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Förorcln:mcle fiir kommendörkapten TI. G. Lager c r:wt.~ att.
nppeh :'U ia chefskapet för marinförvaltningen~ intendenta[clelning under kommendörkapten T. C. A. Rand~trömH kommenclering ~åsom chef å korvetton l3alder.
Öppet href på afskecl med pension för regomentshikaren vill
flottan ~'> station i Carl~krona W. F. U. \V e~tring.
Fiironlnanclo fiir A. Rudberg att va m genemlmön ste rlilkaro
oe h för A. L . IIolmqnist ntt vnm gonera lmönst erkontmis~ario
vid innovaranclo års gonoralmöns tringnr 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 ntot a[ innovaranclo .Tannari månad.
Fyrmii>-~t.aroenkan J. A. Oltlssou er håller ett nncl orstiid af ](l()
kronor.
AtsEts en aE rosorvlöjtnantema C. TT. Bonsto<lt, Jf. B. F .
Bamherg och C. Behollin gjord ansiikan om orRiittlting för
r c,:a J'ri't n Carlt.;krona till i:; tockholm .
Bifali l'K gjo rd framHLil llni ng dilrom aU en öfvorbetalning a[
91)0 kronor å titeln r ekryteringskoHtnacl er vi<! Carl,:krona artill erik:h måtte f:'\ godtgöms at Lohållningcn ii k>trenH anR iag.
A nviHa~ Lillbopa 2,3GO kronor till inkiip af mHl ervi RningKJ IIatoricl i elektrieitetslilm vid n:wigaLiont<skoloma i Uötel>org
oelt 1\fahnii.
K o nnn cndörkapten cn R. J. T. C. Ankarcrona, som deiR deltagit 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 sjöförsvarstleparteme nlct 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,; fe mte hu fv udtit ol fö r år 1!102,
c rh tLllor för berörda arbeten on gmtifikati on af 1 ,()()() kro no r;
kaptonen frih erre U. C. K: Ron Rparre, ~om äfvon hitrilrlt v icl
si~tniimndrt rtrhot.c , or h:Ulor on gmt if1kat.ion af: 300 k w nor.
Anvisrts HJO kronor 78 öre för inköp rtf 10 exemplar a( d on
n ya internationella signalbok en .
Ang. gocltgörelse t ill Ajökrigsskola ns oxponRmocl o l ~anslag l'ijr
u tgifter i och (ör ett lekton;vikariat.
Förre h evakni n gshofiilhafvaren och til lsyningsmann on vid bat·
tcriorna å Fårösnncl , förre flaggundo rofftco ron C. A. Petter~ ·
SOll er hå ll er gnldm oclrtlj al' n:o sto rleken m orl in skri ft >fiir
nit o<.: h r edli gh et i rikets tj änst> .
Fö r e~ krif vcs att med ti ll Rättnin gen af d en gen om ofvnn bo·
miilda rcgcmentslilkarcn IV. F . U. Wes trings afskod led ig·
vordn a rcgcmen tshikarchefattnin gcn Hkall tilh;vicl aro an Rt:t
Med d elas 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 d on
beredvillighot som visat~ vici ar beten i sammrtn hang n• od

Jrtn.

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. Lar sson hvardera med JOO kronor oclt förre roddaren J.
Lundgren mod 80 kronor.
Flottan:; stabs bibliotekarie erhåller en gratifikation för år

,,
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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 början inno1•amndo år; och få dc beorclraclo därunder uppbära
ej mindre resekostnads· oclt traktamentscrslit tning 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 god tgörolse för de afil.iningsförndt·
nor, af llYilka d e under den tid kommenderingen Yarar, kunna
gå i n1istning.
Rexton daglönare , tillhiinmd<e f1ottans stations i Carlskrona
varf, m·hålla silfvermedalj af S:e sto rleken med inskrift >för
nit och reclligl10t i rikets tjänst >.
Vorkmästarec nkan L. A. Alm erhåll er en nådogåJ'va a( 100 kr.
Fu llt uakt fiir A. F. 11. K lintberg att vara viceamiral vicl Kong-l.
il ottan .
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Fn llm ak t Iör D. U. V . .Linder att vara gon e rallo tsllirektör och
chef för lotsve rket.
25. J3ifalle;; gjonl fram ställning därom , att. mist s ignal e rin g frå n
ångslu p utanför Trelleborg p:'l l otsve rk et~ 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
hindrad e att fun gera.
)1oclgifvoN rttt ttlan;;kap vicl flottans sjtiman s kå r m å jä mväl
efter innevarande mån:vl;; ntgi\ng ti ll och m od den 15 näst·
kommande .l\Iars genom kontrakt antagrts fö r om edelbart 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 tj än stetid, fö r liv ilk en antagningeu ;;ke r, s kallriiknaN från
och tnerl den l nästkotll ltUtnd o Februari och tjänHtotid on i
'J:cle lön eg raden med af~een de å nppf'l yt.tning till B:cl o lön o·
grad e n f rå n d c.ll dag, tjänstgöringen vid flottan börjar.
\!ö . För deltagande uti utarbetand e t af fö rslag till gy mn astikreglemente ti lld ela:; lm ptencn N . Telawlc r GOO kronor och kap·
tcncu F. :VI. l'eyron 500 .kro nol'.
,\.ngåond o rote ring aJ honmtrtnd i\:o (j \Ya,.:Rm oWsa i Kal·
ltt:u· län.
Hil'alks gj ord anlt:'Lilan att i'å till IJIH!vmf'Jjcer af andra g ra·
den , torpc.dn• ii,;ta resta to n , ntniinmn nnd oroff:it:erNko rpralcn vid
l :a hmtdtvcrkNkutnp aniet 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)'; oc h C. R. ,\ . Gn·
:-;tafssott.
Ofvcrl o(.,;(• tlimu r. f.i. Nchrö<le r, fiidd 1\:j ö 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 k unstitntu ria.l "l'IJ a n t:lgt Jingshevi,; för nndorbefld oc:h betj!i·
tti ng vid lot,.;yc rkd.
Förnnlna., fii rHle hataljonslitkaren vid .flottans station i Carlskrona J. ,\. 1\:eck:;t riim :ttt till :;l·irl:no under ledighoten uppe·
lt:i ll n rt'gO ttt ent;;liikn.rcbefattu ingon vid 1<tationen; cgande Ha~ck·
Htriint af,L nml e r don tid, detta fö rordnande vara·r, mut ltfsttL·
l'llde af dc•n itOliOIII ~:ll:lOirl fiirRtC brtta Jjo ns!iikrtrO LilJk Oilll1111U·
d c atli.i n ing, npplJiim don nt ecl r egemc ntsllik l!rebefattningen
liin•nad e lön si't~o m 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 n ge
för au st:illamlc af ka~lfiirsök lii Od lu fttorpe d för öfvorför:wcle
a[ rold<lnings lino r m. 111 .
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Ang. gocltgiirawle af b rister i an~lagcn till nav i gatious~kolor·
na i Gefie oeh Hernösami HL m.
G j ord 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 viua rc ytt·
rand e.
Bifalles gjord fmm sHillning däron1, att fiir estfuHlarun fiir na u·
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 .
Ma rinfön·altuingens och l ot~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 l1na kt fi ir J . GmJ'strii n1 att vam kapton vid J(ungl. flotta n.
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 c n nndcr t:Jj< i!.::: on lnHJJH1cring för h cv~tr]n gsnl~l n ,

t:kola utlJildtt,; til l hanrllvurkan.' 111. m.
A n visas ett b dopp af :!0 kron ()r si\NOlll ersiLtt.ning til i dag liiJU1run vid fl ottans vad i Ca rl ~kro tm N:o 24 J . l~. Littuer fi\r
llll<ler arbete llll)d tran s por t af ett kärl ;;vafvebyra tikrllhdc•
arlJet::;kliLclcr.
l<'ly ttnin gsl ,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.
EeHervuJu lcrlöjtnanten i Kon g] . flottan ;\ . E. A . W. ]{oc;en·
berg, som nnmit ltn;;täi lning i chilem:k iirlogst;jnn:,;t, får u p p·
Nk of till [t r l ~JO,!, mecl n ncle rgåomle af den i n[tcliga. kungörelsen d en 21 i lYiaj lö~J~J fiircskrifna repetiti onsö[ning.
För öi'ven,ättnin g af all(lm delen af kaptenen A. T . ?llalJ ans
arbete »The Inflnence of Sca l'uwer upon historn cr!tållur
lmptenen, fribelTe L. 1kcrlliclln en gratifika tion af 380 kr .
För fu llfölj and e under innevamwle :h af sj iim ätningarne vid
norrländ81m kusten ~. nvi sas fn'\n ltaml els- och sjöfa rtsfon den
e tt belopp af fi,OOO kronor.
Anvisas med el till ekipllringshj;llp neil gratifikation till bebl,
u m le rl.Jefld odt man skap å kanonhåte n Sven~ksu nd nmler
dess expediti on till Spetsbergen tn· HlOO.
Resolu tion å e ntl edigande för kommom1örlmptenen af rtJHlra
graden H. G. IV. Wrangel fn'\n befattningen st\som lärare i
i:lO ill
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sjökrigskonst vid s jökrigsskolan (frtm och med u tgången af inn nvar ancle lästermiu).
U nder Skäggenäs upptagna lotslederna: sjön vid SkäggenäR
-Hästn äs ell er tyä rtom, 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 krono r 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 kad ettme:c;sen min,;kas ti ll det ut rymme, som anses crfonlerli gt för högst 55

kadettcl· .
T il l kadetter vi<l sjökr igsskolan m:"t i nn ev arande år a11tagas
20 ynglingar .
.:vred<lelas tillstånd fö r e ldare n J. n. Öllcr att få aflägga ma·
skilJistexamen vid n a vigationsskolan i 1-ltouklwhn.
En af clirdctiouen öf ver Göta k:malverk gjord framställning
om lotsverkets öfvertagande af sllkcrhetsanstalterna för sjöfa rten å dc genom U·öt a kanal förenade sjöar föranleder icke
till annan l(ongl. .Maj :ts åtglird än a tt lotss tyrelsen bemynlligfls att me<l loU,;verkets medel mulerhåll a d e säk erhetsaustalte 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·
sk ini10tcxamen 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 enli g 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 !Jataljon släkaren J . C. Bmcks tröm
hesLrill er r egl'mP JltslilkarebefattniJJgun vid stationen.
Lotslöjtnanten j stock lHilms lotsEörLllllnin g e rh å ller gocltgiireb e med 300 kr u11or fii r uppLörLl och r edovisning af lotsal'u·ifter n mler :h lUOO.
A1;g, bcklädna<lskostnadcn för en del nml e roffi cerskorpraler
vi ll flottans statimr i Carlskrona.
Fö rcskrifves om er,;ätt11ing för utlåning af en :'mgslnp åt armeens och flottans fil stnin gsartill e rik å!'llrs gc JUUll Ran nna s.k jut-
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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 sa mtidigt med Rpecin.lelcvcrnn..
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}lnstledighet, räknrtdt från den l nästkom mande April, för utfiimnde 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 milRtc rl utsenkornn. R K .fun~Hon o<:h .T. Tlä(:k:-;t.liim flamt kronolotscnkn.n U. Sjöblom.
Resolution :\ U]>plttteiRc af nyLLjrul(kr;itt till vi~::;n 01nrå<len å
honohoJmen N:o .l Kilringön i (+ötelior gs oc11 !>olms län.
4. :;)1cdgifves att ett utdrag ur prickl'llllan för Lilljungfrnns lotspln.ts 1n å. mot vis>':t förplikte],;er, u t.Hlmnas t i Il hnmn<lircktioncn 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 Götcborgs 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 ex tra måltid för manskapet å sjömiltningsfartygcn un der 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
:!2.
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må uppfonhas Blekinge 4:e od1 5:c inllclningsbåt.smn.nskompnnier sa mt Dolms l:n. roteringsbåtsmanskompani.
15. Antngcs ett utaf L. K En rot.h gjo rd t erbjudande :Ltt till ::;inten öfvcrlämna en n.[ honom uppfunnen konstruktion till unde 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 li gt gällande
he;;tiimmelser egor att, i egenskap n.f fyrvaktm·e vid Kullens
fy r, ti ll godonjuta, såsom ersättBing för den honom i n yssnämnda 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. Göslin g ntt und er tre å r vara extra
ingeniör vid mariningeniörstaten.
Ang. fönleJning al' fyra rum tillhörande ett boställe ii 8kcppsholmen.
F ramlidne ehefc11 för Landskronrt IotHfördelning O. \Vcstcrdn.hl s dotter 1-!ilda \Vestcnlahl erhåller ett und erstöd af 200
kronor.
amimlitetspastorn vid rtmiralitetsförsamlingen i
Förklara~
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 såsom vore dc kommenderade till tjänstgöring vid flottans station i f'Jtockholm.
30. En extra läkare får anställn.s vid flottans station i Stockholm
under den tid för::;te bataljonsläkaren därstädes C. J. A. Kjellberg är förordn:Ld att biträda antagningsförrättm·cn vid elen
enli gt nåd. genomlorder den 7 sis L!. Februari an befallda antn.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 underofficer, som under en tid af högst 4 månader innevarande år
kunde hehöfva i oc h för ändamålsenligaste bedrifvande af
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anbefallda monterin gsa rbeten [ör elektrisk glödlamp::;bclysning
å fortet Kungsh olm on vam ditr::;tädcs förlagd såsom arbets·
lc<lare, måtte tilldelas en gratifikation af 4:) kronor i rnånacl en.
: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 bestri da l<)tskaptcnsbcfattningeu i Stockh olms lot::;fönlelning und e r ti<len från oeh
med den 1() innevarande '.llu::; till rik sdagens slut, under
hvilk en tid lotskaptenen Smitit anmiilt sig Wrhimlrad till [öljtl
a[ riksdagsmannauppdrag.
Förordnande för J. E. L. IVostorgren att bestrida lob>Wj t·
,
nantsh efattningen 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 Stoekhoiu 1
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 upptagna arvode.
1\il'allos on af C. A. II. J,undborg gjo rd nn<lertltmig· :m~iil) 
nin g 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 iunevaraude års cxpcr!ition mt'<l kadetterna vi<l sjiikrig;-;~kolan.
lTnderoffkcron a[ 2:a graden, rnHttnästarestatcn, \\'illtclm Pettersson 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 gjo rd anBökning

l:J.

,,

VIII.
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"\ng. kostnaden för civilt bitriid c llt bevärin gRbdillil:tfvarnc
vid flottans stationer.
Förordnas att kostnaderna för logementsfartyget T,agerbiolkcs
apterande inn evarand e år till kase rnfart~·g Wr heviiringsman;;kap vi<l fioUan s statio n 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 orsökning {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.

:?0.

.\f o; l:\,.; söl; t af:;ked för 3:e klass sji;nmnnen N:o 73G .J. i\1.
J Jan Rtri.im.
F'ullnrakt för 111. doktorn J. A. Brunn att vara lektor i mo·
d e n; 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.

2G.

Difallos gjonl fralllstllllning om ändring i bcstämnwlserna rö·
rand e ]e,·orantl af l :a klass pansarbåtarna Dri3tigileten oeh B.
Föronlnande för kommendörkaptenen at l :a graden W. E.
Elers :1.tt, med bibeh ål lande af sin befattning såsom chef fiir
ckipagor lcpartementet vid flottans statio n i Stockltolm , ntöfva
chefsskapet för ::;jökrigsskolan i land under inträdesexamen
inneyarande år.
:\n ;,;. uppehålland e af lotslöjtnantsbefattningen i Stoekholms
lotsCönlelning.
l'o! isö[ vorkonstapel n vid flottan:-< statiun i CtLrlHkrona U. G.
Ek<'grcn erhiUicr gnid ru edalj 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 gerJlingar ».

lindring vitt cr !Uggandt: af rctroakt,iva gratial -

:1fgiftcr.
,\fsl:b sökt af,;ked för 2:a klass Rjiin,:umoa N:o 61B Cancmn.
Flirordnas ont aflöningsfönniincr :H flottan tillhiirande besciLtaing å ishaf:;fartygct Antarcti c 11nder en expcditimt till f' petsborgen innovamnd c år m. m.
i\'Iedgifve;; utlånin g af en del ~<jiikr i gH~kolnn t.illltöriga instrnstnltrJont till en gradtniltningso,;podition till Sl'CIHhergc,n.

IX.

,,

l:a kla,;s sjöruannen vid l:a ltandtvcrkt;kompani ct, torpclllr:tndtverkaro, :\:o lO·l K. O. lsftksson får m eddela:; sökt
afsked.
Arslits gjord framställning om förordnande af en ex tra läkare
yid flottans ;;tation i Carlskrona under :;emostcrtiden innevarande :'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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X.

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 rapport öfver den dllrundcr af honom handhafela sjukvård.
Yöronlnas att, rl•~ r est kaptenen Yid Carlskrona artillcrikitr J .
•\. Edström beordras alt deltaga i innevarantic års eskaderöfningar, han skall äga att uppbära rese- och lraktam entse r slittning enligt rosereglementet för resa från Carlskrona till
embarkeri ngsorten samt ombord å kronans fartyg åtnjuta dietpenningar jämlikt § 242 mom. l af reglem entet för flottan
del II oeh bil. 15 till samma del; h varemot han uneler vi<;telsen ombord icke åtnjuter ersllttning enligt resereglementet.
10. Ang. förnyad kroppsundersökning å en till sjökrigsskolan inträdessökande yngling.
24. Förordnas om tryckning i GOU exeUJplar af taktisk(L föreskrifter för Hottans fartyg.
Ang. omfattningen af lärokurs i hälso- oc h förbandshlra vid
rikets navigation ss kolor m. m.
1\Icdgi[ves anordnand e 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 pansa rbåten Götasändring kan n1cd
full visshet uppgifvas, (hirom inkomma med untlercUmig anmälan .
::\Jcclgifves att kanoniJåten f-:n~ nsk stmds 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 und ervisning i elek tricitetslära och ångmaskinlära vid navigationsskolan i J lernösand anvisas ett belopp af högst 2,500 kronor.
:\Iedclelas tillstånd för kadetten L. 1\I. Beck-Friis att af-lligga
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kompl etteringsexamen

fö r

XL

fl~· ttning

till

sjökrig~skolan::;

4:e

Idas ~.

:\!aj

:!-1.

:\l"eddcl as d:o (l:o för d:o T. John son 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 ornffic er v id Kong!. Hottf\Jl mtt tillHvidare frän och med den l nilHtkommande .Tu ni i egen~knp af
!ll: 1!ladHiönare t.jiinstgiira H:1t;Onl upphönbman vid elcktriHka
verkstaden å flottans varf i Ca rl s krona.
Fiironlnas om utbyte af bostadsläg-enhet å Skeppsholm cn {tt
poliskous tap eln 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 polispersonal en vid fl ottans station i Carbkrona
gjord ansökning om löneförbättring.
Bifalles gjonl framstllllning om frirhiijning af dagtraktamenten:\ till lifriiddningspPri'tma iPn vid ö!'ningsförsiik nch riidd0

nin gH fOrctag.

Hl.

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

Juni

7.

Fullmakt tör C. ~J. lngelman att nna kontemmiml vid Kong!.
flottan.
Förordnande för C. ;\L lngcln1an att fdln och med den llt ilstkomnJandc Oktohc_r tills vidare vara chef för marinfiirvaltningcn.

,,

"

Fiirordnande för U. "\. :\L Iljulltammar att från och med den
l nilHtkommandc Oktober tills vidare yara varfschcf vid HottanH ~tation i C::ulskrona.
J<'öronln:mtle för C. A. :\L Hjulhammar att tills vidare under
tiden ti ll den l nästkommando Oktol>c r, med bibehiUlandc af
t' in IJt·l'attning såHom chef fiir sjii krig ~ltiigsko lan , nppc h:"d la
t: hcfslwfatlningen i lltarinfiirvaltnin ge n .

K. BL lUOJ. .Juni
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Ang. dispo~i tion af en flaggman s lön.
Fijronlnande för C. A. "'· 1-::nll och K. L. RudiJe r;,; alt ,!.;] taga i kroppsundersökn ing å ynglingar, tiir hvilka sökes anstiillning ~:'t:;om extra kadetter.
Hitalles )!jord fram:;Uillning diirorn att l.Jcfillhafvant!e atnimlcn 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 ·
mand e 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 n ni

1-1.

l<runnr 37 öre.
Hesolution på und e rdåniga bcsviir i frå ga om mätning af ångfart~·get Wilton.
12. 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.
14. 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 rofLi eeren af :!:dm graclen, skepparestaten, Anton AuguBt
Lindstrdm , som från drunkning rliddat en 'l:e klass ~.idnmn,
erh[t!ler härför guldmedalj af 5:e storleken med in~krift •för

,.

dngcn.

hcr(jin1iga gerning:'"tril.

,,

L ot:;kaptenen å Uotlaml :'t. 1·. Berggren erhåller förlängel
tjlln s tlcdighct uml er 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'arty gct Falk en utdela ett sldnld penningL'oelopp.
Anvisas ett belopp af G,COO kronor till tryckning af militiir~Jlecia ler oc h 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 fyren, som för nlln·a r:l!vle l_n;to med fa st, hvit.t sken h oriso n·
ten nmdt, komm e att visa bvit tv[Lklipp norrdfv e r iifver Pril:;tgrnnd, Yttergrund och J liillgrund, fa o;t l11·itt sken öster ont

nilnmda sektor samt söde riifvcr till en Ii nie öster om de grund,
so m 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 ono r.
~\feddela,; vi~s<< heRtännncber riirande an~kafl'ning oeh transport 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'mgspennin gar m. m. ]i) iire om
dagen från oc:h 1ned e mbarke rings- ti ll och med afgång;; -

~8 .

Bifalles gjonl fratn s tällnin g om förhyrande för sjiikrigshögskolans riiknin g för tid en från den l nästkommande Augusti
under en tid af U år, m ot 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(( kroppHUildersökn ing
a[ ex tra kadetter, sn m befunnits hehiiftade med alhuminillli .
Beviljas e rsättning åt dagWnaren P. Abrahamsson för v[ml
tt la;;arett.
Bev iljas d:o åt kommcmWrkaptc n en R. von l\'liihl enfels fö r en
klockboj .
l(nptcncn C. G . .A. , . . _ Fln.cl1 får ätcrintriltla i 1j~in s t på stat
vid Kongl. flottan .
Bifalles gjo rd framställning med anledning af inkommen upp·
gift ang[tende lotsve rket,; 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·
hoj e 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'iiranleda deras ,;liickandc dessförinnan.
A ng. disp oRition af en del lägenheter i kasem N:r U å Skepps110lmcn.
Yiirklams att mate riclen för tekgraferin g utan t råd skall lliin·
föras till torpedupphörden för fartygen oc h den öfriga lly·
tande l11ate ri e len .

i:c
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4,000 kron or för anskaffande af en ångpanna ti Il
tlottans stations i Stoek holm kokinrättning.
Angiicmle uppltttelse till E. Bergvall i Raguulla af m:trk å
Kliringön i Göteborgs och Bohus län.
D:o upplåtande af regementsläkarens i Carlsk rona bostad åt
t. f. regcmentsHikaren m. m.
HeslutPs om tillkallande af sakkunnige för utarbetande af f<irHiag till reglementariska föreskrifter för kustartilleriet m. 111.
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'vervaka 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 fortfarande skola !Jibe!Jällas såso n1 chef:<fartyg inom respektive
fönlelniugar.
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 utiJetalas 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.
Förordnande för kommendörkaptonen E. U. :H. Seltale att
uppehålla varfschefsämbetet i Carbkrona friln och mod elen
21 inn evaral1<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.
.\n visas
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Beslutes att kostnaden för viss vid anneens och flottan s fiislningsartillcrikårcrs skjutskola i\r 1~01 förbmkacl ammunition,
12,401 kronor :!4 öre, skall utgå frtm anslaget till Hottans ö[ningar .

21i.

.\ngusti 2.

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[tller 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 Hind er
taga närmare kämtedom om de frågor, som beröra ballongens
användancle för :,;jiimilitärt ;ln<lamål.
Bifalles gjord framställning att den l nästkommande Oktober 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.
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 trycknin gen :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 ansökning om aflöning~förhöjning.
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 1i:) l i/j
stadgas.
:vleddelas tillstånd att utdela ett af Bergsunds mek. verkstads
aktieiJolag sk;lnkt penningebelop p till llet nnd erl lefiil och manskap, som från flottans station i t'toc khnlm var utkOJunlen-

K. Br. 1!101. -

.-\ ugu;;ti :2.

~~-

12.

J(j.

.,
2:3.

X\' 1.

deraclL till Finnboda ,;lip såso m hamlr>ickning und e r eldsn'tdan
vi<l Gäddviken elen 23 sistl. Juli månad.
P,~viljas flyttningshjälp till und e rofficerskorpralen vid 2:a
ekonomikompaniet K:r 42 Jansson, som förflyttats frå n C'a rls ·
krona till Stockholms ~tation .
Beslu tes, att sk eppsgos~ekåre n må från den l niistkonlniall< le
Oktober ölms till 400 nu,nm or, under förbehåll lik vä l ntt antalet skeppsgossar, som antagas utöEvor det i gälland e stat
för ~keppsgossckåren upptagna :mtal, icke må iif\-crskrida fU ltalet vakanser inom sjöman skårcn.
i\Icdgifves att chefen för marinfiirvaltningcns torpcdaftlel ni ng
samt ehofon för torpctldcpartemcntct vid flottans ~tati on i
Carls krona må afrcsa til l :\ 01rcastle för att öfvcrvuka till verknin gen af och stutle ra skjutnin g med hos firman Si r 1\'. C~.
Armstrong, Whitlrorth C:o Limitc<l bestiiiida torpedtuber.
:\lodgifves att on vid marinfö n ·alt.niugons torp cdafdelnin g anställd offic er m å vi<! iirman Whith oacls & C:o i .Fiume verk·
stärior besiktiga derstädes beställda torped er.
En afiidno f. båtsmanne n N. (J. lEtkansson Limlströn1 tillerkänd nfulegåfva får u thetal u~ W! l1ans son A ugns t NilsRon i
Ryd.
Fastställas ritnin gar !.il! en 1:sta klas~ pansarb:'tt.
Förordnande för J. \\'. L. S idner att frå n och lli O< l den l
nä ~tkommund c Oktober tillsvidare vara chef för sj ök ri g~ hög
s kolan.
Boväringsmannen E. A . R F o rs mun, som vid fortet Yes Lra
J lilstholm cn från drunkniug r>lddat boyäringsmannen N. !'ersso n, erhåller g uldm edalj af 5:tc sto rl oken meLl in skrift ' [ör
bcrfhnliga ge rnin ga r,.
,\ngtteml o 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;onoralmönst rin gsborälLcbo, r öran<l o till tjiinstgii rin g nppfordradt munskap vid SöLlm ]\[öre l:a, 2: a oc h U:o indelnings·
li:llsman skompunio r, förunlc<le r icke till nitgon Yidarc iHgii rd .
Angåonde användumlo af Lle utaf Hiksdagen för :\r 1!102 till
hcst_,·ckning af befiistningarne vid Carl sk rona nL m . nl"h till
minväsendet anvisade anslag.
:\rodgif\·cs nppfömndo a( två nya fyrar vid Ursvik on, dock
mod föreskrift att vid lnmgOran<lot af fyrarnos tändning sjiifarmulos uppmärksamhet filstrtdes dlirptt, att den lod, so1n
Hk n li c bel ys as af do hr'! da fyra rn e, icke bonle passeras af far ·
tyg mod sW rro djupg:'Londc >in 4,rti m eter.
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F~-ringo niörsenkan Illa Srtnd oll, .fii<hl Hagström, erhåller ett
understö(l a[ ilOU kronor.
Lektorn vid sjökrigsskolan II. n. Uuldt erh~tllo r på grn nd af
sj ukdom tj>ln ~t lodigh ot. und e r nästinstundande his:h.
:\lcdgifvos att :l.terstodon a( do ntaf niarinförvaltningen fiirHkottorade 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:tnnd er hiU l.
Hi falles en af gross li amllaron Je. H olin qvist i Carbkronu gjonl
ansökning om eftergift :t[ vite fö r försonad loverf\ns af gatHten.
Fastst>lllus ritningar ii l l on 1 :a or.h en 2:a klass torpet! båt.
.\Tarinföryaltningon f~tr m ed finna.n YaiTo\\· & C:o a[sluta kontmkt om 10\·crans a( en il1 knops torpedbåiCörstömre mod
an mlni ng för oljeeldning.
L ogeme nt~[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 jnin g 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 ho s Sic me ns &
11alskc ,\cti en-no~cllscha ft b8~tälld t clegrrtfkabel.
Fiironlnas rcgomentsHlk:.t ron 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 gss k ol a n intr>idossö-

k::tn(lc ynglingar.

"

,,

Hi.
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B lund besättningen rt kanonb<'tten Alfhikl få r utel eJas ett
skänkt ptiimingebelopp.
Bifall es gjord framsUlllning om >lnd rin g af villko ren fö r te leEon förbindclserua från lotsstationerna i Viken od1 f-ikan ör
~an1t Falsterbo fyrplats m. Hl.
Fiirrc e ldaren i't lotsåugurcn Gi itebo rg J. E. Ericksson Ol· hå llcr ett mHlersW<l af 300 kronor.
J\ lästerlotsonkan l\Ja lin u Pettersson e rhåller 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 rdlin g med 200 kronor oc h fyrvak t:u-oo nkun G. Il iiglall(lcr med 150 kronor.
l:.csolution å ontlodig:nulo för k aptonen m. m. H . J. B. nuId a
från befattningen R:"lsom liiraro i gymnas tik och vapo nfOrin g
vid sjökrigsskolan (frr't n oc h mo1l don 1 n ästkommuu<lc Ok·
to],er.)
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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2\Ic<lgifvcs a tt go<lt:riirclRc fi;r nppchållan<le af lc kton: hrl'att nin gen i lti ;;tori a oeh geogm f1 jämte stat;;k un ,.: kap vid sjiikrigsskolan s kall n tg[t efter 2,0J0 krono r för :h rilknadt.
Ang. lot,;verkets (',f vertnga nd e af ett tclel'onahonncnwnt 1·id
Ulfö lotspl>tts.
stenarhetaren A. P. Carltlson, so m d en 21 .Juni l~J()() nnd 0r
:u-bete i lotsverk ets tj iln ~t ådragit sig silda n s kada att l1ans
hiigm öga måst uttagas, e rh å ller af lotsve rk e ts medel <'n :"l!·li g Ii friinta af ()() krono r, att nt gå fn\ n oc h m ed d e n :!l A n;r.
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Förre uppsynin gsmannen y id il lillareh nse n8 Ii [rildd ni ngsst:l! ion
:\f. Österl und erh åller ett nn<lerstiid af 200 kron or.
Till båtsmansenkan E. Peters~on få r nthctalas e n h <: llll l'H aflidn e man tillerkiln<l n ådegåfva.
Förordnande för kaptenen m. m. friherre L. Akerhi el m att
2~.
från oc!t m ed den l n ä~tkomm:mde Oktober intill <less onli nari e ltlrare blifvcr tills:ttt hestrida nilmnda Hlrarchcf:1ttnino-ar vid sjökrigsskolan.
~'öronlnanrle för U. l\1. Wcjlc att under le ktom vid sjilkri gss kolan H. R Huld t beviljad tjlln stlecligh et fiir Hi8:het l ~1 01
- 1U02 uppehålla 1Tnl dt~ lektorsbcfat tni ng.
27. Ang. lönenppflyttning v itl mariningeniörstatcn efte r :tflidnc
in "eniören yid mariningeniör~laten F. F. H . Ringström.
D;rättelsc öfver för rättad ge ne ralmön string m ed manskap vid
Bl ekin ge l:a oeh G:e imi elning~båts mam;k ompani e r sa mt 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 m å v id ~jölu· ig~>:knl :p l
nJbggas af y ngl in g:t rn e K O. (l-. Fer8en ( ~y l denstu lp c, i'. A.
Flor v 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 Arn grim , Bodv:u Ol' h
Skofnung.
Angående kostnaden för ty~t eu gelska arbct:trcs hcspis:tnde
0111 bord å pansarUtiten Dristigheten.
Antalet ynglingar, so 1u innevar ::ttH.l c år nul intagur-: i ~jilkri g;-.;
Hkolan, får ökas f rån 25 till 27.
,. Angåen<le ök n in g af antalet monitörcr Yitl skcppsgosscf<kol:tlL
Kapteuen y id Oarl shona artillerik år .T . •\ . Edstriim erhål le r
fiir r illhlnin g af miinniskolil' guldmedalj af femte storle ke n
med insk rift »för bcriimligtt gern in gar. »
J,otsliirlingen O. R. Rundg re n er håller för d:o tl: o.
)\hstcrlotsenkan C . .T. Bmndt er h:lll e r nn<t c 1·stöd Jn cd 100 kr.

XIX.

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:tn s kårer.
Fl yttnin gsbidrag får ut g[L till konteramintlen C. 2\l. Tn gel man, so m förflyttat;: fdn fl ottan s Htat.ion i Carl~k r u n:1 till
!l ottans Htation i Stoe kh ol m .
\ ' c rkmä~tar e n yid to rpedd cparte rn en te t i C:trbkron:t .L K
P ette rsson hh afr eR rt till Engl:mrl för att biträda vid bcRiktnin g a f ho s 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 >g ir>, fi'11·
an~kaffas för skj ntiifnin g:t rn e i exc r e i~ ~ kolan vid Oa rl sk r(lna
~tation .

,,
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L' nd c rofticers korpral cn R K . Hrtn sson får behiil1:1 8ina aflönin gRfö rm å ncr nnd c r l'ö rbn gd tjänstledighet för vistelse :"L
H :"tlahnlt s san ato rium.
.Ang. kostnaden fö r :tnst.iillande af två ex tm liirare vid n:tl·igatin nss kolan i Gö teborg.
A n g. vakanssUttni ng :tf roten .1\:o 7 Ebbetorp Yid Smi'dandR
h i't ts rn:tnskompani.
Föreskr-ifves att, då löjtn ants-, k:tptens- , kommendörkaptenseller kommendön-:bcsllillning vid Kongl. flottan s kall tills~it
tas, Rtationshefälhafvam e vi<l fi ottans station er sk ola, ::;cd:tn
d c genom chefe n för sjöfö rsvarsllepartementet und errättats.
att tillsättning af så< lan bestä llning s kall äga rnm , hvar för
sig HkriHligen afgifv>t förslag till beställningens tillsättande.
Anvisa::; rJOO krou or för fo rtsättande af und e rvi ::; ningskurs i
ryR ka s pråket för en tlel officerare, tillhörande fl ottans stab.
F lyttningsbi<lrag får utgå till k apten 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 Stoc kholm s ~tation.
J\1edgifves upps kof till d en 30 n ilstko mmand e Kovember m ed
kommitteons för utrctlning af vissa förhållan<len rörand e
sjökrigsmaterielen betänkande.
Till reservnrHlerlöjtnantcr utnämnas och fö ronln:ts: G. l ledhäck, B . A. L. Kjellmodin, O. F. Halen , H. A. Kilsson, J . E.
Lnndell, S. Presto, R ll. Th e len, O. E. A. Zac:h ri stlon , 8. :r.
Isberg. k O. A . Thonnan, T . Rinman, A. l~. H . G illq v ist,
lT. P. Xorrthon , O. .T. "\. Svensson , 'l'. \\'. No rlaml er oc h E.
A. Persson.
Kaptenen grcfvc C. A. \Vachtmeister, som förfiyttat.s från
O:trl s krona till RtoC'kh olrns ~tation, erhåller i flyttningf< lljillp

280 kron or.
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]~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 lotsve rk ets medel !'år utgå till Jots fiinuan senkan
A. 13ermbdottcr med 150 honor f-mmt till en livar af kronolotsenkorna 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!lnendörkaptenernrr [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. Alw rströrn, 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 löjtnantcrnrt ]-l. C. F . af Klerel;er, IL O. Elliot O<.;h H. Wernstedt.
Ang. inställanue af arbeten å vågbrytrrreauonlningcn vid fortet Kungsholmen.
Umlerofficercn af andra graden, artilleristrttcn, C. ;\I. Pettersson, som vrrrit kommenderad till Lindholmens m ek . verk s 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
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intriL<lc såsom elev i RjökaptensklrrsRcn vid navigaLionAskolrrn
i V es tervik
Till underlöjtnan ter vid Kongl. flottan nt.ni1mnas och l'iirordnrrs K. U. Bjumer, S. Lind::;te<lt, f-i. F. Dehlgn:m, A. E. ;lspenberg, D. H. Tiscliu:> ot:h H. \V. Simonsson.
Till underlöjtnanter i Kong!. flottans reserv utnämnas orli
fiirordn:ts I. F. Derg oc h n. ·wesse l.
Anbc!' alles medicinal styrelsen at. t knngi)ra regemcntsläkn,rebeslilllning vi<l \'axlwlms ku~t:utillcrircgemente ledig till anHölming i den ordning, Rom bcträfl'ande regem cntt-diLkarebestiillning vi<l rrrm een iir föreshifvcn.
:\fcdd ebs bestiLmmelser röran<lc kustartilleriets uppsiittning.
E m betslokrrl för chefen för kust:crtillcriet f:'\ r mot en årlig
hyra af 1,450 kronor förhyras i huset N:o 5 Storkyrkobrink e n i Stoekholm , hvarjiLmte medel anYiS[l,S till dc för nitnHHla
lokal erforderliga iJwentrrrier.
Föreskrifn~s att ersii ttning till sjörullföringsomn'tdcshefiilhafvare 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:kholms till Ca.rh;kronrr station, erhåller i fiyttningshjälp 280
kron or.
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 nrrvigationsskolan i Malm ö.
Ang. npp[ömnde af en ny sjukhtlRpaviljong m. m. yid flottans station i Carbkrona.
Bi frrll es gjord framstiill ning lbrom att logem t>n ts[artyget
Eugcnies rigg måtte få borttagas i sa.nmanh[l,ng med p:'igågående arbeten för fcn't._1·gets aptering till kasernfartyg.
FaststiLll es stat för bidrag till lärames vid Ajökrigsskolan rrflöni.ng att tillämpGH under år 1902.
Bifalles gjord framHWllning om utvidgning af marinförvrrltningcns iL m bctslokal.
Bifalles gjord framRtilllning om förhöjning i d[l,g[l,fiöningcn i
'J:e lönegrrrden för ink[l,lladt manskap af sjö manskåre n enligt
>ildre orgrtni~ationer.
,\n g. 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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8,030 kronor till 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:::

Anvi~af.'

Nov.

~:2.

r e::;c rv .

10.

Anvisas 1,500 kronor för uppgörande af kostn:ulslx•räk ning
och ver k~Uilland c a[ nllllcrsökning ar fdr dels anhigg:mde af
en in skjutn in g~hro vid torpcdlac;tnin gsbryggan i Carlskron a,
del~ oek fiir undnnriidjand c af tre grund ntrtn[ör densamma, med
förc::;krift att nlimnda belopp skall utgå af de medel, ~om i11 ·
tlutit för försi'tld, ka"'Rcrad torpedmaterie L
Underofficera rnu af 2:a graden, maskini:;tstate n, P. Strandgren oc-h M. L. i\orcl, bvilka kommenderat s att instiilla sig
vit! l<'innbot!n, s lip för att biträdn, vid öfvcrntlmn<lc t rtf maskineriets m. m. insiittni ng i prtnsarbåtcn IYrtsa, erhålla und er
tiden för dcnnrr kommenderin g ett arvode af !)() kronor i månrr<lcn.
Ang. vi~sa utgifter för dc i sjöfiirsvar~tleparteme n tct tillkalhd c sakkunnige för utarbetande af reglementn.ris ka 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 plan en för nyanskaffning rtf sjökrigsmater iel f:\r utg:\ följande
arvoden: till sekreteraren, kaptenen J. A. F. Gmhm 1,500
kronor, till ingcniör C. E. Richson 500 kronor samt till Ullderofficeren 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

"
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4,000 kronor.
Lotsförm[lnscn kn,n K. Ömn,n erhåller ett understöd [\f 150
kronor.
Ombudsmann en hos lotsstyrelsen C. E. Holms enka Annn,
Holm, född Öhman, erhåller d:o af 400 kronor.
Fullmn,kt för ~"\. F. Ccntervrtll n.tt vam generalmajor och chd
för kustartilleriet .
Generalmrtjor en A. F. CentCI·vall erhåller n ådigt uppdmg att
ulHl er å r 1801 handlägga dc iircnden rörande kustartilleriet s
uppsättning och orgrrnisation, som på chefens för kustartilleriet s
:"ttgiird m:'t n,nkomma.
Exprditionsch efcn C . .J. A. Wall cr iH1ll cr tjlinstlcdighet fdtn
och med den 2.-> :\orcmhcr tiliR vidrrre intill Decend>er m:"t-
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nnds utgång, ocl1 fi>ronlnas kanslirådet. grcfve F. Wmngel att
under tiden bestrida cxp cditiom;chef~ämbetct.
A n tages ett af lCockun1s n1ekanisk:1 verkstad::; akticbolao· ojonJt
b b
an bud å leveran R al' en l :n, klass pansarbåt.
for
kostnaden
om
fråga
i
besvär
Resolution n.ng. underdåniga
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
oc h elithörande farleder.
Faststälies ny stat för [u· 1!102 för sjökrigsskolan .
Ett extra biträde Hlr anstii.llas i stnLionsbcfälh a[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 genom 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 sjökrigslJögsk olan rttt tlen
l D nlistkommand c December l.Jesöka Bofors och Degcrfon;
eller eventuelt Björneborg för att under 2 a 3 dagar bese
clessa verk.
Förordnas om vissn, änd ringrtr i reglementet för flottan.
AfHiås gjo rd framstä llning om anhiggning n,f ett acetylengasverk vid Godnatts fyr utanför Carlskrona.
Fttstställes plan för sjökarteverkc t n.tt tillämpas under år lfJ02.
2\IeLldelas föreskrifter i frågn, om de nuslag, från hvilkn, dagaflöning enligt stat till stampcrsonn,l och rcscrvofficersa Rpiranter vid flottn,n skall utgå.
Förordnas om ändring i gällande bestämmelser om fördelning mcllrtn anslagen till flottans öfningar och till sjöbevi\ringens vapenöfninga r m. 111. af kostartelerna för srtmöfninob
[\f stn,m och beväring å flottans fartyg.
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. värfningsförri ittarc skn,]] under 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 rimtlttningarnl) tjiinst.göringHskyldigiict vi<.l llottar1.
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~-\ fgöras

besyilr i fråga om en anmiirkning vid r0<log-örcls0n
fiir p:m8arbåtcn Bjiirns exped iti on år 1 8~18.

Fnllmakter för C. O. ~~·lvan der oc-h O. L. Beckman ntt. ya ra
Mverstar vid knstartilleriet".
IJ:o fdr E. P. Tengstedt och E. E. Rudberg att yar:c nn<krliijt.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 (1iitehorgs lotsfö rdelning.
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 föringsomrädC'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 b8Rtä m m c 1ser.
Förordnas om kof<tnacl en fiir pansarb{tten Odens isUmdsiitt.ning efter grund stötnin g.
. \f~lås gjo rd fram~tiillning om riitt för ofJircrar o 111. fl. att rr qvirerfl. proyiant från fo rtet" Kungs holmen.
:\[eddelas föreskri [ter rörand o kcmi:;tbefrtttni n gen hos m :c r infönaltningen.
Faststidles ritning till ilnrlring af pansarbåten Odens bestyckni 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 lifräddningsanstalterna 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.
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.Meugifves att d en officer, som kan varda förordnad till stabschef hos chefen för kustartilleriet, må, om han är kompanichef, för nästkommande år tillgodonjuta gorltgörelse för mistad t
kompanichefsarvode mer! ett för år räknaclt belopp af 600
kronor.
Anvisas 750 kronor till särskild godtgörelse åt amanuenser
i sjöförsvarsdcpartementet, hvilka icke åtnjuta fast arvode.
Hi. Föreskrifves att underlöjtnant vid flottan eller kustartilleri et
skall för rttt kunna föreslås till löjtnant hafva varit officer
unel er minst två år.
20. 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 strtter 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 tillkallade sakkunnige.
Underofficerskorpralen vid 6:e matroskompaniet N:r 3 Holmström, som öfverflyttats från Carlskrona till Stockholms station , erhåller flyttningshjiilp med 3G kronor.
Afsl>ts en af reservund erlöjtnanten O. Dahlgren gjord ansökan att få uppskjuta andra re petitio nskursen.
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.
30. Öppet bref på af~ked med pension för kommendörkaptenen
af 1 :sta graden vid Kong!. flottan E. C. Brusewitz .
Meddelas bestämmelser rörande kustartill eriets 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
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und er ett år tillsvidm·e vant regementsin tendent vid Cm·lskronR ku stmti ll eriregement e.
Bif:tlles gjord framställnin g af chefen för kustMtiller iet att få
förordna om underoffice rares utnämning vid kustartilleri et.
Meddelas vissa föreskrifter rörand e nurinförval tningen.
Utfärdas full makter för officeram e vid kustartilleri et.
Fullmakter för C. E. M. Wester och J. C. Johnstone attvara
förste bataljonsläk are vid kustartilleri et, \Vester med tjänstgö rin gsskyldighe t vid Vaxholms och Johnstone med tjänstgöringsskyl dighet vid Carlskrona kustartilleri regemente.
Fullmakt för C. J. SeJmeli att vara fästningsför valtare vid

kust:trtiller iet.
FörordnanJ e för O. T. H. vVennerholm Rtt vara auditör vid
kustartilleri et med tjänstgöring sskyldighet vid Vaxholms kustartillerirege mente.
,, Fullmakt för L. A. E. von Brämsen och J. E. Lagerheim att
vara kaptener i kustartiller iets 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 umlerlöjtna nt i kustarti lleriets reserv.
Förordnand e för F. T. Hellström att vant regementsp astor vid
kustartilleri et, me\1 tjänstgöring sskyldighet till svidnre vid Vaxholms kustartilleri regemente.
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:mlier, D. H . Lindblad, L. Stackell och L. G. O. Jalmke.
Resolution å lön för C. L. A . Munthe, A. B, Juel, H. O. F.
Gyhle n, 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 marinförval tningen anbefalles att infordra nya anbud å dessa fartyg.
Godkännes aflemnau säkerh et för förskott till firman Fried .
Krupp för leverans af projektil er, och bifalles gjord framställning om företagande af resor för inspektion af tillverk·
ningcn af dessa projektiler.
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Meddelas tillstånd att föra full ammunition sutredning å pansarbåten Göta inom varfsområde .
Ang. rullföring af en värnpliktig m . m .
Anvisas ett belopp af 4,135 kronor från invalidhusf onden att
såsom nåd egåfvor fördelas bland en del afskedade personer,
som tillhört flottans kårer.

Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifv elser
år 1901 .
.ltt n.

ii.

7.

!>.

10.

12.

,,

18.
1!1.

:\':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.
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 mariningeniiirsta ten
skolrt från och med den l tlennc;; vam placer ade: S. J. Falkman och J. Lindbeck i nutrinförvaltning en samt Th. G. Knös
och H. Akcrmark å Carlskrona station.
N:o 14 G. O. - Direldören vi<l mariningeniörst:t t.en g rcfvc
H. A. i\lörner skall för sär skil(lt uppdrag an mäla sig hos
chefen för m:triningcniörsL:t ten don 17 <lcnncs.
N:o l fl E. S. - A {slutn ing af nu pågående arbetsår vid r;jökrigshiigRkolan skall äga rum don 23 nästa "\ pril.
N:o Hi U. O. - K:tpteu A. Ilelin ställ es till marinförvaltningens förfogande för sä rskillit uppdrag.
:'\:o 17 (l-. O. - Till tjänstgö ring Il Carlskron a varf placerade
inge nitirerna 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.
::\:<1 BO tl. O. - Ny tabell fi!r öfningar i ka umHtrf kju tnin g
s k all tilläJlipas vi•l :het::; excr cisskoia.
~:o :J:J (3. O. - .Biftlll ti ll reservumlernndc rlöjtnant C . F. G.
Ridder stads anlu'tllan om. tre års tjänstled igbet för utrikes
sjöbrt.
X:o 3i3 (+. O. - An::;täll ande af profbränn ing af amerikanska
stenkol il Ulas Uggla samt fö r si!k med torpedbåten N:o l l fö r
utrönande af bimlerlighet för torpedskjut ning på g rund af isbi ldn ing i torpedtu ben.
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N:o iH G. O. -·- Un•lo rofficcrcu n,i' 2:a gmden, rll~!.nlii~tarc' IJ
J. F. Blomg re n 111å kolllmondera~ att tjiinstgiira vid artillerilkpartcmcntct i Carl ~k rona .
1\:o 35 G. O. - 1\Jc1l sviirds1nudalj !Jafva llC'm"tdats ncdanniimnda manskap vid flottan: vi<! Car lskrona 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 llllllllgrcn, 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. sjiillliituJen 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 gre n; 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;.
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 fiirl'ogawlo för att tj>i.u,;!.göra såt:lOlll !Jcsiklning:;l>iLriide vid aktiebobget BoforH nohclkrntt> krutbruk.
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'artyge n Falken, Nvnlan ocl1 Tiirll 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 inn cvaramlc år i ( ;ellubo rgs, Non!Jot.tcnH och Vcsterbuttons !lins skl irg[mhr.
Till tjiins!göring h:trvid skola, förutom vid Hjökarleverkct
!jlinstgörande kom mendörkf1ptcm'H af ]:(t gr. A. \\'. Lan;::;on,
kapte nen C. A. 11. Lecho och löjtnanten G . J>. Rcinns, beordra:; ytt e rliga re två offiecrm·o vid flottan oeh en i fic.tt.an~ reHmv 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 utrik es ::;jöfart.
N:o 57 G. O. - Underlöjtnant D. IL LindlJia<l skal l tjlim;tgöm vid Carl:;kronf1 stations oxereisskola från o~;ll m cd 1 uä:;ta
Februari.
N:o 65 G. O. - Tillstånd för rcgcmentsp:tstoru E. K Gem7-Cll att emottaga odt biim orden stecknet såsom ri(klarc af
span ska Carl lll:r:; orden.

Fe bL

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 [ullgömntl c ar prakti;;k !jiin:stgöring, biirjan<lc omkrin g d on l nilstkunllllalld 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\.

7.

:N:u 71 (i. O. - KapLen F. (.;. K Bergman ~ka ll intill utgången af uä,.;!a Scp!0111ber ndna<l !jänRtgöra s[t~O nl förestå ndare för KjöiliHtl'UIIlCilt- och sjökartcförri\,lct i Stocklioilu.
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 nlistkonllll:tnde .\pril månad , mc<l hörjf1n den JO, äg:t mm å löl j :wd c plai,.;cr: Ealinar, Jlorgl,olnt, !llön:;tcrih•, 0Kkan;l ,auJn,
W<•stcrvik, Ntoeklwlm, ~öJerteljc, EKkil~tun a, Aruoga, (helml, \\'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. Norscliu,.;; 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 Ntockh<•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 Svens ksund umlcr omkring
ti dn.gf1r.
~:o Hl G. O. Tillstånd för komrnendörkapton fi . G. Lf1gercran!.r. och kaptenen, frihenc U. Liljencmntr. att e mottaga
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; tjlinstledigh ot för uLrike,; ;,;jöf'art.
~:o !JO t+. O. Kaptenen I. l'. B . ::\'orman m å från och mod
dl'n l 1\fars till och n1cd den 22 niistn April ställ as till :\[ari 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 insk ri[ne till f1 llllltin tjänst,

U. Bronn·; ska.ll tjiinstg·öra

1~.
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året:-.; :-;jil lnätningar.
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Lilldclaclc C:trl~kron::t ~tation oelt till.hiirandc komp::tniomr:i.d cn::t
N:ri:; 17, 18 och ID srtmt till siirskild tjänst eller befattning
Råsom fältHkiircr inHkrifnc bcväringsm iin skola inrycka den
13 nlistkommrtn cle Juni.
Beväringsm än inskrifnc till flllmän tjiinst, tilldelade Carls·
kronrt station och tillhörande f\tmat kompaniom råde än de i
J :a punkt0n niinmdc, iifvcnsum beväringsm än in:;krifue till
särskilJ tjiinst lmnan än fästningsljä m:t eller till ::;ärskild lwfrtttning med undantag flf fältNkiit'cr och tilldeifltlc Crtrbkronrt
station skola inrycka vid stationen den 3 uästk. Juli.
13eväringsm iin in::;krifue till rtllmiin tjiinst, tilldcbdo Stock·
holm s station och tillhörande kompaniom rådena 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 kolllpaniom rådc än rlc i
3:o pnnktcn nämnde, iifvcnsom beväringRm än iJtskrifne till sil r·
skild tjänst eller befattning ocl1 tillddad e ~tockhohns slrrtiou
Hkola inrycka vid strrtionen den H l!ät:ltkon1mamle Maj.
Beväringsm än inHkrifne till fästningstjä nst skola inrycka
vid fiottrrns ~tn.tion i Carls krona den l B nil~t.kommande J 1m i.
;\:o 92 G. O. -Den i reglemente för sjömn.nskår cns skolor
§ 52 mom. J, föreskrifna tid, under hvilken knrs för 3:e 1J
::<jömän, matrosrrfdel ningen, sknll fortgtt, må, i den mån tlct
kan ske utan utbildninge ns tillbakasiitta ncle, innevarn.mlc vt'lr·
termin vill excrcis;;kola n i Carbkrona im~kränkas enligt i:lta·
tionsbcfällm fvarens nlLnnare bcstämmrtn dc.
~: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 skcppsgossr tr hitrllda an tagningsfön ätLarnc, don
förre fö1· Stocklwlms och den ;;enare för Carb krona :station.
N:o 9!J U. O. - Löjtnant G. af Klerckcr skall för sä r;;kildt
uppdrag tjänstgöra i !lottans stalL
:\:o l 00 (1. O. - :\lcdanniinm d:t fart)·g ,;kola rustas :
l:o) Korvetten Freja för att den 14 nästkomma nde 1\T:tj
kunna utgå p å omkring 3'/" månaden; expedition m ed ;,;jö·
krigsskolan s kaelettor samt manskap tillhörande matro:-mfdcl ·
ningen::; rekrytkun';
2:o) Öfnings:ske ppcn Nn.ja<lcn oeli Jarmmas för rttt, utgö·
mnde en afdclning, kunna den 24 ncistkommrm de Maj utgit
på omkri11g 3'/" mi'tnaders expediti on med skepj,sgossa r;
B:o) LogemcHisfrtrtyget i:ltockholm :;amt kanonbåtn.m c Edda
och Unl för att, utgörande en afdelning, användas från och
med elen 22 April llllll cr omkri11g 2 månader för skjutskolant i
öfningar;

V.

'l:o) Logcmcnts brtyget Eugenie, ångkranprå mamc N:ris
5 och G, större ångBlupamo O. F. och F. R., mindre ångH!npanw l'l:ris l , 2, 3 och 4, e n lysmaskinbi it., h rtndkranp råmen
K:o l Nrtmt behi>fligt antal transpOJtprå maJ' och roddbåtar
från Rtockbolms station för att, utgörande en rrfdelning, an ·
vändas från och mer! don 12 niil:ltkomnlrtn<lc Juli omkring 2
m:"mad cr fiir ntin cri11gsöfningrrr å minpoRition i närheten. n.r
farleden till Niidertclje för srtmöfning rtf minörer och för mi nörtjän;,;t afscdde heviLringsm än.
5:o) Korvetton Rrtga för att från och mod den (j näRt.k.
.Tu l i kunna utgå på omkring 2 månad e rs expedition med man·
skap af matrosafdel ningeml rekrytkurs samt aspiranter till
Njökrig~t;lwlan och extra kn.d ctter, samt öfningsbrig gcn G la·
dan för att i början af nästkommrt nde Juni kunna utgå
på omkring 2' /' m ånaders expedition med manskap af ma trOR·
afdcl11ing<'n>< rckrytktnH.
G:o) Kanonbåten A!Ehild med 3 mindre ångslupar fr:'m
RLoe kbolm s station för fmtsättning af rekognoscer ing i Öre·
gnmds, Östergötland A och Rml!lrtndH skiirgånlar under omkrin g
4 månader från miclten af nä stkom 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) Chefsfartyg et Drott för att vid tid, som frn.mclele~
kommer att bestämmas, förläggas i l:a beredslmp utrrn tor·
peduppbörd och med besättninge n kommender ad.
J\Iineringsö fning å ,;tation för samöfning af minörer och
för minörtjiinHt afsedde bcvcLringsmän innevaran<l c ~u· skall
äga rum endast vid Stockholms station samt taga sin början
<len l nästkomma nde Maj under ledni ng af kapten O. R
S~·lvan.

2(i.

Signalskola n skall anordnas vill Carlsirrona stations excr·
cisskola och t:tga si n början den l nästkomma ntic Maj.
Kommcn<lö rkaptcn II. G. Lage r Grant.~
N:o 101 G. O. Rkall vrtra chef för l:lkjntskolan oeh afdclningsc hcf för dc till
samma ~;kola:; öfningar bestäm<la frtrtyg.
Kommendör krtpton II. Uarlstcdt :;kall vara n.f<lelnings·
dwf för den för mineringsöf ning :l minposition till rustning
anbefallda afdelning.
N:o 102 G. O. -· Till chefer ocl1 sekonder å nedannämn da
frtrty!): lirtfvrt beordra h: på korvetten Freja: chef, kommendör ·
kapten G. DyrsHcn, sekond, kaptenen grefve L. P. Han 1ilton;
på öfnings;;kcp pct Najaden: chef, kaptenen grcfvc K. A. Posse;
p:"t öfningsskep pet 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: ch ef, kaptenen frih.
G . O. M. af Ugglas; på kanonbåten U ru: chef, kaptenen fril1.
A. T . C . Gyll e nkrok; på loge mentsfartyge t Engen ie: chef,
kapten G. II. Lidbeck ; på k or vetten Saga: ch ef, komm.enclörk apten H. G . af Sill en, sekon d kaptenen grefve rr. I V. Hamilt on; på öfnin gHbriggen Glad >en: chef, lmpten N. R. T. Ankarcrona; på kanonbåten AHhild: che[, kapten C. G . Xo r~ eliu~;
. på kanonbåten Rvensksnnd : chef, k apten E. G . D. Mrcel 1el;
på chefsfartyget D rott: chef Jwmmemlörkaptenen g refve C.
A. Eltrensviinl , sekond, kap ten C. C. E ngstr öm; på kanonh:ot·
te n Venlandc: ch ef, kapten G. H. Bjö rk man; på kanonhttten
Hota: chef, kaptenen frih. R. \V. Lenhnseu oc h 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, U lff och
Be rsork sa111t logementsfartyget Engen ie, hvilkci skall afse'-'
för 100 man beväring för a tt, n tgöntn<le en el:lkacler, Stockholms bevtlringseskader, från oc h merl den fl n lil:ltkomman<l e
::\Taj till oc h me<l den :l l <lärpå följande Jnni , fö rlagd i niir·
hote n af Stockholm användas [ör förbcrcdrl.lld e öfn ingar m c<l
till al lm än tj iinst ,;amt ti ll siirskihl tj itn st, eldare, vi<l SLockholms station inskri Ene beväringswän;
2:o) I ofvan11iimnda punkt bestämda p>ensarb:\tar Ramt.
kauonhåteu Urd för att, ul giim nd e en es kad e r, Stock bolm H·
eskadern, från oc;h m ed den 22 Jtilstkommand e .Tuni till oc h
med den 4 diirpå Iölj;tmle i\ ug nst.i an vänd aR fö r samöfnin g
:l [ st!pnpcrSOJJal ot:h ofl"ann iimnda beviiring~n1iln ;
3:o) Toqwdbi'tt e n K omet fiir att, jitm t.e H:nc t orpeclskohtn
tilldl'lade 2:a klassens torp ediJi\Lar, fn\n och. nl c<l den HlniiHtkommamlc Ju li till oc lt m ed den 4 därp i't fiiljandc Angnsti
ingi't i Stuck hol nm·e skade m un<l c r Llemul cs kad em krig;8iifnin<rar·
,., 4:~)

Pansarbalarne O<len, Thm oc h Sionl, torpe dkrp<Ra rcn
C las Uggla HaJni logementsfartyget :-Jtoekltolm, hvilket skall
af Res för 400 man h eviiri11 g, fiir at i, nt,giir:tntle en eRkad c r,
Carl skron:t bcvii r ingseska<lcr, und C' r befäl a[ C'n h iigHt.e bc fiil ha[var c, fr:'\n oc h metl den 4 nils tk omman<le J uli till och med
elen 13 diirpå fiiljan <le A ugns! i, förlag< l i nfirh c ten 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) Torpellkryssa ren l'si lan d.c r Of'h torpcdh{ttarne Ork an,
\ ' iml, "Bli xt, 1\ le tenr, Komet, ;.J:.,i s G:l, Gii och ti7 för att, t ill -

(l.

1•\,hr.

21).

O. l !101. -- VJ.J.

li ka met l i fiiregåemle punkt niilllnda pan8arbiHn.r och t orpedk.ryr< sare, utgörand e en eskader, kn ste;;kacl er n, umler be[;il tL[ e n
högste hcl"älh afvar e, från oc!J med li en 14 niistkontln:tmle
A ug-nsti t il l och med den 2!J därpå följande Se ptembe r a nvli ndas fö r s:u niifn ing af Ht:un pe rso nal oe h bevilri ng:-m1lin.
N:o 104 (+. O.
Konteramiral A. A. L. ]'alandcr Hlml l vara
högste l>el"älh afv;tre öfver Carl Rk rona heviiringH cHk ader och
ku~teskadern nnclcr d nss as anbefallda expedi tione r.
ll iigHtc hc·
i"itlhafvarPnH ,;(ab ~:kall ntgiirm; af: flaggkapten, ln"t fl nggadjnlanter, s tahsinl!cmiiir oc h s tabs intcncknt.
lliigHto befäl hal\ aren skall triida i utöh·anclo ar si U het"iil <l en 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 dho rn skall vara eH k:td t' rchef :\ Nlockholllls heyiiringseHkaclcr oeh Stoddl()ln1 s-eskade rn mulor <l e,.;sns expeditiom•r. J\'iin 1nda cskaclc rchefs c;lah ::; kal l ntgöras :tf
<·n flagg:l< ljuln.nt.
1-:skaclerdtci<:n ,.;kall <len G niistko nnnaJHl e .l\T:cj tt·iidrt i
nt.iif va nclc af sitt be l" iil oc h 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 g rehc 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:
c hef, kapten S. A. Telander: på torpedkryssarea Psi lander:
eli ef, kapten .J. G. Ekelund; på pansarbåten John Ericsson :
c hef, kapten N. A. K. Katt oc h Dag; pi\. pansarb{tten Gerda:
c hef: kapten Jl. Il. K. E ricsHon, pi't pans arbåten Hilclnr :
e! Jcl", kapten J. F . F rib er g; på panRarbåten UHT: tltcf, kapten,
Il. 1\. Kraft; på panHarbåten Berserk: c:hef, kapten I. :\'or<lenfl'll; på kan onbåten Urcl : chef, lmptc n en frih. 1\ . A. C:son
l lc nn eli n; p <'t torpeclbåten Orkan: chef, (tillika division sch ef),
k a pte 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 Arnelins; p{t to rp ed båten Komet: chef (tillika divisio11schef), k ap·
tenen J . O. Schnciclle r; på torpedbåten J\':o G3: chef, löjtnan t
;\. R l<'riiding; på torpedbåten N:o G5: chef, löjtnant O. H.
Åkl' rmark; p{t torpe<lbåten )[:o G7: chef, löjtn ant E. Hiigg; på
logementsfartyget Eugcnic: chef, kapten R. A. Thnrclin, samt
på JogPments[artygct Stoekholm: chef, kapten F . .IH. Pcyron .
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N:o 108 G. O. - Kapten K . P:sen Rosensvärd Nlmll, med hi·
behållande af innehnJvande hefattning, tjonstgrira H~'lsom liimr c
i torpectlära v itl umlerhcfiil:-;s kohns nutskini ~tk l ass unrler d e n
tid torpedingeniö r O. F. El m qvist ä r fö rhintlnt<l <lcnn:t Hirn,re·
befattning uppehålla.
:\':o 112 G. O. -· Tillstånd för dam;ke k n,pten H. P. P olerse n
att öfvervam krutprofningar å fltockholm R vn,rf.
)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 ette r r-; kol :t antagas; k o 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 p e rsunalbri st bland f!0tt:t m; mn.n flkap.
N:o 11 8 G. O. - Bemyndigand e fiir vecle rbömn<l e stn,tio nslw·
Ciilhafvarc att mHler in st undand e sommar i m ån n,[ bellof in·
kalla pennitteracle å r skla:-;:-;e r af sjiinmnH idren 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 a p tillhöran<le yngre :hsklass.
N:o 120 G. O. -~ Till chefer it n ecln,llltärnn<ln. till rm;lning mt ·
hef:tlkla fmt~·g ha fva beonlmts: på logementsfar( ygct l •: ngenie
under cle~s i G . O. 10\l <len :2G ~istli<l11e l<'ohnmri anhcfalld:l
ex p edition: kn,ptenen O. R !'-:y l van och pft torpedlJttlon Vind
und er <l e:;~ i G. O. 103 den 2G s iRtlidne Febrna ri 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 beonl mts t ill
tjäns tgöring å ne<lannlimnda gen ont (~. O. 100 den :2(.) sist!.
Februari till rustnin g anbefallda fartyg Mven som vid den ge·
110111 samm a G . O. bestlim<la DJin l'ri n g;,;öfning it station samt
signalskol an, nem !i gen: på korvetten Freja: fiirntom vi<l sjö·
kri gsskoln,n tjänstgörande kapt enerna l l. J. B. <1ulda och A.
H. af I'etersen s sa mt löjtna nt A. G. af Kloreker - kapten
O. F. W . Rihen såsom lärar e i navi gn,tion :l' i i r kn,tl etternn,,
samt löjtnanten1ft E. W. l'e.I Ton, gr ofv e O. A. Posse och K.
\Ve~te r ; på iifningsskeppe t Najaden: löjtnanterna N. .T. Dahl
och O. R A. G ustafsson; på ö[ningsskeppe t 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: löjtn ant n.
IV. 1\'fagnusson, si'tsom adjutant vid skj uj,;; kolan : kapten C. A.
Virgin, såsom instmklionsbe flil: lmptener nn,, friherre A. A.
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O:son Hermelin oeh J\. Meiste r, s amt löjtnan terna A.. G. von
Horn, A. L. HolrmSn, P. l L liuitfeldt och C. E . Irolmbng;
för geuomgåen<le :tl' sk j ut sk olans l> efälsk urs: 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 a nterna 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. fl öd erlmum ; på l<>gcmentsfart yget Engcnie: löjlnn,nterna U.
L. K ey, K . O. Leon och E . E<lel fel t; r e:;er vliijtnant A. T ho re
oclt untlerli">,jlltalltcn i flottans r eserv A. L. B. l.leHrage; p å
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 in g: k:tplen Jl. A. l\1. Eneström oclt löjtn:wt (.;, R
C!'l:-<ing Namt fiir aspiranternas UtHler v isni11 g, kaplen I. l'. B.
No mtall ; på iifningshrigge n 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 t c 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 ndRR t rö m : 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 n cri rtgRlifnin g å 8tock h o lnt ~ station: --- fii rulonr genom
<L O. ]()() <len :!fi sistl idn e Fl·bmm-j :;ii:-;um lc<l are af öf nin;.{: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 underliijlrmnt cn
j Hottan s rCHO I" V ; \. L. n. Belf m ge; [lll s ignalskolan : SllH <JIIl
inslruklio11s!J d:il: kaptene rna I. P. R Norman ocl t .T. U rafsl riim ,,at nt liijtnant K K 1\'a lt!borg ucl t s:bom e le ver: nn·
dcrliijln:mtern n, (.'. F. T:ttntll, K l f. 1-krgnt:trk, H . .T. (J!J ri ><tcr·
son, C. U . J\. Ny lv:md e r, D. I L Lindblad, L. 1'-:taek oll och L.
<+. O. Jalmke.
I Hn.mrn:m ltang hiirnwcl kornm c mkra~ till Ljiinstgöring yicl
de genom U. O. 47 d en :Jij sistlidne Januari n,nhefall<la ::;jömii tnin gn,1·: löjtnanterna N . E. F. flolande r och .T. 8 . flvin lw f·
vud Rantl. reservunderlö jtnanten U. A. C. Broms.
N:o 1 ~:,! <J. O. -- Följande offieera rc hafva heo r<lrat.s till tjän :;tgöring :'t ncdanniiJm Hla geno m G . O. l Oi.l den :J (j sistlidne Fehnmri till rn~lni n g anbefallda fartyg, näml igen: på panHn,rlJiiilm Oden: kapte nen friherre C. E. L L ilj encrant:r,, löjtnan·
ierna B. E. 1lnlmgren, .T. B. :\hijstriilll och G . IV. Magnust<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, löjtmmterna 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, löjtnanternn. 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 torp ed kryssaren l's!lander löjtnn.ntern:J. A. U. von Horn, \V. (;ih~on och IL \\'erustcdt ; på pan~arhiitPn .Tolm Eries:son: liijtnant.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. Ch ri stprson ; 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. Lindlad ; 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 torpedbåten 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 inRtruktionsbefal: löjtnn.nte rna B. F. ReutcrHkiiild och K. Nor en; på logementsfartyget Nt ock lw lm : s[t~OHI konllli Cm1cmd
officer: löjtnant G. L. Brodin, Rttsom im<trnkt.ionsofficcmre:
kaptenerna G. R. Liepe oeh Il . .J. T. Krook Aamt undurliijtn:cntenm N. L. A kerbl om, E. F. Ljnng<rvi,;t, R<+. von Fieawlt.,
E. A. IJ . .Jn.cobi, (r. O. N. Udde n, .J. II. fiöderlmum, (+. O.
(i.

~J.

l l.
Ul.

1~.

Elliot och C. U. S. fitacl von Holstein.
I hö g~te hel'illhafvaren~ ö[ver Cn.rl~krona
K:o 123 G. O. beväringseRkader och ku~tcskadcr bestämda Nkth skola tj;Luflt,göm: såsom flaggkapten: kommendör .T. \V. L. Nidner, såso m
fin.ggn.d jntanter: kaptenen grcfve C. A. \i'aehtmcistc r och löjtun.nt C. L. dc Champs, Hå~orn Htah:;ingeniiir: ingeniiiren A.
l\ L A. von Eckermann och s:'tRolll ~tabsintcndcnt: kn.mmarHkri[varcn C. G. F. Ulff.
I cskadcrchcfenR å StoekhnlmH beväringscHkader och Stockholmscskaclcm stab skall tjänstgöra: såsom fln.ggal1jutn.nl: kap-

7.
8.

ten G. T. Kraak.
i\:o 126 E. R. - straffbeslut {t konteramiral J. Uägg.
K:o 127 G. O. - Följn.nde officerare skola tjlinstgörn. vid beviiringens 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-

19.

Xl.

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 bcYiirin g::>lJcfälhal:v arcn 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. d en 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 Stedingk, smnt <lcrcfte r löjtnant R. E. Snndi n.
:\:o lHB G. O. - li\-ra rc:;crvofficersaspirante r 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· ge nomgå f'ör rescrvoffi(;crarc fn.::>tstiilld r cpc titionsöfni ng må uppskjuta,; till ett följn.nde år.
1'\:o l:Jti G. O. -- EcKtilmmelsc om tider då rese rvofficerare
;;kola inställa Hig till tjiiustgöring i Ca rlsluona.
N:o 13!1 G. O. ·- Kanon h:'\ ten 8vcnHks mHlK pftgåcude cxpcclitiou till rikets vestkust. Rkall uppliöra.
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.
Pansarbåten Thor skn.ll klargöras för att
N:o 141) G. O. unde1· ~ena re 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 lll CIHliirkaptc n S. v.
Ko now; ~ekon<!: kapten C. Lindström; ö[riga officerare: löjtnanterna Bj. von 1-iyclow, g rcfve R. C ronstellt 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 und e 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:ltockltolm.
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:'tso m biträde åt
konlrolloflieeren vid Bofors.
:\:o 155 G . O. - -- l•'öljande offiem·arc ~kola med utgån gen af
nits( kom mand c September månad fdtntriidn. ~in:t Illl innchaiyamlc nedan n p p tagna befattningar: vid Cn.rl::;kroua station:
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ko:mncmlörlmpton N. E. Amle r~,;on s~\som chef för il:o umirot>komprwict; kommemliirkaptcn J. IV. Lanuerstiorna ~~~~Ot ll
c!Jcf för 1 :a handtve1·k:;kompanict, kaptenen grefve L. P. IT>tm 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, kaptenen, grefve C. A. \Vachti1Wit>ter s[tsom fiirm>tåwlare .Wr ::Jjöinstrnment- 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, ],UillllJ Ctldii rLtptcncn E. C. 1\rusc:\Yit~ s:bom ortll'öran<lc
i Iörvaltningsdimktionen, kollllllllll<liirkaptrm C . A. F. l':n HoseH:;vhnl s:"tsO!Jl chef för oxen·is- ocl1 nnderlwfäl:;slwlormt, kulllmundörkapten 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{. Thllli 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 Hormelin 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.
1\:o 1.-Jti U. O. - Ncdauniimude ofikum ru skul:t Jr. u. 1n. dun
J niLst.k. Oktober v:wt pl:tcorade till t.;jiliJstgiiring: ii C:a rk
krona stahon: kaptcn e ma 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 1oJ7 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>daUningar: i HjiiWr:;varsdup:trtementetH kon illlrtmlot'XJ><)di tio n: ad j Iltanter, 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 komlllnnikalions:tfcklHingen, kommcll<iiir O~ Lindbom. aJclelningschcf
för liJOuiliscrings- ocLt t>tati~tiska :c[dclningen, komtnemlörkap-
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ten S. J. T. C. Ankarerona, tjänstgöntmle oHicerare, kaptenerna 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, kaptenen, frih. R. \V. L euhuscn, dwf [ör 1:a hamltverkskompaHiet, kaptenen J. F. Friberg, chef för 2:a skeppsgossekompaniet, kaptenen N. S. '1'. Aukarcrona, iufonnationsofficer
underhefälsskolan, kaptouerna, A. Meister odt I. P. B.
Norman, äldste ekipageoffieer, btptenen, frih. A. D. II . LagerbielJ,e, samt Wrc:;tåndaw för sjöinstmment- och sjökartefiirrådet, 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 exereis- 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 ekipagetlepartonJtmtet, kommendörkapten \V. E. Elers, samt föreståndare
l' i ir 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 miuoUieor 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 öfningsfartyg.
:'\:o lGl G. O. - Tjänstemän vi<l civilstaten skola kommend e ra~ si\:mm [artygsintendenter: fri'tn Carl~krona st>ttion: å
pan:;arbiitarne Thor och Ni ort!, kurvetton Saga och logementsfartyget Stockholm; samt från Stockholms station: å km·vetten 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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N:o Hiti G. O. - Kong!. ~jökrigsskolrtn~ chel', offkorare och
kadetter skola den l l\Iaj afresa till Ca rbkrona. Bo:,;tad :,;kall
boredas i kronans lms.
N:o 1G7 G. O. - Fastställ else å formulär till 'Förhållningsoch 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'a rtygrm skolrt of11c:onmw
tjc-lnstglim enligt fö ljand e fördelning: å Falken: chef· konLkapten A. \V. LaTsson, konlnlen<lorade officerare: liijtnantrmm
N. F. :-ielamler och .r. R. f.ivinlmfvnd; {L Rvril au: r:hcl', ],apten C. 11. O. Loche, kommcmlcmdo <>i'licerarc: löjtnant U. P.
Heinins oclt rcservumlerliijtnant G . A. U. Bmms .
"~:o 174 U. O. Pans arl>åten OllUlls IJosiL!.tning><lisLa skall
nwlcr förest{Lendc expedition iikas lllOll 5 ]l(lrnblåsare.
1\:o

17() G-. O. -

Extra i11geniöron vid Jn:Lriningclliö rt:)taten

G . F . Giisling skall placc,ras pZ\ Rtoddw lm~ station odt tj:lnstgö ra i lll:trinfOrvaltn _
ingCIIH ingmliöral'dC'lning.
.1\':o 1'77 G. O. - :r\e<lalm~lltln<la l'art_1'g skula rustas: logenwnt~f:nty get \'am1dis, torpcdbåt:unc N:ris !J o~h 11, tvi\
st:lngtorperlh[t(,ar samt hchiilligt antal :"tngslupar od1 transportpnhnar 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 :tEllL-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 niistk<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

~l-i.

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 iii uingar ]JesUitlllla afdcl.lllllg'.

Fiiljand c oflil'erare och torpcdi11gPHiiir skola tjcn stgi im :'\ IJ Cd:tmlillnda genmu ofvannilllliHlrt U . O. till rustning auhef:dl<l:t
fartyg: å l ogernent~i'arLyget \'an:uli8: chef, kapt. S. K Fe_1·cltting
knmn1cuderad offil'l'l': löjtnant C. O. llaf~triim; för tjcinstgöring yid torpcdsl;olan: adjutant: kapton (1. de. Bnm; in-

.:2!).

HO.

struktiou~ilc[;L]: kaptenerna C. C. A. Fallcniu~ och fri h. L.
Akerhielm saJ,,t torpcclingeniiir E. L<'. Ehnqvi:;t; elever: kaptenerna 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: kaptenen (r. O. J\I. af Ugglas ; å torpedbåten N:o (il' l'hef:: liijtuant 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 Vanadis . Afdulningsl'hefen fiir den fiir torpedskolans öfning:u· llestänHla afdelni11gen slmll hiss:\ sitt bel'iilsteckcn å logclllentsfartyget Vanadis den l:J nästkoltimande Juni. Che fen å logCill('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 Gl, 75 och 77 ~ kola !Jissa
Bi u a hchllstedwn den ~l niistkon11namle J u ni.
N:u li~J C~. 0. - Bifall till r8scrvnn<lcrlöjtnant J. Me 11aud urs
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'., sko la tmdcr e11
tid af :\ ;, '1 vcc:kor fr. o. 111. den ]{J Maj ställ :ts till varfsl' ll ui'OtiS i f.itocklw lnt 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 tjiLnstgömade dcnt T id 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. Lindhoek och å Nion1 ingl'nii>r T. lL l{nö~.
:{: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.
:\!: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 oc h
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'iirenall e rikona tulller honom
lJe\·iljad 2 månadCI's tj>in~Stlediglwt från oeh mc<l<lcn 11 Ap ril.
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Undcror!kcrskorpmlell vid 7:c tn a.tro~k unl 
lti!.J CT. O. 21 For::; berg sk:tll de l tagrt i vis::;a anl>ehllda ~jo 
tnii.tJti ugs:Lrbde n.
X:o 190 G. O. Kommendering af fart~·gsintontlL'tlier: å pan sa rbåten Th o r: e. o. krullnHtr::;krif\·aron A. (r. "\ . J3royn.JI; å
pam;arb[tten :'\ionl: kn.mnmrc;kril'vare R . Thönt; å logomoHtsfarL.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\(1N :o

G. O. 1!J01. J\ pril

3. N:o 201 G. O. -

p~ut iet N:o

,\ pril

1.

chcfNfl1rtygct Drott: e. o. katntll:J.n;krifvaren H. A.
samt [t logemeut,.;fart ygct 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\fuinga rn e: c. o. kautnJrtrBkrilvaren J\ . \Y. Hl\luH..;trölll.
N:o 1!!2 G. O. - J•:n del amtttuniti<!llHOffokt o r må lran;;porkl'fts f6tn Carlsk rolla till 8 tock h oln 1 tn od Tltor.
Ä ltciraLl tid Wr iifniugsliriggL'II Uladans ex1\:o 1!!:3 G. O.
pedition.
N :o l!JJ G. O. -- l{cscrvliijtun.nt ~. !1. :-)a iJeiJ'l'll inka l Lts till
t j ilnsigiiring på Carlskrona station fri'tn och med den 1 Mn.j
till <>Gh med d o n 30 ~e ptetniJ o 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 e d
don UO ~epiemll u r fö r att 1ncdfölja ,\ ntarc li G pit <le,.;s ~pet~ 
bcrgNcXI>C< lition.
Kapten .\. ll. Ui~iko ;;kall f ri\.n ucil m od
N:o 1!!7 t-1. O .
d en :l-1 1\pril tj ii.nstgö ra s:"tNOill adjutant i sjiifii r:sva rs dqmrto·
lnlmll:tmle af cle\'ema vid
lllOHielH kun>maJHluoxpetlitiou.
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 kadettoffkor Yid ::;jök rigs,.;kulan vid kroppsunden-<iik nin g OGil intrildL'>-<L·x:tlnOtJ. Kaptenen, fri h. L. }, kerlt jc lnt >'k n,! l i ::;Ud let 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
kruppHlllHlersöknin g [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 antagning a[ skcppsgo,;~ar i ~Uil l ct fö r lmtalj on::;liika r cn O. A.
FLtrst. ::;om pil gmud af sjuktlom från denna kommo nd ering
afgih.

1.

g re n ; å

Try::H~n

,,

XVII.

Jn;;trnktiou för a[dolnin gsdtcl:cn p:"t skjut-

Hkul:tn.
X :o 203 G. O. - ~ i gnallanto m or för angifvando af fartyget;;
fa rt s kol a 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 r båton 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.
llitall till rcsu rvt tt Hl c rliijtn :lllt () . F. Thants
an!J:"tlbtt om H i[rs tjiinstlcd igl tcl fr :"u1 och tllCd den l Apr il

N':o :!Oö G . O.

1!101 fiir uh·i i< L' H ".int:li't.
Fullmakte r Wr K kad,~ttcr att 1·am liaggun\:o :W! J K N.
dL'l'Of'fil'l·rare iirn'r :::t:ti ud1 ö all vara und cro flic o raro af 2 :a
:~mdr• n

(i.

}J.

iifvcr ;;tat.
IJiwktö r K l f. A. l\liil'llL'I' sk:tl l afre:m till
N:o 20!!' /c C<. O.
~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.
:!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 :nn a~Lik l'iir ann6cn

'i:7,

ocl 1 fi"Han•.

,,

N:<> 211

(T. O.

Liijt:lant. 11.

\\'crnsk<ll. ska ll gm totngå in -

f:tnlL'riskjnlskul:ul vi<l Hosu r~lJ org .
\ n dring i ih·siltlningslit<t:tn t'iir C:trlskromt
..\ :o :! 1:! (~ . O.
!"~lstniHg.

lJ.

1:1.

~:o :!l:l Ii. O. - :\Jinsknin,l!; i l'rl' d ~llL'>"il t.!nillgNii::;tonm il Carl skrona lJL!I-ilringsc·><kadel·s fartyg rtl' l•>I'[Jt'dhandtvcrkaro under
ticlt:n fi;r lnrp cdsk" l:tn s t;!'nin.~:u llclt af mstniug.
Lii.tnplig tat·kling tt logenll'l.lt~l'ar Lyget \'a~ : o :!IG (T. U. -

Jt:vl is nndcr tnrp('d~kol:tn.
~tatinn.~l>('[itl ltal'ntrl' n i C:t rlskwna s lml
?\:u :!lli (i. O.
iltkottlttm lttl'd Ciin·d ng :"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 tt i 11 gsarti lle ri sk j u tsk< ,j ::t..
Hif:tll till tutd cl'<li' i"icl'l'l'Jl al' :l:a gmdcn, tll:tK:u :2:21 G. O.
:--: 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:t ndc i\ r i uc lt
fiir ljilnstgii1·ing s[t::;o m Wrote tn:tskinist å Lkn :;1'euska gradJtliltning~expcditioncns

fartyg '"\ ntan:tie ».
!\i tall till und e roWeeran af 2 :a graden, styrN :o 222 G. U. nntnssLaton, .\. A. 1 [akan::>sons ault:"tllan om 5 mån:tdors tjän::;t-

G. O. 1!)01. -

1\pril

liJ.

lli.

17.

20.

:!2.

24.

XVITI.

ledigilet från oc h nJ crl den l l\ l aj inlit.War:uid c ,]r fiir alt tj iin stgiint s{t>!OIIJ ::; Lyrnw.n på >Antart;(i c >.
N:o 223 G. O. - JJ e H:e klas~ skcppsc l<larL', so111 r'j knnna
u tkolnnlcnd e rrts å ti ll nmtnin g anlJcfa ll<l a fnrtyg, s kulrt gen omgå re krytkun; p å krtnonbåta rn c Huta oeh \'ordande .
N:o 225 G. O. - Fart_l'gs in tenrle nl en å k o n ·c ttc n li'n·.ia slmll
ill ::;tiilla si g i Crr rlskro na 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 unrkrgil nge n
inspe ktion fii rl äggas i 2::1. bererlRkap.
Inst r uktion [iir c J, cfen <'t ko rvetten l•' rt'ja.
N:o 2ö l (; . O.
N:o 2il2 <+. O. - l nst.ruktion för c hefen <"< kanunh,1ten ,\lfhilrl.
N :o 23?, E. 1--:. - KaplPm; rn a i-;_ , \. K. N <tt-l ocl1 Dag, <;. 'l'.
Kmrrk, H. (f. Lie pe, 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 kla s~exam in a i sjiikri gssko lan.
N:o ~!:38 U. O. - .~wlringar i 1'. M. angtwnde vis~a den intrmn1tion ell it rätte n beröralHle f rttgo r.
Ä11rl r in g nr i i>t•slittni n g~li::;Lu rn a fiir vis::;a
N:u 242 G. O. fartyg nn der i n ~ ( nm lande :;om J nar.
N:o 243 ({. O. - At':-;Jag å löj tnanten fr ili . E. K. PaillJHLi<> rltaH a nli 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 Hp råk studier.
~:o 2~4 G. O. - 1\:;tplt•n 11. J. T . Krook inkall aHtill tj~l m; l
gii rin g vid 1--:Loc kltOlms v arf frtm OL: IJ lllL'rl den 2U April till
oclt 1110d den ilO NcptC IIlhc r.
Fullinakt fOr L. f. torpt•di ll g'l' lli flr on J•: . F .
~: o 245 ]t; , 8. Eln~rl vist a t t vara torpcrlin go nitir.
N:u 241i G. O. - Ingenir'i r R. Pa1J ii rd<:ill sliLII,ts ti!I Jnarinl'ii rvalt.llingen;,; WrfogalHl e fiir att öfven•>eka i>_,-ggalllleL af pnn sar håle n C'.
l11 Hlruktiun fiir e:-; ka(le!Tii de n !'lir Rtuck~:o 250 (i. O . J, olni HCskadcm.
?\:o 251 (1. O. - - Krrno nhiilC' n .\lfli ilrl lill<kl:t~ und e r fiire~tå
e nrl 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 o llan s 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.
~:o 25:3 (1. O. - Bestiinuuel :oe rö rande arm ee ns oc li flottan,;
gemL'JtS[Imm a skjutsko la fiir fii stning·sartilleri.
N:o :25·l (1. O. - .\ n11nuniti"n"m ii ngd so1n fd n fl o ttan unrlur
uf\-a.nniimn •la Rkj uts koh fi\r fö rbrukas.

(!.

.\ pril

2•L

o.

1001.

XE .

N:o 255 G. O. -- Bifall t. o. m. de n 10 Au g nH t i till unrl e rliijlnanten virl Ca rl s krona 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 repetition~öfningames hörja n få v i ~tas i Fr:mkrikc oeh 1-iehll'ei;,
för ~pr[tkstnJ i e r.
Bifrtll till n nrlerlöjtnanLe n virl Carl skroN:o 2fJii G. ().
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 oc h m er! rl en l O
1\ ng usti !'ii r spdtk ::-;t urlicr .

2G.
:21i.

27.

:2!J.

:)().

?\:o 2i'J!J U. O. - Ändri n g i l>estil nlllil~ l se r fö r torped mater ielens hanr! J,a fv:tllrle o mlJMd.
Mi n pos itionerna vid Ca rl~kruna t illhi ir ig
N:o ;/Ii() (-f. O. 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 un ge b r
lik<t anL>tl fiirrl('!a,; m ell a n b.\da statiu nc rnft.
X :o :!fi2 ( ;. O. - Logementsfft r tyge t Lager iii e l ko s ka ll anviln d n.s såsolll k:t:-;e ml'<trtyg i Stoc kl w lill fö r be vilrill g<'m am;lmp ,
som ej kan inryn11nas i statio nens k:tse rn e r .
\':o 2(iil (1. O. -- Löjtnant. C . H,. A. G ustafsson inkalla~ till
tjiinstgii ri ng vid C•trl s kr o n:t ::;(atiun från oelt 111ed den l M:tj
till oe h m er! rl en :)() Nepte 111!Je r.
Kapte n e n virl C arl~k rona rrrti ll e ri Utr R .
X:o 21j4. U. O. l\_rns o ~ kal l Eriin oe !t med den l Maj oc h und e r den tid , so m
kap te n ll. Kju rrnlf är af nn nan komJ11 e nrlering förltindmd ,
tjUn:-;(giira i marinförvalt.ninge n .
K:u 21i5 (i. O. - Komme ndörkapLen C. L. A. ~ fnnth c s lm ll
va ra rtfdelningschef fö r s kc ppsgosscl':trLygu n; bc[;tl st.ec kn e t. Ii iss a r; de n ~4 :\lnj.
N :o 2tili G. O. - B e fiil , m ulcrhdä l och manr; kap, r;o m ~ k u l a
tjcim;tgiira <"t Ant.a rct.ie 1ni't l;ilm uni[orm.
N:o 21i8 U. O. - Kaplene rna A. Ekström oc h J. A . F. Urrt illn
s kola tjäm;tgöm r;o m ccn~orer vi d in t.riirlesexame n ti ll sjökrigsskolan.
N:o 21i:J (+. O. - Kaptone n C. E. L. Liljen cra nt;, skall fn"tn
oc h m ed den l nilst.kommamle i\Ltj under d e n tic! kurs p t1
LorpeddepartomcnLet p i\går tjii ns tgii ra ii Stockh olm s va rf.
N:o 27 1 (!. O. - Bifall till rese r v underlöjtnant G. O. L id man~ anhållan om 2 år~ Ljiinstle(ligliet fö r utrikes ~jöfart.
ICastsLilllcl;;e å ritning t ill 37 mm. ;;H . k.
N :u 273 G. O.
:\Jj!JS B.
K.orvc tt e n Freja och kanonbåten Sve n sk~ : o 275 (i. O. smHl skola utgi't, den Wrrc i O kt.u bcr eller Nove mher ]Hl e n
fJ'j2 nl i'lllade rs ox perliLimt till aflitgr;na re f:u·vatt en, tl e n se nare

G. O. 1901. -

April
Maj

30.

2.

3.

l;. O. HJOl . -

XX.

i hörjrm af November på cirlm 5 månaders vinterexpedition
till rikets vestkust. På korvetten skall vant ehef kolllmen·
dörkapten en 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.
N:o 27G Cr. O. - :'i!ågon extra ångf>lup skall ej vida re tilldc·
las logementsfartyget Eugcnic .
~:o 277 G. o. - Ångslupen Hesarö ställes till arme ens Ocll
flottan s gemensamn1a fästningsartilleriskjutskol;ts förfogande.
N:o 27~ G. O. - Bi fall till sekreterare J. A. T" . Åsln·inks anhållan att under honom beviljad 2 månaders tjiinstlcdighet
Et vistas utom de förenade rikena.
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 permanenta 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·

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:'\1lan orn ett flr:> tjäustldighct, in- oclt utrikes.
N:o :301. (T. O . - "\ fsl::tg å nnderliijt.nanten vid Carlskrona artillerikår 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. - Xndmcl vapcniifningstiLl för värnplikti g.
N:o il1J4 (f . O. -- KanonhMen Rota ställes till sekumk hdens
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'.
N:o B07 (:. O. - Bcsl.llmmelser mrg>temle kommeneluring al'
sjtioi'Jlccr nncler fredstid >t fortet r..::nngsho lm en.
:\:o ilOH G. O. - A [s];tg i\ kapten S. Hullings vid Carlskrona
artillNikiir anhållall :ttt hlifva lmntm<.m<lerad till ;het.s miJwriHgsöfningaJ·.

,,

;'1':u 30\l Cr. O. - Afslag tr liijtnant U. Lindbergs vid Oarl s·
kruna artillerikår :whi'dlan att bli[vrt kommcn1lcnvl till året~

liJ.

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 afsluta<i ko mmendering vid ~kj niskolan vara h ovä. ringsi>efäll!afv;trcns 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.
1\:u 017 n. O . - Kapten TI. N. A. J':n Rosensviird m:"t siälhs ti ll marinWrvaltningens fiirfog:tnde för besiktning a[ excr·
eiskoner.

rni11cri ngsöfni11gar.

~tring.

().

7.

"

H.

10.

:'i!:o 2tiö U. O. - Kommemliirkaplcnen C. A . F. l':n Hosen·
svärd ska ll vara chef oclt kapten G. II. Liclheck sekond å
pansarbåten Dristigheten under hemt ningsexpcdition iifvcnsotu ö[vcrvara pro[- oeh IJeHiktningsrPsan med pansarlnU.cn.
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.
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.
.i\:o 2!.!0 K 8. -~ Entledigande för statKr~uld. och chefen fii1·

:s:xi.

,,

lG.

\i . O. l~Hil. -

<<. O. 1!101. -· XXll.
Maj

17.

~:o

320

n.

.'Il aj

O.

ningsli sta.
J nHl ruklion för ch den å kannn håtc n Nve n sk
~:n f\:21 Cl-. O.
Htllld.
O. - Hii"<t\1 till kaplen C. G. ,\ . Fall cninH :titil;'\1IK. N:o ;):23 (x.
!tnnnm lt01·ilja d SL'ntcstc r den 20 ~f:tj -!1 .Juni
nndrr
lan att
ft1 vistas n t ri kr s.
O. - Fiiljan d c of lit·e t·an• skol:.t tjcnsLg iim il n c·
J!J. N:n 32-t (;.
c)() sist! id n c
y g tl n der dC' ss as i (; . () . 21r1 1lrn
fart
dan n t\ nmda
tcrnn.
liijtnau
A pr il anbefalld:.~ t'XlH'tli t imH'1': t1 korvd ktl Frt•ja:
un·
nl
s:u
r
linge
.
"''il<<
Il. \\'ijk , A. (f. yon ]Jorn. K Jliigg
von
..
(:':
n.
st,
ni
Ljnngq
.
1•'
E.
,
m
keriJlo
A
L.
d e rliij lnanlc nl<l N.
J. l l. f't,.ler·
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::'\onli>
artille rildr
di ()'het fiir hel~:tns vårdan de .
t.:hdcn o'\. pan·
N:7J 3<10 G. O. - Bcstlll umclsc r om titltm, tlå
O. lOB :.mhcCr.
genom
fartyg,.;
tlct.ta
nmlcr
Fmrh{tLen Titor,
litl'ons olll ntn
fall11a cxpctlit.ion, ska.ll hiHsa sitt botälst et'kcn
tiden för p:msar båtens illlniin string m. m.
rtH under
K:o :)42 G. O. - Torped båten Ko 77 ~kall fiirlitgg
sko:ru;·
torped_
s
tilltiela
Bris
båten
torped
h
o<'
ion,
reparat
nkar .T .• \ .
.N:o ;l4il G. O. - Kapton en yid Carlsk nma art1l!e
rn s som
k:lik
l111scH
Ntnckho
s;'\yill
uti
a
deltag
EdHtri hn skall

N:o 3;14 G. O. (i.

kut;tCtikadernH öl'ningn.r inn ev arande Ctr.

~~llJ.

"
liltnnd e dels fiir o·e 111 Hngal\l
25 . J'\:o :)U (-r. •O. --- :\cdanl
lt l L'
~
.
•
.. '
•
...

af rL\-

...
·l- d els Jur Jnll gorand u af· 1,ra!-li
' '" t~" 1,]eJt:-..:t···•)t'ltl '"
.
,..
~ 1 " c ll
_
.
l'"
·\
ör·l·
t'jiinst"
la
sku
r
nte
rlöJtna
e
md
,JHlC
nlltSUl
• · '
,-.,
inkalla de resern
.
l,llen
pansar
:1
OLlen: J. F. Holme r Ot.:it l'. O. Griinb crgcr;
:'i lHllls:tri>Ctli ' Il
Titor: S. (.'. Jl. ']~i berg oeh J. K Paulss on;
sa 111 t :''t torTaulJl'
J.
C.
E.
och
tröm
.Akers
E.
li-.
C.
1'\ionl:
n.
Carlsso
pedkr.\·s::;arcn Glas Uggla: .\. D.
Af de rcs e rvofficer~aspira nt er, ltl'ilka inne~:o 3±5 (T. O. för skepps tjän;;t. , skola två kottnit endera s
s
utbilda
i\r
e
varand
Ha111t dc iif ri ga
il hvardc m aJ' pausar ln'\tarn e Oden och Titor
g;;ii[ni nbcvilrin
dalllle
förherc
s:."11-iil
för
tiden
å 1\ionl und e r
nter, hl'ilka
saspira
offieer
rt>serv
de
af
;
kadern
kustes
s01n
gar
en komm en·
inneva mn<le :h utbilda s för torped båtstjä nst, ~kall
Meteor ot:l!
Blixt,
Orkan,
e
!Jåtam
torped
af
<leras :, hyanl c ra
.
kadern
knstes
för
tiden
er
nntl
\'itHl
Bifall till t. f. marini ngcniö rcn I. l"alk·
X:o ;34(} <.i. O. edighe t oclt aU
mans mt!tåll:m om 4 dagars utrik es tjänstl
.
uniform
ra
hii
få
ler
tlärnut
repara tion
N:o ;)48 <i-. O. - Torped bilten ~:o ()7 skall undor
partem cn·
c
d
torped
vid
dc
för
as
använd
()l
nf torpetl hMen :\:o
cldarc.
torped
med
ama
öfning
tlc
pi\g,'\cn
tet
i Carlsk rona,
:\:o M!l li- . O. - Cheft>n för mintle pmtcm cntet
clcnne::; in·
29
den
skall
an
Beckm
L.
O.
n
kornm cndiirk nptene
en tid ej iif1·cr·
under
att
fiir
ingen
örvaltn
marinf
i
ig
s
stilila
ai Monde n rö·
Htigam le en vecka biträda vid handlä ggaml ct
rona fästnin g
Carlsk
inom
de
lUggan
a11
rand c tcldon lctln ingars
• .

.. •

pet.J!ton~olmng

Jll, lll .

stilllas till ehcfem :
:\:u 301 t<. O. ·- Torped båten N:o 11 skall
nde för att ti llförfoga
a
rlskron
Ca
i
t
t'iir torpt•d dcpartc mentc
ar med tor·
öfning
vid
as
använd
Bris
iJMon
.torped
111e'l
lika
ped eldart'.
skola frftn
J.iijtna nlorna (!. Ekt>lnml oclt C. H. "\kerm ark
öra [t yarfvc t i
tjllnstg
Juni
c
mmantl
n~btko
l
den
llll'd
udt
pågå Yitl diir·
Garlsk rona för att deltaga i do dfning ar, som

,·arand e torped tlepart emeut.
N:o 75
Löjtna nt E. HUgg skall vara chef: i\ torped båten
i stillJet för lii,itna nt C. H. "\kenn ark.
T. Nät:ma n skall
l\ :o c)i)(i U. O. - Kamm ars krihar en H.. C.
ten l'reja tmdc:r
korYet
å
lent
sintcnt
l'artyg
s{tsom
öra
tjilastg
.
edition
p
dc;;~ i U. O. X:o 275 anbefa llda ex
:.\ledgih -and c för offit.:crare Lillltiim nde tiot·
2~ 1 . :\:o J5!J G. O. i öfning ama vid f:ltock l10lms torped deltaga
att
tam; stab
departement.

(; . O. 1!)01.

l\laj

Jnni

"

Bl.

J.

3.

"

t-1. O. l UU l. -

- XXJ \ '.

d c .Gnm, J;aplcncn fril1. C. K L. Lilj cnc:nmtz, li>jtnanLern:t

!\:o llli-± G. O. - ~tatsrildct, konl om mir::tkn ncl 1 kOIIIIIICIHlö·
ren A. A. L . 1'ala1Hlcr i egonskap a[ clic[ för K o11 gl. ~<jijför
syan;dcpartcmcn tet förordna,; att nHnnast und er l lan s .:\lnj:t
Konungen ot:h i llans nan'u uWfva hcfill. ö[vcr fluUan; ,;ko·
Jand c bcf::tl lningar, som på grn nd ::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 B ris ställas till ch dem; för tuqmdclepartl'lll Cntct i Carl skrona förfogande för att :wvämla~ vic1 Lle öf nin ga r, so11t t•:1g[t
vicl torpecldepartomo ntot.
1'\:o BGG <<. O. - Kommendörkaplo n Il. er. La gc r crant~ sk:dl
fr:"tn och lli Od don 25 denne,; tjän,;tgöra i Rjiifön;yarscl opa rlem cntot,; k ommand oexpedition tör att Ullcl or elen Lid, som
cl ,o(eu för nämnda expedition är s jiiko mtn onderad, uppc li [tl la

C. O. Lind sslröm, l r. U. F. af Klerckcr, J. 1\ . F. Eklund, 1-'. H.
St1nd in ocil l!. \\'o rn stcclt; på yarfvot-: löjtnanterna g rd1·e C.

,J Ull i

~l .

. \.. J'o::;::;e och J L J. :\I. Toll::;t.6n; vill ::;ta tionon för iifrig tj>inslgöring: kun1ntendiirkapte n C. A. F. P:n lto,;cm;vMd, kaplenerna 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. Ungc r, T .
."\.. l'li8son, ll. O. Elliot och E. E<lelfolt.
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 torpedskCJI::m.
:\:o 371 lr. U. ~- Dito för dito å to rp edbåten 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;-

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 r sva rsd op~t rlcn, o ntd ~<
kOIIllllamlooxpetl i Lion.
~:o 3G7 G-. O. -~- l .öjtnant li. \\'e ms tcclt skall fr:"m oc:li JIICd
don l Oktober ti ll svidare tillhöra flottm1H station i :Slock·

bol m .
.:\:o 368 C+. O. - Följande officera re skola frän och n1ed den
l nlistkommanlle OktolJor under ett [u·, mell un danlag !'ör
d e ticler då do på grund af lltfärdade C+. O. [iro sjökO illl1l Cndera, tjänstgöra: i n1arinförvaltnin ge n: Jojtnantorna C. L. cle
C hanJps, K. \\' c~ t or, 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 sskolan: 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,;ekåro n: löjtnanterna f:l . .r. Dald oc.;li A. L. Hollll 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 tjän stgö rin g: kommendörkapto nen 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; umlorlöjtnanlem a
l l. J. Cl;ri stcrson , L. Starkcll, .:\. L. ":tkerblom, K _l<'. Ljungqvist, 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 liolst.ei n; vid f:ltoc.;kbo lm s station ;_ i o:s:er<:i::;::;kolan: kaptenen G ,
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holnl.
:\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::;vida re t.j>instgöra vid artilleridepartem entet å var fvct vid flottan,; ::;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 .\. 1J c lin stilllos ti ll marin[örvalt ·
ningcns förtogando för ~Msk il dt nppdrag i Få rö::;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.
Ökning af bc::;iiltning,; li stan å kon-ollen
1;. :'\:o 3~!0 C+. O. f:laga 11ndcr förc,sl[tomle expolli tion.
7. X:o UU2 U. O. \'i ccamiral A. lo'. Il. Kliutbcrg ;;amt konteramiralerna .J. Hägg, C. M . Iugolman ut: h F. \r. Lcnnman
skol::t, för öfverHiggning ang:"temlc vissa Irågo r, instiilla ,;ig i
sjöCört<1·arsd epartemcn 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'[iiJ hal\-a rc öl\·er U:n lsk rona beyäri ngso~;kador oc.;h kn::;to::;kadern llllcler des::;as i <1. O. N:o IOU anbefallda expeditioner.
H. :\!:o 3!.!5 <.~. O. - In~pekt i on af s kjnt::;kol oafdelni ngcu m. n1.
.:\:o il!.J(i G. O. - K::tptenen O, U. \' . JI. Broman skall umlcr

;J.
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den tid, s0111 kaplen ),, 11. Juel p:'1 .u: rund at (i . O 1\:u JOo
lir ~jijkonllt~endcrad, uppehålla befattninge n ;;{t~OIIt cl1d för
artilleri,lep arlerncntet i Carl,;kmna.
ti. K:o 3!!7 G. O. - 1-\: ontcnt~n iml cn C. i\J. lngchnan 8kall fn1n
(>el• lll Cll den l nä Htkom 111ftmlc Oktober tillsvidare t.iiJJ,iira
~LoGkl • O IIIl ö ;;tntion och k om111C nrl ör C. A. i\T. Hjulhamn•n r
J'rfm ~nmn1a tid l'nrlökrom> station.
10. l\:o 3fiS (i. O. -- i\Jcd li 11dring n[ l>eslii lnm el;;crnn i t-i. O.
:\:o l(iiJ den l ~faj ll:li'S ang:1cnLle gmdhc!ed<n ing för ma rini 11geniö r;;tatcu, skall å fracken på hvarclera 8idan af kragen
fiira;;: för extra ingC'nidr tvh gulds tj ärnor, [iir n1ariningeni iir,
torped i 11 geni ö r oeh ll1 i ni11 gc niör 111ecl löjtnnn t;; Yii.rdi g l•ct iv:l
gulLlstjiimo r, fiir ingeniijr, torpedingC'n iör oeh miningenili r
m ed lmptem; ycirclighct Hrt111t för b.l'gg ntä;;Lare tre gulrb tjärJt Or, för stab8ilt geniö r, ;;om ej pit gru11tl af ilefattning i land
inn ehar högre viirLlighet, en g nlclgnlon af 2,1 C: lll. bredd sa111t
en guldstjärna, Wr direktör en gnidgalon af 2,1 em. brC'tld
,;amt två gnltlstjämo r, s n m t för öl' vord i re ktör en guldgalon
af 2,1 em. hrcdll ~a111t tre gu ld ~tjärnor.
S:o B99 G. O. - lnHtrnktion för cltcJ'cn i't pan~arbiite n 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 nästkommnmlc Angn~ti följa Stoeklwlm 8eskad C'rns öf nin gar, under för~tnlinmdrt dag i Rtockholm emba rk e ra å kanonl.nHen
Un i, ;;kolande cr~flttn in g för bentliltle ofticcn; bc~pi~ning ombonl 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'tllgtorpedln'ttam e Rf\lnt pansarhiite11 TltordönH å ngsl np N:o 1:25,
uneler den tid, c;nnt i>el'liringsö fningar innc\·arantle år på)!i'l å
furLen Kung~l.wlnten oelt \'cstra Jlilstlwlllten , stlillas till IJ<~.
ta ljon;;cltcfcn s 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 åslacllwmmancle af hllttre förbindelse mellan n llnmda fort oelt ;;Laden, den senare för att anyändas v id öfningarn e å fortet
Kungsholm en .
J n mönstring af pansarbåtam e Ollen oeh
::\:o 'lO :l G. O. 1\iord , torpcdkr.vss arcn Clas Uggla samt logcrncntsfa rtyget
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Ntoekltolm.
N:o 40:l CC. O. - ransarb:'ttcn ({enla ntb.1·teR mot pansarh:'tten 1:-löil'e för in g!lcnde i Ntockltol llt ~e,.;kacle rll.
?\:o 404 <.:r. O. - - LogemenLsf arLyget Engenie skal'l förläggatJ
i l:a beredskap Ol.Oh ::d'mönstras,

Juni
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l\':o 405 U. O. -- Instruktion för ltiigste lJefälilrtfvar cn öfvcr
beväringses kader oel1 knsteslmder n.
11. 1\:o 410 (-i. O. - - De :3tockholrns station tillhörande nlatrnse r, h vilka skola genomgå rekrytkurs å korvette n :-;aga, skola
<len H d ennes rtfsändas till Garlskrona för att derstädes gcJnC'nHamt med lilanskapet yicJ Cartskrona Htrttions exercisskola
genomgå ftirberc<land c öfningar i ;;C'gelexercis m. rn.
X:o .J.ll Cr. O. - Logementsfart~·get \' anadis skall ej vara
saintpliktig t und e r dess i G. O. N:o 177 anbefallda ex pedition.
12. N:o 412 (r. O. - - Kommencli irkaptcn W. E. Elcrs skall för
Yissa befattninga rs lJestriclaml c ställas till förfogande a[ sta-

10.

Cn rl~krona

18.

21.

:JJ .

<!5.

tionshefällta f\-arcn 1·id Stockholms station.
:\:u 4:!8 l-<. O. - Tillägg till instruktione n för afdelning-scltcfen för ;;keppsgoss eafdelninge n, livarigeno m afdclnings·
l'itcfen bemyndigas att vie! hehof detaschera öfning~hriggen
Falken.
N:o 42G <'f. O. - Torpedkrys saren Psilandcr s kall inmönstra,;
den H nästkomma nd e Augusti.
.:'\:o 4:!fl (r. O. - Kommendö rkapten en X. E. Andersson oeh
kaptenen R. A. Thunlin skola från och med elen 28 dennes
intill utgången af September m å nacl stå till stationsbefä lhafyareJlS i Carlskrona förfogamle för öfrig tjänst på stationen.
Kommendö rkapten P. Daltigrens förord::\:o 431 (1. O. i kom111itte en angående sjökrigsmat eledarnot
nand e att vara
riel skall ('j utgöra hind er för hans kvarstående som a[delni ngschef [ör torpedsko lan.
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;;ko lan 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. Söde rbe rg, J. O. l' li e n, ~. 1\'ijlunark, B. I. Zander, K .
Akerltj elm sam t N. A. S. Tisell.
:\':o 1136 <.:r. O. - Ord er om be fälets utöfuing å loge mentsfartyget :)to ck hol m uneler kapten F. Peyrons tjänstledigh et.
:\':o 4:30 G. O. - Torpedbåte n Kom et skall från oelt med den
20 niistkonnna nd e Juli tilld elas afdelningcn för torpeds kolrum
iitningar; torpedbåtar ue Komet, 1'\:o lil, 75 oc.:lt (i7 skola
klargöras för att under tiden 31 Juli --4- Augusti <lelta.ga i
fitockho lm scskad e rn s krigsöfning ; löjtnant G. Ekeltu1cl skal!
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1·am e l1 cf i\ tnrpedbälen i'l:o 75 ot:h löjtnant \\ '. \'ihsn n å
torperl btt!en l\ :o li l.
l\:o HO U. O. - Tillägg ti ll iu ~t rnklion ang:'\.cwlc torpe dlo:'Hstlivisionct•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 e n instruktion»k nrs 1·ill Kongl.
gyn nw bliska ecntralinsti!ut et, 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 And e rs::;un ucl •
kaptPn e n Irih. .\. . T. C. <..~y ll e nkrok s kola Htt,<JIII e lever deltaga u ti den högre knrs, il v ilk en im;tu udandc 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 CarlHk rona beväringt>cska clcr och kustcHkadern.
~:o 45.1 (~. O. ·- Tillstånd för ynglin gen U. v on Konull' att
solll passage rare få m edfö lj[\ pan sarbåten Thor t ill Cn. rl s-

holuJ.
:'\:o 41iG l1. O. - Bc"tälllmclscr 0 111 und c rb cCä l o<.: h m anskap,
~om :skola deltag[\ i anbe[a lld lllincriugsöf nin g :"t miupm;ition.
.i'\:o 4G7 U. O. - Orde r angåo •Hl c hel'ilringsmiln m'n::; å Car l>:<kr(Jll[L bcväring:;;eska der k arbinskj utnin ga r.
.\:o 470 <..+. O. - Inst mk t ion för afdclningHeho fen för !Jiin c·
r i ngsnf< le Jnin ge n .
.N:u 4-H U. O. -- U nde rl öjt nant E. Il. Be rg 1n ark s kall ~å:so m
e lev d e ltaga i all[\ iln1ncn i d cH kurs i för::;ta afd c lnin gen [L[
Kon g!. tekniska bögskolan::; bchkola för maskinbyggna ds·
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kunHL u(' h m c kaniHk tekno logi, son• in :st undan de höst tager
Hin IJiirjan.
.\n gåemlc afpo llet!c rin g- a[ e n del bcfiil,
:\:o J/7 <..i. O. underbcfiil oeh man:skn.p frtm logcmcntHl'art ygct ~tut: kb ol 111
l'ör tj ii nRtgiiring vid u cY iil'ingen~ öfvandc i land.
K:o 4Hl l i. O. -- Fö ljande ol'fic:erarc ~ko l a tjänstgöra vi d den
krigs<ifning·

JYle(t Sioekllo lnu~-cs kad c r n

so tn :-..kall äga runt den

dcnnl's - :! nHstkommawl e ,\ ugusti: o:å~o1n ö l' ven<t rid ,;< lu·
nmrc: l'.~kadorchcl'en å Stoc khnlm ~-esJ, adc.rn, 1WIIIIl1 Citd ör O.
Lindl!(nll , ~:"tsom bcHilbafvarc J'ii r d c mot livarandra opererande
~t~Tkorna: [ör H öd styr ka: k ommcndö rk apte~1 i:i . •J. T. U. An·
karkrona oc lt för Blå st.\'l'ka: kommendörka pten (o. af Klint,
~å som hevn.kni ng~cl1cf: kommendörka ptenen i Kongl. fl ottan H
r ese r v O. E lli ot, >;:"Lsom adjntaater: h os befälhatvaren för ]{iid
styrk:L: löjtn an te n g rcfl-e K C ro n ::;te<lt, h os lJefälhn.t\·[Lr c n för
Bl:1 sty rk a: löjtnant 8. B. S undin samt h os bcvakning::;eh cfcn:

:n

löjtnant J. ~"-· F . Eklnnd .
.\ngfartygen f-ikö ldrn ön c,eh Karc ::;kola stl\ llas till es kaderl' hden::; å Sloc kl wln Js-cskadcrn fö r fogande för n.t.t und e r
krigsöfningcn anyändn.t; af öfve rstritl sdo m aren oel 1 bdällml'hn.fy[Lrcn för Bli\ sty rka och s k ob fö r dettn. än1lamål fiirena,.;
med i-:'toc kll olius·eskade rn i \ 'ax lw lm den 30 inn evarande

krona.
:'\:o 4G2 l~. O. -- C h efsfa rtyget Drott s kall klargöra~'< [iir alt
utgå på Olllkring 2' /" m å naders expedition ; oe h s kall c hefen
dlirå hi ~tm bitt befälstecken den 2!J d e nnes och inmönst rin g
[L[ fartyget äga rum d e n l uiistkummaml e J u Ii .
.:\:o 455 CT. O. - lm;t ruk tiun för ehefen :'l chefsfartyget Drr,u.
:'\:o 45G l~. O. - Kapte n G. dc Bnm Hka ll yara c hef å kan on b tttcn Ecld tL i ~täll et för kaptenen l'rih. U. O. iY!. af Llgg Ja,.., ~o m på g nuHl af ! jlin~tlediglict Wr hä l:saus 1':'\rdruule från
den n a kon1n1enderi ng afg:n· .
Ökning af eh ci::; farlyget Drott~ besättning:;;·
.\:u -!57 G. O.
li sta.
'.1\·e nue underoCfkcrar c ~kola beo rd ras lj ll n:st.:\:u 4ö8 11. O.
g-ör~t :\ pansarbåten Dri :stigltetcn fr. o. 111. el e n 8 Juli .
TillHI {t!lll Ior fr anske tmLrinatladtee n viX:o -!lil ('f. O. co n1t.c dc Cuven· ill e att bc:;;c varEven i Uar l::;k r una oelt Sto<.:k-

Juli

XX IX.

11.

månalL
.:\:o ~8~ <..+. O. - Pansa rbåten X iorcl s lm ll intagas i docka Cör
nmlcr~ökniug n.f torpedtnbcn .
.:\:o 4H4 E. f;. - Till reservofliecr~aspimntcr n.ntagas pft e tt
:"t r fiiljandc sjökn.ptcnc r, niintli ge n : K. l'. 1\.nlland e r. U. \\'.
;\l olin, J. L. i"nndströ111 , E. Fag-erlind, Il. P. U. <..+mvc nl1 o r ~ l
Liiii'Cn~ticme, O . .:'\. ll n.ll he rg, E. L. Ol s~o n, O. Franklin An·
C. W. H . \\' ö lli c r, O. Ul· rnand t, J. O. Berndl~son ,
kOnlall, E. K:trbHon ::ltanle.l', E. \\' . 'l'c rn::;tröm , E.
cl'
l>
J•:.
K.
F. J lan ssu n , C. O. O. Llildillg, N. l i-. L. lle::;::;elinan, ::l. Krok,
B. E. L. Lind oc h K . Il. K. Fmn ;~,6 n .
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N:o t!UH li. O. - Onlc r 0111 tiden för nedhaland e af !JefiiiHteekn et för c;;kade r eh c fen å Rtockho ln1 s-es kade rn samt o n1 för·
lilgg1• iu g a[ eskade rn tilll1örande fartyg.
Di fa ll till kontemmintl F. \V. Lcm11uan~<
;\':o 4% (~. O. an h:'\l la n om ti dagn.rs tjäns tl edigh et.
Order o m rustning af bandmin efartyget
N:o 4D7 (:0. (). K:o 7iJ för kad e tterna,; öfnin gar.
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rped
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:'\:o 4fi!J «. O. - Order om in spektion af to q wdsko lan sa1nt
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:1\:o 501 G. O. - Kapten U. G. A. V. Flach skall f r. o. n1.
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l\:o f>4fj U. O. - To rped båta
bea
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s
Karl
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illlii
t
5 denne::;
G7 s kola fnln ot h med d en
.
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kus
vii rin g:;es kaclo r och
c ni öre n A. F. Ens tri\m m <"t nnd er
~:o l'l4fl li. O. - Uivi ling
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n gar .
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><a rlJ<lte ns elek t ri s ka
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A å korv e t ten Frej
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F. Frib ergs och nnd e rliij tnan
X:o ö51j lT. O. - Kap ten .T.
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lll. n1.
lll Cn tct in s pektion af kustn.rtil leriet:-; förlägg nin gsp lats
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::'-i:o ;:,:)1 l+. O. -- Rex maskini~tor från Rtock !J
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dra~: kapte n G . d c Brun , liijtn:1nt ernrt
l':tuli.
(wh :-;. B. Runtl in stunt in g e niiiren R.
aU
:\:o ii:i7 G. O. -- Tillstån d J'ör undurlö jtHant L. Rtackc·ll
.
Finland
i
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tjilll:;tl
under
gii rin g i
10. );:o iitirl U. O. -- Löjt11an t .\. l+. af Kl orekers tjiln:,;1
.
flo t La11:-; :-;t.ab ,;kal l upphöra
m.
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t.i !!~vidare tjllnstgö ra i flottans
Xo 510 lf. O. - Marindi rektör C. f-;t uart skall deltaga i hesiktlling ar pan~arb i'ttc n Dri:;tigh etc n.
g rc fy c Il . ;\.
13. );:o ii74 l+. O. -- Bifall til l mrtrindi ruktören
"/,o ftt v ista:;
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r
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:,;arb:\tcn B s kall !Jiira namnet ;~ran.
geKo 580 h. O. -- ), korve tten Freja under deltn f:ulyg~
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Om ökning a[ ];{)]·vette n ]<' re jas hcsilt tnin gsN:o 581 G . O.
lista.
!Jij ~t i
:\:o, ''8:2 G. O . -- Knptc n II. <iulda sk all inst.lllul antle

ilmncn:t >Tt1Cklin g » och > Rkepp~nJtlliii 1 ·er > h• ;1te 1-,., <Jt'lt C'X;'lJHi rtnit'JJ.
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c
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f.:tock
k[LJ!Oll IJ:1 ten S\'cn~k~n ncl .
Fal :\:o 51:)7 ti. O. -- 1-iijtn[Ln tcn vid liiit:t Lifga nk :\l. ll . F.
emkcn !Jc rg m<"t d cltrtga i kn ,;te~ kad c rns öfninga r ~antt vam
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bark enttl å panHarb åten :'\ionl.
Kapte n D ...~ . Kraft ><kall afg{l fdn sin
:'\:o f>~() (~. O. m . de n
tjiim;tgö ritl g 1t Jogc ;n enh;fart ygct f-;tuckho lm or:il tr. o .
na.
Carlskl'o
~O denne ~ tjiin~tgöra :\ flottans Y:trf i
tsN:o 5fl2 K S. - En stångtor pedbåt s kall tillde las logcml'n
.
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rrtrlygct
n srtmt
.\!:o 594 (1. O. - In spe ktion af minerin gs afdelniu gc
.
ning
o;n materie lens förlägg
Af:-;lrtg i't kommo ndiirknp tcn K r.mscv itl':
.\!:o ft~Jii G. O . :tnh:'tllan om tjilns!.le di g hct.
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K:o G58 G. O. - PausarbMen Dri~tigbeten skall efter ankomsten till i::ltockholmR :;tation utg:'\ på omkring 14 dagars
expellition för verkställande af profning af lll:t~kinericL, artillm·iet och torpedutskj u t ni ng:;apparaterna, nt.tn.gande n. f 1:>\'tinguillgsratlier, utrönande af kolförbrukning m. m. enligt program och närmare föreskrifter, so u1 marinförvaltniugcn äge r
meddela.
1\:o G5!J G. O. - Afpollcttering af reseryofficerare och reservofficersaspiranter från fartygen.
ll. N:o 6GO G. O. - Tillstånd för viss::t ]evcmnsomlmd att litetlfölja å pansarbåten Dristiglictons pruftnrer.
N:o 66 1 G. O. - Kanonbåten Alfhildskai! Ull<ler l1ög;;t H
dagar utgå på Hjömätningar i Carlskrona skärgård; tre '''inLire ängslupar Rkola under expeditionen stilllas till chefen" fl
kanonbåten födogan<le.
12. 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 kusteskaderns fartyg skola förläggas i 1:::t beredskap, med undan tag för torpedkryssaren Clas Uggla och handminefartyget
Gunhild, hvilka skola förläggas i 2:a beredskap.
Angslnpen FilröRund må användas för beN:o 6G3 r.;.. O. " vakningschefen å Dalarö under kusteskaderns krigsöfning.
:N:o G64 G. O. -- Tillägg till in;-;truktion för chefe n 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.
13. N:o 667 G. O. - I frågil. om station sbofälh ahame meddelad
rättighet att mcllgifva af vi kelser fri'tn bestä11 llll el~erna u m ord·
ni ngsföljden mellan kursema i exercis- och umlerbefälsskolorna 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 varischefens i Carlskrona förfogn.nde för att besiktiga hos svon;;ka
aktiebolaget Sicmens & Halske i Stockbolm beställd telegrafkabel.
N:o G72 G. O. -· Torpedbåten K:o 75 skall i stället för torpedbåten N:o G3 ingå i kustoskadorn, och den förras besätt·
ning öfvergå på den senare.
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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 ste rson kon11uendcraLl offil'l·r ii kanonlJåten.
Chefen å kurvetten Freja skall l1issa sitt
~:u G74 G. O. befälstecken den lfi OJ;toiJer och korvetton skall i111ni\m;lms
den 26 i s:unma månad.
Ökning af besUttni11gslistan W r pansarlJ:"iten
N:o GIG G. O.
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 maskinarbotena 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 minskolans 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 kusteskaderns 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! lström, 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 Stoeklwlm s station: rcser\'liijtnantenHt C. H. Boustedt
och J. G. Bergström samt resernlllderlöjtnantcrn a J. A. G.
Broms oeh C. F. G. RidderRtacl, äfvensom under ett :hs tic!
und erlöj 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 pansarbåten Dristigheten.
.:\T:o 695 G. O. -- Yi<l karlskrifning af sk0ppsgnssar innevarande månad Rko.la a( dc karlskrifuc 3 /o tilldelas Carlskrona
och 2 /o Stockho lm s station, hvarjiimte af do karlskrifnc '/•; må
anställas Yid annan afde lning än matrosafdelningon.
.:<:o 700 G. O. - Tillståntl för öf,·eringeniör "\..F. II. Silfversparrc
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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 kustartilleriet befintliga officers- och underofficersbeställnin gar i stammen.
N:o 875 G. O. - Fördelning af stammanskapet vid kustartilleriet i regementen, kompani er, yrkesafdelningar etc.
N:o 876 G. O. - Föreskrifter rörande manskapets vid Carlskrona artillerikår öfverflyttning till Carlskrona kustartilleri-

regemente.
N:o 877 G. O. - Unelerofficeren af andra graden, styrm::msstaten, 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 anhållan 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 undervisningskommissionen och beväringsbefälhafvare i Carlskrona.
N:o 8fJ8 G. O. - Den till nybyggna<l vid Kockmns mekaniska verkstads :tktiebolag anbefallda pansarb[tten skall tillhöra
Carlskrona station sa,ut bära namnet Manligheten .
N:o 000 G. O. -- :Majoren vid Carlskrona arLillerikår K. Virgin skall för särskilclt uppdrag afresa till Stockh olm samt
,]ercfter återviinda till Carlskrona.
5. N:o D02 G. O. - Tillstånd för manskap, som på frivillighetens väg uttagas att vid jul och nyår biträ<la vid utdelning
af t eleg ram, att bära af telegrafverket tillhandahållet igenkänningsteck en.
N:o 904 G. O. - Tillägg till uniformsbestämmelser för reserv-
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23.

"

Dec.

"

G.

"

officersaspiranter.
Pansarbåten Oden skall förläggas under reN:o 907 G. O.
paration.
En sergeant vid Carlskrona artillerikår skall
N:o 908 G. O.
afresa till Stockltolm för att tjiinstgöra i chefens för kustartilleriet expedition.
N:o 911 G. O. - Kanonbåten Alfhitels bestyckning må t. v.
icke tagas ombord.

10.
11 .
12.

13.

"
18.

,,

XLIII.

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 diirefter återvända till Stockholm.
K:o 915 G. O. - Officer i flottans reRe rv, 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 öfvergångsbestlimmels er för uniform:;
bäranlle vid kustartilleri et.
K:o 923 G. O. - :Vrinkabclbåten Lägg ut må umlcr vissa
ti<ler år 1902 ställas till varfsch efens i Carlskrona förfogande.
N:o 824 G. O. - Order om stab till chefen för kusta rtilleriet.
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.
N:o D30 G. O. - Tillstånd för und erlöjtnanten i fl ottans reserv L F . Berg att under proftjänstgöring vid Vaxholms artillerikår bära uniform.
Ko ~J33 G. O. - Bifall till löjtnanten GreEvc C. A. Posses
anhållan tett und er honom beviljad tjänstledighet få vistas
utrikes och bära uniform.
K:o 934 G. O. -- Kommendörkapten E. C. Brnze witz skall
efter erh ållet afskc<l frånträda oc h komm endörkapten C. P: se n
Rosensviird tillträda befattningen såsom chef för underoffl.-:ers- och sjömanskå rerna i Stockholm.
Ang. befordran af underofficerare af 1:a
N:o 938 (1-. O. graden vid kustartill eriregementenas minörafddningar.
N:o 93!) G. O. - Rustningsonler för pansarbåten Göta; besättningslista, chef och officerare, ticl f.ör befälstecknets hi~sande m . m.
N:o ~J42 G. O. - Den till nybyggnad hos Yarrow & C:o Limitcd 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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l'\:o !11-ii G. O. -- Tillstånd för viss::t officcmre att emott::tg::t
och lJii.m dem tilldelade Tunet~iska ordenstecken.
K-o !l±7 G. O. - Y i ss ::t vit l fasta minförsvaret tjänstgörande
officerare skola med utgången ::tf innevarande månad fri'tntr;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.
Kaptcncma J . A. JiclinR och J. A. von
N:o !!50 G. O. " Ditbens förorclnrtndcn att uteslutande tjänstgöra vill fasta minförsvaret skola upphöra med utgången af år 1901.
!151 G. O. -- Aug. öfverfiyttning af minörkompanicma till
~:o
20.
kustartillcrirPgementeu as Illinörafdclningar samt hvad vid öfvcrlämnanclet af manskapd skall af vederbörande komp:tnichefcr iakttagas.
21. N:o 953 G. O. - Bif:tll till kommendörkapten E. Schalct~ ::tnhiilbn 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 språkstudier.
Kapten J. A. Helin skall stllll::ts till chefe ns
~:o fJ55 CT. O. 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-

Dec.

signalväsendet.
K:o 956 G. O. --· Bestilmmclscr angi'tcndc utbildning rtf dyk::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.
24. N:o %3 G. O. - Bifall till unth'rlö;jtnant C. <+. f')·lvandcrH
anhållan om förbngtl utrikes tjllnstledighct för idkande ::t[
språbtmlier.
Bo~ättanclet n,f vissa befattningar vid
N:o 91i4 G. O.
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 paRsagerare få mcdWlja å pant~tnbå.tcn Göta:; förcHl:'tcnde e-xpcllition.
27. K:o 9GG G. O. - Bestummelser för handläggning af ärenden
angående rullföring och redovisning af till sjörnllföringsområdc hörande värnpliktige.
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K:o 967 G. O. - Kapten C. C. A. Fallenius' förordnande såsom 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 Andersson 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 pansarbåten Göta.
Fastställelse å undervisningsprogram för
N':o 971 G. O. sjökrigshögskolan under vårterminen.
N:o 973 G. O. - Andraclc bestämmelser för uniforms bilramle samt fastställelse å diverse distinktionstecken för underbefäl och gemenskap Yid lots- och fyrinrättningarna.
N:o 975 G. O. - Bestämmelser för uppflyttning till uneler
officerskorpral efter 5 års kompetenstid samt angående uncleroffieerskorprals, ckonomistatcn, kommendering i stället för
l:a klass sjöman, ckonomiafdclningen.
N:o 97ö G. O. - Bifall till underlöjtnant L. Stackells anhållan 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 kontrollofficerstjänsten vid Finspangs styckebruk.
N:o 978 G. O. - Reglementsbestämmcl ser 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 lotsstyrelsen 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.

