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Utflrag ur generalonler och ämbetssln·ifvclser 

för år 1903. 

Jan. 2. N:o 2 G. O. - l\if\rinläkf\restipcndiatcrna \Virlstr:md och Tlnlt 

s kob und e r an g ifna tider tj li.n ~lgöm vi<l fitoekJ,olms s tati on. 

N:o 3 G. O. - Kaptenen grcfve 1\. \ Vac htmeiHtc r skall, med 

bibehållande af sin tjiln s tgörin g i fi ottf\ns stab tills vidare 

tj li ns tgöra i lotc:sty relsen. 

:\:o 4 G. O. - JZaptenerna grcfve Lc\l·enhaupt och Bergman 

skola tillsvi<lare vam adjutanter h os resp. vadschefer i Carl s

krona och Stockliolm. 

n. :'\:o G G. o. -- Vi ceami m! Klintberg ocli komm C11Llörkaptc n a[ 

l<lint skola för Riirskihlt nppdra gR nUörande afreF;a till Kri

;; ti:mia. 
ö. N:o 7 G. O. - lngeniör Akenn a rlc skall stälbs till nHtrinför

valtningcns förfogande i och fiir sJ uthesiktning af pansarbå

ten TapperhPLen. 
N:o JO (+. O. - kvcnska hydogrn.fbkct-binlogiska kon11nissin· 

ncn m:1 nndcr ;mgil'vL'H tid ombord i't ka nnnb:Tlen H1·e nsksu1Hl 

ansLUlla fiirsiik 1ned strii lt lmiitni ng ete. 

7. :\:o 12 n. O. -- Hcfitlhafvamle ttmiralon, clwfcn för h1 star · 

tillcriet, cheferna för knstartilleriregcmcntena och kaplcm'n 

frih erre Sparre s kola fr:"tn den 2B Rfttnlnantrll!ia i Stockliolm 

för öfverll.lggning om vissa frågor rörand e kustfil~tnin ga rnas 

bevaknin g etc. 

:\:o 13 G. O. - Logementsfartygen Stoc:k holm och Yanaclis 

skola den 8 denn es vara [tirlag<la i l :a beredskap med l ws~Ht

nin garna komm en derad e till Car l,;krona iitation~bdiilJ, af \'ares 

förfogande. 
~J. N:o JG G. O. - Torpcclin gcniöre n Elmq1·i~t Rkall stii llnH till 

ma rinförya llnin gens förfogand e för öf1·c rvakando af vi~~a ar

beten [t punsarbitten Tapperheten. 

N:o 21 G . O. - Logementsfar tyget Stockholm skall tills vi

dare tillh öra beväringsard elningen : bcfiil steclmet skall hi ssas 

rl en 10 dennes. 

1\:o 22 G. O. - Samtliga till allmän tjäns t inryeldtt vän~

pliktiga, mecl unelantag af militiirarbctarc och vissa ekon omi

mtin, skola öfvaR å bcvl.lringsafrl clningcn. 



Jan. 

,, 

" 

,, 

" 
,, 

" 

, 

" 

G. O. 1903. - II. 

10. K:o 23 G. O. - Besättningslista för pansar!J:lten Tapper
h eten. 

K:o 25 G. O. -- Kapten \Yijk skall tillfälligt tjänstgöra i flot
tans stab. 

N:o 26 G. O. - Kapten Palme skall närvara vid samman· 
triidena ::tf inskrifningsniimmlcn för Stockholm~ stat!::~ rnllfu
ringsområde K:o 45. 

N:o 29 G. O. -- J\Ia rinlillmrcstipeiHli aten Sjöberg skall fr:'"tn 
och med den 15 dennes tj iinstgöra å logements fartyget Htoek
holm. 

K:o 30 G. O. Logementsfa r tyget Vanadi:; skall förlägga.s i 
l:a beredskap. 

K:o 31 G. O. -- Bi hl! till kaptenen yid kustartill eriet l l u s

bergs a.ull ållan orn utrikes tjänstledighet. tlen 11 -24, denn es. 
12. .t\ :o 38 G. O. -· Nu pågäende kurs Yid sjöhig.c; hiigskob n 

skall afsluta~ den 25 instunda nd e April. 

N:o 30 G. O. -· Logeme11tsfmtyget Va.nadi s sk a.l l f!"tttl och 
m e<i ](j ställas till afJelningschefell s för beviirin gsal'de lnin · 
gen förfoganJa; besiittnin gs li t~ta. 

15. N:o 42 G. O. - Bestii1n melser för uppflyttning af manska.p 
vid kustartillerie t. 

"lG. N:o 44 G. O. - Kommendörkapten Lindberg oeh kaptenen 
vid kustartill eriet \\"rangcl skola t ills vidare vara himre vid 
sjök rigshug,.;kolan res pe ktive marinorganisations lära och 
kus tfästl1ingslära. 

N:o 42 G. O. - Till s tånd Cör kaptenen friherre Gyllenkrook 
att emottaga och bänt prenss is ka krononl ons 3:e klass. 
N.o 4G G. O. -- Bifall t ill re:;ervunderlöjtnant J oi1an sso ns 
ll.ul,ftllan om tre år~ tjiinstlcdighet fur utrikes sjöfart. 
.i\:o 48 G, O. - l\Jru·inhikare:;tipcndiaierua Segcrstcdt oc h. 
Hammarström skola fortfarande tjänstgöra vid Oarbkrona 
sta tion. 

17. ?\:o 49 G. O. - Ordförancle i inskrifningsniimnder för sjö· 
man shus innevarand e å r. 

K:o 50 G. O. - Instruk t ion för chefen :1 pan~arh<'tten Tap· 
pcrheten. 

N:o 51 G. O. - Marinförvaltnin gen skall förordna vid var f· 
vet i Oarlskrona tjänst~u rande offteerare att leda oeh utföra 
profskjutningar med pansarbåten Tapperheten. 

, N:o 54 G. O. - Hyd rografislm· biologiska komllli ss ione ns 
a.ssistent \<Vallen samt trå lmästa.ren Ande rsson må medfölja 
kanGnbåten Svensksund under angifven tid . 

19. N:o 56 G. O. - Under byggnad vid Oarlskrona va.rf varande 
bevakningsbåt skall bära n amnet •Carl Edholm. > 
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G. O. 1903. - III. 

K:o 57 G. O. -- Order angåcn<le uttagning för flottan af vilrn
plik t i ge tillhömmle sjömans h u s. 
X:o !i4 G. O.- Bi fall till reHervunderlöjtnantGrayenhorst·Lövcn
~ticrnes anhållan om 2 lhs tj~lnHllcdighet för utrikes sjöfrnt. 
:\:o ()5 G. O. - J\Janskap Yid Kungl. flottan, som blifvit ho· 

m'tdrvlt nJe<l svänlsmedalj. 
N:o GH G . O. - Bifall till kon1n1eJHlörkapten Lannen.;ticrnas 
an!Jållan om ntrikes tjiinsilcdighct den 5-:21 Februari. 
~:o 70 C-T. O. - Order fiir ka.pten Kraak att egenskap af 
marinattach6 afrmm till 1-':t l'eter::~bnrg. 

i\:o 71 G. (). - In~truktion för kapten Kraak egenskap a[ 

n 1 a rinaitaelH". 
1\:o 72 G. O. - Demyndi)!andc fiir stationsbefiil hafvarcn i 
Carlskrona att vitltaga Rllliirre iindringa r i besilttning~li:;torna 

fiir bel·ilringsaf<lelningcn~ fart~·g. 

:\:o 74 G. O. - Bil'a.ll till unelerlöjtnanten vid kuHtartill erict 
:\~·Rtröms anh[tllan att mtill nt)!ången af ;h 1903 ftt viHta.s i 

England. 
S :o 75 G. O. - J,edamöier i för besiktning af pan,;arbåtcn 
Tapperheten förordnad niimnd må åtfölja pansarbåten till 
O:t rl;,;krona. 
:\:o 78 G. O. - Mariningenjör ~\kcrmark skall me<l hibehål· 
]ande af sin befattning o<ibom fart~·gsingcnjör intrilda i be' 
siktningsnämnden för pans:ubttten Tapperheten. 
N:o 7}J G. O. - En ingenjör ot:h åtta man fn1n Kockums 
yerkHta<h;bolag ruå på IJolagct~ beko~tnacl medfölja pansarb[t · 

Len Tapperheten till CarlHkrona. 
:\:o t-:4 (-f. O. ·- Order an~·åcmle antagning af extra kadetter. 
1\:o 85 G. O. -- Order angc1.ondc tider för flottans och ku~t· 

ar tilleriets lJevMings inryckning. 
N:o t\8 G. O. - Af::;lag å bevllriugsmannen N:r 4;1n3/o< !'llag· 
ntJ:::sons anhållan om t vtt mtllladen; tjänstledighet. 
:\:o 91 G. O. - Kapten Tol!Ht6n skall den 1 Februari afpol· 
letteras från pansarh:llcn 'l'appe rheten. 
:\:o 92 G . O. - Byggmiistaren friherre Sparre skall den 2 

Februari inställa sig i Htockholm och anmäla Rig hos öfl"er· 
direktören oeh chefen för mariningenjiir~taten. 
N:o 93 G. O. - Be~tiimmel~er angående ntsklinlming vi<l 
lllarketenteri rörelsen å flottfins och kustartilleriets förlägg 

ningHortcr. 
:\:o ~14 U. O. - Fartyg, officerare och besättningslistor m. 111. 

till [u·et~ sjömätningar. 
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G. O. 1903. - IV. 

3. N:o 103 G . O. - Mariningenjören Knös ställes till mm·inför· 
valtningens förfogand e såsom sakkunnig vid pansarbåten Tap
perbetens besiktning. 

5. N:o 108 G. O. - Fastställelse af ,p_ M. för kustsignalstatio
n ernas personal ang{wnd e skötsel och vård af te lefonma
te ri el >. 

" 

ö. 

D. 

10. 

,, 

13. 

16. 

17. 

18. 

l D. 

~ : o lOD G. O. - Marinläkarestipendiaten Asklin skall bi
träda in s krifningsnämncl en inom Hernösands sjörullförings
onJråd e. 

.:'\:o 110 G . O. - Order om utstr;ickt expeditionstid för pan
sarbåten Tappe rheten. 

K:o 111 G. O. - Order att bogsera flottans ballono·fartvo
från Lindholmens mekaniska verkstad till n n , varfvet ·" 

N:o 113 G. O. - Kapten E. Wahlberg skall .tjän stgöra å pan
sarbåten Trtpperheten i stället för insjuknrtcle kaptenen Hägg. 
N:o 116 G. 0- - Pansarbåten Tapperheten s kall efter rtfslu
cle prof afrustrrs, afmönstms och förläggrrs i bt beredskap. 

N:o 117 G. O. - Order O lll fördelning af läroämnen lJl:tncl 
till extnt kad etternas öfningar afseddrr officemre . 

K:o 118 G. O. - Kommendering af mrrrinläkarest ipen<liater 
till biträden åt inskrifningsnämmlema inom Malmö, Uad,.; 
krona och Stockholm s sjörulUöringsolllråden. 

N:o 119 G. O. - Kapten Starc:;: skall afresa till i:ltockh olm 
för att biträda Ku ngl. marinförvaltningen i fdtgor rörande 
kompasser. 

K:o 120 G. O. -- Kapten en Lidbeck skall under lmptenen 
Gnldrts sjökommendering tjänstgöra i Kungl. marinförvalt
ningen. 

N:o 121 G. O. - Reservunderlöjtnant .Edson skall afpollette
ras från logementsfartyget Stocklwlm . 

N:o 123 G. O. -- Marinläkarestipendirtten Hult skall under 
angifven tid tjänstgöra å Stoekholms station. 

N:o 127 G. O. - Tilhigg till instruktion för chefen å kanon· 
bäten Svensksund. 

N:o 129 G. O. - Beorclrrtnde af officerare att närvara vid 
sammanträdena af inskrifningsnämndema inom vissa rullfö
föringsområclen. 

N:o 130 G . O. - 1'illstånd för kaptenerna friherre Gyll enkrook 

och de Champs att emottaga och bära fmnska Hedersle
g ioneu. 

N:o 135 G. O. - Bifall till reservofficersaspiranten Tull st röms 
anhålhn om tjänstleclighet från den l:e Mars till den 1:e Ok
tober. 

G . O. 1903. - V. 

Febr. lD. N:o 137 G. O. - J(omrnenclörkapten A.nkarcrona ~krtll del -

" 

taga i laml~~tormskounnitteens arbeten. 
K:o 139 G. O. -- l<'astsUtllelse å ritning till 15 cm . halfpan
sargranat 2Yl/U3 med kapp. 

23. N :o Hl G. O. - .\Iedgifvrtmle för varfscbcfen att beordr:t 
komm encl örkrrpten en Ekeluncl och to rped ingenj ör Arsenius rttt 
afresa till Eskilstuna för angifvet ändamål. 

2±. 

27. 

28. 

" 

.:'\:o 142 G. O. - Anrlriug i kanonb,l.ten Ed drts bestyckning. 
N:o 1±3 G. O. - Torpedkryssaren Örn en skall fö r!Liggrts un
der repa rati on. 
N:o H4 G. O. - Extra ingenjören Ebtröm skall placems å 
i:l !ot: kh olm s stat ion 1ned tjtinstgöring i marinförvaltningens 

i ngenjörafrle lning. 
N:o l41j G. O. - Bifall till kt:ptenen Hydströms anhållan att 

nn<lcr tjänstledigbet 2--21. l\Iars få v istas utom de förenade · 
rikena. 
N:o 151 G. O. -- 'Rekrytskolans y rkesutbildningskurs för 
s juk vi\rdare> vid flottans ~juklms i Carlskrona må utsträ ckas 
till den lö Augu sti. 
N:o 152 G. O. - Heservunderlöj tnanten Isberg inkallas till 
tjäns tgörin g från och med den 1 instundande Mars. 
N:o 15:3 G . O. - Amiring i instruktionen för clwfen å kor

vetten F reja. 
N:o 1ö8 G. O. - Reservunderl öjtnanten F . K Berggren och 
I. :\. . Bach6r skola inställa sig den 15 nästkommande Ap ril 
vid flottans s tation i Carlskrona till repetitionsöfni ng samt 
resc rvnncL;rl öjtnantema O. J. Dy berg och L. P. Bergman den 
lii ni.istkommande April till repetitionsöfnin g, den förre virl 
\ ' axholms kustartilleriregemente i V axh olm och elen senare 
vid Carlskrona kustartilleriregemente i Crtrlskrona. 
N:o 159 G. O. - Torpedingenjören Elmquist skall ställas till 
m:t ri uförvaltningens förfogrtnde för uppgörande rtf vissa rit

ningar till Hrtj en. 
N:o 160 G. O. - 1. NedannUmnda fartyg skola ru stas: kon'et
ten Freja för att d en 7 nästkommande i\laj kmma utgå på 
omkring 4 rruinaders exped ition m ed kadet ter frctn Kungl. 
sjökrigsskolan samt mimskap tillhörande matrosafd elningens 
rekrytkurs . 

2. Öfningssk eppen Najaelen och Jarmmas samt öfningsbrig· 
gen G ladan för rrtt, utgörand e en afdelning, skeppsgosseafd e l
ningen, kunna den 15 nästkommand e Maj utg;l på omk ring 
4 månaders expedition med skeppsgossar, skolande fartygen 
från början af April och intill tiden för deras utrustning s tä!, 



G. O. 1803. - VI. 

la~ till station:;bcl'~lltdvarcn:; i Carl~kronn. fOrfogande för 
skeppsgossarnos förberedande ö[ningar omlJOnl. 

3. Kn.scrnl'artygct No)Tköpiug oc-lt logementsfartyget ='lor
dcnskjöld ~;amt ö[ningsbriggcn Falken fi\r n.tt kunna från or h 
mod don 15 nästkolllmande l\Iaj under o1nkring 4 månatler 
mwändas för skcppsgossarnes öfyrmde, skolande :\onlcn~kjöld 
och Ealkcn från börj(tn af April och intill tiden för deras ut
rustning stilllas till stationsbd>llhaf\'<U't'ns i Carlskrona Wrfo· 
gamle för skeppsgossarnm; förberedande öfningar Olllborcl. 

4. Kanonbåtm·ne Edda och Fnl för (ttt, jämte logclllcmt~
fartyget ::ltockholm och kanonh<lton Skag11l, utgörande en nf
rlelning, skjutskolcafdclningen, an1·Hndn~ från oclt 1ncd dl'n 
l8 nii~tkolllmanrle April Llll< ler 0111 kring 2 111ånadcr [i\ r Nk j nt
;;kolan:; iifningrtr, skohtmlc dotk ::Jkagnl fö r.~t efter af:;lul<Lmlo 
a[ ltär ncchtn urcder punkt 11 anbct(tlid expedition ingi't i af
delningen, !Jvarjiilllte 1:a klass lorp l'dbåten Komet under 
högHt 14 dagar Yid tic!, som, pftcr anmälan af afdelnings
chcten för skjnlskoleafdelniugcn till chefen för Kungl. sjii
för~varsclepartementet, framdelet! kommer att be,;Länl!nas, 
samt en bevakningsbåt och tlct antal tmgslupar, som af yn.r[:;
chefen i Ca riskrona pi't fört; lag af ufdelningsdwfen be:;tämmos, 
::;kolrt tilldelas skjutskoleafdelningon. 

5. Logomcntsfart~·get \'anaclis för att, j~imtc kanonhålen 
Unl, utgörande en afdelning, torpeclskoleafdclningeu, fn'\n och 
med den 6 nH;;tkorumantlc J nni under 0111 kring l' /" nu"tnad 
any>indas för torpedskolanN öfuiug:u, ln·mjiimto l:a kla~~ tor
pcdlJiUarne N:ritl !l, 11, Komet och :\loteor, 2:a klns" torped
håtame K:ris 75 od1 77, 2 bcvaknin:zsbåtar samt ett antal 
ångslupar och transportpråmar, som af yarfschefcn i Carb
krona, pi't för:;ln.g af aftlelningschdcn fi\r torpcdskolcaf<leluin
gen, be:;tiimmes, skola till<lelas torpedskolcafdelningcu, ~ku
lande doek kanonbåten l ' rd icke ing,'t i sa1nt toqwdJ,[tten 
Komet oeh en bevakningsbåt icke tilldela,.; afdelningeu förr 
än efter skjutskolan:; i punkt 4 omförm~Llda öfningar af· 
::;lutats. 

(). Korvetten flaga för att den 4 niistkomm(tndc Juli kunna 
ntgtt på omkring 2' /' m:"mn.dcrs expedition med mnu~knp till
hörande malrosafdeh1ingens rokrytknr::; samt med e:dra kn
tlcttcr, skolande korvetten fn'tn den l i'> uti~lkomman<lc .A pr il 
till och intill litlen för dess rnstning ::;tiillas till ~tation~be
fiilhafvarens i Carlskrona förfogande för förberoclaude öfnin
gar omborr] med man,.;kap tillhörande n;inmda rckrytknr::;. 

7. Kanonbåten AHhild mecl tre mimlrc ångslupar från 

G. O. 1903. - VII. 

Carlskrona station för att fr(m den 7 lJiistkommancle l\lnj nn
dcr omkring 4' /2 rnitnatlcr a1wiindas för rekognoRaring a[ mi
litärlccler, militärhamnar och miliWra ankarplatser. 

H. Kanonbåten fhcnsksuntl för att friin den 1 nä,.;tko mmnn 
de l\Iaj under omkring 5 månader öf1·eryak(t ordningen vid 
fiskeplatser å rikctR kuster. 

9. Chefsfartyget Drott för att vi1l tid, som fmmdclcs kom
mer aU bestämmas, födriggas i 1 :a beredskap utan torped
uppbörd. 

1 O. _\ngfartyget Skölclmön, lwilkct skall den 1 nästkom
mamlc ;\'[aj Yltl':l [iirlng<lt. i 1 :a heredskap med iJes>ittningcn 
kullllllelltlCrad till Ntalionshefiilha[y:uen:; förfng:J JH!e . 

11. 1\:anouh:Hcn Skagnl uf:lt 2::t klns;,; torpedb:ltnrue .\: ri ,; 
(iiJ, (ir>, ()7 oc!J /ö fiir att jUJnt0 kanonk'ttl' n Hota fri'm ti c n :27 
~\ pril o1nkring 12 dagar anv>indas för hdiilsöfningar. 

1 :J. IJandlllincfarlyget (;Lmilild för alt ju. m te it expedition 
nuandc l'ansarl>åtnrna ~\m. n, '.\'asa, Dri:;tigl!etcn och l'iita 
från den ~~ nästkommalille .\ pri l und e r 2 Jm1nadcr n tgiiraJJ
de en eskader, öfning~c~ka,lcrn, under lJcf<il a[ e n CHkadcr
chd atwtintlas fi\r Hignalskola11s öfningar oth tilbitupningsöf
niugar IIIC<l till allm:in tjH.nst inskrifnn. vämpliktiga fr<'Ln tillt
tan~ h:'vla stationer. 

13. l'ammrbåLarnc Tapperheten, O<lcn och :\iord, torped
kn·Nc;amc ()lacs Horn Ol'h l',.;il:mdcr fl\r att, jiin<lo i l'iireg:1-
C'J;de ptmkt omfönu~ilda pnnsari>:Uarna \ ran, \\'as:t, llri~tig
huten och Uöta utgömn<le en eNkader, CarlskruiJ:t lJel'ilrings
cNb1dn, nndor hefiil af en !J(igNtu l 1efiLl h af va re fri'm den 1; 
niistkonunande Juli till oelt med den~ dtirp:"t följande Aul!usli 
ttJJ viindas fiir fi\ rhcrcdamle lJe\'ii ri11gsöfn i JLgar !U Cd t i Il sjii
tjiin,;t inskrifn·1 viirnpliktiga, Nkoln.llllo i't pans:1rhåt:1rne Odon 
oth .\ionl jHJnl·;il kadetterna i Kungl. NjöhigNNkol:tJ JS .J-:c och 
5:c sjiikla::;~cr samtidigt öfvaN. 

1-1. Jagaren '\Iotle samt torpcdbåtarne Blixt, :\fcteor, Sljcr
na, Ork:tn, Bris, \'iwl, Yirgo och ~\lim för att, tillika 1nctl i 
fiircgtten<le punkt owCönnillda pansarutitar och torpt'tlkryssarc, 
ulgi\rande en c;;kader, kusteskadern, under befiil af en llögste 
!JcLilhafvare fdtu och med den 3 niisLkou,maJHic Augusti till 
oclt med elen :W därpå fö lj ande 1-:)eptembcr au viindas för sa m
öfning af stampersonal oclt till sjötjiinst inskrifna v~irnplik
tiga ti<LJllt å O<lcn och Kionl kaclcttcrn:t i Kungl. sjökrigssko
lan,.; 4:e oclt 5:o E<jöklasser. 

Jl>. Kanonbi'tlcn 81mgul jlimte l.mllongfartyget fiir öfvandc 
a[ ballongtjiim;t friin den 11 Augusti till och med den 2li 
chLrpå följamlo September. 



Febr. 

(i. O. 1903. - Ylll. 

!G. J [andmillcfart .. '·gl't (1nnhild tör att frå11 den (j lliiNtkol!l· 
1nande Juli till och 111 e<l den 21i diirp{t följande tiep tem!Je r 
anviindaN för ;;a1uöfning af ;;trtnl och vflrnpliktiga af minöraf· 
delningen. 

17. Furutom ufvannilumJ materiel erforderligt antal båtar 
och i'tngslnpar för statiunenms o~h varfvens behof unde1· den 
tid, som af votlerbörande stationsbeHilhafntre l>et>Uln1mas . 

28. N:o 1ti l. G. O. - l. \ 'iceamiralen A. F. 11. E.lintl>erg ;;kall vara 
hugste bcfillila[vare öf1·er Uarlskrona beväringseskader och 
kuste,.; lmdem uneler dcs~as genom G. O. i'l:o ltiO samma dag 
anilcf::tllda expeditioner, oc:h ~:>k:1ll högste Ll'fiilhaf\'aren~:> stab 
utgöras af: !Jaggkapten, tvii Haggadjutanter, stabt>ingcnjOr, 
:;tf\b:;intemleut och ~:>tai>~läkare (tillika fartygsläkare ii p:m· 
,;ariJåtcn ;\ ran. Högste befiililnfvarcn skrtll triidf\ i uti)[vande 
af sitt befäl den :l HiistkonJmrtnde Juli odt hissa sitt befäli:i· 
teL·ken [t prtnsar!Jåten .\mn den G sam1nrt m:lnad. 

2. Kommendören ~. G. i"mlcbtröm skall. \'ara divi~ionehef 
för Cad~kruna beYiiringseskaders oc:h kustes kadcms andra 
divi~ion, ocb skall di,·isiuns~.:hefen:; stab utgö ras af en fl:cgg· 
adjntnut. DivisionschdC'n l:ikall lti::>s~. sitt befiilstel:kcn å prtn
sarb[tten Götn den t) ni.istkummamle Juli. 

J. 1\(Jmmemlören C. O. Olsen s kall vam e~>krrderchef för 
öfningse,bulern under tless genom U. O. rl:o 1GO sammrt 
dag anbdallcht expedition, och skall nil,lmda eskaderchefs 
stab u(giiras af tv:\ flaggndjutanter och en stahsinteudent. 
Eskaderchefen ~>krtll trilua i utöfvancle af sitt befbl den 25 
nilstkun11nande April oeh hissn sitt beflil:,;te~keu å pnusnrbå
ten l iötn den 27 samma m{tnad. 

4. KonJnlendijrkaptenen n( l:rt gmden C. K Ulf[ skall Yrtm 
:tfdelningtic:bef [ör den gcuum U. O. );:o l!iO samtun drtg an
hefnllda. ::;kepp,.;g,>ssenfdelning-. 

5. KolltllleiHliitkaptoncn af :!:rt gnulen .\. B . Juel skrtll varrt 
chef för ,;kjut::;kolan uch a[delnings~;her för Llen genom G. O. ~:r 
1tj0 l:irtmma dag anbdalldrt ::;kjutskolcafdelning ;;amt kommen
dörk:1ptenen a( :!:a graden J. G. Ekcluml skall vara chef J"ör 
torpedsko bu och rtfdelningschef för den genom LT. O. :-\:r J GO 
anbefalltla turpecl:;koleafdelning. 
i'l:o 1()2 G. O. - Chefer och sekonder å nerlanståend<: genom 
G. O. :'\:r l GO till ru stning rtnbcfalldrt fartyg: på korvetten 
Frej n: cltef kommendörkaptenen A. Ekström; sekond kap te· 
11en grcfve O. A . 1\"achtmei::>ter; på öfningsskeppet Najaelen: 
chef kaptenen, friherre U. E. L. Liljeucmntz; på öfnings
skeppet J armmas: chef krtpteuen I. Nordenfelt; p:\ iifnings-
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briggen Gladan: chef kaptenen A. Prytz; på lmRern fa rtyget 
Norrköping: c:hcf kaptenen X. T. R. Ankarcronn; på iifnings
hriggcn Frtlkcn; chef kaptenen A. L.·l [olmen; på logement~ fmty
get Rto~.:kholm: chef kaptenen, friherre A. R. H. LagNhielke; 
på lmn onhåtc n Edda: chef kapt<'nen lf. A. 1\J. EneHtriim; p:'t 
kanonh[ttcn llnl: (n nd er dcsH i fii rntniimncla G. 0., pnnkt ,h, 
anhcf:llldn Pxpe<litiOil ~ : chef kaptenf'n .\. :\[ciHter, på kanon· 
båten kkagul: eho[ kaptenen C. F. \\ '. HiiJPn; pi't logemmitK
fart:-•get \ "a nadi s: chef kaptent•n R (-i. Liepo; på kan(lnh>ttcn 
Unl (under de:;s i fiirutnilmmlrt G. 0., punkt f>, anbefallda 
expedition): chef kaptenen F. G. E. Berg111an; p[t korvetten 
Nrrgn: chef kommendörkapten en af 2:a graden II. F. Lindberg; 
sekoll<l knpten en 8. E. Feychting; på kanonbåten .\ Hhild: 
chef kaptenen E. Iliigg; pii krtnonbåten Sn~nsksunrl: chef kap · 
tenen R. IV. Lcnhn~en; p[t chefsfartyget Drott: chef kommen· 
dörkaptenen af 2:a graden C. F. J. Lin,lström; Rekond krtp
tcn en, friherre A, A. ('. Ilennelin; på ångfartyget Skiiltlmiin: 
chef lmptenen K. \\"este r; på kanonh[tten l{otrr (unde r dc8~ i 
förntnilmnda (f. 0., punkt 11, nnhcf:llldn expe<liti"n) : ch c[ 
kaptenen friherre U. C. K. Sparre; på haliClminefmtyget Unn 
l1ild: chef kaptenen I. P. B. Sorman; på pan~arhM<'n Xmn: 
eltef kommendörkaptenen af :!:n grarlen J. \' . .Lanncn;ticrnrt, 
~f'kOIHl kaptenen friherre G. O. l\L af Uggl:tN; på pansarbåten 
1\'a~a: chef kommendörkaptenen :tf 1::1 gmden l'. J. Dahlgren; 
:;ekollll kaptenen F. M. Peyron; på prrnsarbi'tteu Dri:;tighe· 
ten: chef kommendörkaptenen af 1:a gm<len H. U. Lager· 
cm11tz, sekon<l knptenen friherre C. Gy llensticrna; på 
prtnsrtrbåten Göta: chef kommendörkaptenen rtf 2:a graden JT. 
G. \\'rangel , sekond kaptenen H. J. B. Gnldn.; p{t pansarhå
ten Tapperh eten: chef kommcndörkrtptenen uf 1:n gmden \\". 
Dyrs:5en, sekollll kaptenen G. II. Li<lheck: p:"t panNarbåten 
Oden: ehef kommeudiirkaptencn af l:a gmden G. Dyrssen, 
sekond kaptenen L. l' . Hamiiton; på prtnBrtrb:Hen :XiOt·d: 
chef l•ommendörkaptenen af 1:a gra<len grefve C. A. Ehrcn
svllrd, sekond kaptenen R A. Thmclin; på torpedkryssrrren 
Olaes Horn: chef knptenen friherre A. O. T. Gyllenkrok; på 
torpeclkrysssren Psilancler: chef och divi.;iom;elwf kaptenen 
II. \V. ]\f. von Krut>enstierJia; på jagaren Mode: cbef kapte· 
nen K. H. A. Hosensvänl; ptt torpedbåten \'irgo: chef och 
elivisionschef kaptenen O. G. NorRelins; på torpcdbttton i\lira: 
chef kaptenen II. 1\'ijk; pt\ torpcubåLen Orka11: d10f kaptenen 
G. K Starck; på torpedbåten \'ind: chef kaptenen ~. J. Dahl; 
p:"t torpedbilten Bris: chef och divi:;ionschef kaptenen A. II. 
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Gisiko; på t01-pe<lh,"ttcn Blixt: chef knp!enen B . F. Holmgren; 

på torpedbåten i\Jetcor: chef kaptenen U. R Cclsin.g: pil tor· 

pedhåtcn Stjcrna: chef kaptenen K K \\'ahlherg; p."t kanon· 

båten 81mgul (under dess i förutnämnda G. 0., punkt 15, nn· 

bchtllda expedition): chef kaptenen \+. T. Krank ~amt på i 

l :a bcretlskap liggnndc kanonbåten Rota (från den l April): 

ehef kaptenen C. G. D. :\In;chel. 

Febr. 28. K:o 1G3 G. O. - Rekytkun,; för mntrosafLlclningen skall in· 

stundande sommar anordnas å korvolten Freja Ullder förstn 

Lklen af dess expedition för Ii -~ man från CnrJskrona station 

OL:h G-1 man från Stoddwlrns ~tation samt nndcr sista delen 

a[ dess expedition för l 21-l m au från Cru-lskrou;c station M· 

som å kon·etten Saf:a för fl7 man fri\u S!ockholms station, 

:tg:mde stationshefälhaEvaren i CarlsJuona i ll\·ad angår man· 

skap från sistniltmHla station, viLltaga sådana smilne jämk· 

ningar i fördelningen aE rckrytcrn;c till ofvannilmnda fartyg 

som a[ omständigheterna må påkallas. 

Stationsbefälhafvame skola efter (le t om hy te af elever i 

rckr:dkursen å Frcju ilgt rnm, Jn·ar för sin station till chefen 

l'ör Kungl. ~juWrsvarsdepartcmentet anmälu hvilket antal sta· 

tionon tillhörancle 3:c kbss sjömän, matro~ufdelningcn, åter· 

stilr att kommendera till genomgående af rekrytkurs under 

~jöexpcdition. 

3:c klass sjömän af matrosafdclningcn, som innevarande 

år i cxen·isskolan genomgå rekrytkurs, skola efter Llennas a(· 

slutande och intill dess dc kunna konlJncmlcms till genomgi't· 

ende af rekrytkurs under sjöex:pedition, i den mån de från 

stationstjänst kunna uuchnras, öfvas å stationen uti tilJ re· 

kr~·tlwrscn ombord hörande öEningsli,mnen, enligt stationsbe· 

fälha(v;crens nän11are hcstämman(le . 

8tationsbefälhafvarcn i i::ltockbolm må, efter triiffad ö[· 

yercnskommelsc med ~tationRbefälh:t[\·aren i Carl~krona, till 

o;istnilmmla station afsända manskap som genomgår rebyt· 

knrs för att därstädes erhillln öfning ,l rigga<lt fartyg. 

8tationsbefälhafvarcn må innevarande år hestiinnna tiden 

Iiir ;cft<lutandet af matrosrtfdelningens rekr.vtkun; i exerei~· 

skola, oberoende af föreskriEten i § G2 mom. l reglementet 

för sji.imanskårens skolor. 

3:c klass skeppsc!Llare, som instundande sommar skolu 

genomgå knrs för 3:c kla;;scns eldare under sjiiexpcdition, 

må kommendera!:! :'t skjutskolan tilldelaclc kanouhi'ttar till det 

antal uWfver be;;ilttningsli~tan , ~om Rtntiom'l!Jcfälhafvurnn m:''t 

finna erforderligt. 

t 
l 

1 
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Ofningar i dc för B:e klaRs Rjiim>Ln å torped~kola fiire· 

skri[nu itmnC'n skola anonlna:-< vi< l lwnnlcra stationen:; torpC'cl· 

departement fr[m och med (hm 11 TIIaj intill des~ torpcdC'I· 

darno tag;cs i nnspritk för torpc<lHkolcnfdclningens utrn~tning, 

::;kolamlo till dc~sa ii[ningar i mån a( tillgång konnuendQrrt~-' 

nndcrhcf;ll oeh manskup, :;om skall gcnmngi't kurs yid åretH 

torpcdskola. 

Torpc<lbt'\tarna :'\:r 78 i Carlskrona och N:r 75 i Stock· 

!Jolm Hkola t:<Wilas till yedcrbiirunde dcpartcmentscilcfR fiirfo· 

gantic Wr nlfuramlc af i liircgitemlc punkt anbefallda öfnin· 

gar. 

Febr. 2~. ~:o lGi'l G. O. - Ka,;emfartygct Konköping skall tilllliira 

:l:a fartygsklussen. 

"':o lli(i G, O. - Flottans ballongEnrt:--g skall bcnilnmas bal· 

longfartyget N:r l, Rtlindigt tecken V. C. J. och till hi i ra Rtock· 

holms stution. 

:\fars 2. :\:o lli7 G. O. -- Order angående den per::;onliga bcvilpnin· 

gen för kustartilleriets personal. 

4. K:o 171 G. O. - KonlmeiHliirk;cptenC'Jl li<"liH sb11l fiir yisst 

arl>c:Lcs ntfönmde t:<t[t till <"hefens fiir flottans stab förfo· 

_g;cndc. 

Ii. N:o 17<1 G. O. -· 2intlring nf samlingspJutser för 011 tid uf 

flut.btn~ vilrn pli ktigu. 

, N :o 17:) (:. O. -- C:arlskrnna bcv>iri ngseskadcr slmll in<!,• las 

i trenne di\'isioner, ~:11nruln: l:;c di\"isioncn: pan,.,arbi'tt:una 

X r:w, \\ ':1sa, Oden och ::'\ionl; 2::c divisionen: pansar!J,Hurna 

(1ö!a, Dristigheten och Tappcrhctc•n; 3:e divisionen: toqwd · 

kryssanm l'i<ilandcr och ClrtcH Horn. 

,, 

D. 

KLlslosk:Hlcrn "kall lmfvn fiiljamle indelning: l :a divisio· 

nen: punsarbettama .tiran, Wat·m. Otkn ocl1 Niord; 2:a <li\·isio· 

non: pansarh,'tt;crna (iiilu, Dristight'tcn och Tapperheten; il:c 

divi~ioncn: torpcdkr.1·ss:nna 1'silan<ler och ('Iaos Jlom Hand 

j;cgarcn !llodc: 1:c diyi~ioncn: torpedbi'ttama Yirgo, !lfim, Or· 

kan ol"l1 Yin<l; i"J:e divi~ioncn: torpedbåtarna llris. J\lixt , i\fe· 

teor och Stjcrna. 

:'\:o 17(j G. O. - 7 officcrsm;piranle1· för kLlR!mtillcriet 1ll:"t 

1 ned fiilj;c korn·ttcn Raga. 

N:o 17H G. O. - Order att kanonbilten Svr'nshund,., cxpC'di · 

t.inn !iii väsllamtcn >:<kall npphöm. ]lf,gsC'l·ing a[ l>allon!!far· 

t.y_gct i\":r l till Curlskwna t'l<:. 

:\:o 1~:l Cf. O. --· Jlifall till undcrliijtmuli on i llnll:tllH rpscn· 



l\lars 

" 

G. O. 1903. -- XII. 

\\' essels an hållan om 3 års tjttnstledighet för utrikes sjö
fart. 

9. N:o 183 G. O. - Bifall Lill reservlöjtnant Johanssons anhål
lan om f:i månaders tjänstledighet för utrikes sjöfart. 

10. N:o 187 G. O. - Order angående prof af en elektrisk order
öfverföringsapparat å pansarbåten Göta. 

N:o 188 G. O. - · I för högste befälharvaren öfver Carlskrona 
beväringsC'skader och kusteskadem hestämd stab skola tjiin~t
göm: såsom flaggkapten: kommendörkaptenen af 2.a gradC'n 
:-;, J. T. C. Ankarcrona; såsom flaggad j u tanter: kaptenema 
J. C. Nelmeidler och O. E. Lybeck; ~:;å:;om stabsingelljiir: in
genjören vid mariningenjörstaten T. G. l'i'y:;tedt; stu;om stabs
intendent: kammar:;krifl'aren (l-. l\I. E. 8tangenberg; sibo m 
~tabs l iikare: marinläkaren af l:a graden C. J. :\. Kjellberg; 

I för eskaderchefen å öfniugseslmdern hcRtiLmd stab :;kola 
tjänstgöra: såsom flaggacljutanter: kaptencu grcfvc K. A. 
Posse och kaptenen U. L. dc Clmmps; såsom stahHintendent: 
~ekrctcraren G. E. Didring; kaptenen U. L. de Champs skall 
tjiin::;tgöra :;åsom flaggadjutant l1os divisionschefen för Carl:;
knma beväringseskaders och knsteskaderns 2:a <li1·i~iun. 

N:o 1B9 G. O. - Allllraclc besiittningslistor för e n del fn.rt.l'g 
mtder in~tundande so11tmar. 

11. K:o l!l:1 C+. O. --- J<\ilja11de uJ'fic:crare skola t.jiin><tgiira s{to;<llll 
0xtra lmtlettoffic:era re 1·id Kungl. sjökrigsskolan: kaptenen fri
l1 en·e lJ. C . . K. 8parrc och grdve C. "~· l.'o;;sc fr[ut och mrd 
den 21; Maj till slutet af n.nhdalld expedition med pansarl!:"t
ten Oden, oeh kaptenen n. A. Kraft frtm oclt med den i) l\Jaj 
till slutet af anbefalld expeditio n med korvettm1 lcrcja. 
i\:u Hl± G. O. -- Följande officerare skul:t tjiinstgöra i't ne· 
danniinmda genom (L O. N:o 11;0 den 28 sistlidne lce)ml:tri 
till rustning anbefallda fartyg: å korvetten Freja: kaptenen 
friherre L. Jtkerl1ielrn (kadettofflc.:c r), kaptenen II. O. F. U,vl
d0n (lilrare j navigation för kadetlenm), kaptenen n. ,\. f\ raft 
(k:vlett.offker), löjtnanten J. B . .:'llaijström (ka<lettoUicur), Wjt
nanterna J. O. \rallunherg, (i. W. l\lagnu;;son och N. '1'. 1\lont; 
[t iifningsskeppet ?iajaden: löjtnantunw. 8. D. Hunden och Il . 
(r. vnn Fiean<lt; tt öfningsskeppet .Tarramas: Wjtnantcma E. 
l L Bergmark och (:. O. 8. Ud<l6n; :"t iifningshriggc'n (·:ladan: 
liijtnanterna n .. J. Christcr.~llll OCll ,J. JI. :'lödcrlmunl; [t kasem
fartyget :'\orrköping: Wjt.nantcma frilwrrc K K. l':tlnlHt.iema 
ocl1 JI. \\'ern st.cclt (ti ll och ntc<l <len l .Juli) ul'h nnderlö.it
n:tnt.en G. A. \\'ester (fn'1.11 och med den 2 .Tnli); i\. lugelill'llt.~
.fartyget :'ltockliq]m: •d~<>lll kontmenderad u[[kc r: löjtnanten 
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('. F. Tan1tli; Håsont adjutant v id :;kjutskolan: kaptenen Il.. J. 
Krook; såsom in;.;tru k t ionslJPI'iil: kaptenerna (). IL A. J,eehe, 
J. Gntft>tröm och U. Ungcr, löjtnanterna C. H. }llwrmark, P. 
II. Huitfeltlt, W. Gibson och K. E. Tyd<.'m; för genontgåeucle 
af ~kjui:;kolans hefälRkurs; undcrltijtnantema F. T. E. ()arl~

,;on-F'ov rell, C. B. BriksoH och G . A. H. Krook; .för gcnomg{t
gåcncle af repetitionskurs: rcscrvmtderlöjtnanterna 1'. K Berg
gren, l f. )J. Hingqvi~t. J. 1.\. Bacher, C. F. Ulriksen, T. l\leycr, F. 
\\". K1·lberg och E. C. Edson; tt kanOJdJåton Edda: [ör gcnolllgå
c·nde af skjttt~kolans heflllskurs; underlöjtnanterna ·w. L. 
Uni!, N. F. \\'ibu1n ()('il .\. Orn!JPrg; å k:utunb:"tten Uni: fiir 
g-etH>ntgåuncle a[ ~kjut~kolans hdiil;.;kurs: undl'r liijtnanterna 

<:. "'· \\'eHter, <l. ll. \\' :~on Lilliuhiiök osh J. \\'. 0Hterlllan ; 
ii logt·nteltt~f,ut!·gct. \'anadis: stiDOlll adjutant. vid torpu<hdzo
lan: kaptenen lL F. Llolingron; ~ttsom instruktiunsbel'iil: kap
tel'lla t-:. l L .\.. l': n ]{o~cnsviinl uelt A. H. Gisiko; s;\~o nt ele
ver: kapt<merna C. C+. Norso litm, G. R Starck, G. R Culsing, 
ocl 1 Il. \\'ijk, lln<l orliijt.nrmterna N. l<'. Dahlgren (frfm oc h me< l 
don 2li Juni), ~. K Aspcnbcrg, d:o, 1J. Il. Tisclius, ll:o, oeli 
K. \'. Rimuns~on, ,]:o; för gC'nu1ngii.cmle af rcpoLitiun~ktns: 
reservumlcrliijtnantc•rna C. F. (:. Ridderstad och <:.O. Lange; 
p<"t kon-etten Naga: kaptenen U. A. II. Yirgin. liijtnantel'll:t 
\\'. (i il>;;., n , Il. c:. l•'. af Ki(' n :kf'r, E. l'oppin~ u" h .) . K fr. 
l' a rls~on; i\. kanon l •al c'li .\l fil i Id: löjtnantcma _\.. (: . .Juhans:sull 
(:. H. N. dc Hmcn; i\ lmn•>itlmten S1·cnHkHmHl: liij tnantcn ('. 
(1 . . \. ~!'IY:tti<k'r och n'Hlli'Ytm<lerliijtnanten L. \\'. Hummel; 
å t'lit'f~fartygct Drott: ]iijtnanterna A. H. Fröding oeh (:. F. 
'J'an1t11; ;i. kanonl>:den ( :unhild: liijtwuttcn L. i-;tackell; under 
iifning~e~kad ern: :"t panHrtrlJ:Til'n Xran: kaptcne!'lla 'l'. "\. ?ii::;
~cn nc!J gre(ye lt. ('run:;tcdt, li'>jtnanturna H. l<'. l ~eutcrskiöld, 

( 1. L. Brud in ocl1 ]~. F. Ljnugqni~t H~nnt l' ii r genon1g:'lcndc af' 
~ignal~kol:ms bcfiil~knr~; ((r[tn och mu<l den 11 l\lnj ): under
liijtnantcrml N. F. Delilgrcn och J!. V. 8it11on;;son; [t pan:;ar
htlten \\'usa: kaptcnurn:t H. H. von Rydu1r och .J. :\[. HolindC'r 
H;unt liijtnanlerna (1 . l•:kel11nd, K. J. :\lal111gren och N. L. 
.\ lmrhlom ,.;a tu t J ör gc'llUIIlg[tcnde af signal,;kulau~> IJuriil:;
kms (från Ol'lt 111NI den 11 :\[aj ): undcrlrijtnnntema K. <+. 
13jurne r oclt D. l L 'J'iS('liu~; å pansarb[tten Drisligl1elcm: kap
tt-nom a ,\. ]3, C . .T. Lagercmnt)l uch H. J. ~J. Toll~tön satnL 
löjtnantoma K. Noren, C. H. A. liustafsH<m, K A. II. .Jacubi, 
reservunderlöjtnanten K \V. IL \\'öhlcr :samt Wr genomgå
en<le af signalskolan~o; bcfltl:;kurs (från och mcrl den 11 J\laj ): 
tmclerlöjtnant :-;, Lind:;tedt; å pansarbitten Göta: kaptenen U . 
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K n_rd~trölll, löjtnantcma frillCI'I'C T.. ll. YOU fliedingk, C. 

E. J loluJl>crg, J. K U. Carl s;,;on, P. 11. LilllliJlad och ref'm·v

u nd erlöjtnanten C. F. IIaleu sand fö r genumgttC'nde af ~igual 

nal skolans befillskun; (f rån och m ed Lleu l] .!\Jaj): umlerlöjt

uuHten A. E. Aspenberg; UJ1der Carlskrona i>eyil ringseskad er 

oclt knsteskaderu: [t puusarb:'\Lcn ~han: kaptener na '1' . A. ;\l is

sen oc L1 grefvo R OmHstedt, löjtnautorna G. L. Brodin oclt 

K F. Ljuugqnist, unde rlöjtnan ten C. B. E rik:mn, ro~:<orvnnder

löjtnanten T. E. BerggrC'n och E. C. Edson; å pansarbåten 

1\'asrt: kaptenerna D. R vo n Rydo\\· och J. 1\I. Jlolimlcr, löjt

nuntema G. Ekelund, K . L. .tkerulolm, uudcrlöjtn autcn J. 

\\ ' . Ostermun, r oscrvumlorliijtn anton J. A. Bachör ocl1 A. (r. 

Il. Gillqvis t ; å pansarbåten Oden: kaptenerna friherre u. C. 

K. i-Jparre, J. U rf\[s t röm, grcfve C. A. l'os~o, löjtnanterna C. 

O. Lindsström, A. dc Brun, U. O. lial\;tröm och J L \\'ern · 

stcdt; lL pan~arlJ:ltO!l l\iorcl: kaptenerna lT. a( l'oten;em;, tf. 

Unger, A. G. af Klercker, löjtnantema R. F . Houten;kiöld, 

N. K F. Selander, J. A. F. Ekltlnd och O. J. Malmgren; il 

pammrbåten Göta: .kaptenen H. E. J{ydström, löj t nanterna fri 

han e L. R . von Stedi ngk, O. E. Hollllherg, lJ. IL Linclbla<l, 

underlöjtnanten G. A. II. Krook sam t resorvu nderlöjtnan

teu 'l'. :\Ieyer och C. F. J !alen; ii pansarb:\teu ll ri~!i g-hcten: 

kap lenoma A. D. O. J. J"agercrantz och II. J. :\1. Tollt>ten, 

li>jtmmtcn O. R A. t'f ttstafsson Ol'lt E. A. 11. Jacul>i, und er 

löjtnanten F . T. E. Ourlsun-Fevrell :;amt re:;ervund erliijtmw 

tcma 11. ;\1. HingLJI·ist oc!J E. W. H. \Yöltl er; [t p unsari>Mcn 

Tapperheten: kaptonerna U. H. A. Leche och A. (i. yon J ltJrn, 

llij!nanten K. No ren or:h T. \\'. Litbcck, und erlöjtna nten .\ . 

Ömhmg samt reservunderlöjtnanterna F. \\'. Kyll>e rg oclt S. 

J. l:;herg; å to rpedkryssaren l's ilande r: löjtnanten C. Il. .l ke r

m ark, reservlöjtnanten U. Il. Boustedt ocl t nndorlöjtnantu n 

K. l~. Bjumor; å torpedkryssuren ('Iaos Horn: liijtnanten l'. 

l f. llni tfohlt, underlöjtnanten K. L imlstcdt ucli re:-;ernllldc r

löjtnantcn C . .F. Ulriksen; ~"~ jagaron 2\Iu<lc: löjtnante n ,\ . 

lbgg, underlöjtnanten tl .. F'. lle ltl gnm ueb K. \ '. Simon~sun ; 
il tu rpedu:'\ten \'irgu: umlerlöjtnantcn A. Y AspcniJerg; i't tor

pedbCtlcn Orkan: roservundcrlöjtnanton C'. F. (f. HiddC'r~tad ; 
:"t torpodb>'iton Bris: umlcrlöjtnanton Jl. J f. Tiselius; å torped

IJ[ttcn .:'l feteor; roserv nnd crlöjtmtnten G . O. Lanl!o; å kanon

i>tttcn f'kagul (under dess i U. O. N:o lt;o, punkt 15, an

befal lda expmlition): löjtmmtenta R "L JlemstrOn1 oel t J l. O. 

Elliot; å i l:a bercd~kap liggande lmnon)J:lten l((J(a fn'i n af

t> ln ta tHlet af Lic::;::; gen•> nJ J'iironil Junda U. O., punkt lJ , niinmd 

i\lan; 13. 

,, 

C . O. l!.J03. - XV. 

c:< p edition: rese rvlöjtnanten ( ~. O. Lidman; vi d anl>dallda 

:-<jiimiltningar: kaptenen L. K ,\mcliu;,;, löjtnantcma C. ,\. U. 

Braunerhielm och J. H. i'\yinhuhnd samt roserynndorl iij tnan

tcn K. P . Knll an!lor. 
.;\:o 1 !)ö t<. O. - Bifall till komm endörkaptenen Fl ach;,; an· 

h ~tllan att under tjänstledighet f:'t viRtas ututtt rik cl. 

N:o l!.J fJ G. O. - l{csolutiou å löjtnant Bergtn:uks anhållan 

Olll tjänstledighet för ilktonskaps in gåe nd e. 

N:o 200 G. O. - Fastställelse :"t r itning till G7 nlnJ. tubkanon 

i ~1 c n1. kanon 1\1 ,!!8. 
N:o 201 G. O. Order när 57 tn m. tubk:mon Gi r anvämbs 

m. m. 

~:u 202 G. O. Dostämmolt>e ang:'\cnde uilJildni ngen a[ till 

allntiln tjänst inskri[na Yämpliktiga innevarande :'\r. 
;\:o 20i.l G. O. - Angttemlc fö rd elning å station enm af far 

tygsi ntcmlcnter tl till rustning anbefallda fart~·g. 

N:o 205 G . O. -- Konmtendören ,J. ·w. L. Sidno r skal l vara 

O[vcrl cdare för do i punkt 11 af {-f. O. N:u ] (iO den 28 sist

lidn e Februari o tuförmäldu bofill sö[ningm· sant t afd cl ningscltcf 

fiir dc till öfningarna lleonlrad e Eurtygcn; skulaude kott>mcn

diir Riduer lti ~;sa s itt hcfäl~tecken ii kanon båten Skagnl don 

27 niistkmnmandc .April: kuntntl' lHlörkaptencn af 2:a gmden 

C:. (l. A. V. Flac:lt skctll yara ledare viLl saHtllt:1 lif ttingar samt 

e nllmrkcm :'\ kanonhfttcn Hot:1 den 27 "~t)l'il, ~ kol:wdc k olll 

ll> !'lldi;rkapte n Flac!t vid berilkn i n_ge n :tf didpcinnin;:o:;t r lik 

:-<tiilla~ mc<l diYisionsl'licf; kaptenen O. E. L.1·hL'Ck :;kall tjiinst

!!ii ra å kan(HllJc''ttt' ll Nkngnl Hc'iso n1 ndjntant h u~ i)f,·e rlcda.n~ n ; 

:-hdc•rna :"t kauon h:lta rna l{ut:t oclt Sk:tgn l skul:t hitril•la Yid 

1(-dni ngt•n; liijtn:~utema C+. P. Hcinns, U. O. LitJd~stri\tll, l, . 

. \. llnnstriittt , .\ . llilgg, 11. C. F . af l(lor,·kcr, ~- 1~. F. :-:c

l:tnder, ~\. !lO Urun, ,/ .. \. F. E lduJHI , F. 1\'. -:\1. Liil>eck, C. 

(). lhfs trötn , ]L O. J<: Jiiot, frilte rre K K.J',tlmsiil' l'll:t, E. Pop

pius, :-:. 13. Sundin oclt U . \\'crn~todt ;,;k,.Ja cll-liaga i (],,:-;:;a 

ii !'ningar oclt tj iL ttNt.~ijra: löjilutnl erna ]~. cinu:-.:) H er n:--: t rÖIIJ , ar 
1-: lc >·eker, de Jlrun, Li'lhuek, J•:JJi,.t, Poppi us oclt \\',•ntstedt h 

Nk:igul oclt öfriga :"t Ruta; lJeHiittn ingarna i't !orpet!h:"t!arna N:r 

n;; oeh li5 s ko la in111ilnstras å l ~ut:1 och l>esilttningam:t :"t 1'\:r 

ti7 oc h 7ii å Skag ttl ; (]On fö r l:a k!as,; kanonh:'tt :"t s kjub;kola 

anl >el'allda bcsiiitnin gt~ l istan s kall , nJ cd öknin.!.!; af en ltufnt il

stare a[ s tamlll en , tillämpas 1mde r hofiilsiifuingarnrr. 

;\T :o 20ii G. O. - J iljtnant Ekelund skall ge notng:'\ knn; vid 

inf'antl'riskjntskulan ~'\ Hosersberg innevarau Lk Hll1111ltar m ed 

IJiirjau efter hdiilsöfningn.rnat~ s lut. 
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G. O. 1903. - XYL 

14. 1'\:o :!07 G. O. - Förel>krifLer för ö(ningar å öfningscskauern 

innevarande år. 

lG. N:o :'O!J G. O. - Order n,ng[rcndc öfn in gar viu Kungl. ku~t· 

artilleriet under inncvaramlc tu·. 
N:o 210 G. O. -· Order om officerare, hvilka skola ställas 

till Ghefens för Kungl. kustartilleriet fö rfogande. 

N:o ll1l G. O. - A.mmunitionsmängd Bom får uthinmas för 

Kungl. kustartilleriet::> öfningar innevarande år. 
17. 1'\:o 216 G. O. -- Faststiillebe a( >Instruktion för flottans be· 

[ii! Hö f n i n g a r. 

K:o :21G G. O. - Dircklijron grof1·e J\Iörner skall Wr angi[· 

vet iindamål inställa sig i Sto::~k holm. 

l ti. 1'\:o llltl G. O. - 1-tm;u luti'm å löjtnanten U. Elliots :mhålla.n 

om E ex månader~ t.jiinst.lcd i g het på grund af läkarhct.'·g. 

:20. 

N:o ll19 G. O. - Bif<tll till underlöjtnanten Chistcr;;on>:~ an

h{dlan att under tjiin::~tledigltct flt vistas i 'i'ysklam! och Frank

rike. 
:;'\ :u 2\l! G. O. -- Andrin gar i >reglemente för sjöman::~ k[mms 

skolor>. 

N:o 2:25 G. O. - ;\mlringar i •skjutinstruktion för flottan, 

J, artilleri >. 
:--I:o :>2 :; G. O. - .'~ Jpgen•ellt::~l':trtygct Stocklwlm nu ljiins t

giiraBde IJe[äl, underlx,f;il och gellleusk:tp t<kola öfverflytlas 

t i Il lug<'III C· ntBf:rrtygct \ ' anad is. 
~:o '2:!7 (i . O. - Urder att inga vitrnpliklig-a, tiJIJ,ör:wde <'jii

"'ant<ltn~. ~u111 in~krifvilti utan al.L til!delati llilrcu eller llutlan 

,.;kol:1 tilldelat< tjlinst vi1i flottaH. 

N:o 221) G. O. - 13ifnll till k:1ptencn Feychting,; anldllan att 

u n der tjlintilled ighet fi't v i~l:tti et tom dl; !'ii renade r i kCII:t . 

J'li :o 22~J G. O. - Tilll:iti'llld .Wr kominendörlmplenl'n \\'mngel 

aLt e111uUaga och blira ö,;torrikiska Fram~ .Jose['iiS orden. 

X:o 2:;u (i. O. - Order om en torpedinskjuluillgl:lexpedilion 

iii! 13ramlaltimH!. Chef kaptenen Hergman. 
~:o 231 (l-. O. - Kanonl>>tten lJi><a 1;kall rn,;ta,; J'iir att i ><Hil

kt Jiir kawmb:tten Uni ingi'L i ,;kjnt,;koleal'dl•lningcn; k:rnon

IJ:Tll'll f-;kngul skall i sl<illet för kanolliJ,Hen Unl ingi't i tur· 

pedtikulcafdelniugcn; il Uni 1\llde r t<kjnl,.;k<>l:w komnll'IHkrado 

('hd och of~orare skt~lft tjlinl:itgöra :\ kanunidten J)isa; kap

tenoll F. U. E. l3crgman tikall vara c:l!ef ii kanunbi'tt\'n Nka

gul under torped,kol:w; be,:.iltningcn ä Skagul umler i[ri'•ga

varandc expedition skall vara lik:1 moll å l:a kla,.;ti kanoni.Jåt 

under skjutskolan. 

~:o 232 G. O. - l. Order att chefen å korvetten L•'rl'ja 

skall l•is;;a sitt bcHil::;tecken don l nätitkomman<le l\laj ocb 

att korvetten skall inmönstras den 7 s<tmma månad. 

G-. O. 1903. - XYII. 

2. Cheferna å öfnings>lkeppcn Najaden och Janamas samt 

å iifningshriggen Gladau skola hi tisa sitt befälstcckell den 11 

nästkommande :Maj; afdclningsche[en för skeppsgosseaf

delningen skall hiflsa sitt befälstecken å öfningsskoppet Ka

jaden den 15 samma måna<! och fartygen inmönstras sn,mma 

u ag. 
3. Cheferna ii kasernfnrt.Ygct. Norrköping och öfningshrig

gen Falken skola hissa sina befiilsteckeu den 11 niistkom

mande :\Jaj och fartygen skola inmönstras don 15 samma 

rnänad. 
4. Cheferna å logementsfartyget Stockholm samt å kanon

båtarna Edda och ])isa skola hissa sina befiilsteckcn d en 16 

nä;;tkommande April; n[dcln ingschcfen för skjutskolcafdel

ningon skall hissa sitt befiilsteckcn å logem entsfartyget Ntock

holm samma dag och fartygen inmönstras den 1H Ra.nma 

måna1l. 
5. Chefen å logementsfartyget Vannd is skall his~a s itt be

fiilstccken dell B ntistkolllmande Juui; chefen tL \·anadis 

samma dag skall taga licfattning merl ntrustningcll a[ torpcd

bätama N:ris ~J, 11 och l\leteor samt iifrig i Carlskrona ho

fintlig, för torpedskoln,n afscdd materiel; aftlelningschofcn 

fiir torpe<l;;koleafdeln ingen Fikall ,.;amma dag hisRa sitt hc!'lil,.;

tcck<·n å logementsfartyget Vanadis och fartyget inmiin.;tra;; 

<loll r; .Juni; torpedbåtarna N:ris 75 oeh 77 skola rustas 

l'iir att afgii till Uarlskro11a hvarest de efter ankomste n af

lnOnstras och förena::; Jnc<l torpcdRkoleafdclningcn, ,.;amt 

liijtnantcn E. A. 11ermllliim skall vara eho[ å torpedi.J:"tten 

1\/:r 75 och löjtnanten JJ. C. al' Klen:kcr t\ K:r 77, ~kolande 

del:lamma hissa sina lJcflLI:;tccl;cn den :3 niiRtkonllllamk ,1u ni, 

lLfve n,;om torpcrlb:Uarna inmönstra~ å dag af statinnNIJe

fiillmfvaren i titoekholm hestiimmcs. 

fi. Chefen å korvetten Saga Hkall hissn, sitt heflil>~tPckcn 

den 2fJ nästkommande Juni, skolande korvcttPn vid denn:t 

lid, efter de med m<ttrosafdelningcns rekrytkurs jiin!likt U. 

O. 1\:o Hi:) rlen 2H si,;tlidne Februari auhcfall<la iifningar, liim

na>~ ri .gga<l samt korvetten inmönstra;; tlen 4 .Juli . 

7. Uhcfen :'\ kanonbåt.C' n SvPnRkRnnd skall l1issa sitt be

ffilst.eekcn <len 1 niistkonu11an<le ~!aj och lmnonh:Uen inmiin 

,;tr:<s dPn 4 san1L11:1 månad. 

H. Chefen tL ka110niJ:Ual'llrt Rota och 8kagnl, lnHlcr dcssaH 

i <:. O. N:o HiO rlcn llS sistlidne Fehrnari, pnnkt 11, :\1\be

fallda rxperl i tion, Hkol:t l1iHs:t Rin:1 IJcfitlstel'kl'II den 2>, nilst

kommande Apr.il, Rkolan<l o saliiiila tlag cl• efe n <"t ];annniJttlcn 

Hota tnga befattnin g m ed utrustningen af torpedbåtarna !•h·is 
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ljil och GfJ OGh che fen å Rkagnl m ed u trustninge n af torpe<l 
h:ltarna J'l:ris G7 och 75. 

9. Chefen å handmin efart)·gct Gu nbi ld Rkall hissa sitt bc

fHis tecken den 24 nästkommande 1\ pril och haml minefar
tyget skall inmönstra;.; den 27 srun ma rn{mad . 

JO. Chel'em a {t pansarbå ta rn a .Aran, \\'aHa, ] ) ri~ti g h e ton 

OGli Göta, under d cHsa far tygs g·enom G. O. J'l :o 1(i0 den 2ö 

sistlidn e Febnmri i pun k t 12 an befallda ex pedi ti on, skol a <lo n 

25 n ilstkom m ando April öf\·or taga hofidet ii pansarhiltam n; 

s kolande Ramma dag afclelningschefen för bovllringsafdolnin

gon nedh ala sitt be Cill stecken ilEvonsom oinlJy le af besätt 

n in garna å pa11 t! arhåtarna tiga run1 san1111a dag. 

J l. Cl1eferna :1 pansarbåtarn a Odon, .:\iord oc h 'l'ttpperb o

t.en samt å to rped kryssarna Psil aml er och Clac;; H or n s kola 

h isHa ~:~ in a l!eflilstockon den 2 nit~;tkommando Juli och samma 
fartyg skola inlll ii n ~tras don ] G J ul i. 

12. Chefen :"t j agaren l'llo<l e skall hissa sitt benil s tecken 

don 29 n llstkolllmand e Juli oc h. jagaren :;;kall inm önRt.ras 
den J ditrpå fii ljamlo Augu sti. 

l :). Cheferna :\ to rped båta m a B li xt, life too r, Rt;jerna, Or

kan , Bri s, \"in<l, \ "irgo och Mint ~ ko la hissa sin a hefil lstceken 

de n :11 n ils tkomm and o Juli och to rped],l.!.arn a skola in 

miin~tm~ den j dllr[l<t följand e Augus ti . 

14. CilcJ'c n å kanonbåten Skagul, und e r d c~s genom Jnmld. 

Hi i (T. O. X:o HiO den 28 s i ~tli rl n c Febru ari a nbefall d a ex

pedition , Rkall h i::;~a s itt bof>il stcckon den ] j nHHtkommrmde 

,\ ugus ti och kanon! ><Ho n skall i nmOnstras d. en 17 sam ma 
m:\ n ad . 

1\'fars 24. .N:o 2±2 C+. O. - Till flil li g lindring a f i skjuts kolca fd elningen 

in gftemlc fart yg" bestyckning. 

27. N:o :34!) G. O. - Bi fall t ill löjtnanten U olmhorgs anil i\ llnn 

om 2 månade rs Ljlinf<t ledig het på g rnud af sjnkdo lll . 

2H. N :n 2-LH G. O. - Bifa ll t ill ka~:;sö ro n ~öderstod t:; a n il:Ulan a tt 

rm do r tjän Rtled ig il ot l'ft vistaH utom r iket. 

K:o 149 U. O. - J\: ammbåt cn A if hi l<ls cx pcditio J"-skall in 

s t.lill aR. 1\ ngfartygot Kare s kall anv llndas Wr rokogrtose rin g 
a [ In il itärl eder m. m. 

28. N:o 247 G. O. - L(ij tnan ton G. W. ~IagmlRSOn Rkall I rftn 

oe lt me<l den l nHstkomm a1Hlo Ap ri l tjänstgöm å pansarl >ii

ton Cl iita i sti lil e t Wr insjnkn a<le Wjtnanten C. K ll olm!Jcrg; 

sam t liijtn an ton A . U. J ohan sso n i s Ull lot fii r ]i ij tnant \l ag

llii RHon ft k <> n ·c tten Freja um iN dess gen ni il (i. O. N:o ](iU 

de n 28 sistl idn e Fcbrn ari an l>dal lda l'xpedi tit> n. 
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<r. O. 1~103 . - XIX. 

30. ~ : o :25:2 (+. O. - .t till rustning anl>efallda farl.1·g tjiln8tgöra: 

H:lHOnl fartyg~in~:en jö rcr lllHlcr O fning·:::;t:.~krulcrn: å pan:-\ftrb:l~ 

tc'n ( iiita: ingenjii ren T. (T . ::'lystcdt; uwll'r C'rnl~krona beYil

ring;;e~l;a\ler 11eh knsteskadcrn: å pan~arlnHon \\·a;,u: ingen

jfircn P. \\' . l'eton;rm; å pansarhi'tten ()(len : extra ingenjören 

.-\. \\'. Lipdgr on; el. pansarbåten .:\ionl : ingenjiiren S. J . Falk

man; ,\ pan~a r hi'tlcn Göta : ingonjiirPn T. Cl. Knii~; å pansar

InHen Dri~tigl1eten: ingenjö ren ,J. LiiHllJeck oclt å pan~arlJ{t

tcn Ta}'perhclon: ingenjören li. .tkormnrk; ;;:'tROm fartyg~
intl'n•l"nter: ii korl'l~tten l•'reja: extra ordinarie kmnmarskrif

I'Qrl'll E. F. J,ind~rcn; ii kon-etten :-;aga: c. o. btmmar~;krif
yareu .\. :\L l~.\'(l6n; {t logementsrartyget :-;tockiiolm: e. o. 

kaJum:uskri fvaron ·w. Lilja; ft logcmi.mtsfartygct Yanadis: o. 

o. ka1nmar~krifvarcn II. A. L, Carl~son; :l ehcf,;fartyget Drott: 

e. o. kammar~krifvaron G. Lunden; :'t pansarlJfttcn \rasa: kam

marskrifl-aren .\ . U . • \ . Bro11 all; å pan;;at·bi'tten Dristigheten: 

C. O. kllllll11arf<krifl·aron _ \. \\'. noJinstriim; å pansar bi\ (en 

()den: e. u. kantiYI:Lrskri1'1·aren :\1. E. .\:son Lindal d; å pansar

lJ:ttcn ::'lim·d: e. o. kammarskriharen K . G. K l IamlllarlJcrg 

och å panf<m·IJåten Tapperheten; t. f. kammarskri[varen C. E. 

Eilrlin; st'tsom fart)·.gslii.kare: å kmvdt<~n l•'reja: marinhlkare

:<tipendiaten .J. 'l'n rgen,;ruud; [t lo~emcnt~iartyg-eL Stoekhulm: 

lllarinhlkarestipemliatcn F. U . . \~k: å logcmenbfart)·get \"a

na<li~: marinhkare~tipemliatun K J•:<llwlm; å Ofning~.-;kcpjwt 

Sajadcn: marinlilkare,;tipendialon .T. F . .Ju!Ians~on; ä iJfnings

"~'eppet .fana1uas: marinlclkaro~tipondiaten .r. K. Linder; å 

iifnin;.!·~hriggen (iladan: marinHlknre~tipcndiaten J,. G. Flu<l

ql'iRl; å ka~ernl'art~·get .:\orrkiiping: marinlHkare:stipcudiaten 

.\. L. Evandor; u n <ler öfning~eskadorn: å p n n~rtriJ:"tten (~ii ta: 

marinbkaren al' l:a graden E. .J .• \ .. Kjellberg; å pan~arbM.en 

.\ mn: mar inlltkaro~;tipendiaten J. Lagerlwlm; :"t J>lllltmrbiiton 

\\'a:;a: marinhlk:ueslipendiatcn E. K A. 8eger~tcdt oclt :"t pan

~arhåten Dri:;tigholen: marinlllkaresti pcmliaten F .. \.. _ \ lmroth. 

Torpedingonjiircn J .• \. F .. \rscniu;; skall s:'t~om iw;truk

tiun~IJebl tjilnl:ltgii ra a logoment~fartyget \·anadis Ull<lcr tor

poclskolan. 
1. :'\:o 25CJ l+. O. - Bifall till kapten t+ i:;iko:; anldtllan att umler 

beviljad tjänstledighet få vista:; utrikes. 

X:u :25'7 C+. O. - Im;truktion för afdclningschcfen för skjut

skoleaf<lehlingen. 
X:o 25ö G. O. - rTamlmino(artygct Gunbild ~krtll umler 1ö

re~ti'tcmle expe<li t i on till<lelaR u tes l utantie bli n•lladtlade llaml

minur. 
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L .'\:o :?:,~r (~ . l l. - ]'lacc•r ing af marin];ikan· i flottan~ rC'::<C'I'Y. 
2. .'\:o :?t iO h. O. - :\l:lrinhikan'~tip:·nrliatPn ~.iiil>crg Rkall nn 

der angi[,·en tid bestrida liikarc•ntrolen ,-, f:htningarnrt Knngs
!Jqlmen tH'h \'ä,.;tJ·a J UisthoiJ,c·n. 

.'\:u :?1)1 (; . O. - (jr,·t·r.-<teliijtnanlt•n Yirg-in skall för fråg<•r 
rörande kustnrtillrric•ts iifnin.!.!'al' al'resa till :-:t,,ckhollll . 
.'\ :u :!Ii:! G. O. -- ~\ndringar i hesiLltning.'-'li,;tan å kondten 
lireja samt YisRa ku.,teska<lcms f:\l't~·g-. 

il. .'\:o :.!liil (l-. O. - Ordc•r an~!':<l'n<it· tiolen fiir Yi~sa officerares 
e111harkcring å ~kjntskoleafdclning·cn m. m. 

" 
4. 

" 
G. 

~:o :? Ii-± (T. U. - Order riirande logemcntsfrtrtygC't \'rtna<lis 
afrniinstring. 

.'\:u :21i5 l l. O. - .\ptc•ring af toppsignalapparater och glöd
lampor 1nå utföras :1 nnrl (·r expedition yanmde pan~arh:har. 
~:fl :!lilj Il. O. - Order J'i'•ran>le kaoletternas afrcsa, inkl·artc· 
ring~ <')fningar, elli1J}trkering nl. 111. 

.'\:o :!Iii (i-. O. - <)n ler ang:'ten<lc afpolletiering· af ext ra ka
detter fri'tn kon·ettcn F reja m. m. 

.'\:o :?lit-l \1-. O. -- llifall till kapkn .\rnelius anhåll>tn att un
ller tji\nstkdigbet få Yistas ntrikc~. 

~:o 270 (T. U. - Ntation~J,didli:t[\·aren i C'arlsb·ona ~kall 
den :!1 ~-\p1·il in~peklera i>el';iring~atclclningen. 

.'\:o :!71 Ci-. O. - Ht'serYtmdcrlöjtnant Thon ,;kall för genom 
~tttemle af repctitiun~knr,; tjän~tgöra å lu,rementsfart_,·gc'i 
Ntoekholm. 

.'\:o :!lcl G. O. - Onlcr riirand e iifyandet af minörer å hand
minefartyget Gunltil<l. 

.'\:o 2/li G. O. - ]n~truktion för C'skarlerclwfen il öfning~-
CRka<lcrn. 

7. .'\:o 2/S eT. U. - Kaptenema :'\[lit och Dag oelt Sellllcidler 
~t-lilla~ till marinfiina.ltningcn ., fiirfogandc för att ingå i en 
komllli"'~ion för fdr~ök mc<l ~kiirg{miHtelefonnmtericl. 

" 

" 

.'\:o :!7~1 <+. O. - T"rpc<ll>[lten .'\:r 1:3 nu\ anYiin<la~ för .'·tter
ligan~ fi.ir~iik med toriko!Hllrikettcr. 
.'\:o :!:-;O Ci. O. - Kanonhihen Blenda 8kall i ~tiillet [iir ka· 
nonl~:hc•n 8yensk8tmd nt ;<a ]"' ex pedition för öfi'CrYakand<:> af 
ordningen å ii~keplatHer m. n1. 

.'\:o :!öl G. O. - Fart~·g~intcmlt>nterna :1 pan~arhåten Dristig
beten och kon·etten Freja "kola inE't;illa si,Q" i Carlskrona 
resp. den 20 oc·lt den 23 . \ pril. 
.'\:o :?k2 G. O. - ~\ndring i beHtiimnwl~c·r röranlie öfyandet 
af kusta1·tillnricts yitrnpliktiga :'t (<,rtet FåriiHtmd. 
~:o :!1·;:) l;. O. - Kanon l ><'t t c> n ])isa mil transportera di1·en:>e 
skiirg:lnl~telefonmaterid i il l ( ':trbkn>na. 

April 

" 

,, 

" ,. 
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8. ::'\:o :lö5 t+. O. - K<tpten Palme skall i ~Hillet fiir kapten 
.Lidhec.;k tj än~tgöra i Knngl. marinfön·altningen . 
.'\:o 28ti G. O. - Order angåen de upphörande at rekrytsl;o
lan~ or· h förl>ercdaude korprabkol:1n~ vcrko;tadsknr~ för elllare . 
:N:o 287 (i-. O. - T. f. rcgemcnt~intendenten l'lff skall fri\n 
och mc<l den 14 t;jiin~tg-iira i chefens för };:ung!. kustartille
riet~ expedition. 
~:o 28ti G. O. - Samtliga rrservofficersaspirantcr Yill flottan 
~om nu genomgå ntlJilrlningNknrH ~kola utbildas till skepp,;
tjiLnst. 

!J. .'\:o 2k!! <-T. O. -- Bifall till kapten Wijks anh:\llan om ulri
kl'>< tj;instlcrlighC't frftn de" l H-Sn ,\ pril. 
Order angaenrlc håtrrr m. m . som skola ställas t.ill c;.:karlcr
,·hcfens för öfningse~-;k:ulcm förfogande. 
Order angående försök med strålimsiare å Kungsholms f>ist
ning. 

11. :\:o 2~JB G. O. ~- Korl'eltcn ]heja skall e(ter nwlergi\ngcn 
in~pektion fiirliigga~ i J :a beredskap, afnJiiu~traH R:unt klar· 
göras för n~· expedition. 
K:o 20-± (~. O. - lnstrnktion för öfn:;rlc•daren fiir !Jefälsöf
nillgarna. 

H. :\:o :!~)5 G. O. - Instrnki.ion fiir kapten E. Hä;:rg-. 
K:o :.!!JG G. O. -- Kapten \\'ijks tjänstgöring i ilott:uu; stab 
skall upphöra . 
.'\:o :!O!J C~. O. - :\finingcnjörcn .L'felt skall för frågor rö
rande han<lmine- och telefonnJatericlcn embarkera tt pansar
haten .~ran den 11 :\l aj. 
X:o 300 G. O. - :i\letlgif1·amle att vissa magnetiska under
sökniugar nd't göl'at:) å ]Xtnsarhåt~r. 
N:o 301 G. O. Be:;tämme]:;er rörande oEfJcemres Yaktgö-
görjng. 

K:o 302 G. O. - Onlcr angåCJ1Lle expetlition med jagaren 
:i\lorlo. 

15. .'\:o :303 G. O. - Order angåcmle kommemlering af minör
konstaplar :"t i.ifningseskadcrn. 
.'\:o 305 G. O. - Bifall till kapten Kempffs aubållan att un
der tjänstledighet fil Yistas utrikes . 
.'\:o BOG G. O. - Instruktion fö r ehefcn å jagaren :\Iode . 

Hi. .'\:o 308 G. O. - Jagaren :\[ode skall efter återkom;;ten till 
Rtationen afrnstas och fölHggas i l:a beredskap. 
~:o 309 G. O. - Tillstånd för statsrådet PalalHler och kom
mendörkaptenen gre[vc :\I. Ilamilton att emottagit och bära 
nederliimlska ordenstecken. 
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April lG. ~:o illl G. O. - Order att mHlcn-i:ming i hevf\kningstjänst 

" 

" 

" 

" 

ej 1K1höfvcr Liga rut.n nnclcr nu pclg·ående beYäringt:f1fllclning. 
17. :\:o :115 G. O. - :\linkabelbåtcn >Liigg Ut> ,;lmll förläggas 

umler reparation. 
\:o HlG G. O. -- Jw.;trnktion för c-hefen å k!mon!J:\tcn Disa. 

18. :\:o 317 G. O. - Torpcdkr~·ssuren Cia~ Uggla skall förläggas 
i l::t bere<lskap. 
:\:o :111-i G. O. - Pansarbttten Jolm Ericsson~ ång~lup må 
tilldela~ ångfartyget Karc under angif\·on tid. 

20. :\:o :J?.O r: . O. - Instruktion fi>r chefen å korvettPil Freja. 
:\:o ir.ll U. O. - Chefsfartyget Drott skall den l Juni vara 
fi>rlap:(lt i l:a beredskap. 

21. 

2:!. 

~:o 3:213 G. O. - ::\.lariningonjörcn Linclbeek skall nntler an
gifvcn tid tjänstgöra fl Uarlskrona varf. 
:\:o <1:2-l G. O. - On.ler angående kommemlörlmptcnen grefve 
Ehn'nsYilnls och kaptenen E. l'0yrons tjänstgöring i kom
llii\11< loex peditiom'tl. 
:\:o J2ö G. O. - Kaptemm von Krn~:<enstierna slmll med bi
lH;hållrmde af sin tjiinstgöring flottans stab tjiinstgöra i 
Kungl. lotsstyrelsen. 
:'\.o :327 (;-. O. - :\Iarinläkarcn a[ 2:a graden llult skall från 
och med den 23 tjäno;tgöra Yitl Stoeklwlms staiiml. 
:'\:o 830 G. O. - l•'ast~tällebe ~ reglemente för kustartille· 

ri et:; Rkolor och öfningar. 
~:o 331 G. O. - Tiden för iifverlotlarons för bofiilsöfningarna 
befiilstod:ens netllialando; fartygens afmönstring och förlägg
ning etc. 
:\:o 3:)2 G. O. - Tillfällig tjänstgöring å stationoma för offi. 
ocrare som genomgå ~jökrigshögskolan. 

~:o i333 G. O. - Fa:;tställelse å ä neJringar oclt tilhLgg till för
ut fn~tsttillda typer till Iönlt>lning~biicker. 
":\:o <J;J.± G. O. - Onler angåmule uthlmnmule ar torpedor 
till lmtlettfartygcn Kil:<om nmlcn-i~ningsmatericl. 

28. ?\:o :3;35 G. O. - Bifall till kaptonen I.idbeck::; anhlU!an af 
42 dagar" utriko" tjiinstledighet . 
.N:o HJG G. O. - ~(nd ring i titlen för korYettcn Frejas ex
pedition. 

24. :N:o 337 G. O . .:.._ Instrnktion för chefen å kanonb~tten Blonda. 
~:o 3:3D G. O. - Fastställelse ii ritning till 1:2 em. ss. k . 
.:\l/03, afsedd för fortet \'iltltra llä:;tholmen. 
~:o HJO G. O. -- Pansarbåten Dristigheten skall för dock
ning inträffa i Stockholm tlen l :\I:tj. 

.Apr il 

,, 

~Ia;j 

l 

1 
t 
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24. ?\:o MJ n. o. - GomyndiKande [ör chefell fti r kuNl.artille · 
riet att c[ter klas,.;cxaiilina vi<l sjökrig~skolau l;uniiliClHlem 
k llN!arl i llorikadott. till tjilnl'tgöri n~ Y i< 1 knstarli l kr i rcge lll!' n k. 
:\:o JJ2 G. O. T1·ii st.1·eken l lutelikiss kul,.;pnilor skol a ll ll · 
rior angifven t id uW'tnas till infantorir;kjut~kolan :l H.user:>

licrg . 
.:\:o 3Jil Cx. O. - llifall till rnarinliikar::;tipcmli;ttcn f'jölJerg,.; 
anln't!lan om 19 dagar~ ntriked tjiin~!lc,liglwt. 

2CJ. :\:o J~ G U. O. - Order att kanonbåten R ota skall del~ liiimta 
en del l'iimplikligrt fri'tn Fi'trii,;uiHl del:; npphog,.;ent l><tlloug· 
far!ygL·t 1'\:o l till Stockllolrn. 

:27. 

N:o J.Jii ( i . O. - 1\::tnunb;'ttarna \· uniande ocl1 Hola ::;kola un
der a11gi fn a tider Ultl'iindas för lilllitllpning:;öfniug:H med till 
allmiilt tjilnNL in:;krifna Yiimpliktig:t af eldarcafdelnin gc- n. 
.N:o 3-l7 U. O. -- ]nstruktiou för a[• lelniugschcfe n kor Hkepps

go~BC:1fdl•l ni n ge n. 

~:o :Hi-l G. O. 
.01orrköping . 
N:o J ,]U (~. O. - .\ntngning af skcppsgo,sar i eiilighct med 
Ku11gl. bref ar ,],•n :!l Deecm!Jer 10llil skn.ll i :h ilg:t run1. 
::\:u :H:iO t:. O. - Order angående uth_,·tc a[ Nkepp~~o,.;~ar mel
lan :;keppsgosseafdc•lningens fartyg ocoh ka::;ernlarlygd. :\urr· 

köping . 
.N:o :3G:J U. O. . Ull den {L ii[ningNfar!yget l•'alkl' n Nkall si tt 

undt•r lJdid a[ cl1efen ii kasern f a rlyget :\ orrköpi ng. 
:-r:o J;JJ ti. O. - ,\l Knng!. nmrinfiirvallnin gc n :111:-<kaffad 
flotte (ör !JogNemdt mal med tillhörande strid:>n~<tl ,.;kall pröf· 
vas vid iirct~ Nkjul.skola . 
.:\:o :3?15 l~. O. - FaslstllllPlsc å ilndringar i artilleriPxL'rciN-

regleniClilOt för !lollan. 
:2tl. ":\:o :liili G. O. - K:tptenen E. K \\'ahlhcrg skall [iir :mgif

vot iin<lamill ::;tidla~ till 1\:ungl. marinfiiryaltuingeus förfo

gande. 
3!1. ?\:o 3()1 lT. O. -· KonwJOndörkapl.eitell gref1'e J•:l ,reusvärd 

skall under komniendiirk:cptcllOll :;rdYe IJ:tlllil!"ns tjiinstlc
d i g het tjiim;tgöra :;i'tsuuJ t:hef iih" konuH:utdoox p<' d i lionen. 

l. :\:o J(i:2 L~. O. -- Tillst<iml för kaptenen E. llii~g alt ull:"t 
diverse hemliga handlingar. 
:\:o 3<iH U. O. - \ndrade hoslilmmeber ang{wm1L1 fonlrin-
gar tiir orh{tllande af prCJilicr. 

:J. :\:o il<iG G. O. - Pau::;:ubi'ttcu Thule skall fUrlii.>tgas i l:a lie-

redskap. 
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~- i'i:o :JGG U . O. - :\ledgifl'ande för \'i>Jtla tjiln><kniiin \'id hy

d rografiRk-uiologi~ka konnniRsiniH~n att merll'ölja kanonbåten 

Diem! a. 

:\:o 3!jS (r. O. - Följande offieemre Rkola JIICd ntg[lngcn 

af niiöfkommanrle ScptcudJer m~'\natl frimtriida sina innrha[

\'ati<Ie uerl:m upptagna bcfattuingar: yitl ('arisk rona station : 

kommemlörkaptenen fl. ({. rrf ~il16n såsom chef för cxcn:is

ol'h nnrlcrhef'iil~:-;kolorna; kommenrlörkaptl'IH'Il J. \Y. Lanner

sticnu.l s:'töom ledamot af mHJen·iRningskol1lmissionen; kapte

nen A. \\'. \\'allenhcrg såsom hesiktning~ofiicer; kaptenen 

friherre C-i-. O. :'IL af !' gglas såsom chef fiir 8:c mrrtrnskom

panict; kaptenl'n S. E. Feyl'iiting -s~\som äldste instruldions

ol:ficer i exercisskolan; kaptenen N. 8. T .. \.nkan;rona si\som 

ehcf för 2:a skeppsgosse kompaniet; kaptenen L E. ,\ rnclins 

st1som informationsofiiccr i underhefiil,;skolan; kaptenen C. 

Il. . \. Lechc såsom chef för l:a handt\'erkskompauiet; 

kaptenen i flottan~ reserv A. E. Hing!teim si't~om kontrollant 

vid magasinet och lmgcriet; vid 8tockholms station: kon 1mcn

tliirkaptenen \\'. E. Eler~ o;:'\som c·hef för ckipagedepartemen

tet; kommendörkaptenen C. L. A . i\1nnthe såsom chef fö r 

cxerci~- och nmlcrhcflil~skolorna; kommendö1·kaptencn ~refve 

C .. \. Ehre.n~Yiird stlHOm adjutant hos stationshefälhaf,·:ncn· 

konllncndörkaptcnen .L Ekstriim s:lsom tjiinstgömnde j fiot: 

tan~ stab; kaptenen Il. J. B. c: nid n. s~'\son1 ljiinstgiirande i 

E:nngl. marinl'iirvaltningcn; kaptenen R .\. Thnn!in "'otsom 

('hl'[ Wr :?:a ckonomikontpanict; kapknen l'riherrc A. "\. C:~on 

llennelin s~'J,.;om adjntant i Kungl. ~jiifö rsnlrHdl'partc nicntcb 

koittmatHiocxpcdition; krrptencn l L J. T. Krook s:'\t>om ehef 

för 2 :a minörkolllpanict; kaptenen D. "~- Kmi'L s:'\sotn i nfor

JJirtlionso(Jircr i nmlnbcfills:;:kolan; lmptenen C. Y. \\'. Hiucu 

s:isom förcst:lndare Eör sjöinstrnmeut- oeh sjökarl ,~ fiirr:'\det; 

Kaptenen U. .\.. IL 1\'irgin s:bom tjilnstgiiramlc i tlottalttl 

sta!J; kiptenen .\. l r. af Petcr~cns s~tsom katlettoi'Jicer vid 

Kungl. :-;j<Jkrig~skolan ; kaptenen (-;, R Ccl,:ing- s~lson 1 adjn

tant hos c!Jefen för underofficers- ocl1 t>jömansL'lrema. 

:\:o ~nl (-f. O. - KommmHlörkapll'ncn U. F. J. LindsLriim 

oelt kaptenen .\ . F . B. von Sc!Jinkcl lJemdras deltaga i Carl:;

krona grenadjilrrcgt•Incntcs stabsöfningar. 

l . :\:o :17-1 G. O. - l'tliiiillHlltde af ammunition i och för 1\:ungl. 

kns!artilreriots öfniugar. 

ii. ?\T:o :n;:, G. O. - Tiifall till kon!cramiml C'. ~!. TngcliJJan~ an

liiillan at[ llnrJer H\'nH'Hf\'1' [[) Vi~(:1S U(ril;e,.;. 

\ 
l 
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5. X:o J77 (;_ O. - Ökning i korvetten Sagas bcsiiltningslisla. 

l\:o !l:-10 (l-. O. Tillilgg till artillm iexc rcisrcglementc för 

J! o t ta n s Iart_l'g. 

fi. :\:o :li-H (f_ O. - Följanrio office rare skula från oclt Ili e<! 

dl'n J n~lstkoniUI:ln<le Oktober vara placerade till tjiinslgi.i

rin g: tt Uar!Hkrona station: kaptenerna Il. J. J\. Unlda. T . • \ . 

Nissen oeh li. J. i\f. Toll~tcn; t1 8tockhoiJIIs station: l;aplc

ncrna friherre G. O. :\l. af l'gglal-', L. E. _\ l'llclius oe!J .\. B. 

C . .J. Lagercrantz samt löjtnanterna .\. E. T)·den, ,\. 'l'. Dlom, 

U. F . 'l'amm och t'i-. O. Elliot. 

:\':o il:-12 \1. O. -- Kaptenen C. F. \\'. Hi!Jcn kouHncwlcras ~'l 

kon·cttcn Frrja i ,;tiillct för kaptenen O. (:yld6n. 

ti . X:o :1t:i7 U. O. - 1-\irlJI'nkniug af IIIatcricl Wr sprilngnings-

0lningar vid t--:ignaiskolnn. 

N:o :38~1 G-. O. -- Löjtnant II. C. F. af Klcrckcr tjiiu,;(gömn

d c i flot tans stab. 

:\:o 3~10 c:-. O. - In~truktion för chct'cn i't kanonlJttlcn 

;-..;J.,:agul. 

~J. );:o :;:n n. O. - IJykarc skola ej kommenderas [l öfnings

skeppeu Kajrrden oeh Jarramas innC\'Ilmndc år. 

N:o HU-1 G. O. - Följande ofiieerarc skola fri'w oeii metl \len 

l nilstk. Oktober till ~vidare bestrida nedamiiiiiHHia lJd:tUnin 

gar: i Kungl. sjöförsva,rstkparteml'nlc!s kontinamlol'xpcdilion 

så:;om ad j n ta n t: kaptenen D. ~\. Kraft: i K n ng!. nJarinl'iiryalt

ningcp s:'1~0m tj;ln~tgi.imnde oft-il'or: k:tptcncn <-< . 11. J,idiJcck; 

i flottan~ sta h ~i'tSL1IIt tjiin:-;tgörawle oJ'tkontrc: bptenema fri

hcrnl (-f. O. :'Il. a[ !'ggla~, <-<. R ( 'cl::;ing och 13. F.llol itJ grcn; 

Y id !.:.ung l. ~jökrig~"kol:ut s~\~oll1 katkttofrit-er: kaplcnl'n E. 

\\'. J'cyrun; \'Hl Ktmgl. ~jiikarle\·crket ,;i'tsotn tjilnstgiirandc 

ofliL:cr: kaptenen L . K ~~melin~; :'t Carl::;laonrr strrtiun: ~:lsom 

chef för cxcrci~- oeh nndcrbef~llsskoloma: koinill ClHlörkaptc

lll'll J. \\'. Lanncr~tiema; s:lsoill ledamot al' nndcryisning:;

l<Oillillissionen: kommcndörkaptcnl'II C. F. ,J. Lind~LI'Öill; si't

""Ill kon!roll:111f yjc[ 111:1gasinct och bageriet: kaptenen .\. W. 

\\"allen berg; så:oom ch d l' ii r ;):c IIHtlro:-;koni prrnict: kaplt' nen 

r[. J. B. l i u ida; t<i'lsom illdsle in st rnktiunsofllc-er \'i\1 \'Xl'I'l'is

~k·dan: kaptenen ::>/. H. T. "\nkarcrona,; si'1sont chd t'iir 2:a 

sl;cppsgm'sl'koill[>anict: C. J I. A. Lee lie; s:"ts(IJJI chef !'ii r 1 :a 

hrtndt vcrk;;konqmn iet: kaptenen Il. K Rydströ1n: ::<:'\som info r

nJ:llionsoHiccr i underlJefiilsskolan: kaptcn un T . .\ .. ;.ili~scn; 

:ot f;(ockholm~ s(alion: st1som ehcf fOr exercis och un<lr'r1Jc

f:ll8::<koloma: koni!ll\'JHliirkaptcncn A. Ek:-<lriim; si'tsont ,-hd 

för ckipagcdcpartenl\'ntet: kmilliiendiirkapkn :\. -~- Tclandcr; 
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~r~~om t;hcf l'iir 2:a lllinörkOillpanict: kapton e n H. A. T !Iurdin , 

nwd l>i!Jch:'tllandc a[ befatiu in gcn l-l:'iso m chcC för 6:c matros

kompaniet; ~<:l>:;Onl fiirc~li'nalarc fö r sjöin>Oll'llnlcnt ocl 1 t<jökar

ldiirr:"ulet: krrplcnen Il. O. l<'. (i.dden; ,;{t,;om chef för 2:rr 

c kunOniikomprrnict: kapteJlCll l l. J. T. K l'IJOk; ~:\som adjutant 

ho ,; ,;trrt.ionshofiLI lirlfvrrrcn: l<rrpLCilCll A. l f. rr( l'ctc r,;cns; s i\

so nl rrdjut.ant h o" ehofon fUr nndcro(fjccrs- oc h sjölllanski\

rcma: kapte n en Ll. \\'ijk ; så~om infurmationsofllccr i und c r

hefälsskolan: kapte ne n K J lilg-g. 

9. ;\:" :1!!5 ti. O. - AlHlring i art.iller icxcrcitlrcgicincnto fijr 

llolUu ls fartyg . 

;s :u :J!Ili (:. O. - ; \ ndmde h c'stiliii I nolser i artil kricxc iTis i·eg

lcmcnlc fe,r flottan s fartyg all LiWlnqlas :1 p:tnsarlJiLLe n (~öta. 

l:?. X:o il9!J <:. O. ·- :\fariningenjör .\. :\L ,\ . von l•;ckc nJillnn 

;;kall deltaga i IJ<'si ktning rd' Lorp c'dl,:"dcn X:u H:J. 

X:o JUO l~. (). f-::"IsO nl f:trlyg;;lilkare s kula ijitn"tgiim: :l kor

vetten Naga: ni:ninlilkarcst.ipcndiatcn J. Lagorlwllll och :"t 

c iidHfart.y gcL lhuH: lllarinläkarc n af 2:a graden O. 'l'. llu lt 

Hai11t under liden för de fiirlJcredando bovilring~öfningarno 

uc l1 kn~teskadorn: :''t pammr!JåLen Uöta: mar ioläk a re n a( :J:a 

graden Jo'. \" .. \ ~:>k lin ; i't pan>Oarh:Hen Oclen: marinläkare n af 

~:a g mdc n r\. J .a r~~on; :T pansn riJå~cn 1\' ionl: tnrrrinlilkarcn af 

:!:a graden -~ · l'iiii; :'\. panl:lariJå lon Dristigheten: marinlilkarc

~li pond i aLen F .. \ .• \lin rot; :1 pansari "\ten \\'a~ a: lllariHiii.karc n 

a( ~::1 graden E. S. :\ . Segerstedt; :"t turpcdkr~·~,;,nen Cl :vs 

ll o l'll : marinlilkare:;liponllialcn L. O. S. \\'ikandc r ,;amt :l t<~r 

pcdkrn;saren l'sil:1.nder: marinlilkarestipeJHiiatcn ,J. E. A rf-
.:.---- . 

ll'edsOJl. FartygHUkare å pansarh:lten Tapperhelen skrrll kolll-

In emlc ras af per,;onalcn i floUantl rese rv. 

:'\:o JO l <1. O. - Turpcclb:'\.len Kon1ct stiillcs l iii a(dclnings

chdens Jlir ::;kjntskoleafdelnin gen fiirfogandl'. 

X:u J02 (;. O. - En ftaggun<kru[Jiccr vid llla~kini sl>Ol<tte n 

kunJuicndcra,; till Bergsmal i'iir att öfr c n ·aka tillverkningen 

m. m. a[ Jcy lgi :t>i maskine1·icr . 

:"<:o 403 \i. O. - Bcshi.llllllel,;or f<ir CllJUlt:tg iiin g Il\. \Il . ar 

flottan::; l i Il l'iistni ngstj>iHst i n Hk r i [n a l' ii r n pli kti;2::l. 

Xo ±04 U. O. - lH::;truktion (ör <le vtlrnplikligrrs iifnin;,!::H 

nl. 111. Yid ku,;lartillcriot. 

.:\ :o 405 (i. O. - l'rö(ning a[ e n palruntnL rrtt e r::;ätl<e kano n

ge\'ii r vid Jlll p:"tgåcudc skjut"kola. 

N:o JOU G-. O. - Furmullir till förhållnings- oc h bekhldHads

hok i'ö r rUmpliktig vi<l kustartilleriet. 

::\:o 4[() G. O. - ;~ndring i chefens å ko rretlen Freja in

st ruk Liuu. 
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X:o ;ll ~l (i- . O. - P röfning a f e n olcklri,;k ordcml•P:trat :1. 

p a nsar!Jiite n C:Ot.a. 

X :u -±18 U. O. Konllll Cnd ii rkrrptcn <T. a r Klint JJcurclra,; 

afrc,;a till ;'\orge ftir att embarke ra å Yi\ros kat! or n tillltiirallllo 

l'ar!.yg. 

;'\:o ,J I D G. O. - ;\n<ln11le hc.,tillllmClscr för ntlJildning af 

LillllllCnnän vi<l kn siariill c riet. 

~:o J20 (i-. O. - Bifall ti ll ingcnjiir , \.. ~1. ,\. vo n Eckcr

mann ;; rrnliållan att und er se lll et;lc r 1':"1 v istas utr1111lands. 

N:o ·J23 (i-. O. - Ro;;olntion il r c:;c rvumlcrliijtn :l.nten frihena 

TIIut.ts anllållrrn Olll 10 dagars tj ilnsLied igli ct. 

N:u 4.:?4 li-. O. - Jn>Ot.mkiion för afdolniugse!Idcn {t lo rpcd 

Bk<lleafdolningou. 

:s' :o 4:25 (i-. O. - Jn sLmktion fii'r elrcfeJl ii Lmpcdilalcn X:•J 7:]. 

N:o 4:2li (i-. O. - ln ;;trnkti"n [iir e hofo n :"t tu rpedhttLL'It :'>/:u 77 . 

N:o 427 G. O. - Dc>Olii.mmelscr fOr fiirandet a( loq>edbtttcn 

N:o H3 från bygg nad sorte n till i:itockiiolm. 

N:o cl:!b G. O. - l •'iiljan rlc ui'Jiccrare i Kungl. flott.rrm; rc~01·v 

;; lwlrr fri'tn och med den l nilstkoninJando Oktober 1·ara in

kalla<lo till tjäu~l gO rin g: yid Ua rl ,;k runa s tation: fijr e n t id al' 

:2 :h: reser vlöjtn a nlcma ~. 1 [. 1-labeHe lt och J . N. l lc ll::; l riim , 

r e>Oe rrnud erlöjtnanlc ma ll. ~. Hingqvist, U. F. lli rik :-;e n, E . 

C. l~d ::;o n och U. W. !\Jo l i n ; s: u n L fOr on tid af t i\r: r csL' rY

llil<i or löjlnantc n N. l\I. John~,;on; vid i-ituc kll(>llliS ~ lat.ion: för 

Cll lid ar 2 iir: rc::;erYiiijtnrrlllPn u. J l. Dun»todt, l' l'><e rniJJde r

löjtn:wlerna U. J. J ,undiJorg, \i .• \. C. Hro1ns, F. \\ '. Kyl

berg, C'. F. G. Hiddcrstad och :-:. J. Isberg san1t nnderlöji

nrrnl cn i flottans resen· I. S . . 1. (iculzell; Iör en lid 7 llliina

rln: 'reservnnrl c rl iijtn rmtcn F. l\leycr ~an1t för en tid af G lll tL

ll:lder: reservlöjtnanten J. c;. 1\c rgst riim. 

lt) . ~:u J:JO (i-. O. -- En nndcroiiice r vid C'a rlskrona ku~tarLil!e

r ircgc mente ställes Lill yarJ':,a;hcfcns förfogande . 

~:o 431 G. O. - En 3i:l cm . torped :\1 t8li sUllll'l:l till <.;hoi'L'Il>O 

fö r torpedskolan för[oga mlc för ~:;p rilngn ing . 

X:u '133 l~. O. - Bifall till r e;;c rvnud c rliij!nant HL'jiii:lll;; an

hilllnn o m 3 å r och li månadors tjilnsLledighd. 

Hl. X:o ·135 G. O. - - . Angi\cmlc dockning m . 111. al' pansarbålen 

Tapperheten. 

::'\ :o -13li li-. O. - nifrrll till anhållan a[ ka['LCn (). C. A. Fal

lcnills om utrikes Ljilnsllo<lighet. 

20. ::\:o ·1:37 G. O. - Kun'ctton ::laga uch kauon!J>dl'a f-ll·ensk

"u nd t;ko la klargö ras för at.i utgå, d en förra i s lu tet a[ nä,JL

kOJHllHl!lde Okluber p:"t ex pedit ion till alliigsnarc fan·atLon 



,, 
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under u111kring G nu'\ml<lor, don ~rnaro i biirjan a[ n'i~lkom

ulandu :\"ovcmllcr månad på vintcrcxpctlition till rikets yl\st

kust under omkring 5 nu1nad er. Komnwmlörkaptonen gro[\'O 

C .• \. Ehrcm;vllnl skall yara chc[ och kaptenen fribene .\. 

13. !T. Lagcrl•ic lkc Rekond {L kurvetton Raga samt kaptenen 

fribene ,\. A. U:Hon ] [orm e lin t.;hcf å kanonlJ[tten Svcn~kNu nd 

unde r of1•an anbe fallda expeditioner. Följande o ffi('cr:trc skola 

tj,\tlS1gilm å korvetton Flaga: löjtnantoma I'. l L J fnitfeldt, U. 

A. (-i. ]1mnnerhielm, G. L. Brodin och C. R .\. tinstrrfs:;on, 

und e rlöjtnantem:t \V. L. l+mt, (; , A. 'Wester, f-i. J. \\'ibnn1, 

c<. JJ. \\': so n Lilliohöök, S:llllt för handl etlning :tf extra k:ttlot

ternas nt!Jildning n1. m. k:l.ptcn C. A. JT. \ ' irgin och löjt

nant W. (-TiiJson; {t k:tnoHbåtcn Svcnsksnnd: löjtnanterna J . 

l-l. ~-hinhnfvntl och X. L. _}, korhlon1; tjän stcm:tn af ('i\·ilstatcn 

från Carlskrun:t strrtion skall kommenderas s:'\Hom fartygsin

te nde nt å korve tten Saga; kanonbåten S1·enRksunds besiitt

ningslist.a nnder ifn\l":tvarancle expedition skall minHka~ med 

l fartygAläkare och H kall chefen å korve tten N aga J 1 it:~sa Hi t t 

lJcfi\IHteeken d on 20 nä~tkomrna11de Oktober oelt cl1efon :l ka

nonbåten Svcnt;ksnnd den 2 därp{t följande Novondler san 1t kor

voLten inn1önstra,; den 29 Oktober och k:tnonb:lton den 4 l\'o

vemiJor. 

':2:2. ~:o 43~) li. O. - l•-.a::; lställ clsc af , JTJottaati inkallelscin::;truk

tiou ». 

" 

:\:o -11.0 (-l. O. - l':w~arl,åten Tlmlc :::tulles till at'tlelningt:~

<.;lit'i'en [i) r Nk;jnhkolan förfogande J'iir pröfning af art illcri. 

S:o ± 12 (-l. O. - ln~lrnktion för chefen tL toqwdb:Hcn :\:o Si3 . 

X:o ·1--1:3 (i. O. - Birall till liijtnant C'. E. Jloltnberg:-< anlttd-

1:1n orn fii rl:in gd tjilnstledigh ct 

:\:o l-Hi_ (1. O. - Bifall till kotnnl cndii rkapten e n \\'. 1·:. J<:il·r~ 

anli:'tiLtn om nlrikcs tji\nstl cdigli c l. 

2:1. -:\:o 451 (i. O. - Följande off iccran• Nkola med ntgi'tngl'n 

at nilst.kollllllall<i c Rq>L('miJcr mil nad fr,otnt.rild;t innc l1rtfvandu 

klrm•,]all upptngna l>cfat!11ingar: kaptenen i llottanH rcNcrv 

O. P:n 11oNUllt:i\' ilnl s[tNum el1of för Blt>kingc l:a ol'11 2:a J,1JiN

lJJ:1nNkonlpanicr; kaplu11en i flotUm s r CNOl'l' friherre .\. U. :\. 

L cijonhi clm ;-:nsnm e lid för Riiclra ~lörc l :a, 2:a ocl1 :l:c l"Hs

tll:tnskonlJillnier; kaplc n c·n i fioLlans r eserv Irihcnc (1. J. 

1\:Jingspor s:'isotn ebef [ö r Tjn;;ts och Ö~tcrgdtlandt:~ l~:Hsmam;

kolnpauicr; kapte nen i fl<>llaus rc~e l'l' J•;. J r. yon J loJten r:;:l

t-<om c her för ( lotlan d,; 1:a och 2:a hål:;manskompanier; kap

tenen F. Carlt:~son sttsom bclällt:t(varc fiir uppfordrade J,;'U,;

Jllan:;koillJ>flnicr l'id Mtot·.kJtoJm :; Ntation o)C h t'Olll t.; llcf f(jr 

Dohut:~ 2:a och Yä:;Le rgöLiauclt:i b•\tt:~mant:~kompauicr; :;am t kap-

:\l aj 
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1t'ncn i floli:tntl reNen· L. A. ITnbPn<lick s[Jsom •·ltd fiir Rö

dcrmanltl11<1H J :a och 2::t Namt HoNtags 1::t, 2::t, 3:c O(' h 4:f' 

l>:'t!Rmanskonlprtnicr. Fiiljando of!ieomrc skola fr i't n oeh n> c<l 

don 1 nii:;tkommattde Oktober till:; violare l>cstrid:t ncdan

nilmndrt lJefaltn ing:t r: i !lottans ;;tal J: såso 1n :tfth'ln ingseite[ 

fö1· konnnnnikations:tfd clningc11: komtnewliirkaptcnt;n U. af 

Klint; å C'arlskmna s trrtion: s:'tsom kompanichef för Dickinge 

J :;1 och 2:a samt !'iiidra :\Iii re J :n , 2:a ot:h 3:e IJålHnlanskom

p:micr, m ed !J i IJehållando af illllclw fvnndc llcl'at t n in g s:"tHom 

chrf fiir Dickinge :):c, 'l:c, 5:c oc h li:e bi\JsmanNkompanier: 

kapton e n i flntt:tnN reserv Je. T. :\m·den; samt s(tNom kOlllpa

nichef fiir Tjn stN, ONt(•rgiit lamlN samt l~otlal11l s l:a O('h 2::t 

håtsm:1nskompallier, med hi1Jcll:11lantlc af innch:tl\:tmle be

fallnin g H:'tsom ehcf fiir f-imil. l:tnd:; s :1.mt Ölands l :a och 2:a 

hiHsmanskom panier: ];:t p t enen i flottrrn,; r ese rv 1\ . . J. Dlon1; 

:"t Ntockltolms station: s:'iso rn ordförande i Wrvaltningstlirek

!ionen: kcnnnlendörkaptc' nc n \\'. K Elurs; oeh stts01n hcLil

h:t[\'aro fiir nppfunliadc b:Hsmallsk unlJmlii ur och Hall>lidigl 

cl1d J'iir s:tm!li ga NtockiH>lm :-< s tation tillhiirande h:Hs mn.ns

kompanicr: kaptonen U. <1. <;. Kclllpff'. 

2:L X:n 45G t-T. O. - Ju:--:truk Lion r~·;r chefen ~1 pan:-:tarl>t'Hcn Tap

perheten. 

25. :\:o 4fllj U. O. - - Rrscrvo[liccrsa:-<piranler lH'onlra~ till t.jiln:-:l

gtiring t't yjsHa pan~arl>:1tar. 

21;. :\:o 'Ju7 C-!. O. - ::\Icdgil'vaud o fiir tnonliirc n C. ,\n<lorN:-<1\H 

:tlt n'ln·ara vid priil'ningon al' p:tn~:l.ri J:he n 'l'llllit's ;\rlillni. 

7\:o 1i'Ji:) l~. O. - Ullag:tndc p[t [rivilligltt>lt>ns l'il .~· a f llt:tlro

ser till torpcdiJ:H:-<tjiinNL. 

-:\:o 45U <r. O. - l\lalroscr S<Jill gcnomg:'t rykrytkms m[t lwnJ 

mcnderas å lorpcd:-<lwl ans fartyg. 

;:\:o 4ti() (-T. O. - Bifall [t ingc njiir L. K ,\ rfcl1~ an:-<iibn 

om nt.rikt',; tjilnstledig h ot. 

27. N:o 41iil U. O. - :\lajor N . K Lindbe rg f'k:tll l'r:lnlrilda ile

fattni ngen Rom chef f ii r Nonl:tnd:; 1 :a och 2 :a JJ[t! Nt nanNknln 

p:tnier. 

N:o 4G5 <T. O. - 1\Ietlgifvantle fiir viNR:l. offtee rare viol kn~t.

artillerict att aflilg-g:l. förnyad examen vid artilleri- oel1 in grn 

:iurhög,Jwl:tn. 

X:o 4157 C+. O. - Frrsts!ällel"c •1 modell till huggare f'iir YiNN 

gemcnsk:tp tillhörand e ku startill e riet. 

2R N:o 4(;8 U. O. -- Ku ntm c n<lilrkapte ncn J. "\. l kli n lll:l diNJW

nN:ts a( YarfNhefen i StockholnL 

, l'i:o 41i!) U . 0. - In~Lruktion fiir cl>ef'on :l );<)J·\·C'ttcn :"aga. 
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.N:o 471 U. O. -- Resolntion il begiimn om kommendering n[ 

offi~er !'t Vf\rfvet under kaptenen friherre A. B. JJ. Lager

bielkes r::jökommcndering. 

N:o 472 (l-. O. - Ueserynnderliijtnanten friherre Thott Rkall 

tjänstgöra å pansarbåten Göta. 

.N:o 473 G. O. - Tillstilwl för knpten IL A. Thnrdin alL bära 

l lanHka lhnnebro;;sonlcn. 

::\:o 477 G. O. - Kapten l-L l L K. EricRon heonlms följ f\ 

iifningf\rnf\ vi<l knstarli 1\eriet::; skjnt~ko \f\. 

J'\:o '178 U. O. - Fastställelse flf > Undervi ~ni n g för mnnRka

pet vid flottfln, l , Tjiinstgöringen >. 

J'\ :o 480 G. O. - Faststä.llelse af fönle lnin g::;bok för jngnren 

:\I ode. 
:N :o 4-K2 G. O. - Dockning af pansnrh!'tten ;(ran. 

X:o 48Ci G. O. - Hitall till marinbkf\rst.ipendiaten Alln·islH 

nnh>tllan om utrikes tjiinstledighet. 

N:o 'iölj G. O. ·- Tili>Lgg till hesULmmelscr rörand e utbihl

ning af Lill statioJJstjiinHt inskrifn:t viirnpliktiga. 

N:o 487 <J. O. - EHkaderche[cns befiLlsteåen ne<lhalas. 

1\:o 488 G. O. - Bestiimmelser för und ervi sn ing i bevak

n ingst.jiLnst. 

K:o 490 G. O. - Kammarskrifvan' FogellJerg skall t.jiinst· 

gii m silHom !'artygsintemlent :\ kon·ettcn Saga. 

~:o 491 G. O. - Kapten JT .• J. T. Krook skall tjiinRtgiira R:"t

som adjutant hos k:hchefen . 

1'\:o 4!1:3 CT. O. - · Af rik ;;dagen lJeviljad 1:a klass pansarh:"tl 

~kaJ\ biira Jlf\llmet 0HCf\l' JI. ............. 
X:o 4D5 c.<. O. -- Fördelning af värnpliktiga mellan cskadem s 

fart.'·g i och för gång till Carl;;k rona och Rtockholm. 

l'\:o 407 <3. O. - 1\Iarinläkare Torgc;;nmd skall afg>t från 

korvetten Freja; ersättes med nHtrinliikarstipcndiaten NPtzel. 

N:o 4~JR G. O. ·- Minskning i panRarbåtarucH bcRiittJ iings

listor U!Hlcr tiden för torpedskolan. 

N:o 400 G. O. - Chefskapet för Kungl. kustartilleriet föres 

tills vidare från \'axholl1l. 

~:o i.iOO U. O. - Inspektion a[ skjnb.;kolea[del ningen. 

::\:o 501 G. O. -- Krtpten C. A. ll. Virgin och löjtnant IV. 

Gihson ~kola tillhöra Jtämnden för antagning f\f extra ka

<lettcr. 
N:o 503 G. O. - MrHinltikaren C. J. A. Kje!l\Jerg skall [r:ln · 

t rä<lf\ Rin tjilnstgöring som f:utygRiäkare tt pan;;f\rbålen Giitf\. 

N:o 504 (~. O. - Dc><liirnmelHer römnde ntbil<lning m . 111. af 

till Hjcil,jilllHt inHkri[na vilrnpliktiga. 

Juni 

G. O. 1!J03. · - X:'-\Xl. 

!J . N:o i.iOi.i G. O. - KanonLåtflrne Ed,Ja och J)i,,a till ::;kjnt- 0('\t 

eldarskola för beviiringen. 

10. N:o 501) CT. O. - Följande officerare skola från och mer! den 

l niislkomman<lc Oktober unrler ett ilr, mc<! nn,lantag J'iir dc 

tider, då de på grunrl af nWirdade G. O. erlti'tll it annan kom· 

memlcring, tjänstgöra: i Kungl. marinfiirvaltnittgcn: kapte

nerna C'. L. dc Champs, K. \\'ester och gref\·e H. Cron::;tedl. 

samt liijtnf\nternf\ friherre J,. R. von Rtedingk och J. O. Wal

lenberg; i flotta11:; stf\b: löjtnante nm }~_. G. JohflnssuH oc:h (l-. 

8. ~- de Broen; å l'al'l::;krona s tation: i nnderlJcfiilsskulf\n: 

l;aptenen .r. 1\l. Bolinder, för att tjiinstgöra Håsom inl'orma

tiunHoffker Yid reservoffi .. e r~:>- och resenoflh-ersaHpimntkur

serna och mecl Hkylrlighet att, <l<'t clessa kurser ej taga hanN 

tir\ i flnHpråk, tjiLnstgiira ~rtsom bitrlidanrle informationHofli

c-er in om <len kla~H <lit dessa kmser jiimlikt regl e mente l'iir 

Rjiiman::;\dhens skolor § 253 Wr\iiggat:J; i exe rciH~kohn: kaJ,_ 

tenema S . .T. llahl Ol'h .\. J,. l [olmen, löjtnnntcrna C. K 

Holt nherg, U. \\'. T\lagnns,.;on, K l l. Bergmark, ] l. J. C!tri

Ht.erHon, n. If. Linrll>la<l. L. Rt.ackell oc h J. ll. Siirlerl,aunl, 

underlöjtnanterna D. JJ. Tiseliut> och 11. \\". Si mons::;on saml 

re:::ervn 1Hlcrlöjt.nanlema K C. Edson och C. l<'. l talen; vid 

skeppHgo::;~l'ki'u·cJt: liijtuantcrna 1\. F. Reuterskiöld, 1(. ~or(•n , 

E. F. Ljungqvist oeh 13. ti . von Ficandt samt unrlcrliijtnan

tcma K. U. ]~jnrncr, S. F. Dchlgren och G. N. Tf. Kro<>k; 

si'tHom adjutf\nt hos heviLring:::bcfH\ltafyarpn: rc!-<Crvliijtnantt'n 

.T. S. ll cllst.riim; på varfvet: kaptenen B. lt. VOH R.\'(lo\1', löjt

nanterna .T. E. (l-. Carlsson och ( :. (i. 1\. sy l va m ler, n:sen·

löjtnant K. J r. RalJelfelt snmt reservtmtkr\iijtnantema 1!. X. 

Ringqvir,;t och (:. F. Ulriksen; å Htationcn för iil:rig tjlinstgii

ring: kommcmliirbtpl.encn T!. G. af Rillt·n. komnll'mlörkapll'· 

ncn grcl've l l. \\' . l familton, kaptenerna N. E. Feyc:hting e>!'h 

II . .r. M. Tollsten, llijtnant<'rnf\ C. A. G. Braunerhielm, U. L. 

Brodin , U. R. .\. Gustafsson, C. J. :\falmgren, J. R. Svinlml'

vud oclt K. L. Ake rblom, reHcrvlöjtnant J •. \Y. Ro1nmcl, u n· 

<lc rlöj tnantcrna \\'. L. Urut, G. A. \\"ester, N. J. \\"iborn, U. 

ll. W:son Lillicllöiik, A. Öm berg, .r . \\ '. Ostennan, F. T. E. Carl 

son -Fenell oclt O. B. Eriksott samt re~ernmrlerhijlnanterna 

S. 7\l. Jo\,ans:;on och U. IV . .Jfolin; å Stockholnm station: i cxer

r:iH><kolan: kaptenen A. B. C'. .T. J,ngen:ranb:, liijtnantema C. 

H. ,\kcrmark, . \ . H. Fröding, .\.K Tytlen, A. T. Blom och C. 

F. Tanlln, r rservn nd erliijtnanterna T. j\[c>yer, intill den J !\lnj 

l!JOJ , F.\\'. Kylberg, C. F. <i. TiidtlerHtad och U.\\". l l. 1\'iih

ler; s:'\~om adjntant !t oH beviiringsbcfiill1:1.fnucn: re;;cn·liijt· 



.Tun i 10 . 

,, 

l J. 

1:2. 

] ii. 

J {j, 

., 

" 
18. 

t~. O. 1000. - XXXU. 

nr\lltcn J. li. ]\ergHtriim, intill den l ,~pri l J !l04; i\ yarl\·et: 

rP~ervliijlnaulcn {). J f. 11om;(pdt; HllH(IIll ini'ol'lll<LliC.HlHOf{·iccr i 

minHkolan: liijtnanten G. Ekelund; i\ Hlationcn fiir öfrig tj>inHt

gö ri ng: kOllllllCildiirka p te• n en U. J ,, A. ::II unthc, kommcndiir

kaptem•n g rcfvc U .• L Ehrcn sv;Lnl, kaplcnc rnrt (; . W. Ljnng

qviHt, F . Cari~Hon, grcf1·e J L .R. Hamilton, J l. ,\ . Palme, K 

U . J). l\heC'ltel, R. A . K. :'\att och Dag, frilJC JTC ,\ .. \. .(; :,.;on llcr

mc lin , C. F. \\'. Uihcn och U. i\. 11. \'irgin, lrijtnanll>rna l' . 

IT. lfuilfcldt och \\'. Uih,;on , n•servliijt11antcn (f. O . Lidllian, 

rc><cn·underlöjtnanlcrna U. J. Lnndi>org oth U. 1\. l'. ll r11m ><, 

nndcrliijtnrrntcn i Hotlans reHL'l'\' L i-: .• 1. (1L'Lwr.ell :-<flilll rc

><e n •mHlmli\jtnrrntc rna K .. L. !-)mule, N. J. l HlJcrg, ,\. < ~. Il . 

<1illqviHt ot:h .K. l'. Knllandor. 

;\ :o 507 U. O. -- KompetcnHtcckcn fö r mrrm;krr]' vid ku,.;t

artillcrie!. 

1\:n 501-i (-1-. O. - ( iratlbe!.eckning l'ör kustrrrlillerikflddl HOIJ I 

iir umlcroflkcrHkOq>ral. 

:\:o GD (;. (). - J;:annnl!:\lt'll lli><fl ><kall ll1cd[(;ra 'HO k.l!:· 

lcn1t till Stockilolm. 

:\:o ;-,1;) (i . O. - Löjtnant U. U. :'llalllllx~rg s kall tjiinHtg<ira 

i lllrtriJJ(iir\'rrHnillgl'll. 

:'\:n GH; (i. O. - Ai'Hiag ii liijln:mt N. O. J. L . \\'allt•ninH a n 

hi\l lan alt genomgå knrH yid tc kni ><ka Knngl. hiigslwlan. 

\':o 61H U. O. - Kanonh<"LlL'n \'ordande skall al',.;ilnda,.; till 

l'i\riiHmrl med projPkliler. 

:\':o 51!1 <f. (). - Kon11nendiirkaptonen g rofvo (' .. \. Eh ren

H\'iird tjii n:o<lgiir ;;i\::;uJn chef fii r konJIII:lll<illl'Xpetl itio nen. 

\':o ,-,:!0 (; , O. -- Kaptenen ,f. C. SL·hnc idln skall f'iilja iif

ningam:1 Yi!J ~ignalHkoJ:UI i hv:Hl ang:h :,;kölan lkt a f luJcfon 

lllrlt l'ricJcn . 

:/:•1 G:2-1 (-1-. O. - Komme1Hliir J. \Y. L. Ridner skall i Htiilll'L 

J'iir konJnicntliir K. U. Sund,.; l rö m v am L' h l'[ l'iir lm><tcH kadc rnH 

]] diyiHillll. 

A:o Cdii (i . O. - Cilcl'sfart.ygct llrotl kl:ll'giircH f'iir l'xpcdi 

tirm. 

?\:o 62H G . O. - Kanon],'\.ten B londa HkrtJI hemlr;cn,.;portcra 

hcvHrjngHnliln i BoilnRlHns :-;l.::iirgru·Ll. 

.1\:o 529 C-1-. O. - Fartyge;i n tcntle ntcn å pan,.;arlx'ltcn Niord 

skall instiilla Hi g i ('ar !H krona den 2?i Juni . 

.:\:o 5:10 G. O . - :\[arinliLkarc l [aghmd skall tjiinHlgiira vid 

HtorklJOlms station i HUillet [iir marinhil;;cren O. T. l l ulL. 

.:\:o f'1clil U. O. - Bifall till resen'llJJtlcrliijlnant_C' . A. M. 

Hit-l d ors an k'lllan n m l'iirlii ngtl tjiinHtlctl i g het. 

Juni l H. 

Ul. 

20. 

:!2. 

C~ . O. 1!10:3. -- XXXIII. 

.:\:o 5il<; (i . O. -- Instru kli on [iJ. r •:l,uJ· .. ,l J · · 
c c :t ,. Iclxlartygl'l 

l> rutt. 

X:o :j3H (i. O. -- KapLt•ne rna grdve K . . \ . l'os<:<l ' ouh C. L . 

d u C IIrtJn pH :-;till l aH t i Il c,.; lmdon:lte l'ens förfogande. 

.:\:o 539 ( ;, O. - P.il'all :'l lmpl t• n C. L . Kc_,·:-; anh :'U lan oJJl ut

rikeH lj iiJJ st ledig het. 

N:u 540 ti-. O. - 1J nderliijtnan t S. O. A. Christensson ;; kall 

LjiLnsl giira såson1 Jninofllt-er i C::ll'l~:<.krona. 

.i'\:o 5H LT. O. -- KapLene li Jf. J . ~1. TollHLe n t.jiin ~ t.gör l'rCLn 

oth med don l OktoLer so rn varfsc ltefc JJ H adjntant. 

N:o 542 G. O. - Löjtnaut 1<'. :\1·><l röJn nH! tjiiuslg-iim vid 

Y a x !J olm~ k uRtartill oriregcmente . . 

1\:u G'-13 U. O. - Kr>rnm endörkaptenen grcfvu 11. \\'. J f:unil 

lun samt kaptenen H. J. T. Krook ,.;kola K<l':lUill elever dol 

taga nti den hiig-re knn;, hvilk cn instnndaud o l1 öst kommer 

att taga ;;in hörjan vitl .Kungl. s;jökrigshögskolan; löjtnanten 

K A. H. Jacobi och lllHlerliijtnantcn A. K .\spc nbcrg skola 

genomgå den instruktörskurs, HOnJ niistkou1nmndo höst tage r 

s1n hörjan vid Ku11gl. gymnas t iska contmlinstitutct; löjtnrrn

ten G. O. N. l ' tld6n och underlöjtnanten S. Limlsledt skola 

si\sotn tillfälliga eloycr deltaga i undervisningen vid Kungl. 

tekruska högskolan unde r nästa his{tr, d e n föne i d e l>Lroiim

n on ROJil tillhöra andra å rskursen af fack s kolan för elektro

teknik och d e n ::;enare i första :h~knrsen af: samma fackskola; 

umlcrlöj tnant to. Limlstedt skall fr:!n odt m ed de n 1 OktolJOr · 

vara plaeerad till tjänstgöring vid flottans s tation i Stoek 

!Jolm. 

N:o 545 U. O. - lnstruktion för högste boLLlhafvarcn . 

:'\:o 54G <T. O. - Instruktion för ch efen i\ handminefartyget 

li nn!Jild . 

N:o 547 G. O. "tn gslupar till kustartilleriets förfogande. 

:'\ :o 548 G. O. Fartygsläkaren å handmincfarlyget G unbild 

skall Leonlras från nmrinläkarckåreu i fiottan:-; re:se rv. 

.:\:o 550 G. O. - Iustrnktion för chefe n å pausaruttten Tap

p e r!J eton . 

:'\:o 551 G. O. Kanonhitt och torpedbåt till kaclcttema::; ö f 

tlingar. 

i'\:o 552 G. O. Förbud mot afbildning af f>istningsverk . 

:\:o 553 G. O. Ka],tenen l-1-. T. Kraak ,; täll c,; till marinfiir-

valtningcnfl förfogande för besiktning af ballong . 

N·o 554 U. O. - Ökning i pansarbitten Uötas beslittniug:s

li:;ta med cu nndornflieor, skrii'bilriido . 

N:o 56t.i G. O. - .\ ng[artyge t .Karo s Uill es till Knngl. ;;vcn ,; ka 

;;cgo!siillslmpots förfogande. 
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25. 

1. 
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G. O. 1803. -- XXXIV. 

N:o 5l!7 l+. O. -- K aptenen E. Hägg skall tjänstgöm i flot
• 

tans ,;tab. 
N:o 558 h. O. - Bifall till kapton O. Gyld<.'>ns an!Hll!an om 

tjänst!Ollighot i och för sydpolsexpedition en. 

N:o 5GO G. O. - l3if::tll ti ll underl öjtnant E. .K Rudbergs an· 

h :"tllan om utrikes tji\netlecl.i ghot. 

N:o 5ö2 G . O. - Bifalltill löjtnant L. Stackellt; anh åi lrm om 

ntrikes tjänstledighet. 

N:o 5G3 G. O. - Inspektion af korvetten Freja. 

N:o 5ö-l G. O. - Bifall till s tati onsbofälha[varens i"itoek· 

h olm anhållan om tj:instledighet. 

N:o 5G7 G. O. - Löjtn ant G. S. N. de Broon skall ställ et 

fö r löjtnant A. T. Blom tj änstgöra p:'t konetten Frejn. und er 

nu pågående expedition . 

Ko 5ö8 C+. O. - Order angående ökning af panRarbåtama 

ll-ö tas o<.:h ~(rans beslittning~listor. 

N:o 5li8 (l- . O. - En nnd crofficor från kustartilleriet skall 

i stället för en mHlerofficer från flottan från och mod don l 

Oktober stiillas till Kungl. marinföi"I'altningens förfogande. 

2. ::'\:o 571 l.f. O. -· Fastställelse af program för utl>ilclning af 

kad ettaspirant vie\ ku startill eri et. 

N:o ö72 U. O. - Ord er an gåomle skj ut.fön;ök mod lG Clll. 

g ranatkartcsc!I or. 

N:o 57 :J (-1. O. - En :'\ng;;lnp skall stiil las till l1ögs tc IJe fld 

hafvarons förfuganclo uneler don tid hoväringsc;-:kaclo rn p{Igår. 

3. N:u 57G U. O. - .\ ngslnpcn Y. R s kall sUillas ti ll chefen,; 

å handmindartygot lrnul!iltl förfogand e . 

.:\:o 577 ll-. O. - DiEall till konterainirat J . ll ilggs an lulll rm 

att under tjllnstlodighct "/;- 1/s vislas utrik es. 

N:u 578 l-l . O. -- Difall till löjtnant A. lf>iggs :miiållan om 

utrikes tjiiw,;tlodighct. 

~:o 57!) t<. O. - Bil"all till krumeraren J. U. Lagerlwl!m; an

h ål lan att under tjänstledighet få vistas utrikes '/s- 8 /s. 

:i\:o 580 (1. O. -· Bifall till löjtnantens vie! KLlllgl. kustartill e

ri et C. O. von Rosen anhållan om utnkos tjänstledighet ' / '" 

1803--' /, 1!104-. 

-1. i'\ :o Gti3 G. O. - En ångslup oeh sex ro<ldb:Har :-; kola ;-:U illas 

till clicfonH ;, korvetten Freja [iirfognmlt' uneler elen tid ka

detterna" ;-:jiillliltningar pi'1g:'t. 

:\:o 58-J (<. (). - Onlcr angttemle samlingsplat:-;cr för till 

l"ilslningst-:jänst vid llott[tn inshifna Yilmplikliga. 

7. ;'\:o 501 i lf . n. - Difall ti ll öfi"Ol"Rte (_ ~. O. N:·lnlllcle r:-< anhiil

][tn om on m{mad:; utrikes tj iiuslleeli ghet fdu och med den 

"/7. 

. In l i 

,, 

,, 

,, 
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G. O. 1803. XXXV. 

X:o ii~/ (~. O. - Bifrtll till mrrrinliikaron af 2:n. graden K H . 

r\ lk vi;-:l::; an II:'\! lan om utrikc::; tjänstledighot ' "/ ; --- '" /' · 

:\:o ·:,tJ~J C+. O. - Itcscrvnndorlöjlnanton C. F. ITul en skall 

tjilustgöra å pansarbåten A ran i stiill ot Eör ins juknatic ro-

;-:orvnnclcrlöjtnanton A. U. Berggren. 

.:\:o 5~0 G. O. - .Kaptenen E. W. P oy ron skall till R vidare 

och intill utgi'tngcn af Scptoml)c r tjiinstgöra i Rjöfiirsvarsclc

partomonlot:,; kominamlocxpctlition. 

10. N:o !JD2 (;. O. -- Tillsti'lml för D. n. K . . K. 11. lf. arfstorhor-

, 

tigon och arJstorliertiginnan [t [ Baden att bosöka Yaxh olnl R 

och Oscar-Fro<lriksborgs fästn ing. 

X:o ii!J± (-f. O. - Drott ,;kall efter ankomston förlliggas i 1:a 

!Jcrct!skap 5amt klargöras för ny expedition. 

N:o 5!J5 G. O. - Ord er [tngåend o inspektion, förlliggning m. 

m. af torpcdskoleafd elningcn, san1t angående gång till Stoc k

holm rrf krrnonbåten ::lkagnl samt torpet!håtarna 75 och 77 . 

~:o 5!Hi G. O. - .Kapten H . lY. l\1. von 1\:rn :-;cn~tic mn. Hk[t]] 

afrcsa t ill fitoekholm fiir !tamlläggni11g af vi::<sa iirc ndvn an 

g{w n<lo Rig nalst.ationomaH utmst nin g. 

1'\:o !)!J7 < ~. O. - FrrRtstiillelsc a f bestlim molse r f ii r ;-:(rids

o<" h kri g:-;i ifn ingn.r vid Jlntta il. 

N:o !)!JH (-;.. O. - Till stftnd J"iir ty;-:ka lliHi crR:"tbw , mrcllenirnar 

af t_n-;ka skeppRlJ_y_ggorisamfundct att !Jo;-:iika flottans yn.rf i 

fitocklwiili. 

13. l\:o f1D9 (~ . O. - J'a11 sarbåten Nölvos å ng,::lup skall !lll<kr nn 

p:'lg:'\omlc ex pedit ion tillcl clas kan onlJåton Di toa. 

1\:n 1)00 <+. O. -- Förslag till Rt rålkn.staminslrnktion l"iir fiot.

lans fartyg skall på försök tilliimprrs nnd or [t rots hcYii

rings· Ol"h knstcskader. 

.:\:o G02 G. O. lnstruklion för chefen å c-hefsfaJ·(_I·gct 

Drott. 

N:o G03 <l-. O. Bos(ilmmol scr angåomlc upprättandet af 

samt fördelnin g a f ligg[tre öfver stridsfart_\'gcns militiira egen 

s imper och tjänstbarh et. 

11. l\:o (jOJ G. O. - Order an gåondo anonlnande af rek rytk urs 

å bevilrings- och kustcskadern. 

Xo GOG G. O. - KanonlJi\ton ])isa skall bogsera on vid \\'. 

Lindbergs verkstad i Stoekholm fö r flottan byggd kolprå m 

till Carl:;krona. 

l i"l. :i\:o GOD G. O. - rUslag å anhållan från 1:[1, Jdastl sjö mannen 

vid 3:c matroskompaniet :'\:o 118 And ersRon om tjilnstloclig

hot Eör tjllnstgöring å antarkti~Ska nmlsättningsox poditioncns 

fa rtyg. 



.Jnli 

,, 

U. O. 1900. - XXXVI. 

15. N:n GLO (-f. O. -- l\ledgifvancle för kaptenen vi<l ku~ta r t.ille

rict A. F. B. von f-lch inkel att i enlighet me<l n!verkadt till

stånd närvara vid danHka Histn i ngsartilleriets ö f n i ngar. 

N:o Gli G. O. - l\larinhkarestipendiaten K Edilolm mtt så

som passagerare medfölja kanonbåten Simgul från Carbkrona 

ti ll Rtockholm. 

K:o 612 G. O. - Marinläkaren af J :a g raden L. G. E. :'\il ROll 

skall för ~iirskildt uppdrag afresa till Stockholm. 

1 Ii. K:o G l il G. O. - Pansarbåt[Lma Oden och Ni ord lllil dcta<"he

rns intill månadens slut. 

17. N:o G14 n. o. - Afslag å 3:e matros N:o 259 Petter~~OnR 

anhållan om tjänstledigh et för tjänstgöring å antarkt.is lm und

siittningsexpoditionens fartyg. 

lll . N:o GHi G. O. - Ortler [Ingående transport med kanonbåten 

Rlmgnl af viirnpliktig[L torped eldare tillhörande Rtockho lm;; 

st[Ltion. 

N:o Gl7 G. O. - Bibll till kommen<lörkaptonen A. H. JnelH 

anhåUan [Ltt umler beviljad tjilnstledighet fiir segling hoRiika 

vissa <bnska ankar plat.Hcr. 

21J. N:o G23 G. O. - l\larinltikarcstipendiaten F. Gillllerg skall 

under regementsläkaren K setterboms tjänHtledighet t.jii llRt

göra vid Vaxholms kustartillerircgemcnte. 

21. N:o G24 G. O. -- Tillstånd för komJllenrlörlmpten C. F . .J. 

22. 

24. 

" 
25. 

L i mlström [L t t bära tilldelad t Badiskt ordenstecken. 

X:o G25 G. O. - Kaptenen vid Carlskrona grcnadjilrrrge

mente Lö1renborg må deltaga i kustel:lkarlems öf11ingar. 

N:o G2G G. O. - Order angående bogsering till Carl~krona 

af vissa för flottan nybyggda pråmar. 

N:o G29 G. O. - Tillstån<l för befäl och nnrlerbcfiil tillhii

nmrlo flottan att uneler anställning vid den [Lntarktisk[L unrl

sättningsexpeditionen bära uniform. 

Ko G30 G. O. - Kapten C. L. de Champs skall verkRtiilla 

af~tiimning af gnisttelegrafstationen å Kungsholmen. 

K:o ()32 G. O. -- Bestämmelser riimndc kommcr11lering af 

maskin personal å stridRfm"tygen. 

"N:o fi33 G. O. - Skölclmön må under den l och 2 AugnsLi 

ställas till svenska segelsällskapets förfogan<le. 

N:o 634 G. O. - Bifall till kapten H. O. F. Gyl<lcns anhål

lan om utrikes tjänstledighet den "'/• - 2/R. 
N:o G38 G. O. - Tillstånd för franska yachten Sentas besiitt

ning att för g:\ug t-ill och från nämnda fartyg under don tirl 

detsamma är förlagrit å Stockholms varf rlärstädcs in- och 

utpasscra. 

.T u l i 

,, 

,, 

(1 . O. 1900. - XXX\'11. 

2ii. 1\:o li41 G. O. - Bifall till anhållan om tjänHLlcdigheL fr:'in 

unrlcroJt1cercn af awlra graden P. Persson SR111t nnrl e roffi 

cerskorpmlcn vid andra eldarekolllpanict ~:o 209 J>crss 011 

för tjiinstgöring ;l antarktiska undsättningsexpeditionens far

tyg. 

27. K:o fi43 G. O. - :\Iarinläkarest.ipcndiaten C. G. Doström 

skall tjänstglim å kanonbåten RimguL 

N:o ii44 G. O. - Order angi\cude öfverstridsdornare, strids

domare och adjutanter hos sLridsdom[Lnle m. m. under kust

eskaderns krigsöfning den 20 - 23 September. 

X:o li47 G. O. -- Difall till kapten Cr. H. Björkmans [Lnhttl

lan om tjiin~Ucdigh et för sjukdom "'/s 1803 - ' '',"s 190±. 

ao. N:o (j51 (-f. O. -- BeRLämmelser fijr anonlnan<lot af knrR fiir 

3:e klass sjömän I{nder korvette n Saga:; expedition till al"· 

lilgsnare farvatten . 

7. 

8. 

K:o G52 G. O. - Tillståncl för chef och besättning tt tyRka 

skolf[Lrtyget l\lollke att hosöka flotLans varf i Carlskrona. 

X:o G5(j (~. O. - Bifall till l"CServlöjtnant J. Ii'. JJolmer~ an 

htdhn om utrikes tjilnstlodighet den 'j"-" '/'2 1903. 

N:o li(ill G. O. - Bestämmel~er för anordnaudet [L[ öfni ngn r 

i Jiirsvar och bevakning af Carlskrona [ristning. " 

N:o li:)9 G. O. - AfsJ[Lg å underofficeren af andm graden O. 

A. Carl~><onR [In hållan Olll tjilnstlodighct l'ör utrikes sj ii l'art. 

1\:o Gli2 G. O. - Bifall till sekretemren ,J. A. L. ,\::; iJrinl;~ 

anh."Lil[Ln att nn<ler semester fi't vistas utrikes. 

~:o G!i3 G. O. - 1\lodgif:vamlo för danske iifverRteliijtnantcn 

A. P. Tnxcn [Ltt för [Lrkivstudier äga tilltriido t.ill flott[Lnr:< 

varf i Stockholm. 

K:o GG5 G. O. - Kaptenen E. l.'eyron sk[LIJ tjiin stgilm som 

extra karlettofficer under intrilde~exam en Lill sjökrigRHkol:m 

och kaptenen R G. Licpc skall tjilnstgdra som ledan10t. i den 

niimncl , som verkAtilller kroppsund ersökning :l i n( riidcsHiikan 

de ynglingar. 

N:o GG7 G. O. - Bifall till resc rvundcrlöjt.n[Lnte n J l. l.' . Norr

LJ,ons anhi'tllan om till:;t;\ nd att idka ntrikc~ sjii([Lrt den ' / " 

1903-- 1/JI 190G. 

N:o fi(19 G. O. - Order [Lngåenrle öknino- al' korvette n Sa"as 

hcsiittningslista. . b b 

1\:o li70 G. O. - 1\'feclgifv[Lnde för norske kontemmiralen U. 

:r. R. Börrese n samt order till kommendörkapten e n al' [LIHlm 

graden n. af Klint att för prö[ning af gemenRanJIII[\ l'iiro

skri(ter i taktik och signalering för dc förenade riken[Ls flot 

tor om barkera å k usteskadern. 



A ng. 
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11. 

12. 

(~. O. HJ03. - XXXTilL 

N:o ()71 C+. O. - Andring i sammltnsättningen a[ chei"C'n>< 

fiir kustartilleriet stab. 
N:o 677 G. O. - I nstruktion för chefen å kanonhålen 1-'kagul. 
N:o G78 (~. O. - Bestä111melser för inmönstring al' IJe~;itt · 

ningar å kustltrtilleriets flytftmle materiel. , 
N:o G78 G. O. - Kaptenen vi<l generalstaben J\ kennan 1nå 
som passagerare med Wljlt pansarb:lten TappCfrhetC'n. 
~:o (;1)0 G. O. - Ökning af fre<l shesättning~listan :'t fortet 

Kungsholmen. 
N:o Gil l G. O. - Order rörande krigsöfning <len 24- 2() Augn
:;ti för samöfni ng af flottan och det fastlt knstfiirsYaret. 
.:\:o tj82 G. O. - .:\linnare beshimmelser samt program [ör 

ofvannämmla krigsöfning. 
]'\:o 683 G. O. - OrLler till hefälhflfvaren för bl:\ styrka un-

<ler ofvflnnämncla krigsiifning. 
N:o Gfi4 G. O. -- Order om transport af truppe r l"iir ol"l·nn -

nfimml a krigsöfning. 
N:o GfiG G. O. - Bifall till kommendör O. A. ~1. lljnlhalll -
man; anldtllan om tj;instledighet den '"/R-"1/R. 
.:\:o GK8 C+. O. - Tillstånd Jiir kaptenen vid Sven lifg:crd e 
grcfve Lagerberg oclt liijtnnnten vid fiirstn Svea nrtill eriregC'-
mente Björnström ntt som passngerare medfölja :'t knsteska-

<l ern. 
:\:o ()80 G. O. - Korvetten Freja sknll inspekteras den lO 
i sblilet fiir den 11 September. 
N:o ti81 C+. O. - BesttimmeiRer röramle personal, som från 
Stoc:kholms station skall kommen<lems å korvetten Raga och 
kanoahåten Svensl,Hnml instundande vi n tercxperlition er. 
N:o G92 G. O. ·-· Tillst{md för representant för norska lir
man O. U. G. Olsen att för utförande af försök nw<l aJ'I:Mmds-
mätare äga tillträde till 0Hcar-Fredriksborgs fästning. . 
K:o G93 G. O. - FaRtställeiHe af program för kadettR ulhJI<I· 

nino· vitl kustartilleriet. 
N:o"' 684 G. O. - Bemyndigande att beordra torpedingcnjii
ren E. F. Elmquist att för besiktning af vissa torpeddelar 

afresa till Olofo; tröms bruk. 
K:o 695 G. O. -- Till stånd att uneler pågående mineringsii[-
ningar spränga tv:\ fulla<ldade handminor. . 

1:3. K:o fi~J7 G-. O. - Arbetsåret i sjökrigshögskolan skall bör.Ja 

<len l Oktober. 
N:o 698 G. O. - Bifnll till marindirektör grefve E. l L A. 
Mörners anhållan att under semester få vistas utrikes. 
N:o 700 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet friherre IL G. 
l\1. lYrangel s:mll öfvervarn krigsöfuingen den 24-2G Augusti. 

Aug. 

" 

14. 

15. 

18 

19. 

20. 

" 

22. 

24. 

G. O. 1903. -- XXXIX. 

:\:o 701 G . O. - En medarbetare i Stockholm s Dagbla<l 111å 
under ofvannämnda krigsöfning embarkera å pansarbåten 
Göta. 
:\:o 702 G. O. - Kaptenen vitl kn8tltrtilleriet P. <l-. R. Fel
leniuH skall under ofvannHrnnrla krigsöfning embark era å 
pansarbåten Dri stigheten. 
:\:o 703 G. O. - Löj tnanten vid klmtartillniot G. G. iiialln
berg skall tjänstgöra vid Yaxholms kustartilleriregemente un
der å rets regementsöfningar. 
:\:o 707 G. O. - :\larinläkarestipendiaten K. H. R. Sjöberg 
skall tjänstgöra ,,id ('arlskrona ku~tartilleriregemente intill 
utgången af September månad . 
~:o 70ö G. O. - H anrlmin efar t,·get Gunhilcl skall deltaga i 
el en genom generalonler X:o 681 anbefallda krigsöfningen. 
}::o 7tW G. O. - Bemyndiga1111e att tillåta tidningskorrespon
ter medfölja :\ kusteskadern und er krigsöfningen den 20- 23 
Reptember. 
1\:o 711 G. O. - Tillåtelse för japanska marinattncb en Ta
kika\Ya samt tre japanska offic erare att besöka Stockilol m s 

var f· 
:\:o 712 G. O. - Bifall till komm endörkapten JI . af Sill ens 
anhållan lttt uneler be1· iljad tjänstlet lighct få vistas utrikes 
2"/s-'"/" 1903. 
:\':o 713 G. O. - Instruk tion fö r chefen å korvetten Sa!!a. 
:\:o 717 G. O. - Bestiimmelser fö r öfningsfartygen;; för lägg
ning, afpollettering af kad etter och extm kadetter samt för 
extrakadetternas inställelse i Carlsinona före vinterexpedi
tionen. 
N:o 718 G. O. - Bestämmelser för sjömanskårens fönletning 
i afdelningar och yrkesgrenar. 
:\:o 719 G. O. - Bestämmelser för karlskrifna skeppsgossars 
fördelning å stationer och i a(delniugar. 
N:o 720 G. O. -- Reservunderlöj tnant H . N. Rin g< JYist skall 
afpolletteras efter afslutandet a[ i generalonler N:o li44 an
befallda krigsöfning samt f rikall as från därefter anbefalld in
kallning å stationen. 

27. :\:o 721 G . O. - Torpedingenjör ' J. A. F. Arsenius skall till s 
vidare ställas till marinförvaltningens förfogande. 
N:o 722 G. O. - Bestämmelser för tillämpningen af ~kjut
instruktion .för flottan, I Artilleri under för värnpliktiga an-
ordnade skjutskolor. 
1\:•) 't 25 G. O. -- Bifall till kammarskrifvaren A. li'. 11 . .Fo
ge llJergs anhållan att under semester få vistas utrikes. 
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27. :\:u 72-l G. (). - BifRll till unrlerlöjtnant W. ],, Uruts anhål 

hn om utrikes tjänstledighet " /u-·- 19/ to. 

·, 

l. 

:2. 

:\:o 72(i G. O. - Ökning af kon·etten Sagas he~ättningslistr< 

under före~tåend e vinterexpedition med 7 hornblåsare. 

;\:o 7:H G. O. ·-- Kommendören T. O. A 8amlström skall i st. 

för lwmmenclören :N. G. 8nmlström tjänstgöra som befälltaf. 

bahare för Höd st~Tka umler den i generalortler N:o ()44 an· 

befallda krigsö[ningen. 
);:o 730 G. O. - Bifall till marinläkare~lipendiaten L. G. 

1-'!odrJYist~ anhållan om 
l' rån och med den '" jo. 
bära uniform. 

S månaden.; utrik es tjänstledighet 

Af~lag [l anhållan att cliirunder få 

:\:o 732 ' /• l.f . O. - Bestämmeber rörande antalet skeppsgos-

sar, som vid hvarllera stationen skall antaga::;. 
r\ :o 733 G. O. - Afslag å underlöjtnanten f riherre O. O. Yon 

Hosen~ anhållan att under utrikes tjänstledighet för språk

~Lutlier få blim uniform. 
3. :\:o 734 G. O. - Tillstånd för öfverste C. O. Sylvamler att 

bära honom tilldelatlt Badensiskt ordenstecken. 

5. 

7. 

:\:o 737 (T. O. - Tillstånd fiir herr G. \\"ettergren att för 

:\ornmmlet,.; ::;ågverk låtr< kopiera originalmätningskarta öf\·er 

angiEvcn del af Saltharsfjii.nleu. 
N:o 739 G. O. - Kr<pten K. H. T. l\:mse Hkall i stället för 

kaptenen A. F. B. yon Schinkcl tjän.stgöra som adjutant hos 

befälhafl·andc amiralen. 
:\:o 740 G. O. - Konteramiralen J. ][ägg :;kall för särskild! 

uppdrag in:;tälla sig i Stoekbolm. 
r\:o 741 (-T. O. ·- Order rörande omh,1·te a[ vämpliktiga :\ 

kusteskadern:; fart~·g för g:\ng till respektiYe stationer, tiden 

för nedhalamlet a[ högste bcfälhafyarcns oeh divisionschefer

nas befäh;tccken, fart,,·gens förlii~gning m. m. 
~:o 74() l-T. O. - 'l'orpedkry,.;,.;rtren Jacob Bagge skall förläg· 

gas i andrrt beredskap. 
;\:o 747 (-T. (). -· Order rörande inspektion af kanonbåten 

:-:~>ngn l Hamt ltaluiminefart:'get Gunhild, för! liggning af kanon

h:\ tama Edda och Skagul , ilamlminefarl,l'gct C-Tnnhild, loge

mcntsfart.l·get Lagerhj clkc ,.;amt Ballongfart,1·get ~:o 1, kom· 

mendering af chef oclt oHicerare å knnonhi\larna Yerdamle 

och Hota. 
:\:o 7±8 G. U. - :\larinläkaren af 2:dra graden l<'. G. Ask 

skall tjänstgöm som fart:'gHiiikare [\ kon·etten Saga under 

föreHtående Yinterexpedition. 
:\:o 750 G. (l . - Orller rörande afpollettering från kust-

Sept. 

" 

" 

" 
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eskadern af en del officerare till hörande sjökrigsskolan och 

sjökrig~bögskolan. 

9. :\:o 752 G. O. - Be:stämme!Rcr för antalet kompanier YiLI 

kuRtartilleriregementena sa.nt för fördelning af löner för man

skapet uneler 1904. 
:\:o 753 G. O. _.:_ Fördelning af löner för kustartilleriets ofll

eerare under 1~104. 

K:o 754 C-T. O. - Extra ingenjören vid mariningenjörstaten 

Smitt placeraR på Stockholms station. 

10. :\:o 757 G. O. - Kapten "\.. G. \\'ibom stillle~ till nrf~
c:hefens i Stocklwln1 förfogan<le för besiktning af bomull~

krut. 

,, 

:N:o 758 G. O. - Kapten K G. I>. :\lceehcl skall uppehålla 

befattningen s:'tsom före~tåndare för sjöin strumcnt- och sjii

kartoförråtlet >"1 f.:tockltohns yarf. 

Ko 75~ G. O. - Kanon båten Bl enda skall afhämta och hem

transportem be\'åringsmän till Bohusläns skärgård. 

K:o 7Gl G. O. - - Tillåtelse fi'>r japanske löjtnanten Fmnka\nt 

och ingenjörltijtnanten Kimma att besöka flottan;; varf i 

Stock!tolm. 
12. :\:o 71i3 G. O. - Bifall till :11\derlöjtnant \\'. L. (Truts an

!tållrtn att under l>eYiljad utrikes tjänstledighet få bära uni

fonn. 

" 

14. 

K:o 7()4 G. O. - C'ltPf,;fart_~·get Drott klargöres för ny expc

tlition; kaptenen greh·e l\:. Pos~e sekoml i stället för kapte

nen friherre A. A. C. llermelin. 

::\:o 7()5 G. O. - Tillägg till instruktio,n för c·hcfen å chefs

fartyget Drott. 
::\:o 767 G. O. - Tillåtelse för franska marinattachen vicomte 

dc Ouvervill e att besöka yarfvet i Oarlskronr<. 

K:o 7fi8 G. O. - Jnskrifnin!!itr i lJefälskms vid exercisskola. 

J\':o 771 G. O. -- Bifall till löjtnant J. O. \\'allcnbergs an

hållan om utrikes tjänstledighet. 

K :o 772 G. O. - Kapten D. J .. Kraft skall tjänstgöra i sjö

fö rsyarsclepartementets kommr<ndoexpeclition efter slutad sjö-

komnJentlering. 
~:o 773 G. O. - Öfningarna å kanonbåten Skagul skola af

slutas i tid för alt kanonbåten skall kunnr< afmönstras den 

2± dennes. 
::\:o 778 G. O. - Bifall till unelerlöjtnant I. Wollins anh:U

lan om utrikes tjänstledighet. 
:\ :o 779 G. O. - Bifall till kaptenen frihene O. E. L. Lil

jencrantl\ 's anh:\llan om utrikes tjilnstleclighet. 
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N:o 781 G. O. - Torpedbåten :X:o 83 skall ställas till nrfs

chefonl-l i Stockholm förgogandc för profskjutning med dess 

torpcdbestyckning. 

K:o 782 G. O. -· Order om kursers :.mordnancle å ilott:.m,; 

stationer för manskap vid kustartilleriet. 

~:o 783 G. O. - Bifall till marinläkaren F. G. Asks :.mhål

lan om utrikes tjänstledighet. 

::\:o 78-1 G. O. - Tillstånd. rör generallotsdirektören D. U.\\'. 

Lincler, byn"tchefen i lotsst.nelsen A . T. Granlnnd och lots

kaptenen i Malmö förde.lning C. II. Hamsten att bära tilldc

lrLde Janska ordenstecken. 

.'\:o 787 G. O. - Kapton K. H. A. P:n RosensvänJ :;tälJes 

till m:trinförvaltningons fö1·fogando för att biträda vid utre

dandet af vissa torpedmaterielen rörancle frågor. 

N:o 788 G. O. -- Bifall till förste marinläkaren A. Hudbergs 

anhållan att under se.mester få vistas utom riket. 

~:o 'i"S9 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant C. W . H. 

Wöhlers anhållan att hans tjänstgöring vid flottan må få upp

höra med September månads utgång ·detta år. 

K:o 780 G. O. - A fslag å kapten J. ::H. Bolindm·s ftnhållan 

att få genomgå östeHikislm torpedskolan. 

:X:o I~Jl G. O. - Bifall till kommendörkapten S. von Konows 

~tnbällan att under tjiinstloclighet få vistas utom riket. 

N:o 785 G. O. - Kapten II. J. T. Krooks kommendering i 

Carl~krona skall upphöra i så god ticl att han den l Okto

ber kan inställft sig ti ll tjänstgöring vid Kungl. sjökrigshög

skolan. 

~:o 786 G. O. -- 1 kusteskadern tjänstgömndo officerare, 

som kunna und vara~ uneler respektive fartygs afrustning, 

skola tjiinstgöra ,;om marschhefäl vid de vämpliktigas hem

tram•port. 

N:o 797 G. O. - }._ pansarbåtarna Göta och Tapperheten 

kommenderadt stammanskap, lwr~rs tjänstetid utgar elen 30 

September , öfverflyttas till fö rsta diyisionens fartyg innan 

detacheringen för att mod dessa föras till Carlskrona. 

~:o 788 G. O. - Instruktion för ehofon :1 kanonbåten SYensk

sund. 

l'\:o 801 G. O. - En underofficer vie! maski ni ststaten skall 

näryam vid tilh·erkningon och uppsättningen af maskineriet 

å under b_vggnall varande undervattensbåten Hajen. 

::\:o 802 G. O. - Direktören viLl mariningenjörstaton grefve 

E. H. A. 1\Iörner skall inställa sig i btocklwlm för att hi träda 

öfverclirektören i ä renden röranrio tjänsten. 
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7. 

ö. 

10. 

12. 

14. 
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N:o k0-1 G. O. - 1\ ng:"tcnde f:örHLg~ningcn af elen maiPriel 

som i och för i't roto; Mningar varit stiilld till ku~tartillerirr'"C: 
mcntona:; (iirl'ogilnde. ...., 

::\:o 805 C:. O. - llifall Lill ingenjör R. Pauli"' anh:'tllr~n att 

under Kemester f:'t ,.i,..ta"' nlomlandH. 

f\:o KlO G. O. - Bifall till Jllflrinlilknrcn A. Larssons anh.ll

lan 0111 7 nJåna<lorR utrikes tjiLnstlodighct for stn<lior. 

N:o 812 (~. O. - Konllnondiirkaptonon S . .J. T. C. Ank:tr

crona, kaptonerna .r. C. Schnr:idlor och O. E. Lvbeck skola 

stå till viceamiral J\. F. l!. KlinU.>ergs fi.irl'ogan~lo för ular

betande af gonernlrapporton m. m. 

~:o 813 G. O. - 1 pansari>i\tcn J>ri>;tighe!cn kommondcmde 

rcservofftcorsaspinllltor :;kolrt al'pollott,•ras den 28 Sc:ptcnd)Or. 

l":o 817 G. O. - \'iecaJIJiral A . .L•'. li. Klinti>c'ro· Hkall flir 

sitr~kilrlt uppehag vara inkallad till tjitnstviirina l'r~n oeh mor! 

d on l Oktober och Lillt! vidare. n "' 

N:o 830 G. O. - HuRtning af vcrht.aclsl'artygcl !lan, torpocl

båten N:o 77 111. 111. i och för inskjutning af torpeder, kaplon 

C. ,\. Posse chef 111. 111. 

:\:o BWJ C+. O. - Faststiillolso al' nnclorvi:mingRprogram för 

kungl. sjökrigshög>dwlan. 

N:o 843 <+. O. -- En dagldnare {t floltan s varf i Stot:kholm 

t!kall gonomg>l kurs Vill Carl ( rustafs ~tads goviirsfaktori för 

utbildning af govä rshancltve rkaro. 

N:o 845 G. O. - Bifall till löjtnant Stackolls anh[tllan att 

unrl er tjHnstledigl!ct Et besöka Finlancl. 

K:o 84G U. O. -- Bifall till löjtnant Norens anll<Ulan att nu

der tjänstl ed ighet få vistas utrikes. 

.K:o 847 G. O. - :\farinläkare Lagerholm skall i t!liillct för 

int!juknade marinläkare Ask tjiinstgöra å korvetten Saga un

der vintoroxpoditiou. 

~:o 848 G. O. - lUarinliikarno Nilsson och Lan;son skola för 

studiers idkande under tn\ månaders afresa utrikes. 

~:o 84!J (3. O. - :\farinläkaren Segort!todt s kall tjäm;tgöra 

vid flottans station i Carlskrona under 111arinl iikare Nibsons 

kounnendoring utrikes. 

:X:o 851 CT. O. -· Kommendering af en underofficer oclt on 

nndorofficorskorpml Yicl m:tskinistslatcn uneler profresor ol'l 1 

fö r gång till Htationen med torpedbiltame Orion or·h Sirius. 

:X:o 852 G. O. - Medgifvando för underlöjtnant Lindstodt 

alt befrias från ällmct fribandstockning under p>1gåcnrlo kum 

Yid tekniska högskolan . 

K:o tl53 G. O. - Kapton Hoscnsviird skall fortfarnmlo och 
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t. o. m. den 21 Oktober slå till marinförvaltningens förfo

gancle. 

17. N:o 850 U. O. - Tillägg till instruktion för chefen å kanon· 

båten Svensksnml rörande h:nlrogmfiska observationarR verk· 

ställande. 

19. N:o 8t i0 U. O. -- Kommondering rtf censorer vid sjöofficers· 

och kustartilleriofftcersexaJnina. ' 

"X:o 8G1 G. O. - Direktör .E11gström skall sUillaN till marin· 

förnlltningem; förfogande för besiktning af torpedhåten 8irius. 

N:o 8G2 U. O. ·-- Bifall till kapten Husbergs rtnhållan om 

utrikes tj iin;;tledighet '"l 1o -
30 l"· 

N:o 863 G. O. - Order römnde pröfning af prttrontube r till 

57 mm. ss. kanon. 

N:o Sti+ G. O. - Hifall till rose rvund erlöjtnrmt Fage rlinds 

anhållan om ett års utrikes tjii.m;tlet!igh et. 

N:o 8G5 U. O. - Kanonullten Skagul sblles till fiirfogamlc 

för prof meLl af aktiebolaget L. !\L Ericsson tillve rkad ordcr

apprtrat. 

21. N:o 8G6 ( ·1. O. - Faststiillclse af iindringar i skjutinstruktion 

för flottan, I, artilleri. 

Ko 8G7 U. O. - Bcstiimmelser rörand e penmnal från kust· 

artilleriet som från den l Januari 190± skrtll komm ende ra::; 

till ordinrtre tjiinstgöring å vissa plat::;er. 

22. K:o 8G8 G. O. - Tillägg till instruktion för ch efen ,\ korvet

ten Srtga beträffande tilbtånd att under h e mfärden anlöpn. 

Dartmoutl1. 

23. N:o 8G9 G. O. - Direktör Engström skall ::;tiillas till marin· 

föl'l'rtltningens fiirfogande för be~iktning rtftorped hi\ ten Orion . 

N:o ö70 G. O. - Tillst[ulll för utexaminerad e kadettundcrof· 

ficerare att efter rtflrtgd office n;exrtmen biim of fice rsnniform. 

~:o 874 G. O. - Kapte n E. Wahlberg ställes till nmrinför· 

valtningens förfogande för besiktning af bomullskrut. 

24. N:o 875 n. O. - Order rörande besiktning af torpedbåten 

N:o 85, dess förande till stationen 111. m. 

28. N:o 878 G. O. - Torpodbåtame Meteo r, Bris, Virgo, Blixt 

och Yind s kolrt förlliggas und er reprtration. 

X:o 879 G. O. - Order römnde utbildningskurs för perso

nal vid lotsve rket för tjän~tgöring vid kn stsignah'iisemlct. 

N:o 88 1 G. O. - Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 

l'l:o 882 G. O. ·- Bifall till kommendörkrtptcn Lagercrantz 

anhållan a tt under tjii.nstledighet få vistas tttrike;;. 

J\:o 88ö (1. O. - Pansarbåtarne Tappe rh ete n, \Vasa, Thor oeh 

Thule samt logementsfartyget t:l tockholm s kola rustas för att, 

Okt. 
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ut gli rrmd e en afrlolning, hf'\'ii ring~afd elniuge n , unel e r lJcfltl af 

en afdelning;;che( Eril.n och 1ned den 9 nHstkommande .Janurtri 

und er omkring 3'1" m:lnadPri< tid. l'örlrtgda vi d Carlskrona Hla· 

ti<'n, använda,; för förberedande öfnin!!'ar m od till rtlhnii.n 

tjiinst vid flottan in~krifna Yiimpliktiga af l~J03 ttr~ !dass; 

don i UCSiiltningHiistan ing:'tundc [lOr~OnaiCil rtf Underoffice rs· 

och Bj<imanski'trema, mecl undantag af 11ppuiird,.;miinnen, skall 

å pansa rb:'tlcn Thule kOllllllendems fr:"tn storkil ol ms Htation; 

afd elning::;che fon ,;kall embarkcm å pan sarh[tten Tapperhet.f'n; 

a[d cln in gschofen och frtrtyg~c:ltefcrna Hkola lti ssa sinrt liefiib· 

tceken den f1 Jrtnnari; afdt'lningcn ;;kall inmiin~trns :"t dag, 

som af afd clnin gHeil cfC'n bt'Ht.iimmes; afdelnings<.;hefens stab 

skall utgöras af en firtggadjntant O<.; il en ~ labsin tenden t; loge

ments(art.vget \ 'anadiH s kall klargl iras genont vari'1·et.~ i'ön;o rg 

för att från odt med dagen för heRrlttningarna::; e tllb:nkt' rin g 

r~ afdelningC'ns fartyg ,.;tiillas till afdelningseltofcn::; för bevii· 

ringsafdel nin gen Wrfog:llldu för rttt anyiindas för de vämplik· 

tiges iifvandc; beo<iittningen å logemcntsf:wt.1·get \' anadis skrtll 

inmönstms i't lngemcnLsfrtrt.ygct 1-'tockilolm. 

28. N:o 88.[ l~. O. - Kont menclörkaptcn \\". Dyrs~e n skall vara 

" 

afd elnin g,.;l'hcf Eör beviiringsafdelningon. 

N:o ö85 l~. O. - Chefer [t nedannilmndrt frtrtyg: il, prtnsarbå· 

ten Trtppcrheten: kapt enen K l+. Liepe, å pansrtrhilten \"asn: 

kaptene n H. A. Thurdin , å pansarhfttcn Tl1 o r: kaptenen S. E. 

Fe~·chL in g; å patma rbi'tten Tlllilc: kaptenen grefve C. A. \\ 'acbt 

meister ;;am t å logementsfartyget Stockholm : kaptenen H. A. 

l'alnte. 
:\:o 88t) l~ . O. - FiiljaJJ<le off'it-C' r:ue skol a tjiinstgöra å nt" 

dannämnda filrty.~; å pansarh[llA' n 'L\tppc rltoto n: löjtna ntPl'll:l 

(';. l ~kelttnd och J. Cf. C. Carlsson samt und erl öjtnanten .\. 

Ornberg; å p[ln::;arbåten \\ ' asa: löj tnantC' rna u·. 11. Akorm:nk 

oc h l L J. Christerson samt uud orlöjtn rt nten J. \\'. Os te rm an; 

ft pansrtruåton Thor: löjtnantemu H. F. Ronterskii>ld, oc!t C. 

U. A. :"ylvancler ::;amt underliijtnrtn !eu F. T. E. Carlsson· 

Fcvrell; il pansarb?ttcn 'L'hul o: liijtnant.e rna K. Noren ocb L. 

;)taekell samL nml e rliijtn rtnt.cn C. B. J.:rikRon; å logementsfar· 

t!·get Ntocklwlm: kaptenen C. L . cl c C:hamps, löjlnanLcn U. 

.J. Mal mgren, r e::;orylöjtnanten L . \\' . Ho!llm el, undcrliijtnan· 

ten (~. J\'. H. Krook, re~ervnnclerlöjtnanterna 8. J. Isl JCrg oc h 

A.. G. ]1. (TillqYiRt. 

:ZD. "X:o St-\7 n. O. -- l\Iarinhikaron a[ andm gmden i lioll:tns re· 

scrv Djurbe rg pla<.;eras pi't 1-it.ockltolnm HtaLion. 



Okt. 

Nov. 

O. O. 1!103. - XLYJ. 

20. N:o HS0 U. O. - Ortler röril.nd c nf81ntil.ndet af knrscr för 1:a 

och 3:c klass Rj iimii n l'i<l exercis~ kolan i Carbkrunn. 

30. N:o S!l l <-T. O. - Knn i[l. :\bj:l betygnx ::;itt y;i\lwilag med af 

il.miral Klintberg under hil.ns tjiinstolid i'lclil.ga lagd trohet, dug-

31. 

" 

lighct och nit. 

N:u H~l ± U. O. - 1.JndcrliijLn:a U. P'. <-T . Lagcrerantz, (L U. J: . 

Frentlin , i\. 1'. :\orlander, A.. Ji; . O. Giro n, P . O. I <berg och grdvc 

A. K. i\lö ru cr s kola placeras :"t flottan~ staLion i C'arlskro na ; 

nrrm nda office rare s kola den !J ll ilHLkom mandc NovcndJe r in · 

s tälla s ig diirstti<l e::; [ör gcnom gi'te ndc af befälskurs i exe rci s

skolan och skol:t efter dcmlil.H a.fslutande intill utg:"lllgen af 

i':iepten>ber må11n.d n iistkommand e i't r, med undan tag för dc 

tid er d :"t dc på grund n.f utfärdade generalon ler crh:\1\ it a.nnil.n 

komme nd erin g vara inkallade till tjiinstgiiring å statione n. 

N:o 8~15 <-T. O. - l tt·scrvnnd.-liijtn. A. T. l l:u-horg, K l l .. \ nl" ctl

son, K l l. Andersson, C. Carl:mde r, A. K l.nndgren, C. {{. J \all 

berg, A. B. Örtcndil.ltl , 1\T. A. G. :'\ordlulHl, K. f-i köldebrand , R. A. 

K . Indcbeton och C. R. Urantenberg skolit vam placerade till 

tjänstgöring å fl ottans sta.tion i Citrl ~k rona och rcHervnmler- · 

löjtnanterna 8 . G. Höing, .J. (1. Myr:;tcn, H . i::l. \\' . Elirenpol, 

K A . JluslJcrg, .T. A. V. Kocli, l'. ,\. ,\ . Han~son, ::'\. ll . lT. 

\\"ihli>org, N. E. Rosengre n, X. 13 . U. Hoscncrantz och O. A. 

Bo rg ~t flottans stil.tion i F-itockltolm; af oEv:umämnd a. reRery

o[ficerarc skola rc~:>c rvund e rl öjtmmtc rna l farberg, .:\l)TKlcn, 

Arvedsson, Ehrenpol, Lundgren, lfus!Jcrg, Jlitllberg, J lil.nsson, 

Örtcmlah l, Hosc ngrcn, Sköldebrand , 1-tu:;cncrantz, Brantenberg 

och Borg fnllgöra sin tjiinstgöringsskyldigllet vid knn gl. fl ot

til-n och rcsernmderl öjtnanternil. Höing. Cil. rland er, Ko<'li, Nonl· 

lund, \\' ihlborg odt lmlcbctou Yid kungl. ku:;ta rtill c ri ct .. 

G. l'\:o 8!10 G. O. -- Bcmymligandc för chefen fö r ku~til.rlilkriet 

att nnordnil. en undcrlöjtnil.nskurs för nyutniimml:t officerare. 

:\:o aoo G. O. - Bcstiimmcl:;cr för kommemlering a.f ma.rch

bcfiil och personal för värn plikti gil-s emuttagn.ndc. 

" 

N:o 003 G. O. - Order om il.fHlllta.mlct a[ kmR för l:a k\as:; 

sjömän vid exerci sskolan i Stock lt olm. 

:;-\:u !lO{ (l-. O. - Bifall lill kommendör kaplen Lanncrstiema8 

il.nltållan om utrikes tjiin::;tlcdighet el e n 18 Novem ber- ± De

cem her. 

K:o 805 G. O. - Bifa.ll till rcscrvlöj tuil.nt i':ichollius anh[tllan 

om ett i\r;,; utrikes tjilnstlc<lighct för sjöfar t. 

i'l:o 807 G. O. - Farlygsläbrc ii ncdann iimmla fartyg: :'i 

pansarbåten Tappcrh etnn : mil.rinläkaren af 2:a gmden A. H. 

(.{emmcl, å pammrb:ltcn \\ ' asil.: marinl älmrest ipPlHliatcn .T. K. 

Xov. 

,, 

" 

7. 

10. 

13. 

14. 

G. O. 1~JO;l. - XL\' Jl . . 

Lindt' r s:l! nt ii \ogernentsfartygct i'ilo<:k holm: mariniiikare n af 

2:a graden E. N . . A. i'iC'gcn;lcdt, med skyldigheL för of1·il.n· 

niitntHiil. fa rt _,·gsliikarc att enligt afdelningseLtcfens bestämmande 

j>Lillviil hcstrid:t liikar l'å nl cn ii il. mlra a[delningcn tillltör:md c 

fa rt_rg. 

:\:o ~)()8 (~. O. - 'l'ill st:Tnd i'iir 1'. d. kommendören Ulff il.tt 

lJiim unifonn. 

J\:o ~110 Cf. O. ·-- Fast·s t:illclse af typ till [ijrdclni ngsbok fiir 

pil.nsil.rhiitcn 'l'ltul c. 

N:o Ul ::> (-l . O. -- Bifall tillrcse rvnnderlöjtnil.ntcn J . \\'. Kol'h~ 

:mh[dlil.n om a ars ntrikc:-; tjänstledighet fö r sjiifart. 

:\ :o !ll~l c;, O. - Bifall till rc:;c rnmdcrlöjlnanten Örtend:tlrls 

anhålla.n o rn 2 tu·~ Lltrike:; tjiLnstl edighct för R;jöfil.rt. 

N·o !J21j U. O. - Tillsti\n<l l'ijr lmptcn J. \\'este r att bära ho

nom tilldcladt riddareteck en a[ Itali c n:;ka Kroneonlen . 

:\:o ~l27 (-T. O. - Heservnnderlöjlnanten Hoscnc:rantz p lil.co ra~ 

på Carlskrona stil.tion samt inkali ns t ill tjiinstgöring. 

N:o !l:2D G. O. - Bemyndi gil.ndo fö r station~bcfiil ltah-a.rn o att 

låta i exercisskolornit il.nonl nil. militära öfui ngil.r fö r elevern a 

vid nrH.Icrbel'äl~skoloma. 

:\:u !!30 <~ - O. - Till stånd för mil.rinl ä knxcn a[ 2:il. gra•kn 

Lil.rs::~on att nmlc r p:'tg:\cn<lc utrikes tjänstledighet för studier 

lJilra nnil'orrn vid besök å militiira etahli ssc rn ent. 

17. N:o !J8t:i U . O. - Ord er rii m ndc torped!Jåt:une Orions oeh 

NiriLm cmottil.ga ndc och fömnde ti ll Carlsk rona station, kou1 -

" 

mendering af chefer oc-h oE!ieerarc m. m. 

N:o 030 G. O. -- En nndcrofficer af maskinis ts taten fr:'t n 

Carl sk rona Htil.tion skitl l närvara ocl1 öfvcrvalm tillve rkningen 

m. m . af torpedbåten Capeil as ma;;kineri . 

N: o 040 G. O. - l den för a(,lclni ngsehcfcn för beväri ngsaf

delningen bcstiirmlil. stab ~kall tjänstgöra: s;'\som fl aggaclj n

tant: kaptenen frih erre n. \\'. r.cnlmscn ;;amt så80ll1 stab:;

intend cnt t . f. k:llnmarskrif\'arcn C. E. E hrlin. 

N:o 8±2 G. O. - Bifall till kapten 11. liall1iltons anhållan att 

få vis tas utrikes "/"-"/tt. 
18. :\:o !l-±4 G. O. - Chefsfartyget Drott skall förläggas under 

repara tion. 

1!). N:o 9M:l G. O. - Den till nyb_,·ggnil.d hos fi rm an A. i'lormaml 

i llavre il.nbefil.l lda 1:sta Idas;;; to rpedhålen skall tillit öra 2:a 

fartygsklassen och Carhlk rona station Sil.m t bära namnet l'\ ej ad 

Ol'lt e rh ållit ständiga tcclmot \ '. JU. l'. 

N:o 840 G. O. - Tillst:\nd fö r reservunderlöjtnant Isberg att 

b>ira honom tilldelad dil.nsk rärldning~mcclalj. 
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Nov. 20. N:o 951 G. O. - Drotts torpedtub 111 å uttaga~ . 

" 

" 

N:o 952 G. O. - Bestämmelser rörande användning af t ub

kanoner af större kaliber. 

N:o 95:~ G. O. - Direktör Engström ställes till marinförvalt

nin gens förfogande i och för besiktning af pansarbåten Tir

ting. 
::\:o 054 G. O . . - Bestämmelser rörande tjänstetidens berä k

ning [ör .man;;k:lp öfverflyttadt [rån flottans minörardelning 

till k ustarti !lori et. 

21. ::\:o ~1 55 G. O. - Instrukti on för chefen å torpedbåten Sirins. 

::\:o !J5(i G. O. - Instruktion för t;hefen fL torpeclb:'lten Orion. 

K:o U59 G. O. - - Kaptenen vid kustartill e ri et Edström skall 

för särskildt uppdrag tjänstgöra i flottanA stab . 

24-. K:o 9()2 G. O. -- Två lllHl ero (fke rarc af andra graden, ma

ski ni s ts taten, fr:"tn Uarl skrona station Rkoh biträda vid öfyc r

vakandet af maRk i ncri ets i m;ättnin g {L pansarbåten JV[:ml i g

hel en . 
::\:o 963 G. O. - l<: n flargnnd eroflkc r a( maRkiniRl,;t.aten m:''t 

komm e nderas i stiLi let för ge neralorder N:o ~13!l de n 17 0io-

velllhcr anbefalld n1Hlerofficcr af 2:a graden. 

N:o 9G4 G. O. - Kaptenen O. Wall enberg Rkall vara c- ], cf på 

i första bcredHkap l'örhgda :"l ngfartygct Skii!dJIIön i stilil et for 

kapten \\" eR te r. 

25. N:o 9GH G. O. - En tji:inHteman vid civilstaten [rå n Ca rl s

krona s tation ,;kall tjiln ~tgö ra så~om fartygsintendent [t loge

mentsfrutyget Stockholrn . 

2G. N:o ~!70 U. O. - In s truktion för a[d elnin gschefen fiir !Jcyil· 

rin gsafflelni u gen. 

N:o 871 G. O. - Kommemliirkaptcn Ekelund skall öfvc ryaka 

utfö ramlet af vi:<sa genom kungl. llrcf af tlen J S November 

tillåtna kontrollmä tningar. 

N:o 973 G. O. - Bestämmel~cr för utförandet af vis~a för

sök vid gn istsignalstatio ne n å fo r tet Kungsholmen . 

N:o 975 G. O. - 1\iedgifvamle för manskap som und er jul 

och nyår bitrilda v id telegramut<lelning att biira af telegraf

verket tillhandahållet igenkännin gstec-ken. 

N:o 9/lj G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Nilssons :m

h ållan om ett års utrikes t jänstled ighet för E<jöfart. 

='/:o 977 G. O. - kommemlörkapton af K lint skall för silrski<lt 

uppdrag a[reF;a till Krist iania. 

N:o 980 G. O. - .\mlring i bestämmelserna ang:'w ncle. sam

lingsplats i fredstid Wr vilrnpliktiga vid flottan t.illl, örande 

sjöman shusen n :ri s 205, 20G oc-h 207 Hamt rullföringHområdena 

n :ris 28, 29 och 32. 

Utdt·ag nr J{ungl. bref m. m., utgångna från J{ungl. 

.Jan. 

" 

" 

SjöförsYarsclepartementet under år 1903. 

12. Angåend e förnytHit sammantriide af Vl :'\~ a in skrifnin g-sre l· i~io

ne r m. m . 

23. Bifalles gjord fram stililning dilrom att ett bitrilde finge an

~tiU las hos regements i n tenden ton vid \"ax hol m s ku ~tarti l leri 

regemente under en tid af högst 20 dagar och att åt detta 

biträde finge beredas ej mindre r ese- och traktamentsersätt

ning enligt resereglementet under reb ti ll orh fn\n tj iinst

gör in gsorten samt uppeh ttll tlärstädes än iifven m·fvode bcräk

nadt efte r JOO kronor för månad. 

" 

" 

Flo ttans stabs bibliotekarie crh{Lil er en gr:t tiflkati on för i\r 

J !JO:l af !100 kron or. 

Fi.irordnaH atL HCX till st:ttionF<bcfiil hafva rcn s vid f'trll:klwlulH 

station di s pos ition stiillda läge nh eter skola upplåtas till bo

s täder :U sex fn'L n 1903 års hö rjan antagna poli skonstaplar. 

Civilt biträde f{u· an ~tällas hos beviiringsbefäll!afvarne vid 

flottans stati on er mot en ersiittn in g af 100 kron or för månad. 

För fo rtsatt sa111ldämpnin g och skogsplante ring å Gotska 

Sandön får användas ett belopp af l ,GOO kronor utaf dc me

del, som tillkommit genom på ön försåld skog. 

Verkmästareänkan L. A. Alm erhldler ett und erstöd af 100 

kronor. 

Anvisas GSO kronor till anskaffande af instrum en t för r ekog

nosering af militärleder m. m. 

Anvisas tillhopa 330 kronor såsom understöd åt en del af

skedad personal vid Gräsgårds lifräddningss tation . 

Fullmakt för G. F. Gös ting att vara ingenjör vid mariningen· 

jörstaten. 

Förordnande fö r G. Chr. Ekström att under tre {u· vara extra 

ingenjör vid mariningenjörstaten. 

Öfverlotsänkan J. S. Schröder erhåller ett understöd af 2,000 

kronor. 

Vaktmästaren vid flottans räkenskapskontor i Carl::;krona A. 

F. Petersson erhåller silfvermedalj af 5:tc storleken m ecl in

skrift >fö r nit och redligbet i rikets tjilnst >. 

Resolution å afskecl för reservl öjtnanterna i flottan J. R. IV. 

Liljeqvist, J . E. Bohm och K. J . H. Curman. 



Jan. 23. 

" " 

30. 

" 

K. Br. 1903. - H. 

Fullmakt för J. A. Pihl och G. Wirgin att vara marinhlkarc 

af 2:a graden vid marinläkarekåren i flottans reserv. 

D:o för \\r. L. Moberg, L. 8. K Nilsson, A. F. Kuylenstjerna, 

A. J. Prag, K, J. Marcus och S. E. P. Haglund att vara d:o 

d:o i d:o d:o. 
Kommendörkaptenen N. A. 'l'elander erhåller ersättning af 

300 kronor för bearbetning af ett npprättaclt förslag till gym

nastikreglemente. 
Lotslöjtnantsänkan A. M. N att och Dag erhåller ett under· 

stöd af 200 kronor. 

Flyttningshjälp får utgå till löjtnanten K. O. Lcon, sm·gcan· 

ternn. L. Malm, K Holmqvist, C. J. A. Rundqvist, J. O. Lin· 

der, O. E. \\' essman och A. l::Tj. Ander~son samt rnaskitlisten 

A. F. Svensson, hvilka förflyttats från Stockh olm till Vax· 

holm, flaggmaskinisten C. G. Stenmark, löjtnanterna A. A. 

Amundsson, O. \V. Brogren, A. K. J. Saloman och scrgean· 

ten C. O. H. Sandström, hvilka förflyttats från Vaxholm till 

Stockholm samt underlöjtnanterna J. V. IL Wahlberg och A. 

TI. K ock, hvilka förflyttats från 8tockholm till Yaxholm, samt

lige med 5 procent af innehn.fvande fastn. lön. 

H.csolution på t. f. regementsintendenten I. Neuemlorffs be· 

svär i fråga om anmärkning vid Carlskrona stations räken

skaper för år 1898. 

Fyrmästareänkan J. A. Olsson erhåller ett unrlers töd af 100 

kronor. 
Bifalles gjord fram s tällning om fem timmars fartprof mccl 

pansn.rbåten Tapperheten. 

Resolution å entledigande för kaptenen vid Kungl. flotLan H . 

O. F. Gylden frå n befattningen såsom hirare i navi gation 

m . u1. vid Kungl. sjökrigsskolan . 

Bifalles en af direktionen öfver fluttans pen~ionskassn. gjord 

fram ställning att af pensions[ondens tillgt\ngar få anvitnda 

ett belopp af högst 1,400 kronor såsom ersclttning innevaran

de år till e. o. tjänstemän ho~ kassan. 

Bifalles gjord framställning rörande ersättning åt personalen 

vid fortifikationsstaben å Vaxholms och O~car·Fredriksborgs 

fästning för extra arbeten under år 1903. 

Kaptenen vid Vaxholms kustartilleriregemente A. L. Törner 

erhåller en gratifikation af 600 kronor för tjänstgöring i ma

rinförvaltningen under år 1902. 

Bestämmes rörande beloppet af dietpänningar till vissa far

tygschefer m. m. 

Resolution å lön för underlöjtnanten vid kustartilleriet E. E. 

Rudberg. 

Febr. 

Febr. 

" 

" 

" 

G. 

" 

,, 

7. 

1:1. 

" 
20. 

K Br. 1903. - III. 

Förordnande för A. Rudberg n.tt vara generalmönsterläkare 

och för A. L. Holmqvist att vara generfllmönsterkommissari e 

vid innevarande års gencralmön::;tring å flottan s s tation i 

Carlskrona. 
Bifalles gjord frn.mställnin g därom att två officerare ellertor

pedingeniörer finge beordrn.s att besiktiga bos firman \Yhite· 

head & C:o i Fiume beställda torpede r med tillbehör. 

Kaptenen Ch. L. de Cilamps får beordras afresa till Berlin 

för sturlier rörande gnisttelegrafmaterieL 

Anvisas ett belopp af tillhopn. 543 kronor 8 öre till betäckan

dc af uppkommen bri st i anslagen till navigationsskolorna i 

Getlc och Hernösand. 

Marinöfverläkaren K. L. Rudberg crbåller en gratifikation af 

300 kronor för deltagande i utarbetande af bestämm elser rö· 

rancle marinläkarekårcn . 

A n visas 61 kronor GU öre att använda3 till anskaffand e af 

svärdsmedaljer 111. m. 

Ersättning med 1,100 kronor H\r utgå till besättningskarlen 

å lotsångaren >Ellidn. > K. A. D>lckström för skada ge nom 

ol ycksfall und er tjänstgöring. 

Resolution å ingenjörerna vid mariningenjörsstaten C. E. Rich· 

son och J. Lindbeck tillagda aflöningar. 

Bifalles marinförvaltningens gjorda hemställan att, utan hin· 

der af bestämmelsen i § 134 mom. 5 i reglementet för fl ot

tan, del I, marinläkare af 2:a graden och marinläkarestipen· 

din.t måtte få , med bibehålln.nde af sitt dagtraktamente enligt 

stat, för bi träde vi el inskrifningsfö rrättn i ng uj ut a god tgi:irclsc 

enligt § 3 mom. 2 i nådiga förordninren den 5 December 

1901 angåend e aflöning för sjörnllföringso nm'tdcsbefid och f<lr 

flottan s värnpliktige uneler fredstid m . 111. 

Expeditionsch efen C. J . A. \Y all erhåller t re månaders tj änstlc· 

dighet och förordnas konstituerade revisionssekreteraren C. 

F. \V. H edersticrna att unde r tiden uppehålla ex peditionschefs

ämbetet i Kong!. sjöförsvarsdepartementet. 

1<'ö r ändrings· och reparationsarbeten å en del lokaler å for

ten vid Carlskrona för inkvartering af manskap vid kustn.r

tilleriet anvisas 25,000 kron or. 

Afsked meddelas rese rvunderlöjtnanten N. Forsblad. 

Mästerlotsänkan E. E. Jonsson erhåller ett understöd af 100 

kronor. 
Angåend e lotsstyrelsens arbetsberättel se för år 1902 beslutas 

att dcnsn.mma skulle öfvcrlämnas till justitickanslnren. 

Kommendörkapten H. F. Lindberg, som biträrlt vid beredan-
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K Br. 1903. - Ir. 

det af vissa ärenden römndc regleringen af utgiftcma un

<ler riksstatcn~ femte hnfvudtitel för ~'i.r lfJ04 m. m., erhåller 

härför en gmtifikation å 300 kronor. 

20. Underofficeren W. Ilellman, hvilkcn tjänstgjort såsom upp

bördsman å flottans ballongE::trtyg, erhåller såsom godtgörelsc 

fö r dc särskilldil utgifter, som dämf varit fömnlcclcla, ett be

lopp Rf 100 kronor. 

21. 

25. 

" 

" 

" 
27. 

Lotsänkfln P. K. Bernettsson erhåller en nådcgåfv[L af 100 

k ronor. 

Angående cxtm uppford ring af båtsmän. 

U. R W. Eckerström antages till amanuens i ~jiiEiirsva rsdc-

Jmrtementct. 
Öppet b rcf på Rfskod med pension för kommcndörkrrptenen af 

1:R graden vi<l Kungl. flottan E. G. 1\L Schale. 

Fullmrrkt fö r grofve C. A. Ehrensvärd att vara kommondör

kapten ilf l :ft graden vid Kungl. tlottrrn . 

D:o för O. U. Y. H. Bronun att vara d:o af 2:a gratien vid 

d:o. 
D:o fiir A. L. Holmen att Vflra kapten vid d:o. 

l{osolntion å lön för U. K Ultl', grcfve H. \\'. lfami l!un, A. 

H. af Petersens och grefve C. G . . A. Lcwcn haupt. 

En till sjökrigsRkolrrn skänkt isjflkt får emottagas och påfö

ras skolans inventarium . 

Le<liga tjänster vid flottans civilstat ~:;kola tills Yi<larc tillsät

tas ptt förordnande och skall den, som sålunda förordnas, iLga 

att, så Htngc förordnandet varar, åtnjuta såsom arfvotlo de 

med tjänsten enligt stat förenade aflöningsfö rmåner. 

För biträde såsom sakkunnige vid utredning af frågan röran

de förflyttn ing af samtlige dc ti ll flottans station i Stockholm 

hörande etablissement till annat stilile i Rtockholm~:; närhet 

och beredande af medel härtill m. m. erhålla generallotsdi

rektören D. U. IV. Linder och kommendören C. O. Olsen 

hvilnlera trehundra kronor samt byggmästaren G. A. Ingel

man femhundra kronor. 

Ang;\ende traktamentsersättning till flaggnnderofficercn E. E. 

Tingberg m. m. 

Utfärdas förändrade bestämmelser f råg[l, om afskrifnings-

procent m. m. 
Ingenjören C. E. Richson erhåller ett arfvode af tillhopa 

1,087 kronor 50 öre för närvaro i egenskap af kontrolbnt vid 

tillverkning af tornstommar för pansarbåtarna Thule och Svea. 

Afgifna anbud å bepansringsmateriel till pansai·kryssaron 

Fylgift förkastas och bemyndigas marinförvaltningen att träffa 

aftal med on del finnor att mot vissa villkor leverera nämn

da materiel. 
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fi. Anvi~aH 4JH kronor till inlö~en af lJr.\'ifgor m. m. :'\ :\ya 

varfvet. 

13. 

14. 

För afKlntande af under år 1002 påbörjade repamtionHn.rbC'· 

ten å 1\ya Elfsborg· anviHas 62:3 kronor 45 öre. 

Löjtnanterna U. O. Lindsström och .T . A. F. Eklund, hvilkil 

utarbetat fiir~lag till kortfnltild liirobok i elcktricitetsbra, 

lälllpad fiir mHlrniHningen i excrcisskolonm, erhållfl för he

riirda uppdmg c( t belopp af liOO honor att lika fördela~ dem 

C'mcllan. 

l'nderofficorskorpmlen ::\:n l i~ Anton fialom0nsso11 får bilw

hålla sinn. aflöningsförmånor oa[korta<lc undC'r vistc!He vid 

IIttlahultR sanatorium. 

Bc~lntcA röraiHl<' ny liLrohok i chlllillHh'~pcnHlra ftir AjökrigR

skol an. 

Beslutes riirando nybyggnader ocl1 tillfiilliga bol1of Wr Iot~· 

vcrkC't år 1!)03. 

Ön Arholmen får under vis8:t villkor upplåtas på a rron<lc un· 

der en titl af 10 ;\r. 

l\Illstcrlotsänkan .T. Diitkst.riilll Nhi"tllcr C'!t understöd af 100 

kronor. 

Fullinakt fi\r .L <r. fiC'<kriloiln aH vam kcmiHt i marinfiirvnlt-

ningcn. 

D:o fö r K. A. Trana oclt J. Bagge att vara marinliLkare af 2:n. 

graden i flottan>< reson' . 

D:o för U. Oldeubu rg att vara aud itö r i Knngl. flottan. 

Il:o för L. W. Hommel att vara rescn·löjtnant i fl ot t a n. 

ReHolntion för l". E. Li ndberg å cntled igrmde fdtn förord n an · 

det att vara ko11 1pan i\'hof för Korr land>< ;}e och 4:e h>HHmiln~· 

kompanier. 

\'aktmiistaren i il ottans pensionska,;sa n. Olsson Prhål lcr si !f· 

vormedalj af H:c storleken n1C'd inHkrift >fiir nit. och redlig

het i rikets tjänst>. 

Extrn. lotsen If. T. k Ahbtröm och lutsbrlingcn C . . -\.. :-;und· 

Htröm erhålla fiir riidda.JHle af besilttningen ;'\en vid Tfll[ringe 

stmnclacl ängar(', honänmcl Luleå, hvanlern sill'vermedalj af 

H:c Htorleken med inskrift >fiir berömliga gämingar». 

UtfiirdaR en del nya l>estärnmelser för anordnande af l:"tn g

lotRning i bolmsliinHka skärgården. 

Flyttningshjälp får utgå till kaptenen vid kustartilleriet A. 

Edstriim för flyttning från Carlskl·ona till :--;toekholm mcrl 180 
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kronor och till tm<1crlöj1.nantcn d tirRtäde::; ~- \\' al\enins för 

flyttning fdm :-;tockholm till Carlskt·ona med (jU krouor. 

14. Fl)'ttningRhjiilp får utgå till ! ~. E. \\'ahlgren m. tl. sergeanter 

vid kuRtartill eriet hvilka (örl!ytiatH fri'm CarlsJuona lill Yrtx 

holm. 

,, 

~0. 

27. 

,, 

i\ n gående :1\giinlcr fi;r beUickandc af brist i Carlskronrr knRl

rrrt ill e riregc mcntes rm Riag till bekhdnrrd och und e rhåll. 

A nvi s rrs 24!) kronor 70 öre för en u ta rbeta<] prom e moria rö· 

mnde skiit:;el och vi\nl af telefonmrrturi el. 

"\ng. förslag till åtgärder för ytterl igare p:'tRkyn<land t> af h:itR 

mansh i't! lets vrrl;am;slittning. 

Bn"Lckhand fi'u· på kronans hekostnrrd utliimnas till bevilrin_gR

mrrnskap vid flottan. 

l:a klass sjömannen N:o 107 O. F. SvonH::;on !'år und t>r _dterligarc 

vistelse vid sanatorium nppl>iira aflöningsfönnå ner oaikortrrde. 

Angående skj utskostnadser~ättning til l ch cft>r för bi'ttsmam;-

kompanier. 
För ntföran<le af vi~sa in·red ning;,;arbeten å korvetten Saga 

anvisas högst 3,2i00 kronor. 
Ang:"teud e 1Jekliidnad,;ko~tna<1en för mul e roffi(' e r~korpral cr 

m. fl. vid flottam; station i Stoekholm. 

Förordnas angående a nvändand e af anHlag-nn. mcd l· l till ku::;t

signrrlväscndet. 
För lindring och nyan;;kal'fn in ~ a[ topp::;ign allantctmor för tiot 

tans fartyg anyisas ett belopp af högst J 1,1~00 kronor. 

Löjtnanten (1- . O. S. l.'drl en crh?tll er erRiiUning med 50 kro

nor för crlag<l terminsafgift vid te kni;;ka h ög,;kolan. 

Liijtnanten v i<l kustartill eri e t TI. :\l[llmherg f:\r nppbära e r· 

sättning enli gt hehörigen altetitemd e oL·h af marinförvaltnin

nin gcn godklintia riikniHgar för under genomgående af knrR Yid 

tekni ska högtikulan e rforderliga lMol.Jöcker och skrifmateriali cr 

iihcnsom vederhörl iga afgifte r fii r åhörand e a f [öreHlsningar 

och deltagande i lal>orationsö[nill gar. 

Uppå gjord an::;ökan förklaras torpe<.linge11jören .r. ,\.. F . ,\r· 

sonius berättigad att från och m ed 1903 ån; bOrjan komma 

i :"ttnjutamlo af fiir::;ta löncl"örhöjningen enligt ,.;lat >t 500 

kronor. 
Marinförvallningen e rhitller uppdrag att inkomma med utrPd

ning rörande flyttningshj,ilp till officerare o<.;h nnd e rofficerare. 

För inköp af en d el inventarier för Vaxholms kustartill eri

r egemen tes behof auvisas högst 17,08'7 kronor 2:i öre. 

I flottans fiirrttcl hefintli_ga G st. sexpundiga släthorra<le kano-

" 
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ner f:"t ntan Prsättni ng· iJI\'erliimna~ till n ordiska lltli.~Pcl,.; af

delning t't Nkan Hcn. 

:l7. lngonjiircn C. K Hicilson url1:"tllcr J'iir ö[\'C l'\' rt lmndt' af l>n;

gandct af nmlcrvatlens!Ji'ttcn l [aj e n ett extra ar[Yo<le :0\ 73 

kro nor i m å n:ulcn. 

.Hgörcs l.Jcwdr i fr[tga on1 till~iittande af uu lotslteJ'atlnilll-!; 

Yid Xorrkiipings lotsplats. 

:\IP<lgif l'l'S rd t rPpar;tlio ne r af vcimplikligas H kor, n1askintofflor 

och s!iiflar lll:'t, nilr niid\'ilndigileten det fonlrar, yerbliillas pil 

kr<JJl:llls lJL'ko;;lna<l. 

Kapt l' nCn K Ifiigg,.; llll<lurrl:"tniga he,.;viir i fr:"tg:t <>lll amncl rk

nin g Yid n •dogii rc lst' fiir npplmrct fiirsl;oit fiir expedition llH'rl 

torpcdl>:hcn 1\:o 73 fiimnil'da ej il ndrin g i kalllnlardtk ns 

iifvcrklagade utslag. 

Fiirordt laci 0 111 fnllstiin<lig desinfektion af k on·ctten FrL'ja vid 

d<..'NK hernkoJJI Ht. 

U JH!nofficcrcn :tf :!:a graden vid Jlottan .\. f. ( ':t rl ~-<~-<o n n 

h :"tllc r flytt nings!Jjiilp fiir tl_dtning fr:"lll ('a rh;krona till :-:(ock 

iltrlnl" station. 

l:twclringsmannen X:o F . lS l ""/o< ,\. i'; .. \nder,,.;nn fiirklam" 

ha ftlllgjorL h on om :"tliggalll lt' ljH nstgöri ngsskyld ighct. 

Ot'iict'r;,;volontii rcn yi<l kn::;tartillerict. K Lt'ijstriim får kom 

mcn<lera;,; till ;,; jiikrigsskolan inslnmlande l1ö~t. 

"\ n visas m ed o! (ii r bestridande a[ kotitnatlon [ii r dl Iii rare 

vikariat. Y id mwigations:;kolan i Y cstcrdk. 

l"nd orstii<l f:"u· utg[t llll'<l 20!) kronor till (randidnc L'ltl'i'L'll l'iir 

La.n<l sk rona lo!HfiiniL' Ining- O. 1\"L'slcrdallls dolt<' r Il. ( '. \\'e

,.;tenlah l och med 100 krnnor till i ifn'rlot~iln kan ~ - H:"ti>ng. 

Anvi"a" :2, i"1S~1 kron or från invalidhtlNfondt'll till ai'~kt'rlad•· 

pcrNone r, som 1ill ltört flottan ;, k:he r. 

':!S. Föres!ttndarPn för nauli~k-mutcorologi,;ka h_nitn fi\ r under in

nuvarrtll<lc ~h fiiretaga nö<liga inspokt ionsn'Hor. 

:11. Föro rdn rrs att elen tnsa fö r lol.N nin g genom OrPsnnd HOllt en 

ligt n :"u ligt href den 7 1\oyenlbcr ! K{:) giillt' r fö r !idt'n fr :"m 

och m ed den l OktoiH~ r till och med den ill ~Iars, Hkall un

der innevarande å r jiimväl efter ;;is tniimncla Lln g lilmla till 

l'fteniiltel~c. 

11. ( ' U"iinlas n :\di g knngiirelse ang:'wnde tillilmpning l>et rilff:mdc' 

h[ttRmanRhållut a[ n:"tdiga, knngiirclRt·n m e<l fiir<.;s kri ftt•r i fr:";ga 

nn1 indelnin g-Hve rkct" llpphi irand e m . m . den :2'1 Nm·C'tl>l't'r 

l 'l() J. 
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4. D:o ang-:"tendc iimlmd lyd cl:;c af § 1 i Kungl. fiirordningcn 
an g. lotsverket den 15 Februari lt)i:il, s{Hlrtn <l em1rt pamgm [ 
lyder enligt Kungl. knng0relscn rlen 27 l\ovembor 1HDfi. 

Angående be~tilnllne!Ner r0rando prcmieutt! elning vid Rjiikrigs
skolan m. m . 

\'issa arfvoden fi'tr ntgtt till en del underoffice rare m. fl. vid 
kustarti llerict. 

;\ n tages anhtHl för tryckni11g i 10,000 exemplar aJ > Unrll'r
Yi8ning för manskapet vid flottan, J, tjänstgöringen >, för l'n 
ko::itnad af 3,2(j0 kronor 40 ö re . 

::\[edgifves försilljn ing a[ en del sjökarteyorkct tillhiiri ga l;as
sc rarl c effekter. 

Jl: o d:o af fiir Vaxholms kn8tartillcrircgementc ol;chöfliga 
perset liar. 

nesolution i't krtpten cn c:. n. Björkmans lllldcnl i\ niga liCRViir 
i l'r:"tga om tttcrbcLftlning a[ dyrtidsti!Higg :"t Rjöafliining. 

Angåenrle eLt till stationHbeLllhafvarcn i Rtockholm ö[ycr
liLmnatlt gåCvolJclopp, af::icdt f0r premier vid nmlorl;dill~ l;o 

lrtn m. m. 

D. !•:n drtnHk kanon hM, som s t.illlts till ett yetenHkapligt silllskapH 
fiirfogandc för alt utl'iim visRrt Llrakohscryatinncr till R;jiiHR, 
fiir inlöpa till hvilkcn plat." som häl:-<t pi't uohnHI:lm<ka och 
!Jalliindska kuHtcn. 

17. Fullmakt fiir H. E. lTammar~t.röm och L. l!. K NibHon flil 
ya ra marinhlkarc al' 1 :a graden vid marinli.lkareldiren . 

liöronlnande för C. A. \\'id::d,rand, O. l<'. Hnlt, A. Lar~:-<on, 

F. (+. A~k, N. E. P. l laglund och J. A. J'ihl at.t tliHlcr t.io 
tu· vara marinliLkare a( 2:a grad en vid marinhlkarok:"lrCII. 

. 'l.nvi;;as 2,000 bonor för anskal'l'ning af en lWntgcnapparat 
för flottans sjuklins i Carhlk rona. 

:\[ar i n föryaltn i n gen anl>cl'allcs att u tfiirda fiircRkri fler hctrid'
f:tnrle skötsel och viinl a( fl ottans materiel. 

Anvisas 1,0±9 kronor tli:i öre Lill uniformRmodellpm:-<cdlar [iir 
kulltartilleriet. 

.\Ieddelas tillst:"mcl ti ll afvikclse i vissa fall fdtn gilllawlc Rpi8-
ordning vid kustartilleriet. 

Anvisas ett lJelnpp al' !JögRt G,700 kronor till ionlningssliil
landc af kronans hcgrafning;;plats tt Aspö. 

Jiiircskrifves att nnd er tjiln:-<tlcdighct för t. f. advokatJiHkalen 
i n1arinföryallningcn Ol'h vid flottan s Rlation i fitoekh,)lm af 
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ad vekatfiskalens arfyodo skall u lgå till vikarien 100 kronor i 
111:'\narlen och tttc r::i lodon t iii falla achokatfiskalcn. 

17. Metlgil'ves för;;äljning af Carlt>krona knstart.illeriregcmcnk 
tillhiiriga artillerimunderingar af illdrc modell Ol'h t:örc~krif

vcs alt cle genom Wrsilljningcn influtna melllen skola anviin
<las till anskaffning af hcklildnad af ny modell fiir nnnmtla 
rege mentes !Je,·äring. 

,, 

,, 

"'l.nvisas ett helopp af 17, 17G kronor 14 öre [ör an:-<kafl'ning 
a[ en do! inventarier l'iir Carl,.;krona kn,-,tartillcrircgcmcntc. 

i-i:tr~kild cr~ilttning får !llg:"t till i'tt::ikilliga nmlcrntlkcrarl' och 
undcrofJiccrskorpralor för tjänstgöring vid nyhyggnatl al' pan
sarlxUarnc Tapperheten och \\'asa. 

Bifalles gjorrl fram;;tiillning om förl1yrande af Jna:-;kinpcr,.;onal 
för kustartilleriet. 

Öl'vcringcnjörcn J. Jiiijcr [;\r a[rc,;a till l.'aris ocll nerlin fiir 
att he~iktiga dilrstädes lJcsUllhla l'yrapparater. 

Dc,.;lntcs rörande C'l'~iitlu i ng [ör vissa af lotslöjt.nanlcn i R lock

hol m utförda IJCHL~'r 111. 111. 

:\liilarcns och Sötlcr tclje lotsplat:-;er fi't samman~lib till en lul~ 

plat:;, benämnd l\ Iii !arens lol,.;plal,.;. 

Aft>liis gjord framstililning om förkl arand e af Kalmar :;n1Hl 

för öppen sjii. 

EJ,Jaren K. FmsHcll Lilhitcs inträda såsom elev i maHkini~t · 

klassen i nayigationsskola. 

Untlcroffieerskorpralen vid 2:a ckcnomiknmp:tnict K:o 15 J, 
K Eklund ftu· utni\nma~ till nndcrnffieer af 2:a graden iil'vn 

stat. 

J\ !'ske< lade 3:c kl. 8jön1anncn E. F. Hallen Lh tilldela:-< rcglc
m e nlsC'nl i g penRion. 

Turi~tångarne Ceylon ocl< Argonaut 1wi, serlan fyr- och IJ:'ik
afgift för dem en gång untlcr [u· 1903 erlagts, di\rdkr \':Ha 
hcl'riadc från erläggande a[ dylik afgift i dc sycut<krt ilant· 
nar, fartygen utan föranrle af fraktgods kunna komma at t 
sedermera lmder året anlöpa. 

:H. Förordnall(lc för K S. A. flcgcn;tedt och F. Y .. \sklin atl 
vara marinilikare af 2:a gratien vid marinliikarek:hcn. 

Kaptenen A. Fallcnin::i får afrcsa till Norge för att Laga bin
nedom om en apparat Iör sido:-;tyrning af torpc<kr. 

;\nv isas G50 kron,J,r för tryckning och J,indning al' i.l'll'i'on 
nc!t tclcgrafkart.or. 
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24. A l'sb"ts gjonl l'ram,.;!ällning om lill~tånd (,il! npptaga!lllc af al'

;!;ift a[ llcsiikan<lc vid fyrar. 

En del fiirtLl dmd och ol>chöfli g ariillcrimaLcriel, lillhcirantk 

\'axlwlmti oclt Oscar- Fredriksborgs fii~tning, f:h stttiUill g:Hva 

öt\·e rliimnas lill artillerimuscum i i"tockhulm. 

Fiircskrii'I'CS att en del kartor, crfor<icrliga för !J<.'l _I'HHllrlC nr 

dc' L föredrag som sk u Ile n tarhetas iifl'<'r ~ist J id 110 :h:; sjiikrigs

iit'lling, skola öfv<"rlcmwls till Rjiikrigshii~·skolan. 

. \ l'görl'H besvii r i fn'tg::t om tillsilttawlc ::tE en lot~hefa!!ni11g 

vid Slackholm s lotsförtlclniJJg . 

1. För utarJ,ctanrlc af J'iirslag till föreskrifter för den l•lil\·atJ 

dc marinintcnrll'ntnrk:ht>n m. m . ntscH komtne]l(liircn 'J'. 

U. A. SamlsLriitn, amiralitelsr:"ulct J. E. llahlin, intendcn

lt>ll .\. )l,ctlcn<tcn och t. f. rt>gcmcnLf'intcndcntcn I. X('lll'll 

dorfl'. 

H. Fiirunlnas U. F. \V. Uibnn aLt vara liirarc i n::tYig·rrt.ion 111. m . 

,, 

" 

och .\. J l. (ii~iko alt Y::tra Iii rare tcirpcdliira 1·id sjiik r ig·,.; -

f<k(llatl. 

Ang. fördelning a[ RjiikrigRskolans 5:c oeh fj:e klassQr p?t pa· 

ntllclklasscr m. m. 

Fyr bi triirlosiin b. n i\ L Ch riste nsson crh:1llcr ett nndcrst•"icl n [ 

100 kronor. 

l•'ii ronlnand o fiir 0. O. ()]s('ll nLt fr[m oe h 1necl <kil l niist 

konnnantlo Okt.uiJcr till~ Yitlaro vara ~tnLimtsbcl'illltal'vam vid 

HuttanK station i Nlcwkholm. 

]):o fiir O. Lindbom alt från oclt med den l niistkommnndo 

Oktober till~ yidarc l' ar:t chel' för floLtnm· f'lnb. 

D:o for T. O. .\.. San<lströn1 :tLt f n\ n neh m c' i don 1 nii~t 

kotJltnamlo Oktober vrtra yarfHchcf vid fiollans s tation i R!ol'k · 

hol m. 

D:o för A . W. Lindgren rttt vara ing·cnjiir vid mnrit1ingc11jiir· 

><lateu. 

i\lcclclclrrs tillsL:"tll!l [iir roscrvnlldcrliijlnrtlltCn K A. Ucjm:1n 

att nppskj ut a repe ii tionsöfni ng. 

l sjökrig,,.;kolans l:strt klass får inneyaran<lc :"t r nnlrtgrts 2~J 

ynglingar ti Il kadetter. 

lTppdragos :U c. o. professoren C. L. ;\, .A. Hontcr~kiiild 

s:u nt en tjiinsleman i Kungl. ntrikesdcpn,rtcnwntot att ntar· 

lJe!a e n handl>ok riimndc vi,.;itcring rtf Jart_vg m. m. 

Maj 8. Anvi~aH hiig,;t 2,3UIJ kron or f<ir tillln·:.r<•·nad :"t lllarkete nt c rid 

vid !lollan~ ~trrl i on i SLocl<holt 1J. -· M 

KanJnJrrr,;kril'varen U. Tltörn [ömrdnaH nU uppel~:"tl]a rt'"'U

mcn(Hi nt.on<lcuts!Jefaltni n gen Y id Carh;kron:t k n~!art ill,•ri n'~e 
nwnLc under tlen tid rcgcn>enl><intentlellten J. :\"L'<H'ndr 11-fj' 

vore upptagen n f n p pLI ra g rörnmlc lltrrrininlent!Pn L11 rk(u·e 11 . 

,\n gåcmlc l'iiriittdmdc !JcstllnJIIIehGr röntn.!o d>d><k:tpl'L f<ir 

mrrri n förvallningens fort i llkatioll,;aft lolning. 

Förordnas ntt ilnt lrin g~nrbGtcna >"t pansarl>:Hcn SvGrr Ollll't lc-1 -

!JarL s:<ola taga sin början. 

Förordna~ att förvrrltn in gon M en premiefond till [iinn:'tn 

för elever v id fioilan~ station~ i SLoek !Jolm mHicrileJ'il!Hskola 

skal l ske genom stat ion ,;bcf;i!!JaEvnrenH försorg. 

11. J•:xpotlitionse hefen C .. 1. ,\. \\"all urlu'tll.cr för enskilda angc

higcnhoter~ vånlanrlc tjänt;tlcdigltot från och med den U 

~faj tills yidaro till samma m:'tllrrll~ utgiing och fiirordnas 

t. f. rcvisionssekrGtcmrcn C. Jl cdcr~ licma att under liden 

n p pol t:'\! Ja cxpml iLion~cl tefs iim bctGt. 

1-1. lttfonlms ritningar till Cll ny 1:a kbss pa11Hnrbi'tt. 

15. FnsLsLiillcti IJekliill natl s- oc l1 sängscn·isstrrL för kustart illericts 

yiimpliktiga (inskrifna lill fiistningsLjiim;t vid Jloltan ). 

Resolution å entledigande Wr C. l.;.. Bernström fri\n [iironl

namk :l befattning vi<l nmriningcnjörstatcn. 

Föronln::tn<lc fö r J L U. Lagereran l~ rtlt Ir~m oclt lltcd <len l 

nlislkolllmanrlc OktoiJL' l' tills ridare vara cl>d fiir liJarinWr

valtningens iutpnrh'lllafdelning. 

Kadetten N:o Hi Kor!t crh:'\llcr lillst:"ulll att afbi.'"·ga kotHplct

tering~exanicn i ,-iDstL :t1nncn ,·id sjökrigK~kolrtJt. 

]) :o ~:o Jl:l 1-ikarin erldt!lcr lillt;lilnd alt afbgga cl:u d:o Yi<l 

d:o. 

(\fycnlircld.iin·n ll. Lillioltiiök cr!t(tl!,,r lillsti\nd alL l<irdnga 

en studieresa till Et1glaml odt ·llollatlll n1. tn. 

lksolntion :'t r;itt fiir yngl in gen (i. F . .Jl. 1-il'gen<tr[lll· att S<ika 

inLriidc i sjökrigs,-;kolalt. 

~ledde! a~ föreskrift för ::;tationsbdidl>a[varno aLL icke viti:Uu an

taga c. o. k::tntlnarskril'varo. 

. \ lll"iHa>J 1,100 kronor till fiir"öb;turer mer l lorpcdkry~sr\rcn 

l'~ilaudGr. 
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2:!. 1\ledgi[ye::; tvtt vii m pliktige::< öfvcrför::mclC' fri\ n llottun t i !l 

hii.ren. 

, 

2:1. 

Angtwn<le crs;tltni ng för nppc!Jållundc al' kanunar~krit"varo

!jiln~tcn hos flottan~ pensionska::;~a. 

Förordnande för J. Torgcrsrnnd atl yam marinbkarc a[ 2:a 

graden vid marinlilkarekåren. 

3:c Jda~::; sjömannen ~:o :178 :\L W. i'-:ycns:<on Lh hellålla 

~ina aflöningsförmi'tncr oafkortadc under tjän:;tledighct för 

:;jnhlom. 

Augåcmlc rctlc- och traktamcntRcrsiltlning t ill kOIIHncrHlör

kaptcncn G. af Klint under kommendering till ~orgc. 

Fast::;tllllas riblingar till en pansarbåt 111. m. 

"\ nYiHrrs högst 1,0~5 kronor till trydming af l>cvakJti ngs i n

,;lruklion för Jlottan samt ,;ignaltabcllc r fiir hcvakuing. 

.'\Iedgifvc::; bcordramlc af en ljän~tcman vid lllarinin gcnji;r

;;taten att uf,·c,;a till Frankrike för :;tudi c r rörande torped

lJi\lar. 

För reparation af kulsprutor oc:h en ft ng:;l np anvi,;a::; 3,34 1j 

kronor G7 öre. 

Förorllnamle för C .. \. Pnke att till,; vidare vara IJe::< iktnin g::;· 

t11an vid flottan,; l:!talion i Carl:;krona. 

Jcoronlnan<le för U. F. W. l Iedcn;ticrna att Yara cxpedition :;

ehc[ i Hjöförs\·ar::;departemeutet. 

.\ng:"ll'lllle auHiggamlc af en koldep6t vid Linkiiping. 

:\ledgifvc:; n.tt öfvcnlirektörcn och cl tcfcn fiir mariningunjör

~taten m. fi. m:'i afrc:;u för aLt kontrollera oclt be~iktig-a ho~ 

firman Fried. Krnpp i E:;~en bcl:lt:llld bepausring::;matcriel fö r 

}Htll~arkryti:::aren Fylgia. 

"\fsked med till::;lånd att få ::;å:>< Hl l liinli;,; i k u::;l:uti Ilerid 

ln·ar::;Ut beviljas umlcrliijlnantcn ti. J. NordlJVi:ot. 

~ukretcrarcn hos dc sakkunnige för rey ision a[ ~kEppsrJiilt

u i ng~fiirfattningarna crh'lll cr J ,200 kronor i fö r~ kott å honom 

tillkommamle arfvode. 

.\m·i::;:u; 88 kronor 90 öre i erl:lätlning åt fyrpersonalen vie ! 

llel:,;ingiJorg,; fyrplats för en del skadade eller förstörda <:>Hckte r. 

. l n ni 

,, 

" 
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·1. nestli!ll!1JeH ::;eme:;ter fö ron]namlcn i >Ojö[önwar::;depar!cmcn le t . 

5. .\nvisas 2,~07 kroHor 75 öre för li ggare ö[vor flottans ::;Lrid,;

fartygs militära egenRkaper m. m. 

,, 

RtorlJ ri!::mni Hko umlcnåten .F. \\' . Cruickshanks C:'lr mot \' is::;a 

villkor vinna intrii<le l:l{Jsom elev i öfvermaskinil:ltkl~::;;.;en vid 

navigation,;skol::m i Uötcuorg. 

Anvi sas 1HO kronor 8,1 öre till umlcrsUi<l ttt sjiioflil:crsHiill

skapct i fltoek ilolm för tilckantlc aC vissa ntgifLor. 

O. Ci. (:ötilo fttr aflilgga maskit,tistexamen vid nrrvigrltionHsko

l::tn i :\Ialmö. 

H. r\ ngående Iörnnl namle ::tf hlkare för uncler:;ökning a[ dem 

S<lm ön~ka an lagas till kado! taHpiranter. 

D. Ang:\endc utl,ytc moll .Japan af l1_nlrogralbka pu]Jiikalioner. 

] l. Lektorn vill sjö kri gs~ kolan ·1 L R. Huld t erhåll er tjiln~llodig

],ot uneler näs linstundand e läs:''tr. 

1:3. Anvi::;us 300 kron or till c r::;ättui ng för moddelad undervii:ining 

åt marinläkuren ::tf l:a graden U. N il~son i rönlgen1Jeham1-

lin g. 

,, 

Fulln1ilktige i flottan s ponsionskm:::;a ;;kola srtmmanträd a den 

] 7 Oktober 1!!0±. 

Konstruktören och ritaron J,. Le. Lindberg erlti'tller tjfln~Lle

digltct för sjuklighot under ytte rli gm·e 0 månader rilknadt 

från ocl1 med lien 16 innevrtrande Juni. 

Anvisas 12,300 kronor för ordnande af belysning:<sy;;Lemen 

inont Vaxlioltns och Os~ar-·Fredriksborgs Ll::;tning:; ornnlde. 

Kronan skall öfvcrtaga och undorliMia en på Yll;;tra Kurpen 

bred vid Hilfrin ge uppförll fyr. 

Angående fö r.liyrando af koc:k uneler minering~öfniugarne 

1903. 
Förordnande [ör kommendörkaptenen J. CT. Ekelund att llJlLlO-

hålla che[~lmpet vid sjök ri g::;~kol::tn land under inlrällcs-

1 CX:1 lll en 1903. 

Heglement:;enlig pension får utgå ti ll rtfskedade h:Hsmanncn C. 

P. l' :::;o n flnltgren. 

,\fl iduc matro!:len l+. R. Berg::; JI!Odor Karalina JlJltS!:IOn or· 

li :'U le r ett understöd af 200 kronor. 

Beslntc~ ang:''tendo godtgörelse för nppoli:"tllan(le af lcktor:;he

tattning·on i hi sto ria och geogra li jämte stat::;l;uni:ikap vid ><ji\

krig-::-ökolan. 
Resolution p:\ k:cptcn erna U. H. UclHi ngH 0(' 11 K Jfilggs nu· 

(]enUniga be~Vilr i f råga om ntbckommamlc af llagafloni ng. 

Ynglingen G. C,arlbe rg ft\r p:"t vissa Yillkor antaga~ till kallctt· 

a;;piran t vid kustrtrlilleriot, oaktadt anHök::tn därom ej inhiJJL

JUtt::; i riitt tid. 
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13. Öppet bref på afHked för kaptenen vid Knugl. flotian grcfvc 

C. G. A. LC\\'enllaupt med tillstånrl att såsom liinlö:; därstil

del:l kvarstå. 

Hi. 

17. 

,, 

,, 

Förordnas cenRorcr för ö[vcrvarande aJ inträdesexamen -till 

Hjökrigsskolan. 

Förordnas C . .i\I. We;jlc att uppeilållu lektor If. R Jluldts 

hefathing vid sjökrigsskolan under nästkommunde hiRt\r. 

Angående regleringen af utgiftemu under riksstntet>s femte 

hu[vlllltitcl för år 1904. 

Föronlnuncle för A. F. Kuylenstjernn, W. E. \\'crnstedt, K 

R .'dtjViSt och L. (1 . ~Flod<Fist att vara marinliikarc af 2:a 

graden vicl marinHiknrckårcn. 

Premier till viinie af högst 5 kronor få anskaffttl:l för utdel

ning i unelerofficersskolan vid kustartilleriet. 

,\f;;lås gjorda framsbillningar ula[ flottans nndcroHit-erskorp

rulcr alt unde r Rjökomntcnclcring kommu i åtnjutmule af 

messpcnningur m. m. 
Anvisas ett belopp n.f liögst 3,500 kronor för upprensning uf 

segelrtinnan i Oxdjupsförsänkningcn. 

f:lilfvc rmedulj af H:e storleken >[ör herömliga gilrni n gan till· 

delat: sjömannen ~:o ö4G Persson och beviiringsmam1en N:o 

.F. D3 ""/o2 Jaeob~8on, h vilka rilddat en gosse från att dnmkna 

vid Stnmholm~bron i Carlskroua. 

För ri.idclande af on person från aU drunkna e rli:llle r m~dor · 

oflicereu af 2:n graden vicl Kungl. flottan .\. '\1. Sollin 100 

kronor. 
Förordmmde för C. "\ . llolmgron att \·ura hyggmltt;tarc vid 

m ariningenjör:;tatcu. 
AngåonLle anviindamle af behiU!ningama :l. vi;;sa anslag un

der femte hnfvudtiLeJn år 1002 m. m . 
. \ngåcncle per;;onulens vid flolltlll/:4 eiYil;;tat öfyorg{LIJg till Jult

rin i u lenden tur kåren. 
_\f:;][u; en af flaggumlc rofficercn J. A. Tansif< gjord ansökning 

om sitrskildt ari\'Ode Ht'lsom kontrollant del bokliidmtd~fi)r· 

r:\dot. 
Hifall o:o en af ro::<ervumlerlöjtnantcm i flottan A. \\'. Joban~

HO!l ~jonl anHökning att undPr tjiinHtlodighel afflytta m riket. 

Jciir nnclerYil"ning [tt ext ra ku<lctter å korvetten Frl'ja crh[tlla 

kaptl' ncn E. \\'. PL'.non och liijtnanlen ('. IJ . . \kennark cxtm 

g rntil1kationer i't rcRp. 37li och li:25 kronor. 

l'onl:lionRrosolntion fiir nal'igationRskolcförc~t:hi<larL'It l. .i\ l . 

LagenmUs tlnka .\XL'limt .\mai!a (labriella T,agc rwall, född 

Lagenl'ull. 

.Juni 

.Juli 
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17. Pen:;ionsrosolution för daglönaron K. N ilssons iinkn, Rigrid 

Clmrlottn Nilsson, född Lundgren, m. fl. 

,\fsl:'ls gjord framställning om kaptens värdighet åt marinlii-

karch af 2:a g raden K. A. \\ ' idstrand . • 

~<"tdig knngiirelHc angående iindratl lydelse af §§ :JH och 4.1 i 

ni'tdig:c förordningen angående JotAverket den J ö .Fobnmri 

JHSJ. 

Mästerlotsänkan J. (-f. Sjöstrand erhåll er ett nnder~töd af 100 

kronor. 

Fullmakt för A. (1 emmol att vara märinläkaro af 2:a graden 

vid marinläkarekåren i flotlanH reserv. 

LcuJimukt för P. W . Peterson att vara ingeJ ijiir vid mm·in

ingcnjörstaten. 

Hesolution å lön för underlöjtnanten vid kustartilleriet fril1. 

C. O. von Hosen. 

D:o för kaptenen vid Kungl. flottau A. L. Holm6n. 

Fullmakt för friherre L. R. von Stedingk att vara kapten 

vid Kungl. flottun. 

2G. Förordnas att uppkommen bcltållning, 107 kronor l iiro, å 

anslaget till uppförande af en byggnacl af mutsalar, kokhus 

och fö rråtlsrnm m. m. vid flottans :,; tation i Carlskrona skall 

återlevereras till stat;;kontorot. 

:>. 

"\ng:'lende arfvoclen till tv:\ informationsnnderofficerare vid 

\'ax holms kustartilleri regomen te. 

.l.ngåemlo npp~ligning af giillande öfvermmkonunelse om sam

arhele mellan Öresunds 1\orra od1 Helsingörs lotsstationer 
lll. Il!. 

'l'vtt mlistaro vid flotian:; var[ i Karlskronn. ftt en1ottaga ett 

a[ wdcriet för engelska i'tngarcn Ca i ro skänkt belopp af 1 GO 
kronor. 

Lot~ki1pteneu ,\ . \' . Berggren crh:lllor förliingd !jtiw;tleclighet 

under (j månader fr>m och ll!cd den l uilstkommancle Juli 

m·h medd~las med anledning eliiraE föronlnundc fö r K. J . IL 

Cnnnan att tjänsten under tiden nppcht'llla 111. m. 

. \ ng;'lemle afiöni ngsl'önn:\ner :\t e n underolfieerskorpral och 

t•n daglönare under tjänstledighot för ~jnkdom . 

.\Il\' isas 1 ,liOO kronor till m\degå(yor åt n.f~kcdado personer. 

"<llll tillhiirt flottantl kårer . 
Fi)r 

. 
tn·cknin,g a[ förslag till lJC><liimmelscr l'iir strids- Ol'ii 

krigHiHningar YiLI flottan am·iHa>< IIög~t 2:2li kronor. 

l•:ll al' ägal'ne L i Il ainori kunHka {tngln~tyachton ~l :ugari t.a H bin kt 

pcnningelwlopp af JO pnnd Htci·Iing l'>tr elllottaga~ för att fi>r

dclas s~tsom gra t iJikalion blund d c ar be ture vid flottans ya r f 
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fitockholm, som ,]cltagit i roparrrtionsarbctcn å nämnda 

fart v o·. 

Fast~~nllcs nya Jotslaxor vid Ore~unds sö<lnt oclt J\Ot-ra lots· 
stationor m . m. att tilhmpas [rån och med don l Hilst,Jwm· 

1naJtdo Augusti. 
,\ 11 g{tomlo clyrtidstilhlgg för älltbets· och tjiinstomiln m. fl. vid 

lotsst.nolsen oeh lot~vorkot. 
Af lotsverkets hobållning vid utgången af år lD02 skall 6U,G:i5 
kronor Dl öre rosorvoms till \Znngl. tllaj:ts framtida disposi· 

tion. 
Anvisas 2L7 kronor i3 öre s{tsont orsii!:tning till 2:a klrrss sjö
mannen C. L Nilsson för utgifter iföljd af en unrler tjänste

ntö[ning nppkommen ögon~karla . 

Angåonde ,;ek;·cteraron Carl Gethos m. fl:s nndcnli'tniga be
,;viir i fråga om en anmärkning vid navigationsskolans i Kal

mar re<logörolsc för år l 899. 
17. FörordnalHle fiir O. U. V. ll. Broman att nppolti'tlla chef,;

,;kapct för marinförvaltningens art il leriafdelning nndor kom
uwndörkaptonon \\' . Dyrssons sjökommendering såsom dtcE 

å pansarLi\ten Tapperheten. 
Anvisas ett belopp af 19,750 kronor till olllhyggnad af no rra 

t~kjntLanan å Bollöarna m. m. . 
Angåomlo inkallande af lots- och fyrpersonal för tjänstgö n ng 

å kustsignalstationorna. 
A1wi'temle crslittancle fn"tn fem te Ii ufvnd titeln af kostn:Hlenm 
w/' officomros fri\n ilottan och kustartilleriet kommemlering 

till skjutskolan. 
:\lodgifves ersättande af bestridd kostnad, 10,4A4 kwnor 11 
öre, för inredning af pansarbåten Oden för hysande af sjö-

kadetter. 
Bifalles gjonl framställning rörande af firman Frid. Krupp 

hL!nnad säkerhot för förskott. 
Itskilligrt sjökrigsskolan tillhöriga instrument fi't mot vit~sa 
villkor utlånas till elen antarktiska undnättningsexpeditionon. 
Medgifvcs godtgörande af kostnaden, Hil kronor, för skjut

medaljer och stämplar. 
J\ loddelas tillstånd för on officer vid kustartilleriet att i Tysk-

land studera gnisttelegrafi. , 
:\Iecl,gifves att regementsläkaren vid Vaxholms kustartilleri
regemente E. fietterhom mi't tutder tjitnstlccl i g het af ltögt~t on 
månad crlt:\llrr sina löneförm:\uer oafkortade s:tmt att hans 
yilmric må erlt:"tlla ersilttniug Lnod 7 kronor om chtgcn samt 

rosocrsitttning enligt gilllancle reseroglomonte. 

Juli 
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17 . J\[o<lgifves siirskihl ersättning till en llel underofficerare oeh 
underofficerskorpraler för tjänstgöring vid nybyggnad af pan
sarbåtar och torpedbåtar. 
Afskod från krigstjänsten får mocltlelas 3:e klass sjömannen 
vid l:a matroskompaniet N:o 325 Albert Svensson. 
Fyrmästareänkan A. \\r. Siden erhåller ett understöd rtf 100 
kronor. 

24. Förordnande för J. Lagerholm att vara marinläkare af amlra 
graden vid marinläkarekårcn. 
Angående o. o. kammarskrifvarcH vid flottan civilstat öfver
gång till m:uinintendenturld\ren m . m. 
Bi falles gjcml framställning om ersättning. med 100 kronor i 
månaden till en e. o. tjänsteman i marinförvaltningen för ut
föramle af silrskildt uppdrag. 
Utrangerade pansarbåten Penris får försiiijas till pris icke 1111· 

tiorstigande 3,800 kronor. 
Vid mindepartementet samt Rjöinstrmnent- och sjökartcförrtt
llet :umUilldo yaktllliistaren A. Pettersson crhttllcr silfvermc
dalj a[ B:o storloken mod inskrift : »fö r nit och redlighet i 
rikets tjänst». 
1~ifa llos en af maskinisten vid i"mgkvarns- oc!t bageriillriitL
ningon i C:arll:lkrona O. L Nyström gjorll ansökning om för
bättrade lönevillkor. 
Afsltts on af viirnpliktigc A. Pottorssnu gjord ansökan om be
fricl,;c Ertm fullgörande af v>Lrnplikt. 

14. 1\fccldelas bestämmelser i fråga (l)ll fönleJning af kostnadtm 
för samöfning af kn~tartillcriott~ stam och beviit'ing. 
Ang:lende genom förordnande mHler vakans ledig!Jiiina aflö
ning~förmånor vid tlottrtns civilstat. 
Afslås begärd fastställolEc af ritning till 24 cm. kanon i sjiLH
säukande vallavcttago. 
Anvisas ett belopp af 1,51G kronor till vissa iil1(\rings- oclt 
reparationsarboten i sjömanskårens kaserner i C:arlskrona. 
Gjord fmmställning rörande exercishus :"t Brännmillon [ör 
Vaxholms kustartilleriregemente föraaletler för nlirvaramlo nj 
till någon Kungl. Maj:ts åtgärd. 
l<'örklaras hinder id<c möta att i och för profg}lllg mod större 
fartyg finge genom danska myndighoters försorg anläggas on 
s. k. >uppmätt mil» N. O. om H ven samt att för detta ända
mål triangelmätning med. flera arbeten ~~ svenHkt tenitoriulll 
!inge verkställas af danska genoralsta!Jsoffi.cerare under inne
varande Angu8ti m:'\nad. 
Anvisas 1100 kronor till anskaffning af pris vid idrottstiifling 
ft ku~toska<lorn. 



_\ng. 

,, 

Rep t. 

K. Br. 190il. - X\"HI. 

11. ,\l'~l:ls en a[ marin hLkaro;.;t i pcn<li:tten H. 1-ijiilwrg g,jonl an~ii· 

kan om förhllllrnrle aflöningRfiinn:iner. 

:n. ,\ i'Hl:l:-; gjord fram~Lillning om förbingn i ng af anbud~ tiden be· 

iräfl'an<le panRarbåten Osmr rr. 

2C>. 

:2!1. 

,, 

" 

4. 

Fa~tslilllcs sårlan ändring i giillf\;Hle lJekhidnadsstat for kust· 

artilleriet, alt Iiir tu·liga bekhLdnadtHmdcrli[lilet fiir und eroffi. 

<·cn<korprakr skall bcriikna:< i shillet för J 'f:• par byxor af 

kommiilRklä<k, blå, allenast ett par dylika. 

.\ng. förHkjnland<' af ko,.;tnr<d W r nyn ppsiil t n i ng af ku:>tart i Ile· 

r i et,.; l H~ k liidnad. 

Jlifalles gjord framRtiillning om Wrilyrande af eldare för kuHt· 

artilleriet:-; hehof. 

JliEalles gjord framställning ang:1ende extra J'örpWgning åt 

nnder krigsöfning inom Yaxlwlms-Oscar-Fredrikshorgs fiist· 

n in g tjänstgiimnde p<:rsonal. 

Förordnas marinöfverläkaren K. L. Rudberg och regenwuts· 

liilmren C. A. IV. Kull att deltaga i kroppsundersökning [t 

intrildessökande till Kungl. sjökrigs:3kolan. 

J giillande beklädnadsstat för sjiibeyiiringen skall npptagas l 

Htycke halsduk a[ ylle, blå. 

l<'örcskrifvcR om inslindande al' YiRRa uppgifter till tJirektio

nen [ör pästerdmpet.s ilnke· och pnpillkasRa. 

Öppet IJref på afRked med pension för inspektören vid lots

Ht.vnl:;en A. V. K Dalman. 

Förordnande l'iir K A. flmith att. tillsvidare vara chef för 

lotsaf<lelningcn ltos lots~tyrelsen. 

Förordnande för ,J. K. 1-imHlilolm f\tl frå11 och me<l den J Ok· 

tnber l!l03 tillsvidare förestå lotskaptcn:;hefattningen i stock· 

hoiJn. 

J'Oronlnande fiir K . .J. TI. Curman att h[m och med d:o d:o 

fiire:;tå d:o i Sunnsvn,ll. 

Förordnande för H. B. F. Bamberg att från och med cicn l 

Oktoi.Jer 1903 förestå lotslöjtnantsbefattningen i Slockltolm. 

l<'ö rordnande för A. R. Gemmel och (:;.. Wirgin att vara ma· 

rinläkare af amlnt• graden vid marinläkarekiiren. 

l <'öronlnande för E. Smitt att under tre år vara extra in genjör 

vid mariningenjörstaten. 

Angående förlindrad beräkning af portionspris på grund af 

försök med margarin m. m. 

Hesolntion å tillstånd för ynglingen A. Strindberg att anta· 

gas till extra kaLlett vid sjökrigsskolan . 

Angående anordnande af bostacbliigen!Ieter fOr kustartilleriet 

å fortet Kungsholmen. 

::<ep t. 

,, 

" 

1\:. B r. 1903. - XLX:. 

J.. .\ ng·åcntle kaptenen l-f. !J. Björkn1ans nndcnlåniga nnNiikan 

att f:l l;eh[tl la dagaOiining under tjiin::;tlcdighet för sjnhlOJn. 

~. 2:a klas:-; t-:jöJrt:tll1H.'n Il. .T. f)tranrlncr får under tjiiiH-;tit·digi 1t't 

för sjukdom hibeh<'tih1 ;;ina aOöning,;Wnnttnl'r. 

D. }fcdtlclas t ill:-<tåncl för 4 daglönare att gcnomg[t kvarterAnHtnH· 

klassen i undcrbrfiiiH:-<kolan Illl inHtundandc hi:-<:\r och diirnn· 

der IJibek'tlla daglön. 

'l'j u r k ii ~k.l'ttcl'iirening får på viHHa vi Il kor i>e<ln [va iii' n i ngar 

å Hkjutbanan på TjurkO. . 

l·:tt cxemplnr af Htat:-<kn.lcndern får ;hligcn tilldelas t:jiirullfi;. 

ring.~onii'ådcshefiilhafvamc och chef för det f:lrtyg, ><om itrli· 

gen ntsiinde;; p:1 expeLlition vid rikets kuster fiir sk\'(ld vid 

fisketH bed ri fnmdc. . 

.iHeddelrr;.; iiliHtånd fOr elovema vi<l ><jiikrig,.;hiig:-<kol:m att in· 

nevarantl e :'ir bt>söka Bofors m. m. 

. \nviAas medel för allön:wtlc af ex(J·a !Hrare yi.J navi"atiun:-; · 

skolama i 1-itoekholm, (iiiteborg oeh :\Ialuiö. "' 

10. Förordnande för U. D. L. \\'. W:Hon .i\IuntiiC att tills vidare 

Y ara chef för niarinförval tning<:ns fortifikat.ionsafdelni ng. 

Fullnmkt för F. \\ ' . Djurberg ntt vara marinliikare af' :2:a gra· 

den Yitl marinläkarekilren i flottans reserv. 

18. 

" 

. \ ngående lwfri elsc Dir clicferua för mar i ItWrval t11i ngPnH [or· 

tifikations· och sanitctsafdclningar fr:\n [Ll igg:mdet enligt s :20 

monJ. 3 i iimbet~;verkcts in;.;truktion. 

Antages ett af Liudbolwens verk~-<tad;.; aktiebolag afgii1·et an· 

lJud :"t leverans af en l:a klass pansarb:lt för 3,3!Hl,UUU kronor. 

tijonla fram~;Ulllningar rörande uppsättand e al' Fihii~tmd:; 

kn::;tartillerid(•tadwinent föranleda för niirvarande icke lill n:"t· 

gou vidare åtgärd. 

Fa::;tstiillas ritningar till fortiiikationsbyggnat! i \ 'ax holnJ. 

Hesernmdcrlöjtnanten G. O. Lange erh:'\ller ~;ilf\·ennetlalj af 

S:e ::;to rl eken >för lJerö.uliga giiming'll'. > 

Kungl. kungörel::;e angåondo iinclrad l.Hll'I8C af § l i kungl. 

l'öronlniugcm angående lots\'e rket den 15 l•'eb nmri 1Hi-ll, ::;ådan 

denna § lyder enligt kungl. knngörel::;en den 27 :'\O\'ember 

18!:.17 med däri genom kungl. kungOrel::;en d<:n 4 c~pril 1!!03 

VIdtagen iindring. 

Fast::;tiilles fördelning af 1904 års anslag för fortsättande a[ 

arbetena å rikets kustbefiistuingar. 

~\.fslås gjord fmmställning rörande nppWrande af ett båtskjul 

a Rmdön. 

Förordna::; att Sydkosters lotsplats skall från och mctl den :H 

Oktober 1!'!03 indragas och att lotsledförteckningen för liaf· 



Sept. 18. 

,, 

" 

" " 

" 
25. 

" 

" 
30. 

" 

" 

K. Br. 1003. - XX. 

stcnssnmis lotsphts slmll erh ålla liiriLndmd ly<il'lse alt hnda 

till efte rrätt else från och med den l l~iLstkom mandc !\'oycm· 

her. 
En aE gros;; ltandlaren 1 ·~. fitarck till 1\:nngl. \[a:jt och kronan 

s klink t kutter fi't r a[ marin f<irvaltningen för fi olLans riLknin g 

e mottagaR. 

Resolution pit marinläkaren i fl ottn.m; reserv J ,. Mobergs un· 

denlåniga hmwiLr i fråga 0111 en anmiLrkning v id rc<lov i ~n in gs· 

riLkning fö r ll[>pbnrct Wrskott. 

Ang,\cn<l o [> Onsionsrii.tt för verkmilstaren vid C:arlskrona varf 

.T. Ni lsson . 

Bev il jas und erstöd ,u ilnk onta .T . Sand cll , ]\[. l ,undborg, G. 

lJ ögland er och K. W . Johansso n. 

l\Ie<lgifves uthotalamlo af en af lidne Wrrc 11iU;.;man1wn C. 

Ni lssons Ryss tillcr ldtHl n{uleg{tl\·a till han,.: ilnka. 

Till betalande a ( on del n tal' Car l>.; krnn:t artillerik{trR iifnin · 

ga r i\r 1901 föranledda arbet-en i't fortet \'ii ~t.ra IHisiholnt en 

anvisas medel att utg{t a[ be lt{tllni n gen ii reservat ionsa.n:-;lagei 

>Carlskronn artillc rildtrR bespnringnr ». 

Anvisas 1,200 kronor för inköp af en nect)·lcngashuj nf kom · 

mendörkaptenen von Mlihlenfclt> mod ell [iir u t iliggnin g vid 

TriLd gå rLl ~gru ntlet. 

Y ak tmästaren vi d Rjöfön;yarstl cpa rlcmcn tets lm ns li C. G. Ca rl s· 

so n erhållet' pension a 800 kronor Olll å ret. 

Förre uppHyningsmanncn vi<ll\lillarchusen~ Jitriiddning~,;lation 

M. Österlund erhålle r ett understöt! it 200 kronor. 

;'\lästerlotsiinkoma M. Petters~on och C . .T. Brnmlt erhålla. 

h vanlom ett und erstöd å 100 kronor. 

"\nvisas 1,R30 kronor fn'm invalidlnu-; fond cn alt l:'å~om nåde

gåEvor fördalns bland afs kecladc personer, ::;om t illhö rt fi ottanH 

kårer. 
.FnllnHtkt för F. \V. Lennmnn att vara kontera miral vid kungl. 

flotta. n. 
Öppet brcf på af~ked med pension för kod e ramiral en F. \\'. 

Len n man. 

Fullmakt [ör g rehe H. D. M. Ilam illon att vara kQmm endör 

vid kungl. liottau . 

Full makt för X. E. Andersson att \·ara komm cmlUrkaptcn ar 

l:n graden vid kungl. flottan. 

.Fnllmnkt för S . .A. K:son Natt och Dag ntt vara komme ndör

kapten af 2:a g ra<len vid kungl. flottan. 

Fullmakt för .T. O. ·Wallenberg ntt vam kapten vid knngl. 

flottan , 

Se pt. 

Okt. 

" 

" 

" 

30. 

K. Br. 1903. -- XXI. 

Fnllmrtkt fö r .T. W. Wil ckc att v~t·", 1 " " Wnllnendörlmplen af :2:a 

grndcn i flottan. 

Resolution å lön för T . C. A. Sanrbtröm , g rcfve C. A. Ehren

svärd. O. U. V. T J. Broman, .T. P. Bjurholm Nonnan och fri

he rre L. R. von Stedi ngk. 

Förordnas om ä ndra< l lydelse nf § l 22 m om. 7 i regl e mentet 

för flottan, I delen. 

,, Meddelas tillstånd fö r kadetten vid sjökrigsskolan .:\:o 11 O 

Virgin att aflllgga tentamen oeh examen till 2:a Jandkla~scn. 

Resolution angåondo C. A. Hjulhammars antrtgnndc till extra. 

katlett . 

3. Angående <h-liga. unrl ersökningar af segelrilnnan i Oxdjupsför

sänkningcn. 

1 ~ n visas 320 kronor åt kaptenen B . .T. A. Lidman för öfyer

vnknn<le af t ryckni ng utaf be~krifningar öher militiLrlcd er. 

, Anvisas 13il kro nor för nLfönlt ritarbete <lt vissa delegerade. 

A n visas liiO kronor 5G öre för verkstiill<l kopiering nr en po

Ni l i on~karta öl'vcr trakten omkri ng Vaxholms oclt Oscar-Frc

drik~borgs fästning. 

ULCiinlas cirkuHLr angående flnordna nd e af telefon i stntens 

'L ttt hetslokaler. 

5. 1\Jeddelas t illstånd för kadetten N:o 105 Ki nberg att a fl iigga 

sjöotlicersexnmen . 

10. ,~ngåcnde medel för fullhorclnn<le nf ändringsarbetet å pan

sarbåtn rno ~vea, Ciöta oc l1 Thule. 

Förordnas angåenrlc afskri[ningsproccnt ii margn rin. 

Anvi:;as 900 kronor till en undervisningskurs i n;.;kn sprö.kct. 

l" lytinlngshjiLip får utg:'t ti ll löjtnnnterna vid l~ustart.i ll c ri ct 

n. Wenne rström, (-f. "herlund och B. \\'aLtlucrg, h vilka eft er 

s ln tnd kurs vid a rti lleri- och ingenjörhögskolnu Jlylt:tt frttn 

Stockholm till Waxltolm . 

Marinl äkarne G. Kil sson oeh A. Lar~sou orkålla hvnnlera 500 

kro nor i månaden nncler en till af två månader i och för ~tu

clieresor ti Il utlandet. 

Er~iittning få r utgå ti ll löjtnanten vitl kungl. flottnn G. Ud<lC-n 

för under knrs vid tekniska högskolan anskaffad undervis

ningsmateriel. ' 

BeYiljas understörl åt lotsänkoma E. S. Öbe rg, B. K. Berg, 

E. Ch. Sandeli och B. K . Olsson. 

l (i. Bemy tHligas ehefcn fö r sjöfö rsva rsdepnrtomentP t att tillkalla 

8 snkkunnigo jiintte en sekrntera re för u tariletande af fiirNiag 

ti ll illlllratl organi Ration af llott::tJJt> sjdntaJt skå r 111. m. 

. Angående an \'ändand e a E besparingar å anslagen l i Il Carl.:~

luona a rti llerikär och till kustartilleriets uppsättning. 
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Fön:;lag till ny stat fiir flottan::; pon~ionskas::;a ~lmll ö[vcrläm

nas ii!! fullmiiktigo i oeh [ör dos,; ytlrando i ämnet. 

Undoroflicor~kurpralun N:o 1-H J. J\1. B<llnnan l'tu· nnd r r Ljiin~t

lcdigh'ct för ~j nkdun1 lliboh:"tlla af! ön i ng~fönnfmrma oafkor

tadc. 
Förordnas kaJnn~:u~krifvan'JI 11 . 'l'hii m rtlt nppchttlla rego

mcntsintcndcnt"'hcfatl.ningen vi<l Carl~krona km;larlill crircgc

mentc uneler t. f. regcmcnt~intend c nton l. :\cuendurff boYil

jarl tjiln:-<Uedighot. 
Anvisas 3,0UD kronor till en läruuok i hiil~u - oeh förbands

liira för flottan och navigationsskulorn:t. 

Afslås en af lflllglotscn N. Ni lsRon :l Styrsö gjonl ansökan 0111 

pension. 
AngåoJI(IO fiinlolning mellan lilrarne vid sjökrig;;skolan af ka

dettorHas tenn i nsafgi [ter. 

En af flaggundcrofliec rarnc A. fl. llalduerg och O. \\'. An

den:son gjord ansö~u1ing om gratifi kation föranleder ej villare 

åtgärd. 
Fullmakt iör A. F. l L Klintborg att yara a 1niral vid kungl. 

flottan. 
Öppet bre f p:l af,;kcd fiir amiralen vi<l kungl. flottan il. F. 

II. Klintberg. 
len11makt för C. O. Olsen rttt vara konter:1111irrtl vid kungl. flottan. 

D:o för O. Limlbom att vara d:o i Iiottan. 

D:o för Gustaf Dyrsson att vara kommendör vill kungl. 

flottan. 
D:o för J. V. J~annen:;ticrnrt att vam kommendörkapten af l:a 

graden vid kungl. flottan. 
D:o för F. M. Peyron att vara d:o af 2:a grad en vid d:o. 

D:o för G. Ekelund att yara kapten vid d:o. 

D:o för K. G. Bjnrner, S. Liuch;tedt, S. F . Dehlgren, A. E. 

Aspenbcrg, D. H. Tiselins oclt II. V. i::limonson att vara löjt

nanter vid d:o. 
D:o för C. F. G:,;on Lagererant;r,, G. D. R Frcmlin, A. P. 

Koriander, A. G. O. Giron, l'. O. bberg och grofve A. <.:. 
::\lömer att vara underlöjtnanter vi<l cl:o. 

D:o för G. A. O. Broms, II. N. Rin gq1·ist, C. F. l:lrikscn, T. 

1\Jeyer, F. \V. K?lllorg, K . .F. G. Ridd crstad, G. O. Lange oeh 

E. C. ELison att yara reservlöjtnanter i flottan. 

D:o fö r 20 reservoHiccrsaspirantor att yara roscl'\'underlöjt

nantcr i flottan . 
D:o [ör II. Router, R G. Il. Engström, K. S. i::l,dvander, .\.. 

A. i::l. Balle, \\'. Runo, .L Krtijscr och F. J. E. J~ rik sson att 

yara underlöjtnanter vid kustartilleriet. 

Doc, 5. 
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,, 

,, 

,, 
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Fullmaktor för f rih erre C. O. von Rosen, C. A. Claus och E. 

A. Burman att vara und erlöj tnanter vid lm~trtrtill eric t .. 

Fullmakt (ör K. L. R1Hlberg att vara l'örste marinläkare vi<l 

flottans marinläkarokår. 

Förordnande för K. L. Rudberg rttt vara marinöfvorläkarc ocb 

ci10f för marinläkarekåren m. m. 

FastsHilleR s tat för sjökrigsskolan för å r 1903. 

Anvisas högs t 7,200 kronor för anskrtffniug rtf hirobok i svC'nsk 

sjö k rigsl1istoria. 
Kostnarlen för naturaunderhåll under kanonbåten Sycnsksunds 

expedition till rikets västkust å r 1 U O l skall bestridas rtf 5:te 

liufvmltitclus anslag till l1rtturanm1erhåll. 

Chefen fö r flottrtns stab erhåller rättig ile t att kostad sfritt 

ulf[t från sjökm-toverket pnblice ra<le sjökort m. m. 

Angåondo ersättning till löjtnanten K. O. Leo n umlcr kom

monclering att deltaga i vissa arbeten vid telegrafverkets 

verkstilder i lmfvn<lstaclen. 

Hosorvunclerlöjtnanten L. IV. Rammel får räkn a viss 1jiinst· 

göring vid fl.ottrrn såsom rtndrrt repetitionskurs. 

Registratorn vid sjöförsvarsdepartementet Elis Rahm erlliU

lor andra å lderstillägg. 

Bifalles gjord framställning om indragning å tid under 1803, 

som lotsstyrelsen äger bestämma, af Kärringö och Grönskä

rens lifräddningsstationel'. 

Kocken å fyrskoppet Yilstra Brtnken G. Nordbloms änkrt E m mu 

N ordblom erhåller ett understöd af 100 kro not'. 

Öppet bref på afskcd för auditören i Kongl. flottan R. G. A. 

Öl moll. 
.A n gående fördeln ing af 1903 års rtnslrtg till flottrtns nybygg

nad och underli[tll m. m. 

Fastställe;:; s tat för sjökartaverket för å r 1803. 

Pansarbåtame Skölcl och Fonris få ntrangcms. 

Beslutes angåend e korvetton Nonköpings inventarier. 

För rtnonlnamlc af ett komi~kt-eloktri skt labPratorin1n för 

Vaxholms knstrtrt.illerircgcrnento anvis[l;:; ett bolopp af hiigst 

G,OOO kron or. 
Beslutes rörande anskaffning af halsdukar m. m. för sjöhe

vUringcn. 

Förordnas om en bcyakningshi\ts l>yggrtml e vid flottans y;uf i 

Carlskronrt i enlighet m erl en af marinföryaltningo n afg if\'en 

ritning. 

Fön·altningen af on utaf gymnastikfö rcRlåmlaron C. :!\L E<l

holm till Sveriges försyar gjord <lonation öf1·cr lämnas till 

Kongl. statskontoret. 
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Kamntarförvanclten vid flottans station i Stockholm C. G. A. 

Qvarfotts erhå ller riitt till pension å :tllmänna imlrngi1ings· 

staten. 
Auditören L. Sandberg mNUler för länmadt biträde inom sjö

försvarsdepartementet en e rsättning å 1,200 kronor. 

Anvi sas medel till särskild godtgörelse åt amanu enser och 

extra biträden i sjöförsvarsdepartementet. 

l'ör vissa till byggnader och inredningsarbeten beträiTande ma

rinförvaltnin gens lokal anvisas 7,38± kron or 18 öre. 

An visas högs't 11 ,000 kronor för inredning - å -p:tnsarb:Uen 

Niord för 31 kadet te r. 
JV[ariningeniörorna G. R. Ternberg odt lT. J. Nilsson erltålla 

hvardera för kontroll af arbeten å en rl el krigsEartyg ett extra 

arfvode å 75 kronor i månaden. 

Marinlitteraturföreningen erhåller ett umlorstöd för år 1fJ03 

af 800 kronor. 
FasbUillas stater för lotsstyrelsen för år 1903. 

Förordnas att Grönskärens lotsplats skall från och med elen 

l ap ril ind ragas. 
Angående grunderna för poli spersonalens vid flottan vinnan

de af clelägarorätt i fiottans pensionskassa. 

Angående förverk ande i vissa fall af pensionsförm åner. 

31 . Fullmakt fö r C. E. Ulff att vara kommendörkap ten af l:a 

graden vid flottan. 

" 

D:o fö r grefve H . W. Hamilton att vara J:o af 2:a d:o vid d:o. 

Fullmakter för II. J. M . Tollsten, K. Wester, E. E. 1\'ahlberg 

och grefvo R. Cronstectt att vara kaptener vid fl ottan. 

D:o fö r C. G. A. LC\renhaupt att vara eho vid d:o. 

Resolution å lön fö r H. G. Lagercrantz, N. A. Telamler, L. 

E. Arnelius, A. J\Iei~ter, C. fl. A. Loche och J. JU. Dolimlor. 

Fullmakt för J . C. F. BLeckström att vara regementsltikare i 

fiottan. 
Full makt för A. Rudberg att vara fö rste marinläkare viclma

rinl äkarekåren. 
Eullmakter för .J. l\1. Nilsson, C. J. A. Kjellberg och O. A. 

Fiirs t att vara marinhikaro af 1 :a graden rid cl:o. 

Beslutes angåondo 01·~ttttning till chefen _för flottan ~ stab ol:h 

komnt ondörkaptenon G. af Klint under kommomloring till 

Kri stiania. 
Eör inrättande af en tredje rustkammare för skoppsgos~ekå

rens behof anvisas 3,700 kronor. 

Afslås gjord framstlllining rörande inri:ittamle af en naviga· 

tionsskola i lielsingborg. 

Dec. 31. 

1(. Er. 1902. - XXIX. 

Utfärdas nådig lmngörolso mot! vissa föreskrifter rörande 

skeppsmätning. 
1 :a klass sjömannen vid l :a handtverkskompaniet K:o 107 O. 

F. Svensson får bibehålla sina aflöningsförmåner unel er VI

stelse vid H essleby sanatorium . 
Af~ked f,'u· meddelas skeppsgossen N:o lG C. T. Qviberg. 

Anvisas från invalidhusfonden ett belopp af '1-,070 kronor 

att fönl oJas Lland en del afskcdado personer, som tillhört 

fl ottans kårer. 




