
1902.
65:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.



]{ong·1. Uret' m. m. från Sjöf'örsrarsdepart("meutct 
år 1902. 

Jan. 4. Fullmakt för II. Carhtcllt aH v:<ra öfvcrstc i kn,;tartillerict. 

,, 

2cl. Förordnande för tillfiironlnadc ingcn iörenut vid mariningo· 
niörstaten T. G. Knös, J. F . F::ilkman, n. Akerm ark och J. 
J,iudhcek att vara ingeniiiror vid samma ,;tat . 

" 

" 

" 

} .. ng. ftnYlill<lning af hespari ng å medel, som anvisats till v:'tg· 
brytareanordning Yid fortet Kungsholmen. 
:\[oclgifves att examen i maskiuistafdclning vid na1·igfttio11~· 

skoloma i riket innevarande å r må äga rum nuder t iden 10 
:VIa n-lO April. 
Miningeniören L . E. Årfelt erhåller en gratifikation af 3,000 
kronor för en af honom konstruerad h ::mclmina. 
1\'Icdgifves att den äldre internationella sign alboken må jämte 
elen nya signalboken användas å de ti ll svenska handelsflot· 
tan hörande fartyg uneler ticlen till innevarande års utgång. 
Flottan,; stabs bibliotekarie erhåller en gratifikation för år 
1801 å 300 kronor. 
Kttptenen B. .J. "\. Liclman, som öhenttkat tryckningen af 
inom flottans stab granskade heskrifningar öfver militärl eder 
inom fitockholms skärgå rd, crbåller härför en ersättning af 
400 kronor. 
Reservunderlöjtnanten T. E. Berggren får under vissa vilkor 
uppskjnta genomgående af repetition~kurs. 

Uncleroffkersko rpralcn vid 1.ft hancltverkskomprmiet :N:o 1U2 
K Y. Lundberg få r beforfiraR till underofficer af :2 :a graden 
vid torpedmästarestatcn, ehuru httn icke uppfyllt därför före· 
Hkrifna fordringar . 
1\fedclelas tillstånd för chefen för ku~tartilleriet att till nncler· 
officerare vid k ustartilleriet utnämna 2 nnclerofficerskorpral cr 
vid flottan. 
AEslås gjord fram~ttillning rörande åtgärder för uppehållande 
af trafiken vintertid mellan Carlskrona och Sturkö. 
Eu af rektorn Yicl skeppsgosseskolan gjord ansökning om or
ltållandc af fri bo8tad föranleder icke till någon Kongl. lUaj:t~ 
Yidare åtgiird . 
l:a klass sjömannen vid 2:tt ekonomikompaniet N:o 47 Erics· 
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son, som l>lifvit öfverflyttad från Carl~krona till 8tockholm~ 

s tation. nk111rr i fl.vttningN!Jidmg 2<1 kruuor. 

2•J.. :-i:jnkbn:<fiin·alblreu JT. T. \\'ollin~ undcnl:\niga besvär i fr~1ga 

om riitt till dyrtid~tillägg lämnas utan aft:ll'CJHlc . 

Fiironlna,; om crNättning till pcrsonrtl yiJ loh;· oeh fyrinrätt

ningarnc mlfler nt.l>ihlningHknrscn 27 Ja.nnari --28 Fobmari 

1 !JO:J. 
Till<lelas m'\dcvcdem1älC'n till ätskilliga villlutsverket anställde 

r.nmästarc, öfverlotsar, lllilsi erlotsar, lot::;[örndu odt fyr

Ynktare. 
Lot~~ i y re1:-;cn f<'l r gå i fi) rfattning otn u PI ,p.hållandc gPnOJll 

Hi m pli g per~on af lotH]iij tu:111 t~lJefat ini11geu i Su nd:,;vrtll~ för

< ll'lning ulHl<'r den tid lot:;liijtu::mten J. R \\'. Liljc<llli~t vore 

i mistning af denna befattning. 
Utflf <le gpnom skogsför:;iiljniug å Gotska. sandön infiutnfl mc

del får anyilmhls ett ]x· lopp ar J ,GOO kronor till fortsatt SaJHl

diimpning och Hkog><plantC'ring å nämmla ö. 

Kontrakt fi\r upprättas del,; med Bcrgsunllt> mekanisk:t vcrk

Htad om lc1·cran~ af tv:"! l:a Idas~ torpedbåtar, dels ock med 

.:\ Iotala yerkstads nya aktieLolag om Jey enws af en 2:a klass 

torpPdhåt. 
31. ]<'ullmakt fö r K setterbom att ,-ara rcgCillClltolläkare yicl Yax

holms kustartilleriregemcnte. 

" 

" 

D:o för O. G. \r. L. l\loborgcr att vara umlorlöjtnaut vill ku,;t

artilleriot. 
:Förordnande för I. A. Eng;;tröm att till~villarc Yflra direktör 

Yi<l mariningeniörstatpu Rf\mt att tills,-idarc Yrtm che[ för in

guniördepartcmcntct vid flottans station i 1:itoek h olm. 

.D:o för K. E. Rundgren aLt tilhn·idarc yara ycrkstaLlsföro

ståndaro vid flottans statina i 0flrlskrona. 

]):o för \\'. T. Falek att vn.m öfyerkouHnis~aric i Llirektionon 

iih·cr flottans pensionska:;sn.. 
~'-ngåonde ilndring af pam>arlJ,\tflrne Thordön och Tirfing be

~lutes :ett iindringsarbcteua :l Thonlc;n ~kola utföms it flottans 

yarf i ('arlskrona sflmt all marinföryaltningen mi't från der

Iör lämpliga rm;kilda verbtilller infordra anlmll å iLndringen 

:tf pansarbåtell Tirfing. 
Beslutes flngående kontrullering och l>csiklning af bos fir

moma Yanow & C:o LimiLed, London, Ot·h Fric<l.~Krnpp, 

Es~cn, gjonlfl hcblällninga.r. 
Angi'wndo kontrollering af riiksvagt krut, lll'ställdt !JOs Frc

<hiksw:Nk~ krutbruk. 

:\Icdgi(yc,; utbyte flf tl'<l kanoner <'t forkt Knng~lwlmen. 

Jan. 

,, 
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31. Tre st. kartor, upprättade med anledning flf hi'tllct filrcdrag 

öfver krigsöfningon med sistförflutna ~onnnars kusto,;kador, 

få till Kongl. sjökrigshögskolan öfvcrlämnas. 

l\ledgif1·es ti~·ttningshjälp m. fl. förmi'mer åt lö,itnant E. lT. 

Bcrp:mark. 
Angående föriindring af lotBnppassningen Yid .fernäs lot~plats. 

Ang:'\ende indragning af Kläde~holmens och Hättans lotsplat

ser m. m. 

Beviljas tjilnstlcdighct för expc,litionschefen C . J. A. lYall 

under tre yeckor, räknadt från och med den 7 inHtuncland c 

Fehrnari och fiirordnas grrfl'(' F. lYrangel att llUd<:'r tid~?n 

11 ppehi\ l la ex pl'ditionschefsiLm betet. 

A ngt1.cnde Nsilttning åt fortifilmtionspcrsonnlen y id III f0l'ti-

11k<tlionsomri'tdd 111 0<l anledning al' c. o. IJefästning,;arhotcn <'tr 

1 !1C2. 
I-'iir utredning rörande omorganisation af flottans ci l'il8tat 

m. rn. tillsättes en komrnitt6 bcsU\ende af Kommendören O. 

Lindhom, ordförande, samt kommendö ren Th. f'andström, 

amimlitctsn'\det .f. E. Dahlin. sekreteraren bos \'flrfscbefcn 

vid !lottaus stfltion i Stoddwlw K J)idring ot:h rl•gcment:.;in

tcndcnten yid Oarlskrona kustartillerin~gemente I. Xcucndorff. 

Beslutes rörande gcneralmönst~?rlterrar vid l!JO:,l ån; genemi

mönstringar vill 1lott.am; stationer. 

7. För flnställande af ett ritbiträde å marinförvaltningens ior

pe,bfdelning anvisas ett belopp r~[ l1<ig,;t 2,000 kronor, för :h 

räknad t. 

" 

För öl'vcrvn.lmmlc af tillverkning af tornstommar för pansflr

båtcn Göta erhål ler mariningcnii1rcn U. E. Hich~on ett extra 

arfvodc af 7ö kronor i måna.,len. 

Anvi~aH 3,800 kronor för anslmi'J'ning af två rörligfl plattfor

mar i cxcrcishnsct vie! ll ottan~ stn.tion i Carlsknma. 

G,iord anmillan römnrle beklä<iwvlskostnaden för underoffi

cerskorpraler m. fl . virl flottans stfltion i 8tot:k!wlur föranle

der ir·kc till yidare åtgärd. 

För an1;kaffning och nndmlli\ll a[ invantarior fiir sjörnllfö

ringsområdeshefiilllafnu·nes cxpoditi0nslokalcr anvi~aH ett be

lopp fiir innevamndc [tr flf högst :200 kronor för Jtyarju)okal. 

ErslLttning med 2:,0 kronor, för år rilkuaclt, får utgå till in

gcniiircn vill n<fl rinigcniörstatcu A. ;u . A . von Eckenmtnn för 

minska<lc inkorn ~te r under t,jilm;lgöri1lg s:"tsom chef för ingc

ni(irclt-partomcnLe t vid tlottarJ s station i Stot:kholm. 

Flagglinderofficeren N. P. Jonasson får behålla alla afiöuings

fiinm'mcr nntlcr viHLPlse 1·id l.låln.hults sauaLoriu.m, dot:k ej 

tör längre tid än ,;ex månflcler. 
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7. ,\nyi;-;a ;-; /5 kronor Hl iit·e ti!l :;;-änlsmedaljcr uclt deras mon

terande III C<l krona och band. 
Bifalles gjonl framRUillning um godtglirc!Ne a[ viRHrt ilri8ler 

i am;lagctl till navigrttionsskoloma i Gcfle oeh Jinniisawl. 

Be~o;lutc'R om upphörande för imwhaf\"areu af apotel(et :'l[oria

nell i 1-;toekhol:n af n t e~lntamle rätt atL lm· orera medil'in t i Il 

flottans ;;tation därstä<les. 
1-J. :\Tarin[ön·altningcn anbcfalleH att låta vidtaga crt'onlerliga 

ändring:u i pansaruåten Odcno; inredning Eiir att <lershldc,; 

bereda ntrymnH.l för omkring 30 kadetter. 

Fastställes spisordning för fri,;ka ii. fioltrtns fartyg. 

UWtrcla;; hestämmel;;cr Eör utbildning af de nu vid kustartille

riregementena tjilnstgörmHic officersyolontärcrna. 

Förordnas kaunnarskri[vaxcn lt. Thörn att uppehålla rege

mentsintendentsbefattningen vicl Carlskrona kustartillerirege

mente umler <len tid regetncnt14intendentcn I. Ncucnrlorff i 

[ölj<l af kommitteuppdrag är förhindrad att sin tjänst ho

strida.. 
Officer anRtälld vid marinförvaltningens torpedttfclelning får 

beordras att afresa till Fiumc för att besiktiga hos firman 

Whitehoad & C:o boHtällda torpeder. 

Bifalles en at aflidno direktören vid mariningcniörötatcn C. 

E. G. C. Stuart gjord underdålig anslikning uu1 ersättning 

fö r mistade tjänstgöringspänningar under deltagande i kom

mittearbete. 
Uncleroffi~crskorpralcn A. G. Bolamlcr får under tjänstledig

het för sjukdom bibchii.lla. aflöningsfönn{merna. oafkorta<1e. 

Aln-isas 35 kronor till ersättning åt sjökrigsskolans betjänte 

för tillökning i göromål. 

21. FOrordnande för J. E. Se<lerltolm att vara kemist hos marin

förval tningcn. 
lm<trumont öfver år l~JOl yorksUllida generalbesiktningar å 

en del flottans stationer tillbörande fartyg och båtar fömnle· 

rler ieko till någon Kongl. Maj :t>J åtgärd. 

fijorJ framHtällning rörande hrmclHiggning af arti:lori- oclt 

lllinteknislm ärenden beträffande 1\'axholllls ocl1 Oscar-Frc

clrikshorgs fästning föranleder ej till vidar e åtgärd. 

En officer virl flottan ocl1 en fortifikation~officer få afresa till 

Norge för att under en tid af högst 14 dagar studera anlägg

ningen och konstruktionen af lorpedbaltorier. 

KomnHm<liirkaptcnen J .• \.. liclin erhäller tillst:1nd att nth~Ta 

Nin hostadslägenhet å Skeppsl.tolmen under ti<len från och 

med den 21 April till den l Oktober innevar'1,!l(le [u·. 

Febr. 
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21 . RcviHorn hos lotsst~'relscn \\'. Pctre erhåller tjänRtlcdighct 

fiir sjukdom under ett :'\r räknadt från och med den :>;:, l•'<'

bnmri detta år. 
21. KapLencn vi<l Kong!. floHan Ivar ~onlcnfclt fiironln:ts alt 

bestrida lärarebefattningen i vapenlilr:1 vid sjiikrig~t!kolan m· 

till de~s ordinarie hlmrc i ännwt bltfyer tilbatt. 

28. .Angående anf:;la.g till repn.ration oel1 nn(1erb~tll a[ byggnndc·r 

vid lots- och fyrp latser m. m. 

., 

Dif:1llcs en af E. O. IIart7.cll gjord nn<lenlånig ansöl;an ati 

Yid navigatiom;sko!an i StocklwitJJ fa aflllgga examen i >m~

maskinllira san1tidigt med specialclc\·crna. 

Intendenten A. ;i';ettcrsten erhåller tjlinHtlodighet under ett 

hal fL :'t r rilknadt från u ch med d t' n l lJHsi kommandL• . \ p1·i l 

fiir uifiirrmdc a[ ett krigshistoriskt arbete . 

Anyisas t;;,() kronor för anshlllalldc nndcr innovaramlo år af 

tillfälligt biträde bos direUionen öfvcr flotians pensionskassa. 

Ö[vcrste C. O. F;y]yan<ler crk'tllcr urRättning med l(j3 kronor 

för mistad dagaOiining till följ<! af kommiLteuppdrag. 

Föreminande [ör K. ,\. T hörn att ya ra sekroturare vi(l flot

tans pensionskaHsa. 
Förordnas gcncralmön.-;torlilkare oel1 ;.ienera]n,iinsterknnlmi:;

saricr vid inne\'arande <lrs generalmönstringar vid flottans 

stationm. 
Flyttningsbjälp Etr utg:'t till kaptenen Yitl knstartillerict R. T. 

R. Holling. 
Afslås en af thefon för knt<tartillcrict, generalmajoren A. F. 

Centorvall gjord ansök11ing 0111 tiyttni11g:shjälp. 

Chefen för marinföryaltniagens U1inafdelning får afrcsa till 

London för kontrolleriug af dcr,;tildc,; beställd 8kärgi\rd::<tcle

fonbtb<'l oeh ilamlminek:thel. 
AngåcHdc tiJl;impning af de för flottan gilll:mde pcnsionc

ring>'gmnder >t personal vid k ustarti llcrict. 

Flyttning:ohjtllp far ut.gå till kaptenen vit! kustartilleriet lJ. 

Kjerrulf. 
7. HcHolution :"t. cntlc<ligandc fiir majuren Yid Kong!. forlilikatio

ncn J .• \. Zcl.ilcliu,; fran befattningen ;;:"t:mm l:lmre i i.Jdilst

ningsiwn::;t m. uJ. Yid 8ji.ikrigs,.J;:ulan. 

Fnllnmkt för 'l' . .'c. .:\isscn att vara kapten vid Kong!. flottan. 

JJ:o för C. E. l\1. Wester att vara rcgclllenb,;läkaru i kust-

artilleriet. 
Bifalles gjonl framställning om gratiilk:ttion me< l 30 l; runor 

i qvartalct :'it uppbörds1nmmcn beklädnadsflirrilclct vi<l Hut

tam; station i btoekholm. 
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AnAhget till Örlogsmannasällskapet i Carlskrona höjes f rån 
och med inneyarande å r från 1,500 kronor till 2,000 kronor. 
Be8lntes om upptagande af en n y lot::;le<l vi<l Lil lj ungfrnns 
lotsplats. 
Anvisas från handels- och sjöfartsfond en ett helopp af 135,000 
kronor till an::;kafftu1de ai ett n ytt tmgl'yrskepp, af:sedt [ör 
Finngrundets fyrplats. 
Erslittning med 300 kronor får utgå fiir vissa me<l lotslöjt
nant;;befattningcn i Stockholm förenade bestyr. 
J .. ot:siildennanneu C. A. Eriksson erb äller årlig p ensionoför
höjning med 505 kronor. 
Afslås en uiaf unelerofficeren af 2:a graden E. A. Nyst röm 
m . fl. gjord am;ökning om befrie lse fn"tn skyldighet att åter
bära förRl;ott å s jöafiöning. 
1\Te<l anledning af en vid Bofors <len 24 sistl. Februari tiltlatl 
oln·kshlintlelse under prof::;~jutning m ed en flottan till hörig 
k~non förcskrifves, att en noggrann uJHlor~ök n ing af nämnda 
kanons bakl a<ldnin g::;mekani sm skall verkställas :tf en kom
mio;sion beståcmlc af högst 7 sakkunniga och op:utiska pcr
:;oucr, hvilka Rkola ut.ses :tf ch efen för ~jö[örsvar~clcp::trtc· 
numtet. 
Föwnlnande för :'~. llns~enius att vara fiistn i ngspredik:tn t vid 
Carl s krona k ustartill c rircgeme lltc . 
Utfä rdas bestäm melser rö rande aOöningsförm ånc r å t k ustar -
tille riets personal. 
Hesolutiou å lön för G. de Brun och G. Unger. 
F lyttningshjälp får utgå till löjtnanten vid kus tar tille riet frih . 
F. E. von Ottor och :;erge:tnton tl orsbides J . Almgren. 
i\[cclgifvcs att turistångar no Ceylon och ,\ rgonaut må, sedan 
fyr- o<.:h b åknJgiit för dem en gång under å r 1~02 erlagts, 
tUrefter vara befriade från crlii.ggandc af dylik afgiJ:t i tie 
svenska bamnar, f:l.rtygon ut::m fömu<le af fraktgods kun na 
k01mna att sedem tera und er inneva rande år :tnlöpa. 
:\lt'dgifvl'S att gratifikation Lh uthet:tlas t i ll instruktionwn
tlerbcfäl :\ fartyg, ltvarå extra kadetter äro cm barkorade för 
utbildning. 
Öppet brd på afsk ct\ för förm;tåntla ren flir navigaiionssknlan 
i i\[almii A. R \Yall cnstrand. 
L<\jlnantcn C. L. dc Champs får beOI·tlras att afresa lill Ber
lin för att inbänt(a k::inn edom Utlt viRsa p rejektl·rade Idl"iin
dringar h<>triiffamlo derstädes tillverk:tde gnis ttclegraf:tppn
rate r. 

14. 

" 

" 
21. 

" 
,, 
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Krtpten e n .13 . J . A . Lidman erh{tll e r för öfvervakan<lc af tryck
ningen af inom fl oHans stall gmnskadc be><krifning:tr ö [\'e r 
militiirledcr inom Stockholms skiirgånl ett belopp al' 2iJO kr. 
_;)[edgifn", att den, Ro m jämlikt nåLliga brefvon den 21 De
cember 1900 och den 29 Kovember 1901 varder till skepps
go~sc ant:tgon e ller till antagni ng anmäl<l och äger att för 
res:t, ;;o m i § 5 e) e ller § G c) ar förstnämnda nådiga hrcf 
omförtllälc", bekomma rckyisition å trupp biljett, m å [ii r Stltlan 
res:t e ril i\lla, utom rd::y is ition ~~ truppiJiljett, jlimväl undcrh i'tll 
in n at ura eller, diir sc\clallt icke kan lomnas, ersättning där
för m e<l l :;cron:t om dagen. 
,\ fsh"ts en af le ktorn vid sjökr igsskolan A. :\ [. JohanRson gjord 
an sökning om ålderstillägg. 
Unr\crofficorskorpml c n vid l :a handtverkskompani ct X:o lOB 
Cm·l A ugnst Borg få r befordras till underofficer af 2:a graden, 
torpcdmilstarc, ehmu han icke uppfyll t därför stadgade for
dringar. 
Angående befrielse fö r rescrvundcrliijlnantcn i flottan C. G. 
O. ::> . Borge ns tierna från genomgåonde af repetitionskurs. 
Föronlmm<le för C. G. Bernström att under tre år vara extra 
ingeniOr vid mariningeniöro;latcn. 
Aft:>lås kaptenen H. J. B. G uldas nndcrdånig:t besvär i fråga 
om rätt till dyrtidstillägg. 
A ngåelHl e resc rvoWccrsexamen med en vid Vaxholms :trtille
r ikår antagen och till kustartilleriet öfycrflyttatl rcscrvofli
cc rsvolontär. 
Li\jtnantcn ll. Elliot får tmtlc r vistelse i Ryssland fö r idkan
dc af studier i ryska språket ej mindre ett nnden;Wd af i300 
kronor i ett för allt än ätvcn ersättning för <le aflöningsför
nulncr , nf hvilka h an under tjänstledighet för n iimnda stu
dier kan gå i mistning, men solll skulle hafva tillkommit !.w
n om, lHircst lian samma ti<l varit tj änstgörande vicl den ~ta
ti on, han tillhiinle. 
Bland kon·ctten Frojas besiit tning får utdelas ett af ett spanskt 
li[räd<lniugssällskap skiinkt pänningcbelepp. 
Angåearle aflöning till officerare :tf kust:tr till c riet under vissa 
kom me nderingar . 
ELt till prem ier i umlcrbefäbskolan v id f1ot.tans station i 
Stockholm skänkt plinningebelopp får cmottagas. 
Utfärdas kungörel::;c angående aflönings- m. f1. förmåner åt 
persoual Yid lots- och ''yrindttningarna under tjänstgö ring 
vid flottan . 
:\fe<lgifvcs :ttt samtliga officerare, underofficerare och civil-
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militiira tjiin~tcmän mc<l offkors värdigilet vid kustartillcricl;; 

strnn må till bcgagnrmdc i tjänsten hvar fii r sig erhålla ett 

exemplar af reglementet för flottau med därtill llörancl e bila· 
gor och fornmbr. 

21. Bi falles gjord framstiilln i ng om påbörjande af iindringsarbe· 
len å pansarh:"ttcn Nvca. 

Bil":llles gjord fntnJstiillning om bidrag till afliina.ndo af lek 

torn vid sjökrigsskolan I r. R. 1 luldts vikar io l ilsåret J !J01.
l!HJ2 . 

Ett helopp af 2.ii75 kronor får ntgtt för invalidlinsfonde n att 

såso m nådegårvor ti l ldelas :Hskilliga af;;kodrrdo personer, som 
tillhört JJottans kårer. 

Proposition fttr aflMas till Hiksdagcn om pension åt vi<l Bo

fors omkomne kaptenen .T. ;\. F. Urahms dotter. 

Proposition får aflåtrrs t ill ltikt:dagon om pension dels åt onl;or 

och barn efter personer, som ljnlit clöclcn i anlrdning af en 

fdr sta.tcns r likn ing vill Bofors ve rkställd profskj ntning, dels 

ock åt on vid samnut tillfiill c skadad arbetare. 

4. Förordnas att fiL~tningsart il leriot tilldolado heväringsnliln af 

fiirsta uppbårl et, som vid tiden fiir inneyarandc :b-s mönstrin

gar tillhöra Stock ilolnJs, 8ödormanlands och Gofloborgs in

Hkrifniugsområden samt femte annefönlolningsomri\dot och 

som fullgj ort don i fred åliggawle tj~lnstgöring i beväringen, 

skola från och mod den 1 Jannari 1903 öfverföras till flotta n 

i fllstningstjänst samt att anteckning hiirom skall i vederbö r

lig ordning införas i do värnpliktig0s inskrifningsböcker. 

Öppet hrcf på aff'ked mod pension för kommendörkaptenen 

af 2:a graden i flottan, kaptenen vid flotta.n C. A. L. Chri· 
Rtenson. 

Fullmakt för C. L. de Champs att vara kapten vid Kongl. 
flottan. 

Kostna<loma för tv:I offleorares beordrande att emottaga in· 

vc n!a.rier för pansarbåten Äran skola bestridas af do till 111'· 

IJyggnarl af tre l::t klrrss p:msarbåtar anvisade merlel. • 

För undervisning åt flottans manskap i lagnin g och lappning 

al' k läder får använd:ts virl Crrrlskrona station högst 300 kro· 
nor och vi<l :-ilockholms stati011 högst 200 kronor. 

Förordnas om kostnaden för tryckning aE signalbok för flot· 
tan m. m. 

:\[erldelas tillstånd att bland kanonbåten Svensksunds bos:Ltt· 

ning ntLlela ett aE professorn :-) . O. l'ctton:;~on skänkt piin· 
ningobelopp af SOO krunor. 

Fl_vttningsltjälp f[tr utgå till fyra nnclcrofllco rare, hvilka för
fly ttats från Uarlskrona till 8tocklwlm. 

April 
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4. Hesolution [t liin för kaplenerna l l. H. K. Eric~on ovli 'J'. ,\. 

NiHHOn . 
Chefen för kuRtartilleriet orh:!ll or tills tånd att till nmlorol'ti

ccr vid kn~tartilloriPt ntniinHla undcmffi.cor~korpmlen vid l :a 

handtyork ;kompani ct N:o 17 :\[. \ ' . l'ottor~;;on. 

1•:. o. kammar~krifva1·cn O. ,\. Bergdin [[t r fiirord11aH att nn

der on ti1l a[ högst tre Jllitnador tjiin~tgöra i m:uinfiirva.ltnin

g"l'll fiir att hi triida vid utar!Jeta1Jdet af invontarie· och utrnsL· 

lling,.;rcglcnwnlcll för do sjiil>diLstningar, ~ont iif\·crfiyttats 

fr[tn lanrlt- till ,.;jöför>'varet. 

1\ ng[wnde arhodon till viHHrt kiiHtartill oriet lillhiirando Jll'l'· 

Hon er. 

J•:tt undcrsUirl a[ i)~;'J kronor f:"tr tilldclrts d:1gliinarc n i CarlH

krona !\.ristor Nil.~;;on>:> cnk:t i-i. C. :\ils;;"n och hl'mtc" HOX 

oförHörjda barn. 
FlyttuiugsiJjiilp till holopp a[ 2-t kronor Htr ut gå till l:a kl. 

8jömannen yirl 2:a ckonomikon1pani ot ~:o ~Ii Wcstorgre11, som 

förflyttatH fr:'iu CarlHkrona till NtnckiJolms ~t:ation. 

ö. Kaptenen friherrn U. C. K:son tlparrc, som under sex år va

rit l~Lrare i t~keppHhyggcri och. {lngtnaskinltLra vid sjt>krigK· 

skolan, får tills 1 ·idan~ qvarRlä s[tsom lämrc i dessa ämnen. 

11- En del äldre arki1·lmmllingar få flyttas frtm Crrrlskrona till 

i:'lockholm:; station. 
Af uppko1mta besparingar, 2,000 kronor, :1 medel, ~om anvi

Ral::; för ohlc•n:; le<lning vid F:"triislllHl, fttr anvhml:ts ett belopp 

af 710 kronor till gratifil::ationer :'tt dl'll pl'rNonal, ~om under 

on ti<l af sex yeckor lJitriirlt YiLI kal.elutliiggning.,;arbotcna 
m. m . i Fårö,;tmd. 
Till kadetter i sjökrigs~kcJlans liirsta klaRs må innC'\·aramlo år 

antagas 28 ynglingar. 
En del und erofi1ee rskoqJntillrs vid flottans Nl:ttion i Stoek

liulm ansökning i fråga om tur för befordran till u!lllerofficor 

Wmnlcdor icke till någon Kon gl. :\[aj:ts Mglird . 

Förordnas att Hemi odt :\~·land~< lotsplatser skola samman

~l[t::; till on lotsplatN, benäm nd IIemi lot~pl:1ts; odt utfärda::; 

fö r llemi nya lotsplats lotslo<lsfiirtoekning, alt Hinda till cftor

riittolso fdm oc lt med elen l niistkommande l\Iaj. 

Anyi~rrs ett lJolopp af högst 4,100 kronor för limlring af in· 

redning i sjökrigsskolans lokal. 

18. För deltagande i flottans civilstatskommitt6 e rhåller rrmirali

tot:-m\clet J. E. Dahlin tjlLnHllerligbet till ulgån~en af nlisl

kommando .T uni månad. 

!Cör iordningsslidlamle af skjutbanan å Tjnrkö anvisas ett 

bolopp af högst l ,700 krono r. 
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lH. Direktören Yid mnriningcniörstaten I. 1l . Eng~trölll, ~om l'iir
flytbt:; f.t{m Carlskrou:t till Stocklwlm>< station, crhi'tllo r i 
flyttningshjä lp 4CO honor. 
,\nvisas ~.~ I Si'J kronor till fnllbordrmde af imedningon af ~:i0-

manskårens kokhu:;lwggnrtd i Carlsknma. 
25. l<'öreskrif,·es rttt ntrnbctad signalbok för flottan skall lov()rc· 

ras till m:trinförvrdtningon för rttt i mån :tf bchof tilll!alHla
h ål las <.:hefcn fö r sjöföJ'HVrtn,;dopartementctH kommanduexpc
dition. 
För ansl,affning af sängar för Rjöman~kårens kasemor i Carls
krona am·isas ett LeJopp n.f: 9,100 kronor. 
Sergeanterna vid kustartilleriet A . O. A. PetterNNOll oeh C. 
O. U. Samh.;tröm, som förflyttats från Carl:;krona till Vnx
holm, erhålla hY:trdera i flyttniugslJjälp 7:2 kronor. 

, Underofficerarne af :2:n graden vid Kong!. flottan F. A. l\Tag· 
nusson, F. A. Forsberg och K . A. Borg, hvilka förflyttn.ts fn1n 
Carlskronrt ti ll Stockbolm, erhålla hvardera i Jlyttningshjälp 
72 kronor. 

25. Angåonde förhyrande af maskinist- ocll olrlareporsonal för 
kustartilleriet. 

2. 

,, 

" 

Angående n.flöning åt maskinistpersonalen å ång:;lnpar, som 
uppellålla förbindelserna inom \'axholm och Oscar-Frodrih
borgs fästningsom råd e. 
l:a klass sjömannen N:o 45 Stcinback, som fdn drunkning 
räddat en 12-årig gosHe, erh{dler si lfvennedalj nf 8:e storle
ken metl inskrift >för beröm liga glirningar>. 
Såsom ersättning för extra kadcttornn.s ;\ korvetten Freja 
undervisning och bandlodning får utgå till kaptonen Ene:;tröm 
375 kronor, kaptonen Gelsing 537 kronor :.o öre och till un
derlöjtuanten Ljnngq\'i:;t 87 kronor 50 öre. 
Boslntcs en ersättning till kommissio:1en !'er undersökning 
af en flottan tillhörig 15 cm. kanon. 
Beslutes om förändring af Gotska Sn.ndöns norra fymr :>amt 
n.f klippskenot vid Djurstons fyr. 
Ang. vissa nyanskaffningn.r [iir lots\'erkot. 
Fullmakt för J. S. IIell;;tröm att yara resorvliijtnanl i flutt:1 n. 
Angående korvetton SorrköpingA än<lring till kasL'rnfn.rtyg. 
Anvisas ytterligare medel Lill fö rstärkning af arbetskrat'Lcrna 
inom marinförvaltningon. 
Fastställas ritningar till kasernbyggnad för kustn.rtillorict i 
Cn.rlskrona m. m. 

Förordnas regementsläkaren C. A. V. Kull och försto Imta!· 
jonsläkaren K. L. Rudberg att dcltagn. i förJJyad hoppHun· 
dersökning å en extra kadett. 

2. 

,, 

" 

" 
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Angi\cnde af1idne kaptonen J. "\. F. ((rallliiH dolter \l :trgil 
tillkontmamle grn.tialriitt. 
Angående brister i on del an H lag ull< ler i'>:e !Jnl'vndtikln l'iir 
år 1!!01. 
Angåondo anv:inllalHlO af be~paringn.rno :"t l!JOI års an,.;lag 
till 11ottn.ns nybyggnn.tl oclt nnderhåll. 
.Förordnas v. häracbl!iifdingon, juris doktorn L. f':tndhL•rg, n.lt 
hitriida vid berotiantie till forcdragning at lmndo!H- och sjö· 
IartHkommitteen~ förslag rörande ;;koppsmätningen 111. "'· 

Ang,\cnde :"tterställande till Rjiifiirsvttrct af vi~,;a delar n.f det 
s . k. 2'\y:t varivets område vid C-iiitchorg m. m. 
Bcslntes om inköp lliOt on kiipe><killing ej iifvcrHtigfl.JHle 
:!GO,UOV kronor af Higenl:cternn. Brännudden N:o l ot·l: Kiill· 
viken :\:o 4 i Y ermdö so<.:kon. 
Angåentle elisposition af t . f. regemontsiutcmlenton I. Keuon
dorffH lön såsom bokilållm·o vid flottans station i C'arbkrona. 
Bifallc:.; gjord framställning tltirom, att de besparingar, som 
uppstode vit! do till utförande anbcfn.llda för~Uirkningsarbc
tcna vid Fårösnnd, måtte få användas till tä<.:kantk, i tlrn 
mån ~åclant kun•le ske, af bristr·n å anslaget till för:;Uirkan<lo 
af \' axhol tns och Osca r-FroclrikKborgs fiistning. 
Bifalles gjord !mlllställning om fördelning n.f sjökrig~skolans 
femte kln.ss på två parallelklas:;or m. m. 
Bifalles ett af löjtnanten i flottans reserv grefve C. von 
Fris<.:hen Rid<lerstolpe gjonlt erbjndande att till Kong!. flot· 
ta.n skänka en segelbåt. 
Bifalles en aE yngl ingen E. F. LeijRtröm gjonl ansökning-, att 
ehuru öfyerårig, få antagas til l officersaspirant vitl ku~tn.r· 

tilloric.t. 
Lektom vit! ~jökrigsslwlan H. R. Ilnlclt erhåller på gn tn <.l a[ 
H j u kl lom t j än;;tl edigltot nmler nli:,;tiustnmhmtle l i.iH1r. 

Kaptenen yid Kong!. flottan A. B. C. J. Lagorcrantil, ::;om 

kom menderats t i Il tjllnstgöring vill fortifikationen, erhåller 
nndcr donnn. tjänstgöring ;) kronor om tlagen. 
F ii r tryckning at rnobil isoringstabeller am·isas ytter l igaro 
J ,000 kronor. 
Rjöoffieorsslillskapet i Rtockhohn erhåller ett undor1<Wcl af G:-1 
kronor 72 öre till täl·kan<le at vissa ntgiftor för föredrn.g. 
Boslntos rörande vissa förlindringar i planen fiir til lbyggnad 
rrf oxer<.:ishuset i C'arlskrona. 
lTnrlt'rlöjtnn.nton G. E. l':n Nonlbeck, som förflyttats fr:"m 
Carlsinona till VaxholmH kustn.rtil leri rogcmento, erhåller i 
fiytt!lingshjälp GO kronor. 
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:.n. Kaptenen A. L. TörnN, HUil l kon11n cmlerats till tjiinstgöring 

i lll:ll'infiil'l·altningcn, crhttlkr sh~om bidrag· [ör flyttning fr<"lll 

\'axhohn till ;.;t,,>rklwlm 1~0 kronor. 

Fiiljandc offh:cmrc 11\·ilka placl•rat>; till 1jiin;;tgiiring yj<J O<trl:-;

kronn, kn;;(artillerirPgcmcntc efter att förut hafva tillhii1t 
\ 'axhol1ns a rtii!Prikiir nilndigcn maj0rcn H. \V. \\'estin. sand 

lmpteucrna l'. U. R L<cllnnius odt K. JL l•: lf11·in g crhttlla 

Jlyttninjlshjillp flir flyttning fr(m \'ax]J()!ttl till CarlsJuona 

mer! tio procent af inn e lmfvatl <h' fa;;ta liincr. 

Utfttrdas bcstilmnJe!ser rörande <let belopp, s•mr Hkall fiir 

k ns tftrti ll eriets llltlll ,;kap i liNätt aH i pustHparl!an k en. 

, Krunolutsenk:w A. 1Ie llnran e rlr i\ lier ett nnderstiid at :!0() kr. 

, Hl'slnte:-; 011 1 cr.~ättn in g ti ll vis~a tjänstcnliln vi<l t nll vurkl'L 

för verkstillid ntrc·<lning riirand c fyr- och brtkafgiflcrn:< 111 • 111 • 

A n visa;; :!,~iJU kronor [ii r :ms knffning a C en del irn•entaril'r 

för Ca1 b k rona k ustar tii it•rireg-emente. 

Föronlnan<lc Wr P. V. l'ctcr,on att ,-ara ingenior vid ITt:lrin· 
ingen iörstaten. 

. Kaptenen 1\. (J-. af Kloreker erhåller för bit ril<l c vid unrarlJe· 

trwdc af en liirobok on gratilikation af lOU kron or. 

Liijt.nantcn vid Kong!. flottan C. E. IIoitnbc rg, som förfil-tta! ,; 

[r:\n f:tockholm till Cariskrona, e rhåller i Jlyttningshjlll;l 12U 
kronor. 

A n visas 300 k runor fiir inköp och isU'mdsltttande af blieker 

m . m. för skcppsgosscbhon. 

Civi lt bitril!lc, llled :u[vode af högst 100 kronor i mi\mt<lcn, 

f,'tr under vapcuöfningstidcn samt en vecka fiire och ef ter 

donsamma n,nstilllas å beväringsbefälhafvarnes expeditioner. 

Ersättning med 5G kronor GG öre får utgå till rCI-ioorn G. 

Lundhlad för mistade tjilnstgöringspänningar under den tid, 

han deltagit i rc1·ision af Hottans pensionskassas räkenskaper 

oc it förvaltning Eiir Ctr 1:.101. 

Angående upptag:tnde af Yissa 1·iiikor i föro rdn alHlcn för Hl
r:tre vid sjii krigs,.:koian . 

"\ugiicmle godtgörei~e för uppehållande af lektorsbefattningen 

i historia och geugmfi jämte statskunskap viLl sjökrigsskoln, n. 

"\ uvisas ett belopp af l1ögst 4,G50 kronor för fullbordande af 

fönådshuscn för bomullskrnt å Hö m. m. 

AngåPnde aflöni ngsförmåner för on underoffi ce r vid Kongl. 

fl ottan uneler deltagande i vissa internationella meteorologi
ska unde rsöknin gar. 

24. Förorclnamle för C. M. W ej lc att under läsåret 1902 - 1903 

uppehålla IL R. Huldts lektorsbefattning vid ~jökrigsskolan. 

Mnj 
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24. Förordnftmlc för löjtl1rtnt .T. n. 1\'l:\ijström att und er lii~,het 

1DU:2 - - 180il uppclt:'Hia kapten LL O . F. Gyld6ns nnd e rvi~tJing~ 

skyldigbet i trigonometri i B:c oeh 4 :e klasserna af sjökrig~

s ko ian. 
BO. lTt fiirdas förnyad t m\digt r eglemente fiir Kon gl. sjiikrigsskolan , 

(sv. ffsg . .\:o 5~). 

31. 

lJ:o fömyacl n åd ig unden·isningsstaclga för d:o, :~v. fl'~g . .\:o 55). 

]):o kungörelse nng~\cnd c signal e r för till kallande a[ ]c,(s, (s \'. 

Hsg. ~:o 4!!). 
Öppet brd p:"t abkcd för nndorliijtn:mten v id kustartilicril't 

1 ~. A. G rafström med tillstånd att såsom lönlö::; i ku:-;tartilic

riet kY:trstå. 

Fnlitnakt för B. F:son Holmgren att vara b .ptcn vid Kong!. 

ilottan. 

Resolution å lön Iii r knptencrna F. G. K llcrgnran och ,\. 

(l-. af E lereker Sftlllt l llldol'iöjtnantcn c. n. y. L. l\1obC'rger. 

l ~n korpral vid knstnrtilteriet får und e r vistelse vid lungsots· 

sa11atorinm bchtdia sinn, af\öningsförmäner oafkortnrle . 

Afsi[ts gjonl franrstältning om rn cdcl till inköp och uwlerh,1.11 

af musikinstnunent m. m. för \':1xholms knt>trtrtili(•rirege

mcnte. 

Angii.endc fördeln ing af 1!102 års ans lag t ill nybyggnader för 

kn,t.artilleriets förifiggning. 

Löjtnanten E. X. Lar~en, som förflyttat;; fr:'tn 

Vaxholms kustartiileriregem(mtc, erhåller i 

120 kronor. 

C:arlskrona till 

ilyttningshjillp 

Bestämmes att bokhandelsprisot å <l en svenska upplagan af 

den inte rnationella signalboken skall utgö;·a t> kronor för bnn

'lct exemplar. 

Anvisas högst 2,000 kronor för uppgörande af Wrslag till vissa 

lratldminepositioncr. 

iUs iås gjord framställning om !töjning af sjörtflöningen för 

umle rhcfäl och manskap å sjömätningsfartygen. 

Förorclnnnde fö r kaptenen vid Kong!. fiottan l . ;'\ordpnfelt 

att vara lärare i vapenlära vid sjökrigsskol:m. 

D:o för kaptenen vid KungL fortifikationPil J. I. Nonman att 

va m lärare i befästningskonst och fältbefiistningsritning jämte 

landtkrigskonst och topc,grafl vit! sjökrigsskolan . 

(). Förordnas kassören K. W. J.{es6 n att t ill svidare uppehålla 

sekreterar ebefattningen hos varfscitefen yid !lottans station i 

Carlsk rona. 

Förordnas chefen för torpeddepartementet vi<l Jlottans station 

i Rtoekholm kommendörkaptonen J. l+. Ekelun<l att und er 

kommendörkaptonen P. J. Da h !g rens kommcn<lcri ng s'lsom 
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chef för torpedskolan uppcl1}dla chefsbefattningen vie! marin· 
förvaltningens torpedafdclning. 

G. En underofficer af maskiniststaten L'tr beordras att ahesa till 
London för att öfvcrvaka insättningen af maskineriet i jaga· 
ren l\lodo. 

TorpecllnUon N:o Gl fär förändras till bevalmingsbåt för en 
kostnad af omkring 17,7GO kronor. 

, Ang. besittningstagande af mark å kronoskattehcnnnanet 
\Vrcta N:o l i Vcnnclö socken för befiistninasanHio-o-nin" 
FullmRkter för J. G. H. \Vessman, J. H. ;ilsson,~c:h U. G. 
\V. Bcurling att vant reservlöjtnanter i fiottan . 
Flyttningshjälp me<l 5 procent å fasta lön, eller fJO kronor, 
får utgå till kaptenen vie! kustartilleriet A. G. Wibom, som 
fö rflyttats från \Vaxholm bli Stockholm. 
Flaggjunkaren vi'l Jmstartilleriot C. Dolmström erhåller flytt· 
ningshjälp med fem procont af fasta lön el ler 51 kronor för 
flyttning från Stockholm till Waxholm. 
Underoff-iceren E. A. 1brink, som varit skrifbiträde åt de för 
utarbetande af reglcmentarisk:t bestämmelser för kustartille
riet tillkallade sakkunnige, m·håller härför en g ratifikation af 
50 kronor. 

,, Angåonde utanordn:tnde af femte lmfvudtitelns :tnslag fö r å r 
1903. 

Ang. 1903 års anslag till lots- od1 fyrimättni11gen med Iif
räddningsanstaltern:t. 
Utfärdas m\d. kungörelse om ändring i bilagorna A. D. och 
K till nåLliga kungö relsen den 15 Febru:tri 1901 ::mg. antag
ning :tf oxira kadetter och dessas utbildning för inträde i 
Kong!. sjökrigsskolan. 

UWirclas nåd . kungörelse om lind rad lydelse af §§ 2 och 4, 
§ 5 mom . l samt § G i förnyade nådiga kungörelsen den 8 
Juni 1900 angående antagning af manskap vid flottans sjö· 
mansk~Lr genom kontrakt. 

13. Öppet bref p:1 af~kod för kaptenen vid Kongl. flottan C. A. 

" 

" 

O. Molin. 
Fullmakt för d :o att vara kom1nendörkapten af 2:a graden i 
flottan. 
Fullmakt för s. J . Dal! l att vara kapton vid Kong l. tioitan. 
RetJolution å lön för c. A. Il j. Virgin och B. F:son Holm-
gro n. 

Reparation af underbefälsskolans hus å Skoppsholmen få ut
töras för en kostnad intill 11,700 kronor. 
Ang. användande af behållningarna å vissa anslag uneler [i :e 
hufvadtiteln år 1901 nJ. m. 

Juni 
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13. Förordnas läkare att. deltaga i kroppsumlersökning å ynglin
gar, för h vi l k a anställning såsom extra kadetter sökes. 
~Iedclelas tillstånd för ynglingen K. A. von Malmborg att ut:tn 
hinder af närsy nthet antagas t ill officersas pirant vid kustar
ti lle ri et m. m .. 

" 
En :tf målaren August Ritter Bor01·ini von Hohenstern såsom 
gåfva åt svonslm flottan erbjmlen plakett fö restäl lande upp· 
täektsresamlen Fl. A . Anclr6o fi\.r emottagas . 
Yttcrligm·o 2,000 kronor anvisas för stenrensning i F lint
rännan. 

Ang. tilläg,g till gällan<lc bestämmelser om fördelning af vissa 
ö[ningskostnader mollan ans lagen till flottans öfning:tr och 
t ill sjöbeväringens vapenöfningar. 

20. Antagningsbevis fö r J. H. Bergm an att vara amunuens i 
sjöför~va1·sdepartementet. 

21. Fullmagt för lotskaptenen E. A. Smith att vam kommendör· 
kapten af 2:a grade n i flottan. 
Resolution å pension på allmänna indragningsstaten för af 
lidne kaptene n vid Kong!· fiottrm J. A. F. Gralims dotter 
}[argit Hl. fl. 
Utfärdas n{tdig kungörelse angående förtindrad lydelse af § 
4 i nådiga kungiirelsen angåonde vissa föreskrifter rörande 
fiskeri förh:\llandena i de till Sverige ocb Danm:trk gränsande 
f:trvattnen don lO ~ovember 189~J. 

Förarduas kommendörkaptenen A. B. J uel :ttt under kom
mendörkaptenen \V . Dyn;scns kommcnde1·ing såsom chef å 
pansm·!Jåten Göta uppehåll a chefsbefattningen för marinför
valtningens artilleriafclelning. 
Utfänlas b(~sHLmmcl scr rörande förplägnad och underhåll af 
personal, som kommeneleras till tjenstgöring vid kustartille
riL;t m. m. 
Berättelse öfver förrHttad generalmönstring med Blekinge 3:c
m. fl. båtsmanskompanior föranleder icke till vidare åtgärd . 
Löjtnanten vid Kongl, flott:tn K . Noren, som förflytt:tts från 
Stockholm till Carlsk rona, erhåller i flrttningshjelp 120 k rono r. 
Afslås gjord framställn ing om befordran till underofficemr c 
öfver st:tt vid stynnanss taten, för fyra underofiicorskorpraler. 
Bifalles gjord framstäl ln ing angående dyrtidstillägg för cm· 
bets- och t jenstomän vid lotsstyrelsen och lotsverket. 

27 . Utfärdas nådig kungöre lse angttemlo antagning, utbildning 
o~h pensionering af reservbefäl för flottan. 
l\lerlclelas tillstånd för mari11förvaltningcns kemist, ingeniören 
K Sedcrholm att företaga en stud ieresa till Tysk land, Öster· 
1·ikc, Holland och England. 
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" 
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27. Anvisas 2,996 kronor för fullbonland e u f en skjutbana vi'l 
Oscar-Fred riks borg. 

" 

4. 

" 

Bifalles gjm·d framställning om inköp :cf mark m. m. för m· 

infanteriverk å Stmkö och 'l'jnrkö. 

Beviljas tjenstledighet för lotskaptenen A. V. Berggren under 
ett å1 · friin och mell elen l nästkommande J uli. 

En del u taf den kronan tillhöriga Laboratoriiholrnen utanför 
Kalmar får utanenelems för en a rreudeafgift af öO kronor. 

l<'örordn as kamreraren virl flottans pensiont>kassa l'. IV. Cyn· 
ther att J'rån och med den l instundande Juli tills vidare 
under öfverkommissarien W. T. Falek;,; tjenstledighet upp· 
rä ttbålla kommissm·i ebefattningcn vid kassan. 

}feddelas tillstånd för Kong!. Maj:t:; Befallningshafvandc i 
Blekinge ltin att för YJSsa tjensteresor elisponera någon flot· 
tan tillhörig ångbåt mot erstittning för dem kostnad, som af 
utlåningen Wrursakas flottan för kol, olja och talg samt iör 
lotspenningar, då lo ts användes. 

KFtptenen vid Kong!. flottan friherre L. "~ :;:erhielm erhåller 
guldmedalj af femte storl8ken för räddning ur rnenniskolif. 
Flaggunderofficerame C. J. Kilsson och A. V. Lnmlstedt er· 
hålla h vFtrclera guldmedalj af femte storleken för nit och red· 
lighet i rikets tjeust. 

::Uedgifves Vitkanssättning af roten ~:o lSD vid Bohus 2:Ft 
båtsmanskompani. 

Afslås en af kaptenen E . ILigg gjo1:d ansökan on1 bellörig
het Fttt sök fl lärarebefattningen i f ri !Jandsteekning m. m. vid 
sjökrigsskolan. 

Bifalles en af kaptenen G. O. ~Wallenberg g;jonl ansökan om 
behörighet för hrtns son HFtoul Oscar att vinna inträde i sjö· 
krigsskolan. 

Afslås en af ::\1. Wester gjonl ansökan att få fullgöm sm 
värnpligt oaktadt hFtll uteuli l\it från ilmkrifningsföntittning. 
Anvisas 1,555 kronor från invalidbusfonden till afskedacle 
personer som tillhört fiottFtns kårer. 
Afslås gjord framstldluing om utuänmFtnde af två uncleroffi. 
cerskorpraler till sergeante1· öher stFtt vid kustartilleriet. 
Lokal för en del ilf underbefillsskolan vid flottans station i 
Cm·lskrona får förh.nas mot eu årlig hyra af 7UO kronor. 
3:e klass sjömannen vid l:a matroskompaniet K:c, 3~3 Lars· 
son erhåller för försök Fttt I'tidda en sjöman från dmnkning 
mec!Ftljen i silfver af S:e storleken med inskrift >för beröm· 
liga geminga r>. 

Juli 

Aug. 

K. Hr. 1902. ~ XI'H. 

4. Utfärdas n~' taxa för passagerareafgiftcr för Hird med kro
nans tmgslupar i 1\'axholmssunden. 
},J kaptenen J. A. Edström anförda besvär i fråga om traktfl

mentsersättning lemnas utan afsecmde. 
5. Öppet bref på afsked för amiralen m. m. frihene F. \V. von 

Otter. 
10. ;vreddelas tillstånd för direktören vid mariningeniörstaten 

grefve E . H. A . .Jiömer att företaga en stndicresfl till 'l'ysk· 

land, Frankrike och EnglFtml. 
"\ ngåemle lotsYerkets ställning virl utgången af år 1901. 

18. Fastsbillas ritningrn till nybyggnader m. m. för Waxholms 

kustm·ti Il eri re gem en te. 

25. 

s. 

E . o. kammart>krifvaren O. A. Bergelins förordnande aLt tjenst· 
göm i marinföryn]tningen får förlängas med ytterligare tre 

månmlel'. 
Beslutes rörande er~tittning till vikario för t. f. regementsin
tendenten G. Ulff under honom beviljFtd tjeHsi.ledighct. 
Flyttningsbjelp mell 12U kronor får utgå till löjt1mnten vid 
Kong!. flottan B. F. Heutersköld, som förnytt:cts från Stock· 
!Jolm till Carlskronfl station. 
Reserv underlöjtnanten Y. E. Asplull(l erhåller uppskof till år 
190l> med undergåemle af elen i nåcliga kungörelsen den 26 
:\iflj 18~19 föreskrifna repetitionsöfning. 
Meddelas tillstånd för styrm Ftnnen l'. O. II. Lindberg att vinn fl 
inträde såsom elev i sjökaptensklassen viLl nFtvigatiom;skolan 

i Stocklwlm. 
F örre flaggunderofficeren A. T1V • . Lnndsteclt, underofficeren af 
2:a graden J. \\'. Zetterlund och 2:a klass sjömannen G. 

Carlsson FalkrnFtn erhålla fö r visad rådighet vid eldsvåda å 
varfvet i Carlskrona penningebelöningar, Lnndstedt 50 kro· 
nor, Zetterlund 40 kronor och FFtlkman 30 kronor. 
Onderofflcerarne vid kustartilleriet C. O. J . Cassel, A. 'rh. C. 
Abelin och C. K jellberg, hvilkil förflyttats från Carlskrona 
till WFtxholm, erhållfl !war och en 72 kronor i flytt.ningshjelp. 
SergeFlnten vid kustartilleriet O. StålhauJmFtr, som förflyttitts 
fn\n Stockholm till WFtxholm, erhåller i flyttningsbjelp 3G 

kronor. 
Unclerofficcrskorpralernfl 
Thörnqvist och ~:o 136 

vid 3:e miltroskompaniet N:o 60 
Israelson, som vid eldsvåclfl i Carls-

krona den 9 April innevarande år fått en <lel honobeklädnads· 
persedlar förstörda, erhålla utan ersättning amlra med de för· 
lorad es i värde jemförliga persedlar. 
För utvidgning af matinrättningen vie! flottans station i Stock

holm mwisFts 7,700 kronor. 
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8. Förordnas kommendörkaptenen rL Ekström att uppehålla 
c:wfskapet vid sjökrigs:::kolan i land under inträdesexamen 
inneyarande år. 

" 

12. 

Förre båtsmannen G. Thörnqvist Fin tJrhåll er pension i 4:c 
klassen med 42 kronor om året. 
Förre eldaren å lotsverkets ångfartyg Göteborg .J. E. E ri d:3-
sons enka Anna Lisa Erickssou erhåller ett under~:>töd af 100 
kronor. 
:!\Iedgifves att för hvarj e officersaspirant vie! kustartilleriet 
må vid tjengöring o mbord å fiottan s fartyg bestås till land· 
gångspenningar m . 111. 15 öre om dagen fn'Ln och med af
gångsdagcn. 
Beslutes angående arfvode till en informationsunderofficer v id 
kustartilleriet. 
Flaggmaskinisten C. G. Stenmark, som förflyttat~:; från Carls
krona till \Yaxhol m, erhåller i fiyttningshjolp 102 kronor. 
F ullmagt för U. F . \V. Barkmr,n att vara föreståndare förna
vigationsskolau i Göteborg. 
D:o för J. S. Björling att vrtra d:o för d:o i :\Ialmö. 
.Förordnand e för C. O. Boström att vara lärare i frihands
teckning och geometrisk konstruktionsritning vicl sjökrigs 
skolan. 

15. Direktören vid mariningeniörsstaten l. A. Eug~tröm får l.Jo
or<lras aft·esa till E ngland i och för besigtniug aE hos fi rman 
Yarrow & C:o, Limited, besllillla jagaren Mode. 
:\ [odgifl·es anbringande af rikstelefon i sjörullföringsområdes
befalhahares expeditioner. 
Anvisas 8,400 kronor till ersättning för utarbetande af on 
svensk upplaga af den nyn intemationella signalboken. 
Bifa lles gjord framställning om t.illsti'md att få förändra fn
skenet vid Finngrundets fyrskepp fdm fiiHt !tvitt till IJbJ~k, 
visande två tätt på ltvaramlra följan<le bliinl;:ar l1var 20:e se
knnel, att till ämpas fri'm och med 1903. 

22. Förutom i året::; stat upptagna 7 monitörer vi d skeppsgosse
skolan få under insundande hösttermin derstädos an~:;tällas 

ytter ligare 8 mot ett arfvodo n[ fe m kronor i månaden för 
lwarj l' . 
"\tsli'ts gjord framställning om anvisande af ytterligare m edel 
till underhåll af Carlskrona fästnings inventari er. 
Förordnus två militärhtkrtre ntt lloltaga i kroppsundersökning 
å ynglingar, som sökrt inträde vid sjökrigsskolan. 

,, För försök med ny toq ledmodell anvisas ett helopp n.( 700 
kronor. 

Aug. 

, 

Sept. 
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2!). i\IedgiEves rätt för icke portionsberättigad personal vid fl ot
tan att mot kontant ersättning u tbekomma kasemportion. 

l<'örordna;. kommendören v ill fl ottan J. \V. L. Siclner att uu
llor en m ånad f rån och mecl don l nästkommf\ml o Septem
ber, då kommendören 'r. C. A. Sandström åtnjuter semester, 
uppehålla chefskapet för marinförvaltningens intemlentafdel
ning. 

, 

" 5. 

" 

Anvisas medel till ersättning för af kanonbåten Rotn ftstnd
kommen skada il finska galeasen .Johannes m . m. 

.Modgifves viss ändring i beklädnadsstaten fö r sjöbovHri ngen. 
~Ieclgifves viss ändring i gällande förd elning af boställslägon 
heterna å Skeppsb olm en. 

Ett belopp af 24,000 kronor får användas för vidtagande af 
erforderliga anordningar till inqvartering å Xya varfvot och 
Elfshorg af ett kustartilleridetachement bestående af l officer, 
3 underofficerare och 24 man. 

Förorclnas kammarskrifvnron R. Thörn att under tjenstlodig
]iet för t. f. regementsiutendonton I. Neuemlodr uppel 1illl a 
regementsintendentsbefnttningon vid Carlskrona kustartilleri
regemente. 

För underhåll åt en yapensmod å fortet Osearsvtirnslinioma 
få r utgå, förutom por tionsersättning, en orslittning nf 35 öre 
om dagen. 
Angående sättet fö r hespisande af manskap å ElEsLorg. 
Bemyndigas mflrinförvaltningen att i enlighot mod ingi fve t 
förslagskontrakt jomte specifikationer och ritningar upprätta 
kontrakt med l'\Iotala verkstads nya akticbohlg om love rans 
af en 2:a klass torpedbåt. 
För afgifvaude af anbud å en pausarkryssf\ro moclgi fv c'S upp
skof till den l nästkommande Oktober. 
l\Iedgifvcs att en lwar af do personer, som i anledning af 
knssören K. IV. Resens förordnf\nde till sekreterare ho~:; va rf,;
cheEen vid flottans station i Carlskrona komma ntt såsom 
vikari er bestrida civila tjenster vie l stationen, må oga att, s<'t 
länge vikariatet varar, mot nfståendo af egna aflöningslörmil
llRJ' uppbä ra såsom arvode ej mindre do m od den aE honom 
bestridda tjenst förenade tjenstgöringsponningame, ä n äfvon 
i samma ordnin g, som för ord in arie tjensteinnehafvaro finnos 
stadgad, den enligt stat för tj ensten bestämda lön. 
])leddelas tillstånd att bland bosättningen å kanonbåten Sbig
gakl utdela ett skänkt ponningebelopp. 
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5. Komitcns för omorganisation af flottans civi lstat. vaktlnästare 

erhåller en gratifikation af 30 kronor. 

Bifalles gjord framställning dorom att från och mod don l 

instundande Oktober lllistsignuloring vid Putor Nosters fyr

plats äfven umler vintormånaderna måtte få verksbUlas me

delst kanon samt signaleringen med knallraketer upphöra. 

Angåonde porsonals vid kustartilleriet tjenstgöring å Nya 

varfvet och Elfsborg. 
12. Fullmakt för C. F. Sohlgren att vara reservlöjtnant i flottan. 

För anlitand e uneler år 1903 af ett ingeniörsbiträdo å marin

förvaltningens torpedaf<lo!ning får användas ett belopp af 200 

kronor i månaden. 
Marinförvaltningen får med Bergsunds mekaniska Yorkstads 

aktiebolag afsluta kontrakt rörande ändringsarbeten å 2:a 

klass pansarbåten Tirfing. 
En extra Hikare får anställas vid flottan s station i Carlskrona 

uneler den tid l:e bat::djonsbkaTen .T. 1\I. Kilsson till följd af 

studieresa är förhindrad att sin t.jenst bestrida. 

.!Uedclelas tillstånd för C. R. Sjöblom att vinna inträde i öf

vormaskinistklass vid navigationsskola. 

Mästerlotsenkan Malina Petersson erhåller ett und erstöll af 

100 kronor. 
Förre uppsyningsmannen vid ]11älarehusens lifrädclningssta

tion M. Österlund erhåller ett understöd af 200 kronor. 

Fullmakt för V. H. Norrman att vara löjtnant vid kustar

tilleriet. 

D:o för E. A. Grafström lltt vara ll:o vid d:o. 

Resolution å lön för unelerlöj tnanten vid kustartilleriet K. P . 

J\L Holmström. 
Officerares vid kustartilleriet tjen~tgöring såsom elever vi<l 

artilleri- och ingeniörhögskolan samt vitl tekniska skolan skall 

såsom ordinarie tjen,;tgöring anses. 

T . f. rogoment.sintenclenten l. Nouemlorff, som anhållit om 

on och en half månads tjenstlelligliet från d:lgen niist efter 

den, då han afslutat uppdraget att yara ledamot af komitcn 

för utredning rörande omorganisation af flottan,; civil,;t:1t, er

håller ersättning för cle tjenstgöringspenningar, som ban un

der ifrågavarande t.jenstleclighet kan komma att af,;t:1. 

19. För anskaffning af möbler till on del lokaler vid flottans sta

tion i Carlskrona anvisas ett belopp af 2,1il3 kronor H öre. 

1\lodclelas tillstånd för diroktöron vid mariningeniörstaton 

grefvo E. H. A. l\lörner att företaga en studioresa till Kiel. 

Sept. 

Okt. 

, . 

" 
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1 !J. Fastställes ,;ta t för sjökrigshögskolan för år HJU3. 

Anvi:;as 21,90li kronor 4;) öre för tryckning och bimlning af 

den svenska upplagan af den nya internationolla signalboken. 

För anskaffning af möbler för en del lokal er å Vaxholm,; 

fästning atll'isas 1,420 kronor. 
24. t>jökadotten N: r 51 Ell iot får utan vidare priifning af l1am; 

lämplighot för örlogstjensten afhlgga sjöofficer~examen i äu

damål att kunna såsom behörig befälhafvaro anställas å svenskt 

handelsfartyg. 
26. A ngåontle tryckning af ett arbete rörande svenska flottans 

historia åTen 1G35-1G80. 

3. 

" 

,, 

Löjtnanten vid flottan K. Noren erhåller guldmedalj af femte 

storleken med inskrift >För beröm li ga gerningar>. 

AnviFas 1,825 kronor från invalidhusfonden till afskcdade per· 

souer, som tillhört flottans kårer. 
Öppet bref på afsked för nmlorlöjtnunten vid kustartilleriet 

J. F. Nyström metl tillstånd att t>åsom lönlös derstädes 

qvarstå. 
Utnämnas ot.:h förordnaR 15 rese rvofficersaspiranter till re

servumlerlöjtn anter i flottan. 
l\larinförvaltningen får afsluta kontrakt med Bergsum.ls me

kaniska verkstatls aktiebolag om byggande af en pan,;arkrys

sare för ett al'gifvet anbud å 3,543,0(;0 kronor. 
Marinförvaltningen får m ed Lindbolmens verkstads uktiobo

lllg afsluta kontrakt om byggande af en l :a klass torpedbåt 

för ett afgifvet anbud af 203,000 kronor. 
Kaptenen vitl kustartilleriet H. Kjerrulf erhåller för tj onstgö

ring i marinfön·altningon från och med den l A pr il till den 

1 Oktober innevarande år on gmtifik:l.tion af 300 kronor. 

Untlorofficeron vid flottan C . .i\1. Pettersson erhåller för t.jcnst

göring såsom uppbördskonstapel å pansurbåten Aran en sär

skild ersättning af 1U2 kronor 50 öre. 
Flaggunderofficeren C. N. Dahlqvist samt ma::;kiuistundcrofJ1-

cerame O. Antiersson och C. G. O . .i\Iaguusson, hvillm kom

monderats till ]llotula och Lindholmen, erhålla för denna b.>tll

mondering Dahlqvist 51:i3 kronor och tlo båda örriga h\'anleru 

275 kronor. 
FastsUtiles beklädnadsstat för kustartilleriets manskap. 

Bifalles ett af grosshandlaren J. A. Bäckström gjordt orbjn· 

dando att till kong!. maj:t otdl kronan sklinku en sogelbitt. 

10. BcYiljas ufsked med pension för ko1nmendören i flott:\11 , kom

mellllörkuptenon af l:a graden vid flottan C. A. Puke. 
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Fullmakt för H. G. Lagercmnt~ att vara komatendörkaptcn 

af l : ~ta gratien vid flottan. 

D: o för N. A. 'J'clan<ler att vara d:o af 2:a d:o vid d:o. 

D: o för J. l\1. Bolinuer att vara kapten vid d:o. 

Re~olulion å lön för P. J. Dahlgren, J. A. IIelin, A. Il . Gi

siko och S . .T. Dahl. 

D:o å lön för E. P. 'l'engstedt. 

Kadettunderofficeren G. Krook e rhåller till stånd att efter af

lag<! 8jöofficersexmnen utnämna:; till officer vid Jiottan, med 

turberäkning från ntnämningsdagcn. 

Fullmakter för B. R. Österberg och G. O. Lidman att vara 

reservlöjtwmter i flottan. 

Anvisas 17,'i00 kronor fiir byggande af en träbro vid det s. k. 

Resolvm·et å flotians varf i Carbkrona. 

Angi'tcncle 2:ii klass pansarbåten Tirtings öfverförande till 

Finnboda m. m. 

Kaptenen vid kustn rtilleriet H. Kjerrulf, som förflyttats från 

Stockholm till Wax:hohn, erhåller i flyttningshjelp 140 kronor. 

D:o vid !lottan G. dc Brun, som förflyttats från Stockholm 

till Carlskrona, erhåller i flyttningshjelp 280 kronor. 

Flaggjunkaren vid kustartilleriet Axel Regnell, som förflyttats 

från Stockliolm till Vaxholm, e rhåller i flyttningshjel p 51 

kronor. 

Understöd får utgå med 300 kronor till fyringeniörscnkan 

Ida S>lnclell, med 150 kronor till hvardcra af fyrvakt>lrcenkan 

G. Höglander och lots förmansenkan .A . Bernlitsdotter samt 

med 100 kronor ti Il en Jwar a E Jotsfönnansenlmn l\1. I"uml

!Jerg och mästerlotsenkorna E. C. Santlell och J. C. Brandt. 

Afgöras besvär i fråga om mätning ~f danska ångfartyget 

Söborg. 

D:o rl:o af öfverlotsen C. 1ström m. fl. i fråga om lotsargif

ter för lotsning från s:jöu vi<l Sftndhamn till Värtag01sverkct. 

17. Angående revision a( skep1,smiitningsfiirfattningl\mc m. 111. 

J. n gående rese- oeh trakt:1mentsersnttning till en marinattacl16 

i Berlin och Petersburg. 

Er;:;itttning till en officer för öf\-ervakande af yissa >lrbeten 

å pansarbåten '!'nppcrhetcn fi"tr utgå från anslaget till bygg

nad af tre 1 :a klass pansarb:'ttar. 

Angående rotering af hemmanet 'f.' mantal N:o l VällsCl·ed i 

Göteborgs och Bohus län. 

Angående d:o >lt cl:o Rams1·ik Öfvergård m. m. i d:o d:o. 

Angåen<le d:o af 2/s mantal ntaf hemmanet N:r 1 ett mOlntal 

i Getelyeke i d:o tl:o. 

Okt. 

,, 
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Angåen<le d:o >lf hemmanet Resteröd Y cstt·a i d:o d:o . 

Angåonde cl:o af d: o ::\:r 1 :\löllobaek>l med higonheten N:r 

l Berget och Domlanda, tYtt torp i d:o d:o. 

l\Iä~tc rlotson koma E. S. Öberg Ol:h B. K. Berg erhålla i!Var

uera ett understöd af 100 kronor. 

För bergning den 19 sistlidne l\101j af bosättningen å finska 

skonerten Raumo erhålla t. f. fyrmästllren å fyrskeppet Sven

skit Björn C. J. Gräsman guldmedalj af 5:te storl eken :;amt 

en hvar af fyrbiträdena A . J. Rtröm, J. N. Söderman orh J. 

W. 8öderman silhermedalj af S:e storleken, alla m edaljerna 

med in skri [t >för berömliga gerningar. > 

För anskaffning 01f en del kaserninventarier för Vaxholms 

kustmtillcriregcmcnte anyis>ls ett belopp af ö,278 kronor. 

E. o. k>lmmarskrifv>lrcn O. A. Bergelins tjcnstgöring i marin

förvaltningen får förlängas med en månOld från och med den 

28 innevarande Oktober. 

Beslutes rörall(le fönleJning mellan liirarne vid sjökrigsskolan 

01f kadetternas tcrminsafgifter. 

Kaptenen vid !lottan C. H. A. Leche, som förfl ytt01ts från 

Stockholm till Carlsknma erhåller i flyttningshjelp .180 kronor. 

:\Iariui ngeniör K. E. Rundgren erhål ler för minslwcle inkom

ster under tjenstgöring såsom cbef fö r ingeniördepartcmcntet 

vid flottaus station i Carlskronl\ en ersättning efter 250 kro

nor för år räknadt . 

• \.ngåencic rotering af frälsehemmanet N:r l Lerberg i Göte

borgs ueh Bohus län. 

Anvisas 2,800 kronor för anställande af försö k med acetylen

bojar 
Fullm01ktcr för N. L. Akcr!Jlom, K F. L;jungqviet, B. G . von 

Ficamlt, E. A. H . .Taco!Ji, G. O. S. Ud!len, J. JI. i::iöderbaum, 

G. O. Elliot och C. G. S. Stael von Holstein att VOlm löjtnan

ter vitl flottan . 

Fullmakter för V. le. Grut, G-. A. \Yeslcr, f::i. J . Wibom, U. 

D. W:::;on Lilliehöök, A. Örnbcrg, J. W. Ostcrrn>lu, l<'. T. E. 

Crtrl sson-Fcvrcll och (). B. Eribon att vara und erlöjtnanter 

vill flottan. 
Fullmakt för G. N. IL Krook att var:1 unelerlöjtnant vid 

tiottan. 
Beslutes römnde vissa anordningar för logementsfartygen 

Stockholrns oc l1 Vanadis' anvlimbnde för värnpligtiges ör

vande. 
Angående ytte rl igare anskaftning 01f stöflar för t>jöbeväringcn. 

Angående antagning af skeppsgossar innevaramle [n·. 



Okt. 

" 

Nov. 

" 

K. Br. 1902. - XXI V. 

31. En af :\'or<liska skeppsrecbreföreningen gjord framsbllning 

om tillsättrtmle af leeliga platser vid lots- odt fyrväsenclet med 

sji\mlln af handelsflottan föranleder icke till någon kong!. 

111aj:ts !'ttgiird. 

Flyttningsh;jelp får utgå till C. G. Norselius, friherre C. E. 

L. J~iljencrautz, E. A. Bernström, A. Jlägg, N. E. F. t>clamler, 

A. dc Brun, T. W. M. Li.tbeck, L . G. O. Jalmke och G. O. S. 

Udden. 
Flyttningshjclp får utgå till K. E. O. Hosborg. 

Sjökrigsltögskolan erhåll er från oc!t med år 1903 och fram

deles ett exemplar af statskalendern. 

, Bifalles gjord framställning om utlcmmwde af sjökort för 

kustsignalväsendets räkning. 

7. Fullmakt för C. H. Ramsten att vara kommendörkapten af 

2:a graden i flottan. 

Fullmakt för I. A. ll. W. Bolin att vftra föreståndare för na

vigationsskolftn i Hernösand. 

Afslås en af rcservumlerlöjtnanten C. W. II. \Vöhler gjord 

und erdånig ansökning att få aflägga sjöoHicersexamen. 

Författningsenlig pension får utgå till afskcdade båtsmannen 

O. P. X:son Block. 

An visas 5,000 kronor till sjökatteverket från handels- och 

sjöfartsfond en. 

Till en underyisningskurs i ryska språket inom fiott[Ln~ stalJs 

ofJkerare anvisas ~JOO Jn·onor. 

AngåetHle reclogörel~e ö(,-er umlervisningenH fortgång vid na

vigfttion~skolorna i riket läsåret 1 ~!01 -- 180'2 m. m. 

S. Att deltaga i on revision at gällftmle skeppsmätn ingsförfatt

ningar m. m. u tses kommerscrtulct E. A. Giinther, kaptonen 

G. O. Wallenberg och skepp~mätaren C. J. A. Isak,;on ~amt 

såsom sekreterare auditören juris doktom L. K. V. Sand

IJcrg. 
14. Ang:1omle ers~ittamle af vissa utaf marinförvaltningen för

skjntna utgifter för cil"ilstat::;komit6n och for utförande af ett 

sjökrig::;historiskt arlJete m. m. 

Kostnaderna för uppbönl ;;skeppares och uppbönlstimmernHliiS 

ko111mendering å pansarbäten Tapperbeten få bestridaH af an 

slaget till fartygets nybyggnad. 

l•'örklaras hinder icke möta för stationsbefälhafvaren v id 

flottans station i Ca riskrona att utnämna fil. kam!. C. J[. 

Joltans::;on till skollärare vid skeppsgosseskolan. 

Dcslutc::; om koHtnallen för tryckning af en utaf löjtnanterna 

K. Br. 1902. - XXV. 

C. O. Lindsström och J. A. F. Eklund uppgjord lärobok i 

e lektri citetslära. 

Nov. 14. Anvisas medel för extra lärarekrafter vid navigationsskolorna. 

Chefen för kustartilleriet erhåller tillstånd att till nn<leroffi

cerare af 2:a g raden befordra tre underoflicerskorpralcr. 

l<yrmästarne P. Olin, G. A. Rund<1Vi8t, JI. Pettersson och F. 

E. Sid6n erhålla guldmed[Lljer af 5:te storleken sallit mäster

lotsame .J. A. Sandberg, A. A. Grund, J. IV csterman, .T. A. 

Sundgren, G. n. Lindqvist, \Y. Westerberg, E. Petersson oc h 

C. \\T. Hallbom silrve rmedalj er af S:e storleken, alla med:tl

jerna med inskrift >fö r nit och recllighet i rikets tjenst>. 

Lotsenkan B. K. Olsson erhåller ett understöd af 150 honor 

för år 1902. 

f. kronolotsen E. Ersson erhåll er ett understöd för å r 1902 

af SO kronor. 

21. Fullmakt fö r J. A. Ancker fttt vam förcståmlarc för naviga

tionsskolan i \\'estervik. 

En officer vid ilottm1 får beordras att utot föreslagen er~>itt

ning afresa t ill Tyskland och Danmark för att taga känn()

dom om senaste förbättringar beträffande kom1H1sscn m. m. 

Telegrafstyrelsen anbefftlles att låta konstruera oclt förfär

diga en för kustsignalväsendet afsedd telefonappRrat. 

Löjtnanten vitl flott[Ln G. O. 8. Udden erht\ller nnder kurs 

vid tekniska högsl;:olan inqvarteringsbiclrag, efter 400 kronor 

för år räknadt samt e rsättning för erlagd terrninsafgift ntc<l 

50 kronor. 

,, Underofficeren aE 2:a graden A. A. Ohlsson får behåll[\ sma 

Rfiöniugsförmåner oafkort[Lde uneler vistelse vid elektro-tek

nisk verkstad. 

Godtgörelse till värfningsförrättare får utgå med 30 kronor 

för hvarj e antagen man. 

Kov. 21. Angående reservlöjtnanterna i flottan J. R. Hellströms och 

C. F. Sohlgrens pensionsrätt. 

I"öjtnanten vid kustartilleriet K . Z. Rönnblom m-håller i fiytt

ningslljelp 120 kronor. 

, Flyttningsltjelp får dessutom utgå till fem officerare och en 

underofficer vid kustartilleriet. 

Ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. R IJolms enka Ann[L 

Holm erhåller ett un<lerstöd af 400 kronor. 

Lotsförmm1senkan Kristina Öman erhåller ett umlerstöcl Rf 

HiO kronor. 

Lotsenkan K. Ch. Nordling erlu'\.ller ett undcr~töd [tf 200 

kronor. 



Ko v . 

" 

" 

,, 

21. 

K. E r. 1902. - XXVI. 

Exped itionschefen C. .T. A. Wall cr l>!lller för beredande rtf 

viss rt l'<t ~jiifiir~varsdcpnrtcmente ts föredragning beroende 

äre nden tjcnstledighet under tiden 24 l\ovembcr -31 Decem

ber 1~02 och förordnas kansliddet grefve F. \Yrangel till 

vikarie. 
28. Utfiirdns bestämmelser 1·örandc Jllarinhikarekårcn och Iäkarne 

vid kustartilleriet. 

" 

Fastställes stat fö r flottans marinläkarekår, att gälla från 

och m ed år HI03. 
Angåemle tillämpning å personal vid flottans marinhikarekår 

samt å läkare vid kustartilleriet af grundema för pensionc

ring aE flottan,; befäl och vederli ka r m. m. 

Utfärdas 11!\dig kungörelse angående tillsättning af vissa Hi

karetjenstcr vill flottan och kustarti ll eriet. 

Utfänlas nådig förordning angående anställning och pensio

nering af läkare vit! marinläkarekåren i flottans reserv. 

Utfärdas nådig instruktion för mar i nöfverläkarcn. 

Utfärdas nådig kungörelse angående ändring af § 4 i förnyade 

nådiga instruktionen <len 8 December 1899 för dem, son' 

blifva förordnade att förrätta general mönstring med sjö mun s

och skeppsgossckårcma samt Ourlskroua artillerikår. 

Förordnas om vissa ändringar i reglementet för flottan del 

I och II. 
Anvisas 1G,200 kronor för inreduncle af logement å vinelen 

till nya kokhusbyggnaden å sjömunskårens kasemgårcl i 

Karlskrona. 
Anvisas 5,7(10 k ronor för anordnan de af belysning och vat

tenledning m. m. till förläggning;;plutsen i Oarlskrona fö r <le 

till yärnpligtigcs öfvamlc afseelda fartyg. 

För anskaffning af 1,200 stycken ftltar till sjöboyäringen an

visas 8,400 kronor. 
FörordnmHlc för O. (-1-. F. Ulff och I. Neuendorff att tills vi

dare nppel!{!lla regcmcntsintcndentsbefattningurnu, den förre 

vid Vaxholms och den senare vid Karlskrona kustartilleri-

regemente. 
Bifall eR en af rese rvunderlöjtnanten K. T. Larsson gjord an

sökning att den tid från och med den l Oktober 1901-ill 

?Ilars 1902, då han varit inkalla<l till tj enstgöring vit! Carls

krona station, finge räknas såsom första repetionskurs. 

Angående ersättning till dinlktören och kamreraren vid cen

tralfängelset å "l'\ya varfveL vit! Guteborg för vissa fön·alt

ningsbestyr. 

Dec, 5. 

,, 

" 

,, 

" 
12. 

" 

" 

K. Br. 1902. - XXVII. 

Fullmalder fö r frihcnc O. O. von Rosen, O. A. Claus och E. 

A. Burman att vara underl öjtnante r v id kustartille riet;. 

Fullmakt för K. L. Rndberg att vara förste marinläkare vid 

flottans marinläkarcl,år. 

Förordnande fö r K. L. Rudberg att vara marinöfvcrläkare och 

chef för marinläkarekå ren m. m . 

Fastställes stat för sjökrigsskolan för å r H103. 

Anvisas högst 7,200 kronor för anskaffning af lärobok i svensk 

sjökrigsltistoria. 

Kostnaden fö r naturaunde rhållunder kanonbåten Syensksunds 

expedition till rikets västkuBt å r HJO l sbl! bestridas af 5:te 

hu fnHlLitclns anslag till uaturannderhåll. 

Chefen för fiottttns stab erhåll er rättighet att kostadsfritt 

utfå från sjökatteverket publicerade sjökort m. m. 

Angåcmle ersättnin g till löjtnanten K. O. Lcon umlcr kom

menderin g att deltrrga i vissa arbeten vid telegrafverkets 

verkstäder i hufvuclstaden. 

Heservunclerlöjtnantcn L. IV. Rommol få r räkna viss tjänst

göring vid fioitan såsom andra r epetitionskurs . 

Registratorn vid sjöförsvarsdepar tementet E lis Rahm erhål

ler andra åldersti llägg. 

Bifall es gjord f ramställning om indragning å t id uneler 1903, 

som lotsstyrelsen äger bestämma, af K äningö och Grönskli

r ens li fräd dningsstationer. 

Kocken å fyrskeppet Yästra Banken G. X ordbloms änka Emma 

Nordblom erhå ller ett understöd af 100 kronor. 

Öppet bref på afskecl för auditören i K ong!. flottan R. G. A. 

Öl moll. 
A ngående fö rdelning af 1903 års anslag ti ll flottans nyby gg

nad och underhåll m. m. 

Fastställes stat fö r sjökarteverket för år 1903. 

Pansarbt'itamc Sköld och Fonris få utrangeras. 

Beslutes augåcnde korvetten Norrköpings inventarier. 

För anorduande af ett kemiskt-elekt riskt laboratorium [ör 

Vaxholms lmsturtilleriregementc anvisas ett belopp af hiigst 

6,000 kronor. 

Beslutes rörande anskaffning af ha lsdukar m. m. för sjöbe

Y~iringcu. 

l?örordnas om en bevakningsbåts byggande vid ftoLtaus vruf i 

Oarlskrona i enlighet merl en af marinförvaltningen afgifycn 

ritning . 
.Förvaltningen af en utaf gymnastikföreBt~mclaren O. M. Ed

holm till Sveriges försvar gjord donation öfvcrlämnas till 

Kong!. statskontoret. 



De e. 

" 

K. Er. 1002 . - XXVIII. 

]2. KamnmrförrrrJHlteu vid floLtrrns strrtioll i f-; LnC'kholm O. U. A. 

(tyrrrfotto; erhåller rlitt till pension å Rllmänna indrn gnings

staten . 
.lcnditörcn L. Srrndlle rg er håll e r för län1naclt hithide inom Rjö

försvrrn;departclll cntet. en crt'iittn in g :t 1,200 kroHur. 

1\ n visrrs medel till siirskild godtgörcl~:<c åL a man ucn,er o<.:i1 

cxtrrr biträtlen i sjijförsvrr rsdcpartcmcn te t. 

J ::J. För vissa tillbyggnader och inredn ingsarboten betriifl'alHlc ma

rin förvaltningens lukrrl anvisrrs 7,384 kronor 18 öre. 

,\n visas högst 11,000 kronor för inredning · å _ pansarlJåtcn 

Niord för 31 kade tte r. 

.!\lrrriningcniörcma G. R Ternberg och l r. J. ~ il sson crliiU icc 

llvard cra för kontroll at arbeten ii en del. krig;; fartyg ett extra 

:wfvodc å 75 kronor i månaden . 

.1\fccrinlittcraturföreningen crl1åller ett lllH.lcrstöd för :''t r 190:3 

af SOO kronor . 

. Fast·Jtällas stater för lotsstyrelsen för år 190Cl. 

li'örordnas att Grönskärens lotsplats skall från och mecl elen 

1 april imlragas. 

Angående grunderna för polispcnmnalens vid flottan vinnan

tie af delägarerätt i flottans pensionskassa. 

~\no-åcnde förverkande i vissa fall af. ncnsionsförmåner. 

31. Futlmakt fö r C. E. Ulft' att vara k~mmendörkaplcn af l:a 

graden vid flottan. 

" 

D:o för grefve ]:f. ',V. l Iamilton att vara Ll:o af 2:a d:o vid cl:o. 

Fullmakter för H. J. l\1. Tollsteu, K. Wester, E. E. \Yahlberg 

oclt grefve R Cronstcdt att vara kaptener vid flottan. 

D:o för C. G. ~\.. Le11·enbaupt att vara dJO Yid d:o. 

Hesolution å lön för II. G . Lagercrantz, N . .r\. Tclander, L. 

E. A rnelius, A. Meister, C. fL A. Leeile och J. ::\L Eolillllcr. 

1cullmakt för J. O. F. ]3,Dck,;tröm att vara regcmcntsliikarc i 

flottan. 

Fullmakt för A. Rudberg att vara förste marinläkare vid ll1(t

rinlllkarckåren. 

1<'ullmakter för J. J\I. Nilsson, C. J. A. Kjellberg och O. A. 

Fi\rt~t att vara marinläkare af 1 :a graden dd d:o . 

.!3esl u tes angående ersättuing til J chefen _för flottans stab och 

kommemlörl,aptencn G. af Klint uneler kommcmlcring till 

Kristinnia. 

För inrättande af en tredje rustkammare för skeppsgosseid

rens behof anvisas 3,700 kronor. 

Afslås gjord framställning rörande inrättande af en naviga· 

tioasskola i IIelsingborg. 

Dec. 

K. Er. 1002. - XXIX. 

31. Utfärda~ nådig kungörelse med vissa föreskrifter rörande 

skeppsmätning. 

l:a klass sjömannon vid ]:a handtvcrkskompanict K:o 107 O. 

F. Svensson får bibehålla sina aflöuingsförmåncr under vi

stelse vid Hesslcby sanatorium. 

A f,; ked får meddelas skeppsgossen i'l:o l G C. 'r. Qviberg. 

Am·isas från in va lidhusfonden ett belopp af 4,070 kronor 

att fördelas bland en del afskctladc personer, som till hört 

flottans kårer. 



Utdrag ur generalorder och ämbetsskrifvelser 

år 1902 . 

.Jan. 2. :\':o l G. O. -- Kaptenen vid kustartilleriet A. L. Törner 

" 

,, 

4. 

7. 

8. 

skall från och med den 7 Januari och tillsvidare tjänstgöra 

i marinförvaltning-en. 

N:o 2 G. O. - Reservunderlöjtnant E. A. Indebetou skall in

ställa sig i Carlskrona för genomgående af första repetitions

kurs. 
N:o 4 G. O. -- Bestämmelser angående kommendering af in 

formationspersonal vid och manskap i minskolorna. 

K:o ö G. O. - Ingeniören T. G. Knös skall under ingeniör 

K. Rundgrens sjökommen dering uppehålla lärarebefattningen 

i maskinistklassen i underbefälsskolan i Carlskrona. 

N:o 8 G. O. --:- .Kommendörkaptenerna P. Dahlgrens och G. 

Lagercrantz tjänstgöring i flottans stab skall upphöra. 

N:o 9 G. O. -- lngeniörerna vid mariniugeniörstaten G. F. 

Gösling och A. \\'. Lindgren placeras, den förre å Carlskrona 

den senare å Stockholms statiou. 

N:o 10 G. O. - Bifall till löjtnant N. E. F. Selanders anhål

lan om 2 månaders förlängning af r edan beviljad utrikes 

tjänstledighet för idkande af språkstudier. 

K:o 14 G. O. - Fastställelse af inskrifningsbok. 

N:o 17 G. O. - Bestämmelser för reqvisition af listor, upp

gifter, rnllor etc., som skola med afseende å de värnpliktige 

upprät tas. 
V). ~:o 21 G. O. - Löjtnanten H. O. Elliot skall, då ej sjökom

mendering, grundad på G. O. hindmr, tjiinstgöra i flottans 

stab till utgången af September månad . 

14. 

K:o 22 G. O. - Majoren vid kustartilleriet C. G. Ahlborns 

tjänstgöring i marinförvaltningen skall med den 14 innevaran

de månad upphöra. 

:N:o 24 G. O. - Artilleriuppbördskonstapel för pansarbåten 

Xran skall från den 15 Januari ställas tillmarinförvaltningens 

förfogande. 

N:o 28 G. O. -- Direktören vid mariningeniörstaten grefvc 

H . A. Mömer skall för särskildt uppdrag inställa sig i Stock-

h olm. 



Jan. 14. Ko 29 G. O. 

nämnder. 

G. O. 1U02. - II. 

Förordnande af ordförande i inskrifnings· 

JG. 1'\:o 34 G. O. - Bifall till kapten E . G. Mrocbels anhållan 

att under beviljad tjän stledighet få vistas utom riket. 

;\:o 35 G. O. - BemyllCligando för chofen för kustartilleriet 

att beordra tvenne officerare vid Vaxholms kustartillerirege

mente genomgå knrs vid Stoekbolms :;tations minskola. 

17 . K: o 37 U. O. - Afslntningstid vi r l sjökrigshögskolan in:;tun· 

dande vår. 
J'\ :o 38 G. O. - Tillstånd för kaptenen grefvo C. A. Posse att 

emottaga och bära Badiska orden Zähringer J.öweR l:a klass. 

18. N:o 40 G. O. - Ang. program för omfattningen af utbild· 

ningskurs för signalstationernas personal m. m. 
;\:o 41 G. O. - Kapten J. Lagercrantz skall umler vissa 

medgifvanden stå till chefens för fortifikationen förfogande in

till den 15 nästkommande maj . 
N:o 42 G. O. - Bifall till löjtnant L . Stackells anhållan om 

8 dag:1l's utrikes tjänstledighet. 
20. N :o 43 G. O. - J,öjtnanten vicl kustartilleriet O. \Y. J. 

\\' igert skall t jänstgöra yid intendenturkåren för vinnande af 

kompetens för anställning vid nämnda kår. 

N:o 44 G. O. -- Bemyndigande för chefen för kustartilleriet 

rett beordra sergeanten :;\'y gren tjänstgöra vid Göta lifgarde 

för afläggamle af förvaltareexamon. 
~:o 45 G. O. ·- Chefen för \'axholms artilleriregemente skall 

äga inspektera kustartilleriets ()etacherade afdelning i Stock

holm. 
21. N:o 51 G. O. - Underlöjtnanten Yicl kustartilleriet E. Stackell 

skall för vinnande af kompetens för transport till fältartille

riet proftjänstgöra vid ::\orrlands artilloriregomonto. 

Ko 52 G. O. - Bifall till underlöjtnanten vid kustartilleriet 

E. Stackells anhållan att under beviljad tjänstledighet få \istas 

utom riket. 
?\:o 53 G. O. -- ~Ianskap vid flottan benådade med svärds-

medalj. 
N:o 54 G. O. - Löjtnant H . J . . i\I. TollstEm skall leda under

visningen af don lots\'erketR personal, som skall genomgå 

kurs vid Stockholms station. 
:N:o 55 G. O. - Ang. 25 extra kadettors antagning; kommen

dörkaptenen grefye C. A . Ehrensvärd tjänstgör i kommissio

nen för deras antagning; kapten E. Peyron och löjtnant C. 

Il. Akermark skola o!llbord hafva nllrmaste tillsynen öfver 

deRamma. 

Jan. 

" 

Fe hr. 

" 

G. O. 1902. - II!. 

25 . N:o 59 G. O. - Kommen(lör C. Olsson, kommendörkaptener

na IV. Elors och A. \\' . Lars:;on ~tällas till stationsbefällmf

varens i Stockholm förfogande så::;ont ledamöter i krigsriitt. 

angåemle prtn&arb~'\ton Odens gnmdRtötning. 

:2H. 

29. 

:>o. 

5. 

7. 

" 

N:o Gl G. O. -·- Kommendörkapten G. af Klint skall afrosa 

till Kristiania för utfömndo af ett arbete gemcm;amt m od 

non;ka marinens generalstab. 

~:o iA G. O. - Hustningsorder fiir Njiint>itningsfart)·gcn, be· 

Rätlning;;liRtor för llesamma 111. m. 

:1\:o (i(j G. O. Rättelser i Bkjutin~truktion för flottan, IJ, 

H:l.!ldYrtpon . 

K:o i)8 G. O. Bifall till underlöjtnan ten i flottans rese rv 

A. J. l'oignants anh ftllan om tre ttrR n tri kl' s tjlin:-;tlcdiglirt för 

eventncl anställning i republiken Chiles örlogsflotta. 

:'\:o G!J (+ . O. - Löjl tHmt J. E . G. Carlo;~on skall fri'tn elen 1 

Fobmari vara inkallad till tjänstgöring vid Carlskrona station . 

:'\:o 72 G. O. - Unilcl'löj tnanten vid ku:;tartillcriet <1. Hnhens

f'On skall fiir vinnandr af kompl'ten~ för transport t ill fldtar-

tillrriet, insHilla sig för proft.jiinstgöring vid An<lra Svea ar

tilleri regemente . 

:'\:o 80 C+. O. - Tilbtåwl för britiskc m arinattal'h oen "\ . \\'. 

}:\l'art att bese varfven i C'inlskr•lllft oeh t:ltuckholnt. 

:'\:o t-':2 G. O. -- Kapton I. l'. B. Jllo rman skall för siirHkildt 

upp<lrng afrPRa iili f' tockholm. 

N: o Hel G. O. - Kapten F. Cn. rl,.;son skall t. v. v:tra C'hcf f(ir 

Holms 2:a ocl1 \" oste rgötlandN håtsn1an;;k01npanier. 

:'\:o Hi:i G. O. - Direktör I. A. E ngströ m ftterl"lyttaN (j]] Stoek

holtns Rlrttion. IngPniiir K. K llnn.dgnm fri\ntriider himrcbr

fnttnin gen i unrlerhc[;il;;skolan och ingcniörom:\ T. <;, 1\:niis 

och Il. AkPnnark kommen<leraR ;<i'tsom lärare i NHJlllltn. skola:,; 

ma;;kinist- oelt kvartersman s klasscr. 

N:o tlii U. O. - Till nybyggnad anbefallda torpl'<lilåtar ,:kola 

erhålla namnen Oriun, Siri m; och n: r tiCI; Orion <>Ch :-;i riu :-; 

skula tillhöm 2:a i'artyg:,;klaRsen Ol'h Carlskrona Rlation: n:r H:l 

3:o fartygAklaNs oeh i-ltockholn'" stati on . 

N:o tl7 G . O. - Tillägg till instruktion för cl,efcn il korvet

ten 1-'reja. 

:\:o !JO G. O. - >V. i\I. för kustRignal:;tationornaN pcrt<mtal 

angående Nköt:;cl och vån! af telofnn mate riel» , Nkall i l'isN:C 

L1ll hitHla till efteniittelse \·id undetTiNniug 111. 111. 

N:o ~l2 G . O. - Kapten r. l'eyron skall närvara yid N:tm

mantriltlon af vissa in:;krifn ingsnlimndor. 

K:o U3 G. O. - Angående fördelning af värnplildige till olika 

stationer af flottan m. m. 



Febr. 10. 

12. 

17. 

20. 

G . O. 1902. - IV. 

;'<:o 94 G. O. - Kommendering af officerare att niirvara vicl 

Rammani rätlen a[ vis~a inskrii'ning::mcimncler. 
N:o V5 <.+. O. -- Order angående hemförande af tiindröt· fr::in 

Dartmouth me<l korvetlen Freja. 
N:o 97 (i. O. - Bifall ti ll kapten II. Krooks anhållan n,Lt n n· 

uer beviljad tjiinstledigltet få vistas utom riket. 

N:o 99 G. O. -- Kapten C . A. Po~sc skall tills v id are tjänst· 

•>öra hos H. K. II. I:Ie1'Ligen :11' :-iödermanl:l.ml. 

~:o 103 G. o. - Oruer angående värnpliktiges inkallande, 

samling och in;;tällebe samt f!i.nl till neh från tjänstgörings· 

orterna. 
N:o 108 G. O. - A r~ klassen 1902 af till sjötjänst vi c l flottan 

iuskrifna beväringsmän - omfattancle del::; cle värnpliktige, 

~om vid inHknfniug:;förrättning inom rullföringsområde u mler 

år 1902 inskrifvas till sjötjänst, dels dc under fö regående 

åren till s~i rskild tjiln;;t vi<l flottan inskri[na eldare och fälL

skäre1·, som icke fullgjort dem tmder fredstid åliggande tjänst

crö rin"' - skall för fullgörande af före~krif\·en första tjänst

~örin~ om 8G dagar inrycka vid flottans stationor den 2 Juli 

1902 or: h utn·cka den '27 därpå följaHde September; 

årsklass~n 1!:!02 af till stationstjän':lt v id flottan inskrifno 

beväringsmän - outfattanJe dels de värnpliktige, som umlor 

år 1902 inskrifvas till stationstjänst, dels de uneler föregå

onde åren till >Särskild tjänst annan än fästningstjänst> in

skrifna ,;om icke äro eldare eller fältskärer, eller till särskild 

befattnlng inskrifna, h vilka icke fullgjort dem under fredstiJ 

ålicraande tJ'änstgöring - skall för fullgörande i en följe] af 
öö 'l fl. 

föroskl·ifven tjäno;tgöriug om 172 dagar inrycka Vll ottans 

stationer den 3 ::ilaj 190:d och utrycka den \!3 därpå följande 

Oktober; 
årsklasson l~lJ2 af till allmän tjänst vid flottan inskrifna 

bevärinvsmän - omfattande dels do vid 1902 års inskrif-
ö • o 

ningsförrättningar, å Bjömanslms eller af sjörull förmgsomm-

dcsbetälilafvare intill tiden för nedan nämnd tjäH:;tgiiriugs 

hö rjan till allmän tjlinst vid flottan in~krifn:t vilrnpliktige, 

dels do nnder föregåclHle åren till :cllnoiln tjänst vid Jlutt.an 

iuskrifno viirnpliktige, hvilk:1 ieke fullgjort dem under freds

tid åliggamle tjänstgöring - skall för ful lgörand e i en följ( ! 

af föreskrifven tjän8igöring ow 1ci2 dagar inryeka vid flottans 

stationer den V Janun.ri 1~0:3 och utrycka den l diirptl föl-

jande Juli; samt 
{m; klassen 1 V02 af till fästnings tj än~t vid Elottau iuskrifn::t 

beyt\ring~män skall fö r fullgörande af före::;kriiYen första 

t{. O l!JO::!. - Y. 

t.jiVnstgi iring om 137 dagar inr?cka don lG }Iaj 1003 och ut

r,,·eka den ;)() diirpå följanclo Septcllll>er, ,:lwlandc de, ~om iiro 

tilldelade f',ott:<n::; ::;tation i Carlskrona, inryc·ka till tjiinst~ii· 

ring i c;,ult,:krona, dc E:om t.illh()ra Gotland~ in~krifniHgWJ!ll

rådc och c·j äro afsedda fiir minör- och eltlareafdelningarue 

inr.1·eka till tjiln;<tgöring Yitl Fariisund och iifriga, ,.:ono iiro 

tilldelade flottans station i Stockloolon inrycka till tji1n,.:( giiring 

:'l Y:cxhoims och O:,;car-lcredrikshorgs [Hstninp;. 

:!l. :\:n lO!J (i. < ). - SttlllgtorpecllJ:HM ;;kula hiidanefter lH•nilm-

nas beynkningsbMar. 

:\:o 110 G. O. - Rrsorvnnclerliijtnant.crna C. ,\. ]l[. l:ic·h!c•r och 

N. K. K J<:nn•nius skola in ::;t~Jla sig den förre vicl Ntockloolnos 

oeh elen senan' vid (':nlskrona ,.:tation för .!!:C'llnnog:'lende af 

uti •ii< lningsk u r s. 

N:o 111 (f. O. - ~o<launilmncla fartyg ::;kola rnstaH: .Knn·et

ton Freja för ntt den 7 nästkomnnl.ncle ..\ la.j knnna utgi'o på 

on o krin g 4 m[madc rs ex pc·dition mo< l sjiikrig;.:skolan~ kad etter 

~atnt noan~kap tillloömndc matro~afllclnin gen~ rekrytkurs; 

Öfnings~koppen Naj:tdcn och .Tarr:unas ~amt ii.fning~hri.g
garno Gladan och Falkon för att, nt.giirande en afdelning. knnna 

den :J.Jo ntistkonmoancle '\Tnj ntgtc på omkring il' f" m:\naden; 

ex pl'dilion m ed skepp~gos~ar; 

Logcment,.:[artyget f-ilockholm samt kanunbi\tamc Edda 

och L'r<l för att, ntgiirnnde en ai'delning, anvilnrlas Irtm och 

m od den 18 nii;.:tkomman<lc April under omkring :! rn :'ina<lcr 

för skjutskolan;; öf'ningar; 

LngemeutH[art.yget \'anadis och kanonh:"olcn Tilcn•l:l fiir 

att, ntgii rande 011 afdelni ng, anvilnda.~ fr:'\ n och mod den l !l 

niistkomnoando .Juni nnder omkring J' (2 owlnacl f'iir torpe<l

,;kol:tns öfningar, ilYaTjHtntc l:a klass toqwdlt:Hantc (Jo· kan, 

n:ri~ !J neh 11, 2:a khtss torpedb:\tal'nc 11:ri,; 'i il <.ll'h 'liJ, tY:t 

bovalmingsbåtar samt dl't nntal :"tngslnpar oelt tr:m;.:portpr:'\

Jnar, t\0111 ar Yarfst"hC'fcn i Ca.rh·d..::rona p<1 för~lng af ~rdclnin,g~

chci'cn f<ir turpcdskuleafdl'luingcn lwstilnJtliC's, skula tilldc>!aN 

torpccbkuleafd elningcn ; 

Korn•Uen ~aga för att den 17 nHNtkunun:mde }!aj knnn:l 

ntgh på omkring 4 mi\nmler~ expedition uo etl manNkap till

ltiirando matrn~nfdelnin go ns rekr)·t.ktll'~ ::;amt cm<kr ,.:enare 

dekn af exp,•ditiom•u m c•c l ex tra kadetter; 

K:monbåten AlJ'hild mc•<] il uoindre :"mgslnpar fr:ln (':trl~

krona ::;tation fiir att frim den 14 nH:<tkomno:tlHlo 3In;j nndc•r 

01ukring ·=tl/2 l1!tlna<lcr uLJ'Ora. rckoguosc rin,g i ;-.;,niUa.ndH ;-;kitr

gclrd, d~Lrefter ~ij<lennanland~ skHrgiint H:l111t Hlntl ig-(1 11 j dt•n 

n""m t':"t<lant nocdl!iunoH fr'm Ör~klir och nunlntrt; 



.Febr. 

" 

G. O. l ~)02. -- Vl. 

Kanononhåten Slziiggalcl för att fn'tn den tirl, som fmm· 

<lclcs kommer alt L>estännna;o:, öfvcn·aka ordn in gen vill fiHkc· 

platser å rikets kuster ; 
Chef~l'artygct Drott fö r att vid tid, som framdeles kom· 

mer att hestänunatJ, förliigga~ i 1:" lJcredskap ntan torped· 

npphörd ; 
"tngfartyget Sköldmön, hvilkct slmll den l nlislkcnmn[tltdc 

Ji[n.j varn. förlag<lt i l:a beredskap med bo;,;äUning kommen· 

dora<l; 
Signalskol::t skall anonlnas vid Carlskron::t stations exer· 

cif'skola och taga sin början den 2ö niistkommande April 

samt fortgå till <len 14 cbrp!i. fö ljande Juni. 

:H. N:o 112 G·. O. - Kommemlörkapten A. Ekström skn.ll vara 

afdelningschef för rlcn jämlikt generalorder N:o 111 den 21 

dennes, pnukt 2, anbefallda afdclning för skeppsgossars öf· 

v" n de; ];ommenllörkapten C. E. Ulff skn.ll va m ch of för 

Rkiutskolan och afclelningschef för den anbefallda afdelning 

fö~· skjui.Hkolans öfningar; kommendörkapten P. J. Dahlgren 

Hkall vara chef för torpedskolan och afdelningschef för den 

~mbefalhla afdelning för torpeu;,;kolans öfningar. 

N:o 113 G-. O. --- Till chefer och sekonder å nedannämnda 

fartyg hur beordrats: pli korvetten Freja: chef: kommendör· 

kapten IL li. Lagercrantz, sekond: kaptenen, grefve L. P. 

Tla1nilton; på öfuings~kepet Najaden: chef: kapten N. R. T. 

Ankarc:rona; på öfning8~kcppet .Jarramas: chef: kapten R. E. 

Feychting; på öfning;;briggen Gladan: chef: kapten D. A. 

Kraft; pt\ ö[ningBlwiggcn Falken: chef: kapten D. H. von Sy· 

dow; på logementsfartyget Stocklwlm: chef: kaptenen, frih. 

C. C+vllcnstierua; ptt kanoubhtcn Edda: chef: kapten G. H. 

Lidbe"ck; på kanonbåten Urd: chef: kapten ll. J. B. Gulll a; 

pt'\ logementsfartyget Wauadi~: c:hcf: kaptenen, friherre R. \V . 

Lcnlmsen; på kanonbaten Blonda: chef: kapten J,. K Arne· 

Jius; på korvetten Saga: chef: kommendörkapten C. L . A. 

~luntlw, Rckon<l: kapten N. A. 'l'clamler; på kunonb[ttcn ,\H

hill!: chef: kapten C. (i. ~orsclius; på kanonbåten ~käggald: 

cl •cf: kapton R. A. Tlnudin; pli chefsfartyget Drott: chef: kom· 

mendörkapten 11. G. \Y. \Vrangcl, se kom l: kaptenen, grefve 

( '. A. \\'achtmeiRler; pft ångfartyget Sköldmön: chef: löjtnant 

T. A. ~i,Ren; pt\ kan(mbiltcn l{ota, i 1:a heredskap från elen 

1 ntistkOilltllil.ll<le nfaj: chef: kapten ll. A. i\1. ~~neström. 

Xo 114 (1 . O. -- Följande fartyg skoh klargi\ra:,;: pansarbå

tnrne llöta, DriHtigheten och Oden samt tmpedkry::;sarnc Ula~ 

l.' ggla och Jacob Bagge för att , ntgömlllle en eskader, Cal'll:l· 

C<. O. l :!02. - V Il. 

krona beviiring~esknder, nndcr hdiil af en !tiigNll' lJdiill~:ti\·ttre 

l'n"m uclt llleLl den '1 nltsllwnnnnndc Juli t.ill ul·h n•c•d dc·tt 

l l derpi\. följande .\ugm<ti användas för fiirbercdancle l>l'Yli· 

ring:-:<Hningar Ined till sjötjänst ]n,...;krifne bcy~tr·ing-xnJ~lH, tiku

land e å pa.Jwarl>i\tcn Oden jcmviil kaddtem" i ~jökrigsHku

lan:,; 4:e Hjiiklas,; snmtidigt öfvas; 

torpediJ>ttMne Bris, Vind, nldeor uch Ntjema i'<ir atl, till

lik a med i föreg[tCJH]e punkt nlilllJHla pammrhålar oc h torped

kryssare, ntgömndc en eskader, knsteskadern, under l>efiil al' 

en hiigstc hefälhaivarc från och lllCd den 10 näslkomrnande 

Augtmti till oelt tll cd deu 2± derpi\. fiiljantle Nc• pl cmbc r an

vtlndas för samöfniug af ;;lampcr~onn.l och till Hjiitjänst in· 

skri l' n c btwliringsmän samt å Oden kadetterna i sjökri g~~ko

bm; ±:e o;jöklass; 
pansarbtUarne J olm Eries:-;ou, Sölve, Ulf, Den;erk oeh 

C ienla samt kanunl>il.ten Skagul för att, ulgönmde en cskallcr, 

Rtockholms bcväringl:'eskader, under bdiil af en CHk::tden:llcf 

fri'tn och lllcd <len 4 nästkommande Juli lill o<.: h Il led den l i 

derpi't följanLie A ugnsti anvilndus för förberedande !JeviLrings· 

ö[llingar med till :::jutjän:;t inskrifnc beyäringsmiin; 

torpc<llnUarne K:ris GB, G5, li7 och 75 :;amt ltandmillf[tr

lygcL (iunl!illl för att, tillikct med i föregående pnnkt niimnda 

pnnsn.rbåtar och kanonbåt, utgöra!llle en eskader, NtockltolmH

ec:ka,lern, uudcr befitl af en e,;kaderchef frt\n och 111ed clou 10 

niil:llkomman<lc Angust.i till och med deu 2± dcrpå följamle 

~cptember anviindao; för samöfning af ::;tamperHoual oeh t ill 

:ojiiljiinst inskrifne lJeviiring:;män. 

:!l. N:o 115 (\. O. - \'iccatniral "\ . F. lJ. Klintberg ~kall var<t 

l•iig,.;le lJcfälllafl'arc öfver Carl~krona !Jcyiiringse~kader OL:h 

knt\k~kad<'nl under <le;;~as anbefallda expeditioner, Ol'h ,;kall 

hiig:;te Lcfällmfvan;n,; stah ulgiims af: Haggkaptun, tv<\ /lagg· 

ad,iulnutcr, slabsingeniör oclt stn.l1Hintendent; hög"'te bcfiil!Ja[

varcn skall triida i utöfvamlc af ;;itt l1cfiLl den :lo rti\:;tkum

mawlc Juni och hi::;sa sitt beHil~tecken å panNarhiten C:öta 

den 4 derpå [öljande Juli; kollluH·ndör C .. '\. :u. lljnlhalllmar 

,;kall vara eskaderchef ft Rtodd10lmtl beviiringse:;kacler ocll 

~tockholmNe;,;kadcrn mulor des~aH anlJof:dlda CX]ll'llil'ionn. 

Eskadercl•efens tJtab skall utgöras af: l:e flaggadjutant oeh 

:;tahsintcndeut; eskaderchefen skall tr~id:C i ntöfvanclC af Hitt 

hl'i'UI den 30 nästkommande Juni oeh hiH~a sitt !Jef>UHlceken 

:'t pansarbåten Jolm Eric~,;on den 4. •lerpå Wljande Juli. 

:!:!. :'\:o 11G l+. O. - Angående knr~er~ anordnande å nndcr ~om· 

JHarcn utgående öfuingtJfarlyg. 



G. o. 1~102. - vm. 

Febr. 22 . .N:o 117 G. O. Be,;tämmelser angi'tcmlf' 1Je,;ilt1 ni!lg:;li:;tor 

Iör yi H~rt fartyg und e r in Atundande sommaL 
~ii . K:o 12;l <+. O. - B ifrtll till rescryunderlöjtmmt Prestos :m

lt td lnn om :1 ån; tjänstkdighct för i<lkamle af sjöfart. 
~Ii. :\:o 124 G. O. --· l\emyn<ligall{]e att lleonlm kapte n O. ~yl

yan att afresa till f.\toekholm i angifvet syfte. 
): :u 12[1 G . O. - Bi f:a Il ti Il. underofficeren af 2:a graden A n
derssons anhållan om G månaJ.c rH tjlinstledighet för idkande 

af sjöfart mer l öfningsfart;-·gct >,\b r alm m Rydberg>. 
:!7. lli :o 127 G . O. - Beonlranrle för kapten li. Jl. K. l•: ri csson 

att yant lärare i artilleri vid sjökrigHhög;;kolan till ut gi'tngcn 

nJ inne1·arnnde läs:h. 
2ti. i\:o 12ti G. O. - Till chefer och sel~onclcr å ncLlrtnniinmda 

fartyg !tar beordrats: å pam<arhåten Göta: chef: kolllm emliir
kapten \\' . D:'l'Hsen, Rekond: kap ten S. A. K. Xatt och Drtg; 
å pansarbåten Dristigheten: chef: kommendörkapten l l. G. af 
t:illen, sekond: kaptenen, friborre A. T. C. Gyllenkrok; å 
pan8arbåten Oden: che[: kommendörkapten G. DyrsRen, se
kond: kaptenen, grefve Il. V. Hamilton; å torpeclkry~~aron 

Ula~ Uggla: chef: kapten F. M. Peyron; å torpedkrp~aron 

Ja<:ob Bagge: chef: lmptencn, friherre G. O. ]\1. af Uggla~; å 
pausarbåten John Erics~on: ehcf: komrnendörkapten G. af 
Klint, sekond: kapten H. J. T . Krook; å pansarbåten Söll'c: 
chef: kapten Jl. H. K. Ericsson; å pansarbiitcn Ulf: chef: kap
ten C*. de Brun; å pansrtrbåten Berserie cl>ef: kapte n F. G. 
K Bergman; å pansarb:lten Gen1a: ohcf: kapten A. l\fei~tcr; 

:l. kanonbåLen Skagul: oilef : kapton G. T. Kraak; å torpedbå
t en Bri~: chef (tillika <livisionschef): kapten K. J I. A. l':u Ro
:;ensvänl; å torpe<lbåten Yind: chef: kapten C. A. 11. \'iq.(in; 
il torpedbåten l\leteor: che[: kapten "\. H. Gisiko; [l toq>mlbå
teu ötjerna: chof: k[lpten O. E. Lyllcck; å torpedbåten Ko fi7: 
chof (tillika divisiom;cltof): kapton A. Odd berg; i't turpcdbiitcn 
;\:o G5: cl1of: löj t nant E . E. \Ya l1lhorg; å torpedbåten :1-i:o GB: 
chef: löjtnant P. ]L Huitfelclt; å torpedbMen Xo 7G: cl1cf: 
löjtnant B. F. Heuter:;kii;Jd samt å handmin efart~·gp t Uun

hilLl: chef: kapten J. P. B. Korman. 

;\:o 129 G. O. - I högste bcfälhaf1·arens öf\'Cr Carlskrona 
bevärin"seskadcr och kuste:;kadc rn stab skola tjiim;tgörn: så
som fl~gkapten: kom mendörkapten 8 . J. T. C. Ankarerona; 
s:bom f-Iaggadjntanter: kapten J. C. i3chnei <1lor oc h löjtnant 
C. L. de Champs; ~å~om ~tabsingoniör: ingeniör ll. J. Ni ls
l"Oll och såsom stabsintendent: sekreteraren U. K Didring. 

(:. O. 1~102. - IX. 

J eskaderch efen s å Rtoekh olm ~ hc>~'äriug,;c<;kadcr l >l'lt ~ ( oek 

holm,;c:-;kadern ötah ~ko l a tjiinstgör:c: siiso m 1 :;;te fln ggndju

tant: kapten C. F. \\'. Hihcu och s:"u;om tltab;;intcndent: kant
marökrifvarc E. O. :'l[. 'L'ömuilladh. 

il . N:o 130 G. O. - l3e m~'tHli gamlc för stationsbeGil hah:m'n l' id 
Stockholms station att lwmmondcra adjutant hos gunornl

mön :-; terllene . 
"!. N:o 1BB ('}. O. -- 1\ f :l.rets reservo[fkcrsnspirante r ;;kola fym 

n thi ldas fiir to rp c<1håb~ tjiin;;t. 

X:n li)() (~ . O. - Be n1 ylllligancle för chefen fdr ku:;tal'!illo
r il't alt yid Ilehof komm endera ytterl igare en nndero[Jkcr i 

:-: ln sin.h . 

:\:o l:lS U . O. - Fiilj:mde officerare ;;kola m ed ntgångl'n af 
Hii"\kommande 8C'ptem1Jcr m~nad frånträda sina in nclmi'vande 
uer! n n upptagna bci':1ttn i ngar: vid Carlt-:k rona ;.;tation: kOill
lllemlör C. .~\. Puke ;.;{t:;o m chef för ekipagc<kpa rtentl'ntct, 
ko ltlliiCJHlörkapten E. (+. 1\J. Schale siisom ordföraHd e i fiir
Yaltning~d i rcktionen, komtttcmliirkaptcn S. von Kuno11· s{I8UIIl 
r:hd för skepp<3gos~ck:\ren, kon,momliirkaptcn ,\.. (~. 1\f. von 
Nchuttlt:r. såsom adjutant ho~ stationsbe[älhnfv:ue n, Jw ittlllC'll
dii rkapten C. G. A. V. Flaclt stisom cl:cf för B:e Jtlll!ro><kOJll
pnniet, b.>mnteudörkapten C. F. J. I~inrlström SilNOm l'hof Wr 
l: a m:ctroskompaniet, kaptenen, grefve Il. IV. li:unilton så
Nom iil .J;;te instruktionsoffiter i cxoreisskolan, knpt<•nPn, fri
he rre ({. O. :'IL af egglas ,.;(tsom adjutant ho~ bcfHlltafl·andc 
:tmimlen och hos stationsbcfälha[nn cn, kaptenen, frih erre C. 
UyllPnstiema siisom el10E för l:a ckouomikmnpanict, kapten 
c~ . 1•:. Fnycht i11 g sitsom adjutant bo~ chefen för undnofficer~
<l!'h Hjiju ,anskårerna sa:nt kapten C. U. NorNelin,; R[\HOill chcl: 
fiir l:a ,;keppRgoRsekom paniet ; vid Rtockholllls t;tntioH: l<npkn 

U. ~~. D. M<echcl ~:"t~nm ehc[ för 2:a lllatro" kompaltil't, kip

ten :'l. _\ . Tclnnder ~;:\Rom iil<lste iustruktionsoffi L'l'l' i exereiH
skolan, k11ptcu S. /\ . K. \"att och llag s:"t::;O III arljutaut lt'm 

ch efen för Rjlikrigshögs kol:m, kapten ({. n. Lirlhcck H:'isO ill 
l'hcf fiir 2:a eldare- och 2:a handt\'orb;kompanicrna, kaptenen, 
g re[vc 1,. P. Hami lton ::;åHom chef för ±:c tnatm::;kontpaniet, 
kapten .\. Ollclborg så,.;om ad,jutant ho:; stationshdiilhttl'l·:trcn, 
kaple n (-f . II. "\. Lee h c såso nt tj>ln s tgiir:Ul• le i ~,iiik art L'\'l' rkd, 

~amt htptcn E. \\'. Pey ron silsom tjänstgöra:tde i iloltan~ 

stab . 

i) . N:o HO G . O. - Följawlu offkcmre skola tjiinstgöra {t JI O

dannämmla fartyg ~amt v id signalskolan : f1 knrn•1tvn Fr oj a: 
kaptenen, f ri l1erre L . • \kerlticlm, kapton 11. o. F. Uylclen, 
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kaJ>!On .\ . H. af Pctcr~en~, löjtnantcma K. WcNh•t·, .r. (l. \\'al 

le nbcrg, <r. Ekclnnrl och .~. H. Fröding; å ö[ning~Nkl'ppvt Sn· 

jntlou : löjtnanterna A. L. lfolllle n ocll D . H. Lindl>!,ttl; :"t iif

ui ng::;:.;keppct .T arrama:-;: löjtnan lerna A. E. Tyd e u oeh C. (1. 

A. :--iylnmrlcr; å öfning,;l)l'iggen (<ladan: löjtnmllerna .\.. T. 

Blont ocl1 L. 8tat'kell; ,\ öfningsh ri ggcn lCalkcn: löjtnant J. 

E. G. Carlc;son; ii logcmcntsfm-tygct Stoc k!tol111: löjtnant C. E. 

Uolmbcrg, kaptcncma G- . R 8tarck, I. Xonlenfelt, fri h. C. E. 

L. Lilj cn cmnt~, löjtnanterna lf. J. .Jl . Tol!Acn , grcl\·c R 

Cronstcrlt, I V. Gib::;on och A. G . Johan~son; å kanonbåten 

Edda: unde1·löjtnantc rna K. G. Hj urncr, S. F. Dchlgrcn och 

D. l[. TiHclius; ,'t kanonbåten lin!: nwl erlöjtnante rna S. Lind

s!.cdt, _\ . E. Aspcuberg o~.;h J l. \'. f-:intotJsson; å logclllentR.fttr

tygot \ 'anadis : löjtmtnt L . U. K Jalmke, krtptcnonm .\.! ' ryt;,, 

K. 11. A. l':n ltoscnsviinl Ol'h grofve 1\.. A. P osse, kapt,•m•rnrt 

A. OdellJerg, C. A. H. Virgin, O. K L)·bcck, löjtnantcm't l'. 

Jl. llnitl'cld t o~.; h l3. F. Renter~ki öld, untlerlöjtnanlenm N. L. 

. \keriJlom, l•;. F . LjungLl\'i:-Jt, D. (; _ yon Fieandt och E. ,\. 

lf. Jaeohi; å korvetten Sag:t: löjtnantPma J. 1\I. Bolin,Je r, A. 

Llc Brnn, T. \\'. l\1. Lii.bcck och l I. \\'cm stcLH samt kapten 

E. \\'. P P)TOn orh liijtnant C. H .. \kPrmarl; ; å kanonhi\tPn 

.\lf!ti!d: löjtnrtntcma G. R . .:'\ . dc Hrocn och A. l fiigg; ~t lm

nonln1.len Sktiggrtld: löj tnant G-. L. Brodin oc l1 reservlöjtnant 

S. l L f:lahcl[olt; å cilC[,;fartyget Drott: löjtnmttcnm B. F. 

I-Joltngren och J. A. F. Eklu nd; å ,;igna],kolan: kaptencm't 

l-i-. 'l'. 1\raak, I . P. B. Konnan, löjtnant.ern ::t E. A. llc mströtn, 

C. O. llal',;triilll O('h [rihcrrc K K. Paltustierna, undcrliijtnau

!.eru't N. L. "\kerblom, E. F. Lj nng<tvist, D. G-. vo11 Fieantlt, 

K A. JT. Jacobi, t<. U. S. Udtl6n, J. ll. ~iiderlJctum, (\. O. 

l': l!iut o<.:h C. (-i-. f-:. ~tael von llol,;tein. 

Fiiljamlc officerare skol n, tjänstgöm Y id sjömillningar: 

ltijtuantcrna ·N. K F . Selander J. S. i-lvini Ht[nHl oel1 rcsc n·

Lmdcrlöjtnant G. A. C. Broms; å kanonbåten Yenl,mdo i l:a 

hnL·d>Jkap: rcscrvuHLlerliijtnant T . .'\layer och å kanmtlnl.trm 

Hot:t i l:a beredskap: rcscrvnmlcrlöjtnant C. F . (-i- . Ricldor'Htad. 

G. ~: o 141 G. O. - Ol'f-iccrskonu nenderingar <l stridsfar tygen: 

å p:.tnsar!Jåtcn Göta: kapten A. B. C. J. Lrtgercrantz, löjtnan

te rn a A. G. Johansson. E. A. Bcm st röm, 11. O. Elliot, C. A. 

G. BmmH•rhielm , rcsernmdcrliijtnant.cma J. S. Hellström och 

K . T. Lar~~on; å pan~:nbåtcn Dristigheten: kapten I-I. E. Hyd· 

ström, \iijtnantcma JI. J. M. 'J'ollst6n, C. K Holmberg, H. C. 

F. af Klcrcker, friherre E . K. Palmstierna, reservunderlöjt

nanterna C. F. Sohlgrcn och H. K. I~ingqvist; ,1 pan sarbil ten 
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Od c>n : kaptenen, grefvc C. A. PoRse, löjtnanterna A. (i. nf 

Klercker, S. J. Da lt!, \\ ' . (< i b~on, C. O. Lind ~trön 1 , C. O. Haf

ström o.-lt E. Poppim<; å torpeclkryssarcn Clas Uggla: ]öjt11 rtn

tema [rihcrrc L. R von Stedingk, H. J. Chris terson och rc

se rvlö;jtnanten C. ll. Bon~tcdt; å torpcrlkryl:isrtrcn Jawh B:1ggr: 

löjtnrtnte rna grC'l:vc C. G. A. Lewcnhrtnpt, E. H. Bergm-ark 

oc:h reservundcrlöjtnrtnten C. F. ul ri kscu; å prtnsarb:'ttcn John 

E ri rsson: liijtnant C. R A. GustafHNO il nch rcst:rvnndcrlöjt

llfl.nt C. A. :\1. Hi<.:hter; [t pansarb~tten Rölvc: umJcrl iijtnn,nt t+. 

O. f-i. C<ldcn; å pa n ~arbtr!cn Ulf: underliijtnant J. ll. Si>dcr

ba nm; å [>ansarb{tten BcrRerk: undcrliijtnant G- . O. Elliot; tt 

panNarlxHcn Genla: underlöjluant C. G. 8 .. Slaöl ;-on Holstciu· 

å kanonbåten Slmgul: löjtnant O. J. Malmgren och reservun: 

rlcrlöjtnant F. W. Kylberg; å ]mll(lminfrtrtygct Gunhi ld: löj t

nan~ L G. O. Jahnkc; å torpedbåten Bris: underlöjtnant ~

L. Akm-li!om; å torpedbåten Viwl: underlöjtnant K F. Ljung

qvist; å torped båten l\Ietcor: unelerlöjtnant B. G. vm1 Fica 1~ dt 

snmt å torpedbåten f-ltjema: und erlöjtnant E. .A. JI. Jacobi . 

:\larH !i. ~:o 145 G. O. ·- Kommendörkapten P . Dahlgre n skall fiir 

siin,kihlt uppdmg afrcsa ti ll Kristiania. 

7. K:o 148 G. O. - Bifall tiJI kapten S. Feychtings anh:!llan 

att under angifvon tid fö r hclsmJ;; vårdande H vistas utom

lrtnd~. 

tl. N:o lf>2 G- . O. - Fastställel::;e af moLlell till mcssv:lst m. m. 

santt bestämmelse r angående messd räkt. 

S:o 1M G. O. - :Uajor Altlbom skal.! slå till gcncralfid ttyg

miistarenH förfoga!Hlc fö r visst UlJ]Jrlrrtgs fullgörande. 

lO. N:o 157 G. O. - Kaptenen, grcf\'e U. C. K. Spane och Jiijt

nant B. Maj~tröm skola tjänstgöra såsom extra kadettoffice

rare, llcn fö n e i't Oden, den senar e [t Freja, livarjämte J\Jaj

~tröm placcms tills vitlarc å f-:toddw lnt ~ Btation. 

K:o 15:--l <f. O. - Hcscrvunderlöjt nant Larsso n skall mcrl ut

g:Ingcn af Mars lllånrtd fl:i'mträdrt Hin tjiinstgiiring vid Crtrl :+ 

kr<>JHt strttion Hi'tvid som sin kommendering :l pan~arhåtcn 

(-i-öta. -

,, X:o 15~ G. O. - .Jiajor li:cffncr skallniirvam Yitl skjntCörsök 

lliL'd major Ung-cH sjii.ll'gåcnde lufttorpedcr. 

X:o lGO G. O. - Kanonbåten S\·ensksuncls exped it ion skall 

upphöra; kanonh:Hen intriiff:tr i Carlskwlla den 20 dc1mcs 

och .Wrlilggcs under reparation. 

K:o 1Gl U . O. - Si't:;otn aLljntantcr hos bcviiringshcfiil ltaf

varnc kom n1endcras: å Carl::<kruna sUttion kapton , \. <+. von 

llom O<.:h å Stoekholms Hlation liijtttrtnt S. LL Run tlin. 
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11· ;\:o 1G4- <~. O. - Torpcdingcniör F . Arscnius skall under an· 
gil'vcn tid ställas till m:nin[örvaltningens förfogande fiir bo

;;iktning a,f torpc<ler. 
N:o l liG G. O. - Till fart~·gsingeniörer å ne<ltulnämn<ln. ffl,r· 
ty er h nr heordra!N: å p:tnsarbi\.tcn Oden: inge ni ör H. A k er· 

1 ; 1 ~rk och å p:tnsarh:ltcn Dristigboten ingcniör l. J. Falkman. 
12. N: o l lit) n. o. - ~edanst>tcndc öfniugm· skola innevarande 

i'tr anordn:ts \'id kusl:trtillerict: ,-id C:trbkt·onrt kustartilleri· 

l'(lgcntente : 
1 :o.) J~cgementsöfningnr llled hela styrkan umler ·10 d:t· 

g:n frånmidten af 1\n gnsti till slutet af f-ieptcmber; 
2:o.) FiidJcredandc mincringsöfningP,r {t flottans varf i 

C:trlskmna. urHler 7ii dagar fri\.n o8h m oll den 1 1\Iaj; 
3:o) iiiineringsöfning å minpol•itiorr inon t Crnltlkrm1 a Hlst· 

nings försvarsområde nndcr 75 dagar från nridtcn af Juli till 
rcgemeutsöfningarnes slut; samt för b:'\.cla regementena gcrucn· 
samt: artilleriskjntslo::ola under 4-8 dagf\r fr:"tn 111idtcn af .Tnni. 

[;,_ .i\:u 171 G. O. - Kommcmdörkapteu A. B .. Juel skall under 
en tid af omkring 8 dagar tjilustgöm i mal'införvaltningen . 
~:o 172 (~. O. - Uhefen å korvettc·H Freja skall trissa sitt 
befälstecken (len 1 näStkomm:wdel l'lhj och korvetten inrnön· 

s t ras den 7 i sarnnut rnåna(J; 
cheferna på iifuingsskcppPn J\!ajrv1en och Janamas srtmt 

öfningshriggarnc Gladan och F:tl .ken skola lrissa sina befäls· 
tecken <len 20 nästkommande 1\Iaj; afdchringsclrcfens för 
skeppsgosseafdelnmgcn skall Jris,;a sitt l.Jcf>dstccken å öl'niugs· 
skeppet J\!ajaden den 24 i samma månad och fartygen in· 

n1(jnstras ::;auuna dag; 
cbofm·na å sJ;jntskolans fartyg skola hissa simt l>ubls· 

tecken, cl1efen å logententsfartyget Rtocklwlm don 11 näst· 
konunamle April sam t cheferna på krmo11båtarnc Edda och 

Urd den 1'> i samma månml; 
afdcluingsclrefou för skjuh.;koleafdelningcn skall l1issa sitt 

hcfälstf'ckon i't logem cntsf::ut_,·get Stockllolm sist närnnda dag 

oclr fartygen inrnlinRtras den 11-\ "\pril; 
chderna å logement::;fartyget Yauadis och kanoul.JåLcn 

Blcmln. skola hissa sina bcfälsteckeu den 13 nästkom mamk 
Juni; chefen å Vanadis skal l samma dag tagn. befattning mc<l 
utnmtningon af torpeclbåLarne Orkan, N:o 0, N:o 11 och N:o 
7il samt öfrig i Carlskrona befintlig för torpe<lskolan afsed1l 
materiel; af<lcluingschcfL'n för torpedskuleaf<lclningcn skall 
samma <ln;; l1issa sitt hd>llstccken {t logemontsl':utygct \'n,· 
nadis, och fart.vgc•n inmiim;tras den 19 Juni; 
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torpc,dhåten K:r 75 skall rustas fö r att afgå till Carls· 
krona, hvarest elen efter ankomsten aEmönstms och förenas 
moLl afdclningen för torpedskolans öfningar; löjtnant B. F. 
Reuterskiöld skall vara chef och hissa sitt befälstecken elen 
1B Juni; 

chefen å korvetten Saga skall hissa sitt befälstecken den 
1 :J nästkommande :Yla j, och korvetton inmönstra s don n i 
samma månad; 

chefen å kanonbåten Alfhild skall hissa sitt hefälstcckcn 
elen 12 nästkommande l\Iaj och kanonbåten inmönstras den 
14 i samma månad; 

chefen >1 kanonbåten Skäggalcl skall hissa sitt befälstec· 
lwn den 2 nästkommande Juni och kanonbåten inmönstras 
don 5 i samma månacl. 

Chefernas befälstecken skola hissas: å pansarbåtarna Göta, 
Dristigheten, Oden, John Ericsson. Sölve, Ulf, Berser k och 
Gerda, torpedkryssarue Clas Uggla och Jacob Bagge samt lm· 
nonbåten Simgul den 30 nästkommande Juni och fartygen in· 
mönstras den 4 därpå följande Juli; 

å torpedbi\.tame Bris, Vind, Meteor, Stjcrna och Komet, 
N:ris 63, G5, G7, och 75 den 13 nästkommande Augusti och 
fartygen inmönstras den 15 i samma månad; samt 
å handminefartyget Gunhild den 11 nästkommande Augusti 
och fartyget inmönstras den 15 i samma månad. 

15. N:o 174 G. O. - Reservunderlöjtnant Eurenius skall fullgöra 
repetitionsöfning vid Carlskrona kustartilleriregemente. 
N:o 175 (l. O. - Fördelning af årets reservofficersaspiranter 
å fartyg m. m . till utbildning för skeppstjänst, torpedbåts· 
tjänst och mintj~i.nst . 

N:o 178 G. O. - Bestämmelse att af vissa vämpliktige till· 
hörande angifna sjörullföringsområden inga skola ti]],lolas 
tjänst vid flottan . 
K:o 170 G. O. - Bestämmelser från h vilken station res pek· 
tive fartygsintendenter skola kommemleras. 
N:o 180 G. O. - Bestämmelser angående vissa fästningsar· 
tilleriet tillLiclade värnpliktiges in· och utryckning, hämtning 
till och hemfärd från tjänstgöringsorten sarnt öfning. 
N:o 181 G. O. - Ämlring i en del torpcdskolcn.fclelningen 
tillhöraJ1(le fa rtygs bcsättningslistor. 
N:o 11-\2 G. O. -- Löjtnanten vid flottan K . Noren och vid 
klmtart.illorict T. Hasselgren skola genonrgå infantcl'iskjntsko· 
lan å Rosersberg. 

18. N:o 184 G. O. - G officersaspiranter vid kustartilleriet må 
med följa korvetten Saga. 



Mars 

" 

G. O. 1902. - XIV. 

18. N:o lSG fe. O. -- i\Ieclgifvamlc att visss angifna personer å 
korvetten .Freja må emottaga och bä1·a spansk rlidclningH· 

19. 

20. 

,, 

" 
21. 

medalj . 
X:o 187 G. O. - Medgifvamlc att vissa angifna personer å 
korvetten Frej:t må emottaga och bär:t spanska ordensteC"kcn. 
N:o H11:l G. O. - Uniformsbestämmelser för officerare och 
civil n ,iliHircr vid kustartil lcrict. 
N:o 190 G. O. - Följ:mde officerare skola ställas till chefcnH 
för kustartilleriet förfogande fur att tjänstgöra vie l nedan upp· 

taO"na ufnin()'ar: ö[verste H . Uarlstcclt för att. tjänstgöra vi u 
• t:: o . . 

mineringsöfningarne å minposition vid Vaxholms kustartJ!lcn-
regcmentc; kapten J . Graf:; t rö m fur att tjänstgöra vid . dc för
beredande mineringsöfningnxne och vicl minc ringsöfnmgame 
å minposition vid Vaxholm::; kustartilleriregemcnte; kaptcncma 
c. R. Sv l van oclt C. L. Key för att, med !Jibcliållande af sina 
innchaf~ande befattningar vid mindepartementet å Carlskrona 
;;tations varf, tjänstgöra vid do fö rborcdaJHlo mincringsöfnin
cr:wne vicl Carlskrona kustartilleri regemente; samt ofvannämn
o 
da kaptener Hylvan och Key samt löjtnant G. \V. Magnusson 
för att tjän~tgöra vid mineringsöfningarnc å minposition vill 
Carlskron:c knstartilleriregomente. 
N:o 1~2 G. O. - Löjtnanternr, N. K F. Selander, C. F. Tamm 
och C. G. A. Rylvander inkallas till tjänstgö;·ing å ;;tationen. 
N:o 1~J3 ti. O. - Order om ombestyckning af en del skjut
Hkolcafclelnin<>en tillhörande fmtyg. 
~:o 195 G. O. - Kapten li. Kj errulfs kommendering i marin
förvaltningen ::;kull upphöra med September månacl. 
N:o l91:l G. O. - Instruktion för chefen för ::;kjutskolca[dcl-

ni n gen . 
.N:o 109 G. O. - ~\.ndrad insUillelsetid för en del officerare 

å skjutskolan. . . 
:\:o 200 ()-. O. - Nedauniimnda officerare skola tlllSYld:tro 
vara placerade till tjiin~tgöring: å Uarlskrona station: kapton 
• \. H. (-Tisiko, löjtnantemu J. O. \Yallcnberg, G. Ekelund, A. 
R .Fröding, W. Gibson, A. G. Johansson och G. f-l . X. ([c 
J3roc:u, samt från och med den l nästkommande Oktober: 
kaptencma A. Oclelberg, l+. de Drun och C. JJ. A. Leche; och 
å Stockholms station: kaptenerna friherre C. Gyllen,;ticrna 

odt C. t<. :'\ur::;cli.us. 
1'\:o 201 n. O. - Följande officerare skola från och mecl den 
1 näsikonnllrtmle Oktober tillr:;vidare bestrida nedannämnda 
befattning~u: i flottans stab: s~\l:lom tjänstgörande officer: kap
ten O. K Lyheek; vid sjökrig::;hiigskohm: s:Isom adjutant: kap-

i\IarR 2+. 

25. 

" 
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ten G. Ungor; å Carlskrona station: adjntant hos hemlhafv:tn
dc amiralen: kommendörkapten C. G. A. Y. Flaeh, adjutanter 
hos st:ttionsbefälhaiYaren: kommendörkapten );. R Andersson 
och kapten J. <.:iral'::;tröm; adjutant hos chefen för underoffi
cers och sjömans!drcrna: J; apten .L G. von JTom; ehcf fiJr 
l:a matros kompaniet: kapten G. dc Bmn; chef för ö:c matroH· 
kompaniet: kaptL•ncn fribene Cl-. O. i\I. af L:g-glas; chef för 
l:a ekonomikonlJ>aniet: kapten "\. 0Llclberg; chef för skepp:,; 
go::;::;ekåren: kommendörkapten C. E. Ulff: chef för l::c skepps
gm;::;ekompaniet: kapten A . Pryt:r.; iildste instruktionsofficer i 
excrcisökolun: kapten K. E. Foycltting, onlfi\rando i förvalt
ning~clirel,Liuncn: konllnerHliirkaptcn H. VOll KonOI\'; nldste 
torpcdofficer: löjtnant 8. K \rahlherg: elwf för ckipagecl c
partomcntct: konllneJHlörkupten A. (-T. i\1. von Schoultz; samt 
å ~i;oek holm s station: adjutant hos .;tationshcfällulfvaren: kap 
tenen friherre }, T. C. Gyllenkrok; chef för 2:a matro::;kom 
J>anict: kapten l L A. :u. Ene,.;trön1; chef för 4:o matroskompa 
nict: kapten JT. G. ::\orselius; <.:hoi för :?:a cldrrre- och 2:a 
h::mdtverkskompaniorna: kaptenen, friherre U. Gyllenstiema; 
til(bte instruktionsoffic er i exen;is::;kolan: kaptenen, grefve L. 
P. Hamilton, samt illdste iorpedofficer: kaptenen, grcf1'e C. 
A. Posse. 
:\:o 202 G. O. - Bifall till löj tnant Il. Elliots anhilllan om 
3 månaders tjänstledighet för idkande af spn'tkstndier i Hyss· 
land. 
N:o 207 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Graa(s anhål
lan om 3 års tjcin:stledighet för idkande af utrikes sjöfart. 
:N:o :!08 G. O. - Tillstånd för kapten W. YOH Eckormann att 
emottaga och bära kommenclör.~tocknet a[ Danska Dannebrogs· 
m·clen, 2:a graden. 
N:o 210 G. O. - Besättningsli~tor ~~ i Carl,;krona boyärings
eskader ingi'tcmlc farC)·g mi't uneler torpedskolan min::;lms mc(l 
en del torpedhandtvorkare . 
?-i:o 211 l+. O. - Kommellllörkapleu A. B. Jueb tjänstgöring 
i marinförvaltningen skall npphöm med dagen. 
N:o 213 G. O. - .Följande tj~insLL1män vid civi lstaten skola 
in::;iumlande sommar tjänstgöra s:'tsom fartygsintendenter il 
neclannämncla fartyg: å logomcntsfarlygoi t-:tuckholm: c. o. 
kammarskrit'yaren C. E. Ehrlin: å logementHfarlyget Yanallis: 
e. o. kammarskrifl·aren N. M. l~yden; :'t kon·ctten Frc:j:t: kam
mar~krifvaren, filosofie kandida ten II. T . A. Tliam; ~\ kon-et
ten Haga: e .. o. kammarskrifvarcn ,\. \V. Heu~trlim; å pansltt'
l>:'tten Oden: kanuuarskrifvaren A. G. A. J3rovall; å pansar-



2G. 

:27. 

,, 

" 
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" 

:3. 

1. 

t+. o. 1rJ02. -- xvi. 

båten Dristigheten: c. o. kammarskrifvaren E. F. Lin,Jgrcn, 
Ram t i't chefsfartyget Drott: c. o. kamn1arskrifvarcn K .. \. 

Try~en. 

~:o 2H C+. O. - Order om ullagning af fiO man från Uddc

valla ;;jömamdtu~ att tilldela~ flottan i sjötjänst samt in- oelt 

utrveknino-stider för <los~a. 

N:; 215 C+. O. - Orde r att <le af sjökrigsskoirlnH kft,Jcltoffi

co r:wc, lärare och kadcttr r, ltvilka H kola e m barkera å km· vet

ten :Freja skola afrcsa fdtn 1-itockholm den 1 l\1aj. 
N:o 218 U . O. - K:tptcnen yitl knstartillcrict frihe rre Tl. 

1\'rangcl skall fdtn och lllCcl den l Oktober tjäHRt)!:iira i fiot

tanH stab. 
K:o 21~) G. O. - Order att handlingar, som förut fiin·arals 

i rhcfens fiir fasta winförsvaret expedition, skola delvis öf

verbnmas till chefen fiir knstnxtilloriet, delvis till mariHför

valtni nge11s mi naf<lcln in g. 
~:o 2:20 (~. O. - 1\:apten K C+. Liepe skall vara chef ~~ k:l

nonhåten E<lda, i ställd J:iir kapten G. Il. Lidbctk. 
N:o 221 (i. O. --- Pansarb:Hen )i.ran skall föraR till floUn1w 

HLalion i Carlskromt, och komme ndörkapten W. E. El o rH ~kall 
varn, chef och lmptea (-1. JJ . Lidbeck sekond :l pans:nlx1tcn 

under dennn, expedition. Ofvmmämnda oUieerare :-< kola in

:-;tälla sig vi< l Lindholmen" verkstad i G-öteborg den 21 näst

kolllmrtn<le Ap ,·il. 
N:o 2~2 G. O. - Order att artillerinppbördsllliln skola från 

angifna lider kommCJHlcras :'\ pansarb:'\tarnc \\'asa och Tap

pm·hcten. 
N:o 225 G. O. - Order om korvetten Frej as afmönstring och 

skynds:unma klargöring för ny expedition . 
N:o 227 G. O. - lnstntktion för chefen :"t korvetten Freja. 

N:o 221:) G. O. -- Bomyndigancle för stalionsbcfiil lwJvarcn i 

Carlskron:.t att beordrn, reservofficerare att genomgi't sigJ;al

skohms beft\l~kurs. 
~:o 2:2D G. O. - Bestämmelser, då särskild ledare ä r kom-

menderar] för signabkolrt. 
X:o 230 G. O. - Onler om mqterialförbrukn in g för spräng-

ningsöfningar vid årets signalskola. 
N:o 235 G. O. - .\_ Oarlskrona varf under byggnad vm·ande 

torperlbtltarnrt A. och B. skola bära namnen Virgo och l\I ira 

och erhålln, stilndiga tecknen V 'l' H och \" L N. 
N:o 23fi G. O. - Fiirdelning at extralmclettcrnn,s lilroärnncn 

lJ land till doms öfningar !Jcurdradc officerare . 
l'i":o ~;_)/ G. O. -- Extra ingeniörcn C. U. Bernström ><kall 

t. v. vara placerad på t>toekltolms stn,tion. 

April 

" 

,, 

4. 

5. 

7. 

K. 
~). 

10. 

Il. 

12. 

G. O. 1~102. ·- XVII. 

X:o 2flS c:;-. O. 
teeknet \'. L. P. 

Torpedbåten l\Iim ,;1;:-tll crhttlla RUindig:t 

X:o 2-H G. O. - Order för kommemliirkaptcn A. EkHlröiJJ 

att afrcsa till S:t Potcr~hnrg. 
N:o 2-W G. O. - Examen skall i angifna iltnncn anHtilllas 

mctl officerare vid knHlrtrlilleriet, bconlratlc genon1g:"t Jans 
vid E<trttionernas minskolor. 
N:o 2'clii C-l. O. - Kaptenen Erih. c-r. :tf Uggln,s och l' ll offkor 

vill kn,;tartilleriet skola s{Lsom tckni8ka rtulgi [vare deltaga 

Cnrlskrona g1·enallicrregemcntes ofliccr~öfningn,r. 

Ko :?-17 G. O. - Instruktio n för chefen å korvetten Srtg:t. 
1\:o :!ii5 G. O. - Order om sa111lingHplatser för Yilrnplil-(ligc 

vi<l flottan, som :;kola Lirdas i kontingent. 
X:o :?iiö G. O. Instruktion för t:hcfcn i't kanonl~:Ucn "\If-

liild. 
X:o 2GO G. O. - Onlcr om afpolleltcring fri\n korn•Ue11 
Freja af extm lwdcttcr och [ör llcra,; hn,ndleduing kontmen 

dcrarle officerare. 
X:o 2Gl r-r. O. -- Kapten Tl. Eneström slmll efter af:-;lnlrtd 
kommendering å klHYOttcn llrej~t under kn,plen II. (-\uldas 

sjökommendering tj<)nHtgiim i 1\f:trinfön·n,ltHillgcn. 
:\:o 2G2 G. O. - ::\Jn,riningcniiiren S. Prtnli ,;kall för kontroi

lering af b~·ggn,wlet nJ pans:nbi'tten Jlanlighdt'n Rt:l till :\la
fön·a]( ni ngcns fiirfogamle. 
"-:o 2G'l G. O. - Order att å kon-etten Freja tjcn;;tgiiran<lc 

manskap frtm :-<toddwlm::; stiition skall afpolll'tte rn,; och n,[

siimlas till s tatio:1cn 1ör nndcrg>'tL'nde af gencmlmiius t ring. 
N:o :2(it3 G. O. ~ )ludring i be:-;ätLningslista för 2:a kla~H tor

JWdlJ:'\t, hvars chef iLr diYisionoGild. 
N:o :270 G. O. - Order :tug:lcnde tiden för reb·ytktHsOnH 

vid exercisskolan i Stockltolnt aislutandc och afn:~n, till Carls
krona för öfning ~~ korycttcn Nn,ga. 
N:o 271 G. O. - On ler att ;,:jökrigsskoln,ns 4:c RjöklaNs m. fl. 
.,;kola rtfresa t ill Carlskrona den 25 näst.komnmHdc :\faj. 

K:o 272 G. O. - \'erkstadsfart~'get Han skall rn,;ta:-; fijr in
skjutnitJg af torpeder; chef kapton G. Bergman, bo:-;;ittnings
listn, m. m. 
N:o 273 C+. O. - Onler om tjenstgöring till l Ok1ohcr för 
officerare, hvilka genomgått sjökrigshögskolan. 

N:o :?74 G. O. - Bibll till rc::;crvnmlerlöjtnant O. Z:achri
HOns anhi'dlan om 3 års tjcnstlcdighet för idkande af sjiifart. 
K:o 27G G. O. - Bi hl! till löjtnn,nt. J. Bolinders anhållan att 
YiHtas utomlanrl:-; , 



G. O. 1902. - XVIIl. 

18. N:o 283 G. O. -- Kapten J . Nordenfelt skall tillfälligt tjom;t

~~iirrt i flottan s stab. 

19. 

21. 

" 

• -:u 2Ki'l (-i-. O. -- Ord er :mg{ten<le rekryte r~ kommendering i 

sHillet fiir kl:c>siJi c r~dt man~kap å skjut~kolan~ [art _,-g ::>alllt 

:l i berell~bt)> liggande fart_,-g, 

~:u 28(i (r. O. -· Kapten H. t+isi ko skall från och med den 

l Oktober 1 iii~Y i t lare tjenRtgöra i tl ut taus stab . 

:\:o 287 (;. O. -- Bosättning~l ist:m å korvetten Freja skall 

ökas metl i'> hom!.JEu:;are m. m. 

S:o 288 G. O. 1nstruktion för chefen å kanonbåten Skiig-

gal d. 
K:o 28!) G. O. Till stånd fö r on del officerare att emottaga 

och bära grekiska onlnr,r. 

X:o 2HO (i. O. - Re"erv umlerlöjtnant J . K T. Österberg kom

menderas [t pans:uhåtun Göta. 

N:o 2!"!1 U. O. -- Sekonden :'\ korn~tten Freja kapten L. P. 

Hamilton :;kall den 25 dennes inställa sig i Carlskrona. 

:'\:o 292 (-f. O. - Andringar i >P. i'.I. angiiende yissrt den in

temaiionellrt rätten berörande frågor» . 

22. K:o 2!)4 G. O. - Onler om pansarbäten Odens expeclition 

till En glrtnd m. m. 
:X:o 2% G. O. - Besättningsli~tan å pansarbåten Od en skall 

under i U. O. 294 anbefalld expedition ökas med 11 horn

blåsare. 
N:o 298 G. O. - Torpe<lbåtcn Bris förlägges under repara

tion uneler Juni och Juli månadeL 

::\:o 2!)0 G. O. -- RcHolntion å y;irnp li gtigc :\' :o 704 ·"; '""" l[. 

Jonssons anhållan om tjenst lcdighet Ullllel· vi><::> del af Hl· 

stä llelsctid on . 
24-. N:o 303 l~. O. Order om antrtgning rtf Hke pp,.:go::>~ar i en· 

li ghet med Kong!. brcJ'vet el en ~ 1 Decem be r 1~!00. 

:'\:o 30± U. O. - Instrnktion Wr a[dclni n;rscb efon :'t ~kepp><· 

gosseafdelningen. 
K:o 305 G. O. - Löjtnanten vi<l ku st rtr ti llcriet E. Non11nnd 

skall tillsvidf!l·e tjenstgöra i JnrtrinförvaltJtin gen. 

X:o 301; G . O. - Dm;tämmelser för flottans minömfdelning~ 

iifningar mHler instnndrtnde sommn r. 

N:o 307 G. O. - Knstrtrtillcriet tillhörande dykare skola ge· 

nomgå repeti tionskurs vid floitans stationer. 

R:o 308 G-. O. - Kommendörkrtpten Il. "-rangel tikall till· 

fälligt tjenstgöra i Hottans stah. 

:'\:o 309 G. O. - Löjtnant D. 11 . Lindblad inkallas cEter af· 

s i u tall kurs vi el gymnrtstiska centmlinsti tn tct till tj cns tgöri n !:l' 

å Carlskrona station. 

April 

" 

G. O. 1!102. - XIX. 

25 . l\:o il12 G. O. ·- C:ltcfsfartyget Dmtt skall den 1 Jnni nra 

fiirlrtgdt i l:a beredskap. 

2G. :'\:o B14 G. O. - Löjtnant C. IT. _\kcrmark Hkall und er au· 

gifve n tid tj e nHtgöm i !lottans stab. 

X:o :J15 G. O. - Bifall till löjtnrtnt P. JT. TiniUcldis an h:\ llan 

om utrike:; t.jen~tl edi ghet fn\n och m ed <len 2H denne~ till 

och moLl de n :2G :\laj . 

N:o :31!i G·. O. - l3ifrlll till rc~en-undo rlöjtnant A. O. A. 

Thormans anhållan om två års tj cnsil eLlighct .från och med 

den l 1\laj för idkawie a[ sjöfart. 

:m. :'\:o :!:20 G. O. - Onlcr om siirRkilda föreskrifter fiir emot· 

t.rtglling, Hikarebc::~igtning , in- och utmiin~trin g, ~jiikontlttClHle

r i ng etc. för flultrtns till rtnnan tjcnst äu fiistning~tjenst in

s kri fne yämpligtige. 

l\':o 3:n (-i-. O. - - Order angåonde eldares vid Hoitall kom

m cnderi ng att t j en s1göra yiu kust:u-tille ri o t~:; mi n eri ngsöl'

Hingar. 
30. :'\:o 322 G. O. -- Fas tställelse å besättningslistor för kust· 

arti ll cri8ts far tyg och b:Har. 

" 

" 

:'f:o 3:23 G. O. -- Ye<lerl!iirand c) r cgementschder YiLl knstar

tillm·iet l:ikola itunöm;tra l!esättningarne å i (}, o_ :'\:o lfitl den 

12 Ri~tl. Mars upptagna ttngslupar och l _,·snlfl~kinhåt. 

N:o 025 G. O. - Order att kanonh:\ten Unl skall i Ht.iillot fiir 

kanonb[tten Blencla ingå i afdcluingen för torped~knlans ö[

nin gar 1n. tn . 
:'f:o :3:2G G- O. - Fart.ygsintendcntcn å korvetten ~ng(l ~krtll 

in,.:U\lla sig i ('arl skron:t den G nlistkommamle :\Iaj . 

X:o il:27 G. O. - Ord e r att en 45 cm. torped .:'II/D3 1<kall så

som nnclcrvisning::; matericl mc<l[öljrt :''t korvetten Freja. 

:'\:o :l:?ti G. O. - En flaggkonstapel af miniir."Latcn ~krtll nn

Llor rtngifvcn tid tjeu~tgöra Yi<l kn~ tartillut·i ot~ millt)l'illgsöf-

ntngar. 

.X:u :i:l!-J G. O. - Omhyte af ehofur å i l: a bcred,.:k rt p lig

grtmlc kanoub{ttarne Rota och \ ' c rdnmle. 

N:o 380 G. O. - Torpodingcniören K F . Elntqni,.:t skall "'tsorn 

ins t rnktionsbefiil tjen~>tgiira å logc mcnt,;fartygct Yan:tdis un

de r torpcch;kolans öfningar. 

K:o Bill G. O. - Bifall til l konteramiral prins O. Bcrnadut· 

tes anhållan om utri kes tjcnstledighct från och med den 7 

till och med den 31 i\Iaj. 

N:o 0B2 G . O. - Tiemyndigande för chefen för kn~tartille

rict at t umlc r angifven tid l;omlllcndcra ytterligare en un

derofficer i sin stab, 



M uj 

,, 

" 

, 

G. O. 1902. -- XX. 

l. N:o 336 G. O. - Föreskrifter beträffande utbildning O('lt öf
Hing för viirnpligtigc, inskrifnu till stutionstjcnst vicl flottan. 

3. N:o 33S G. O. - Rumtliga rcscnofficcrsaspirantcr, som ut

bilLlus för skeppsljcnst, skola kommenderas å punsarbåten 

Dristigheten. 
1'\:o 389 G. O. - - Löjtnanten Yicl kustartilleriet J[. ('1-. :!\1alm

berg skull efter slnt:;d kurs vid artilleri- och iugeniörhögsko

lan tillsvidare tjcnHtgörn. i 111arinförvaltningen. 
K:o 340 G. O. -- Orcler om fmtyg för vintcrc):petlitioner; 

kommendering uf officerare; tid för hefiilsted;nets hissnuclc 

samt inmönstring. 
K:o 342 C-i- . O. - Kaptenen n. Wijk skull under viss tid 

tjenstgöra i marinförvaltningen. 
N:o 34± G. O. - Fastställelse uf ändringar till artilleriexer

cisreglemente för flottan~; fartyg. 
6. N:o 349 G. O. -- Order angående värnpligtige N:o 2181 ""/,,oz 

NicklaBRons utbildning. 
N:o 350 G. O. - Order angående ändring i formulär till 

»l<örbållnings- och bekhldnadsbok för sjöbeväring». 
K:o 351 G-. O. - Ändring i instruktion för ehefen å korvet

ten Freja. 
7. N:o 358 G. O. - Kaptenerna K Arnelins oeh O. Leche skola 

under angifna ticler vara chefer för l :a hundtvcrkskompuniet. 

9. N:o 361 G. O. - Resolution å kaptc)l1en A. von Rchinkels 
anhållan att blifva entlediga<! friiu adjutantsbefattningen hos 

befälhufvande :uniralen. 
12. N:o 362 1 /z G. O. -- Kaptenen J. Lagen·mut?. skall nmler 

viss angif.ven tid st[t till t:hefcns för fortifikationen föt·fogande. 

N:o 363 G. O. - Torpcdingeniören E. F . Elmqnist skull un
der viss tid stå till marinförvaltningens förfogande. 

13. 

14. 

" 

N:o 3G4 G. O. - Löjtnanterna O. R C-1-nstn.f~Hon och O. !\J alm

gren skola under viss tid vara inkallade till tjcnstgöring å 

Oarlskrona station . 
X:o 365 G. O. - Andring i sjökommenderingar i anledning 

af löjtnant J. :\l. Bolimlers sjukdom . 
X:o 3li7 G. O. - Bifall till l(jjtnant J. :\l. Bolinc!Prs unk'\ 1-

lun om fyra månaclcrs tjenstlcdighct fiir helsans v:\nlande . 

N:o 368 G. O. - Tillstånrl fiir kommendörkaptenen A. Ek· 
ström att emottaga oclt bära S:t Annre-ordens 2:u lda~s . 

N:o 371 G. O. - Order angående villkor vid segclmiistarcs 

eller segelsömmares anställning. 
N:o 372 G. O. - Löjtnanten J. B. J\Iaijström och kaptenen 
vid kustartilleriet J. A. Edström skola från Llen l Oktober 

och tills vidare vara kackttofficerarc vid ~jökrigsskolun , 

!Haj 

,, 

G. O. 1~!02. - XXI. 

U. .:\:o 37:1 G. O. J.iijtnunt L. u-. O . .Talmk c plact:r:lH [r:'\n 

<len l Oktober [t ~toeklwl ms station med tjeu~tgöring ,'1 ><jcj

ka rteverket. 
K:o 375 l-1-. O. - Bemyndigande för stati<m~lJcfälhafvart:n 

i Ourlskrona att n n <ler viss tid disponent en Li e! c't ~t at i o m• n 

tjenstgörande officerare. 
N:o 377 G. O. - Bifall till kapten G. von f!om~ anh[d\an 

att Ull(ler tjcnstlcdighct få vistus utom dc fiirenadLl rikt•na. 
l!j. :\:o 883 c;. O. - Kanonb<'tten Rota skall nn<ler ö dagar s!iil

las till varfschefen~ i Stockholm Wrfoguncle. 
N:o :38 k L". O. -- Torped båten N!.jernu skall under an g i l\· en 

tid ställa~ till nfdelning~chefens för skjutskolcufdelningcm; 

förfogumle. 
17. K:o 3ö3 G. O. -· Bifall till intendenten A. 7,cttcn;tcns an

hållan att under ungifvcn tid få vistus i Köpenltanm. 

21. Xo 389 G. O. - Instruktion för chefen å torpedbåten :\:o 
75 vid grutg till Ourlskronu. 
N.o 390 G. O. - Instruktion för afdelningschefcn för torpcd

skoleltfclelni n gen. 
N:o 393 G. O. - Kapten G. Unger :okull under angi(ven tid 
tjenstgöru såsont adjutant hos chefen för nndcrofftcers- och 

sjömanskåremu. 
:\:o 39± G. O. - Af:slug å fmmställning att två torpe<liJ:'ttur 

må använ<las för ö[ning af torpcdeldure. 
N:o 39G G. O. - Jnstru kti on för högste befälltuf\·nrcn för 

g:'\ng till Englau<l moLl punsurb<ltcn Oden. 
<?±. N:o 398 G. O. - DiEull å kapten G. II. Lidbecks unk'\llan 

om t\'å månaders utrikes tjen;,t.lcdighet för hclsun~ y{mlandc. 

N:o 400 G. O. - Be~UlnHnelser UilLlcr vissa förhållanden uf 

officerares fönleJning till vakt för instumlamle sommar. 

:?D. 

N:o 401 G. O. - Ombyte af ofucerare å chett:lfartyget Drott 
och torpedkryssaren Clas Gggla. 
X:o 402 G. O. -- Knmmnrskrifvaren E. Törnebladh skall 

tj<'nstgöra s:1soJu furtygsintendent å korvetten Fr0ju. 
N:o 403 Ci. U. - Bifall å löjtnant IL af Klerekcrs unhrdlan 
alt nntler beviljad t.j cnstletl ighct få vistas utom riket.. 

X:o 411 G. O. -- Fastställ else å typer till fönll'lningsböt:kl'r 
för pansaruåtame Dristigheten, Göta och Oden. 

X:o 412 G. O. - Kapten A. Il. Gi~iko skall fri\n Ol:h med den 

2 Jttni tills vidare tjen~tgöru i Bjöförsvars<lL'purtemcntc!H kom
maJ!lloexpc<li tio n. 

X:o 413 C:l. O. --- Kapten en J. :'i'orclenfelts och kaptenen vid 

knstartille1·ict frih. H . \\'rangels tjenstgöring i llottan s ~talJ 

skull ii angifna tider uppliöra . 
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2!1. ~:o 414 U. O. - - Jngfarty?:ct K:tre skall nudcr ou tid af om

kring 4 tlngar stii.llas till kaptenen H. 1\' . :\J. von Knu;cn 

~ticrnas förfoga nclc fö r vis,;a rekognoseringRarbetens ntf"ömml c . 

30. X:o 4l(j G. O. - Arskommenderingar för officemre. 

2. 

" 4. 

:\:o 417 G. O. -- Tiden för arbetsårets början i sjökrigshiig

:;kolan; elever i skolan . 

.l'\:o 418 G. O. - Order om ofticcrarc, hvilka skola genomg:'l 

kur:;en vid tekniska högskolan. 

:\:o 420 Cr. O. - Af.slag å löjtnant K. ~orens anhfLI!nn om 

utrikes t.jenstleclighet. 

N:o 4:21 G. O. -- Af:;lag å underlöjtnant K . L. "\ kerl,lo:t:s 

anhålhu ou: utrikes tjenstlcdighet. 

N:o 42:1 G. O. -- , \.fslag [L undcrliijtnant J. H. SödcrlJamm; 

an hållrrn om utrikes t.jenstloclighct. 

N:o 427 \r. O. - -~ndra<l m st.nin gstid för p::ms:Hbi'ttcn Oden. 

Tider för chefens och l1ögstc hcfälllaf.varcns bcfii.l:;tcckcm; 

hif<saudc. 

i\:o 434 G. O. - Rustningsonler för chefsfartyget Drott; tic! 

för bcfii.lRtccknets hi,sande m. m. 

N:o 436 G. O. - Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott. 

N:o 4:3() t-i. O. - In:;truktion fö r ch efen å pansarbåten Oden. 

:\:o 437 c;. O. - 1\ledgifvaudc att. ångfartyget SköiLlmön mi't 

under angi fna villkor stå till svenska segelsäll skapets förEo

gathle. 
.l'l:o 438 G. O. -- Order att skeppsgosRokåren :;kall fönlela:; 

pft 3 kompanier; k:tptcncn fri h. O. E. L. Liljencrantz chef för 

il:c kOllllHtlli ot och förflyttas till 011.rlskrona s tation. 

N:o 439 G. O. - Kapten K Pcyro n och löjtnant C. l r. .X.ker

m ark skola tillhöra den nämnd , hvilkcn innevamndc å r ;:kall 

nntaga extra kadetter. 

:\ :o 440 U. O. - Order att en del offkorare 1·id kn:;tartillc

rict :::kol:t för exalllcn:; ::dhggandc iw,;ti\lla ,;ig i artilleri- ocl1 

ingeniörl:ög:;kolan den l nll:;tkommandc Oktober. 

N:o 4-41 G . O.- ln gL; niiir Peterson skall tillsvidare varapla

ceraLl :'t f:lto..:kholut s ::;tation. 

N:o 446 G. O. - Order om iind ring i bcsltttningsli:;tan il pan

sarbftteu Göta. 

5. K:o 44(j G. O. - Bifrtll till öfvcrstclöjtnant K. VirginH rmltål

lan att under tjenstlcdighet få vistas i Tyskland. 

N:o 447 n. O. - Order om ammunitionsåtgången under kust

artilleriet,; öfnin gar . 

G. :\':o 448 G. O. - Kommendörlmptencn O. G. R. von Feilitzcn 

skall umlcr angifvcn tiLl stå till stationsboflilhafvarcns i Stock

ltolm förfogande. 

Juni 

,. 

G. O. 1902. - XXIII. 

G. :\:o 449 G. O. - ~~nLlring i in st ruktion för chefen il cJ,cfs

.fartygct Drott. 

:\:o 450 n. O. - Instruktion för högste hcfälhafvaren. 

N":u 4öl n. O. -- Jn:;tmktioH för eskaderchefen Cör Stoc.:k

holmsc~ka< lern. 
i\:o 4()3 <..l. O. - 'l'il!Ktåml för norske und ersåten W etlctscn 

att besöka flottans varf i Stoekholm. 

N:o '154 (~. O. -- Order om inspektion af sl;jntskolca[del :tin 

gen; l,cfäl:-:teeknets ncdltalancle; in~truktionspcrsonalens m. fi. 

afpollettcring etc. 

7. N:o .J.öl; ti. O. - - Komm omlörkaptcn .J. A. Heliu oc!t lmt't.cn 

l L l':ricHson skola tills vid,tr c tjcnstgöra :;~'\:;om Hlrare Yid ~jö

k rig:--:lJi;~skolan. 

!)_ 

.2\:11 -1;)7 (~. O. - Bifall till kommondör ,J. W. L. Sidnon; an

k'tllan att nmlcr angifvoH tid v is tas i Tyskland. 

:\:o 4Gl G . O. - -~udring i in~truktion för chefen å pansar

b:'ttcn Oden. 

:\:o 4G:J G. O. - Order att cllefC'n för Waxholms ku startilleri

regemente skall inspektera kustartilleriets detachement i Ji(trii

sund. 

:\:o 4G3 G. O. - Inkallande af officerare å Ottrl skrona sta-

t i on. 

N:o 4G4 n. O. - Ord er ang,1enclc inställelseLiden för on del 

bcbl oeh unelerbefäl vid torpedskolan. 

10. :X:o 4()!) 1+. O. - Kapten E. l lägg skal l deltaga i Waxholms 

gr0n f\(1 ierregCJ non tes st11.bsö fningar. 

N:o 470 G. O. - Omb_1·tc af st:tbsintcndcnt i hög~t<" bcfill

!Jafl·arens för Carl::<krona bcyäring:;eskaclcr odt lmstc::;ka<lern 

stab. 

1 J. ;'\l" :o 471 (1. O. - · Order angåend u öfvc rl e :nnanclet af militiLr

spcei:t!er till knstartillcrict. 

:\:o -±7:2 (-1. O. - En nmskin istnndcroffiL"cr "kall afrc'sa till 

London att nnrvara vid maskinens å jagaren :\[o(l c iu siLt

taude. 

N:o 473 (f. O. ~- Onlcr angåonde utl:\natHle af båtar till 

Stoekltolms boYiLrin gscskader samt lindring af bc:::iittning::;listan 

i\. panHarbåten John Eriesson. 

.:"'":o 475 G. O. - Di Eall till kaptenen grcf.vc II. Ifamiltons 

anh:\llan att under angi[vcn tid få vistas utom riket. 

i\:o 477 G . O. -- .Faststnllcl;;c af p rogrant för extra kadet

termt,; utbildning. 

:\:o 478 C+. O. - Kommoll(lörkaplcn ."1.. von Schonllz skall 

und er 14 dagar studera braudviL:;ol1llct i 1-itoekholm. 



Juni 

,. 

G. O. HJ02. ·- XXIV. 

1:3. K·o 4132 U. O. - Chof~[artyget Drott >dm l! förlfigga~ i l :a 

beredsim p. 

N:o 4S4 G. O.- Bifall till komm on<lörbptenon l f. Lindbergs 

n n bi'tllan om utriko:> tjonHLl ocligltct. 

u;. N:o 4tlG <r. O. - Onlcr Olll unifonn för officors:L~[>inmtur 

vid kustartilh>rict. 

1(;. N:o .JU2 <T. O. - Torpedkryssarun Cia:' Uggla, tr ansrtrhåLe n 

lim·da oelt torpedhtrtcn ~:o G3 skola fö rl liggas i l :a lJcrod· 

skap. 

HL :\:u 4~Jr, <~. O. - Order angtteudo Stuck h olms hovii ri ngsllliins 

komlllOJHlcring i fiin<ta ball(! ii Nt<lcklwll llt> hoviiringscsk:1dor:; 

fartyg ocb derefter tr pansaril:\ten Dristigheten. 

19. 

,, 

:\:o 4:-Hi <+. U. - He:,;orvnll<lerliijlnn.nt U. O. Li<lm:m skall 

innovamnllo å r fullgöm praktisk tj cm;tgö ring 01 n bonl i't pan· 

sarbåten .Jolm E riesson i stiillct för rcscrvunderliijtn:mt C .. 1... 

1\I. H. ichtor. 

:\:o ttm CT. \). - Öfvorsto C. O. Sy lyarHlor skall från \ \ 'fl.x· 

hol m utiifYrt c.:ltcfsskapet för kn:<tartilleriot under goncmlmajor 

A. F. Contorvalls semester. 

498 G. O. - Ortler om tilliigg til l artillorioxercisreg1 cmonte 

för flottrtns fartyg med af~ecndo l\ 21 em . och 15 c1u. st-~ . 

kanoner. 

:\:o 49~J Cl. O. -- Chefen å to rpedkry,.,sar en .Jacob Baggo 

skall taga befattning mod fa rt.1·gct~ utru~tning fö rst den 2 

niistkonun:mdc .Jnli. 

N:o 50:) (i-. O. - Fö re~kt·i[ter beträffande n tbihlningen och 

iifningama Wr Yiirnpligtige, inskrifna till al lmän tjonst e ller 

till sjötjen~l. 

~:o :JOl U. O. - Order om chcf~[artygot Drott:; ldar)!iiri ng 

för expedit ion. 

~ : o 502 U. O. - Instmktion för ehofon å cilof::~f:utyget 

Drott. 

N:o [io;J G. O. - Bifall till kallirer J. K Lager holms an h t\1-

lan [I,U uneler tjPns1 ledighet få Yif'tns utom riket. 

N:o 5\H U. O. - Bifall till nnd cror!kc r \V. ::'\.i l sson::~ anllt'li lan 

om [i månad en; tj enstlcdigh ot. 

N:o fJO:'J G . O. -- Angående ntlemuanclo af t'ingslnp till Carb· 

krona beviiringscskader. 

N:o 50(i U. O. - Order angtwnd o afprofn in g af konserverad 

proyiant under årets csk'tdNiifnin gar. 

N:o 507 H. O. - Kaptenen H. \Yijk skall under angifvon 

tid tjenstgiira i mariniörv[LI tningen. 

20. ~:o 511 (.;. O. -- Order om afprofn ing a[ n y signalmato ri eb; 

lli'tllbarhot, ljusstyrka etc. 

.J n n i 
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(L O. 1DO:!. - XXV. 

~O . .i\:o f1 13 G. O. - Af;;Jag ii kapton 11. \\'ijk ;; anhåll:tn om nt

,·ikes tje nst.lcdiglwt. 

~:o 5 14 G. O. - Tilh;tilnd för japansko marinattaciJ0n Sakai 

m. fl. att hesöka flott:ms yar E i Stockholm. 

N:o 515 ti. O. - (),·der om ntl emnamlo rrf 3 s. k. >RVOJH 

till ku~teska<lcms prrnsarbiitflr. 

21. .N:o Gl7 G. O. - Order om uttagning bland yärnpl igtigo f\( 

hofmlistare, kockar, fiin-ltdsmtin oc!J 1<>rpedcldarc. 

')•'l 
~•>· 

25 . 

N:o ö1H (.;. O. - Order att chefen {t torpedkryssa ren C las 

Uggla tillika ,kall vara di1·i sionschcl'. 

N:o 5~0 G. O. - Kommendörkaptonen n[ 2::c graden A. D. 

.Tne l ;;kall under :cngif1·cn tid nppeil tdla chof~hcfattningen fiir 

ma rinförvaltningens a r tillcriafdol ni ng. 

N:o i'>22 G. O. - Bi fall till Jijjtnan ton gro f ve C. U. <\. Lo· 

II'CniJ:lllpts anhållan om 3 n1i'madcni tjcm<tlcd ig!Jd. 

N:o 523 G. O. - Anrlring i sj iikommcndel"ingar mod anled

ning af Wjt.nant Lewcnlwupts tj onstlorlighot. 

X:o 52{ G. O. -- Kapten U. R. Ntarck skall l':tra chef å i 

l :a hereelskap liggande kanonbtUen VorclaJHlc. 

N:o [,25 U. O. - Kanonbttlon Skngul slmll genom var f1'olR 

fö rsorg för higgas i 1:a bcre<hikap. 

N:o 52ti G. O. ·- l3ifall til l v:nfscl1efous i Stock !J olm an!J:"il· 

lan att ti ll pansar lx\t.on Dri~tighetcn få ntli'tna on d C'! pro· 

viantknrl fn1n torpedk ryssaron Clacs llorn. 

K: o 527 G. O. ·-- Kom mendörkaptenen rtf 2:a g rarlen I L 

\rmngcl skall UJl(lor angifl'en t id vara läntre vid krigshög· 

skolan. 

N:o 5:!S G. O. Order angående inspektion aE korvetLoma 

.Frejrt ocl 1 Saga. 

X:o 529 G. O. - Bifall till hikarostipondi:tton C+illbc rgs an· 

hiUlan Olll utrikes tjenstlcdig!Jct. 

2!;. ~:o 533 G. O. -- Tillstånd för ingeniör Ol><cn att embarkera 

å boviiring~oska(lern för studerande af gniHttolcgmfering. 

27. N:o 537 G. O. - Bestämmolser hur förfares med vämplig· 

t ig, som, vid tiden för u tryckningen, omlfl.~t fullgjort en de l 

af sin öfning. 

N:o G3tl G. O. -- Ord er att 8 umlerofficenikorpralor skola Lo· 

ordras till Lindholmen för :<tt t.jonstgöra {L pansarb}tten ;~mn. 

N:o 5:3v G. O. -- Order om hvilka officerare vid flott:tn och 

ku~tartillerict, som skola genomg{L gy mna~>ti~ka contmlin~ti· 

tutet. 

2M . N:o f>41 G. O. - Ett shifbitrHdo Rtällos till lwmit.l·ns för 

omorganisati on af liottans eiyil>:~tat förfogande . 
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G. O. 1G02. -- XXVI. 

:\:o 544 G. O. -- Order n.it fre(lsbesättningen å Carlskrona 
fä ~tning Rkall ntgiiras af pcr8onal från ku~tartillcri e t. 

N:o 54;) G. O. - Amiral A. F. H. 1\.lintbcrg skall cJtcr [ttcr
komstcn till Carlsk rona ncdh~lla sitt befiibtecken å pausar
båten Oden. 
N:o 547 l; . O. - Konnncndörkaptenen af 2:a graden .' . An

dereson skall fr:'\ n den l J u l i vara chef :\ korvetten Sagft i 
stället för insjuknade kommendörkaptonen af l:a graden A. 
ninnthc. 
:'\:o 548 G. O. - In~truktion för chefen å korvetten Saga. 
K:o 549 G. O. - Logementsfartyget Yanadis s kall ej vara 
salu tpl igtigt und e r pitgående expedition. 
:'\:o 550 G. O. - Resen-officersaspiranterna Kullander och 
Franzen må medföl ja pansarbåten Dristigheten till Cark 
krona. 
:'\:o 551 G. O. - Ändring i pansarbåten Dristighetens be
sättningsli sta. 
N:o 553 G. O. - Bifall ti ll direktören vid mariningeniörsta
ten O. R. Lundbergs anhållan att und er semester Et vistas 
utom riket. 

l. :1\:o 555 G. O. -- Hesolution å reserv uwlerlöjtnant C. A. l\1. 

Hichters anhållan om l års t;jcnstlcllighet. 
2. N:o 559 G. O. - Birall till hefiLlhafvaltJe amir::tlcns i Cm·ls

krona anhållan om tjenstle<lighet från den 10 till och med 
den 31 Juli. 

3. 

" 
5. 

7. 

X:o 5GO G. O. - Bemyndigande för öfverdirektören att be
onlm Stoekholms stations byggmlistare att för särskildt. upp-
drag afresa till KonJholm. 
:\:o 5lil G. O. -·· Tills tånd för kapten en och kamm:nherrcn 
C. IV. T. von Eekcrmann att emottaga och biir::t badisk juhi
leumsmedalj. 
N:o 5G2 G. O. - Order om begränsningen af Waxholms och 
Osear-Fredriksl>orgs fiistningsomr>Lde. 
N:o 5li3 G. O. ·- Order att 2 m o(lerna kulsprutor skola ut
lånas under yiss tid till infanteriskjutskolan å Ro;;ersberg 
llL 111. 

:'\:o 567 G. O. - K om m cHtlörkaptenen C. G. A. Fla<:h :;kall 
under viss tid tioltaga i fiirst.a armefördelningens fältöfning-ar 
för officerare. 
::'i':o 5G0 G. O. - Onlcr om iiJ1ilringar och tillligg t ill >under
visning för manHkapct vid flottan, I, tjcnstgö rin gon >. 
N:o 571 C. O. - Öfvcdcllmande af »i nstruktion i gnisttclc
gmfering> att giilla umler innevarande år. 

Juli 
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,, 

7. 

lO. 

" 

,, 

11. 

G. O. 190~. - XXYII. 

N:o 57:! G. O. - Resol ntion å kap tE' n O. L~·hc(·ks anhallan 
om tjcnstledighet. 

K:o 573 C.~. O. - H.esoln t iOJl å un (lProfficcrPn at' :!:a o-mden 
Carlssons fLnh ållan om G m{madcrs t jenstl cdighct . " 

N:o 575 G. O. - Hcsolnti on {t lmptcn c; . Li epcs anklllan 0111 

utrikes tjenstletligbet. 
l'i":o 581 G. O. - l'ansarh:Ucn Jolm Ericsson slmll und er f'Ln
gifveu ti(l v:na salutpligtig. 
N:o 584 G. O. - En tuHleroffieer af 2:a gr:vlen skall beor
dras till Bergsund för att n lirvara vid maRkin cricttJ nt. m. in
sättning å torpedbiltame Orion och Sirins. 
:'\·o 505 G. O. - Torpedkryssaren Örnen skall klargöras odt 
ingå i kustesk::tdcrn i HUlll et för Jacob Bagge. 
N:o 58G G. O. - Tillägg till instruktion för chefen å chefs
fartyget Drott. 
S :o 587 G. O. -- Logementsfartyget >af Clwpmans> {mgslup 
skall ställas till chefens t\ Freja förfogand e i oeh för kadet
ternas öfJYingaL 
N:o 588 G. O. - Kanonbittcm Rota och torpedlJ[Jten N :o 7 
skola ställas till chefens å Freja förfogand e i och för kad et
ternas öfningm·. 

,, ~:o 5UO C. O. - Unifonnsbestämmelser för und crolficcrtJ idt-
ren vid kustartilleriet. 

12. N:o 591 G. U. - Xnrlring i bestämmelserna angtwnde ammu
ni tiondörbrukning vid kustartille ri et. 
N:o 5!)2 G. O. - Order om inspektion af torpedskolcafLlel
ningen; befillstceknets ncdhalancle; fmtygcns förliiggning; tor
pcdhåLen8 N:r 75 gång till Stoc:kholms stution etc. 
N:o 5U3 G. O. -- Angående utl eunmnde af s. k. spriinglåda 
jemte tillbehör till l:a och 2:a kl. pansarb:'itar. 

14. N:o 596 G. O. - Order om tlet antf'Ll å ngslupar, hvillot, knst
artillcriet tilldela(lc, skola h[tl las rustade för kom unmikatio 
nernas upprätthållande inom ku::JtfiltJtniugarne. 

15. N:o 598 G. O. - Bernyudigaude aLt antaga skcpp;;gossar i 
enlighet med Kong!. bref den 21 December 1800. 

lG. X:o GOl G. O. - Skepp . .<gos~cbriggen Falken m;\ under an
gifvcn tid detacheras. 

N:o GO~ G. O. - Löjtnanten vid Carlskrona grenaLlicrrege
m ente Ogrcn må deltaga i kn:;teskaderns öfningn.r. 
:'\:o GOJ G. O. - l\[cdgifl'amle för offieerure oelt kadetter å 
argentinska skolfar tyget >Presidente Sarmicnt.o > att bese flot
tans varf i Stockholm. 
N:o G05 G. O. - Order om personal, som från den l Okto
ber skall förläggas å Nya varfvct och Gamla ElftJhorg. 
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17. N:o GlO C. O. - .~ nrlring i inRtrnktionen i hvreu rrngi'tr dc· 
taclwring ref prrnsar!J:'iten Oden. 
N:o GIJ G. U. - Bestilmm el~or nng{u:mdo proCtjonstgiiri11g 
orh tjenstgöringscx:unon för uuderlöjtnrenten i flottans reserv 
I. F. Berg. 
:1'\:o G12 G. O. - Torpedingeniörcn J. A. F. ArsoninR ställeR 
till mrrrinförvaltningens förfogrrn<le för biträdrende vid försök 
å pansarlli'ttcn Dri~tigheten. 

J~J. N:o lilG C. O. - Chefsfartyget Drott Rlmll afg[t t.ill Kristianire 
der H. 1\l. K<mu11gcn ämn:u cmbrerkera den ill Juli. 

22. ;\:o 1117 G. O. - J1ibll till undorlöjt11rent B . C. von Fieren<ltH 
an hållren att u m! er 15 Llagars tjenstledighet !',\ vistas uton1 
riket. 
~:o G18 G. O. - Tillstånd för unelerlöjtnanten i\ . L. Aker· 
blom att s{tsom passagorare medfölja torpedbåten K:o 75 å 
dess npprosa från Cari Rk rona till f>tock holm. 

25 . K:o 1)25 G. O. -- Bemyndigande fiir hef:ilhre(vandc amiralen 
att anordna gemensamma öfningar för Carlskrona kustartilleri· 
och Carlskrona grenacl iAncgcmen ten. 
K:o fi2G G. O. - Bifall till rcservnmlerlöjtnant V. E. Asp
l und s anhållren om 3 års tjcnstlcdighet för fortsatt anställning 
i Cl.ilenska flottan. 
N:o G27 G. O. - Bifall till amiral F. W. Lennmans anhållan 
om [) dagars tjenstledighet att nitn·ara vid svenska scgelsäll· 
skapets seglingar. 

2G. N:o G29 G-. O. - Torpetlbåton K:o 7 må stå till chefens å 
korvetten Freja förfogande intill cless kanonbåten Rota skall 
till stationen åter::;Uillas. 
:'\:o GilO G. O. - Under korvetten Frejas besök i Kronstadt. 
ökas besättningslistan med 7 man hornblåsare. 
N:o G31 G. O. -· i\mlring i instruktion för chefen å kanon· 
båten AlfhilLl. 
N:o G32 G. O. - Tillståml för kapteuen vid generalstaben 
Meister att under en vecka s<'tsom passagerare y ara cm bar
korad å pam;arbåten Gerda. 

28 . N:o ()33 C. O. - BeuJyndigande för cska<lcre!Jcfen för Stock
lwlnl s bcYäriu gsc::;kadcr att för angifvct iindami'tl den 4 - U 
Augusti af~·csa till. Car18krona. 
N:o GM G. O. - Yerkstadsfrertygct Ran skall rustas för ycrk
i:itällandc af intematinneHa ltal'Hl111ilersökningar; kapten B. 
Ilolmgren chef etc. 

2!l. N:o G35 (l. O. - IJifall till löjtnant A. K. J. Salomans an hål· 
lan att uudc'r angifven tid vi,;tas i Danmark. 

.Tnli 
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G. O. 1902. - XXIX. 

2~J. N:o G3() G. O. - Bifall til l unelerlöjtnanten i flottanA reserv 
A. J. A. Poignants anhållan att vid sitt bröllop i England 
bära uniform. 
K:o 637 G. O. - Tillstånd för danske arkivsekreteraren Grove 
att för studier flottans arkiv ega tillträde till fl ottans yarf 
i Carlskrona. 

30. K:o Gil8 G. O. - Torpedkryssaren Jacob Bagge skal l förläg· 
gas uneler reparation. 

31. N:o 639 G. O. -- Tillståml för officerare och kadetter å tyska 
skolfartyget Rtein att besöka flottan s varf i Carl shona. 

] . N:o 641 G. O. - Löjtnanten YiLl ku startilleriet N. J. C. Eckor
strön1 skall från och med den 27 September tj enstgöra å 
artilleridepartementet i Carlskrona i stället för löjtnanten 
g rcfve A. Posse. 
N:o G42 G. O. Instruktion för chefen å verkstadsfartyget 
Ran. 

2. ~:o G-±3 G. O. - Personalen vid kustar tilleriet skall, i Lien 
mån tillgång erl1 ållcs, uppehålla befattningen å minposition er, 
kustartilleriet t ill Lielade bt-tyg sawt å Carlskrona Listnings 
fort. 
N:o ()44 G. O. - Bestämmelser angående fördelning af kust
artilleriets officerare och unelerofficerare efter skeeld be
fordran. 
N:o 645 C. O. - Ändring i torpedbåtens N:o 7 besiLttniugs· 
lista. 

4-. N:o G4G G. O. - Tillägg till instruktionen för chefen tL lca
nonhåtcn Skäggald . 
N:o G47 G. O. - Kapten G. UngArs tjenstgöring å Carlskrona 
station skall upphöra. 
~:o G48 G. O. - lHedgifvande för en fortifikationsofficer att 
embarkera å kanon båten Slmgnl elen 8-13 September. 
N:o 649 G. O. ·- Amiring i skjutinstmktion fö r f1ottan. T, 
artilleri, med anledning af öfn ingar, som slwla Yorkställ as 
med kanon, uppställd å rörlig plattronn. 

7. N:o GG3 G. O. - Uppbönlsskepparen och uppbönlstimmer· 
mannen å pansarbåten Aran sko la beordras inställa sig i 
Götcbo1·g. 
K:o G54 G. O. - Order att kustartilleriets elever vid krigs
skolan skola beord ras till tjenstgörin g v id cle respektive kust
artilleriregementena under tid en cien 28 innevarande månacl 
till och mod elen 3 Oktober. 
N:o ()55 G. O. - Di rektö ren vill mariningeniörstaten grefve 
I J. A. Mörner skall ställas till marinförvaltningens förfogamle 
för bcsigtning af pansarbåten Äran. 
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G. O. 190:J. - XXX. 

N:o ö5G G. o. Tillst:'tntl för en dansk esk:v ler att besökrt 
C[t rl sknma. 
~:o G 57 G. o. Tillstånd för t\·:\ officerare vi u knstartille-
riet att embarkMa å knstC'slmdern. 

X:o G59 G. O. -- Order rttt kurs för 3:e khss ~jiimän, ma

trosafrlclningcn, skall anonlnrts å korvetten .Frcjrt under vm
terexperliLion . 

N:o GliO er. O. - Order att rekrytkurs skall för on del 3:e 

klass sjömän, mrttrosafdelningC' n, anordnas å knsteskaden1. 

~:o (jf)t L-T. O. - En del viirnpligt.ige af elJarca(tlelningen 

skola iifras å kanouuttten Yerdand e. 

N:o GG2 G. O. - Torpe(lbåten N:o Gl skall förlilggas nnder 

reparation för förändring till bcvakningsb[tt. 

l L. N:o GG3 (+ . O. - Handminefartyget Gnnhi Ids minutreclni ng 

skall emlast bestå af blindladdade bandrninor. 

N:o liGi G. O. - ;\ndring i instmktioncn för lliigste hefiil

hafvaren öfrn knsteskarlern. 

N:o GG5 G. O. - K01umendurkapLenen grcfve C. A. Ebren

svUHl skall under kommemlörkaptenen gr efve :u. Hamillon::; 

tjenstleclighet beRtrida chefsknpet för sjöförsvan!llepartemen

tets kommandoexpeclition. 

~:o liGG G. O. --- Ökning i korvetten l<rejas besättningslista 

uwler yinterex lJCtlitionen. 
K:o GG7 (-1-. O. - Order om antal underbefäl och wanskrtp 

i'råu StockholmR station, som skola kommenderas i'L korvetteu 

Freja och kanonbåten Sven;;ksnml. 

N:o fiG8 G. O. - Onlcr att korvetten Freja skall afgå t ill R:t 

Petersburg i stillJet för till K ront:tadt. 

UL X:o G73 (-1-. O. - l:lesättning~lista för pansarbi'ttcn Xr:m; upp

hördsmäns afresa till Göteuorg; bcsättni11gens Hlnl ighållan

(le etc. 
X:o G74 G. O. - Kommendering af ofiicemre och ingeniur 

å pansarbilten Xran. 
K:o ()l(j G. O. - - Instruktion för chefen å pansarb:''tten Xnm. 

14. :N:o G79 G. O. - Onler om anteckning i förhållningsbok om 

genotug<tngcn kurs i gnisLtelegrafering. 
:t\:o GtlO G. O. - Onler om jagaren J\Jodes föramle till Rta

tiom'n; kapten A. Fallenius ehcf; uesättuingslista. 

N:o li82 (-T. O. - Officerare vid kustartilleriet kommenderade 

att genomgå artill e ri- och iugeniörltögskolan. 

~:o liö3 G. O. - Afslag i't nndcrlöjtnant K . \'. J. Bron1rtns 

an l u\llan att f:l genomgå artilleri- och ingeniörltögskvlan. 

N:o G84 U. O. - Augslupen N:o (j stiLlles til l kustartillerieLs 

förfogande. 

_\ng. 

,, 

G. O. 1:102. - XXXI. 

1±. N:o G85 G. (). - Torpedbåten Bri:; ena 37 milJ. kanon ma 

under föreståemlo expedition l1"rtrlen111as <t Hlati()n L' It. 

Hi. N:o G87 G. O. -- Tillståncl för chefen å bnonlmtc'n t-;krtgul 

att i:<åt~om pa;,;sngerare ombordtaga löjtnanten vid Lifgankt 

till hät~t von Essen. 
N:o GDO G. O. - Onler om extra kmletto[ficemre m. m. vicl 

intritdosexmuen till Rjökrigs,;kolan. 
N:o ii92 G. O. - Ordm· till Carltikrona strttions varfschcf att 
inkomma mer! förkbring öh·er reparation af torpedbåten 

J1ris. 
lG. :\:o GfJ± G. O. -- BiCall till kommendör Th. Samlslriims an

h å llan rttt under semester vistftR ntrikefl. 
:\:o G~J5 G. O. - 2\lerlgifvrtn(le för ,;venRka ,;egelsiill~kapot 

att unrler angifvl'n tid disponera ångfartyget Nkiddmön. 

N:o G9li CT. O. - Det~tämmclser angående Wnlelning af karl

skriena skeppsgossar. 
18. ::\:o Gm G. o. - Kornmendering af officerare å jagaren 

J\lode. 
N:o GD8 G. O. - Logernentsfar tyget •af Chapmans » tmg,;lup 

stlilles till chetcns för Carlskrona kustartilleriregemente 

fiirfogamle under angifven tid. 
;.l':o li9:J G. O. -- :u eclgifYa1Hle för unclerlöjtn:mten i kustar

til leriet E. .\.. Uraf:;tröm att nmler angiiven tid tjcnstgöm 

Yicl Cctrlskro na kustartil1erircgemonte. 
20. N:o 701 G. o. - Bifall till rosorVtl!Hlerliijtnant n. :\[curlings 

anlu'Ulan om 2 års t.jcmstlcdighct. 
X:o 703 (~. o. -- Direktören Yid mariningcniiirslalcn r. A. 

Jo: n g~ t rö m ställes i ill m MinförvalLningen s Wrfogancle för be

siglniHg af jag[trCn i\lode . 
X:o 70-1 U. O. - KonuJJ8Tlclcring [t[ of:licemrc ii k<tnunbi\Len 

H,( da. 

23. ~:o 701i l-T. o. - Inspektion 111. 111. ar Hkl' pp~gustieal'tlclnin 

gcn:-3 fartyg. 
K:o 707 G. O. - Hjösltttning [t[ torpedbåtrtrne \'irgo och 

l\[ira. 
N:o 708 G. O. - Kommemlcr ing af ~tridsdomn.rc m. 1n. un

de r {t ret~ krig~iifni ng . 
.\":o 70D U. O. - Kommendering af fartygsingeniiir :1 jagaren 

:J l ode. 
:\:o 710 n. o. - Kanonbåtrtrnrt Rota och Kare Rtidlas till 

1Hig8 l8 bcfälhaf\rarens förfoguncl e nmlcr årets krigRö[ning. 

N :o 712 G . O. Chefen fiir Uarlskronrt ku~tartillerircge

nJente m. fi. skola för silrskilclt nppclrag a[resa till Göte

borg. 



A_ u g. 

Sept. 

G. O. 1902. - XXXII. 

25. N:o 714 G. O. -- Angåonde ntbildning af artilleri- och signal 
matrosel· å korvetten Frcjrt nnder vinterexpedition . 
N:o 715 G. O. -- Onler angående inRpektion af korvetten 
Saga; extra kadetternas öfningar m. m. 
N:o 716 G. O. - Angående vissa h emliga handlingars upp
brännande. 
N:o 717 G. O. - "~ndring i instruktionen fö r eskaderchefen 
för Stockholrnseslmclern . 

26. N:o '718 G . O. -- Bemyndigande att till styckjnnkare ut
nämnft vid krigsskolan kommenderade sergeanter vid knst

artilleriet. 
28. N;o 721 G. O. - Löjtnant A. R. Fröding skall under angif

ven tid tjenstgöra i marinförvaltningen. 
29. N:o 722 G. O. - Proftur med pansarbåten \Vasa. Kommen

dering af chef och sekond. 
30. N:o 725 G. O. - Afpollettering af eldare från kusteskadern 

för tjenstgöring å jagaren Mode. 
1. N:o 727 G. O. - Marinförvaltningen eger förordna office

rare å Carlskrona varf att leda profskjutningar med pan
sarbåten Äran. 
N:o 728 G. O. - En ingeniör vid telegrafverket må embar
kera å pansarbåten Göt:1 för att följa öfningarna med gnist 
telegrafering. 
N:o 729 G. O. - Bifall till advokatfiskal K. Thörns anhållan 
att under tjenstledig!tet få vistas utrikes. 
N:o 730 G. O. - Tillägg till instruktionen för chefen å chefs
fm·tyget Drott. 

2. 1'\:o 732 G. O. - Bifall till kommemlörkapten C. Lindström s 
anhållan om utrikes tjenst ledigbct 15 Oktober 1!!02-31 Mar~ 

1903. 

" 

3. 

;\:o 735 G. O. 

ingå i kusteskadern 
;\;;o 737 G. o. 
Orkan. 

Torpedbåten Orkan ;,;kall klargö ras och 
i stället för torpedbåten Meteor. 
Instruktion för chefen å torpedbåten 

:\T: o 739 G. o. Amiring i besättningslistan fl jagaren 
J\1ode ; besättningens fördelning å stationema; afrcsa tili 
London. 
1'\:o 740 G. O. -- Löjtnant A. Blom skall tjenstgö ra å pan
sarbåten Äran i stället för löjtnant J. M. Bolindel'. Löjt
nant C. H. Akermark adjutant hos bevakni1~gschefen i stället 
för löjtnant H . Wernstedt. 
N:o 741 G. O. - Förste bataljonsläkaren K. L. Rudberg 
skall från och med den 10 dennes stå till marinförvaltnin
gens och flottans stabs förfogande . 

Sept. 

,. 

" 

G. O. 1902. - XXXIII. 

G. N:o 742 G. O. - Bifall till löjtnant IL WemHtedts aniii\llan 

om utrikes tjt>nstlcdighet. 
:"\ :o 743 G. O. - Heservnnderlöjtnant T. Me~·cr skall fr:'\n <ll'il 

med den l Oktober vara placerad på Stockholms station . 
N:o 744 G. O. Instruktion för chefen å korvetten Freja. 
N:o 74G G. O. Instruktion för ehcl'on ii jag:1rcn JI.Iude. 

G. N:o 74~1 G. O. Ord er om :1nYällllning af ttngslupame iV. R 

,, 

G. 

och F. S. 
N:o 760 G. O. - En medarbetare i Stockholm s Dagblad m{t 

embarkera å pans:1rbåten Oden. 
l'\:o 751 G. O. - - Tillsb'\ml för kommemlörkaptenen A. Ek
ström alt emottaga preussiska Hötla öms orden 3:e klass. 
N:o 7ö2 G. O. - - Fastställelse å skjntinstmktion för flottan, 

III, Torped. 
N:o 753 G. O. - Angfartyget .K:ue skall ställrts m1<ler kap
ten K Häggs order, fö r nedläggning af unclervattentJkab

lar etc. 
N:o 765 G. O. - Änc1rad tid för besättningens å jagaren 

:Mode afres:t till London. 
1\:o 757 G. O. -- Tillägg till instruktionen för chefen å chefs

fartyget D rott. 
:\':o 768 G. O. - Kaptenemil O. Sylvan och L. Key skola 
mer! utgången af Septem.ber månrtd fråutrlLcla sina nu inne

llrtfnmde befattningar. 
8. 1\:o 7G1 G. O. - Order om pansarbåten Dristighetens till

fä lliga förläggning vid Carlskrona station. 
N:o 76G G. O. - .\ndring i ticlen för befälskms i oxereis

skola instnmlrtntle vinter. 
9. l'\:o 7G7 G. O. - BesHimmelser angående skcppsgossrtrs an

tagning . 
.i\i:o 7li8 G . - Bifall till löjtnrrut rtf Klorekers anhållan om 

utrikes t.jenstleclighet. 
N:o 769 G. O. -- Bifall till unrlerlöjtnanten vid kustartilleriet 
K. O. J . Bromans anllållan om utrikes tjenstlecligbet den "'/u 
1902--"0/1 l!J03. 
N:o 770 G. O. -- Bifall till löjtnrrnt J. 8. Svinhufvnds an
hållan att uwler tjenstledigbet fii vistas utom riket. 

10. :t\:o 772 G. O. - Torpedbåten 1\Ieteor skall förläggas i 1:a 

beredskap. 
11. 1\:o 777 G. O. -- On1er om korvetten Frejrts afrustning och 

förhLggning; kadettofficerares och kadetters afpollcttering. 
?\:o 778 G. O. - Inkallande af resc rvoi'ficcmre till tjenst

göring. 



Sept. 

" 

G. O. 1002. - XXXIV. 

1:!. N:o 780 (r. O. Order om afpollettering flt kfldett"fJic-era re 

O('h ];fld ctte •· å pflnsnrbMcn Oden. 

X:o 781 C+. O. - Difnll till löjtn:1nt L. !::ltackell ::; anl•iillan alt 

nnder tjem;tledighet få yistr1.s i Finland. 

~:o 783 ti. O. - Minskolfln vid Uar lskronfl station skall upp

lHira; hcstämmel.~er angående minskolan Yitl Stuek holn•s sta

tion. 
N:o 784 (~ . O. - Desiit tni ngslislan~ iLndring under fi>resiå

ontle prof mod pansarbålen Iran. 

13. X:o 78G (i . O. -- Order till varfschefen vid Ca rl skrona sta

tion att inl;ommfl lllecl fiirklaring öfvcr on;nkcma att turperl

båten Orkan oj yarit i fn!lt tjenstdugl igt Rkiek Yitl des::; för

oni11g med kuste::;kadorn. 

N:o 788 U. O. - Bifall till kadetterna Korlfln1lers ot·h You 

lieidonsbms anhiUlau alt under tjen::;tled ighet t ill Köpcn

hanm biLra uniform. 

N:o 78~! G. O. - U nifonnshcstämmelser för officersvolontä

rer yitl knstartilleriet. 

15. ~:o 790 C+. O. - 'l'id för högste befälharvarens och esbder

chcfens befälsteckens ncdLalande; farlygens afrustning od1 

fiirlllggning ete. 

Hi. ~ : o 795 G. O. - Redaktör Manner från > Dagen~ ~yheten 

mi\, med fö lja kn,;t- eller Stockbolms-eskadern uneler före:;tå

emle krig~iifniug. 

~:o 7% Ci . O. - J)ansarh,ottcn .f\ ntn skall efter arslutade pro[ 

a[rnstas, afmönstras och fiirHigga,; i l:a beredskap. 

S :o 797 ti. O. - Kanonbåten All'hild skall efter sluta<l ex pe

dition förlilggrt~ under reparation. 

1\:o 800 G. O. - - Kaptenerna f-L Eneström OC'h C. Ci. ~urse

lin,; skola byta kompanicltef:;l.Jefattningar den 1 Oktok•r. 

17. N:o 1-:!02 G. O. - - Ord er om nti.Jiltlnin g:s knrser för man~lwp 

Yid knstartilleriet. un1ler instundande iifnings:h. 

N:o 804- G. O. -·- Kmwnh:Hcn Sbggald skall fn"m Uddevalla 

transportera bel"ilringsmiln till dessas hemorter i Bol.uslii ll:; 

skiLrgi\rcl. 

N·o 805 Cf. O. -- Torpetlingcniiir J. l\. F . Arsenius skall un

der hösten och vintern stå till marinfiirvaltningem; förl"ug1.n

<le i och för bes igtni ngr1.r e tc. med under byggnad vr1.rande 

fartyg. 

11'. X:o SOG Cf. O. - Löjtnanterna frih. K K. rahnstiema och 

S. B. Sunelin skola nfpollettcra:-< från pansarbålen Dristi"
hctcn. - v 

Rep t. 

" 

18. 

" 
22. 

" 

G. O. l !JO:J . - XXXY. 

N:o 807 G. O. - Un1lerl iijlnant E. Undberg skall i Carl;;

krona oc:h löjtn::mt A. A. "\Il lUllil sson i Stocklwlm ij e n~tgiir:t 

som minufficc>rare frän l Oktober. 

K:o H08 G. O. - Uppbördstinunermnnnen och nppbörds:-<kep

paren å \Yasa skola inställa sig i Stoc:kholm för tj<:n~tgöring 

~L pansarbåten. 
"X:o 813 G. O. - Chcfs[artyget Drolt H kall stå till ] l. K. ] l. 

kronprinsessan:; förfo gande till ocb n~t•tl don 5 Oktober. 

N:o 814 G. O. - Order om sjömansldrem; fördelning [L at

delningar och yrkesgrenar för år l UO:J. 

N:o 8li""l G. O. - Difall till amiral J. Hhggs anhållan om 

tjenstlcdiglwt den 24- 29 September. 

~:o 8 17 G. O. - TorpedbåLen Meteor skall klargöras och 

ingit i kusteskadem i stället fö r torpeclbåtcn Orkan; Orkfln 

förlägges under reparaiio11. 
J'~ :o 822 G . O. - Löjtnant E. H. Bergmark s l; all från 1 Ok

tober tjcnstgöra i exerci"skolan i Carl~krona. 

N:o 8:!3 G. O. -- Instruktion för chefen å torpetluåtcn 

:'~Ieteor. 

23. N:o 82-! G. O. - Heglemento för utbildning af reservbeflLl 

för flottan. 
2-±. N:o 825 G. O. - Uniformsbestämmelser för resen'Otticerare 

antagna enligt Kongl. bref 1len 27 Juni 1902. 

N:o 833 G. O. - Order att underofllccrare vitl minörs taten 

af flottrms r ese rv skola vicl mobilisering tjenstgöra vid ku,;t

artille ri et. 
25. K:o 837 Ci-. O. --- 8 underofficerskorpraler af maskiniststalen 

från Carlsicrona station skola elen 2U dennes instiilla sig Yill 

l•'irmboda slip Hir tj em<tgöring å pal lSarbåten \\'asa. 

l\:o S3S G. O. - Kaptenen U. l<'. ]{iben skall under högst 

H dn.gflr stå till f. tl. eskaderchefens för Stockholmsc~kadem 

förfogande. 
N:o 83U U. O. - Kanonbåten Gunhilcl sk[l!l för Rii rskiltll 

uppclt·ag utgå på expedition under högst 48 timmar. 

X:o 8 W ti-. O. - Ord er om förläggning i l :a eller 2:a bcrell

skap af materiel, ställd till kustartilieriregomentschefomas 

förfogande. 
2G. Ko 811 G. O. - Kommendörkaptenen grofvc C. ,\. Ehren

svärd tjenstgör som chef för kommandoexpeditionen. 

N :o 84-3 G. O. -- :\Ieclgifvande att minskoh1ns lokaler och 

materiel m:"1 under vi~sa villkor f:'t llisponeras af knslar

tillcriet. 



Sept. 27. 

30. 

8. 

" 

G. O. 1902. -- XXXVI. 

N:o 8±4 G. O. - Jagm·en l\1m1e slmll efter ankomsten till 

Stockholm klargöm,; och utgi't på proftur enligt program som 

marinföryaltningcn eger medrlclu. 

N:o 845 G. O. - KRpten H. Gisikos kommend ering i sjöfdr

tivarsclepartementcts kommandoexpedition skall med utgi\n

gen af im1eyn,mnde månad upphiira. 

?\:o 8t18 G. O. - Jaguren Mode skall Llen 4 Oktober s tå till 

l f. :\1. konungens förfogn,ndc. 

::\!:o 84!l G. O. - Kn,ptenen grcfvc "' ·· \Vn,clltmei~te r skal l 

med bibehållande af Hin befattning i flottans stab under viss 

tid tjenstgöra i lotsstyrelsen. 

N:o 850 G. O. - Onler att ny >Handbok i gynmn,titik> tills

Yidare skall länclft til l efterriittelse. 

N:o 851 f-T . O. - Kommendörkaptenen J. Ekelnnll iil'vensom 

två torpedbåtar vi<l Cn,rlsk rona station skola stälifts till mn,

rinrurvultningens förfogande för utrönande af vissa torped

materielen rörande frågor. 

i\:o 852 G. O. - Kasernfn,rtyget Norrköping skall frän och 

med den l Oktober st:l. till stationsbefälltafvarens i Carl s

krona förfogande. 

N:o 853 G. O. - Bifall till löjtnanten vid kustartilleriet E. 

G. Ekström~ anhållan att under semester fä vistas utrikes. 

:ri :o 854 G. O. - Ökni ng af jRgaren i\lodes besättningslista. 

N:o 8G5 E. i->. - Ofl1ccrsaspiranten vid kustartilleriet A. O. 

A. Bergman antages till extra kadett. 

:'\:o RG8 G. O. - Chefsfurtyget Drott skall förläggas i första 

beredodmp, med besättningen kommcndemcl, och ufmönstras. 

N:o 870 G. O. - Kyutnärnnda resernmclerlöjtnanicrs plaee

ring å stfttioner. 

N:o 877 G. O. Reserylöjtmnt C. F. Sohlgren skall tjeustgiim 

å i l:u ])()redskap liggamlc kanonb{tten Venlancle. 

N:o 878 G. O. - I det genom c;. O. 1G7 den 21 :liars l:JOt 

fastställda formulär till >Förhållnings- och beklädnadsbok för 

sjöbcväring > skall å ldäclpoletten under' bekl:idnadspersclllar> 

införas ' 1 par slö fl ar af' Pmorläde!'». 

N:o 870 C:. O. - Löjtnant A. R. Fröding skall tjen~tgiira å 

kon·ettcn Freja i stället för löjtnanten gretve C. Fl-. Lewcn· 

hanpt. 

N:o 881 G. O. - Torpedbåten N:o 7 skall sjösättas den 15 

dennes. 
:'\:o 882 G. O. - Löjtnant E. E. Wahlberg skall stiLl las ti ll 

mm·införvaltningcns förfogande för att öfvervaka och kon

trollera tillverkningen af bomull;;kruiladdningar vid ~k[mska 

Bomullskrntfabriksaktiebolaget. 

Okt. 

, 

G. O. 1902. - XXXYIL 

8. N:o 883 G. O. - Tyske nmlerRi'ttcn, ö(ycringcniörcn Korl

man må [ör angi fvet ändam>tl beträda Carl,.;krona vm-f. 

9. N:o 884 G. O. - Faststilllelse å unclcn-iHningsprngmtn i landi

krigshistoria vid sjökrig~högslwhm. 

11. N:o 887 G. O. - Tillstånd för kaptenen i flottans rc~cn· C:. 

A. von Darrlcl fttt emottaga och bära rid tbretecknet af öster

riska jernkroneorden~ 3:e klass . 

N:o 888 G. O. - Till nybyggnad anbefalld pansarkryf<sarc 

skall bota Fylgia och erhålla stlinrliga tecknet \'. C:r . 1\.; ilE

venleeles till nybyggnad anbefalld l:fl. klass torpedbi\t skall 

lteta Kapella och e rhålla ständiga tecknet Y. n. J. 

13. N:o 889 G. O. - Reser vunderliijtnanterna C. W. IL 1\'öhlm 

och K. P. Kull amler inkallas t ill tjenstgöring [L ~tockholms 

stfttion till och med den 30 Reptember l~OJ. 

N:o 8fl2 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant U. W. :\Iolins 

anhållan om ett års tjenstledighet för idkande af utrikes 

sjöfart. 
14. N:o S94 G. O. - Torpedkryssaren Jacob Daggc, kanonbåten 

Urd samt torpedbåtarna N:o !l, Bris, Rtjcma och i\leteor skob 

fOrläggas under reparation. · 

15. 

l (j_ 

17. 

" 

N:o 8!J5 G. O. - Jagaren Mode skall afmiinstras 01:h förläg-

gas i l :a beredskap. 
N:o 897 G. O. - Tillstånd för unelerlöjtnant G. O. R. Udden 

att vid genomgående af kurs vi<l tekniska hög,;kolan bcfrin,s 

från , Frihandsteckning• och !\1clmniska laborationer>. 

i\:o 898 G. O. -- Bifall till löjtnant L. Stacke!Ls an hi'tllan att 

under tjenstledighet (27 /,o- 10/Jt) få vistas utom riket samt att 

derunder vi<l sin vi gsel bära uniform. 

N:o 890 G. O. - l\Iedgifvamle för vadschefen i Carlskrona 

att använda torpedbåten J\lira för prof med torfkolsbriketter. 

N:o 900 G. O. - Vid Motala vorkstacl till nybyggnacl anbe

falld 2:a klass torpedbåt skall erh[tlla N:r 81\, tillhöra Stock

holms sLation och hftfva stämli~a tedmet V. B. 'l'. 

N:o ~02 G. O. -- Augsluparne O. F. oeh R II. skola under 

angifna tider stå till chefens för Vaxholms kustartillerirege

mente förfogande. 
N:o 903 G. O. -- Order att kurs för l:a klass Rjömän af ma

trosafdel ningen skall i å r afslutas inom utgången af Decom

ber mån a el. 
N:o 905 G. O. - 'fi ll ståncl för en verkmästare f<·>'m Berliner 

::\Iachinenbau Aktien Gesensehaft att fiir angifvet ändan tål 

beträda Carlskromt varfs område. 

N:o 90G G. O. - Kanonbåten Sbiggalds expedition skall upp

höra och kanonbåten förläggas i l:a beredskap. 



Okt . 

G. O. 1902. - XXXYII!. 

18. N:o 908 G. O. - Fastställelse i\ moLleller till uniformsper

sedlar fö r manskap vid kustartilleriet. 

N:o 809 G. O. - Fastställ else i\ uniform för officcrsvolontär , 

som innehar manskaps gracl vid kustartilleriet. 

N:o 911 G. O. - Sammansättning af och mcdgifvamle att 

bilra lwit unifonn vid besök i tjcnsten i varma klimat. 

N:o 912 G. O. - Kanonbåten Svcnsksnncl skall den 31 den

nes vara för lagd i 1:a beredskap. 

20. K:o 913 G. O. -- Fastställelse å mocleller till yrkesbetcck

ning:u·, graclbetcckningar, kompetenstecken och uppmun trings

tecken fö r manskap vid sjömanskåren. 

N:o !!14 G. O. - Fastställelse i\ modellllr till yrkesbeteck

ninga r, gradbeteckningar och kompetenstecken för manskap 
vid kustartilleriet. 

21 . N:o 917 G. O. - Fastställelse å formulär till •Förteckning 

öfver beväriugsmiln, hvilka utan anmälclt laga förfall u tc

blifvi t från insttillclse till tjenstgöring >. 
N:o 918 G. O. - Kanonbåten Svensksund skall bogsera pan

sarbåten Tirfing till Finnboda slip m. m. 
22. N:o 819 G. O. -- Löjtnant C. G. A. Lcwen haupt skall tjcnRt

göru å Carlski·onu varf och reservlöjtnant C. II. Boustedt å 

Stockltolms yarf. 

24. 

N:o !)'20 G. O. - Kommendörkaptenen O. G. R von Feilit

r.en och majore n C. G. Ahlborn skola för skjutningars verk

ställande i Carlskroua stå till rnarinförvaltningens fö rfogande 

friin och mecl den Hi November. 

.Y:o 923 G. O. - i\Ieclgifvande för 9 kadcttnnclerofficcrarc 

att efter genomgången sjöofficerscxumen bära underlöjtnants 

uniform. 
N:o 925 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant E. Fagerlin els 

anhållan om ett års tjenstlecligltet för utrikes sjöfart. 

N:o 926 G. O. - Bifall till underlöjtnanten v id kustartille

riet E . E. Rudbergs anhållan om utrikes tjcnstledighct elen 

30 Oktober till den 8 November. 
K:o 928 G. O. Instruktion för chefen å kanonbåten Svensk-

. sund. 
K:o 931 G. O. Bifall till kapten T. A. Nissens aubållan 

om tjenstleclighet den 211/Jo- 8/u. 
N:o 83B G. O. - Besättningslista för pansarbåten \Vasa. 

N:o 934 G. O. - Kuptenen G. JT. Lidbeck och kommcJH]ör

kaplenen A. B. Jucl skola, den förre från elen 27 dennes oeh 

elen senare från elen 3 Kovcmbcr stå ti ll marinförvaltningens 

fö rfogande. 

Okt . 

Nov. 

G. O. 1902. - XXXIX. 

24. N:o 935 G. O. - Löjtnantemu J. O. Wallenberg, A. G. Jo

hanR~on OGh J. s. Svinhufvurl samt in geniör n. J. Kilsson 

kommenderas å punsarbåten W asa. 

25. N:o 937 G. O. - Kapten E. Hägg ,;kall i stället för pennit

te ralle kaptenen T. A . .:'iissen vara chef å ångfartyget Sköhl

mön. 
N:o 938 G. O. - Konteramiral J . Hägg skall för s~irskildt 

uppdrag inställa sig i Stockholm elen l November. 

27. 0:o 940 G. O. - Öfveringeniörcn för •Undersökning för Mä

htrens reglering > Brome må från sjökurteverkct utbekomma 

en del originalmätningskartor öfvcr iUäl::tren . 
.Y:o 9-ll G. O. - Bifall till öfverste C. O. Sylvamlcrs anhål

lan om tjenstleclighet den ""/10- 3/ll. 
N:o 942 G. O. - Kapten C. F . W. Riben och reservlöjtnant 

C. H . Boustedt komm eneleras å i l:a beredskap liggande ka

nonbåten Rota. 
N:o 943 G. O. - Delar af en 45 cm. torped M/93 må såsom 

undervisningsmateriel medföras å korvetten Freja. 
N:o 94.5 G. O. -- Kanonbåten Rota ställes uneler en tid af 

omkring 8 dagar till varfschefens i Stockholm förfogande för 

tran,;port af diverse materiel till Fårösund. 
2!}. N:o 9-±7 G. O. - Kanonbåten Svensksund skall öfverföra ett 

parti röksvagt krut från Carlskronu till Stockholm m . m. 

N:o 949 G. O. - Bifall till underlöjtnanten i flottans reserv 

T. E. Berggrens anhållan om ett års tjcnstledigltet för utri 

kes sjöfart. 
31. N:o 950 G. O. - Faststiillelse å modeller till cmblPm t ill 

utmärkande af de särskilda underofficersstaterna inom flot

tans underofficerskår. 

,, 

1. 

N:o 950 G. O. - Fastställelse å modeller till emblem till 

utruärkande af dc 8ärskilda underofficersafdelningarna vie! 

kustartilleriet. 
N:o 953 G. O. Pansarb>ttcn Oden skall förläggas under 

reparation. 
:\:o 954 G. O. Besättningsli~tor för l:a klass pansarbåt 

och logementsfartygen Stockl,olm och Vanadis, förlagda vid 

stationen för beväringsöfningar. 
:\:o 958 G. O. - Pl::tcering af nyutnämnda officerare å Carls

krona station samt inställelsetid för dessa d01·städcs. 

:\:o 9GO G. O. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 

~:o ~IG2 G. O. - Tillägg till instruktionen för chefen å ka-

nonbåten Svcnsksnnd. 



Nov. 

" 

" 

" 

" 

" 

G. O. 1902. ~ XL. 

1. N:o 963 G. O. - Order att kurs för 1:a klass sjömän af mi
nörafdolningeu skall i år afslutas inom utgången af Decem
ber månad. 

3. 

" 
4. 

N:o 964 G. O. ~ Order till kapten G. T. Kraak att i egon
skap af marinattache afresa till Berlin. 
N:o 965 G. O. ~ Fartyg som skola ingå i beväringsafdelnin
gen; tid för befälstecknens hissande; afdelningschefens stab 
etc. 
N:o 966 G. O. ~ Kommendörkaptenen af 1:a graden H. G. 
Lagercrantz skall vara afclelningschef för beviiringsafdel
ningcn. 
N:o %7 G. O. -- Chefer å beväringsaftleJningens fartyg. 
N:o 9G8 G. O. ~ Kommendering af officerare å bovllringsaf
dolningen. 
N:o 970 G. O. ~ Bifall till reservlöjtnant C. L. Schollins an
hållan om ett års utrikes tjenstledighet för sjöfart. 
N:o 97::1 G. O. ~ Chef af kaptens grad å 1:a klass pansar
båt, förlagd vid stationen för beväringsöfningar, skall ej hålla 
eget bord. 
N:o 974 G. O. ~ Försto bataljonsläkaren A. Rudbergs tjenst
göring i marinförvaltningen skall upphöra. 

7. ="!:o 979 G. O. ~ Korvetten Freja skall besöka Guadelopo i 
stället för Barbados. 
N:o 980 G. O. ~ 1\Ieclgifvande för chefen för kustartilleriet 
att utan himler af gällande reglenwnten uppflytta 1:a, 2:a och 
3:e klass kustartillerister till närmast högre tjonstbarhets
klass. 
N:o 981 G. O. ~ Ändradt formulär till inskrifningsbok. 

8. N:o 984 G. O. ~ sekreteraren G. E. Ditlring skall tjenst
göra såsom stabssekreterare i afdelningschefens öfver bevä
ringsaftleJningen stab. 
N:o 985 G. O. ~ Order att tjenstemän vid civilstaten från 
Carlskrona station skola tjenstgöra såsom fartygsintendenter 
å logementsfartygen Stockholm och Vanadis. 

10. N:o 987 G. O. ~ Titl för befälstecknets hissande å pansar
båten Wasa samt tid för inmönstring. 
N:o 988 G. O. ~ Instruktion för chefen å pansarbåten 
W asa. 
N:o 989 G. O. ~ Marinförvaltningen skall förordna å Carls
krona varf tjenstgörande officerare att leda och utföra prof· 
skjutningar med pansarb[tten Wasa. 

11. N:o 990 G. O. ~ Fastställelse å kap. 5 »Klädsel och utmär
kelseteckens bärande> af reglemente för flottan, del III, kust
artilleriet. 

Nov. 11. 

l :Z. 

13. 

14. 

15. 

17. 

" 

G. O. 1902. - XLI. 

N:o 991 G. O. ~ Bifall till undoroffiecron af 2:a gmdcn :\ils
sons anhållan om 4 månaders förlängd tjcnstlcclighet för 
tjonstgöring vid den fransk-skantlinaviska expeditionen för 
umlersökning af do högre luftlagr en. 

N:o !192 G. O. - Bifall till komrnetHlUrkaptencn ::'\. A. Telan
ders anbållan att under honom beviljad tjom;tlodigbet don 
18/~t -- 10/12 få vistas u ~,om riket. 

N:o 993 G. O. ~ Torp()clbåten Orkan skall n1stas OL:h afgå 
till Carlskrona; k~pten E. TT ägg sk~!] vara chef; tid för lJC

fälstocknots llissamlo etc. 

K :o 995 G. O. - Bifall till sorgeauten vid kustartilleriet A n
dorstJons anldtllan om tjenstloclighet den 15/u 1902~'/" 1903. 
N:o 99G G. O. ~ En af pansarbåten Niords 25 cm. kanonor 
må för skjutprofs anställande uttagas ur fartyget. 
N:o 9fJ7 G. O. ~ C!teE och sekond å pansarbåten Tapperhe
ten; tid för deras inställelse i J\Jalmö. 
N:o 99S G. O. ~ Uppbördsskepparen, uppbönlstimmcrman
nen och 8 umlorofficerskorpraler, maskiniststaton, skola don 
17 dennes inställa sig i ~[almö för tjenstgöring å pansarb{t
ton Tapperheten. 
N:o 999 G. O. --- Tillstånd för löjtnant K. Noren att emr,t
taga or.h bltra dansk medalj för räddning af dnmlmande. 
N:o 1001 G. O. Instruktion för chefen å torpedbåten 
Orkan. 
J'\:o 1004 G. O. Sjökadetternas praktiska utbildning till 
:;ji\s skall sommaren 1D03 förläggas till pansarbåtarna Odrm 
och ?\ionl samt korvetten Freja. 
N:o 1006 G. O. ~ Bemyndigande för stationsboblhafvaren 
i Carlskrona att till chefen för Carlskrona grenadierregcmcnto 
utlenma militärspeciaL 
N:o 1007 G. O. ~ Tillstånd för f. d. löjtnanten A. Tl·äg{mllt 
att såsom passagerare Iml<lfölja torpedbåten Orkan till Cm·ls
krona. 
:\:o 1008 G. O. -- Xnd ring i logementsfartyget Stocldwlms 
bestyckning. 
N:o 1009 G. O. -- Byggmilstaren G. A. Ingelman skall för 
snrskildt uppdrag ställas till marinförvaltningens förfogande . 
N:o 1010 G. O. -- Tillsti\nd för en del officerare m. fl. att 
emottaga och bära clanslm ordensdekorationer. 
:\:o 1012 G. O. ~ Bifall till reservunderlöjtnant G. Il ed· 
bäcks anhållan om två ånl utrikes tjcnstleclighet. 
N:o 1014 G. O. ~ Löjtnant C. R A. Gustafsson skall i stället 



Nov. 

" 

" 

" 

G. O. 1902. - XLII. 

för löjtnant C. F. Tamm under dennes sjukdom tjenstgöra :\ 
kanonbåten Svensksuml. 

18. N:o 1016 G. O. - Fastställelse å modell till emblem för en 
dol lotsverkets personal unrler tjenst.göring vid kustsignal
väsendet. 
N:o 1017 G. O. - Tillstånd för löjtnant G. P. Reinius att 
kopiera i sjökarteverket en mätningskarta öfver angifven del 
af Söderarmsleden. 
N:o 1018 G. O. - Assistenten Wallen må meclfölja uneler 
kanonbåten Svensksunds expedition i Skagerak. 

21. N:o 1023 G. O. - Kommendering af underofficerare, mf\
skiniststaten, att närvara vid byggandet af pansarbåten Man
ligheten och torpedbåtarne N:ris 83 och 85. 
N:o 1025 G. O. - Kapten G. R. Starck skall under högst en 
månad ställas till marinförvaltningens förfogande. 
N:o 1027 G. O. - Bifall till unelerofficeren af 2:a graden 
Olssons anhållan om 5 månaders tjenstledigbet för genomgå
ende af kurs i elektricitet. 

22. N:o 1029 G. O. - Diroktören grefve E. II. A. Mömer skall 
såsom kronans ombud närvara vid besigtning af pansarbåten 
Tapperheten. 

24. N.o 1032 G. O. - Bifall till kapten S. A. K. Natt och Dags 
anhållan om le<lighet från lärarebefattningen i sjökrigslJög
skolan . 

25. N:o 1033 G. O. - AfdelningschcJfon för beväringsafdelnin
gen, kommendörkaptenen H. G. Lagercmntz skall afresa till 
Carlskrona för öfverläggning om afdelningens förläggning, de 
värnpligtiges öfvande m. m. 
N:o 1034 G. O. - Genoralmajor A. F. Centervall skall af
resa till Carlsberg för att öfvervara skjutningar mot pansar
torn. 
N:o 1037 ti. O. - Tillstånd för kustartilleriet tillhörande 
elever vid krigsskolan att efter goclkänd officersexamen biira 
underlöjtnants uniform. 
N:o 1038 G. O. - Torpedbåten N:r 81 sjösättes den 2B 
dennes. 

27. N:o 1041 G. O. - Tillstånd för en del officerare att emot
taga och bära danska ordensdekorationer. 
N:o 1043 G. O. - Bifall till öfverste C. O. Sylvanders an
hållan om 3 veckors tjenstledighet. 

28. K:o 1044 G. O. - .Kommendörkaptenen G. af Klint skall af
resa till Kristiania för att under omkring 14 dagar fortsätta 
gemonsltmma arbeten med norska marinens generalstab . 

Nov. 

Dec. 

G. O. 1902. -- XLIII. 

28. N:o 10~5 G. O. - Fastställelse af ändringar till reglemente 
för flottan, del I oc:!t 11. 
1\:o 104G G. O. - Orcler till kapten G. T. Kraak att i ogen
skap af marinatt.ache qvarstanna i Berlin så länge som för 
utförandet af honom gifvet uppdrag må anses behöfligt. 

1. N:o 1054 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant E. \\'. Tom
ströms anhållan om ett års tjonstlodighet för u t rikes sjöfart. 
.l\:o 1056 G. O. - Löjtnant C. A. G. Braunerhielm skall 
tjenstgöra å pansarbåten ',\'asa i stället för insjuknade lö;jt
nant J . S. Svinhufvud. 

3. N:o 1059 G. O. - Kapten A. Odetberg skall vara chef å i 
första beredskap ligganrle kanonbåten Vordande . 
N:o lOGl G. O. - Kommendering af fartygsintendenter å 
logementsfartygen Stockltolm och Vanadis. 

4. K:o 10G5 G. O. - Tillstånd för manskap, som på frivillig
hotens väg uttagas att vid jul och nyår biträda vid utdel
ning a[ telegram, att bära af telegrafverket tillhandabållet 
igenkänningstecken. 
N:o 1067 G. O, - Rosorvumlerlöjtnantema A. IV. Johansson 
och J . E. T. Österberg skola den 7 Januari 1803 börja ge
nomgåcnrlo af repititionsknrs. 
N:o 1068 G. O. - Den till nybyggnaLl vid floHans varf i 
Stockholm anbefallda undervattensbåten skall tillhöra 3:e far
tygsklassen och Stockho!ms station, bära namnet Hajen samt 
stflndiga tecknet V . . J. D. 
~:o 1070 G. O. - Löjtnanten grefve R Cronstedt skall umler 
kapten C. C. Engströms sjökommemlering tjenstgöra o;i\sont 
äldste artil lerioffice r i Cadskrona. 

(j. N:o 1072 U. O. - Öfvorstelöjtnanten K. W. Wirgin skall af· 
resa till Göteborg för att taga kännedom om Elfsborgs kust
artilleridetachements förläggning m . m. 
N:o 1073 (':}, O. - Pansarbilten \\'asa skall oftor afslutmlc 
prof afmönstms oclt förläggas i 1 :a boreds lm p; pansarurt.tcn 
skitll ing>t i boväringsaf<lelningen don 5 Januari UJ03. 
N:o 107 J G. O. - Instruktion för afdelniugschcfen [t bcvii
ringsafclelni n gen. 

8. N:o 107B G. O. -- Marinigeniören K. E. Rundgren itt:'t a.f 
varfschofen i Carlsicrona beordras för angifvet ändamål till 
Stockholm. 
N:o 1079 G. O. -- Beväringsafdolningens fartyg skola ej vara 
salutpliktige under den tid de äro förtöjda invid Ondskrona 
var f. 

8. ~:o 1081 G. O. - Tillstånd för kadetten :'\:r 72 Akonnan 
att under utrikes tjenstleclighet bära uniform. 



De e. 

" 

G. O. 1902. -- XLIV. 

10. N:o 1034 G. O. - Bifall till kapten II. \Yijks anlddlan om 
utrikes tjcnst.ledighet den 2L/1' l !J02 - 11 /t 1003. 
l'\:o 1085 G. O. - Orcler til l chefen å kanonGåten Svcmsk
snnd att efter vid Linclholmen byggdt ballongfartygs besikt
ning emottaga detsamma, bogsem tlet till Nya varivet och 
derstädes förtöja detsamma för vintem. 

11. N:o 1088 G. O. - Uniformsbestiimmelser för marinläkare
kåren. 
N:o 1089 G. O. - Löjtnanten vit! kustartilleriet K. O. Leon 
sknJ l eldtaga i dssa arbeten vid telegrafverkets ve rhUiller 
im1evarande v inter. 
N:o 1090. -- Angfartyget Skölllmön skall afmstas och npp· 
läggas. 

12. l'l:o 1mn G. O. - Bifall till löjtnant B. G. von F ieandts an
hållan om utrikes tjenstledighet den 21 /12 1 002- 1'/' 1::JQ:\. 

15. N:o 1095 G. O. -- Torpedbåtarna Virgo och Mint skol1t för
läggas i första beredskap . 
:\:o 10D7 G. O. -- Tillst.åncl för kommelHlörkaptenen H. G. 
l,flgercrant?., kaptenen grefve L. P. Hamilton och löjtnanten 
J. B. J\Iaijst.röm att emottaga och bära ryska ordenstecken . 
N:o 1100 G. O. -- Bestiimmelser angående eventuell öfver
tiyttni ng ar personal från Cnxlskrona ti il Stoddwlms station. 

lG. N:o llOil G. O. - Bifall till löjtnau t L. Stackells anhåll an 
att uneler tjenstlouighet få vistas i Finland. 

17. ~:o 1104 G. O. - Löjtnant A. G. Johansson skall ställas till 
stat ionsbefälbafv:wens i Stoekholm förfogan,]e för att t.jeust· 
giim såso m marschbefälhafvare . 
N:o 1105 G. O. - Order att nu pågående kurs för 3:e klass 
sj,~nl~ln af matrosrtfdelningen i exercisskolan må afslutas till 
den l Februari HJ03. 
~:o llOG (T. O. - Onlor angi\ewle u ttagning af ekonomindin 
af värnpligtige, som inrycka den 9 Januari EJ03. 
N:o 1108 C,. O. -- TiesWmmelser angående hegagn:mde af 
handskar till nuifonn för underbefäl och manskap. 

18 . .N:o 1109 G. O. - Bifall till chefens å pansarbåten Tapper
heten, kommeiHlörkapton S. von Konmys anllållan om 14 
dagars tjenstlecligl1et. 
:\:o 1110 G. O. - Bifall till kapten G. I-I. Lidbecks anhåll an 
om 14 da.gars tjensllecligbet. 

~0 . N:o lllfi G. O. -- Kapten A. D. C. J. Lagercrantz skall vara 
:llljntant hos ai'delningscliefen och embarkera :\ pansm·båtcn 
]) ristiglleten. 

Dec. 

G. O. 1902. - XLV. 

20. K: o 1118 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant O. Gcmandts 
anhftll:m om ett års t.jenstledighet för ntrikes sjMart. 
N:o 1121 G. O. - Bifall till resorvunderliijtnant R. H. The
Jens anhållan om utrikes t.jenstlcclig!Jet för sjöfart. 

22. N:o 1122 G. O. - Or1.ler angående anordnande a[ kurs fiir 
personal vid lotsverket för tjenstgö:'ing vid knstsignalvä· 
sond et. 

23. N:o 112± G. O. - Entledigande för lmpten S. A. l\:. :-\att oeh 
Dag att vara 1ärare j nlarjuorgani~8.tlonslär& vjd sjökrigsl1ög· 
skolm1. 

BO . 

" 

N:o 112;, G. O. - llaststäl lelse å nnclervisningsprogram vicl 
sjökrigshögskolan i torpcellära och m inhm. 
N:o 1135 G. O. - Bifall till reservunderlöjtn:mt E. F . lians· 
sons anhållan om tjenstledig!Jet för utrikes sjöfart den '/1 
190i3- 31 /u 1805. 
i\:o 113G G. O. - Resolution å reservunderlöjtnant J. C. 
Holmgrens anhi'tllan om 3 års förläng<l tjcnstledigllet fiir ren
ställning i c!Jilcnsk iirlogstjenst. B1fallen till och med den 
01 /u 1905. 




