \.. J'o::;::;e och J L J. :\I. Toll::;t.6n; vill ::;ta tionon för iifrig tj>insl

göring: kun1ntendiirkapten C. A. F. P:n lto,;cm;vMd, kaple

nerna C. A. O. '\[olin, C. U. G. Kempff, U. \\' . J,jnug•tvi::;t, 

g refve JI. R. Hamilton, ll. .\ . Palme, H. A. J\LEnoströmocJ, 

ot.:h F. <.<. E. Bergm::tn, löjtnantcm::t IL Wijk, G. Ungcr, T . 

."\.. l'li8son, ll. O. Elliot och E. E<lelfolt. 

~l . K:o Bli!l (i-. O. - En B5 l'lll.' toq>ecl M/HO llltt lltlomuas till 

torp('<h;kolan t'iir :;kjntfi>r::;iik med stridslad dacl torped. 

:\:o 370 <.+. O. - In::;trnktion för afdelningschefen å torped

skCJI::m. 
:\:o 371 lr. U. ~- Dito för dito å to rpedbåten J'\:o 75. 

J'l:o BU G. O. -- Dito för dito å torpedbilton N:o Gl. 

:\f:o B75 G. U. ·-- Danske ministorn grefvc F. \\'. Sponned;: 

m å för ark i l'forskning- äga tillträde till Hottans varE i f:ltod;

holnl. 
;J. :\f:o iltl:2 G . O. - Instruktion för ehofon å korvetten Saga. 

l\:o i1H3 c;. O. ~- Löjtn::tnton vid Carbkrona artillerikår J l. 

<.~ . Malmberg skall från och med don l dennes Ot.:h t.ill::;vi

da re t.j>instgöra vid artilleridepartementet å var fvct vid flot

tan,; ::;taliou i Carlskrona. 

.\:o 384 <.+ . O. ~- C!Jef,;fartygct Drott skall den ~2 dennes 

vara Wrlagrlt i l:a berodsksp. 

:'\:o Hti7 ti. O. -~ 1\.apten .\. 1Jc lin stilllos ti ll marin[örvalt · 

ningcns förtogando för ~Msk ildt nppdrag i Fårö::;uud oel1 

::;kall föras dit m ed kanonlJåten Hota. 

:\:o ilti~J G. O. -- J(apten H . A. l\!. Eneström oeh löjtnaul 

<.+. H. Cclsi11g :-;kola tillböra dnn niillllld, sum förriltt::tr kropp:-<

undPrsökning med extra kadetterna. 

1; . :'\:o 3~!0 C+. O. - Ökning af bc::;iiltning,; li stan å kon-ollen 

f:laga 11ndcr förc,sl[tomle expolli tion. 

7. X:o UU2 U. O. \'i ccamiral A. lo'. Il. Kliutbcrg ;;amt konter

amiralerna .J. Hägg, C. M . Iugolman ut: h F. \r . Lcnnman 

skol::t, för öfverHiggning ang:"temlc vissa Irågor, instiilla ,;ig i 

sjöCört<1·arsdepartemcn tets lokal. 

X:n 3!JiJ (1. O. -- l\Iod äntlriug af bestiimmclserna uti G. O. 

:'\:o J04 skall kontoramiralen C. l\L Jngelman vara hiigsle l!l'

[i iJ hal\-a rc öl\·er U:nlsk rona beyäri ngso~;kador oc.;h kn::;to::;ka

dern llllcler des::;as i <1. O. N:o IOU anbefallda expeditioner. 

H. :\!:o 3!.!5 <.~. O. - In~pekti on af skjnt::;kol oafdelni ngcu m. n1. 

.:\:o il!.J(i G. O. - K::tptenen O, U. \' . JI. Broman skall umlcr 
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den tid, s0111 kaplen ),, 11. Juel p:'1 .u: rund at (i . O 1\:u JOo 

lir ~jijkonllt~endcrad, uppehålla befattningen ;;{t~OIIt cl1d för 

artilleri,leparlerncntet i Carl,;kmna. 

ti. K:o 3!!7 G. O. - 1-\:ontcnt~niml cn C. i\J. lngchnan 8kall fn1n 

(>el• lllCll den l näHtkom 111ftmlc Oktober tillsvidare t.iiJJ,iira 

~LoGkl • O IIIl ö ;;tntion och k om111C nrlör C. A. i\T. Hjulhamn•nr 

J'rfm ~nmn1a tid l'nrlökrom> station. 

10. 

" 

l\:o 3fiS (i. O. -- i\Jcd li11dring n[ l>eslii lnmel;;crnn i t-i. O. 

:\:o l(iiJ den l ~faj ll:li'S ang:1cnLle gmdhc!ed<ning för ma rin

i 11geniö r;;tatcu, skall å fracken på hvarclera 8idan af kragen 

fiira;;: för extra ingC'nidr tvh gulds tjärnor, [iir n1ariningeniiir, 

torped i 11 geniör oeh ll1 i ni11 gcniör 111ecl löjtnnn t;; Yii.rdig l•ct iv:l 

gulLlstjiimor, fiir ingeniijr, torpedingC'niör oeh miningenilir 

m ed lmptem; ycirclighct Hrt111t för b.l'ggntä;;Lare tre gulrb tjär

Jt Or, för stab8ilt geniö r, ;;om ej pit gru11tl af ilefattning i land 

innehar högre viirLlighet, en gnlclgnlon af 2,1 C: lll. bredd sa111t 

en guldstjärna, Wr direktör en gnidgalon af 2,1 em. brC'tld 

,;amt två gnltlstjämor, s n m t för öl' v ord i rektör en guldgalon 

af 2,1 em. hrcdll ~a111t tre guld ~tjärnor. 

S:o B99 G. O. - lnHtrnktion för cltcJ'cn i't pan~arbiiten Titor. 

1'\:o 400 G. O. -- En office r ur \ 'nxlt olms artillerikår m~, för 

att från och med den 22 elennos till och m ed el en 4 näst

kommnmlc Angn~ti följa Stoeklwlm8eskad C'rns öfnin gar, un

der för~tnlinmdrt dag i Rtockholm emba rk era å kanonl.nHen 

Uni, ;;kolande cr~flttning för bentliltle ofticcn; bc~pi~ning om

bonl ej ntgtt af fartygets n1cdel. 

N:o 401 tr. O. - l\lcd uppltiifl•n,ncle af G. n. :\:o 715 dC'Il 11 

Oktober l t\!I~J, 1m't en af de ii C'arlskrona yarf Wrlagda sti'tllg

torpedln'ttame Rf\lnt pansarhiite11 TltordönH ångsl np N:o 1:25, 

uneler den tid, c;nnt i>el'liringsöfningar innc\·arantle år på)!i'l å 

furLen Kung~l.wlnten oelt \'cstra Jlilstlwlllten, stlillas till IJ<~.

ta ljon;;cltcfcns för C'arlskronn arLillerik[u·;; hc\'liri11g förfogande, 

den förra fiir att an\'limlas för tifningarnes iind:unå l,;enligarc 

bod rif\'ancl c å fortet Yestra lBlJ:<tlwlntC'n iU'vensolll för åslacl

lwmmancle af hllttre förbindelse mellan n llnmda fort oelt ;;La

den, den senare för att anyändas v id öfningarne å fortet 

Kungsholmen . 

::\:o 'lO :l G. O. - J n mönstring af pansarbåtame Ollen oeh 

1\iord , torpcdkr.vssarcn Clas Uggla samt logcrncntsfartyget 

Ntoekltolm. 

N:o 40:l CC. O. - ransarb:'ttcn ({enla ntb.1·teR mot pansarh:'t

ten 1:-löil'e för ing!lcnde i Ntockltol llt ~e,.;kacle rll. 

?\:o 404 <.:r. O. - - LogemenLsfarLyget Engenie skal'l förläggatJ 

i l:a beredskap Ol.Oh ::d'mönstras, 

Juni 

G. O. HlOl. - XX\'LI. 

10. l\':o 405 U. O. -- Instruktion för ltiigste lJefälilrtfvarcn öfvcr 

Cnrl~krona beväringseskader oel1 knsteslmdern. 

11. 1\:o 410 (-i. O. - - De :3tockholrns station tillhörande nlatrn

se r, h vilka skola genomgå rekrytkurs å korvette n :-;aga, skola 

<len H dennes rtfsändas till Garlskrona för att derstädes gc

JnC'nHamt med lilanskapet yicJ Cartskrona Htrttions exercisskola 

genomgå ftirberc<landc öfningar i ;;C'gelexercis m. rn. 

X:o .J.ll Cr. O. - Logementsfart~·get \ ' anadis skall ej vara 

saintpliktigt und e r dess i G. O. N:o 177 anbefallda ex pedition. 

12. N:o 412 (r. O. - - Kommencliirkaptcn W. E. Elcrs skall för 

Yissa befattningars lJestriclaml c ställas till förfogande a[ sta

tionshefälltaf\-arcn 1·id Stockholms station. 

18. :\:u 4:!8 l-<. O. - Tillägg till instruktionen för afdelning-s

cltcfen för ;;keppsgosseafdelningen, livarigenom afdclnings· 

l'itcfen bemyndigas att vie! hehof detaschera öfning~hriggen 

Falken. 

21. N:o 42G <'f. O. - Torpedkryssaren Psilandcr s kall inmönstra,; 

den H nästkommande Augusti. 

.:'\:o 4:!fl (r. O. - Kommendörkaptenen X. E. Andersson oeh 

kaptenen R. A. Thunlin skola från och med elen 28 dennes 

intill utgången af September månacl stå till stationsbefälhaf

yareJlS i Carlskrona förfogamle för öfrig tjänst på stationen. 

::\:o 431 (1. O. - Kommendörkapten P. Daltigrens förord

nande att vara ledarnot i kom111itteen angående sjökrigsmate

riel skall ('j utgöra hind er för hans kvarstående som a[del

ni ngschef [ör torpedsko lan. 

:JJ . 1\:o t1i34 E. S. - Till extra kadetter, jämlikt bcstänunel;;cma 

i nådiga knngörelscn augåendc antagning af extra kadetter 

odt dessa~ utbildning för intriide i Kongl. sjökrigs;;kolan af 

dl'n 15 Februari HIOI, haf1-a antagits: J-f. G. J. Bnmnströw, 

l. A. Casse l, M. Clcvc, T. <.:r. Flyg:tre, N. Kiiluan, K \\' . L. 

Kinberg, C. ~\. l\l. J,illie::;kdld, B. F. K. l.öiYCnborg, K. F. F. 

JVIanncrsLr:'tle, J\:. T. Pallll, K E. fitrönt, S. K Söderbaum, K. O. 

L. Söderberg, J. O. l' li en, ~. 1\'ijlunark, B. I. Zander, K . 

Akerltjelm sam t N. A. S. Tisell. 

:\':o 1136 <.:r. O. - Ord er om be fälets utöfuing å logementsfar

tyget :)to ck hol m uneler kapten F. Peyrons tjänstledighet. 

<!5. :\':o 4:30 G. O. - Torpedbåten Komet skall från oelt med den 

20 niistkonnnand e Juli tilld elas afdelningcn för torpedskolrum 

iitningar; torpedbåtarue Komet, 1'\:o lil, 75 oc.:lt (i7 skola 

klargöras för att under tiden 31 Juli --4- Augusti <lelta.ga i 

fitockholmscskad erns krigsöfning; löjtnant G. Ekeltu1cl skal! 
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\i. O. 1!10 1. - XXY !ll. 

1·am e l1 cf i\ tnrpedbälen i'l:o 75 ot:h löjtnant \\ '. \'ihsnn å 

torperl btt!en l\ :o li l. 

l\:o HO U. O. - Tillägg ti ll iu ~trnklion ang:'\.cwlc torpedlo:'Hs

tlivisionct•mt. 

l'i:o -!4:2 l~. O. -· Löjtnanterna U. R .'L Gustafsson oeh C. 

J. l\lailllg-ren skola gen o1 11 gå den gy tll mtsti kliirarek tHH H:tlll t 

UIIUOrlöjtnn.nt D . J-1. Liudl>lad d en instruktion»knrs 1·ill Kongl. 

gyn nw bliska ecntralinsti!utet, lJyi lk n. båda kurHer tn.ga »in 

IJ!i rj[Ln den l i) 11ä::;tkomn•n.1Hle f-ic p temher. 

.:\:o -~48 l~ . O. - Komrnendörkn.pte n .:\. K Ande rs::;un ucl • 

kaptPn e n Irih. .\. . T. C. <..~y ll enkrok s kola Htt,<JIII e lever del

taga u ti den högre knrs, ilv ilken im;tuudandc liiht kolllmer 

att tngn. sin bö rjan vill Kongl. sjökrigs högskulau . 

:'\:o -!()0 <..~. O. - O rd e r om försök::; anställande Jned g nist· 

telegrafering å CarlHkrona beväringt>cskaclcr och kustcHkadern. 

~:o 45.1 (~. O. ·- Tillstånd för ynglingen U. v on Konull' att 

solll passagerare få m edfö lj[\ pansarbåten Thor t ill Cn. rl s

krona. 

:'\:o 4G2 l~. O. -- C hefsfartyget Drott skall klargöra~'< [iir alt 

utgå på Olllkring 2' /" m å naders expedition ; oeh s kall chefen 

dlirå hi ~tm bitt befälstecken den 2!J d ennes och inmönstring 

[L[ fartyget äga rum d en l uiistkummamle J u Ii . 

.:\:o 455 CT. O. - lm;truk tiun för ehefen :'l chefsfartyget Drr,u. 

:'\:o 45G l~. O. - Kapte n G. dc Bnm Hkall yara c hef å ka

n onbtttcn Ecld tL i ~täll et för kaptenen l'rih. U. O. iY!. af Llgg

Ja,.., ~om på g nuHl af ! jlin~tlediglict Wr hä l:saus 1':'\rdruule från 

den n a kon1n1enderi ng afg:n· . 

.\:u -!57 G. O. Ökning af eh ci::; farlyget Drott~ besättning:;;· 

li sta. 

.:\:u 4ö8 11. O. '.1\·e nue underoCfkcrarc ~kola beo rd ras lj ll n:st-

g-ör~t :\ pansarbåten Dri :stigltetcn fr. o. 111. el e n 8 Juli . 

X:o -!lil ('f. O. - TillHI {t!lll Ior fr anske tmLrinatladteen vi

con1t.c dc Cuven·ill e att bc:;;c varEven i Uar l::;k runa oelt Sto<.:k

holuJ. 

l. :'\:o 41iG l1. O. - Bc"tälllmclscr 0 111 und c rbcCä l o<.: h m anskap, 

~om :skola deltag[\ i anbe[a lld lllincriugsöfning :"t miupm;ition. 

H. .i'\:o 4G7 U. O. - Orde r angåo•Hlc hel'ilringsmilnm'n::; å Carl>:<

kr(Jll[L bcväring:;;eskader k arbinskj utningar. 

.\:o 470 <..+. O. - Instmk t ion för afdclningHehofen för !Jiinc· 

r i ngsnf< le Jninge n . 

4. .N:u 4-H U. O. -- Unde rlöjtnant E. Il. Berg 1n ark s kall ~å:som 

e lev d e ltaga i all[\ iln1ncn i d cH kurs i för::;ta afdc lningen [L[ 

Kon g!. tekniska bögskolan::; bchkola för maskinbyggnads· 

I 

Juli 

,. 

J 

li-. O. l!JI)l. - XXIX. 

kunHL u(' h m c kaniHk teknologi, son• in :st undande höst tager 

Hin IJiirjan. 

?,. :\:o J/7 <..i. O. - .\ngåemlc afpo llet!c rin g- a[ e n del bcfiil , 

underbcfiil oeh man:skn.p frtm logcmcntHl'artygct ~tut:kbol 111 

l'ör tj iinRtgiiring vid ucYiil'ingen~ öfvandc i land. 

10. K:o 4Hl l i. O. -- Fö ljande ol'fic:erarc ~ko l a tjänstgöra vi d den 

krigs<ifning· JYle(t Sioekllolnu~-cs kad c rn so tn :-..kall äga runt den 

:n dcnnl's - :! nHstkommawle ,\ ugusti: o:å~o1n ö l' ven<t rid ,;< lu· 

nmrc: l'.~kadorchcl'en å Stockhnlm ~-esJ, adc.rn, 1WIIIIl1 Citd ör O. 

Lindl!(nll , ~:"tsom bcHilbafvarc J'ii r d c mot livarandra opererande 

~t~Tkorna: [ör H öd styrka: kommcndörk apte~1 i:i . • J. T. U. An· 

karkrona oclt för Blå st.\'l'ka: kommendörkapten (o. af Klint, 

~å som hevn.kni ng~cl1cf: kommendörkaptenen i Kongl. fl ottan H 

rese r v O. E lli ot, >;:"Lsom adjntaater: h os befälhatvaren för ]{i id 

styrk:L: löjtnan te n g rcfl-e K C ron::;te<lt, h os lJefälhn.t\·[Lrc n för 

Bl:1 sty rk a: löjtnant 8. B. S undin samt h os bcvakning::;ehcfcn: 

löjtnant J. ~"-· F . Eklnnd . 

.\ngfartygen f-ikö ldrnön c,eh Karc ::;kola stl\ llas till es ka

derl' hden::; å Slockl wlnJs-cskadcrn fö r fogande för n.t.t und e r 

krigsöfningcn anyändn.t; af öfve rstritl sdo m aren oel1 bdällml'

hn.fy[Lrcn för Bli\ styrka och s kob fö r dettn. än1lamål fiirena,.; 

med i-:'toc kll olius·eskadern i \ 'ax lw lm den 30 innevarande 

månalL 
.:\:o ~8~ <..+. O. - Pansa rbåten Xiorcl s lm ll intagas i docka Cör 

nmlcr~ökniug n.f torpedtnbcn . 

11. .:\:o 4H4 E. f;. - Till reservofliecr~aspimntcr n.ntagas pft e tt 

:"t r fiiljandc sjökn.ptcnc r, niintli ge n : K. l' . 1\.nllande r. U. \\'. 

;\l olin, J. L. i"nndströ111 , E. Fag-erlind, Il. P. U. <..+mvcnl1 o r~ l 

Liiii'Cn~ticme, O . .:'\. lln.ll he rg, E. L. Ol s~on, O. Franklin An· 

<lcrH~on , C. W. H . \\'ö lli c r, O. Ul· rnand t, J. O. Berndl~son , 

K . J•: . l>cl' kOnlall, E. K:trbHon ::ltanle.l', E. \\' . 'l'c rn::;tröm , E. 

F. J lanssun , C. O. O. Llildillg, N. l i- . L. lle::;::;elinan, ::l. Krok, 

B. E. L. Lind och K . Il. K. Fmn ;~,6 n . 

1G. N:o t!UH li. O. - Onlcr 0111 tiden för nedhaland e af !JefiiiH

teekn et för c;;kade reh c fen å Rtockho ln1 s-es kade rn samt o n1 för· 

lilgg1• iu g a[ eskadern tilll1örande fartyg. 

17. ;\':o 4% (~. O. - Di fa ll till kontemmintl F. \V. Lcm11uan~< 

an h:'\l la n om ti dagn.rs tjäns tl edighet. 

lfl. N:o 4D7 (:0. (). - Order o m rustning af bandminefartyget 

,, 

" 

('unh ilcl oeh to rped båten K:o 7iJ för kade tterna,; öfnin gar. 

:'\:o 4fi!J «. O. - Order om in spektion af toq wdsko lan sa1nt 

oa1 fartygens för liiggnin g. 

:1\:o 501 G. O. - Kapten U. G. A. V. Flach skall f r . o. n1. 



Juli 1 !J. 
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~4. 

25. 

2ö. 

G. O. 1~101. - XXX. 

] 11 li~ta .-\.u gn~l i yara chef fö r 3 n>a !. ro~ k O lll ]la ni c l i ~l.. f. kom

mendörkaptell ~. E. A nd en ;so n. 

~ : o 503 tf. O. - Instruktion fii r ebefe n å kan onbåten l ' rd 

under gån g lill Carl::;krona efter S tockli o !JJI~·c~ l ; nd erm; upp

lö~ning. 

:K:o GU:J (r. O. - 1\: an oub;\ten Skng nl ot:h verk~t:u l ~fart,·get 

Han skula förläggas under reparati on samt kan onl>å tcn })i t;a 

i första hcrcdR!mp. 

N:o 5UG G . O. - - l'ansa rilåtame tillhöramlc ku~te~kad cm >< kola 

til lde las t il]f;illig sp rän gnin gö matc rie l. 

~:o 507 U. O. - Order att en utarbetad l'. ?d . ang·i\cn1k 

• 
kuall~tulJine nt; bcli;mdlin g skall lända t ill e fterriittel::;e. 

l'i:o 5 1(; G-. O. - Tillägg till in stmkti onen för chefen ;'t kor 

ve tte n Freja. 

.:\:o 521 G. O. - C hefen i't tu rpedkr.'·~:cmren l' ::; iland cr , kap

ten J. Eke lund , :;kall tillika vant divi sionschef för kn~tcska

tl e rn::; 2:a divi s ion. 

l\:o 522 (i- . O. - Trenn e af kus teslmtlerns offkerare t;kula 

deltaga uti och iil\·c rva,ra s prän gniug:u m c1l ti llfällig spräng

nings mate ri e l vid minafdelningcn . 

N:o 523 G. O. - För öfnwde af beväring::nnän, hvilk a in

ryek t vid Ca rl s krona station 1hm 3 samma m ånad och fö r 

h vilka plats ej kan lw redas å ku ste~lmd ern s fartyg, ska ll fn"m 

uch m ed de n 14 Angusti ti)l O(' li m etl den 27 Reptomber bil 

das en afdelning Carlskrona hcväringsafdelning, hvilken, fö r

lagd i närheten af Carl s krona, Rkall b et;ht af logem ont:-;far

t.ygen Stockholut oeh \'an ad iH samt kanun!Ji'ttarn e Urd uch 

Ve rdamle li varj ilmto e n st.ängto rped b:"tt Hk:tll tilldela~ afdcl 

llingeu ; k omm endörkaptcu E. (;. :\L Sehal e :;kall vara afdcl

uingst: ho[ för n ii tlltHl a afdclnin g or lt !ti ssa sitt boblstceken 

:\ logeme nts fartyget Stot:kholm den l± näs tkotmnaJHk AugnHti ; 

k a ptenen n. A. K raft Hkall t j P.n Htgöm såsom instruktiouRnlfi

co r å log-C !llent~fartygcl Stockholm; kaptenen l'riiL C. Gyll e n

stie rna skall vara chef oclt li.ijtna nten f riltOITC E. K. l'alul· 

~ti erna kommenderad officer å logem entt<far tygct \'anadi~; s:'\

so m instruktionsofficerare å :; i:,;tnilmmla fartyg- skola tjiin::;t

gö ra: kaptenerna H . J. T. Krook och J. F. Fribcrg, nn Llcr

Jöjtuantcrna L. Stacke ll , L. G. O. J;ohnkc, .J. l L Söder banm, 

G. O. Elliot oeh C. C. s. ::-ltael von H olstein; kaptenen R,\. 

Tlmrdin skall vara chcE samt löjtnanten fri lt . L. [{. von Stc

cl ingk och underlöjtnant C. ti. A. :C:ylvandcr kotmucn<le rad e 

officera re å kanonbåten U ni ; ,1, kanonbåten \' ertlanlic ~ ko l a 

::;åsom kommenderaLle officemrc tjiin:;tgöra: löjtnant .J. O. 

.T n Ii :.!7. 
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l~. O. HJO l. - XX .'\i. 

\\'al lonherg or il underlöjtnant I1. .T. C'hriNt . 

, . · ' Il ·· · ·· ' C t ~o n ; C'arl~ l · ro ·1 a 

Hta tt on !.1 hurand e t.JanHtC'man vid civi l,.; tat, .. · ' " 

1 • • Ln Hkal l kommen-

' e ras som fa r tyg;;mtend ent på logenH'lltHfartl'ae . \- . 

~ -21' (_' 0 T · . . ~ t anad1s . 

' :o u J " . - orpedm gem ören E. l<'. El inq l'i~. l skall Ya ra 

far t.~·gsin geni ö r tt torpedbåten i\l eteor. 

~:o 527 G. O. -- Till ägg till in strukt ion en fö r hii•Y~t 0 1 ' i''']. 

h.rtfl,ar en öfve r Carl skrona hevärino-RcRkadc r oc! 1 k tJ ."t .1. 
J
1
1 

.l 
b · ti CR"::t' C'l'll 

.'\:o 530 (l-. O. - Ny » Unrl e rv is ning för m anskapet vid flllt : 

(an , [l, ~jii man skap » Rka JJ lä nda till e fteniittc lsc i den m:l n 

den iildre upplagan af samma undcrvisnin<>siJOk utn"h 

:\:o fl:l.Jc (l-. O. - Und erlöjtn ant K fT. B~rgmark ·: k:~ll frå n 

O('h tn o<l d en l Oktober und er hans deltagande i kurs vid 

tek nis ka l1iigsku lan , vara pl ace rad på ::>tockh olms Htat ion . 

N:o 5:3() G. O. - :\.va Hnclringar i »Skjutins truktion fiir fiot 

tan, J r, ITalHlvapcn > skola infö ras i nii,mnr!a, ge nom G. O. :\:o 

i'1 1lj den l;'j J uli 18}!8 faststillida instrnktion . 

S:o 538 U. O. - Torpedbåtam e ?<: ri s G3 oelt G5 :;kola del 

taga i 8torkh olms-es lm<l e rns krigsöfning i s tilil et för torped

håtarn <) ~: ri s 7:) oelt lil , och skola beRilttningarna å dc förra 

öfverg;\ på dc senare torpedb{ttarn e. 

J\":o 540 G. O. -- K om m endiirkaptc n \\' . Elers s kall vara 

H !.ii! l d till s tation shofiii ha fva ren s i Stock hol111 för fog·ande int.il 1 

desf' an nan, stationen t.illhiimnde, r cge mentsoffi cerc.b lifvcr till 

gänglig. 

~:o 541 f+. O. Torpedhiitcn X:o 5 F>kall förläggas i l:a bc-

rrds kap. 

~:o 5-!4 <i . O. - E. o. k:unmarskrifvarcn O. A. Bergelin s ka ll 

1j iins tgö ra såsom fartygsintendent å loge mentsEartyge t \'ana

dis unele r d et<~ G. O. :\:n 523 den 26 Juli an!Jefallda expe

dition. 

l\:o f>4fj U. O. - Torpedbåtarne K nnwt sanit X:ris G.3, lj5 och 

G7 skola fnln ot h med d en 5 denne::; t illliiira Karl s krona be

vii ring:;eskaclo r och kustcskadc rn . 

~:o l'l4fl li. O. - Uivilingcniöre n A. 

If! dagar medfölja pansarb[tten ~ i ord 

><a rlJ<lte ns elek t ri s ka anordnin gar . 

F. Enstri\m m <"t nnd er 

för a tt taga del af pan -

:i:o 550 lT. O. -- Tillägg ti ll instrukti onr n fii r chefen i\ chefs

fartyget Drott. 

;\:o ö54 G. O. - Torpedbåte n ~:o 5 skall i st. f. torpedbii

ten l\:o 75 stiillas till chefenA å korve t ten Freja förfogand e 

.för kad ette rna:; iifningar. 

X:o ö51j lT. O. - Kapten .T. F. Fribergs och nnd erliijtnant L . 

Sta<·ke ll:; t.j ä nstgii ring :l lngc ment :;fa rtygct \'anadis s kall taga . ~ 
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<r. O. 1 !J01. - XXX JL 

:;Jn l1örj~1n först efter rtfslutandel af nu pågående expc•dition 

å tmn :;n rlJåtcn llildur. 

~:o r><>!) (T . O. - Öfyc rstcn A. F. Centervall OL·h knJll11ll'n 

dOrkaptcm O. Hccknwn skola in::;tälla sig i c;öt.euorg den Ii) 

dennes fiir att nilrvn.m vid ehc[cm; för :;jiifii r:; \·rt r:;de par!P

lll Cn tct in s pektion af kustn.rtilleriet:-; förlägg ningsp lats lll. n1. 

::'-i:o ;:,:)1 l+. O. -- Rex maskini~tor från Rtock !J o]n;s stal i1lll 

s l; oh a[reH:t till (1öteborg fiir att. tjä;;stgiira vid llC'sikt nin g·e n 

:tf pan:-;arb:Hen Dristigheten. 

);:u 5ti;l U. O. - lle:;ilttJlingsli,;ta Iiir pansarbCt!en Dri stighe

ten, n1. m. 

X:o i"l(iii (1. O. - Instruktion fiir chefen [t sistnilmn da pan 

:-;arlJi\L 

~:0 i",fi(i U. O. - Till 1jilnstgii rin g ii :;am m e pan~n.rlJ :'\!. bcor· 

dra~: kapten G . d c Brun , liijtn:1nternrt g rdvc H. Cmm;(cdt 

(wh :-;. B. Runtl in stunt ingeniiiren R. l':tuli. 

:\:o ii:i7 G. O. -- Tillstånd J'ör undurlöjtHant L. Rtackc·ll aU 

under tjilll:;tl edighut vi:;ta:; i Finland. 

);:o iitirl U. O. -- Löjt11ant .\. l+. af Kl orekers tjiln:,;1 gii rin g i 

flo t La11:-; :-;t.ab ,;kal l upphöra. 

:\:o i"•G: J l -;. O. -· Knptene11 frih. A . Jlcrmnlin tika ll fr. o. m . 

dtm l ~J dennl's nndcr kaptene n J'rih. L. ~t kcrhielm:; Hjlik om 

lll CJHloring tjlln~tgöra i ~jöfdr:;varl:ldep:trtcmcntct.~ ko mmallllo

cx pcdition och kapten C .. \ . J J. \"irg-in s kall fr. o. JJl . den 21 

dcmteH rtfg-å från ~in tjänst görin g i Htlll tll ltt expedition oeil 

t.i !!~vidare tjllnstgöra i flottans stab. 

Xo 510 lf. O. - Marindirektör C. f-;t uart skall deltaga i he

siktlling ar pan~arbi'ttc n Dri:;tighetcn. 

);:o ii74 l+. O. -- Bifall til l mrtrindiruktören g rc fyc Il . ;\. 

..\Iörnc r;; anhttllan at.t unde r tjiln~Llcdighct "/" - "/,o ftt v ista:; 

utrikes. 

:'\:o G77 n. O. - LogcmCJ![Hfartygct \ ":madi ~ ~kall l' j yara 

srt ln t],liktigt und e r fiire~t:\endc expedition. 

Y\:o 578 G. O. - Under b.1·ggnad varaJHle första Idas;; pan 

:,;arb:\tcn B s kall !Jiira namnet ;~ran. 

Ko 580 h. O. -- ), korvetten Freja under deltn f:ulyg~ ge

nom U. O. N :o 27G anbefallda expedition skall ancmlna;; i § 

ti3 af regle m ente för ,;jiimans ldrc ns ;;kolor fört>skr ifvc n knrB 

för B:c klassens ;;jömän, matrosa[Llclningen; hvilka HUJ!l ;;kola 

komm e nd om s till nilmncla ];nn; m. m . 

N:o 581 G . O. Om ökning a[ ];{)]·vetten ]<' re jas hcsilt tnings-

lista. 

:\:o, ''8:2 G. O . -- Knptcn II. < iulda sk all inst.lllulantle !Jij~t i 

.\ug . 

,, 

(:. O . 1 !JUl. - s:\:); 111. 

ilmncn:t >Tt1Ckling » och > Rkepp~nJtlliii 1·er > h• ;1te1-,., <Jt'lt 
11 C'X;'lJHi -

li Cr:t dc lmdl'ttc r, som s kola afliigga officer~cxrtnit'JJ. 

1fi. :'\:o i'1Hii C+. O. - ,\ntal underhcfi1l m·h genten~k:cp ~om fr:"tn 

f.:tock holms station skall knnlm cndem~ :T kon' l'ltl'n Frc•jn 0 ,.iJ 

k[LJ!Oll IJ:1 ten S\'cn~k~n ncl . 

:\:o 51:)7 ti. O. -- 1-iijtn[Lntcn vid liiit:t Lifgank :\l. ll . F. Fal 

kcn !Jc rg m<"t d cltrtga i kn ,;te~ kad crns öfningar ~antt vam em

barkenttl å panHarbåten :'\ionl. 

17 . :'\:o f>~() (~. O. - Kapte n D ... ~ . Kraft ><kall afg{l fdn sin 

tjiim;tgöritl g 1t Jogc ;nenh;fartygct f-;tuckholm or:il tr. o . m . de n 

~O denne~ tjiin~tgöra :\ flottans Y:trf i Carlskl'ona. 

l ~J. N:o 5fl2 K S. - En stångtorpedbåt skall tillde las logcml'n ts

rrtrlygct YanadiR under pågående expediti(Jn . 

.\!:o 594 (1. O. - Inspektion af mineringsafdelniugc n srtmt 

o;n materielens förläggning . 

.\!:o ft~Jii G. O . - Af:-;lrtg i't kommondiirknptcn K r.mscv itl': 

:tnh:'tllan om tjilns!.ledig hct. 

:20. ~:o 5% (r. O. - :'lliningcniör L. E. .hfc lt :-;kall d eltaga i af

pro[ning af skärgånlstclc[onlllatericl. 

;\f:o u!Ji:l tr. 0. - Tillstånd för verkmilstaren vid Koc:krtnlS 

ve rk:;t:vl , Nilsson, att medfölja p:m:sarbåten Dristigheten. 

N:0 5!19 G. O. -- J.nsp ck1ion af dctt för skcpp:-'gn;,;sarnrs ii[

ning utrustad e rtfdl'lningcn ::;amt om fart'.vgens förliiggning 

m . m . 

23. ~:o G05 G. O. - Kapte n .T . .\!orclcnfelt s kall tjiln::;tgöra Ct pan

sarbM.cn Dris tigheten i st. f. kapten G. dc Brnn, ltvilkun p{t 

g rund af :;jukdom från denna k omm enderin g afgår. 

:1-1. X:0 tiOS G. O. -- Kapte n C. A. Virgin skall ~Ulllrts till d;cfrn ~ 

för general:;tabc n förfogande t'r. o. m. d en 2G dennes t. o. 

m. d e n 30 September i och för r cv idc ri11g af inom niinJIHln. 

s tab befint lign lmndlin gar rörande v [t ra vattenkommu ni katio

ner~ boskal'fcn!Jet m. m . 1\ngfrtrtygl'l Karc skall härfC•r stiil 

l rt;; till kapton \'irgins fiirl'ogando. 

:!G . ~:n Gll (L O. - Afpoll cttering den 7 f-Jc ptc rnbc r al" d c l"iir 

extra kad etternas och a:;p imn ternns nnd c rvi s ning :"t knn·ct t<> n 

Sn.ga kommeml c rad c offlecrarnc. Öfningsbriggcn UlaLlrrn för

liigges i :!:a hcrcdti kap snrnt sti.dlcs ti ll s tationshcfiilllal"varcns 

i Garlskrona i'ör[ogantlc för matrosernas och skcpp~goRsarn es 

iifningar. 

~~- X:o t)li\ <+. O. - Om antalet untlc rol'fiec rskorpoml cr inom 

C'IHkra af e ldarC':tfdC'lnin,gcn s y rkcsgrrllar i c: kc nnder i'u·t't. k:tn 

1\llaH, må d et i"iir d en n.ndra .l'l'kcsgTrn e n hc:s!.ilJ•HI:t antalet i 

"nmma m:"tn öfvt•rskritlas. 
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Aug. 27 . ~:o (jl4 G. O. - llandmincfartygct G unbild skall II C'n ! :l 

28. 

\!!l. 

" 
30. 

" 

31. 

Sept. 2. 

" 

1-icptcmber förcnrts me<l kus teskrt<.l e rn. Kapten L :\nnnan 

s kall vrtra chef och löjtnant E. Ed elfclt komm e!l(le rad uflieN. 

:'\:o ljJ;:J U . O. - Kommendörkapten r\. Chri s te nson s kall fr . 

o. m . 28 dennes vant inlmllad för öf rig tjän s t vid s tationen. 

); :o ljl!J G. O. - Instruktion !'ö r ch efen ii hrtmhniucfarty[.!;C't 

Gunhild. 

);:o (j21 G. O. - Bifa ll till hikare::; tipen<liaten V. L. i\rolJL'rgs 

rt nhållan att för s tudi e r få vi ::; trts utrikes. 

Xo G\!2 G. O. -- LUmren i fys ik vid sjökrigs hi.igsko lan , civi lin · 

geniuren A. F . Enström må, för rttt ombord tagrt del rtf dc 

e le kt.rote lmi Rka rtnnnlningar, :::;om d e rHLilcles fi.nnas infiird:t, 

m edfölja kusteHkade rn under Lles:::; föreståemle krigsöfnin g oc h 

för n llmnrlrt ilndamiU embrt rkera å pansrtrbåtc n N ionl. 

.:'\:o GU K S. - C hefen för torpedd epartementet i Carl::;kron rt, 

kapteu K. li. A. P:n Hoscn svilrd slmll stälifts till III<Uinfiir

vrtltuingem< förfogrtnde . för rttt deltrtgrt i besiktningen al' pan

~arbåten Dristigh etens t orpedtuber. 

~:o G28 {·L O. - }._[pollettering fll en <lcl und er befi ll oeh 

manskrtp fr:'m logements fartyget Eugeni e. 

~:o G29 Ci-. O. - Torpedbi'ttamc Rris oc:h Stjernrt Rkolrt skynd

srunt klargöms fiir att i s tililet för torpe(lbä t:trnc Ulixt 0(:1! 

:\J eteor ingå i knsteskadcrn; si:;tn ilm nda to rpcdi>:\tar s kol a R:"t 

fort ::;ke kan afgå till Carbkrona och där ofö nlröj ligen r epfl

rems srtmt sedan fö rHlggas i första beredskap; d eras be><ätt

nin g:ar skol:t öfve rftyttas å torped J,åtarne Bris och 1-itjen;a. 

X:o li:J2 G. O. - Antagning rtf Hkeppsgossa r enligt bestäm

melse rna i Ko11gl. brcfvet den 21 Decembe r l !Jt:O § 1 punkt 

d) skall umlcr innevarande måna<l, med börj:tn dun 1li, ilga 

rum å följand e plrttsur : Askersu nd , Karl::;tad , Kri,;tinehamn, 

Örebro oc h Vc~ terås; sammanlagda a ntalet s kcppsgossrtr , som 

<l nämmlrt or te r må antagrts, U r icke öf\'Crstiga 30; :;:"t

som antagningsW rrilttrtre skall tjilnstgöra kapten C. ~\. . O. 

Molin . 

Ko 1;33 G. O. - Bifall till kapten 1T. Krooks an hå ll an om 

tjilnstledighet. 

:N:o G34 G. O. - Instruktion för c:hden å torpedi.Jåtc n Dlixt. 

X:o 633 G. O. - D:o för d:o å d:o Meteor. 

:\':o (j;3(j G. O. Kapten D. A. Kraft skall fortfarande och 

intill utgån gen af denna lll :"tnad tjänstgöra ~~ f-l ottans varf i 

Carlskrona. 

~:o G37 G. O. Förste batrtljons!Ukflren C . . J. A. Kjcll!)(' rg 

skall vid antagnin gen af >< lwppsgossar bitriirla rt n tagningsfi.ir-

riitt:tre n. 

:-icpt. \!. 

B. 

4. 

fl. 

6. 

]i). 
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:;: ;(, (i:JH \i. O. .H slag :'t undcrli!jtnanten i lluttan,; l'l'<'<Nv 

.\ .. L . B. BcHrages fllliHlllrtn att lJiifya kOillllleJHlcrad o·cnUJil -

g-å 1nin;;kolan s h cfills knrs. ,.., 

S:o ö±O G. O. - llyggmästaren Yid CarlsJuona ~tation, frih. 

S. Sparre ~ka ll in~täll a sig i Stod:h olm oeh anmälrt sig []{)8 

ötvenlircktören . 

~:o GH U. O. - För Ey.llande af p::tnsrtrllåten DriHLig!Jelcns 

lJesil tlningsiista s kall erford erlig ma,;kin- och elllarcpc rson:1l 

[rån kon·ctte rna Freja och Saga afpollettems. 

\":o GJ5 U. O . -- l(aptcn C. C .• \ .. l•'allenins skrtll under kap

ten J. C+. J ~ k e lnndH Hjökommendcrin g u töfva c!Jef:;slmpet för 

to rpcdd eprt rtcmentct vid flottan::; station i RtoddLOim. 

N:o (i51 G. O. - 'l'illstånd fö r en in geniör fri'm Limiiiolmens 

Ycrbtad och en elektri sk montör att medfölja pansa rbi'tten 

Dri ~ti ghetcn. 

::\:o ö52 (T. O. - KcdanniLrnndc offteerare skula tjänstgönt 

vid den kri gsöfnin g med ku.;teskadern, ;;om Rkrtll ilga rutn 

<l en 2-! -21 samm a månad: s:"tsom öfverstriLI::;domarc· ltö,ste 

hefäliJafnwen öher kustt>skrtdem, konterrtmiral C. :!\I. II~ge l 
man ; silsom st ridsdomare: k ommendörerna C. O. Olsen oc:lt 

O. Lin<lbom; såsom IJefiilhafvrtre för de mot hyarandra ope· 

re rand c s t:nkornn: för Blå styrlm: komm endör N. G. Smill 

ström oclt fö r ]~öd styrkrt: flaggkaptenen, kommendör J. \V. 

L. :-:idncr ; såROlll !Jeyakningschder: å Gotland: kommendör

kapten i flottans r e::;e ry C. "\ . K Jljt>lm, i Stockh olms södm 

sblrg:hdsomdtrle: kapten S. A. ~att och Dag; såsom adjutan

ter: hos kotnnl entlöt·eit C. O Olsen, kaptenen [rilt. U. C. K . 

Sparre, hos k onun emlören O. L inLlbom kapten C. F. \V. Hi

IJc n, h os bcflilltafvarcn fiir lllå s tyrka, löjtnanten g refl-e C. 

. \. Posse, l t os bcfäl hrtharen fö r Rö< l styrka, löjtnant C. L. 

de C' ltrtmps, ltos bC'vakningseltefen å Gotlflncl, löjtnant C. A. 

H0mström och hos bevakningschefen i StockholmH sötlra skär

g:"tn1 , löjtuant A. dc Brun. 

N:o 051 G. O. - KfllJOnbåtamc Uni och \ 'cnlandc skola uH

der kustcskadcm~ före~!t'iendc krig~öfnin g stilll as till l1iigsLe 

l!efilllta[yarcn~ förfogande för rttt af öfver:;tridsLlomaren och 

s tridsdomaren vi([ Röd styrka användas, och den 22 inneva

rande månad förenas med kusteskadern i Saltsjöbadcn. 

X:o G57 G. O. -- De i ltög:;te lJefiillmfyarcns stab under årets 

kusteskader tjän~t.göralllle flaggadjutanterna, ka11tenen grcfyc 

C:. ~\. \Yaclitmeistcr o<.:l t lujtnant C. L. dc Charnps sk ola, i 

och för n t:w belaudct af general rapporten öfve r nämmla eska

der, ställas till högste befälhMvarens fö r fogande. 
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JO. K:o G58 G. O. - PausarbMen Dri~tigbeten skall efter an

komsten till i::ltockholmR :;tation utg:'\ på omkring 14 dagars 

expellition för verkställande af profning af lll:t~kinericL, ar

tillm·iet och torpedutskj u t ni ng:;apparaterna, nt.tn.gande n. f 1:>\'ting

uillgsratlier, utrönande af kolförbrukning m. m. enligt pro

gram och närmare föreskrifter, sou1 marinförvaltniugcn äge r 

meddela. 
1\:o G5!J G. O. - Afpollcttering af reseryofficerare och reserv

officersaspiranter från fartygen. 

ll. N:o 6GO G. O. - Tillstånd för viss::t ]evcmnsomlmd att litetl

följa å pansarbåten Dristiglictons pruftnrer. 

12. 

" 

13. 

N:o 66 1 G. O. - Kanonbåten Alfhildskai! Ull<ler l1ög;;t H 

dagar utgå på Hjömätningar i Carlskrona skärgård; tre '''in

Lire ängslupar Rkola under expeditionen stilllas till chefen" fl 

kanonbåten födogan<le. 
K:o 6G2 G. O. -- Högste befälhatvarens öfvcr kn;;teskadem 

befälstecken skall nedhalas den 30 dennes och samtidigt äfven 

divisionschefens å torpedkryssaren Psilamler. i::lamtliga kust

eskaderns fartyg skola förläggas i 1:::t beredskap, med undan 

tag för torpedkryssaren Clas Uggla och handminefartyget 

Gunhild, hvilka skola förläggas i 2:a beredskap. 

N:o 6G3 r.;.. O. - Angslnpen FilröRund må användas för be

vakningschefen å Dalarö under kusteskaderns krigsöfning. 

:N:o G64 G. O. -- Tillägg till in;-;truktion för chefen å pan ~ar

båten Dristigheten. 
N:o G65 G. 0. - Instruktion för ch efen å kanonb(ttcn Urcl. 

K:o GGli G. O. -· D:o för d:o å ll:o Yerdande. 

N:o 667 G. O. - I frågil. om station sbofälhahame meddelad 

rättighet att mcllgifva af vi kelser fri'tn bestä11 llll el~erna u m ord· 

ni ngsföljden mellan kursema i exercis- och umlerbefälssko

lorna för l:a kla:;sens sjömän af matrosafdclningen m. m. 

N:o 6G!J G. O. Inspektion af Ca riskrona heväringsafdeln i ng. 

m. m. 
K:o 670 G. O. -- Löjtnanten grcfvc .R. OronstoLit skall den 

14 dennes afpolletteras fdm pansarbåten Dristigheten och 

löjtnant T. A. ~issen där tjänstgöra fr. o. m. den 15 dcnues. 

N:o G71 G. O. - Löjtnant C. L. T-\cy skall ställas till varis

chefens i Carlskrona förfogn.nde för att besiktiga hos svon;;ka 

aktiebolaget Sicmens & Halske i Stockbolm beställd telegraf

kabel. 
N:o G72 G. O. -· Torpedbåten K:o 75 skall i stället för tor

pedbåten N:o G3 ingå i kustoskadorn, och den förras besätt· 

ning öfvergå på den senare. 

~ep t . 

" 
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l.J. :N:o G73 G. O. - Kallon],Uen Edrla sl;all fr. n. 111. den ltl 

denne;-; och intill tiden för kustcskaderm; upplötming yara 

stHlld till stationf:lbofälha[varens i Carl;-;krona förfogande. 

,, 

Kaptonen g refve JI. W. Hamilton :;kall yara chef Ol'!t 

undcrlöjtnaut H. J. Ch ri sterson kon11uendcraLl offil'l·r ii ka

nonlJåten. 

~:u G74 G. O. - Chefen å kurvetten Freja skall l1issa sitt 

befälstecken den lfi OJ;toiJer och korvetton skall i111ni\m;lms 

den 26 i s:unma månad. 

lti. N:o GIG G. O. Ökning af besUttni11gslistan W r pansarlJ:"iten 

18. 

l !J. 

20. 

Dristighetcu. 

l\':o tiSO G. O. - Bcstänuncl,.:er i fråga on1 viimpliktigc som 

önskft antagils vid fl ottans sjömanskår. 

:l:o GS2 G. O. - Den vid Finnboda för öf\·crvflkuude af ma

skinarbotena å pansarbåten A. aJJSUillcle fiaggmaskini~tcn 111:'i 

medfölja pansarbåten Dristigheten å dess proftnrcr. 

:l:o 68:3 G. O. - Ingcniör T. <.T . 1-Cnö;; skall t. y. uppeliålla 

iugeniör T. G. Nystellts lUrarehofattning i nnderbefälsskol:m 

i Carlskrona. 
:"/:o 685 G. O. -- Afslag å underlöjtnantens i fiott:ms resen· 

A. G. Berggren aubållan att blifva kommenderad till minsko

lans bcfäl~kurs. 

X:o 686 G. O. - Tillåte.lse för representanter för pressen att 

mcdföljrt kusteskadern under denna::; förestiiende krigsöfning. 

N:o 689 G. O. - A fpollettcring den l Oktober fr:'in kusteska-

derns fartyg af on del officerare. 

N:o 690 G. O. - Till tjänstgöring vid flottan under td :"trs 

tid från och med den l Oktober hafva inkallats: 

å Carl.~krona station: res~n·underlöjtnantcrna J. S. Il o! l

ström, C. F. Solilgren, K. T. fAll'SSOIJ, ll. N. Uingqvist, G. F. 

Ulrikscn, T h. ::\lcycr, G. O. Lange och E. Gli r. Edson ; 

å Stoeklwlms station: rcser\'liijtnantenHt C. H. Boustedt 

och J. G. Bergström samt resernlllderlöjtnantcrna J. A. G. 

Broms oeh C. F. G. RidderRtacl, äfvensom under ett :hs tic! 

underlöj tnanten i flottans resen· ,J. R. J. Ciemzoll. 

N:o 69:3 G. O. - - Tillstånd för artilleristabsofficeren, kapten 

L. Sparre att öfvorntra profskjutningen Olllborcl å pansarbå
ten Dristigheten. 

.:\T:o 695 G. O. -- Yi<l karlskrifning af sk0ppsgnssar inneva

rande månad Rko.la a( dc karlskrifuc 3/o tilldelas Carlskrona 

och 2/o Stockho lms station, hvarjiimte af do karlskrifnc ' / •; må 

anställas Yid annan afdelning än matrosafdelningon. 

.:<:o 700 G. O. - Tillståntl för öf,·eringeniör "\..F. II. Silfversparrc 
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23. 
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2G. 
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och löjtnant C. G. ·wahlberg att öfvervam pro[,.;kjtttningarna 

m ed pan;;arbåtcn Dristigheten~ kanoner. 

J\:o 702 l+. O. - :Marindirektörerna O. R Lundbe rg oel1 C. 

Stnart sallit mariningeniören "-\. von Eckcnnann s kola ,-e rk

ställa undersökning af pansarbåten OclciJS skador. 

N:o 70i:i G. O. - 1\:anonbiiten Alfhilcl skall förläg"gaK i l:a 

berecl~kap och afmönstras. 

N:o 714 G. O. - Till tjiinfitgiiring vid fiotLan unde r två :'u-s 

tic! från och med lien l Oktober ilar inkallatk: :1 f-ituekholnts 

station, rese rvunderlöjtnant F. IV. Kylberg. 

.l\:o 715 G. O. - Bifall till löjtnrmt H. af 1\:lerckcrH anltiUlan 

om ntril,es tjänstledighet. för äktenskaps ingående ot:h t.ill

sti\,ml för honom att Yid brölloppet bära uniform. 

~:o 71G G. O. - Tillstånd tör rescrvnnderlöjt.nantcn G. T. 

Lysandcr att entott.aga och bäm riddaretecknet a[ spanska 

orden >:'>Ierito ~av:tl > , 1:a klassen. 

N:o 717 l1. O. - Den !to~ Bergsnmls m ekanisk a yerkstacl,.; 

aktiebolag unel e r hYggnad varande pansm·båtcn A Hkall lJiim 

namn et \Va~a. 

K: o 71 R G. O. - Order för chefen :i kanonbåten Sven sk

sund att från Ud tlcnllla transportem heväriugsmiln till. deras 

hemorter. 

.:\:o 720 G. O. -- Chefsfartyget Drott skall förhlggas i l:ft !Je

red~kap oclt afmönst.ras; l':tpl t'll<'ll grofve P. Hamilton ~kall 

vara sekond och löjtnant K 1'eyron kommcmlcratl ofJ1ccr 

st.. f. kapten C. C. l•:ug~_lröm och liijtnaut B . von Sydo11·. 

N:o 722 (i. O. -- Pansarb:ltcn 'l'!Jor skall int:tgas i <locka 

Stockholm. 

N:o 728 G. O. -- Onler ang:knde kaptenen vid Cad skrona 

artillerikår frilt. TI. Wrangeb instiillelse till tjilnstgöring i 

fiol t ans stab. 

~:o 72!) C1-. O. - Faststilllclse a[ undervisningsprogmrn fiir 

sjökrigshög::;kol an . 

N:o 732 {1. O. -- Fart.vgsintendcntcn å korvetten Freja, kam

marskri[varen R. C. T. Näsmau , ~:;ka ll in::;tälla sig i Carls

krona den 10 Oktober för förberedande m·hetcn i ot:h [ör lwr

vcttens utrustning. 

~:o 735 G. O. -- \ "id :tntagning af skeppsgossar den :30 tlen 

ites må antagas: vi<l Carlskrona station 4G ot:h vi<l Stock

holms R[ation i)Q. 

N:o 737 (~. O. - Che[cu ,i, panHrtrbåteu Thor, kommcmlör

kapten S. von Konow, skall oförd röjligen a[resa till Carl s

krona för att i egenskap af chef för skeppsgossekånm verk· 

N e p t. 
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stilila antrtgning af sk<'ppsgossnr srtmt därefter och senrtst d<'n 

4 nast.IIJ.~tnm~:u~<le Oktober afrcsa till Stockholm fur att :lter

trtga betalet a fiimtllii.tmHla p:cn~n.rJ 1 :tt-. 

N~o }40 :+. O. - _ IHstrn:dion för chefen :l kon'cttcH Yrejn.. 

N.o 141 (_,_ O. - l-.anonlmien RvenskN UtHl Kl,all ttt.en-:i.nda till 

Cad~kronn. och p :"t :Hcrfiinlen vara Nl'illl t1.JJ J· -] " 1 
. '•- '- •· · L l\ti'Ogr:lll:--i\:1 

kotllllliS~ionen~ fiirfogaHde. · · 

~:o 742 (l-. O. - I\l'pollcttering af en del unc\c>rbef'ill Of'h 

manskap från pansn.rh{tten Th or. 

N:o 74-1 U. O. - Löjlnrtnt K. No ren •dm!! den 1 Oktober rtf

pollettcms fn:tn pansarh:Hen Nionl. 

?\:o 747 <.+. O. - Prtusarbåten Dristigheten s kall e[ter tttn

komsten till ~tatiunen fiirläggrts i 1::t berccl~knp ol'h :t[

mönstrnN . 

~:o 740 G. O. -- Löjtnrtnt. E. E. \Vablbe rg sbl! stiillas till 

lltrtrinfurvaltnin gt' nN förfogande för att und er erfo rderlig tid 

<'mellan den 15 Oktober och 31 December innevarande ä r 

öfvervnk,t tillverkningen af :;amt besiktiga hos sk[mskn bom

u ll shn tfabriksrtktieiJolagct beställda torpcdla<ldningar. 

N:o 7[ll Ci. O. - Till t.jllnstgö ring vid flottan fnln och me<l 

den 7 dennes till och med den 30 September 1803 h:tr in

kallats tt Carlskruna :;tn.tion reservlöjtnanten N. JJ. Sabc lfclt. 

l'i':o 753 <.1. O. - Bostad skall i kronans hus i Carlskrona 

heredas för 18 <'xtm krtdcttcr jilmte för dcrrts utbildni 11 o- kom

menderade t\"[[. officerare under den tid dc före cmba:kcrin

gen å korvetten Freja vistas i land därstädes. 

N:o 157 G. O. - Instruktion för chefen å prtnsrtrb:lten Thor. 

N:o 758 G. O. - Löjtnant S. B. Sundin skall tjiinstgöm tt 

korvetten Freja tmtler rless före~tåcndc exped ition. 

N:o 7!i1 . G. O. - Andringar i '' Unden·isni ng för mrtnskapct 

Vtd flottan, li, sjörnansskap >. 

::\:o 7G7 G. O. - >Handbok i praktisk n:t\'igation > af Erik 

llilgg skall använ<la::; yid nnderyisningen i nrtvigation i nn

derbefälsskolans allmiimm klass i stililet för >.:\avigationcnN 

första gmndcn af .K Mxchcl. 

~:o 7GU G. O. - Generalorder Ko 73G den 21 December 18U:2 

::;kall nppltöra att gällrt. 

.Jii:o 775 G. O. - Löjtnrrnten 1·id CarlHk rona mtilleriHLr grefve 

:\. F. Posse skall fnin oeh med den 30 dennes och tills~'idare 

tjllnstgiira vid artilleridepartementet å Yrtrfvet i C:ulskronrt . 

~:o 778 G. O. - Bifall till liijtnant U. ar Klcrcken; anh:lllan 

Olll i:i llagars utrike::; t.jilnstlcdighct. 

N:o 77D G. O. -- Torped!J,H.en Komet skall förlliggas under 

rcpamti on. 



Okt. 

,. 

15. 

l G. 
17. 

Hi . 

21. 

:22. 

:23. 

G. O. 1901 . - XL. 

N:o 781 G. O. - Bifall till reservlöjtnant C. L. Schollin s an hål 

lan om ett :\rs tjänstledighet för idkande af utrikeH ~jiifart.. 

N:o 785 G. O. - Chef~Eartygct Drott upplägges. 

N:o 7SG G. O. - Öfverstcn A. F. Centervall skall för sär

skii Llt. uppdrag afrcsa till Carlskrona sa mt cfLcr sluta<l förr[llt 

ning :Hcrvända till Slock holm. 

N:o 78D (<. O. --- Tre torpedmästare fr{m Carlshona Hkol:c 

under omkring 11b dagar tjänstgöra å Stockholms vurf. 

;\ :o 7~J3 U. O. -- Bifal l till underlöjtnant L . Staekcll s anh[tl 

l:tn att uneler an gifvcn tid få vistas utom riket . 

N:o 7D7 G. O. --- Ord er om tid fiir befälsteelmcts hi ssunde :"L 

samt inmiinstring af k anonbåten Svcnsks uml. 

N:o 788 G. O. Instruktion för chefen i'L kanonbåten Svet, ~k-

snnd. 
~:o 802 G. O. Redogöraren [L kanonbåten Svensksund skall 

in ställa f!ig i Carl skron a den 27 im1c1·arandc månacl. 

N:o 803 G. O. - En und erofficer, artilleristatcn, slmll sbllas 

ti ll marinförvaltningens förfogamlc. 

::S:o 804 G. O. Place ring af nyutnämnda reservofficerare på 

stationerna. 
N:o 805 G. O. Bifall till reservunderlöjtnant C. D. II. An-

dcr~l:lons anhållan om 3 års tjänst.l e<ligbet för utrikes sjöfart. 

2-1. ?\ :o 807 G. O. - Kommendörkapten O. G. R. von l"eilitr.cn 

samt kaptenerna A. B. Jucl och O. C. Engström stiillas till 

marinförvaltningens förfogan<le. 

N:o 808 G. O. - Tillägg till instruktion fö( chefen å kOJ·vct

tcn Freja. 
N:o 814 U. O. -- Tre r eservofficersaspiranter skola utbildas 

för mintj ilnst. 

:!G. :1:\:o 818 G. O. - Kapten C. (1-. Kempff skall för särskildt 

uppdrag tjänstgöra i fiottans stab. 

N:o 8 1~) G. O. - Torpedbåten Orkans däckstub må i och !ör 

vissa fö rsöksHkjutningn.r a1wiinrlas vid torpedskjutningsbron i 

Carl ~krona . 

28. -:\:o 822 (i. O. - Kanonbåten I~ota skall ställas till varl's

cbefens i ~tock holm förEoga ncl e ; l~ommendering af chef och 

officerare, fastställelse af besättningslista m. m. 

2!!. N:o 820 G. O. - Bifull till rcscrnuulcrliijtnant Norrthons 

anhållan om tjilnstledighct under augifvcn ti<.l för utrikes 

sjöfart. 
N:o 82G G. O. - Ang~lupen F. b. oeh transportpråmen N:o 

l J\1. K. P . ~tllllas t,ill varfschci'cns i StocJd,olm fiir[ogande 

under samma tid som kanonbåten Rota. 

Okt. 

Nov. 

" 

" 

" 

30. 

l. 

2. 

" 

G. O. 1901. - XLI. 

N:o 827 G. O. -- Logementsfartyget Eugcnic skall , scdun det 

apterats till kasernfartyg, under angifna tider ställas till sta

tionsbcfälhafvarens i Stockholm förfogand e. 

N:o 830 G. O. - Bifall _till amiral J. 1-Higgs anhållan om 

tjänstleclighet den 3-10 November. 

:1:\:o 831 G. O. - Bifall till läkarestipendiaten F. G. Asks an

hållan om två månaders utrikes tjänstledighet. 

N:o 832 G. O. -- Bifall till reservunderlöj tnant Th. -:\orlan

dcrs anhållan om 3 å rs tjänstledighet för ~jlifart . 

N:o 8B3 G. O. - Bifall till r eser vunderlöjtnan t S. J. bbcrgs 

anhållan om tjänstledigbet f rån elen l November 1!:.101 til l 

och med den 31 December 1904. 

N:o 83G G. O. · Fastställelse å modell t ill pclerine af im

prP-gneradt tyg, skolande pelerinen senast den l November 

1D0:2 vara af alla kadetterna anl:.tgd. 

N:o 840 G. O . - De nyutnämnde unelerlöjtnanterna placeras 

till tjänstgöring vid fl ottans station i Carlskrona med instiil

lelscdag den 8 Kovember. 

:1:\:o 841 G. O. - Underlöjtnanten i flottans reserv S. F. Berg 

placeras å Oarlskrona station och underlöjtnanten i sam ma 

reserv H. \Vessel å Stockholms station. 

4. N:o 842 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall den 7 inneva

rande månad ställ as till Rikselagens revisorers förfogande. 

6. N:o 845 G. O. -- Order om tillsättning och entledigande m. m. 

af sjörullföringsbefälhafvare och deras biträden m. m. 

7. N:o 846 G. O. - Den uneler byggnad varande pansarbåten 

C skall bära namnet Tapperheten. 

N:o 847 G. O. - Läkarebesiktning med vid Carl~krona artil

leri kår tjänstgörande officersvolontärer skall liga rum elen Hl 

innevarande månarl. 

f!. K:o 8J~J G. O. - Chefen för Hottans stall skall beordra en 

officer att biträda cu kommittc med uppdrag att verkstiill a 

omarbetning af nu gäll ande föreskri fte r i fråga om undersök

ning af de värnpliktiges duglighet till krigstjänst. 

N:o 851 G. O. - Bifall till re:;ervunc\erlöjtnant Th. Rinmans 

anhållan om tre :'h-s tjänstledighet för utrikes sjöfart. 

18. N:o 865 G. O. - Kommendörkapten S. von Konow skall af

resa till Stockholrn för att inställa sig vid krigsrättssamman

träde elen 26 November. 

N:o 866 G. O. - Bifall ti ll kapten J. Fribergs anhållan om 

tjänstledighet för hälsans vårdande från och med den 1 De

celllber 1901 till ocl1 med elen 30 April 1902. 
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" 

Dec. 

" 

" 
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22. K:o 873 G. O. -- Fördelning af enligt stat för kustartilleriet 

förekommande löner för manskap för år 1902. 
N:o 874 G. O. - Fördelning vid uppsättning af i kustartille

riet befintliga officers- och underofficersbeställningar i stam

men. 
N:o 875 G. O. - Fördelning af stammanskapet vid kust

artilleriet i regementen, kompanier, yrkesafdelningar etc. 

N:o 876 G. O. - Föreskrifter rörande manskapets vid Carls

krona artillerikår öfverflyttning till Carlskrona kustartilleri

regemente. 
23. N:o 877 G. O. - Unelerofficeren af andra graden, styrm::ms

staten, C. A. Olancler skall afresa till Stockholm för att elen 

26 November närvara vid krigsrättssammanträde. 

N:o 880 G. O. - Korvetten Freja skall på grund af i 

Alexandria uppträdande pestsjukdom ej besöka denna plats 

utan i stället Smyrna. 
25. N:o 887 G. O. -- Bifall till kamreraren J. E. Lagerholms an

hållan att under semester vistas utrikes. 

29. N:o 894 G. O. -- Fastställelse å ändringar i Reglemente för 

flottan. 
3. N:o 897 G. O. - Kommendörkapten C. E. Ulff skall fr. o. 

m. den l J::muari 1902 fråntriida och kommendörkapten J. ,V , 

Lannerstierna tillträda befattningen som ledamot i undervis

ningskommissionen och beväringsbefälhafvare i Carlskrona. 

N:o 8fJ8 G. O. - Den till nybyggna<l vid Kockmns mekani

ska verkstads :tktiebolag anbefallda pansarb[tten skall tillhöra 

Carlskrona station sa,ut bära namnet Manligheten . 

N:o 000 G. O. -- :Majoren vid Carlskrona arLillerikår K. Vir

gin skall för särskilclt uppdrag afresa till Stockholm samt 

,]ercfter återviinda till Carlskrona. 
5. N:o D02 G. O. - Tillstånd för manskap, som på frivillighe

tens väg uttagas att vid jul och nyår biträ<la vid utdelning 

af t elegram, att bära af telegrafverket tillhandahållet igen

känningstecken. 
N:o 904 G. O. - Tillägg till uniformsbestämmelser för reserv

officersaspiranter. 
G. N:o 907 G. O. Pansarbåten Oden skall förläggas under re-

paration. 
N:o 908 G. O. En sergeant vid Carlskrona artillerikår skall 

afresa till Stockltolm för att tjiinstgöra i chefens för kustar

tilleriet expedition. 
N:o 911 G. O. - Kanonbåten Alfhitels bestyckning må t. v. 

icke tagas ombord. 

Dec. 

" 

,, 

G. O. :1001. - XLIII. 

7. N:o D13 G. O. - .K ommendörkapten A. Ekström skall någon 

aE de första dagarna i Januari Hl02 al'rcsa till S:tPetersbm g. 

1\:o 814 ll-. O. - Direktören vid mariningeniörstatcn C. Stuart 

Rkall för särskildt uppdrag afrcsa till Carlskrona samt diir

efter återvända till Stockholm. 
9. K:o 915 G. O. - Officer i flottans reRerv, tjiinstgörande i 

lotsverket i annan egenskap än lotskapten eller lotslöjtnant, 

skall äga rättighet att biira uniform. 
N:o Dl~J G. O. - - Pansarbåten Göta skall den 19 innevarand e 

månad vara förlag<! i första beredskap. 

N:o 820 U. O. - Angfmtyget Sköldmön skall upphiggas. 

K:o 921 G. O. - Diverse öfvergångsbestlimmelser för uniform:; 

bäranlle vid kustartilleri et. 
10. K:o 923 G. O. - :Vrinkabclbåten Lägg ut må umlcr vissa 

ti<ler år 1902 ställas till varfschefens i Carlskrona förfogande. 

11 . N:o 824 G. O. - Order om stab till chefen för kustartilleriet. 

12. N:o ~)27 G. O. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 

att medd ela kustartill eriregementena dc ämlrade föreskrifter i 

G. O. 875 den 22 sistlidne November med afseende å fönlel -

ning på regementen , kompani er, yrkesafdelningar etc., Rom 

hetingas af vissa lokala m. fl . förhållanden. 

13. N:o D30 G. O. - Tillstånd för underlöjtnanten i flottans re

serv L F . Berg att under proftjänstgöring vid Vaxholms ar

tillerikår bära uniform. 

18. 

Ko ~J33 G. O. - Bifall till löjtnanten GreEvc C. A. Posses 

anhållan tett under honom beviljad tjänstledighet få vistas 

utrikes och bära uniform. 
K:o 934 G. O. -- Kommendörkapten E. C. Brnzewitz skall 

efter erhållet afskc<l frånträda och komm endörkapten C. P: sen 

Rosensviird tillträda befattningen såsom chef för underoffl-

.-:ers- och sjömanskå rerna i Stockholm. 

N:o 938 (1-. O. - Ang. befordran af underofficerare af 1 :a 

graden vid kustartill eriregementenas minörafddningar. 

N:o 93!) G. O. - Rustningsonler för pansarbåten Göta; be

sättningslista, chef och officerare, ticl f.ör befälstecknets hi~-

sande m . m. 
N:o ~J42 G. O. - Den till nybyggnad hos Yarrow & C:o Limi

tcd i London anucfn.llda torp edbåtsförstöraren skall tillhöra 

Stockh olms station samt bära namnet i\Iode och erhålla sUin

<liga teckn et , . L K; typen skall benämnas jagare. 

N:o 943 U. O. - 'l'illståml för direktör A. Broman att uml er 

omkring 5 dygn vara embarkerad såsom pas;;agerarc ii kanon

båten Rvcnsks nnd . 
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" 
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Hl. l'\:o !11-ii G. O. -- Tillstånd för viss::t officcmre att emott::tg::t 

och lJii.m dem tilldelade Tunet~iska ordenstecken. 

" 

20. 

21. 

" 

24. 

K-o !l± 7 G. O. - Y i ss ::t vit l fasta minförsvaret tjänstgörande 

officerare skola med utgången ::tf innevarande månad fri'tn

tr;ld:t sina nuvarande befattningar. 
N:o !!48 G. O. - Den nya internationella signalboken sk:tll 

från och med den l Janurtri l 902 anvllmlas å flottans fartyg. 

l'\:o !1-19 l+. O. -- Ang. förflyttning af umlcrfftt·erskorpralcr 

och J :a Jdal3s sjöm;ln från C::trlskroJH till titcckholms station 

för att därefter blifv::t vid t~istn;Lmn<la ~:>trttion befordrade. 

N:o !!50 G. O. - Kaptcncma J. A. JiclinR och J. A. von 

Ditbens förorclnrtndcn att uteslutande tjänstgöra vill fasta min

försvaret skola upphöra med utgången af år 1901. 

~:o !151 G. O. -- Aug. öfverfiyttning af minörkompanicma till 

kustartillcrirPgementeuas Illinörafdclningar samt hvad vid öf-

vcrlämnanclet af manskapd skall af vederbörande komp:tni

chefcr iakttagas. 
N:o 953 G. O. - Bif:tll till kommendörkapten E. Schalct~ ::tn

hiilbn ntt under honom beviljad tjänstledighet få vistas utom 

riket. 
K:o !"Iii± G. O. - Bifall till löjtnant C. F. Tamms anhållan 

om 2 mi'tnade rs förlängt! 1jänstledighet för idkande af språk

studier. 
~:o fJ55 CT. O. - Kapten J. A. Helin skall stllll::ts till chefens 

för flottans stab förfogande för alt biträda vid utarbetandet 

af förslrtg till bcstllmmelscr rörande utbildning:;kurscr för vid 

lotsverket anställd personal, ::tfsecld för tjänstgöring vid kust

signalväsendet. 
K:o 956 G. O. --· Bestilmmclscr angi'tcndc utbildning rtf dy-

k::tre vid flottan. 
N:o 8{17 CT. O. - Tvenne signalmatroser Rkola under tiden 

för pansarbåten Götas expedition :;tilllas till varfschcft;ns i 

Carlskrona förfogande för gni~ttclegrafcring. 

N:o %3 G. O. - Bifall till unth'rlö;jtnant C. <+. f')·lvandcrH 

anhållan om förbngtl utrikes tjllnstledighct för idkande ::t[ 

språbtmlier. 
N:o 91i4 G. O. Bo~ättanclet n,f vissa befattningar vid 

mindepartementena vid stationerna. 
N:o %ii G. O. - Tillstånd för ö[vcringeniiir Silfvcrspn,rrc 

samt löjtnanten Yi<l floU::tn C. G. 1\'ahlberg att såsom paRsa

gerare få mcdWlja å pant~tnbå.tcn Göta:; förcHl:'tcnde e-xpclli

tion. 
27. K:o 9GG G. O. - Bestummelser för handläggning af ärenden 

angående rullföring och redovisning af till sjörnllföringsom

rådc hörande värnpliktige. 

Dec. 

" 

" 
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27. K:o 967 G. O. - Kapten C. C. A. Fallenius' förordnande så

som chef för torpeddepartementet å Stc.ckholms varf skall 

upphöm med året. 
K:o 968 G. O. - Instruktion för chefen å pansarbåten Göta . 

K:o 9G9 G. O. -- Tillstånd för ingeniör Ryd, montören An

dersson samt en ingeniör från Kocktuns mekaniska verkstad 

att sttsom passagerare få medfölja å pansarbåten Göta under 

dess förestående expedition. 
K:o 870 G. O. - Ingeniörerna vid mariningeniörstatcn K. E. 

Rundgren och H. Alwrmark skola ställas till marinförvalt· 

ningens förfogande för att deltaga vid besiktning af pansar

båten Göta. 
28. N':o 971 G. O. - Fastställelse å undervisningsprogram för 

sjökrigshögskolan under vårterminen. 
N:o 973 G. O. - Andraclc bestämmelser för uniforms bil

ramle samt fastställelse å diverse distinktionstecken för un

derbefäl och gemenskap Yid lots- och fyrinrättningarna. 

30. N:o 975 G. O. - Bestämmelser för uppflyttning till uneler 

officerskorpral efter 5 års kompetenstid samt angående un

cleroffieerskorprals, ckonomistatcn, kommendering i stället för 

l:a klass sjöman, ckonomiafdclningen. 
N:o 97ö G. O. - Bifall till underlöjtnant L. Stackells anhål

lan att under honom beviljad tjänstledighet få vistas utom 

riket. 
N:o 977 G. O. - Löjtnanten vid Vaxholms artillerikår F. O. 

1-Vidmark skall uneler angifven tid upprätthålla kontrolloffi

cerstjänsten vid Finspangs styckebruk. 

N:o 978 G. O. - Reglementsbestämmclser för kustartilleriet. 

31. K:o 981 G. O.- Kapten H. W. :i\1. von Krusenstierna skall med 

bibehållande af sin tjänst i flottans st::tb tjänstgöra i lotssty

relsen från elen l Januari 1902 till utgången af September 

månad . 
N:o 982 G. O. - Kanonbåten Svensksund skall ställas till 

svenska hydrografiska biologiska kommissionens förfogande 

under vissa angifna tider. 
);':o 983 G. O. - Bestämmelser angående ägiljetts bärande 

af i chefens för kustartilleriet stab tjänstgörande officerare. 




