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:l:l.

l•'ör c~t:"utd are n Wr naut,isk-m e tcnrologi~lm byn'ln t'Ctr llnder innevarandt> :"u· hcsiik:t dL' under hnfm,.; till::;yn ~Ullldrt odscrn<lionKKl:tlioncr, Yi•l ll\·ilka inRpektion lJorde under året företaga:-;.
:\lrlrinl'iil'l'tdtningen bemyndigas att arrendra h:ljordomr:"ult>n
It\ .
n1. yjd Bji'•rkhom i Orel!l'n Hln i och för an\Uggning d:lrstiidt•:-; al' en antmunition;;dcpot .
. \,h•o kfl!li~ka!cn l r. \\'olfl' l':u· öfverfiytt:ls till m::ninintendcnturk:lrL·n.
För(ln ln antle fiir .r. K. Lindl'r att vam marinliib.rr af ~:rt
graclen \'id flu!tan,; marinbkarckiir .
.\fsht.~ ,•n al kaplc:~l'n K Ll. von 1"\oltcn gjord :mHökan Ollt
nnde1·stiitl i nnlpdning a[ hans aftly!lning fn"tn Vibhy till
Maln1ii i neh fiir 1nottngande at :\fal1uö ~jiirullföring,.områdc .
. \ fsli'1K L' l l rtf rCHI'l'Yl11Hicrliijtnanten "\. ~- ~. Carlsson gjonl
:wsökning <>m upp.-;lw[ mctl rcpctition;;iifning.
En a[ majoren \\'. 'l'. l"nge gjord ansökning om s!alsundcrKliid fiir utfömnde af förHök med Iuftlot ped er finner kungl.
maj:t icke för nii rv;mtml e biir:t bifallas.
Konilnl'IHlörkaptenon l L F. Limlbe rg, som hitrildt vid lwrotlandct a[ vi;,:,.;a llrL•nden riirand e reg leringen a[ IJ!gi[lernrtun tler rik,.;,;[atem; ft•mtc lm[vndlitel för år 100r), er\i[tller härför
l'll gratifikation ar 1100 kronor.
,\ J';;IåR l'll a[ lolKkaptl'ncn K . Nund l11li m gjord lllHienl{lllig an~•ikning 11111 tlyltning;,:lijillp.
J{egeli!Pilt"'"'kri[\·a ren t+. N. \\'. Dalntan 1':'\r fn1n allmänna indmgningsslaAcn vn ;hlig prnRion at 1/l~i/ kronor
öre.
1-'lirskild cr;;iltln ing l':"tr ntgCt Lill e n del Ululcrol'fil'CI'ftrr oclt
un<lt•roWc<'rRkor prakr för ljiln~tgiiri ng y id on1- ol'h n~· hyggna<l a[ Hallll lJesiklningSl'I'HOr Ilie(\ vi,;,;a flottan:-; fartyg.
:\larinli Uemtmfö reningcn e rh i'dkr ett u nder~Liid l'ö1· ;'l r 1~10 J
a[ i:iUO kronor.

.-,o

:\lariningcnjörcn G. Giisling, so m [iirflyttats från StockholnJ
till Carlskrona,. erh;"t\ Jer fl.vt!ning;;hjiilp me<l J19 kronor.
Kaptonerna A. 1\. O. J. Lagercrantz oclt E. Amelius erll[tll:t
fl\'llningKhjillp med resp ektive 227 houor GO öre och 200
kronor.
De<:<lnle;; rörande koHlnatlerna Wr lJoRladHomLyLcn i anledning
;tf en dn! förflyttningar vid knst:trtillerieL.

K. Br. 1H01. Jan.

2:2.

"

29.

Gocltgörclse till vMfn in gsfurriltlare skall unrler el L [u· fr:"m
och med den l februari 1901 utgå med :lO kronor fiir JJyarjl'
antagen n1a11.
:Flottans sLabs bibliotekarie får för ~h 1D0:3 en gratifikatiun af
300 kronor.
Bifalles en af marinföryaltning cn gjonl fram~tilllning 0111 fiirE<äljnin g a[ en del obel1iifliga böl:kl'r och handlingar såsun1

Jrm.

makulatur.
Angåcmle tr.vdming af: en lilrobok i Yapcnlilrn. för knE<LarLillm·iet.
Angående lJchamlling i mlitning~klnsccndc n.[ vi~sn. frilmrnandc frutygs ö[\·crbyggnadcr.
Undcr~töLl [år utgå mer! :wo kronor till hvn.nlcra af linkorna
A. 'IL .Natt och Dag och .T. 8. :'ic!Jrödcr samt llled LOO kronor

FclJr.

till iinkan I. i\ L OhlRson.
Understöd L\r utgå till en rlel af!:>kCLlarl per::;mml ,-id (irii;-;gårds lifräddnings.;tatio n.
D:o <l:o till vcrkmäsLareänlm n L. A. 1\ lm med l OU kronor.
Anvisas tiH kronor 4;) öre Råsom godtgörel,;c fiir förskjutna
medel till anskaffande af R\"ilrdsmodaljor.
För fortsatt stonrensning i Flintriinnan am·i~as 3,000 krOJlUr,
att utbetalas från handels- och sjöfart:-Jfondcn.
Afliclna lotsarna P. G. A. Rchöubcrgs och K !<'. l feclburg,;
efterlämnade änkor erh ålla understöd, den förre [L ltl() kro nor och den senare 300 kronor.
Den ursprungligen för hyggmll~tarcn af:;edcla bostn.tlt>lilgonhctL'n
i östra bostllllshuset å Skcppsholmcn får nppl:Uas till tillfiillig

"

"
"
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,,

Fullmakt för E. O. X. Tömchlad!J aLt vara regementsintendent vid Carlskronn. kustartilloriregcm ente.
Fiit·,;tc mn.rinintondenlen I. NeuentioriT c rldU! or e r~äLtnin g
n1ed 'i7'i kronor 78 öre för mistade tjän stgö ringspenn ingar
till följd af dcltn.gandc si't~om srtkkun ni g vid afgi[1•andc af
förslag till cr[orde rlign. fiirc skrifte r vid o r gan isation n.f e n mn.ri n in l c> rH l en lur k :"t r.
ltesoluLion Wr K .•\.. '!'hörn å cntlecligancle frfm föronlnandc
såsom sckrctern. r c vill flottans ponsionsk:1ssa.
Föronlnn.ndc för B. B. B. dc l\lar<~ att vara ::;ekreLera re vid
d:o d:o.
En af ntarininlomlcnten a[ l:a graden K. \\". Hes6n gjonl
:tnsökning i friiga om tttr!Jcriikning lilmnn.s ntn.n afsc>endc.
Angående loli-diijtnantcn 11. Jacobssons kommendering till deltn.gan,lc i [tret,; sjöm,ilningscxpcd ition 111. 111.
Bifalles gjord framsUillning om anordnande a[ rik stelefon [t
pan~arbätcn Tapperheten.
J):o cl:o d:o n.ngåemlc anviimlning af skog å elen till lotsn.r
Yid Oxclösnncls lotsplats upplåtna jord.
Öppet hrcf p[t nmKikdircklörs namn, hetler oc h värdighet för
Hln.lJKll'l rmp etarc n Yid kuKtartilleriot K. E. K \\'e mtslröm.
:\LästcrlotHänkn.n K K .Jonsson erhi'tllor ett underslöd af 100

kronor.
;\Ieddcln.s till:ot[md för rc>servundcrlöjtn antl'n J l. F. V. l\Iettrling att innevarande år genomgå repetitionsöfning .
Bifalll-s gjo rd f ramställning urn anordnrtnclc n.f tcldonWruindelsc till lotskontoret i Piteå.
En ufJicer och e n torpcdingcnjiir får beordras afresa till Fiume

lokal för marinintemlentsk olan.
Beslutes römnde förslag till Iormulilr för vn.rf~>81Jcfcrna~> [Lt·liga arbctsbcrättelser.
Ang[tcnde fördelning a[ lUOJ ttrs an~lag till marinintundcnt;;kolan.
Beslutes röramle antagning a[ manskap vid Jl<Jl.tans ,.:jiituan;;kår för omcLlclhart inlriide i ljllw-;(göring.
Förordnande för konuncudörkaptu nen 0. 1r _ V. Il. JJronrart
att uppebMla chef:-; kapet fiir 1narin [ih·val Lni ng<• n s n rtiliC'ria[delning under kommendören \\'. Dyrssons kornnJCIHicring s:\som n.Iclelningscltcf under innevarn.ndc år,; llo\'iirings:tl"dclnin g.
~\ nkrtn efter kocken å fyn;kcppct \'listra Hanken U u sLaf :'\o r,]blom Emma 1'\ord\,lom crh[dler ett. un,lor:-;Löd n.f 1 Oll kronor.
Afslås gjord an:-;ökning al" E. U. i"ilrnströrn att få genomgtt
utbildning,;knrs för n.nstlillning i marinintend<'utur ki'u en n t. Il J.
Beslr1tcs riiranclc gocll.görclsc fiir kostnader fiir urHicrsökning
botrilffande miuförsvtu- vid inloppet tiil Uidle.

20.

III.

,,

Wr bosiktuing a[ torpeder .
•\nyi;;aH LU-1 kronor för anE<kaiTning a[ karlor öfvo r HJ03 il r,;
Hjökrig:...i>fning nl. n1.

"

1:!.

"

( 1Ullkiln ncs d lirman Sci uwid er & U:" liirllnl\d ~äkcrl1et fiir
,- i~>-;i cr!JilllcL l:iirskoLt.
.\m·isaK 7,:Zö7 kronor till anskalTande under innovn.rande år af
siingsun· iH [ii r· "'lm pi i kLi g a vid Vax lr o lm :,; knstn.rti !Jcrirogcllll"llte.
HeslnLc'H angående ors iitl rJing till C' IJ offko r under kolllmcnduring Li!J Jn.pn.n [ör n.tt göra studier uml or krigoL m ellan
.J:tpan "ch l{yH:,;Iand.
Fullmakt för .\ . b'. J l. Fogcl!Jorg att va ra mn.rinintcndcnt n.l"
l :a graden y id mttrininl.cndcntn rkåron.
J l:o f ii r .\. \\'. ltcnströrn d: o d:o af :,!:a graden vid d:o.
OppeL bre[ p:\ a[,;kcd me1l penHion fiir kn.rnrorarcn vid flottan~ i:ilt~lion i 1-:lLoGklwlm C. J. f-lchcrbo rg.

K. Br.
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"

"

17.

20

23.

21;.
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lV.

:\fecldelrt~ afsk0d för reservlöjtnantema i f:loltan L. .\ . TT arm
och J . F. llolme r.
KaplenlöjLn<tnten, friiH•rrc R O. (~:~lln C'edersl1·iims nndeniå nig:t lJc~vilr i fr:"1~rt 0111 tlyrlid~tilliig-g Htn111rt~ ulan hifail.
_\[ e<l<lcla~ tili~Uin<l för re.~ervnndcriiijtn:tllll'n i f!IJfl<cn \'. Ilan Ren atL innCYill'ftJH1(:. tu· gpnon1gå r<!petitioJIHiit'lling.
'\leddclrts tillstrtnd fiir 1"\"ii vlirnpliktiga alt, Pi111r11 c•j inskrifna,
fullgöra sin v ii mplikt.
Ticsolution >t cntkdignndl' för tiiosofk doklo>rn C. ( :. LiiiiCIIIGil
(från och med ufg<tngcn af innevarande Jll;.:clcrmin ) fr:"ln !>efattningen Hå;.:om lilmre i fysik vid kungl. sjiikrigH>'klllan.
,\ngående förskot tentnde af medel för ink\·arleri11g af et t tietaehoment af \' axJ,olms knstarlilleriregcmellto å Farih<und.
Till sättas sakkunnige [iir utre<lning, llllrm·ida ic:ke inom \ 'ax!tolm-Oscar- Fredrik~borg~ befilHtningar finnes n:"tgoL omri!dc
för Iörliig,gande af fl ottrtn H station i i:itoc:kilolm .
Föreskrifvcs alt, intill de~s annorlunda [iirunln as, d c an<lrrt
kl[ts:,; torpedbi\lar, hvillm framdeles kOll>llJ:l rt tL hyggas, ick e
1nå gifvas Htörrc liing<l fln aLt tle rn:1 kunna p::tHHCl'fl genout
(röta kanal.

K . Br. 190·1. ~.

,,
,,
11.

,,

"

,,

l.

,,

:'IIedflela,.; till8!ii nd för norska regeringe ns förs1· arsdcparteu1e n t
att för Rkjntfiir~<ö k vid Hofur~ få anyiimla en ~renskrt Rtatcn
tillhörig kanou.
DeHintc~ rtng;kncle illr;dlrtnde af l otsnppas~ nin g 1·itl ( <i'tsiirens
I•Jtstdrt!s 111. 111 .
1\liisterloLslinkall .1. llii<;kslröm c l·id\ll cr dL nmlcrsliid al" iOO
kronor.
Opprt i!l·ef t•i't afskl•d l"iir fiireståndaren fiir nrtnLisk -mdeomlogiskrt IJyr:"t n r. d. kollll!lC'ndiirkaptenen F." N. illrtlml)('rg.
. \ngi\entle rtlll'iilldlling nJ l!JOJ i\n; l'. o. anslag lill nyl>yggnadt>r (iir kn~larlilicrie!s Wrlilggning 111. JJJ.
B esl utes riirandc k•nlf ro il ori ng och besi kl11 i ng i n t landet n ta[
n~·IJ)·:rgnrtd af l :rt klass tnrpedbåtcn !'lej ad Ra m l tilh·crkning
a[ pansa rn1rtle ri l'l Wr pansarl,tdcn Osear J l.
D:o rörandl' k11st nrtdcr fii r utredning riimml e ny plrtt..: fiir
tlullans strttion i 1-'tockllo lm .
,\.nyisas PtL belopp a[ !J.J2 krunm 7:2 iire Lill kkknnde rt[ ],ristl'r i ansingen Lill nal'igationsskolorna i (iidle oc h llämö-

sand .

.A ngående Rkcpp~goH~ck[LrCII8 fi)n.;ecndc ntcd kalt-~<lll~C'r.

.\ngåe n•l c ko~lnadcn för nndcmffil" e r~korprals vid knslarlillcrict bekhldnad.
~'-nvisrts ;;oo kronor fiir inköp och isl[IIHl~illt n ing rtf l>iick~r
m . 111. yid ~kcppsgosscldtren.
.:\Jeddelns t ill sti'LIHL för officer atL beHiikrt iirlogs1·arfvet. i E.ijpen hamn.
Ersiittning med J,000 kronor Et r utgå l iii krtplPncn l. 1'. B.
:'\ormrtn Wr ntarhclrtn.lc af Wrslag till i11~lrnktion riirrtnd c
im mim inen1 ale rielcn.
"\.ng. tr.n·kning af lorpP<iexerci..:l·cgicmenll' fiir lluttan..: f:trf.l'g.
He;;ervnndcrlöjtn;Ulll"' i·: . \\' . :r,_ i\rn~ rl>crg f<h llll'd vissa \·iiikor antagas till Jllarillinlend c nt.saspiranl.
<)ppeL bre[ p[l afskcll för förste lmtaljnnsltikaren Yid kustartilleriet C. K ;\L \rester.
, \.n vism-; l1ögHt Hl,UUO kronor för ordnanrll' af ilaJlliH'Il Yid :'\.'·[\
varfvct.
Bifalles gjonl framsW.IIning om gäldande af Jwstnrtd l'iir rens krifnin g för marinöfvorltikrtrens och lMirin öf\·erintC'mlenlons
expeditione r.
Uneler tjiln stleclig!Jcl för loktom Yid sjiikrigsskolan J. _:\Hiller
skall Yikaricn Wr J\liUicr i skolans andra lda"s crh{dla utrtE
:;kolans medel ett belopp för hi~ftr beräkurtdL efter 130 kronor per undervisningstimme i veckan.

'T·

.,

1\ifalles gj11rd frrtnJstllllning röran•.lc förhnandu af [> Crsonrtl
fiir kns(artilicri<'l.
llcslnle,.; rC•nwdC' förre rcscrvitijlnanten L. A. IJanm; pensiom;räll.
1-'ergeantcn l'id ktH-<tarlill c ri ct J\:. O. FrC!lrikss•Jn , som förnyttats fri\ n ~\l fs borgs kus!:trtillerideLaclten,ent t i !l knsl[trli l leriregementet
( 'rtrlskrona, erllfliler flyttuingslljälp med 72
krono r.
Kaptenen yid k n ng!. fi ollan T .•\ . NisRen, .~om förfl ytt.rtts fdm
f-Otochho lm till Ca rl~kr o na, er hiiller fi~·ttningshjälp med 2,JO
krouor.
FranJiidnc ,-hcfell Wr La,n<bkronrt lot~Wrdclning O. \\'eHierd:thlH dotter J l. C. Westerdahl c rll ålil'r ett tmderstöd rt[ :WO
kl'(J!l()l'.

"

"

,,

](j_

Utfilnla~ het'WmmeiHcr fUr tjänsten å knstposilioncrna .
:\feddelas lillstiiml fiir ::;tahslrnmpetrtren F. Li'. J icimdahl att
lill ihctH sint kYarslå i tjilnsL vid kust[trfillericL.
llifalles en af kaptenen C. G. \\' ahllJerg gjord an:;ökrtn alL fi'l
kl'rtrstå i flottans rese rv.
Aftdås en rtE reservnuclcrlöjtnanten li. 1\'essel gjord ansökrtn
rttt f{t genOJllg{t aRpirantkm~ för anstUllning i marinintendenlnrU\ren.
Förordnande fiir A. ( :. Ha uffman att fortfarande kl'arsl>l såsom hlrare i kristendom vid sjökrigsskobn.

.K. 13r. 1!JO l l\ l ars

,,
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Angåondo anvi;;ning af medel till roparationsarbeten oc:h n yanskafl'ni ngar vi< l lots\'crkct.
Angående [iinlelning af ::;jökrig-~sko lan ;,; femte och sjiLLLo Idasser på parallellklasser.
R es o l u tio n för "\. l\lolan< ler [t en ticdigande från [iinmlnanrle
att vara bcsiktning~man vid flottans ;.;tation i Stockhol!ll.
'l'el efnnlocln ing får anläggaH mellan Honnol>v oclt Gökrtll'.
Angåcn<lo uppgift å do för flottans öl'nin~ar under i't r JD04
tillgängliga mede l.
Angåondo öfvorlämnamlo från fortifikationen till ktmlarlillerict. af on byggnad å KoJ,olmon.
Angående nnclerofficeraros ar rosenron an~tällando i viHHa hofattningar vid flottan s statione r .
Angåonde flottans telefonl edning (-Tå;;emora-- Fårö rn.
Anvisas högst 11,060 kronor för bC'rcdancl o af ytterligare ;;jukllusutrymm e för flot tans station i Carbk rona m. m.
Angåonde on anmärkning vid marinförvaltningens r~Lkon;.;ka
per för år HJO~.
Bes! ute;.; rörande omko;.;tnadorna för lmptonon fribe n e l r. (-T.
" l\1 . Wran gels komm onderin g till Nordamo rik m< föronla stater
för idkande af kustartill o ri sti~l<a st udier.
Ofvo rlut s~l nkan S . .Råberg e rh å ll er ett under~töd a[ 100 ki'<li!Or.
:J(i. Fullmald för .T. l'. Nilsson att 1·ara reservlö;jtnant. i !lottan.
FörordnmHio !'ör B. 13. 13. do l\fare att vara advokatfiskal l'id
flottan s station i C'arlskrona.
Undoro[ficerskorpralen vid 5:e matro~kompaniet n:o tiO K .X.
Ryclell orh iU ler för rildd ni ng ar män n iskol i [ medaljen i si Il\· or
af S:o storloken med inskrift »[ör beriilllliga gämingrtr >.
f-ljnkvakLar11e l'icl fioLlans sj ukl1ns i Carl,.;kroJJrt N1'en Olin OG!t
Otto H.ydell erhålla lwar s in medalj i ;.;ilfvcr a[ H:e sLuril'ken
metl inskrii'L >för nit ot.:h redligh e t i rikets ljilnsL
. \.n gåondo extra npp[onlring af b[ttsmiin 111. m.
Oliefe,l [ii r Hji>k'~ rLeve rk ot bet n vnd iv a;.; för! t \'1"1 erfurdL'ri ju
" maskin - ocb Plda rcperHo iHtl fiir sJiinli:~nino·sl'rl.l.'t ·~en
'"
Kungörelse ungrrcndo ilndr:ul J;•delse a['"'~ ,:JO . 1~1on.1. 1 i l'iirnyadc m"tdiga reglclllonLot !'ör navigaliom;;.;kuloma i rik et den
6 j u ni 18f10 .
\ 'apcnsmodcn "\. \ ' . l'ctLorsKun får antaga;; Håso:n nndcroflicorHkurpml Y id hand Lv orks:t[dolningcn a[ kustartilleriet.
Af:;k cd fltr meddelas l:a klass sjii111annen (.;.. A . Comsted l.
HesluLes rörande ersUllning till en ofllc:or Yitl flottan under
kommondering att föl;ja ryska flottrrns operationor under nu
pågåemle krig mellan Ryss laml och .Japan,

18.

April

C.

"
8.

,
,

1

"

,

YII .

Förordnande För fil. kandidaten A. k 7,ottorclahl att nnrlor
läsåret 180-1- 190[) nppck\lla leUorn i franska ~pråket yid
sjökrigsskolan J. :\litllers mtdoryisningsskyldig!Jet i skolans
anrlra ldn;.;~.
D:o för fil. licentiaten K. Y. l3rusowit7, att under d:o ll:o uppohålla d:o rl:o i skolans tredje klaRs.
D:o för kaptonen J. C. Sclmoidler att uppeh[Lila lilrarebofattningcn i ><jiikrig~ko n st. i sjiltte klassens af sjökrigsskolan alla
afdrlningar under läsåret l!J0-1- 1905.
D:o för kaptPtHJn J. B. :.'1Iaij1:-<tröm att nndor läsåret 1~0,1 -1905 uppe httlla kaptenen C. F. Hibcns undorvisni twsskyldivhet i trigonometri i 3:e och 4:e klassoma rtf sjökrigRRkolm~.
UWlnlas föreskrift för cl1 of vid hu;tartillerirogemente att inspektera rrgcmenL~ t tillhörande detachement m. m.
Anvisas B,OOO kronor såsom bidrag för anordnande af tolofonförbinllolse till :'lämndö i 8tockholms skllrgård .
Angåentle in köp af kol för Hottans r~lkning.
Bi falles gjonl Iramstiillning om inkiip af (j (i stycken exemplar af marinalmanackan '" \Il the worlds fighting sll ips • .
Bifalles gjord framsUil!ni ng därom att en Yorkmästare eller
mästare finge stilllas till marinfiitTaltningons förfogande l'ör
att bitrlida vid öfveryakande af byggandet af pansarb."tlen
1<-ylgia.
Beslutes rörande kostnad er för fiirsök med gnisttelearaferi na
"
"'
.
mellan O~oar·Fredriksborg och Fårösunrl.
Bifalles gjord framställning 0111 tillstånd att ntniLmna kadPtten A. J\. R Xydahl till styc:kjnnkare.
J\Iodgifvcs att en 1:a ldass kock må Yi<l Karlskrona kustartilleriregemente förhyras under tiden 7 april-9 septomlJC r
inneyamnde [t r .
Löjtnanten vid kungl. !lottan G. O. S. Udden erhåller orRiittning för erlagda terminsargifter till tekni~ka högskolan .
Meddelas tillstånd att. bland k 1nonb>Hon Svonsksuml,.; besilttning utdela ett utaf l1ydrografisk-hiologi~ka kommisRionon
skänkt pilnningobelopp å 200 kronor.
Anvisrts B,(JOO kronor såsom mHlerstöd iH Llot ~- k. skeppsgossehemmot i Carlskrona.
Bemyndigas statskontorot att, eEter därom af direktionen för
Stocklwlms navigationsskola gjord anm~Lian, såsom orsiittning
för bitrildo, som af f-ltocklw lms observatorium lämnas navigationsskolan för möjliggörande af tirlsignaleringen, från han·
dels- och sjöfartsfonelen utbetala ett bolopp rtE 200 kronor
för itr riiknadt, att utgå tills vidare från don tid sådant bitriltle erfordras och vardcar lämnadt.
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Resolu tio n p1l. C. J. Riiderhergs i Lunde 1111derdtmiga l>osviL r
i fdga om anhiggand e af cn kajbyggnad i .\ngcnnalliilf\-e1L
Rekretora ren hos de Rakkunnige för ularbetande af fiirslag
t ill iLndrad organi sation a[ Rjömansldren ka pte nen O. K Lybeck e rh åll er ett arfvode a [ 1,200 krono r.
Bemyndigas ch efen för Rjöförsvan;departcmentet att tillkalla
sak k unnige för afgi[vandc af yttrande ang[tende mariningenjörkårens organi sation m. m.
Förordnand e för komm endö rka pten en J. G. Ekeluml att, m C'd
bibehål lande af sin befattni ng såso m chef för torpeddepartem entet vid fl ottans station i ~tockholm , bestrida el 1cfsskapet
för marinförvaltuingcn 3 torp cd afd elnin g under komm endörkapten en P . Dahlgrens kommendering å innevar::mdc års kusteskaderöfn i ngar.
Anvisas ett belopp af ~,000 kronor till t ilinUlig ökning af arbetskraftc rnrt inom marinfötTaltningens civilafdclnin g.
För try elmin g af hLrobok i sjö manskap anvi sas 8,708 kronor.
.\ ledgifvcR att den träcJg,hd som till hör mrtrinintcnd entsk olan s
lokal å Ske ppsholm cn får dispone ras a[ Rlation~befiLihafvarcns
adjutant.
Kommendörk a ptenen \\'. E. Elen< förordnas att uppehålla chefsk apet för ~j ökrigsskolan i land und er ordinari e chefen s sjökomm endering.
Medelclas till~tånd för ynglingen C. A. Hjulhammar at t afliigga kompl ette riugsexa .n cn för inträde i Rjök ri gs~ k o lan.
Beslutas rörand e användning af åte rstode n utaf de ge nom
försäl jning af skog å Gott::; ka Runtlön inf1utn a m edel.
Resolution på kommendörkaptenen A. T. Ouchterlon ys uJHlcrdåniga bcsviLr i fräga om godtgör elso för antagning af manskap vid sjijmanskåron.
Fil. kanel. O. Jl . \ Yallin får antagas till marinintcnclont.sclev.
Afskedd får m eddelas B:o ]dass sjömann on 11:0 27 l'etlc r,;so n .
Förordnas co n::;o rer för Hl04 ii rs klassexam ina Yid sjökrigs·
skol an.
"Fullmakt fö r C. O. Rylvande r att vara genmalmaj or i kustartill eriet.
Öppet broE p[t afskecl för ge neralmaj or on i kustartill eriet C.
O. Sylvamler.
Nådig kungörelse angåe11<le inrapporterande af frä m mand e
örlogsfartygs rörel~ e r vi<l rikets ku ste r samt dylika fa rty gs
lotsning till sven sk kri gs l1amn.
Nådig kun gör else an gående främmande örlogsfa rtygs til ltriid e
till syonska hamnar och fa rvatten.
K:"tdig kungörelse ang[tendc ändrad lydclfic af § l
knn gl.

190~.

-

IX.

förordnin ge n ang. lotsve rk et den 15 felw uari lSHl, s:"lC!an denna
paragraf lyder enligt kungl. knngi\rclsen den 27 110\'<'lnhor
18!JG me<l diiri genom ku ngl. kungörel::;crna den 4 april oc.:h
den 18 ~:<eptcmher l ~J03 Yi dtagnrt >Lndringar.
April

22.

"
"

"

Förcskrirvo~ att tills Yidare tillträde till s1·cnska krig~lmm
nar m1'l mcdgi fy as non,;ka örlogsfartyg.
A nYis a~ J 00 kronor i månaden för ciYi lt b iträd o åt bcyä r i ngsLef'Ll IJa[,·arne vid flottans statio ner.
Be~lutes att 2i"l ynglingar få fö r år 190J inlagas i sj<;krig;;skolans l:a klaRs.
.\ ntages ny lotslcdsförtcckning- fö r ..\Ialmi) lot;,;plats att
gälla f n\n oc h med elen ] 5 maj 190,±.
Kaptcnlöjtnrtntcrna .\.. F. Hi ngileims, C. O. Bdnycdcrs och
Ci. J. Klingspors underdåniga ansökan om half dagafWning
afsl~ts.

En a[ kamreraren .T. E. Lagerholm gjord ansökan om lönctillägg fora ni oder icke till 11ågon kungl. maj:ts vidar e åtg>inl.

29.

Fullmak t för G. Rubensson att Yara löjtnant Yicl kustartilleriet.
ReNo!ution å kaptens YiLr<ligbot för torpedingenjö ren E. F.
Elmqyist.
Föro rdnande fö r konteran1iralen C. O. Olsen att \'ara on1Cörande hos fnllmä ktige i flo t tam; pensionskaRsa.
Beslutes rörande anviLndning af 1!:!04 års an;,;lag till bestyckning af be\'akningslJåtar m. m.

"

Förordnande fiir kommendörkaptenen O. 1:. \'. JI. Broman
att uppellålla <.:hefRkapet för mar införyaltningens artillcrirtfdelning under komme11<lörcn \\'. DyrNsens kommendering
s[tsom flaggkapton å innoY:tramle års kustcskader.
Am-isas i:lG kronor såsom cr,;ättning åt NjökrigsskolanH betjiinte för yis~ tillökning i göromål.

"

~'d:,;lå~ gjord framslitlin i ng om tillsUmcl för ~·nglingen B. Hellman att komplettera i lämplighot för örlogstjiLnsten.
En af rektorn Yi<l skeppRgosseskolan G. A. K:son GlLnl::;tam
gjord an~ökni ng om beredande af hostad för honom i kronans
hus föraJJIC'der icke till någon kungl. maj:ts yidare åtgä rd.

"
30.

"

Såsom :,;akk nnni ge för utarbetande af fiirN lag till n ya organisationer af mariningenjör~taten och mariningenjörstaten~ resen· tillkalla~ öfverdirektören JI. Il. Lillieltök, marindirektören grefvc K H. A. :\lörncr, kommendörknptenen grdve C.
~~ - Ebrcn:,;vlinl och kaptenen ,J. C. Sclm cidler.
.~nmo,las amannenRcn vid riksurkiyet Sam. Cla.:;on att fö re-
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taga utrectning i fn'tga om begagnande af kronans vattenria t
vid Skepps- och Kastellholmarne m. m.
Maj

4.
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Förordnande för T. F .\uren att Yara Hirare i fysik vid sjö-

krigsskolan .
Fullmakt för A. A. R Nyclahl att vara underlöjtnant vid kustartilleriet.
För rliddning af männitikolif erhålla nnderlöjtnanten C. B.
Eriks;;on g:ulclmeclalj af 5:te storleken med in skrift >för berömli ga gärningar> och 1:a klass sjömannen Yid 3:e matroskompaniet n:o 17G Pettersson ett pänningebelopp af femtio
kron or.
FörordnaR om ändring af ~pisordning för skeppsgossa r uneler
öfuingsexpedition inne\·anmde år med skeppsgosseafdeluingens fartyg och öfningsbriggen Falken.
Meddelas tillstånd för chefen för sjökrigssko lan att mottaga
och förvalta ett utaf g rcfvinnan E li sabetlt Wachtmeister, född
von Platen, till stipendier skänkt plinningebelopp.
Utfärdas förlindrade bestämmelser om. antagning af manskap
" vitl kustartilleriet m. m.
Fyrbiträdesänkan :\I. Christenson erltåller ett unele rstöd af
100 kronor.
Förordnande för K. 1\'. Yirgin att tills vidare vara öl'\·erste
vid kustartilleriet och chef för Vaxholms knstartilleriregemente.
Be~lutes rörande er~iittning till å korvetten Saga kommemler acle officerare, som medflolat undervi~:>ning åt extra kadetter.
r\fslås majoren \\'. '1'. ~; nge,; ansökning om statsundcr:;töd
för utförande af försök med lufttorpeder.
Anvisas 0,809 kronor till anskaffning af nattsikten till kanoner å Y ax h olms och Oscar-Fredrik s borg:; fästning.
Bifalles gjord an~:>ökning för kadetten n:o 89 Söderbaum att
komple tte ra i vissa ämnen .
13. Arwisas 1,700 kronor [ör tryckning m. m. af föreskrift e r rörande lmmlminemateriel e n och des::; anviindning.
Kassöre n G. Lundblad erh{lller li9 kronor 93 öre för mistade
" tjiin~tgöringspli.nningar till följll af siirBkildt uppdrag.
.:'11eddelas tillstånd att e mottaga en del utaf >kvinnoförbundet
för Sveriges sjöförsvar> skänkta silf\·erl>iigare, arsedda att utdelas till dem af årets vämpliktige, som genom goda kunskaper och ett hedrande uppförande gjort sig chiraf förtjänta.
'\In r in förvaltningens k e mi:; t får beordras att under en tid af
högst f~-ra veckor i utiamtet stmlem tillverkning af knallk\-id::silh e r.

13.

G.

"

"

"

:27.

,,

,,

"

XI.

Full.makt för ,\.. \V. Lindgren att vara ingenjör vid marinin genjör:;taten.
Sjöofficerssälbkapet i Stock holm erhåller ett understöd af 4u
kronor 25 öre.
Bifalles gjonl ansökan om af:;ked för b{ttsmannen J. K Qvi ck.
Löjtnanten S. Lind:;tedt orlli\llc r erHiittning med :273 kronor
34 öre fiir erlagda terminsargifter m. m. under kurs vill tekniska llög:;kolan.
KronolotRon yid Öregruml:; lobplats C. F. Rund!Jerg erk'Uler
173 kronor ~:>åsom er:;ättning för skador [t en l•onom till!Jörig
Ljiinstehåt.
Arslås sökt af:;ked för 3:e klass sjömannen n:r 557 II. E.
Karls,;on.
En af r ekto rn vi<l skeppsgosseskolan G. A. (·hinlstam gjunl
mr:;ökau om lö n eförbättring föranleder ieke till någon Kungl.
maj:ts yidare i'ttgärd.
Fullmakt för K. W. Virgin att Vftra öfverste vill kustartilleri et.
.Föronlnan<le för d:o att vam chef för Vaxholm~:> kustartill er i·
regemente.
Angående aflöning åt extra ordinarie kammars krifvare .
lngenjören Yi<l mariningenjörtitaten C. E. I~ichson får beordras afrcsa till ~Florens för att närvara vid prof mOll en för
nndervattensbi\ ten Hajen afsedtl siktappara t.
Gjord fram:;hillning röraJl(le orubyggnad af underckipagcmiisLa·
rebo~UIIet \·icl Hotlarm station i Carlskrona liimnas utan IJifall.
.:\Iarinförvallningen bemyndigas att i mån af behof hos statHkontoret rekvirera med el för anläggande af ett fast undervattenstorpedbatteri Yid Oxdjnpet.
.Fullmakt för A. \\T. \Vestin att vara öfverstelöjtnant vid kn:;Lartilleriet.
D:o för friherre H. G. :u. "'rangel att vara major vid tl:o.
D:o för E. B. A. Segerstedt att vara för;;te bataljunsllikare vid
kustartilleriet.
Förordnas om ändring i lotsledsförteclmingen för Rörö lotsplatt; att tillHillpas från ocli med den 15 juni lDOJ.
.Fullmakter för II. G . .1\lalmherg att vara kapten och för J .
F . .:\yström och C. G. V. L. illobergcr att vara löjtnant.er vid
kustartilleriet.
Fullmakt tör N. ;"i'ilsson att vara marinläkare af 1:a graden
vid marinliikarekåren i flottans reserv.
D: o för J. l f. ,Jakobsson att vara d:o af 2:a graden vill cl:o i
d:o <l:o.
Resolution å lön tör kaptenen vid kustartilleriet F . O. \ridmark.
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En !war af f. roclclarn e vid Saml hammarcm; lifrildd nin gsslation O. .1\Ii'trtensson och l'. l\Iånsson erhåller ett umlcr~Li.JLl af
100 kronor.
Angående bestämmande af fortifikationsområde för "\lftlborgs
fästning m. m.
Fastställas ritningar till minförråd oel1 kabelkllllarc vid
batteri I vid Fårösund m. m.
Angående regleringen af utgifterna för rik sstatens femte hu[vudtitcl för år 1905.
Fullmakt för C. G. Fineman att vara företltånLlarc för Ilautisk-meteorologiska anstalten.
Bifalles utaf kaptenen K. O. Leon och sergeanten K K
·wahlgren gjorda ansökningar om hyresersättning.
Extra läraren vid navigationsskolan i l\Ialmö A. W. ,\ml crsson erhåller en gratifikation af 500 kronor till följd a[ ökade
göromål vid skolan.
Beslutes angående sjukvårdares i CarlsJuona skaffning.
Afskec! får meddelas l:a klass sjömannen n:r 22 Hingvall.
Unelerofficeren af 2:a graden N. 3I:son .1\lontan får kvarslå
tjänsten till och med nästkommande september månad.
Angående 1905 års anslag till lots- och fyrinrättningarna med
lifräddningsanstalterna.
Konstruktören och ritaren vid fyringenjörkontoret L. F. Lindberg erhåller för sjukdom tjänstledighet uneler fyra nJånader
från och med den l juni detta år.
Förordnas med. doktorerna K. L. Rudberg och E. Scttcrbom
att dclt'lga i kroppsundersökning å ka<lcttaspiranter vid kutilartilleriet innevarande år.
Bestämmas semesterförordnandena i sjöförsvarsdepartcnwn tet innevarande år.
Angående användande af behållningarna å vissa am;! ag under
femte hufvudtiteln år 1903 111. m.
Anvisas 22,252 kronor till uppfömn<.l e af en del signal~tutioner.
För betilckande af brit>t i 1902 årt; c. o. am;lag till Lindr ing
af stångtorpedbåtar till bevakningsbåtar anvisas högtit 10,:!ti5
kronor 59 öre.
.För nyanskaffning af för officeraret> Lillliilliga inkvartering å
fortet Kungsholmen erforderliga möbler m. m. anvisas 10,650
kronor 2~ öre.
Ett fullständigt exemplar af >List of S1vedish ve~se l s> Htr
tillhandahållas högste bcfälhaivarc, eskaderc~hef samt chef ii
fartyg, som skall besö ka aflilgsnare farvatten, hvarjämte fem
exemplar af Sveriges statskalender få tillhandahållas stations-

Juni

"

"
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bcHll hafvarn c vi el flottans stationer, d ä ra f 3 stationshefillha[varen i Carlt>krona och 2 ~LationtllJcfälhafvarcn i f)toekholm
för att i m i'lll a[ lJehof tillLlolas l1ögste befllll•afvare och andra
chefer å från s tationerna utgående expeditione r.
LO. Bifalles gjord framställ ning om ans kaffand e af sigill för vitl»a
flottans fartyg.
Bifalles gjord framställning om för hyrande af lämplig kock
" för korvetten Freja.
Särskild ersättning får utgå till flaggmaskinisten O. Nil sson
och underofficerskorpralen C. Krabbe fö r tjänstgör ing vid n ybyggnn,d af torpedbåten Kapella.
Angående ersättning till vikarie för regementsläkaren E. Setterbom.
17. Angående unelerofficerares å månadslönarestat aflöning.
Lotskaptenen i Gottlands fördelning A. \\'. Berggren e rh iU!er
tjänstledighet från och med elen l juli till och med den 31
december oc h förordn:cs lots löjtnanten J. E. Bohm till vikarie.
Arslås en af lotslärlingen J. R Blomqvist gjord ansökan 0111
behörighet att autagas till rese rvofficersaspir:mt.
Bifalles en af sjökaptenen E. Larsson gjord ansökan om
d:o d:o.
Styckjtmkaren vid kustartilleriet N. L. Larsson får under
ljilnstledigltct för sjukdom uppbtira half dagaflöning.
,, Aftikcd f:'"tr meddelas skeppsgossen K A. Lagorborg.
Afsl:ls uml enlåniga besvilr i fråga om användande af kroJ1an
" tillllöriga lotskuttrar vid Sandhamns lot>;plats.
:hl. Konteramiralen J. Hägg outledigas fr:"tn lJefattningen ~å~0 111
befälhufvande amiral i Carlskrona med elen 30 septcu•ber
1~104.

"

Konteramira len C. A. 1\J. fljulh:unmar cntle<ligas från !Jcl'åttningcn s,'tsom varfseltcf i Carl:;krona fn"tu oeh moLl d:o d:o.
l•'ilrorduandc fö r C. A. i\J. Hjulhammar att [råu och med den
l oktober 1901 vara bcfilll!afyande amiral i ()a rl skrona.
D:o för grcfve IL D. 1\1. Ilamilton att från oc h med den l
oktober 1904 vara vadschef i Carlskrona.
Meddelas tillHtånd för tillkallade sakkunnige för uppgörand e
af förslag· till ändrad organisation af flottanti sjömanskår att
sam manträda i Carlskrona m. m.
Erforderligt antal lotsbefäl samt personal vid lots- och fyrinrilttningarne få inkallas för tjänstgöring å ku~tsignalsta
tionerna.
En af umlcrofficerskorpraler v id flottans station i Carlskronn,
gjord ansökan att under sjökom mendering erhålla mässpenningar m. m. föranleder ej till någou Kungl. maj :ts åtgärd.
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Mecldelas tillstånd att för en r egatta vid Carlskrona ftt clispo
nera två mindre ångslupar m. m.
Bifalles en af E . G. Sä rnström gjord an~ökning att få genom·
gå utbildningskms för anställning i marinintenclenturkåren,
oaktadt han öfverskriclit elen stadgade ttlclern fö r att kunna
untaga~ till marinintendentselev.
Anvi~as 1,600 kronor från invalidbusfonden utt utg:l ~[t~om
understöd åt en del personer, som tillhört flottans miliULra
kårer.
Utfä rdas bestämmelser rörancle den ekonomiska förvaltnin gen
vid kustartilleriet.
Beslutes rörande förändrade grunder för pensionering af flat·
tan~ daglönare.
Angående inskränkning af de kontantu medel, som få innesUt
i flottans stationers kassa m. m.
Angående flottans och kustpositionernas ammunitionsutrerlningar.
Förklaras proviantintendenten E. }loherg berättigacl till af·
skrifningsprocent enligt paragraf 5 af af~krifningl:lregle·
men te t å den behållning, som förefunnits vid inventeringen
af proviantförrådet i eartskrona Jcn 4 februari 1904.
En af förre 2:a klass sjömannen vid 4:e rnatroskompaniet n:r
41<1 Karl Oeorg Nordholm gjord ansökning om und e rstöd [ör
skacia i tjlinsten, bifalles på det sätt, att marinförvaltningen
anbefalles att i vederbörlig försäkring~anstalt för ett ilelopp
af flOO kronor för Norclholms räkniu'g inköpa en honom hä·
danefter årligen tillfallande lifräntu.
Af~kc<l beviljas kaptenen vid Kungl. flottan C. A. H. Virgin
med tillstånd att såsom lönlös i flattun kvm·st[L.
D:o d:o IV. Gibson med d:o d:o i d:o doo.
Antage~ ett af firman Jolm I. Tbom.vcroEt & C:o Limited i
London afgifvet anbud å leverans ar en jagare för 50,000
pund sterling.
Underofficerskorpral en vid l eldarekompaniet n:r 89 C. A.
Carlsson får rmcler tjänstledighet för sjukelom bibeh[Lllu sina
afiöningsförmåner oafkortacle.
Mästerlotsänkan J. G. Sjöstrand CJ·hålier ett understöd af 100
kronor.
Angående E. Robins donation till förmån för döttrar af lif·
räddningsmans lm p.
Lektom vid sjökrigsskolan H. R. Hulclt erl1:mer tjänstledighet uneler instnudamle läsår på grund af sjukelom.
Bifalles en af: öfverstelöjtnanten G. Brannerhjelm gjord fram ·
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::;tälJning att fä företuga vissa undersökningar och mätningar
vid gnistsignal~tationema vid Oscar·Fredriksborg odt Fårö·
~u mi.
Underlöjtnanten i kustartilleriets reserv E. J. II. Andersson
får under tjänstgöring vid Vaxholms kustartilleriregemente
åtnjuta aflöning och öfriga förmåner lika med dem, som tillkmnmu unelerlöjtnant vid kustartilleriets stam.
r\ n gående byggande af telefonledningar och an~kaffning af
telefonmateriel för kustsignalväsendet.
Underlöjtnanten i flottans reserv H. Wessel får på vissa villkor untugas till marinintendentsaspirant.
Föronlnandc för J, E. ArEvedson att vara marinläkare af 2:a
graden vid flottans marinläkm·kår.
Angående gocltgörelse för uppehållande af lekton;bofattningen
i hic;toria och geografi jämte statskunskap vid sjökrig:;:;kolan.
Angående utförande af vissa arbeten vid kustartilleriets eta·
blissmnent vill Fårösuml.
Förordnas C. M. Wejle att under l~ktor H . R. Huldt hevil·
jacl tjiLnstlcdighet under läsåret 1904- 1905 uppehålla Hnldts
lektorsbefattning vicl sjökrigsskolan.
Det på extra stat för år 1905 anvisade belopp af GOG,OOO
honor för påbörjande af nybyggnad utaf en jagare får redan
innevarande år ställus till marinförvaltningens förfogande.
3:e klass sjömannen vid 1:a ekonomikompaniet n:r 413 E. G .
j(urlsson Eär under tjänstledighet för sjt1kdom uppbära sina
aflöningsförmåner oafkortado.
Af~lås A. J\I . Klingströms underdåniga besvär i fr~Lgu om an·
ställamle såsom ordinarie lots.
Eörorduas kamreraren vid tlottans pensionskassa P. W. Gyn·
ther att uppehålla öfverkommissarietjilnsten vid kassan under
öfverkommissarien W. T. Falck beviljad tjiLnstlcdigbet.
Bifalles gjord framställning om uppsättande af 4 rikstelefon·
apparater i nom tjänstelokaler å fiattuns varf i Stockholm.
D:o cl:o om anordnande af eu teleEonanknytning till läkare·
expeditionen i flottans sj uklms i Cadskrona.
li'ynnästareänkan A. \V. Siclon erhåller ett understöd af 100
kronor.
Fullmakt för G . P. Reinius och G. W. Magnusson att vara
kaptener vid Kungl. flottan.
Resolution å lön för kaptenen vid Kungl. flottan grefve C.
A. l'osse.
D:o å d:o för cl.:o Ll:o B. F. Reuterskiöld.
f. l:a !dass sjömännen vid l:a matroskompuniet n:r 27 U. F.
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1-Iägerlnncl och vid 5:e kompaniet n:r 18 C. F. W. OlH~on
crh1tlla !> va rd era m edaljen i silfver a[ S:c storleken 111 ed in·
skrift >för nit oc h r ed li ghet. i rik ets tjiin:;t >.
Underofficerskorpralen vid 1:a eldarekompaniet n:r 137 Sve n ~:;
~:;on erh åll er för räddning af människolif en be lön i ng a[ 50
kronor.
Resolution å entledigall(]e för professorn A. IV. UrOJH]vist
från beställning såsom lärare vid sjökrighögskolan.
Förordnas kommendörkaptenen \Y. E. Elers att nppclJålla
chefskapet vid sjökrigsRkolan i land und er inträLlcscxamen
innevarande år.
Torpedingenjö ren E. F. Elmqvist och kaptenen vid Knugl.
flottan C. C. A. Fallenius ~kola afre,;a ti ll .Fiume för uppgö rand e af kontrakt om leverans af torpeder.
Flyttnings hjälp får utgå till kaptenen vid Kungl. floLt.::m II.
J. :\'! . Toll:;tcn för flyttning från Stock lwlm till Carlsk rona.
En aE D. t::l. Andersson gjo rd ansökan om umler:;töcl Wr till·
godogörande af en uppilnning, hvarå !Jan Hökt patent, nitmligcn en undervattensbåt, skall öfverliimnas till marinförvaltningen för vidare pröfning.
Oafkortadc aflöniugsfönnåner få n tgå till två 3:c kl a:;~; sjömän under tjänstledighet för sj ukd om.
Bifalles gjord framstiLilnin g rörand e [ördelning af tlt~ki Il iga
extra ordinarie mislag under riksstatcn~ femte !m[vudtitel.
Faststilllas bestämmelser [ör fred ~ in kvar te ring a[ Li Il krigs·
makten hörand e personal inom Cai"l~krona Htstning.
\'i ,;sa inred ningsarbeten få utföras vit! flottans sjukllll::> i Uarl:;krona mot en kostu"ad af 5,!JOO kronor.
Angi'tenclc uts>imlande af en ofilcer till England od.1 Tyskland för besiktning af kablar.
Beslutes rörande tryckning af 2,500 exemplar hcbtnkanden
angttemlc ändrad orgaui::;atiou af tlotlau;; ::;jiiman::;ki'tr m. m .
.Förordna,; kommendören J. W. L. ~idner att frtm öch med
den 12 augusti till och med den 11 september inn evarande
år förvalta ::;tationsbef>dhafvareämbctet vid flottan:; station i
Stocklwlm.
Kaptenen <.+. II. Lidbct.;k erhåller för den tid han tjitnstgjort
såsom sekretcrare hos sakkunnige vid uppgöramle af förslag
till ändrad organisation af flottans sjöman::;kår ett ar[vodc ar
GOO kronor.
.Mcdgifvcs att tiden för ingifvande af ansökningar t ill antagning af skeppsgossar m{~ utsträckas till den 15 nästkommande september.

Aug.

"

.,

\re~tergren erhåller ett
understöd af 135 kronor för deltagande i årets sommarkurser
för folkskollärarne m. il.
Förordnas två läkare att deltaga i kroppsundersökning å in" trädessökande vid Kungl. sjökrigsskolan .
.<\fslås en af H. Atterling gjord ansökan om anställning såsom marinintendentsaspirant eller marinintendentselev.
G. Förordnas civile censorer att öfvervara inträdesexamen vid
sjökrigsskolan.
12. Ang. dyrtidsti!Htgg åt personal vid lotsstyrelsen och lotsverket
Ang. lotsverkets ställning vid utgången af år 1903 m. m.
A ng. fråga om retroaktiva pensionsafgifter för marinin tend enten K. A. Thörn .
•Hslås en af f. båtsmannen P. A. G:son Rtycke gjord ansökan
om understöd.
Reglementsenlig pension får utgå till afskedacle båtsmannen
:\l. F. Söderman Frimodig.
19. För tryckning af beskrifning öfver 38 c. m. torped m /gs B.
m. fl. torpeder anvisas 1,550 kronor.
Bifalles en af maskinisten E. A. Vrernberg gjord ansökan om
" inträde vid navigationsskolan i Stockholm.
,, Marinförvaltningen bemyndigas att låta utarbeta ritningar och
kostnadsförslag till en amiralitetskyrka å det s. k. klock8tapelsberget i Karlskrona.
Fyrvaktaränkan K. IV. Johansson erhåller ett understöd af
100 kronor.
Afslås en af revisorn J. E. Limlah l och kammarskrifvaren
.-\.. Holmqvist gjord ansökning om befrielse från gäldande af
ett anmärkningsbelopp.
26. En af firman John I. Thornycroft & C:o Limited länmad
säkerbet för förskott får godkännas.
Afslås gjord ansökan om ltalf dagatlöning åt kaptenen vid
Kungl. kustartilleriet C. Y. Norrman under tjänstledighet för
sjukdom.
i\iarinintent,lenten S. F. Lagerholm erhåller för de ökade utgifter han fått vidkännas genom förflyttning från Karlskrona
till Swckholm ett belopp af 175 krunor.
Afslås gjord framställning om anskaffning af belysningsmateriel för under visningen i min- och exercisskolorna vid
flottans station i Rtockholm m. m.
Ang. ytterligare medelsbebor för stora dockans i Karlskrona
förlängning samt för underhåll af mininventarier och ångkranpråmar m . n1.

5. Läraren vid skeppsgosseskolan A.
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Beslutes rörande telefonledningar vid flottans station i Stock·
hol m.
Beslutes rörande ersättning till vikarie för 1:e bataljonsläkaren
E. S. A. Segerstedt.
Uppdrages åt direktionen öfver flottans pensionskassa att
inom utgången af år 1905 till Kungl. maj:t inkomma med
förslag till ett samtliga för pensionskassan gällande stadgan·
elen omfattande reglemente.
Ang. tillsyn å och bevakning af en del försvarsverk vid
Karlskrona.
Anvisas mede l för aflönancle af extra lärare vid navigations·
skolorna i Stockholm, Göteborg och :\Ialmö.
Anvisas medel till aflöning af vikarie å en lärarebefattning
vid navigationsskolan i Göteborg.
Beslutas om anordnamle af telefonförbimlelse till Ursvikens
lotsplats.
Meddelas tillstånd för en daglönare att genomgå kurs i underbefälsskolan och därunder bibehålla daglön.
Afslås gjord framställning om pension för f. båtsmannen E.
J ansson Selin.
Bifalles gjonl framställning om pension till afskedade båts·
mannen O. Månsson Sjöberg.
Ang. en af B. S. Andersson gjord ansökan om understöd för
tillgodogörande af en uppfinning.
Förordnande för B. J . A. Lidman att tills vidare under ett år
vara besiktningsman vid flottans station i Stockholm.
Förordnande för A. J. Prag att vara marinläkare af 2:a gra·
den vid flottans marinläkarkår.
En af löjtnanten vid kustartilleriet A. K. J. Saloman gjord
ansökan om transport till Boclen·Karlsborgs artill eriregemente
lämnas utan bifall.
Beslutes rörande ersättning till generallotsdirektören D. U. W.
Lineler m. fl. för verkställd utredning rörande ny plats för
för fl ottans station i Stockholm.
Anvisas 57,633 kronor för nyanskaffning vid Vaxholms kustartilleriregemente af beldädnacl åt 300 värnpliktige.
Två marinläkare erhålla för utländsk studieresa under två
månad er hvardera ett unelerstöd af 500 kronor i månaden.
Afslås en af unelerofficeren F. A. Wahlgren gjord ansökan
rörand e lösen för öfverskott å proviantuppbörcl.
Tiden för ingifvande af ansökningshandlingar till antagning
af skeppsgosse för innevP,rande år utsträckes till elen 29
september.

Sept.

,,
,,

Bifalles gjonl framställning rörande kontrullering och besiktning i utland et af jagaren l\I agnes nybyggnad.
::\lästerlotsänkan Emma Sanclell erhåller ett understöd af 100 ·
kronor och fyringenjörsänkan Ida Sandeli ett understöd af
300 kronor.
Ang. beredande af arfvoden åt en del underofficer11.re vid
kustartilleriet m. m.
30. Afsked med pension för konteramiralen m. m . J. Hägg.
Fullmakt för .J. \V. L. Sidner att vara konteramiral vid
Kungl. flottan.
Fullmakt för P . J. Dahlgren att vara kommendör vid Kungl.
flottan .
D:o för G. af Klint att vara kommendörkapten af 1:a graden
vid d:o.
D:o för G. H . Lidbeck att vara d:o af 2:a graden vid d:o.
D:o för K. Noren att vara kapten vid d :o.

23.

Resolution å lön för C. A. M. Hjulhammar, \V. Dyrssen, S ..
'r. C. Ankarcrona, friherre A. T. C. Gyllenkrook, B. R.
von Sydow och G. W . Magnusson.
Resolution för J. Hägg å entledigande från ordförandeskapet
i di r ektionen öfver flottans pensionskassa.
Förordnande för C. A. :\I. Hjulhammar att vara ordförande i
elirektionen öfver d:o d:o.
Fullmakt för G. Lund en, H. J. Dahl gren, ~. J . F. Hussenins,
B. E. Hansell, E. B. E. Thörn, Y. C. J. Carlson, K. G. Favre,.
K. O. E. Lindqvister och H. B. Gemmel att vara marinunderintendenter vid flottans marinintendenturkåL

"

J.

"

,,

XIX.

Ett exemplar af statskalendern får från och med nästkommande år och framdeles tilldelas Vaxholms kustartilleriregemente.
::\1ecldelas tillstånd för fem daglönare att genomgå kurs i
underbefälsskolan m. m.
En af afskeclade lotsen :\L Sjölander gjord und. ansökning
att yarda återinsatt i tjänst föranleder ej till någon Kungl.
maj:ts åtgärd.
Förre uppsyningsmannen vid ::\Jälarehusen s lifräcldningsstation
JU. Österlund erhåller ett und erstöd af 200 kronor.
Unelerstöd får utgå t ill änkan G. Höglander med 150 kronor
samt till en hvar af änkorna l\1. Lundberg och l\L Pettersson
med 100 kronor.
Anvisas 1,840 kronor från invalidhusfonden till afskedad e·
personer, som tillhört flottans kårer.

K. Er. 1904. -
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30.

XX.

Beslutes rörande om bildning af lokalförvaltningen vid lots·
verket m. m.
· .Fastställes stat för befäl vid lotsverket att tillämpas frånoch med år 1905.
Beslutes att en i flottans stab tjänstgöramle officer af rege·
mentsofficors- eller kaptens grad, hvilken skall kommandovägen beordras, må tillsvidare såsom extra ledamot af lotsstyrelsen där handlägga och föredraga ärenden rörande kust·
signalväsendet o~h lotsverkets mobilisering.
Ang. anordnande af rikstelefonförbindelse till stabchefens
hos befälhafvande amiralen i Karlskrona tjiinsterum.

6.

Förordnas rektorerna C. Björling och P. O. L. Hallström att
i egenskap af censorer öfvervara kompletteringsexamen vid
sjökrigsskolan den 11 innevarande oktober.

7.

Anvisas 4,500 kronor för anskaffning af reservupplag utaf
förbandsmateriel till sjuk- och stridsfartyg vid Karlskrona
station och för forten vid Karlskrona.

K. Er. Hl04. Okt.

14.

"

Hesolution å lön för marinintendenten af 1·a graden E. A. A:son
Jäderen .
Ang. tillstånd för fem kaeletter i sjökrigsskolans 6:e klass att
medfölja korvetten Freja under dess nu förestående expedition och efter expeditionens slut aflägga sjöofficersexamen
m. m .
Beslutes rörande reseersättning t ill torpedingenjören J. A . F .
Arsenius och en officer för besiktning i Kewcastle af pansar"
kryssaren Fylgias torpedtuber.
Särskild ersättning med 25 kronor i månaelen får utgå till
maskinistunderofficeren J. W. Johansson och underofficers·
korpralen O. Larsson för kommenderingar i och för mätning
och proEning at ångpannetuber till pansarkryssaren Fylgia
och pansarbåten Oscar U .
Anvisas 900 kronor för en undervisningskurs inom flottans
stab i ryska språket.
Afslås gjord framställning rörande disposition af den ene sjuk·
husläkarens vid flottans sjukhus i Karlskrona bostadslägenhet .

"

Kadettunderofficeren E. Kinberg får på vissa villkor aflägga
sjöofficersexamen.
Aug. förslag till aflönande af ingenjörbiträde vid den egentliga
mariningenjörsdetaljen m. m.

En af kammarskt·ifvaren JVI. li'ondahn gjord ansökan i fråga
om löneförmåner öfverlämnas till d:o för d:o d:o.
En af advokatfiskalen B. B. B. de i\Iare gjord ansökan om
delägarerätt i flottans pensionskassa ärverlämnas till d :o för
d:o d:o.
En af månadslönaren C. E . H. Fagerlund gjord ansökan i
fråga om sättet för gratialafgifters erläggande m. m . öf\·er·
länmas till d:o för d:o cl:o.
En af kadettunderofficeren ~:o 97 Flygare gjord ansökan att
få aflägga sjöofficersexamen lämnas utan bifall.
Ankorna B. E:. Olsson och A. Berndtselotter erhålla en !war
ett unelerstöd af 150 kronor, samt
änkorna E . S. Öberg ett understöd af 100 kronor och K. E .
Afvancler ett d:o af 50 kronor.

Fullmakt för G. M . E. stangenberg att vara marinintendent
af l:a graden vid marinintenclenturkåren.
D:o för N. M. Hyden, 1\L P. A:son Lindahl och C. S. W.
Esbjörn att vara marinintendenter af 2:dra graden vid d:o.

Underofficerskorporalen vid 1:a handtverkskompaniet N:o 106
Sundberg får vid öfverflyttning till 2:a hamitverkskompaniet
befordras till underofficer af 2:a graden, oaktadt han icke
uppfyllt därför föreskriEna fordringar.
Försäkringsteknisk utredning röranrle flottans pensionskassas
gratialfonds ställning den 31 december 1903 öfverlämnas till
direktionen öfver flottans pensionskassa för att tillhandahållas
fullmäktige vid deras nästa sammanträde.
En af mästaren vid månadslönarestaten å flottans varf i
Stockholm A. O. Gynther gjord ansökan om ändring i sättet
för gratialafgifters erläggande öfverlämnas till d:o för d:o d:o.

"

XXI.
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21.

"

Handlingar rörande ifrågasatta ändringar i reglementet för
flottans pensionskassa skola öfverlämnas till direktionen öfver
flottans pensionskassa för att tillhandahållas fullmäktige vid
deras nästa sammanträde.
Sturkö församling får på vissa villkor begagna flottans tele·
fonlod ni ng till Sturkö.
En af danske skepparen T. F. Nielsen gjord anaökning om
ersättning för hafverikostnader föranleder icke till någon
Kungl. 1\Iaj:ts vidare åtgärd.
Kaptenen B. J. A . Lidman erhåller 670 kronor för öfverva·
kande af tryckning af beskritningar öfver militärleder m. m .
Kaptenen A. G. af Klercker erhåller en gratifikation af 100
kronor för bitr äde vid uppgörande af förslag till ny upplaga
af >Undervisning för manskapet vid flottan IL sjömanskap >.
Beslutes rörande lokal å Skeppsholmen för inspektören af
fiottans öfningar till sjöss.

K . Br. 1904. Okt.
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21.

Anvisas m edel till aflönin g af en extra lärare v id navi gation sskolan i Kalmar.

,

Fullmakt för IV. Dyrssen att vara konteramiral vid Kungl.
flottan.

Nov.

Förordnande för kon teramiralen W. Dyrssen att vara inspektör för flottans öfningar till sjöss.
Beslutes rörand e fördelning m ellan Iärarne vid sjökrigs skolan
af kadetternas terminsafgifter.
Reparation å torped båten n:r 83 får verkställas fö r en kostnad af 4,600 kronor.

,.

En del kadettund eroffice rare erhålla uneler vissa villkor befri else från erläggande af terminsafgifter till sjökrigsskolan
und er deltagand e i korvetten Frejas förestå ende expedition .
28.

Fullmakt för W. L. Grut, G. A. W ester, S. J. Wibom, G. D.
W. Lillieböök, A. Örnberg, J. \V. Osterman, F. T. E. C:son
Fevrell och C. B. Eriksson att vara löjtnanter vid Kungl.
flottan .
l"ullmakt för E. W. H :son Wrangel, K. T. Palm, grefve G.
C. A. Ehrensvärd, H. Friis, I. A. Cassel, O. H . Rosensvärd ,
E. G. W. A:son Schoultz, K. Kilman , C. F. A. Cassel, frih erre
L. M. Beck-Friis, N. M. Cleve, B. J. Zancler, grefve G. G. G.
Wachtmeister och :N. vVijkmark.
.Fullmakt för E. F. Leijström att vara unelerlöjtnant vid ku startill eri et.
Fullm akt för 9 r ese rvunderlöjtnanter att vara r eservlöjtnanter i fl ottan.
Fullmakt för 14 r eservoffi cersaspiranter att vara r eservund erlöjtnanter i flottan.
Öppet bref på afsked för löjtnanten W. L . Grut med tillstånd
att såsom lönl ös i fl ottan k \'arsti't.
Utexaminerade kad ettund erofficerarn e I . A. Cassel och N. :\1.
Cleve erhålla h varde ra et t ekiperin gsstipendium å liOO kronor .
Besl utes rörande änd rin g af lotsledsförteckningarna för Stock·
vikens, Agö, Lilljungfruns, Gås holma och Gälle lotsplatse r.
Afsked får meddelas 2:dra klass sjömann en N. J. H . l-Jolmgren.

"
"

Förordnande för O. U. V. H. Broman att intill årets utgång
vara chef för marinförvaltningens a rtill eriafdeln ing.

"

D:o fö r A. B. Juel att f rån och med nä sta år tills vidare
vara chef för d:o cl:o.

"

.,

4.

XXIII.

Fastställas ritn in gar till en 2:a klass torpedbåt m. m.
En af und erofficerskorpral er å styrmans· och skepparestater·
na vid flottans station i\ Karlskrona gjord an sökan om förbättrade befordringsutsikter föran leder icke till n ågon Kung] .
:\1aj:tf< åtgärd.
Ang. leverans af vacumolja för flottans r äkn ing.
Bi falles en af sjökaptenen H. E . Falk gjord ansökan om be·
frielse från fullgöranlie af värnplikt.
:\Ieddelrcs tillstånd för unel erbefäl och manskap å undervattensbåten Hajen att emottaga ett skänkt penningebelopp.
Fullmakt fö r G. N. H. Krook att vara löjtnant vid kun gl.
flottan.
Ett belopp af 5,000 kronor anvisas från handels· och sjöfarts·
" fonden till sjöka rtever ket.
,, f. d. 2:a klass sjömannen K. K Hultgren erh åller ett under·
stöd af 200 kronor för hälsans vårdande.
:\Iästerlotsänkan C. J . Brandt erhåller ett understöd af 100
kronor.
förre kronolotsen E. Ersson erh åll er ett cl:o å 80 kronor.
"
11 :\ledalj i silf\·er af 8:e storleken m ed inskrift >för nit och
redlighet i rikets tjänst> tilldelas en !war af daglönarne vid
Karlskrona varf K:o 1071 Törnberg, N:o G69 Blomster, N:o
-1-72 Kilsson, l'\:o 463 Andersson, :X:o 028 1\ilsson, K:o 330
Olausson, K:o 423 Unggren och :N:o 711 Almqvist .
Förhöjd sjöaflöning få r utgå till besättningen •.met er försöksexpedition med und ervattensbåten Haj en.
Anvisas 500 kronor till expenser vid inspektörens vid flottan s
öfningar till sjöss expedition.
Aug. an skaff ning af inventarie r för bemälde inspektörs ämbetslokaler.
Ang. lokal fö r marinintendentskolan.
18. Kaptenen vid Kungl. flottan C h. L. de Champs får beordra~
afresa till Berlin fö r att unel er h ögst tio dagar därstädes in·
hämta under sista ån't gjorda framsteg inom gnistsignalteknikens område.
Anvisas 8,500 kronor t ill anskaffning af eldsl äckningsmateriel
för fortet K ungsholmen .
Beslutes rörand e ersättnin g till personalen vid fortifikationsstaben å Yaxholms och Oscar- Fredriksborgs fästning.
Anvi sas 300 kronor för anordnande af en kurs i elektroteknik
för en de l personal vid torpeclrlepartemen tet å Stockholms
station.

K. Br. 1904. .:\lov.

18.

22.
25.

"
"

"

Anvisas ett belopp af 2,54-0 kronor fö r inrättande af läsrmn
m. m. i skeppsgossekasernen i Karlskrona.
Anvisas 900 kro1~or till ans~<affande af bibliotek för skepps·
gossarne, anordnande af idrottstäBingar m. m.
Sergeanten vid kustartilleriet K Ekberg får under tjänstledighet för sjukdom bibebålla half dagaflöning' dock ej under
längre tid ån fyra månader.
Beslutes rörande understöd åt i tjänsten skadade f. fortiflka·
tionsarbetaren iU. Sjökvist.
Afslås gjord framställning om afsked för skeppsgossen N:o 17
O. G. A. Andersson.
Förordnande för J . G. Ekelund att under förhinder för kommendören P. J. Dahlgren uppehå lla chefskapet för marinförvaltn in gens torpedafdelning.
Antages hofrätts e. o. notarien C. \\'. Ridderstad att vara
amanuens i kungl. sjöförsvarsdepartemcntet.
F. reservlöjtnanten L. A. J-larms' ansökning om utbekommande af handlingar föranleder icke till någon vidare åtgärd.
Ersättning med 97 kronor 13 öre får utgå till öfverfyringenjören J. Höjer för mistade tjänstgöringspenningar under fullgörande af fullmäktigskap i flottans pensionskassa.
Fullmakt för C. O. Smerling att vara auditör i kustartilleriet.
Öppet bref på afsked för kaptenen i kustartilleriets reserv J .
E. Lagerheim.
Fullmakt för H. B. F. Bamberg att vara lotslöjtnant å Gottland.
Fastställes stat för sjökarteverket att tillämpas under år 1905

K. Br. :Xov.
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28.

Angående kostnad för inredning af pansarbåten Niorcl för
kadetter.
Ang. ytterligare medelsbehof för underhåll af fartyg och båtar vid flottans stationer.
Professor S. Olason erhåller en ersättning af 700 kronor för
verkställd utredning angående vattenrätten vid Skepps- och
Kastellholmarna m. m.
Kaptenen vid Kungl. flottan K. H . A. P:n Rosensvärd erhåller för särskildt arbete en gratifikation af 500 kronor.
:Uedgifves att i inspektörens af flottans öfningar till sjöss
expeditionslokal må uppsättas två rikstelefonapparater.
Förordnande för kaptenen vid Kungl. flottan E. W. Peyron
att under frih. L. 1kerhielms sjökommendering uppehålla
lärarebefattningen i gymnastik och vapenföring vid sjökrigs_
skolan.
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D:o för ingenjören I. J. Falkman att under frih. U. C. K:son·
Sparres sjökommendering uppellålla den i skeppsbyggeri och
ångmaskinlära vid d:o.
Förordnande [ör };. J. Arnoldsson att vara marinläkare af 2:a
graden vid flottans mn.rinläkrnkår.
D:o för O. A. F. P:n Rosensvärd att till årets slut uppehålla
chefskapet för marinförvaltningens intendentafLlelning under
tjänstledighet för kommendörkaptenen H. G. Lagercrant~.
Öppet brcf på lotslöjtnants namn, herler och värdigbet för
öfyerlotsen af l:a grad J. A. Thorslund.
Förordnas att l:a kl. kanonGåtarna SkulLl ot:h Yerdande skola
från och med :''tr 1905 öfverföras fri\.n att vara stridsfartyg
till att vara öfningsfartyg.
Afslås framstlillning om an visande af medel för anskaffning
af en del inventarier fö r forten Oscarsvärnslinjerna och
Kungsholmen.
Anvisas 170 kronor för anskaffande af planscher öfver 1.904
års sjökrig::;öfningar m. m.
Godto·örelse till värfninrysförr1lttare
skall under ett år från
0
och ~1ed den l februari 1905 utgå med 30 kronor för hvarje
antagen tTtan.
rUslås gjord framställning om uppsättande af rikstelefon i
marinintendentskolans lokal.
Beslutes rörande flyttningshjälp till kommendören grefve H.
n. ~l. Hamilton, kaptenen A. G. af Klercker samt löjtnanterna J. E. G. Carlsson, friherre E. K. Palmstierna, C. A. G·
Braunerhielm, G. P. Brodin, L. Stackell och A. T. Blom.
Expeditionschefen m. m. C. F. \V. Hederstierna erhåller
tjänstledighet tillsvidare intill årets slut och föro rdnas grefvc
F . Wrangel till vikarie.
Beslutes ang. vissa ändringar i reglementet för flottan.
D:o aug. ändringar i organisationen af flottans sjömanskår.
Afslås gjord framställning rörande förhöj<l ersättning för anskaffning af skeppsgossar.
För ordnande för K. r. Kullander att från och med år 1905
tills vidare förestå en lots löjtnantsb efattning i :!\Iellersta lotsdistriktet.
Lotsl!:)jtnanten på Gottland erhåller fortfarande en årli g ersättning af 300 kronor för hans befattning med kur;tsignalväsendet.
Dif:lller; gjorcl framställning rörande anslag för anställande af
tillfälligt biträde vid Östra lotsdistriktets expedition från och
med år 1905.
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8. ::\ledclelas tillstånd att bland kanonbåten S1·ensksuncl s besätt.
ning utdel:1 ett skänkt penningbelopp.
, idslås en af stabstru mpetaren F. F. H eimdahl gjord ansökan
att till utgånge n af år 1905 kvarstå i tjänst vid kustartilleriet.
Hi. Ang. kassaförstärkning till marinförvaltningen.
Anvisas ytterligare 22,515 kronor för und erhå ll af Karlskrona
fästnings i n ventariel'.
Anvisas "tt belopp af högs t 4,000 kronor för brunnsborrnin()'
"'
å fortet Kun gsholm en.
Ang. berättelse öfver nautisk-meteorologiska byråns ver ksa m·
het för år 1~)04 .
Utfänlfls state r för lots- och fyrinrättnin gen meclliEräduning~
anstalterna att till ä mpas unel e r år 1905.
Löneregleringskommitten befrias från att afgifva utl åtande i
" fråga om ändring i sjökrigsskolans lön es tat.
Beslutes rörand e flyttningshjälp till komm endö rkapton en S.
von Kono11·, kaptenerna G . R. Starck ocll I. l'. B . 1\onnan,
löjtnanterna C. R. A. Gustafsson, J. S. Svinhufvucl, H. I
Christerson, C. G . A. Sylvander, D. H. Lindblad och A. d ~
Brun samt in gen jören vid mariningenjörstaten .J. J,in clbeck.
Bifalles gjord framställning rörand e för stärkning af arbetskrafterna in om notta ns pensionskassa.
AfRlås åtskil li g-n. flaggunderofficerares ansökningar om förbättrade pen sio n sfö rm å ner.
21. Ang. fördelning af 1905 års anslag till flottans nybyggnad
och unrl erh åll m. m.
Af 5:to hnfvudtite lns anslag till skrifmaterifller: och expe nser,
ved m. m. får för å r E105 utgå ett belopp af 2,400 kronor för
inspektörens af flottans öfningar till sjöss exped iti on.
Beslutes ang. m ede l fiir öfverinsee nde af märkena för mili·
" tärlederna i KarlRkrona skärgård m. m.
Utfärdas stater för kustartill eriet för år 1905.
Ang. ändringar i regl em entet för flottnn, del liT, och i nåd.
kungörelsen elen 5 december 1901 ang. antagning af manskap
vid kustartilleri et genom kontrakt.
Bifall eR gjord framställning om anordnand e af rikstelefon å
pansarbåten Manli gheten unel er beväringsafdel ninge ns förlägg
ning vid Karlskrona station.
Bifalles gjord framställning om utgifvande af rulla öfver lots·
styrelsfm och lotsverk et år 1~105.
Utfärdas föreskrift i anledning af Rikselagens beslut aug. allmänna besparingama.
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Decemb. 21. GnldmC<'lftlj af 5:te storleken med inskrift >för nit och red lighet i rik ets t.jänR t> tilldelfls fyrmästaren L. C. Fischer.
f:i i!f,·ermedfllj af S:e storleken med Sflmma inskrift tilld elas
lotsfö rmann en J. E. Rosenberg, mästerlotsarna P. Bolund, J.
A. von A lm och G. B. Johansson , fyrvaktarna J. A. \Vikström och j., F. G roth samt lotshirlingen J. N. Jacobsson.
,, Löjtnanten J. F. Nyström får åter inträda i tjänst vid kust,
artilleri et.
31. Fullmakt för A. Ekström att vara komm endörkapten af 1:a.
graden vid Kungl. flottan.
D:o för C. O. Lindström och E. A Bernström att vara kap·
tenor v id d:o.
Resolution å lön för G. af Klint, G. H. Lidbeck, A. G. von
" H om , H. E. Rydström, O. E. L ybeck och K. Noren.
Fullmakt för ~\. Zettersten att vara förste marinintend ent i
flottan.
Förordnande för C. L. Löfroth att tills vidare under år 190&
vara torpedingenjör oc h för R A. Holm er att tillsvidare un·
der sammfl år vara mflriningenjör vid mariningenjörstatcn.
,, Förordnflnde för G. C. Ekström, E. Smitt., K. E. W. Andersson Alland oc h Y. f::ic hoerner att till svidare und er år 19U5
vam in genjörer vid mariningenjörstaten.
Förordnas kommendörkaptenen m. m. C. A. F . P:n Rosensyärd att tillsvidflre nnd er kommendörkaptenen H. G. Lager·
erantz beviljfld tjänstl edigh et. uppehålla chefskapet för marin·
förvflltningens inte ncl entafdelning.
Ställ es till marinförvaltningens förfogande det af 1904 års
rik sdag till förstärkning af arbetskraftornfl inom ämbetsver·
ket för år 1905 beviljade ex tra anslag å 7,500 kronor.
Bifalles gjord framställning rörande ersättning åt e. o. kam·
marskrifyare år 1905.
,, .Flyttningshjälp får utgå till styckjunkaren A. H ed lund och
"
sergeanten IV. \Vi eks tröm.
,,
~Uslås gjord framställning af löjtnanten E. Svensson om flytt.
ningshjälp.
Flyttningslijälp får utgå till löj tnanterna A. Jlägg, II. Berg·
mark och J. \Vollin.
Afslås en utaf marinunderintendenten II. GemmeJ gjord an" sökan om half dagaflöning under tiLl, då h an icke varit instä! Id till tjänstgöring.
Afslås en af mflrinläkarna J . Kjellberg, O. l<'. Hult oc h G.
Yirgin gjorda ansökningar om traktamente vid v erkställd
kroppsund ersök ning af marinintenclentselever.
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Decemb. 31. Silfvermedalj af S:e storleken mect in~kt·ift ' för nit och red lighet i rikets tjänst• tilldelas daglönarne P. E. Crona och
G. Algo.
Beslutes rörande ersättning till stn.tt>kontoret för för skjutna
kostnn.der för revision af sk oppsmätningsförfattnin garna.
Anvisas 000 honor till inköp af tomtplats för en fyr å Rofs·
udd en vid Skägganäs i Kalmar län.
En förre båtsmannen vid fimåland~ kompani N:o 10 J . .Jons.
son·Sjömftn tillerkänd nådogå (vft får ntbetalfts ,u hans ;inka.
Afslås gjorda fmmställningar om afskecl (ör 2:a klass sjö"
mannen :'\:o 5U O. 1\I. A. JnrE:n och il:e kl. sjömannen :'\:o
42 R V. Lillllström.
Beslutes rörande gratifikationer till underhållstagare af ftot·
tans gemenskap, hvilka år 1878 uppnått 70 år.
Lotson l". H. G. Rylancler, som lider af spetälska, får upp·
föras å lotsverkets indragningsstat och under återstående
lifsticl åtnjuta ett årligt belopp af GO() kronor.
:\lanskaps vid båtsmanskompanierna nu utgående clagaiiöning
" af ](i öre för korpral och 10 öre för annan båtsman får från
och med 1905 års ingång utgå Yi<l ordinarie tjänstgöring med
40 öre för korpral och 30 öre för annan båtsman samt yid
extra tjänstgöring med 50 öre för korpral och 40 öre för
annan båtsman.
,,
Afuelningschefen för 1905 års beväringsafdelning erhåller be·
myndigande att, då omständigheterua sådant föranleda, under
förestående expedition med bev~iringsafdelningen företaga
vissa afvikelser från spisordningen för friskn. å flottan,;
far tyg.
Anvisas från invalidhusfonden ett belopp af 4,350 att utgå
,,
till en del personer som tillhört flottans kårer.
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g'f\HCI'alorder och limhetsSlirifve]SCI'
itr 190!.

f'Öt'

\":o 1 (:. O. -- Torpedupphörden i't pansarbåLen 'l'hnll' Kkall
handhn.fva,.; at fttriygels upphönlsmaskinist.
;\!:o 2 <O. O. - Bygg1niistaren U. A. Holmgre n sblles till 1u:t·
ri11Wrvaltningcns Wrfogamlc l:iir ntrcdning af frågor rörand e
11~ a yarfn•t viLl Oö lebo rg.
1-\:o 3 (i. O. - Kaplen l. ::\or111an sblles till marinfö rvalt ·
ningen s fijrfog:mdc för att lJitrilda Yitl vi:;sa uin:dningar.
N:o 4 G. O. ·-- J3esUim melser rmgctcmlc anordnande! af silr·
ski ld c·]c,·· och silrskilcl a,;piranlkurs samt komme nd ering at:
c. o. kamnmrskrifvarc till kun;cr för utbilclning i och för an ·
stililning yjd marillintcndentllrkårcn .
:\:u li (1·. O. ·-· lfd1gasall ntbytc af logemenl::d"artyg för ,o,
Stockhulms ya rf W1hgd sjörel'cn· kan för n:ir\'nmnclo ej bi·
rallas.
::\:o 7 (:. O. --· Bifall till underlöjtnant A. l' . Nurla1Hlers an 13
hållan att. nndcr tjiin~tledighet Ut Yi~tas utrikes '':1- ;' t.
:'\:o t) (i. O. - Re~crnmderli>jtnante n J . l'. :'\ils8on ~kall
för genomgt\endo ar anLh·a r e p c lition~kur;; inställa sig i Carlokrona.
Hifall till r c~e rv·.mderliijtnant K. J. A. Sven,;·
anhallan om lvi't års utrike:5 ljiinstlcdighct för ~jöfarl.
J\':o 111 (i. O. - Fasl~llillebe af ritnin g till 16 cn1. ss. kanon
~ l j():\.
N:o 1:3 <1. <l. - lakttagelr-;er vid uppriitlancle af fiir~lag till
or<lfömnd<' i in,;krifning,;nilmndcr.
1'\:o lii (i. O. -- Kaptca K U-. :Yheehcl skall niirvara \'id salll·
lllfllltrildu af inskrifningsnilmnder för :··HockliolmH stad" mll fiiringsOillr:"ttle .:\:o 4ö.
X:u lfJ (i. O. - lkm\'ndigand e för ehcfen fijr knstartillericL
att IJeordra officer niirvara vi< l inskrifningarna inom vissa ia-

:\:o ~l (r. O. son~

]l .

,,
l G.

skrifni ngsområdcn.
::\:o 21 <:. O. - Kapten A. (l. Johansson skall tjilnstgiira i
cxo rci><~kolan fijr att leda anbefalld utbildning;;kurs för pe rso nal vid lot,;vcrkeL.
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30.

1 :J0-1. -

n.

~:o :n U. O. · - Bifall till löjtnant N. O . .T. Walhmitt~ anli:'tllan att under Sl'll1CHtcr fit vistas utrikc~ 1/o- "9 / "·
Jll:o 2<i u. O. - RcsernnHierlöjtnant s .. ). r~bcrg ilkall rrfgå
från p:'ig:'icndc kommendering å logenten hifrrrt_1·gct :-;tock hol m.
N:o :n U. O. -· l<'ijrordna ntle af <mll'iirrlllde i in~krifning~
nilmnrl c r fiir sjömmtshns.

.N:o 28 (L O. - Order ang:lende afsltltning af p<~g:'tcntlr• ar·
bets~u· yid sjökrig.-;hiigskolan.
"':o :l() (L o. - .\ng. tilldel<tntle ar H\'ärtlsmctlalj :h lll:111 Rkap.
~-o 34 <f. O. ·- Ort l ('J' ang:Tcnde lJCRt ritland et af bd att n'ittgar
inom n1ari 11 i n tenden tnrldiren.
Jll:o 3t; <r. O. · ·- :\larinliLkarn e af 2:a gTadcn :\la1TtlH och l·'d·
länder s kola tillhöra RtocklwlntR Btation.
~:o el!:! U. O. - Order angttende inkall <>lsc af nattans ,·iirn·
pliktige för fullgörande af föreskrifna iifningar.
N:o ~() t:. O. - En nudcrofftcer och en untlcroff·[ cl'rskorpral
af nutskiniststat stiLlles till marinförvaltning<>ns förfogande fiir
profning oeh mätning a[ [t ngpannetniJ or .
N:o ~:2 n. O. - :\Lariningcnjör '1'11. ~ystcdt Rtiillf'H till ma ·
rinfiin·altninge ns förfogande fiir atL nilrvara 1·it1 \'iHsa proE·
skjutning:<r mot pan sarpl:h ; mariningenjör ll. .'l.kcnttark ,;kall
uppeltålla dl~nncs liirareltefaLtnin\; i nnderhefill~~kolan.
N:o fJU G. O. - Bifall ti!Jrr~cn· und. ·liijt.nant "\. 'l'liorman.~ anlt:U
hm om :2 ttn-< utrikc~ tjiin stlcdi;.dwt fiir sjöffl.rt.
non i IIJ:lrinöfn: rint c ntlcntcn s exped ition
N:o 51 <r. O. tjänstgörande marininte nd enten skall jiillll·iLI tjänstglira i ma·
r i n fön·alln ing eu~ i n LcndL'Jl t al'c le ln in g.
~:o fi:2 <l. O. - Hcscrvliijtnant .T. c:. llerg~lröm inkallaR till
Ljän~tgiirin g å ~tockholn1s titation und e r ytterligare ott år.
~:o 55 <l. O. - KoltlJncntlering rlf lilkarc till Litril•ll' :U in·
sk rifnin gtiniLnmde r för sjiiJnanslw:; under inne\·amtHIC ar.
~:o ilö t:. O. - Fasl.';tililelsc af ritning till 1:2 cn1. ha!rpan·
sargranat :\l jU:l mctl kapp.
Ko 57 U. O. - Tillsti'uttl fiir flaggnndcr orficcr J ,untlstedt och
l:a !dass Hjömanuen viu H:e matroskontpanict K:o H llalill> crg
att af styrelsen för stiltl<>rnas all1niinna lmlmlstotlsbolag omoL·
tagn. belöningar för :"11lagalagd rasklil't oc:h r ådighet virl diLm·
pan1lct a[ :"tlskilliga eldsv:'idur.
N:o GO U. O. - KnmJHCndering a[ liirare i marinintcndent·
skolan.
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X o Gl U. O.
reparation .
N:o G3 G. U. -

~~ngkranp rtunen N:o 2 ska ll förbggrr,; mHlor
l(ommcndering af offleerare att närrara vid

l:. O. 1:JO.J.
Ramma ntriitlcn

m.

al' inskrifning;miimtllkr

l'iir vissa rnlll'öringH ·

on1råclen.
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X:o r;~ G. O. -

Tilliigg till instrnktion rörande ntförn.nd ct af

yj:o:;;--;a hafsnn,ler~<Jkningar.

,,

D.

:\:o (j;) U. O. - ' l'ill~l[tntl för rcsen·nnderlöjtnnnt l r. F. \\'.
:\femlin g aLl. emottaga oclt bilra Kongo ·:-;latc n~ tjiLnstelecken,
I'Etuilo tlo st'rvicc.
~:o tiH n. O. -- Komm0ntlcring af liLimrc till hitr;ttlt• :"tl in ·
sk rifnin g:-miill liHiL'r fijr sjiitnanshns ino1n <:iitclJorgs sjii rull ·
I"{Jri ng:-~on1 rtt< !c.
Xo 7:2 ( :. <l. -- lnkaliL•I~ o af r cso rvoflt ce raro fiir fnllgiirandc
:tf dotn :Tiigg·ande prakti~k tjilnstgiiring o~.:lt ropctitionsiifJting.
Order riiranrle rustuiJtg m. m. af :hdH sjii·
::\:o 7:; 1:. O.
tniltn in gscx 1JC'd itionor.
::\:o 7l <;_ O. - .\ng:"tentiC' nppgifter, so1n H kola afgifya;; al'
tle officl'l'ftrl', Rem skr,Ja niln·ara vi<l N:lll\JnantriLtlen af inskrif·
ning:-;nilll1Jllil-rna för rullfiiringsomr:\den.
.\':o 77 Cf. O. - Bifall till flnggnndcroffit'L'r c n Olandcrs anlt[tllan 0111 r; m[u,aden; tjäJl:-;tl l'lliglt ct fiir tjlinstgiiring å Aln·altam
Ity, l berg.

(i.
~-

10.

Il.
12.

,,
J:l.

:\:o 7S <:. O. - Bifn.ll till kOJttntcntliirkapt e nc n TI. 1\'rangcls
anltållrrn aLt under tjänsLiedig·ltet [,\ YiHta.~ ntrikes ' 2 , 2 __ ,;a.
:\:o 7D (l. O. - Onil'r n ·rm ntle undcrviHtlingsskyld ig ltd för
lilntrc i vissa iLnmcn i mariuint.ontlcntskolans aRpirantskola.
~:., ~;) ( 1. O. - · Kapten K. \\' este r ;.;kall tillti 1·idar e vara c ltl'i'
['<l :"mgfart.1·get :-;köldmön.
l(omJu cndii rkapt cn a[ 2::t g nul e n Il. Lind ·
~:o H4 U. O. herg ~kall afre~a till .L,pan fiir att följa krig;.;ltilnclelserna un ·
dt•r påg[tendc krig.
lkm.l'lllligantlc för marinfönailningen att
S:o HS U. O. 111akuiPm 1·iHsa hemliga handlingar nch höcker.
Order för Jllarillaltaclt6n <.;.T. Kmak att
~:o Hfl <:. O. afre~a till N:t Petersburg.
~\:o fll <f . O. ··- j\ndrin g af G. O. N:<l 7:2 rörande inkrllle l ~e
a[ rc~crnllldcrlöjtnant Jl. F. \" . .Jlenrling.
:\:o !J:3 ( :. O. - InRtrnktion för ntarin attaehcn kommcn1iiir·
kaptenen a[ :2:a gr. H. Lil\(ll,crg.
Ökning ar antalet und e rofficer;.;korpr::tl f' r [,
~:o !H (i. O. logclllentsl'artyg<>t Rtock ltoln1 i och tör tjilnst gö ring vid hHH
fi\r nnuniJoi'iilsutililclning.
<T. O. - Af vari'~(:hcfcn i CarlRkr0na gjord lteJn:-;tiLl·
.N:o
lan om pan;;arbii.ten Kionls Eiirläg·gandc under rcparn.tion
kan för niLrvaran<lc ej hifallas.
N:o fln G. U. - Kapten (:. Unger s~'all uppch[tlla kowmen ·

m
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18.

l!J.

({, o.

lV.

dörkapten U . Lindb e rg:,: lilrarebefattning vid ~jiik ri g~,.;kolan
nnd or dennes bortvaro.
Kapton C. Leeile ~kall niirvam vit! Ha nl N:o 102 Cr. O. manträdet af v i s~a inskrifningsniin1nder i ,;tiilil' t för kapll'll
A. l'rytz, ~om ptt g ruml af l~lknrob ctyg fn"m denna kollllllCIL
dering afgår.
_\ ngfartygcl f.;köldmön skall nppliiggns.
N:o 103 G. O.
l\:u ]()eJ G. O. - l'an sadxltarna Oden oclt ~iord H:llllL Lorpedb:"ttnrna C.::o J, 79 ocl1 Hl ~kola l"iirliiggaH i l :a hercd:>kitp.
K:n lOG C<. O. -· Angc'\onde uppRilt.LandeL af ordcriifvl'rfiiriii)!;Happarat <"1 pan ~arbi\.to n \\casa.
l\:o lOG (;. O. - Order angäe nd t> u((agning af vilrnplild iga
af malrosaEd e lnin gP n till y rk rsgre n ar, l"iirdclning :l fttrt.yg s:unl

Febr.

22.

20.

ropar:tlionsarheton :l farL_,·g.
N:o ll:l G. O. -- E. o. J;ammarskrii' yar e (\. l"nnden :-<kall
uppehålla regcmcntsintcndl'nl~hefaltningen i't Yaxilolms ktJ:-<(artillerircgemontc lllHll'r o rdinari<.• i11n uhttfvarcnH fr:"mnlru.
"0::o llB G. O. - ;\ndrin g ar (i, O . ..\:o öiJ i 11fHCtJillle p>"t. in kallelse af till fil:-<lningNtj:lnsf yit] tl .,ttan i11><krifna viirnplik tig:t tillltörando (lotlland" inskrifnings< lllll"ttdt'.
:\ [arinliilmren 1•:. 1{. AlqvisL skall JliC'<II'i ilja
N:o 114 <·:. O.
transporlen till Ftu·iisnnd i m·l1 fiir f.jiins1giiri11g vid l<' :"trii.~lllitls

,,

'lelaelwmon t.
X:o llii (-l. O.
J i Rta.
..\":n JJ(j (i. O.
Onlc1· ang!'tt' nde afg:lng af l'XpPdilionPn f iii
F i't rösnnd.
:.fedgil'vaiHll' at i !"lir F:hösLlnd af.~odd kon :\'":o ll7 Cf. O.
tingelit må vid IJl'ilof, li vad 1H' 1riifl'ar tJndcrbcfiLI och manskap,
utbytaR CIIIOt personal af niLrn1:1><t l1 iigrc l'lior liigrr grad.
l'an sarllcLI.t•n Tirftng, t .. rpodkryssaren .laeoh
X:o 11K (1. O.
Bagge Ramt kano nln"tlar na Blcndfl o<·] , ])isa skula Iiirl:lggas i

"

22.

,,

första beredskap.
N:o l Hl (f. O. - lm<Lrnktion fiir <"lwl\•n å kanonh:tLl'n ökagnl
ln:-<trnklion Wr eJ,ufen i't verkstfltl~farl.yget
l\~o 120 (1. O. Ra n.

\".

:\:o 121 U. O. ·- Order om omhonllilgando samt httllan<lc i
horedskap af utredning och proviant tt fartyg o<.:il sjöHl~t
nj ugar.
..\":o U2 (l. O. - :.farin ingenjör A. Eckcnnann ~t:ill os lill ma·
rinförya](ninge n:; förfogande för IJc;;iktning af motor för nn dcrvrtttensh:Ucn l [aj e n.

2:1 .

_·\n<irin ,g af genoraloniN X:o RG i afHoendo
p:l ink:tlll'INt' flt lill l':lstningHtj:ln,;t l'id flottan in~kril'na Yilrnplikti .l!·a.

..\:q l:.'li 11. O. -

:\:IJ

1::!!1 (}. O. -

!'aHtstilllciHo af liiruiJok i liiilso - och Hjuk-

Yard.

öfning.

Onlrr angäendc rustnin"\" af kanonhi1ll' n
K:o lOH (-1-. O. Nkagn l Of· h vorkHtadsfartygcL Han 111. Il. san1t konlllll'IHleri11g
af chdcr o<.:li oflkorare.
N:o lO ~l (:. O. - Bes>Lttningslista fii r lmnonhi'tte n Rlmgul.
?\:o 110 h. O. -- Personal af ku:-<l:trtilleriet all ], i'JilnH i ht• re d tilmp för transpmt lill Fttrö:-<tJn<l.
Order 0111 pctskynda illl et al' vissa anbof:tllda
N:o J l l G. O.

1!104. -

,,

X:o l:} l l r. O. (,a("]JCI11Cllt.

Order om nppsMlandl'L af l <"i't rösuml,; de-

:\:o lJ,) U. O. -

'l'illilgg till <; hofenR '' kanon!J>"tLon f.; Jmgnl

instruktion.

:!!1.

N:o 1·11 <r. O. - fnnevarando ::'tr m:l 1:2 knstartillrriac<piran tl'r antagas, af ],vilka liögHl K 1mi antagn.s till kadetter.
En torpo<lmilNt.aro Ntiillo~ till marinl'örvalt~:u H4- (l. O. ningen:-< fiir[Ogflll<iO fiir öf\'01"\'akandet af visRa arbeten i"t pan sarJ>i'tten :.ranliglietell.
:\:o 151 (1. O. - Order augåe111le nppl:lggning a[ :\ng~lnpamc

J.<. 8.

•>.

"

7.

9.

Ot:lt

T.

~-

Löjtnanten vid kll~lartilleriet .T. \\'ollin
:\:o 1<>2 G. O. K Rndi>org, C. O.
samt nnderlöjtnantc rna diirHtitdeH K
yon HnHcn och U. "' · Claus, so111 enligt förut ntfilnlade (i. O.
erlu1llit tilli\tel,;o alt yjstas utrikes, skola metl npphllf\caJHIO
liiimf d en 14 mar~ in stiilla ,;ig i tjllntitgiiring.
X:o 1l">8 (L O. - Rosnvnnllorllijtnanton l f. F. V. ::\fe mlin g
skall med upphilfvantle a[ l:. O. n:r ~IJ dclta år inHtillla Hi g
i ljänHtgiiri ng den l r; mars.
N:o 11)0 (-f. O. - Order riiramlc uLbildningHlmrHer Wr kuH1 art.illcril'L under instundande HOllllllar.
~:o liil U. O. - Order rörande ku~tartill e ril'ts SOJUIJJaröfningar.
Oflit:orare, HOlll för sommarens öfningar
:;:;; :u l G:l U. O. Htilllati till t:licfen,; l'lir kuHtartilloriet förfogande.
X:o 1Gi3 <L O. - J\ledgifvamlo för i (-T. O. n:o 104:1 sistl id et
i't r nHnmd personal att för ytte rligare S tlagar tj:in,:tgöra i

•·hofens fiir kustartilleriet stab.
N:o lfi'l <+. O. Hogemontsintcndcnton U. Ull"f sUlllc~ till marinfön':tllningen~ förfogande för liandliiggning af viti~a wglc menlari~ka !JeHlilmm ol:>er.
Ko lG:'> U. O. - Tillsti'm<l för kaptenen C. C. A. Falleniu:;

G. O. HJO±. -

:\Jan;

D.

10.

11.

14.

,,

15.

lG.

17.
18.
22.

"

,

Yl.

att under tjänstlcclighet för hälsans vårdande vistas utri·
kes 16 mars - 1G april.
Order angående verkstadsfartyget Hans
:K:o 1G7 G. O. ·gång till F~Lrö:ound.
:S:o lG8 <..i-. O. - :\[ink:1belbåten I"ägg ut ~ka ll hållas rustad
från och med den 10 marR.
N:o 169 G. O. ·- Order rörande förandet af tubjournnJ samt
upphMvande af kap. Il[ af BestämmeJRor för torpedmateri elens handhafvande ombord m. m.
:S:o 17-1 G. O. - Order rörande marinltikarestipencliaten J.
F. Johanssons tjänstgöring vid CarlHkrona kustartillerirege·
mente samt rörande bes tridandet af undervisning i llälso· och
förbands lära vid Fårösunds detachement.
K:o l 75 <..+. O. - Regementsintendenten (i-. Ulff skall under
ytte rli gare 8 dagar stå till marinförvaltningens förfogande .
N:o 17G G. O. - Af värnpli k tiga, som ti llhöra sjömanshus
och som a[ inskrif ningsnämncl eller sjöru llföringsomn\desbefiLlhafvarc inskrif1·its utan att tillde las bären eller lloLtan,
skall icke någon tilld elas tjänst virl flottan.
K:o 181 G. O. - Order rörande marinläkarestipendiaten C.
G. Boströms tjänstgöring vid Vaxholms kustartilleriregemente.
~:o 182 G. O. - Komn1e1Hlörkapten J. G. Ekelund skall af·
rcsfl till Köpenhamn för inhämtande af känned om om tor·
pedmaterielens handharvande m. m.
N:o 184 G. O. - .Fastställelse af ritning till 21 cm. haHpRn·
sargranat :.\I/03 med kapp.
l'\:o 185 G. O. - Kanonbåten SvenskRunds expedition skall
uppböra och kanonbåten [ttervända till Carlskrona.
N:o 18G O. O. - Verkstadsfartyget skall afmstas och förläg·
gas i J :a beredskap.
.K:o 187 G. O. - Kommendering af marinintenclente r till vissa
befattningar vid Htockl,olms station.
.K:o 1!)2 U. O. - Order rörande ammunition, som nnd e r kust·
artilleriets öfuingar må förbmkas.
K:o 103 G. O. - Vid li'{trösund förut tjänstgörande pe rsonal
skall ingå i .Fårös und s kustartilleric.lctachement.
K:o 1!J4 G. O. - Korve tton Saga skall efter undergången in·
spe ktion förlliggas i 1:a beredskap.
X:o 105 (!. O. -- Order om afpoll ettering af extra kadetter
och kad ettofficerare från korvetten f-Jaga.
S:o l 8ij G. O. - Tilh;L[tntl för stats rådet A. A. L. l'alanc.lcr
att hiira honom tilldela<lt storkm·H a[ danHka Danncbrog;:;·
orden.

G. O. 190±. l\! ars

VII.

N:o 197 lo. O. - Kapton A. H. Gisiko ställes till marinCör·
va ltningeiiS förfogande [ör att bitrrlcla vid ö[venakandct af
vissa inredningsarboten å under byggnad varande torpetlhå·
lon Kap e lla.
N:o 19i:i G. O. - Kapton en K. Rosensvllrd ställ es till marin·
" fUn' :11 t n ingens fö rfogande för besiktning Rf torpeder.
X:o Elf! <+. O. - H e~e rvlöjtnante n T. J\l eye r inkallas för )"t·
te rlig-Rre ett tu· rrtu1 och med l maj.
:S:o :!Ocl U. O. - Rese rvu nd erlöjtnanten V. I-Jansson inkallas
[ör gcno rn gilcnde af rep etitionsöfning.
2!i. -:\:o 205 U. O. - Kurserna Cör 2:c oeh 3:c kl a~s sjömlin yicl
exe rcisskolan i Stockholm m:1 upphöra före utgången af mars
tnånad.
X:o 208 (i. O. - BifnJl till konnnendörkaptcnen l-T. JJ. La2~.
gcrcrant"- anhållan att und er tjänstledigiLet få vistas utrikes
2f! tnars-4 april.
N:o 210 G. O. - Konteramiralen J. lHigg skall afresa till
Carl~krona för inspektion af korvetten Saga.
:!!J. S:o 212 G. O. - Bifall till kaptonen W. Gibsons anhållan
0111 tre månad er,; tjlins tl edighct.
X:o 213 G. O. - Order rörande fartygsrustningar för som·
marens öfningar.
-:\:o 21± G. O. - Kommcndoriug af bögsto befälhafvarc, di·
yisions· och afdclningschcfcr.
:S:o 215 (i-. O. - Kommond ering af fRrtyg~chefc r och sckon·
der i't till rus tning anl.JefaJJLJa fartyg.
X:o 2Hi Cf. O. - Kommondering af offtcorare å llito.
N:o 217 (,. O. - Orde r 0111 tiderna för befä lstecknens his·
sande oc;lt inmönstring m. m .
~:o 21~ G. O. ·- Komm emlcring a[ staber hos hög~:< te befäl·
harvaren o c; !t di yisionschdcn för kus teskaderus and ra c.l i Y i·
sion.
-:\:o 21Q U . O. - Order rörande vis;;a bc;,ältningsli::;tor und er
SOI1lll1arew; iif11inga r.
i\:o 220 (:. O. - Order rörande anorlinandeL a[ vis~a skolor
omhorLI und er somtnarens öfningar.
i\:o 221 c:. O. - Kusteskade rns indelning i dtvi;;ioner.
" .:\:o 222 <:. O. - Ord er röra])(le fullgörantlct af anbcfalill
rcp et.itionsö[ning för rese rvunderlöjtnant l r. }'. \' . .i\ lcudillg.
30. N:o 223 G. O. - Omplacering af marininte ndenter å statio·
norna.
X:o 224 G . O. ·- Angående utlåning af t1'å G,ii mm. automa·
tiska kulsprutor :'.I/1900 till infanteriskjutskolfln å Rosen;·
borg.

2~.
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YIIJ.

K:o :.!25 CT. O. - Logemen tsfarty gen af C" lm pman oc h Stoekholm tilldelad e ång~lupar m:"t a n yiintla~ yitl nlin ~pärmingarna
C. S. oc h C. W. tutd e r reparation al' Ctngsl upam e Jl:l' :l oeh 3 .
N:o :!:.!G (i. O. - faHtHWII e iHe rr( l'iird e lning ~ho k fiir pan~ar 
L}ttame 'l'hon!On och ' l'irJ1n g.
N:o 23 1 U. U. - Korrll rWtHlu rin g al' rrr a r ir tin tl:ndu n t till IJi triitle åt regelli e n [Hi n tend e n k n v id \'a x lr ul ll tH k l1 Hiartilleriregemenlc.
K:o :.!32 (\. O.
On!Lor ang:"tent!c expeditiun nr ud Yt•rk~ladsfartyget ]{;ut t ill Fa rii;mncl.
:N:o 2:)1 <i. O. - Bifall till kapte n <i. [j ngc rs anlmllan om
utrik es tjllnstl eiliglt et 10 - :.!7 ap ril.
N:o 23:J < :. O. - BcsUi mm clser l'ör uflil'cramcs yaklgöring
ombo rd .
N:o 23G (i . O. -- Löjtnrtnt C. F. Tanr111 s kall und e r augifvcn
tid tj änstgiira vid mi nd e pa r tcmentet i Nlul'k lt ulm .
K:o 237 (1. O. - Bc~tä rnm elsc r om k umn t(' tHl Prin gen al' hesättJJin g å 1· i .~~a torp edhålar sam t att lor·p ct!I J>Ua m a 11 :ri H 5
och 7 skolrt tillltiira Cm· lskron a ~la ti ou oc: lt n:ri ::; <iD, 7 1 odt
73 8 tockltulms s tation.
:\:o 2:;::; G. O. - Löjtnant A. E. 'l',l'd<'·n ~!H lic::; l'iir an g ihc n
tic! till chefens för fl ottan;; HtaJJ förfogamle fö r siir,.;kildL upp-

,\ pril
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April

J korve tte n Frejas batte ri s kall be redas
l\:o 257 c:. O. mcssu try mm e l'ö r :HJ kadette r.
l' m;tställclsc a( ä ndrin ga r och til.lii.gg u:r l
:\:o 2iifi ('". O. till skjntin s trnkLiun Wr rl ottan , L
N:o 25D (i. O. - Far! ygs intC'ndcntc rnrt å pan sa rb>tLarn c Od e n
("''' 'l'appc rlt C' t L·ll ;;koh fö r förberedande nmtrtin g..;a rbeto n in ;;tiilla sig i l'a rl ~k ro n a d e n Vi april.
Ord e r rörand e besiktning a ( lorpc diJ:Uen
K:u 2< iO <i. O.
K a p eli a.
N:o 2ii~ ll . ( ), - l' laccrin g i'L stationer a r i ~:<jö kri gs ll ög~ Jm
l:tn tj lin;;tgö rand o o fli c:c ra re.
Jnkall ni n g a( of l:i cc rare .,fLe r afs lutacl kms
l\:u :!li:l U . O.
Y id ~j ök rigshii g~ k o lan .

"

,,

drag.
~:o 239

<+. O. - :~nclrin gar i bcsättning,.;l isto rn a [iir öf nin g,.;s k e ppet Jarramas, öfningsb ri ggcn ('ladan och panHarhttlen
Tirilng.
2. ~:o 241 U. O. -- Bestä mmelser för a nonlnrtnd et af ~ kolor
omb ord för kadettemus praktiska öfnin gar.
N:o 242 (i. O. - l\eyiiringsafdelningen s farlyl!· ~ l<o la förlhg" gas i't Ca rl s krona redd för uttagand e af d cvialilln .
5. .N:o 245 l1. O . - Fast ställelse af iirulrin ga r oc l1 lilliigg till
a r Liller icxerei s r cgleme nle för flottan s fartyg.
K:o 2J7 G. O. -- Order fi)r kapten en O. L \'IJeck aLL afre:;a
till S:t PeteTHlmrg [ör aLt ,.:ederUJ era fö lja r~·sk[l fiollans operation e r uneler pågåend e kri g.
G. K":o 2-±9 G. O. - Jn struktion för kapten O. Lybeck nnd e r
förutnämnd kommendering.
7. .N:o 252 (~ . O. -- :-lamtliga r eseryofflccrsa::;piraul cr, ~01 11 l'ör
närvarande genomgit utbihlningskms, skola utbild as l'ii r :;kop ps·
tjänst.
N:o 25<3 G. O. - Kom m ende rin g af civ1l mi liULr personal af
officers vllrd ighcL å till rns tning anbefallda fartyg.
7. N:o 254 C\. O. - K ommend e ring af bdiLl fö r signalskola å
stationen samt r ek r ytk urs för minörer.

8.

"

,,

Il.

N:u ](j;j (}. O. -- l) il'all till kapte nen C . .\. Il. \'irgi n R an kUlan om tre nn1nad c rs tj iin ;; tl edigl,et från oc l1 m ed d e n H

april.
~Ltrinliikaron O. 'l'. J Ini L ::; lmll tj ä nstgöra
:\:o 2 ii i'i (i. O.
y id S tockh ul n1 R ;;lat io n i stä ll e t för i1 1Rjuknad e marinlflkarc n
1\.. <\. \\' idslrand .
Ko :26tl U. O. - · l ' ppr<Ugn in ga r a( yissa konJrll e nclcringar fr å n
Ol'lr m e d l oktober.
0111plat:cring af office rare fr. o. 111. l
.:\:o :!<iD (~. O. ok tober.
:\:n 270 G. O. -- Bifall Lill resen·nml e rlöjtnant Ko rd :; trönt ::;
anhållan om tre i't n; tjäusL!odigbet för sj öfa rt.
N:o 27:! U. O. - O rd e r rörand e k adettofficer a res oc lt kadette rs in stiillo lse i't res pc ktil'e frtrtyg.
N:o 273 c:. O. -- Ord e r römnde förhgg nin g a( korve tte ma
Freja ncb Nagn, k nn onb:Harnc Y c nland e, Hol:l ocl1 IJisa s amt
i'tngfar<~·get Nki ildmön , konmtendcring af chd Ol' h ofJi cc rarC'
ii J)is:L RIUllt e lt c f i'L Nköldm ö rl.
K o niiU L'IJClo rin g af ofliecrarc fr ån ue h m ed
l J. X o :!H:l (,, (l,
l. o kt ober.
O rtl e r r ö r a nd e p c r so nrtl fr i'lll kus tartille r iet,
~:o 2Si3 U. O.
::;om stillleR till yarl'Rc.;hefew; i i-itoc kh o lm förfogand e för ladd ning a( min o r.
ln stru kti on för högsle !Jefälha(v:uen för
:\:o 2KJ G. O. ku~tes ka,l e rn.

:\ :o :!::l5 CT. O. - ln Rt rnktion fiir atd e lnin g~c h e fe n för C[l r! ,;1< rona torpeclskoleafcl c lni ng .
N":o 2SG G. O. - J nst ruk tion för afcl e lnin gsch cfe n för Stockli! >lm s to rp ecbkolca l:tloln in g .
:\:o 28 7 (i. O. - Jn ~L ruktion för ehefe ma :"1 torpedb:"ttarne
n:ris 7 och G9.

G. O. 190-1. -
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X.

X:o 288 (-; , O. - ln 8truktion för eh efe m a il torpedbåtarna
n :ri « ö, 7l ocl• 73.
N:o 2R!J G. O. ·- \ ' crkstadsfartnict Ra n ska ll afn oönstras o~h
förläggaR i Wrsta bercdskrtp.
N:o 2:10 li. O. - A Il oni.inna Leslämm else r i afseend e ptt silkorhe tspi ketcrna.
15. N:o :!91 G. O. -·· Marinintendenten R Thörn s kall Ljtin:;tgiira
såsom hirarc vid marinintendentskolan i sUil lot för lllarininionJenten G. ~ 1. Stangonbcrg.
X:o :292 G. O. - \'issa båtar tillh iirnndo mi nspii rrn inga rn e H.
H . och 1\r. R. må utlånas till handmine fartyget (rn n lo il d under dess ftnbofallcla expedition .
16. i\:o 297 <T. O. - Ord er rö rrmdo torpedbåte n Kapelias föran de till Carl skrona, kommende rin g af chef m. m.
N:o 298 G. O. - Instruktion för chefen,\ torpeclh[tlcn Kapell a.
:'\:o 289 G. O. - Andringar af vissa gen om G. O. n:o 21(i
" gjorda officerskomn•onderingar.
N:o :300 G. O. - ":\ ndring ftf genom G. O. JJ :o 73 anbefal ld a
sjöm ätn i JJ gsex p ed itioncr.
N: o 301 (,_ O. -- Ilesenlöjtnant F. \'. K y lberg.q (jans tgö rin g
Rkall med ingången af maj månad upphöm.
K:o 302 n. O. - Instruktion fö r cl• efen å pansarbåten Tirfin g.
X:o 303 (·0. O. - FastställelEe af iinclringa r och Lilliigg till
skjuti ustn1 kti on III, torped.
18. K:o 304 G. O. - Kommomlering af 5 hom bl:\sarc ntöfver
besätt.ningslis!an [t pftnsarbåtcn ;\ ran.
;\nclringar i skjulin~t rukti o n J, ar t.ill cri ,
N:o 305 t-i. O. samt besUinJJnoJscr rörand e ammunition vid in skjLJtnin gsöfningar fttt nnd e r insLlll;dand e somnm r till iimpas.
N:o 30G G. O. -- Bcstilmn• olsc r rOrand e mat eri e l, su lll å kn steskadem s kall pröfvaH.
,\n d rin ga r i program för kadett:-< ulbi Id n ing
N :o 307 Ci. O.
vid kuHtarti Jlorict.
K:o 3 10 G. O. -- Kapten en .A. 11. (lisiko Ol' h [(J rpcdi ngcnj ören J. "\.. F. A rseni us ~ko l a fUr siirskildt uppdrag s !ii! las till
marin fö rval tn in gom; förfogande.
K:o 3 11 <.-i. O. - Tre kadetter v id k n;;tar ti ll c ri ct sko la embarkera å pansariJ<Hcn Kiord; kapten A. li-. a[ Klerckcr ~ka ll
leda deras öfninga r m. m.
19. .i'\:o 31:2 G. O. - O rd er rörand e försök att npprd gnistsignalförbindelse mell an Osca r-F red riksbo rg oc h Få rösnncl.
20. K:o 318 <.+. O. ·- Angåo nd o anviimlftnLlo af lll inkab olbåten
G. E. fö r npprätthållanclc: af nödig sjöfö rbindelse för Elfsborgs kustar tilleridetachemeut,

JJ.
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20 . :'\:o 319 G. O.

XL

In strukti on för chefen å lmnonb[ttcn R\·cnsksund.
;\ntlrad sa mlingsplats i fredstid för till
23. N:o 3:!7 G. O. fti.stningstjiinst in skrifna värnpliktigrt tillhömnd o vissa rullfii·
rin gso m delen.
N:o 32R C~. O. -· Ord er römncle bpton en JI. CO. ?IL \\'mngels afresft till :\"o r ra Amcrikrt.
N:o 'l:29 G. O. -· Bostiimmelsor oc h program J:ör kad etts vi d
kustartill eri et utbildning å flottans fartyg.
K:o 3:30 G. O. - I3ifall till kommendörlmptcn II. (i. af S il lens ank\lla n om utrik es tjänstlellighet l oktober 190-1 -- 1
april l~J05.
:'\:o 331 CT. O. - Till~tånd för kad ettund eroffi ce ren Ny dahl
att efter gonomg:\n gcn kustartilleriofficersexamen bära unclerlöjtnants uniform.
:\':o H32 G. O. - KommcmWrkrtpton G. O. .i\J. af Ugglas skall
umler angifvon t i<l dc:ltftga i fältöfningftr för officerare ftf alla
vapen inom YI arm efö n.l elningen.
Kaptenen G. H . Björkman inkallas till
27. :\:o 3H5 G. O. tjänstgö rin g å Ca rl ~ kr ona station.
"\ fslag å rese rvund erlöjtnant C. H . \\'.
N:o ;)3li G . O. \Vöhlers anl+å llan 0111 inkall else.
:\':o 337 Re,;crvnnderlöjtnant K . P. Kullander skall fö r siir~:< kilrlt uppclmg tjän stgö ra i (l ottan s stftb.
:'\:o 3H9 C~. O. - Order rörand e kapten en J. A. Ecbtröms
tjänstgöring i flottans stab.
K:o 3-10 G. O. - 'l'olf kadettaspiranter vid kuRtrtrtillcriet sko la
emhark cm å korvetto n Freja; kapten en L . Ake rhi elm s kall
ntöfva närmaste till sy nen öfve r d em ombord.
:\':o 3-11 G. O. - Placering af marinin genj ören Lindbec k å
Carl skrona station .
1\:o 3-1:2 C~. O. - Logcmcntsfrtrtyget H L skall tilldelas verk·
stadsfartyget Ban und er dess anbefal ld a exped itio n.
?\:o 134;} G. O. - A fd elnin gschefen för skeppsgosscafdelnin" gen slmll hissa ~itt hofillstockcn Yid tid, som framde les bestäm mes.
:\:o D44 G. O. - Instruktion fö r afclelningscheJon [ör s kepps·
" gosseafdcl ni n gen .
Instrukti on för cheferna t"t skoppsgossciar~:o 345 G. O. " tygcn Najaden, Jarran1as o~h Ghulan.
N:o 3J tj G. O. - Instruktion för ehofon tt k or vette n Freja.
30. N:o 351 G. O. - Fö rslag t ill Htrå lkastarein st rukti on för nottam; fartyg skall innevaranL1C {o r til himp as tt k nstcskadom.
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.l'l:o 362 G. O. - Bemyndigande fdr cl1cfcn för YaxholnJ.''
kutitartillcrirogcmcniP at t ställa on offieL·r til l fijrfogan tlc f< i r
afprofning af orclcrijfvcr[öringsappamt.
N:o 35;1 U. O. - :\lcdgifl·aJule för forth e fiilhafl'arn P ii \' iiHlra
lHi~tholmon och O~carHI"lirnsliniorna att till svidan' haf1·a ~ina
lJostäd er il annan o rt inom C:nl~krona fiiHtning.
::\:o 36 '~ (l. O. - ,\ngttt•n•lo utarhct rmdet af Eiirslng till i>esti.i nJill Clsor fii r handhafvan<l o af flottans C' lektriska st dlkastare.
;\:o 305 (i. O. -- ;\n<lri ngar i vis~a kurse r nmlcr inncv:u-rmd e års lorpcdskolor.
N:o 3G3 (l. O. - Fr\f;tsliillolse af •'l 'orpcdcxcrci~rogil'mc nl o
för fiottans fartyg.
N:u 3fi4- (f. O. - Chefsfrutyget llrott skal l den l j11ni Yara
fiirlagdt i l :a beredskap; kommenrlering af cl1of och ofrice r!lre.
Order rönw<le expedition m e<l [mgfart_,·gct
:'\:o iJ(j5 (1. O.
Karc.
X:o :J ti (j 0<. O. -- Konm1cndörkaptencn C. (l. Fl a ch skall vara
stallschef vi<l befiilhafvandc amiralonR kon1mendantstalJ.
;\:o 3fi7 (.i. O. - Löjtnant Ci. \\". :\lagnuHsnn ;,;kall niirvara
vid maskineriets insättning i tmd ervattcns.båten Haj e n.
;\:o 372 (i. O. - J3ifall till öfvortito K. \'. \"irgin;; anh:'lllan
om tj>lnstledighet 7 --1;1 J n aj.
N:o 373 G. O. - Kommendörkaptenen 1•'. J\[. Peynm ~kall
fråntrildn, Hin befattning som chef för l"örsla cltlarckOill]l:J.niet
under d o tider han af stations!Jefälhafyaren kommenderas att
uppehålla befattningen som ~tabRc:hef i be fiLlhafl·antlo ami mlents komtnendant::;tab.
N:o 374, U. O. -- Tilbt-:'tnd för ryskft lllarinattachon prins
Dolgorouky att bosöka (],Jttans varf.
Tillsttutd fiir chefen :\ kanonbåten .IJfhiJ,l
~:o i375 (1. O. att m eLltaga en pRssagorarc .
Bitflll till kflmremren J. K Lagorlwlms
X:o 376 G. O. anhållan att umlcr ~CIIlOHlor till och mod den 27 maj H vistas ntrik eH.
Bifall till k:wwe rarc n J. E. Lagorltoin1R
~:o 380 (r. O.
anhållan att nnder tj;lnstl edigh ot till och med don 27 juli
vistas utrikes.
N:o 381 G . O. - :\[ateriol, ,;om fi\r Hprllngningsiifningar m[t
å kustoRkadorn förbrnka,.; .
.N:o ilH2 C+. O. - Mate ri e l, ROm fiir Rprllngning,.;iifningar m:"t
å signalskolan i CarlHkrona fijrlJrnkaH.

!\la j

N:n 385 G. O. - Bifall till marinintonåcnton af 2:a gra1lon
R T. Nilsmans anhållan att under semeste r få vistas utrikes.
N:o 3HG C+. O. - Kommondering af en underofficer och on
und e roffice rskorpral vid mas kiniststaten för profning och mlltning af ångpannetuber vid Fagersta bruk.
N:o 387 U. O. ·- Bemyndigande för chefen för kustmtillc·
riat att intill don l nästkommando november låta priifva nytt
försl:tg till artillorioxorcisreglomcnte för kustartilleriet.
:-;r:o RSS l+. O. - Kommendering af fartygslä~mre och fartygRintomlont å chefsfar tyget Drott.
19. N:o 389 G-. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Il. G. Malmharg ~Uillos till ehofons för Vaxholms ku~tartilleriregemomo
[iirfogmHlo för kommondering till kustartilleriets skjntskol:l..
:20. ~:u 3~JO n. O. - Bifall till konteramiral C. A. l\1. Hjnlhalll·
mars anhållan om sex veckors tjänstlodigltot för hälsans vår-

18.

dande 10 /G-" /•.
N:o 391 ti. O. -

Bemyndigande att vid upprättalHle af in·
göra 1lo afvikolser, som pröfvas Himpliga,
samt order att inkomma med förslag till nytt formuliir fiir
t<agda rapport.
N:o 39G G. O. - Afclelnin g"cltefen för skoppsgosseafdolnin gon skall hissa Ritt befäl~tocken don 28 maj.
.N:o 89H (+. O. - Bemyndigande för var[~chc[on i blockilolm
att såsom lån [ör signalskolans i Carlsln·ona öfningar ntlämna
skiirg,'lnlstolefonlmbel afsedel för 3:e klass pam;arbåtar.
K:o 3aD G. O. -- Orde r röra]l(lo afsiindandet till Btockl 1olm
ar omkring 30 vid Carlskrona Stfltion tjilnstgörantle vlirnplik·
spoktion~mpportor

:?l.

tiga.

24.

25.

"
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X:o 401 G. O. - Order rörande antagning af marinintemlcnlsolever och a~pirante r.
::\':o 402 C'r. O. - Onlor rörande inspektion ocb födliggning
a[ torped~koleafLlclningens fartyg.
?-;":o 403 C'r . O. - Rustning af långrosefartyg och Yinterbåt;
kommendering af chef och off-icerare, samt ändring af bcsiittning~listan å kanonbåten l';vcnsksnnd.
N:o 40± G. O. - Placering af 4 löjtnanter ~~ Stockbolms sta·
tion.
N:o 40G G. O. - Jagm·cn l\lode skall den 28 ligga vid Rallsjöbaden till cltc[ons för sjöförsvarsdepa rtementet förfogande.
N:o 407 G. O. - Order rörand e benämning af bofästnmgarna
vid Göta älfs mynning och vid .Färösnml.
::"J:o 40ti G. O. - T\..omm.-ka plcnon C. P:sen Rosensvlinl skall
mod utgången af Hoptemhor frånträda befattningen som ch ef
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för underofficers- och HjömanRkåroma; kommendiirkapt on on
S. von Kono11· skall don 1 oktobe r ti llträda sagda befattning.
Xo 410 G. O. -- Kommendering af marinintendenter till
tjiinstgö rin g å stationerna fdm don 1 oktober.
:\:o 412 G. (' . - Bifall till komm endören J. \ ' . L . Sidn orf'
anh ållan om utri':.os tj>LI;stlodighot 1/,_u /s.
N:o ,Jl B G. O. -- Hi fall till kaptenen A. G. Wibonm anliålln.n
att nnd cr tjänstled ighet få ylstas utrike;;.
K:o 4lii G. O. - Order rörande marinläkaron I. Torgorsrund;;
tjänstgörin g Yid Carl,;krona Htatio n.
~:o 417 G . O. Tillstånd fö r finska under::;åten stallsläkaron
Spoof att för arkiv::;tudier äga tillträde till flottan s varE i
Stockholm.
N:o 419 G. O. - Kommendering a[ löjtn anten G. Rubenson
till genomgåonde af kurs vid Rosorsbergs skj ut::;k ola.
K:o 42:2 G. O. -- .l\Iarinläkaren E. S. Segorstoclt skal l tj:lnstgöra vid Vaxholms knstartill erirogomente.
N:o 423 G. O. - Order rörand e expedition mod ång[mt_ygot
Karo för utläggand e a[ telefonlm!Jol m ellan ::\änmdö Of'h
ln g:arö.
N:o 4-25 G. O. - Ändrad instrukti on för chefen :''t korvetton
Freja.
:\:o 428 G. O. - Med ändring aE förnt utfänla(l go noralonlo r
skall chefen å kanonbåten Disa hi ssa sitt befälstoekon <lon
30 jnni och inmönstras elen 4 juli.
N:o 43 1 G. O. - Öfvorste O. L. Beckman sbilles till chefens
för knstartilleriet förfogande i och för vissa förarboten för
årets ~kjutskoht.
:\:o 432 G. O. -- Bifftl! till beväringgmanneu n:r F 7 " '/ ,sor,
Ecl grons anh ållan om 28 dagars tjänstledighet.
N:o 433 G. O. ~ Fa~tställ ol::;e af ri tningar till :!4 cm. k. M/04
i ~jiilfsänkando vall-lavottago och af 15 cm . s. s. k. J\l jCJ3 n
för 15 cm. torn lavettage .l\I/03 af~ed da för Älf'sborgs fästn ing.
~:o 434 G. O. Medgifvande att Yid skeonde tillverkning
tilläta erforderliga mimlre afvik el~cr frå n förutnilmnda ri t-
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N:o 4B5 G. O. - Bo:;tämmolser för kusteskaderns gång till
stati onerna i och för ombyte af besiittningar m . m.
N:o 43G G. O. - Order rörande kanonbåten Urrl s och torpcdbåten n:r 3 ställande till chefens å korvetten ~Freja förfogande för kadetternas öfnin gar.
N:o 437 G. O. - Ord er rörand e rustning af 8 l:a och 8 ~:a
klass torpedbåtar samt lm:;ernfa rtyget Eugonio.

"
,,

u.

XV.

N:o 438 G. O. ~~ Bosättningslist; för kasernfartyget En genie.
;\:o 439 G. O. - Kommendering af chefe r å till rn stni 11g anbofftllcla fartyg.
N:o 440 G. O. - Tid för beffilstecknens hissand e å till nmtning anbo[allcla fartyg.
t
N:o 441 G. O. - Kommonderi1•~ af officerare :l till rm<tnin g
anbefallda fa rtyg.
Ko 442 G. O. - Bestämm elser för utbildning af till sjötjiinst
inskrifna Yiirnpliktiga.
:\:o 4-±:3 G. O. - Heservnnclorlöjtn ant A. G. H. Gillqvi:;t inkallaH till tjänstgöring från oclt mod l oktober m od plaeo ring
å Carlskrona station.
N:o ,144 C.* . O. -- Uppsägni ngar oc h k ommond eringar tilhwidarc af offleerare såso111 adjutant hos varfschcEen och H[tHom
torpedofficer i Stockh olm samt i flottans stab.
N:o 445 G. O. - Arskom momleringar a[ officerare.
N:o 44() G. O. - Kommendering af officerare till allmänna
knr~on vid sjökrigshögskolan .
N:o 447 G. O. ~ K om m enderin g af officerare 1ill gymnaRtiska centralinstitutct.
N:o 450 G. O. - Ökning af korvetten Frajas bosättningRlista
Wr on kortare tid mod H lwrnblåsare.
;\:o 451 G. O. - Bestiimmelsor fö r transport a[ fisk are fr tm
viHsa platser i Blekinge och Rk[tno till fiskoriutst:ill n ingon i
i\larstrand ::;am t deras åte rförande däri från .
N:o 452 G. O. - Bestämmelser rörand e marsc hbefäl för dc
vilrnpliktigos h emtransport.
N:o 45B U. O. - Arslag å ansökningar från und erlöjtnanterna
\\' ibom, Carlsson-Fevroll, Ostorman och Tiseli us att få genomgå k'~rs vid gymnastiska centralinstitutet samt från resorvnml erlöjtnanterna Bergendal och Kullamler att b lifya inkallade till tjänstgöring.
"X:o 454 G. O. - Afslag :''t an~ökni n gar från löjtnant \Vennor·
ström och underlöjtnant \Yahlman att få genomgå kurs vi<l
tekniska högskolan, från löjtnanternft Larsen oc h \\'allenius
sam t nmlorlöjtnant Rubenson att Ht gen u m gå kurs vi<l sjökrigshögt>kolan samt från underlöjtnant Tengstedt att få goo-å kms vid <>".)'rnnastiska eentm!in stitu tet.
N:o 457 G.
~ Kapten H. O. .F. Gylden skall intill elen l
oktober tjiin stgöra i 11-larinförval tn ingen och kapten E. G. D.
:\Jn:chel skall under tiden uppehålla han s hefattnin!:( som förost[mdaro för t>jiiinstrnmont- och sjökartefö rråd et.
N:o 458 G. O. - Uniformsbostiimm el;;or för kustartilleriets
civilmili hira perHonal.

O.

G. O. 1904. Juni

10.

13.
13.

"

14.
15.
16.

17.

18.

"
"
"

20.

"

22.

XVI.

N:o 463 G. O. - Torpedhitten n:o 85 skall den 11 ställas till
chefens för sjöförsvarsdepartem entet förfognn<lc .
N:o 464 G. O. - Minskning af }'å rösnnd s detachement.
N:o 465 G. O. - Instruktion för cllefen å logcmcntsEarty·
get Eugenie.
N:o 46G G. O. Instruktion för chefen å kanonbåten Disa.
N:o 467 G. O. -- Angående uppehållamlet af regementsintendentsbefattningen vid Vaxholms kustartilleriregemente under
regementsintendentens tjänstledigbet.
N:o 468 G. O. - Onler rörande kanonbåten Svcnsksnmls anvfinclande för hemtransport af beväring.
N:o 469 G. O. - Kaptenen G. Unger skall unrler angi[ven
ticl tjänstgöra i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition.
N:o 470 G. O. - Löjtnant C. F . Tamm skall från och mc<l
,]en 30 vara chef å ångfa rtyget Sköldmön.
N:o 473 G. O. - Bifall till kapten D. A. Krafts anhållan om
tjän stlectigbet 20 juni- 17 juli.
N:o 474 G. O. - Bestämmelser för uppflyttning af 3:e klass
s ignalmatroser efter afslutade signalskolor.
N:o 475 G. O. - Torpedkryssarm~ Jacob Bagge skall efter
losstagning af grund afgå till Stockbolm för dockning.
N:o 477 G. O. Bemyndigande att mot ersättning stidla
ångfartyget Kare till svenska segelsällskapets förfogande under den 18 och 19 juni.
N:o 479 G. O. - Bifall till kapten H. Wijks anhållan om
utrikes tjänstledighet den 22 juni-14 augusti.
N:o 480 G. O. - Kommendering af fartygsintendent och hikare å kasernfartyget Eugcnie samt läkare till tjänstgöring tt
Stockholms station.
N:o 481 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall ställas till generai]JOstclirektörens förfogande uneler tlen 20 juni .
Order rörande indragning af Fårösunds
N:o 48:2 G. O.
kus tartill or i detachement.
N:o 484 G. O. - Reservlöjtnant I. B. J. Gem~ell skall tjänstgöra å kanonbåten Skagul i stället för reservunderlöjtnant 8.
J. Isberg.
N:o 486 G. O. - Indelning i divisioner; kommendering af
divisionschefer å till rustning anbefallda torpedbåtar.
N:o 487 G. O. - Instruktion för högste befälhafvarcn.
N:o 492 G. O. - Afslag å anhållan om transport af fiskar e
från Ilailands län med kanonbåten Svensksund till fiskcrintsUlllningen i M arstraml.
N:o 493 G. O. - Bestämmelser röramle utbildning och öf-
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nin gar mod till stationstjänst inskrifna läkare, sjnkv[trclarc
och ingenjör~hiträ rl en.
N:o 494 G. O. -- Löjtnant C. F. Tam m skall i stället för löjtnant J . A. F. Eklund vara chef å torpedbåten n:r 79.
N:o 4:11. tr. O. ·- Kommendör II. D . 1\1. J.Tamiltou skall frtm
d en l oktober vara placerad å Carlskrona station.
K:o 4-9ti G. O. - J ngfartyget Kare skall under den 25 sWIlas till öfvcrste von l\'latcrn s förfogande.
N:o 4~1fl c; . O. - Bifall till styckjunkaren Larssons anhållan
om 4 månaders tjänstledighet.
N:o 501 G. O. - Bifall till kommendör H. D. M. Ilamiltons
a nhållan om tjänstledighet den 3 juli-30 juli .
::>f:o 502 G. O. - Kommendörkapten C. A. EhrensviLnl skall
under kommendör H. D. M. Hamiltons tjlLnslledighct tjiinstgiira som chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition.
N:o 503 G. O. - Bemyn,ligande att med elst en torpcdkrys·
sare lfimna svenska segelsällskapet bitrfido vid regattan i
Carlskrona.
N:o 504 G. O. - Ökning af jagaren J\Jodes besättningslist.a.
N:o 505 G. O. -- Bifall till löjtnant L. Stackolls anhållan att
nndor tjänstledighet få vistas utrikes.
N:o 50G G. O. Bifall till kapten A. Otlolbergs anhållan
att under tjänstledi gh ot med segelbåten ~1.athilda bosöka Danmflrk och Tyskland .
N:o 507 C+. O. - Ändring af kasernfartyget Eu_genie's hcRiitt·
u i ngsli~ta.
N:o 50ö G. O. - Bestämmelser om rättigheten att taga klin nedom om unclervattensbåtflr.
N:o 510 C+. O. - Bifall till kapten C. Posses anhållan att under tjänstledighet få vistas utrikes.
N:o 511 G. O. ·-·- Kommendering af officerare till lmrs vid
tekniska högskolan.
N:o 512 (~. O. - Till stånd för kommen<lörkapten O. G. Flach
samt kaptenemu A. B. H. LRgerbielke och F. :\L Poyron att
blLra dew tilldelade tyska ordenstecken.
N:o 513 G. O. -- Afslag å löjtnant Amunclssons anldtl!an att
få genomgå sjökrigsh ögskolans allmänna knrs.
N:o 514 G . O. - Bestfimmelsor för krigsöfning d e n lö-21
september, kommendering flf stridsdomare m. m.
N:o 515 G. O. - Kapten J. J\1. Bolinder skall från oclt mod
den 2 juli tjänstgöra å korvetten Freja för Rtt ]Jiträda vid
kusta rti licriaspi rantornas undCI·visning.
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?\:o 516 G. O. - Resolution å framställning om utbildning
a[ värnpliktiga, som uttagas till läkar ebitr~lden och "jnk\·Ctruare.
29. N:o 518 G. O. -· "'\m!ring af instruktion för högste beflllhafvaren.
K:o 520 G. O. ~ Bemyndigrtncle att med vissa inskrilnknill gar detachera pansarhCttarne Nionl O<;h Oden.
~:o 521 G . O. -- Afslrtg å kapten r. JI. lTnitfcldts anh1tlhn
om tjänstledighet för språkstudier.
N:o 522 G. O. - Bemyndigande att till 4 nppgil'na :2:a kl:1Rs
sjömän utdela skyttemedalj och penningehelöning.
N:o 524, G. O. - Inkallelse af resernnul0rlöjtnanl X. nosen cnmtz under ett å rs tid fn\n den l oktober.
30. N:o 525 G. O. -- Jngslnpen n:r 2 F. l\1. F . sb,l l slillhE< till
chefens för Vaxholms kustartilleriregemente förfogande.
~:o 52G Cf. O. Order rörande debarkering a( Ct [Htn~arl>:"t ·
ten Niorcl komme]l(leralle kadetter samt deras inkvarteri11g
i sjökrigsskolans lokal.
N:o 527 G. O. - · Pansarbåten Dristigheten ,;kall skyndsamt
klargöras för att i stilllet för pansm·lx\ten Nionl ing:'t i lnmteskacl em; order rörande om byte af IJesiittlling m . m.
4. N:o 533 G. O. - Order rörande kanon båtell Rka_gnlR afmönF<l.
ring och förläggning.
,
::\:o 535 G. O. - Afslag å anhttllan att ångRinp eller beyaknin gsbåt måtte ställa~ till högste befälhafvarenl:! förfogande
för trr.nsporter.
5. X o 537 G. O. - Till;;tånd för öfve rste J. C. Lem c hen att som
passagerare medfölja kanonbåten b\'ensksun<l.
K:o 538 G. O. - Medgifvande att kanonbåten l3lenda moi
ersättnin g må stilllas till borgmiistarens och on\Wrandens i
Carl skrona stadsfullmiiktige förfogande från och med Lkn (j till
och med den 12 juli.
7. K:o 542 G. O. -- Ökning af besättning~:>listan [t torpedbMen
n:r 3 med en torpcdhamltyerkare.
K:o 543 G. O. Två slupar må såsom ltm utliimnas till
V'txholms kustartilleriregemente under pågående mincringHö[ningar.
N:o 544 G. O. - Order rörande försök merl genompar:tfine" radt
bomullskrut i stafform.
N·o 545 G. O. - Tillstånd för mästerlotsen Rchiin att. iifven
till uniform biira honom tilldelad bramljetton.
~:o 546 Cl. O. - 1\l'slag :"t kommemlörkapten C. U. Flar-hH
anh:'Ulan om 5 m:'madorH tjiinstledigJ ,ct.
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:'\:o 548 C-T. O. - Order rörande å pansarbttten Dristigh eten
kommend erade kadetters kvarstannande i St.ockholm, öfn i ng::tr n1 . n1.
~:o 551 G. O. -- Xndrad instruktion för chefen å korvetten
Freja.
N:o 552 G. O. -- Kapten K. H. A. P:n Rosensvil rd sttilles
till marinförvaltn ingens förfogande för utarbetande af beskrifningar öfver vis~:;a to rpeclmodellor.
::\:o f>5~ G. O. Inkallelse af reservunde rlöjtnant K. r.
Kullamler under ett års tid från den l oktober.
N:o 554 G·. O. - Onler rörande öfverflyttning af den ä pansarbttten Kiord kommenderade fartygsintendenten till pansarbttten Dristigheten.
11. ::\:o 557 G. O. - Till stånd att ombo rd å kanonbåten Svensk~und mecltaga en passagerare.
., S:o 058 G. O. - Order rörande kommendering af en flaggunderoffteer af. maskiniststaten för att öfvervaka ti ll verk nin g
ud1 uppsättning al' maskiner m. m. för pansarb:1teH Oscar II.
12. N:o 5Gl l-T. O. - Order rörande klargöring af chefsfartyget
Drott för expediti on.
~:o 56il l+. O. 2\Iodgifyande att kanonbt'lten Blemla mot
ersättning må »tällas till svenska segelsällskapets förfogande
den 13, H oclt 15 juli.
13. \f:o 5!iJ l-T. O. - Bifall till kapten K . Posse~ a nh å ll an om
tjiin;;ilcdighet t!en lH juli-30 augusti.
'?'{:u 5G;> (1-. O. - Torpedingenjören .J. A. F. "\ rl"e nius skall
för siirski ldt uppdrag ställas till marinförvaltningens förfoga nde .
,, N:o ;,(j7 U. O. - 2\ledgi(vamle att i vi;,<sa fall viimp likti ga
m{t konnuonderas i stililet för stamman~kap.
N:o [)(iö <-T. O. - Angtwnde till~tåud att taga kti nn cdnlll 0111
vattendjupen å angifvet onm"tlle utanför Umeå i och Iiir i
1\:ungl. jiil'lll'iig~~:>tyrelsen p[tg{tende utredning rörande s Latsbanau" framdragni n g fdm Umeå till lämplig plats vid hafvet.
Order rörande sjösättning af undervattens16. ::\:o 670 n. O.
lxtten JJajeu.
::\:o 571 G . O.
:\[edgifvande att ytterligare en marini nten,
dentsa,;pirant m å antagas.
S:o 573 G. O. - Pansarbåten Svea ställes till marin förva ltningens förfogande för pröfning med afseende ptt artilleri
m. m.

::\:o 514 U. O. reserv.

Placering å station af marinliikare i flottans
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15.

N:o 57i"i G. O. Underlöjtnanten i ku~t:trtillcricts rc~ c rv
Ander~:>son skall umlcr :mgi[ven tid tjän~lgöm YiLl \'axlwl111ti

1G.

N:o 579 G. O. - Order att upptaga en utanför Frodrikt>t>lnd
sjunken fiskebåt.
1'/:o 582 G. O. - Bifall till stationsintendent en U. K l'dcrsons
anuållan att under semester få vi~:>tat> ut rilwt;.
N:o 583 G. O. - Tillstånd för reservunderlöjtn ant C. A. :\[.
Richter att bära honom tilldelall t riddartocken a[ grek iska
Frälsareord en.
N:o 584 G. O. - Tillstånd för tyska skoHartygen ::lloltke's
och Stosch's chefer jämte underlydande pert>o1ml all besöka
flottans varf.
N:o 585 G. O. - Ångfartyget Knre skall 1 :;lutet af juli må·
nad under en tid af omkring tv~L dngar sULlla:; till Kuugl.
telegrafstyretsens förfogande.
N:o 587 G. O. - Instruktion för chefen å cheft;fartyget Drott.
N:o 589 G. O. - Tillstånd för kaptenen i flottans rosorv A.
Lindman att på egen bokostnall del tagn i pansarbåten Odens
exped ition från och med den 2tj augusti till och med den lli
september.
N:o 590 G. O. - Pansarbåten Svea skall förläggas i första
beredskap.
N:o 591 G. O. - Kommendörkapt en .J. G. Ekelnnrl skall öfvervaka diverse undersökningar och mätningar vid gnistsi~
nalstationema :1 Oscar-Fredriksho rg och F:lrösuml.
N:o 592 G. O. - Ret;ervumlorlöjtn ant S. R DergendalJ l :;kall
från och mec.l den 1 augusti vara placerad oeh tjänstgiira vid
Cnrls krona station.
N:o 595 G. O. - Order om inspektion af kanonbåten Di:;a
och ballongfartyget n:r 1 sautt ny rustning af samma fa r tyg
för ing~tencle i kusteskadern.
N:o 597 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden L. E. l laglund
skall såsom fnrtygsläkare tjän::;tgöra å kanonbi'tten U nl.
N:o ti06 G. O. - _\ngf:nrtyget Karo skall den 5, (j oeh 7
augusti ställas till Kungl. svenska ~;eg e l::;äll::;kapot::; förfog;cmle .
N:o 607 G. O. - ~i..tH.lring i instrnktionen för chefen å korvetten Freja.
N:o 609 G. O. - Tillstånd för tyske marinskeppsbygg mästnren Lampe att besöka fiottans yarf i Carlskrona.
N:o 611 G. O. - Tilh;låml för herr Rabron fr~m .i\Ionacco att
för deltngamle i vissa hydrogralisk-hiolo giska kommit;sionen ~
mätningar embarkera å kanonbåten i:lvensksund.
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~:o GU C<. O.
Besättningt>lista [ör und e r vattent;IJ~tten
J laj L>n .
N:o tHti <.-T. O.
'l'illståml för kaplon L. R. von i:lledi ngk
alt under ljlLnsUedighot få vit>la:; utrik es.
N:o till) U. O. - Tillstånd för regementsintenLle ntell E. O. N.
'J'ömebladh att under tjlLut;tledigltet den 4 aug. - !J aug. m vi::;las utrik es.
S:o 619 G. O. - En officer vid Carlskrona grenadjlLrregetn ente må för deltagande i kustcskadems öfningar embarkem
<"t pnnsnrbåten \Vasa.
S:u t>z3 G. O. - Stationsbefäl hafvaren i Carlsk rona lll tt beordra en officer att inom Garlskrona stations värfningsom dt,lo taga kännedom om lämpligaste sättet för anskaffandet
a[ manskap.
~:o G24 G. O. -- - Bifall till kommendör Th. Sa ndström ::; nnhållan om tjänstledighet Lien 26 aug.-11 september.
N:o 625 G. O. - i\Iarinbkare~tipendiaten F. R. Almrolh skall
vara fartygsläkare å kanonbåten Disa under dess genont G. O.
n:o 5D5 anuel'allda expedition.
J'i:o 626 G. O. - Löjtnant E. II. Bergmark skall från ocll
nted den 14 augusti vara instruktionsoffice r å kasernfartyget
Engenie; löjtnant E. A. Bernström skall från och m ed den (j
nngnsti vara chef å ån gfartyget Sköldmön.
N:o fj27 (-T. (). - Til lstånd för tyske marins~{eppsbyggm~L:;taren
Lampe att besöka Stockl10lms varf.
~:o G29 C-T. O. Tillstånd Wr marinläkaren G. Nilsson att
som paHHngerare medfölja kauoniJ;Uen U rd.
~:o tii:lO tr. O. - Xndring af iustmktion för ehefon i't korvetten Frej a.
N:o G34, G. O. --- Kapten K. P:seu Rosensvärd ::;kall i ställ et
l'iir iu~juknade kapten ,\. Hermelin vara chef å torpedkryssaren l't;ilamler.
N:o (j;}tj G. O. -- Kapton J. A. Edt;trum skall besökn vissa
::;jöl'li::; tningar för studier i och för utarbetande ai förslag till
brobok i artille ri för kustartilleriets underbefälsskola.
~:o 631:$ (1. O. -- Aft;lag å resorvlöjtnant L . W. Rommelt; nnl!ållan att blifva inkallad till tjänstgöring under ytterl igare
ett i'n·.
X:o ti41 G. O. - Bi[all till marinläkare O. FL1rsts anhållan
om ett års tjänstledigbet för biLlsans vårdande.
~:o G.J2 G. O. J3ostämmelser rörande sprängladdningar ,
t;Om under rnineringsöfninga r å logementsfartyge t Eugenie
må sprängas.
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J'l:o G45 G. O. - Kommendering af extra kadettoffi~er m. m.
vid intriid8~exam8n till ;;jökrigsskolan.
11. N:o G47 G. O. - I<apten8n i flottans reserv C. J. Klingspor
skall tills vidare vara chef för Tjusts, Östergötlands, :Små·
lands, Gottlands l:;;ta och 2:dra samt Ölands 1:sta och 2:dra
b å tstnanskom panier.
.:'\f:o li48 G. O. - Kaptenen vid kustartilleriet JT. G . .!\!almberg stälies till varfschefens i Carlskrona förfogande för be·
siktning af bomullskrut.
N:o G49 U. O.
- Kaptenen vid kustartilleriet K . O. Leon
stälies till artillc:n·ibefälhafvaren;; å Vaxholms och Oscm··.Fre·
clriksborgs fästning förfogande för kontrullering oc:lt besiktning af kablar.
13. .N:o G51 G. O. -- En af pansarbåten Kiorcls ångslupar m{t
utlämnas till pansarbåten Thor uneler den tid en denna pan·
sarbåt tillhörande ångslup unr.lergår reparation.
.N:o G5:J G. O. -- Marinläkaren af 2:clra graden J. Torgersrund ;,;kall under mariuläkaren af l:;;ta graden O. Flirst be·
viljad tjänstledighet tjänstgöra i Carlskrona.
N:o 653 G. O. - Korvetten Saga och kanonbåten Venlande
skola förläggas under reparation.
.:\:o G54 G. O. - Två officerare ställas till cbefcns för flottans stab förfogande för öfvervakande af vissa tryekuingsarbeten.
10.

15.

l G.

17.

N:o G55 G. O. - Kommendering af fartygsintendent och lä·
kare et korvetten Freja under anbefalld vinterexpedition.
N:o G5G G. O. - Kommendörkapten J. A. Ilelin skall fråntriida sin l.Jefattning såsom lärare i belysningsbra vid sjökrigshögskolan.
N:o G57 (·!. O. - Be>:>tiimmelser rörande utbildningskurser [ör
3:e klas;; sjön1tin a[ matrosafdelningeu unel er korvetten Freja,;
vin terexpcdi tio n.
K:o G59 c:;. O. - Den till nybyggnad h os firman Tl1ornycroft
i London anbefallda jagaren skall tillhöra amlra fartyg~klas
sen od1 f:ltockholms station samt l.Jlira namnet 1\Iagne oc:h crluUla stliudiga tecknet V L ll.
N:o GGO G. O. - Order rörande öfverförande till GötclJorg
friin Kockums verkstad i i\Ialmö af en därstlides bc::;tiilld
[tngkranJ!råm.
N:o GGl G. O.
Ökning af torpedbåten l\riras besättning,;li::;ta.
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20.
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23.

25.

N:o GG5 li-. O. - Best.iimmelser rörande sjömanskårens för delning i afdeluingar och yrkesgrenar under 1905.
21i.

N:o GG7 G. O. -- Faststii,Jlelse af n_1· »Unelervisning för manskapc't vid flottan, II, Rjömanskap».
N:o li70 G. O. - Bifall till löjtnant H. WernstedtR anhiUlan
om utrikes tjiinstlediglwt från och med dagen efter sluta<l
sjötjänstgöring till och rned elen Hl oktober.
.:'\T:o (i/1 C+. O. - Tillstånd för en montör fr{m Atlas verkstilder att medfölja {t pansarbåten Svea under prof med lmnonturnen.
N:o li72 G. O. - Order rörande afslutamlet af p:"tg:!enrle ex]Wdition me<l skeppsgosseafdulningons fartyg santt korvetten
Freja.
N:o li73 (T. O. - Instruktion för chefen tt korvetten Freja.
:\:o li75 C+. O. Ombyte af minofficer i Carlskrona fr:"tn
och med 1 oktober.
X:o (i7G (i-. O. - Tillfällig ökning af chefens för kustartilleriet stah med en kapten eller subaltern .
::\:o G7t\ G. O. - 7\Iedgifvawle att 7 Stockholms Rtation till·
ltöriga vilrnpliktiga, ingen;jörsbitrliclen, må underg:l fortsatt
ntbildning vid Carlskrona station.
N:o G79 G. O. -- Order rörande ångfartyget Kares klargiintnrle för expedition .
N:o (j80 U. O. - Kapten G. Korselins skall med ångfar)·.g·eL
.Karc ställa sig till hög8te bcflilhafvarens förfogande för upp·
lijiilpan<lc af vissa farledsmlirken.
K:o Gill G. O. - Onler rörande löjtnant K A. Bemstriims
koJHmendering till kurs vid artilleri· och ingenjiirshiigskolan.
N:o (i82 G. O. - Tvänne ångslupar skola tilldelas {lllgfartyget 1\.are samt ökning af dess besiiltningslista med anledning
hiiraf.
N:o 684 G. O. - Bemyndigande att såsom lån till pansarbåten Oden utlämna ett af pansarbåten Kiords ankare.
N:o G85 G. O. - Order rörande inspektion af kasernfartyget
Eugen ie; mineringsöfningarnes upphörande m. m.
N:u ()89 G. O. - A f beväringRmmmen TJallbeck gjonl anhållan om fullgörande af viss del honom åliggande vilrnpliktsshyldig!tet å stationen föranleder till ingen {ttgänl.
X:o (i!JO G. o. - Andringar i r. 1\I. angående vissa den internat ionella rätten berörande fdtgor.
N:o li!Jl G . O. - Xnllring af G. O. n:o G30 1004 i afseende
på afpollettering af en del af kurvetten Frejas besllttning.
N:o G92 G. O. - Order rörand e borttagandet af en del för
kadetternas inrymmande å korvetten Freja afseeld inredning
fOre korvettens vintcrexpeclition.
N:o li93 G. O. - Torpedbttten n :o 11 skall förliiggas under
reparation.
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694 G. O. - Bifall till kapten F. von Otters anhiUlan
att und er tjänstle<lighet få v istas utrikes l september- 12
oktober.
29. N:o G98 G. O. - A f beväringsmannen Henning gjord anhållan att biifva afpollettera<l till station en föranleder ej till n :"tgon åtglinl.
N:o 700 G. O. - Order rörand e afpollettering af å pansarbåtarue Oden och Dristigheten tjänstgörande kadetter.
N:o 701 G. O. - Kaptenerna L. Li Bs och O. K RoRenberg
sk ola, för att deltaga i återstoden af kusteskaderns öfn in gar,
cm barkera å angifna fartyg.
30. N:o 702 G. O. - Löjtn ant E. A. Bernström skall i stället
för kapten G. No rselius ingå i den n ämnd, Hom skall yerkställa kroppsu n<l e rsökn in g å till sjö kri gsskolan intriidesRökand e ynglinga r .
~:o 703 G. O. Order rörande
af verkstn.ds[ar" tyget Ran öch nml e rvatte nsbåten klargöring
Iln.j en f!ir expedition, hes ättningsli~ ta m. m .
31. N:o 705 CT. O. - Kommendering aE fartygHingenjör oc h fartygsläkare å verkstadsfartyget Ran.
l. N:o 706 G. O. - Afslag å anhållan fri\n reservliijtnant E. C.
Edso n om 4 månaders tjänstledighet m ecl hibch[tlln.n<le n.f aflöningsförm[mer i och för afiäggande af examen Y id n n. vigat ion sskola.
2. N:o 70!! G. O. - Bifn.ll till anhållan från löjtnanten i reserven A. J. ]'oignant om tre års förlängd utrikes tjänstledighc>t.
3. K:o 710 CT. O.
(\Jming af kanonbåten Skagnls besiitt nin gHlista.
N:o 711 G. O.
Kommendering af marinliikare m. m. i och
för antagning n.C mn.rininte)l(lentseleve r.
0. N:o 714 G. O.
Xndr in gar i reglementet för sjömansk[tr ene
skolor.
N:o 715 G. O. - Xndring i formulär Y till januariuppgiEten.
N:o 716 G. O. - 'l'illståncl för en medarbetare i Stoekholn1R
Dagblad att under krigsöfnin gen medfölja f1 kn~teska<lern.
(i .
.N:o 718 G. O. - Order rörande kusteskaderns upphöran<lc,
fartygens förliiggning m. m.
N:o 719 G. O. - Bifa ll till löjtnant \'. H . Nonm ans n.nhållan att under t jilu stledighet få vistas utrikes fl septembers oktober.
N:o 721 G. O. - Kommendering af marinliikaresl ipendiat till
Vaxholms kustartilleriregmncnte under ord inarie batn.ljonRhil>arens tjiinstledighct.
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l+. O. - Kn.pten K. O. Leon må grund af förut genomgångna kurser befrias från examensprof i v issa ämnen.
::i:o 725 G. O. - Förläggning at för kustartilleriets öfningar
an vänd mn.teriel.
~:o 7:26 G. O. i\lariningenjör A. von Eckerman ställes till
marinförvaltningens förfogande för besiktning }t umlorvattenshåten Tlajen.
:N:o 728 (+. O. - - Ombyte af office r å kanonbåten Svensksnnd från och med den ·28 september.
:N:o 731 t< . O. Kommendering af kaptenerna R. Fellenins
och J. C. Rehn eidler till deltagande i anneens ffilttjiinstöfningar med V oc:h V [ förrlelningarna .
X:n 732 G. O. - Kapten A. Hermelin skall i sliil let för .k apten J. C. ~clmeid l e r vara adjntant hos stridsdoma ren för blå
stYrka.
K ~o 733 l+. O. - Bifall till underlöjtnant II. RenterH anhållan att under semesLer få vistas utrikes.
X:o 734 C+. O. - .Kapten H . Björkman skall från och med
1 oktober vara placeracl pi't Stockholms station.
N:o 731i ll-. O. -- Bifall till anhållan från 1:e marinlitkaren
A. Rudberg att unele r ~ e m e ster Ut vistas utrikes.
X:o 737 G. O. - Bifall til l anhållan från n.uclitör E. D. W .
:'IIartin att under tjäw-;tl edigh et fi't vistas ntrike~.
~:o 738 G. O. Tillstå nd för en officer af fortifikationen
att deltn.g:l i kusteskade rns öfningar.
:N:o 739 CT. O. - Ord er rörande upphörande af expedition
med kanonbåten Svem;k s und .
X:o 7±0 G. O. - Af:;lag {t anhållan från komm endörkapten
::.:. E. Anckers att få medtaga en passagerare å pansarbilten
Dristigile ten.
N:o 741 G. O. - Tillstånd för en medarbetare i Svenska
Dagbladet att medfölja å kusteskadern.
X:o 743 G. O. - Kommendering af personal till högste hefälhafvarens förfogande för utarbetande af generalrapport.
~:o 74± (;.. O. Löjtnant J. A. F. Eklund skall fr:''tn och med
rlen 14 september vant chef å ångfartyget 1-'köldmön.
X:o 74() G . O. - Kapten O. Gylden ><tälles till marinför valtningens förfogande från l oktober Eör att bitriidn. vid heredningen af ett ä rende rörande nautisk-meteorologiska byrån.
N:o 748 G . O. - Bifall till anhållan från marinintendenten
K. Tl<örn att under seme~ter få vistas utrikc:;.
~:o 752 G . O. - - Kommendö rk apten C . A. Ellrensvllnl skall
under kommendör J-I. ]J. M. Ilamilton frå n och mccl den 19
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till och med ~len 30 september beYiljn.d tjänstledigbet vara
<.:ltef för sjöförsva rsdeparten,entets kommandoexpedition.
K:o 753 G. O. -· Order rörande öfverflyttning å kusteskadcms fartyg af stammanskap, hvars tjänstetid utgår den 30

G.
'ep t.

26.
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755 G. O. -- Tillstånd för en medarhetare i Dagens ::\~·
heter att medfölja torpedkry~:;saren Psilamlor.
N:o 757 G. O. - Order rörande antagning och karlskrifning
af skeppsgossar.
K:o 758 G. O. - l3ifrtll till anhållan från unelerlöjtnant E.
A . Burman att •.mder semester fä vistas utrik es .
:\:o 759 G. O. - Kommendering af personal vir! marinintendeuturkåron från l oktober och tills Yidare .
N:o 760 ~. O. - Bifall till kapton P. II. Huitfeldts anhållan
att under tjän slled igltot 2t) sopt.--15 oktober få vistas utrikes.
21. :\:o 764 (~. O. -- Chefsfart~·get Drott förläggo;,; i första beredskap; kapten N . Ankarerona skall vara chef i stället för
kommendörkapten ,V. Hamilton.
N:o 765 G. O. - Bifall til l reservunderlöjtnant A. ·T. Har" bergs anhållan om ett år;,; utrikes tjiinstledighet.
N:o 7G() G. O. - AIRlag å anhållnn från kapten O. W. Brogren om utrikes tjänstledighet l'rån 10 oktober till nästkommande {trs vapcnöfningar.
22. K:o 769 G. O. -- Onlor rörande uttagning af unelerbefäl och
gemenskap för anbefallda expeditioner med korvetten Freja
och kanonbåt<'n Svonsksund.
::\:o 771 (3. O. - Ökning af ii.Jfsborgs kustartillericletachement.
:23. N:o 773 G. O. - Order röraudc öfverflyttning och afpollettering af å knsto~kaclorn tjänstgörande skeppsgossar m. m.
N:o 774 (~. O. Undervisningen vid marinintendentskolans
elov;,;kola tager sin början l oktober.
N:o 775 C:l. O. -- Bifall till kommendörkapten C. G. Flachs
anhållan att under tjänstledighet 27 septembcr-3 oktober
få vititas utrikes.
K:o 776 G. O. - Bifall till kommendörkapten l+. af Ugglas
anhållan om 6 veckors utrikes tjänstledighet för hälsans Yårclande.
N:o 777 G. O. - Bestämmelser rörande utredning och proviant, som skall förvaras å fartyg i beredskap samt ~t sjöfästningar.
24. N:o 779 G. O. -· Order rörande expedition med jagaren Morle till Carlskrona samt angående Yissa fö rsök med torpedmateriel därstädes.
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::\:o 781 G. O. - Order rörancle sjöofficersexamen med H.
K. Il. hertigen af Röclcrmanlaml.
N:o 7ö2 G. O. - Torpedkryssaren Claes Uggla och torpedbåten Orkan ställas till förfogande för försök med briketter.
K:o 7ö3 G . O. - Kapten A. v. Schinkel skall i stället för
major ll. \\'rangcl tjänstgöra i flottans stab från l apriL
N:o 7ö4 G. O. - Uppl 1äfvamlc af umlcrlöjtnant W. L. Gruts
kommendering till tekniska högskolan.
K:o 7ö(i (.:.. O. - Bitall till kapten H. Lagerbiolko;; anhållan
om t1·å månaders utrik es tjänstledighet för hiilsnns vårdande.
K:o 787 G. O. - Bi fall till underlöjtnant W. L . Gruts anlu'lllan om en månad:; utrikes tjänstledighet.
~:o 788 G. O. ~larinläkarne Pihl och Pragh skol n. förstudier afrcsa ntrikc;;.
J\:o 780 G. O. -- - Bcm?ndigancle att göra vissa afvikelser
gällande regl emente fö r kustartilleriets skolor.
:\:o 7H2 G. O.
Instruktion för chefen å jaga ren Mode.
K:o 7~J3 G. O.
Instruktion för chefen å kanonbåten S1·ensk~uncl.

,,

"
,,

"

29.

,,

30.

,,

N:o 705 G. O.
Onler rörande expedition till Brandalssund
för inskjutnin g a[ torpeder.
Ko 7HG G. O. - Angående anordnanclet af kurs för 2:a klass
eldare i exercisskoloma.
~:o 707 G. O. Stånl!'torpeclbåten n:r 149 skall förläggas
nnder reparation.
K :o 708 G. O. - Fastställel;;e af undon·isningsprogram för
sjökrigshög;;kolan .
K:o 800 G. O. - Tillstånd för kapten N. Ankarerona att blira
danskt ordenstecken.
N:o 801 G. O. - Bi[all till löjtnant G. J. Nordqvists anhå llan att under semester få vistas utrikes l oktober-31 oktober.
K:o 802 G. O. - Ändringar i officerskommenderingar å verkstadsfartyget Ran sawt i l:a beredskap förlagda kanonbåten
f)kagul.
~:o SOB G. O. 1\larinläkarcn J . Lagerholm skall i stället
för marinläkaren J. Torgersrund tjänstgöra vid Carlskrona
station.
:\:o 805 G. O. - Torpedbåtarna Kapella, Sirius, Orion och
Virgo skola förhlgga,; i första beredskap med bcsiittning kommenderad, kommendering af chefer m. m.
l'l:o 807 G. O. - Chefsfartyget Drott skall uppliiggas.
~:o 808 G. O. J(apten A. G. af IClerckers kommondering
i flottans stab skall upphöra.

G.

Sept.

30.

Okt.

3.

o.

190J. -

xxnn.

::\:o 810 G. O. - Placering af nyutnämnda marinundcrinten
den ter.
K:o 8H G. O. - Kapten L. P. Hamilton skall vara chef å
kanonbåten Skagul i ~tällct för insjuknade kapteaen K G.

G. O. 1904. Ok t.

11.

1\[ lCGiteJ.
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"

::\:o 81G G. O. -- Kommendö r kapten J. A. Ilelin, kapten I.
Normaa samt kaptenen yirl kustartilleriet L. Kev skola för
särskilrit uppdrags utförande ställas till marinför~altninacns
fö rfogande frå n och med den 10 oktober.
"'
N:o 817 G. O. - Bifrtll till löjtnant A. Posses anhållan om.
utrikes tjänstlerligltet uneler två månader.
4-. ::\:o 818 G. O. - ,\nonlnandet af en tlel kurser förmanskap
vi rl kustartilleriet nntler öfnin~sårct l oktober 1D04- 30 september 190?.i.
f.i:o 820 G. O. - Arslag å anhållan af engelske undersåten,
marinmålare Bruce, att (å hesöka Carlskrona varf för tagande af skisser af en del äldre fartyg .
N:o 821 G. O. - Rese rvunderlöjtnant K. l'. Ku11aneler ställes
till flottans stabs fiirfogamle för öfvervakamle at vissa tryckningsarbetcn.
Ko 822 G. O. - Bifall till resernmderlöjtnant H. F. l\fcurlings anhållan om utri kes tjänstledighet uneler 3 år.
f>. N:o 825 G. O. - Bitall till öfvcrRte K . Wirgins anhi'tllan om
tjänstledighet G oktober-19 oktober.
::\:o 827 G. O. - Torpcdkr_vssaren .Jacob Bagge samt torpedbätame n:ris 77 och 83 skola förläggas under reparation.
7. K:o 829 G. O. - Pansarbåten Svea skall rn~tas för att afgå
till Stockholm och pansar båten :'\ionl för att afgå till Carlskrona; kommendering af chef, sekond och officerare unele r rlessa
expeditioner m. m.
N:o 830 G. O. -- .Fastställelse af en del af reglementet för
k ustartilleriet.
:'\:o 8;31 G. O. - Bifall till konteramiral C. A. Thl. I-Ijnlhammars anb[dlan om tjän~tledigbet 9 oktober - 14 oktober.
S. :'\:o 83:2 G. O. - Instruk tion för chefen å pansarbåtarue Svea
ocb :'\iord.
K:o S3?.i G. O. - :Uarinundcrintendenten G. Lunden skall
n ppebåll a regementsi n temlentt;befattni n gen y id Y ax hol m s
kustar tilleriregemente under ordinar ie inneharvarens tjänstledighet.
N:o 837 G. O. - Placering ocl1 tjänstgöring af en del mari nintendenter.
11. ::\:o 83U G. O. -- Beordramlet af uppbördsmän och underofficerare till pansarbåten .:\Ianligheten.

13.

H.

,

17.

,,
18.

"
19.

"

21.

~: o

XXIX.

840 G. O. - Komm endörkapten H. von Kru senstiern a
skall vara föredragan de af vissa mo bilse rin gsärcnden i lotssty relsen.
:'\:o 841 G. O. - Tor pedjagaren Mod e s kall rustas fö r att
afgå till Stockb olm ; k omm endering af ch ef oc h offi cerare
m. m.
N:o 843 G. O. - Fartygs intend enten å koryetten Freja skall
den 17 oktober inställa sig i Carlskrona.
N:o 844 G. O. -- Marinl äkaren O. Hult skall tjänstgö ra å
Stockh ol ms station i stä ll et för marinläkaren K jell berg.
:'\:o 846 G. O. - Mess- och lekti on sutrymm e sk all å korvetten Freja b eredas för 5 kad etter.
X: o 84 7 G. O. Ökning af besättningslistan å korvet ten
F reja under v interex pedition.
::\:o 848 G. O. - - Instruk tion för chefen å jagaren Mode.
N:o 849 G. O. - Ei fall till reservlöj t nant L. P. Bergmans
anhållan om utrik es tj än stledigh et l november 1904-31 oktober 1907.
N :o 850 G. O. - Ett militärspecial får utl ånas till kri gsfiskalsäm betet.
N:o 854 G. O. - Tor pedbåten Stj erna förlägges und er reparation .
N:o 855 G. O. - Löj tn ant G. Elliot skall vara chef på i l:a
be redskap fö rlagda ångfartyget Sköldmön .
N :o 85G G . O. Medgifv ande att 5 sjökad etter må komm end eras å korvet ten F reja samt bestämmelser för d eras öfvande .
N:o 857 G . O. - Bifall t ill res ervunderl öjtnant K. A. Biels
anhållan om 3 års utrikes tjänstledighet för sjöfart.
N :o 858 G. O. ·- Fastställ else af bes tämmelser att utöfver
förut utfärdade gälla för å korvetten Freja kom mend erad e
kadetter .
N:o 8f>9 G. O. - Rus t nin gsorder m. m. för b evärin gsafdelningen.
N:o 8ö0 G_ O. - K omm endö r P . Dahlgren skall vara afd elnin gsche f för beväri ngsafcl elningen.
N :o 8G1 G. O. Komm endering af fartygschefer å b evä·
ringsafd elningens fartyg.
N:o 862 G . O. - Bestämmel ser rörande komm end erin g af gemenskap å korvetten Freja.
Ko 8G4 G . O. - Tillägg till instruktion angående för etagan·
det af vissa hydrografisk-biologiska observati on er.
N:o 8G8 G. O. - Fas tställ else af und ervisningsprog ram för
sjökrigshögskol an .
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N:o 870 G. O. .K ommendering af censorer vid officersexamen.
22. N:o 8 71 G. O. - Fastställelse af ny instruktion för chefen
för flottans stab.
~:o 872 G. O. Bestämmelser rörande tiden för insändande
af förslag till öfningar med flottans personal.
,, N:o 873 G. O. - Tillstånd för utexaminerade kadetter att
efter officersexamen bära underlöjtnants uniform.
?\:o 875 G. O. - Bifall till marinintendenten af l:strr graden
E. W . Söderstedts anhållan att under beviljad 14 dagars tjänstledigh et få vistas utrikes.
N:o 876 G. O. - Bifall till kommendörkapte n H. Wrangels
" anhållan att under tjänstledighet
få vistas utrikes 2 november-- 28 novembe r.
24. N:o 877 G. O. - Direktör E. H. A. :'vlörner och ingenjör A.
von Eckerman ställas till marinförvaltningen~ förfogande för
besiktning af pansarbåten Manligheten.
N:o 878 G. O. - Tillstånd att mrrkulera vissa farled~beskrif
ningar.
25. N:o 880 G. O. - Kapten G. de Brun skall vara chef på i
första beredskap Iigganne kanonbåten Urd.
N:o 881 G. O. - Majoren vid fortifikationen C. E. Grill skall
tills vidare vara kommendant å ;~lfsborgs fästning så länge
densamma är under byggnad.
N:o 882 G. O. -- Bestämmelser för omfattningen af Älfs" borgs fästnings område.
::\T:o 883 G. O. - Order rörande pansarbåten Manlighetens
förande från byggnadsorten till Carlskrona; kommendering af
chef och sekond m. m.
1'\:o 884 G. O. - Besättningslista för pansarbåten Manligheten .
~:o 885 G. O. Afslag å anhållan för r eservunderlöjtna nt
Ericson att vid en uppvaktning få bära uniform .
N:o 886 G. O. - Bifall till komm endör!mpten C. G. Flachs
anhållan att und er tjänstledighet 13 dec. 1904-12 febr. HJOö
få vistas utrik es.
N:o 887 G. O. - Tid för befälstecknets hissande m. m . å
" verkstadsfartyget Ran sam t ombyte
af fartygsläkare.
25. N:o 888 G. O. - Instruktion för chefen å verkstadsfartyget
R an.
26. 1'\:o 889 G. O. - Bestämmelser för användning af faststä lld
läro- och instruktion sbok i handminematerie len.
~:o 891 G. O. Ombyte af fartygsingenjör å verkstadsfar-

Okt.

26.
27.

27.

tyget Ra n samt tillstånd för två ingenjörer att för besiktning ·
af undervattensbåte n Hajen m edföl ja å Ran.
N:o 892 G. O. - Kommendering af stab hos inspektören af
flottans ö f ni ngar till sjöss m. m.
N:o 893 G. O. - Kapten S. J. Dahl skall under kapten E.
E. \Vahlbergs tjänstledighet vara chef å i första beredskap
förlagda torpedbåten Kapella.
?\:o 894 G. O. - Bifall till kapten E. Wahlbergs anhållan .
om utrikes tjänstledio-het 28 oktober--lO november.
N:o 896 G.
Tillstånd att bränna vissa kopior och trans·
porter af äldre sjömätningskarto r.
N:o 897 G. O. -· Order angående tidigare afslutning af befälskurs i exercisskolan innevarande år.
?\:o 899 G. O. - Uppsägningar och kommenderingar i marinförvaltningen och vid artilleridepartem entena å stationerna.
N:o 900 G. O. -- Placering och inkallning af nyutnämnda.
underlöjtnanter.
::\T:o ~01 G. O. - Kommendering af officerare å pansarbåten·
::\lanligheten .
N:o 902 G. O. - Kommendering af officerare å bevärings . .
a(delningen.
~:o 905 G. O. - Inkallning och kommendering af reservlöjtnant G. O. Lange till tjänstgöring i sjökarteverket.
K:o 906 G. O. - Placering å stationerna af reservofficerare.
N:o 907 G. O. - Föreskrifter för utbildning med handvapen ·
vid kustartilleriet intill dess skjutinstruktion för handvapen
för flottan och kustartill eriet blifver fastställd.
N:o 908 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall ställas till riksdagens revisorers förfogande för besök å Vaxholms-Oskar- ·
Freclriksborgs fästning.
N:o 909 G. O. - Andrad instruktion för chefen å korvetten·
Freja beträffande de hamnar, som skola anlöpas.
N:o 913 G. O. - Kommendering af stab hos afdelningschefen .
för beväringsaftlelnin gen.
N:o fl14 G. O. - Ett exemplar af utdrag ur >Undervisning
för manskapet vid flottan, II, sjömanskap > skall tilldelas
hvarje värnpliktig, som öfvas vid flottan.
~:o 916 G. O. Order om utbildningskurse r för lotsverkets ·
för tjänstgöring vid kustsigna]yäsend et afseeld personal.
~:o 917 G. O. ·- Bemyndigande för yarfschefen i Oartskrona
att beordra major Sylvan att för särskilclt uppdrag afresa till.
Stockholm.
~:o 9:20 G. O. Kon·etten Balder skall uppläggas.
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24.
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K:o ~123 G. O. - Fastställelse af vissa ändringar i typ till
fördelningsbok för pansarbåten i\Ianligh eten.
N:o 925 G. O. - Bifall till reservund erlöjtnant I. Petterssons
anhållan om 3 års utrikes tjänstledighet för sjöfart.
N:o 926 G. O.
Instruktion för chefen å pansarbåten l\lanligheten.
N:o 927 G. O.
Uppbördsstyrman och redogöraren å pansarbåten .:\1anligheten skola beordras inställa sig i Malmö elen
14 november.
N:o 928 G. O. - Kommendering af censorer vid sjöofficersexamen elen 15 no vem ber.
N:o 929 G. O. - Kapten P. H. Huitfeldt beordras till öfrig
tjänstgöring vid Stockholms station från och m ed den l januari.
N:o 930 G. O. - Afslag å kapten P. H. Huitfeldts anhållan
om utrikes tjänstledighet.
K:o 931 G. O. -- Bifall till r ese rvund erlöjtnant Mellins anhållan om ett års utrikes tjänstledighet för sjöfart.
Ko 935 G. O. - Angående afslutandet af kurser för l:a och
3:e klass sjömän i exercisskolorna.
K:o 939 G. O. - Bifall till kapten H. Wijks anhållan om
utrikes tjänstledighet för hälsans vårdande 1 ' /u- 20 j.l2.
N:o 940 G. O. - Angående anorduandet af vissa kurser vid
Stockholms station för ekonomimän och sjukvårdare.
K:o 943 G. O. - Den till nybyggnad Yid flottans varf i Carlskrona anbefallda 2:a klass torpedbåten skall erhålla n:r S7;
fartygsklass m. m.
N:o 947 G. O. ·- Kommendering af fartygsintendenter å beväringsafdelningens fartyg.
K:o 950 G. O. - Bemyndigande för chefen för kustartilleriet
att för särskilclt uppdrag kommenelera tvänne officerare till
tj~nstgöring i sin stab.
N:o 952 G. O. - Bifall till reservlöjtnant C. A. l\1. Richters
anhållan om ett års utrikes tjänstledighet för sjöfart.
K:o 955 G. O. - Bifall till reservund erlöjtnant Killmans an·
hållan om t-"1å års utrikes tjänstledighet för sjöfart.
N:o 956 G. O. - Afslag å anhållan från reservunderlöjtnant
Anderberg att blifva inkallad till tjänstgöring under ett års
tid.
N:o 989 G. O. - Bestämmelser angående förvaring och fördelning af för krigsbruk uteslutand e afseelda generalstabens
kartor.

Nov.

Dec.

"

Ko !l61 G. O. - Expedition med verkstadsfartyget Ran och
undervattensbåten Hajen skall upphöra, fartygens förläggning m. m.
N:o 962 G. O. - Bifall till löjtnanten vid kustartilleriet A.
Posses anhållan om en månads förlängd tjänstledighet för
språkstudier.
~:o 963 G. O. Ang. åtgärder und er vintermånaderna
till undvikande af skada å de fasta gnistsignalstationerna.
2. N:o 964 G. O. - Kaptenen B. F. Reuterskiöld skall under
kaptenen L. Åkerhielms sjökommendering tjänstgöra som
extra kaelettofficer vid sjökrigsskolan.
:\:o 965 G. O. - Tillstånd för danske premierlöjtnant Bruhn.
att taga del af vissa vici Carlskrona lmstartillerireg:te anordnade utbildningskurs er för personalen.
};:o 969 G. O. - Reservunderlöjtnanter na N. V. von Heideman, E. F. Törnros, H. A. S. Holmgren, oeh K. T. Larsson
skola inställa sig för genomgående af 2:a repetitionskurs.
:\:o 970 G. O. - Bifall till sergeanten Ekbergs anhållan om
2 månaders förlängd tjänstledighet· för sjukdom.
Xo 971 G. O. - Tillstånd för manskap som vid instundande
jul och nyår biträda vid telegramutdelning att bära af tel eo-rafverket tillhandahållet igenkänningstecken.
ö. ~:o 975 G. O. - Pansarbåten Manligheten skall efter afslutacl expedition förläggas i 1. beredskap samt skall rustas för
att ingå i beväringsafdelningen.
N:o 976 G. O. - BeRHimmelser för premiers utdelande vid
kustartilleriets underofficersskola.
~:o 978 G. O. - Angfartyget Kare skall ställas till kapten
K. "L Posses förfogande för utförande af särskildt uppdrag.
7. N:o 979 G. O. - Instruktion .
N:o 980 G. O. -- Fartygsintendenterna å pansarbåtarna Dristigheten och Äran skola elen 28 dec. inställa sig i Carlskrona
fö r vidtagande af förberedande arbeten för fartygens rustning.
N:o 981 G. O. - Bestämmelser ang. tillämpning vid kustartilleriet af förslag till artilleriexercisregleme nte.
s. N:o 984 G. O.- Kommendering af fartygsläkare å beväringsafdelningens fartyg samt å Carlskrona station nnder marinläkaren O. A. Fi1rst beviljad tjänstledighet.
N:o 9S5 G. O. - Bifall till löjtnan t ~- Åkerbloms anhållan
om utrikes tjänstledighet 20 / 1 2 - 7 /1.
N:o 988 G. O. ·- Tillägg till instruktion för Chefen å Freja.

29.
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K:o 991 G. O. - Fastställelse af ändringar i regl em e nte för
flottan.
9. N:o 992 G. O. - Bifall till kaptenen vid kustartill eriet O. V.
Brogrens anhållan om utrikes tjänstl edighet 20 / 12-"/ 1.
10. N:o 995 G. O. -- Tillstånd för kadetterna Heidenstam, Sillen
och )._kerman att under dem beviljad utrikes tjänstledigb et
bära uniform.
12. N:o 997 G. O. - Ang. uppehållandet af regementsintendents·
befattningen vid. Vaxholms kustartilleriregemente.
N:o 999 G. O. - Bifall till marinattachen, kapten G. T.
Kraaks anhållan att få vistas i Sverige und er 16 dagar för
egna angelägenhete r.
N:o 1000 G. O. - Bifall till löjtnant K. Åkerbloms anhållan
om utrikes tjänstledighet 8/1- 14 /1 05.
13. N:o 1001 G. O. -- Ändringar och tillägg till generalorderna
N:ris 320 och 500 år 1902 ang. värnpliktiges emottagande
och öfning m. m.
15. N:o 1004 G. O. -- Pansarbåtarna Kiord och Tapperhete n,
jagaren Mode samt torpedbåtarna Meteor, Orkan och \\'incl
skola förläggas under reparation.
K:o 1005 G. O. - Kapten C. L. de Champs ställes till chefens för Fortifikationen förfogande för en tid af högst 3 månader för att biträda vid utarbetande af förslag till ny organisation af armens fälttelegrafväsende m. m.
16. N:o 1008 G. O. - Kapten Bille skall för särskildt uppch·ag
tjänstgöra i flottan s stab 19 /12- 6 / 1.
:c\:o 1009 G. O.- Bifall till reservunderlöjtnant Lundgrens an" hållan om 2 års tjänstl. för sjöfart.
19. N:o 1011 G. O. -- l\Iarinläkaren Edholm skall tjänstgöra vid de
värnpliktigas emottagande vid Stockholms Station den 9 jan.
N:o 1012 G. O. -- Kapten Guida skall tjänstgöra i BefiLlhafvande Amiralens Stab för särskildt uppdrag.
Fördelning af majorsbeställnin garna vid
N:o 1013 G. O.
kustartilleri et.
N:o 1014 G. O.
Bifall till kapten Krafts anhållan om
tjänstl. 21 / 12- 81 /12.
Bilfall till kapten Holmbergs anhållan att
N:o 1015 G. O. under tjänstledighet få vistas utrikes 22 / 12-- 15 /1.
21. N:o 1018 G. O. -· Förändrade uniformsbestämmelser för
officerare och underofficerare samt civilmilitära tj iinstemän
af motsvarande värdighet.
Fastställelse af modell till portepe för
K:o 1019 G. O. underofficerskorpraler vid flottan.
8.
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XXXV.

Ändringar i reglementet för flottan del
N:o 1020 G. O. III kustartiii eriet.
N:o 1023 G. O. - E ifall till anhållan från reservlöjtnant Schollin
om ett års tjrtnstl. för sjöfart.
N:o 1025 G. O. - Chefen för kustartilleriet beviljas uppskof m ed
ingifvande af inspektionsrapport i hvad densamma rör innevarande års skjutskola för kustartilleriet.
N:o 1028 G. O.- Bemyndigande att under de!128 och 2fl få använda i l. beredskap förlagd lysmaskinbåt för omladdning af
accumulatorbatterier å Sanclö
N:o 1029 G. O. - - Pansarbåten Wasa skall i st. f. pansarbåten
Thor ingå i beväringsafdelningen.
N:o 1031 G. O. - Genom G. O. N:o 861 år 1900 utfärdad e bestämmelser angående förflyttning af p ersonal frå n Carlskrona
till Stockholms station skola tillämpas med iakttagande af befintlig tillgång å resp . stationer af underofficerskorpraler och
1. kl. sjömän.
N:o 1033 G. O.- Fastställelse af exercisreglemente för f1ottan Il
hanelvapen och lamlstigning.
K:o 1034 G. O. - Bifall till kapten af Petersens anhållan
om 3 månaders tjänstledighet för sjukdom.
N :o 1035 G. O. Löjtnant Palmstierna skall i st. f. och under
löjtnant Lindströms sjukdom tjänstgöra å pansarbåten Manligheten.
N :o 1036 G. O. - Löjtnant Erikson skall tjänstgöra å i l
beredskap förlagda torpedbåten Sirins under löjtnant CarlsonFevrell beviljad tjän stledighet.
N:o 1037 G. O. -- Bifall till löjtnant Carlson-Fevrells anhållan om tjänstledighet 30 j12- 12 j1.
K:o 1040 G. O. - Kapten Kraft skall tjänstgöra som flaggadjutant hos afdclningscbefen för heväringsafdelningen i st. f.
insjuknade kapten af Petersens; Kapten Huitfeldt skall und er
kapten Krafts sjökommendering tjänstgöra som adjutant i
sjöförsvarsclep:ts kom. exped:n .
N:o 1041 G. O. - Bifall till kapten Leons anhållan att få
vistas utrikes 20 /12- 0 /1.
N:o 1044 G. O. - Afslag å kapten von schinkels anhållan
att få bära Carlskrona skytteförenings förtjänstmedalj.
N:o 1047 G. O, - Bifall till reservunderlöjtnant Buseks anhållan om 2 års tjänst!. för sjöfart.
N:o 1049 G. O. - Kapten de Champs skall i st. f. kaptenen
Grefve C. A. Posse tjänstgöra hos H. K. H. hertigen af
Södermanland.
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Dc romcrRkfl Nif'frornu ntmiirkfl årgi'tngcn, dc arubiRka Ri<lrtn.

Anföranden

och

föredrag

inom Kungl.

Örlogsmannasäll-

skapet:

Af ordfäranden vid presidii Il oflläggnmlo:
15 /

80 a[ A. Uronstoclt, XLI\T, 42;
82 af A. Cronstedt, XL\r, 328;
15 /
11 8-+ af F. \Y . von Otter, XLVII, 410;
1" /
11 85 af F. W . Von Otter, XLYHl, 334;
15/ u 87 af F. W. von Ottor, L, 411;
u;/ 11 88 af F. W . von Ottor, LI, 35D;
15 /
11 89 a[ F. W. von Otter, Lir, 335;
15/
11 90 af F. W. von Otter, Llii, 3G-+;
15/
11 91 af F . \V. von Ot.ter , LIV, 373;
15/
11 02 af F. \V . von Otter, LV, 44();
15 /
11 03 af F. W. von Ottor, LYJ, 4-i3;
1 "/ 1 95 af
F. W. von Otter LVIII, i37G;
1
H:/ 11 96 aJ F. W. von Ottor, LIX, 31fl;
Al vice ordlö·mnclen vi<1 presiclic nodläggande:
1
"/11 DG af F. \V. Lennman 1 LIX, 338.
Al sekreteraren : Aminnelsetal - se Nekrologer;
Svar till ordföranden af J. Ostorman , XLI\T , 48;
Årsberättelse den 15/ 11 9-l af C Puke, LVIH , l.
Årsberättelse den 1:'/11 95 af C. A. Ehrensvänl, LV IJ [, i383 .
Årsberättelse don tG/ 11 96 af C. Petterseu, LIX, 3-17;
Årsberättelse den 15/ 11 97 af C. Pottersen, LX, 320;
Årsberättelse elen 15/ 11 98 af C. P. Hosensvärd, LXI, i3R3;
1\rsberiittelse den 15 j 11 99 af A. 13. Jucl, LXII, 419;
j\rsborättolse <len 15 ' 11 00 n[ G. al' Uggln.s , LXIII. 377;
11

E'/ 11

-
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A{ ordninysmannen:
.\rsboriittclse elen 15/ 11 80 af A. Lin<l af lJagoby, XL[\T, 18;
"hsborilttclse ilen 15/ 11 81 af A. Lind af Ilagehy, XLY, 1G;
"\rsborättolso <len 1.; , 11 82 af A. Lincl af Hage by, XLY, i)3J;
.\ r sborii.ttolse den 15 / 11 83 af B. Lilliehök, XL \ri, 371;
J. rsb eri\ttelse don 15/ 11 8-! af A. Lin<l af Hagaby, XLVII , ·HG;
"\rsboritttelse den tG/ 11 85 a[ 1\. Linr1 af IIagoby , XLVII[, :331;
Vi J ämbetets nedläggande don 10f 11 öö af A. Lind af llagohy,
XI.~ VIII, 3-±3;
Arsboriittelse den 15/ 11 SG af A. Lind af Hagaby, XLIX, 37+;
Arsberättelse den 15/ 11 87 af A. Lind af IIageb)·, L, .JO-+;
.\rsberiittelsc elen 15/ 11 Sö af (+ B. Lilliobök, Lr , 355;
"\rsbo ri.itte lse don 1 " 11 80 af G. UHI, LH, 331;
.hsbcrilttolso don 15 / 11 \JO af G. B. Lilliohöök, LIH, :3fi0;
"\ rsb oriittelse don 15/ 11 91 af G. D. Lilliehöök, LIV, 370;
.\ rsboräUolse deu 15/ 11 02 af ]i'. W. Lonnman, LV, .f-12;
Arsberättelse elen 15 / 1 1 03 af F. W. Lennman, LYI, -±50.

Af (öredraganclc i taktile inom Knngl. Örlogsmnnnnsiillskapct:
.\rshoriittolso af U. af Trollo, XLJV, 22.
AnfiiratHlo :tf C. Hjelm, XLVJJ, 308;
.t\nfönuHlc :t[ II. Wmngel, LVJTI, '27.
Af (Ön'rlJ'({gande i artilleri inom Knugl. (irlogf<mantwsiillskapoL:
"t l'sboriittelse a[ .J. Cltristerson , XLV, 42;
Arshorttttelse af J. Christcrson, XLV, 334:
llnud goviiroLs utveckling och goYiirs[rågnns nuvarande sLi'm dpunkt af J. Christorson , XLVI, 37-±;
Historisk öfYorbliok öfver flottans till tjänstebruk nLii1mna(1o
rafflade kanonor af E. Harnokow, XLVII r, 360;
»Aro do engelska kanonerna oti llförlitli ga'?» nJ K llnrnckow,

L, 1;
.\rsboriittclse
.\.rsboriittelse
Arsberättelse
"\rsberiittolso
J. rsborilltolse
Arsberättelse

af
ar
af
ar
af
af

R
J.
C.
K
K
A.

Bn.rnekow, L , -!20; LI, l ;
Ului sterson, LI, 368, LU, 26;
ITjulhammar, LIII, -11;
Barnekow, IAV, 3Ri3;
nnrnokow , L \r, 25;
B. Juel, L VI, 14, !:JV;

Arsberättelse
~\ rsbcriiLLelse
}~.rsbo rättel se
Irs boriittolse
ArsborätLolse
Ars Leriittol se

af
af
af
a[
a[
af

5 --

"\.. pj . .J u el, LVII, l K, G7;
LVIII, -!OU;
\.. F . Contervall , LIX, 350;
C. ;\. J\1. Hjnllmmrnar, LXI , 7\.l;
.\ . B. Jucl, LXH, 150;
li'. Gr ull w, LXII, -1-3-±, LXUI, \.l.

.\. . n. J uel,

.

Af förcclragamde i navigation, astronomi etc. i nom Kun g l. Örlogsmannasäll ska pet:
"hshoriUtolso af R Nissen, XLV, 34\.l, XLVII, (j7, 1-17, 227,
XL \ TI, -!l;
,\rsberilttolse af V. u[ Klint, XLfX, 21;
.hsboriittelse af L. 8iduor, LlJ, 3-±1.

A{ föredragande i rc_qlemcnten, förfättn-ingar ctr. inom Kungl.
Örlogsman nasiillska.pet:
"\rsherättolso af A. Zottorsten, LV, 17;
"\rsborältolse af C. O. Olsen, LYI, 5\.l;
"\rsborättelso af H. von Arhin, LVII, Gl;
1\ rsbcriittolso af U. Petterson, LlX, 18-!;
.hsboriittelse '') af H. N att och Dag, LX, 3-1!;
Arsberilttclse af Jl. U. Lagercrantz, LXIl, i3i3(i;
1rsborilttelse af S J. T. C. Ankarcrona, LXlll, 20D.
~l{ förecln~gande i skeppsbyggeri och rnclcan-ilc inom Kungl. Örlogsmmmasällskupet:

.\rt:>beräLtclse
.'l..rsbcrättolse
"\rsborättolso
,\rsbe rtitto lse
.hsbcrttttelse
.hsberättolse
.1 rsberiittelse
.Arsbedttelse
Arsboriittolso
':')

~amt

af
af
af
af
af
af
n[
af
aJ

J. L. Fryckholm, L, 15;
H. Lilliehöök, L l \T, 2-l;
IL Lilliehöök, LV, -±2;
J. Pilt!gren, LVI, 2\J, lGö, :23!;
Il. Lillieböök, LV 111, 8:);
C. E. G. Stuart, LIX, 23, öö;
J. Piblgren, LXI, l;
I. A. IDngström, T1XTI, 180, 270;
J. A. !Lngstri.im, LXHI, 327.

redogörelse för det fran;;ka sjöfolket» vM n pi i k t.
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Af föredragande i hanclel och sJöfcurt sarnt navigation inom
I\: ungl. Örlogsmannasällskapet:
Några kanalarbeten i hanrlelus och sjöfartens tjänst, af C. Puke,
L, 118;
Arsberättelse aJ A. Munthe, LV, 67;
Årsberättelse af P. Dahlgren, L VIII, 211, 2-±G;
Årsberättelse af P. Dahlgren, LXI, 256, 307;
.Arsberättelse af T. Sandström, LXII, 2%;
Arsberättelse af H. Gylrlen, LXIII, 15\J;
Af fö?'cdmgande i torped- och minväsenclet mo m K ung l. Örlogsmannasällskapet:
Anförande af D. Barclay jämte tillägg af redaktioucn, XLIX, 60;
Anföraude af C. Smith, LV, 161;
Årsberättelse af O. L. Beck man, L VI, 7\J;
Årsberättelse af O. L. Beckman, L VI, -±53;
Arsberättelse af O. L. Beckman, LVIII, 181;
rirsberättelse af O. L. Beckman, LIX, l;
Årsberättelse af G. Dyrssen, LX, 22;
Årsberättelse af O. L. Beckman, LXI, 22-±;
Årsberättelse af N . E. Andersson, LXII, 137·
Årsberättelse af N. E. Andersson, LXIII, 39.'
Af andra lcdamöte?' och i Kungl. Örlogsma.nnasiiLlskapet upplästa:
C. af Trolle: De internationella sjövägsreglerna, XLIV, 215;
A. Lind af Hageby: Jämförelse mellan de engelska och Jnmska pansartlottorna, XLV, 363;
J. C. Christerson: Några ord om modcrua pansarplåtar,
XLVI, 90;
J A. Breckströrn: Om några af våra större örlogsfartygs viktigaste militära egenskaper, XL YII, 295;
C. TV. Bwckström: Om svenska Hytancle sjömärkon jämte yttran<lc häröl'ver at kommitte, XLYII, 430; XLVIII, 73;
E. Barnekow: I-I vad har under de senasto åren blifvit gjord t,
och hvad bör göras för att anskaffa ett godt och tidsenligt krut för flottans kanoner, XL \TIH, 32;
F. Lennmann: Äro bestämmolsema i K ung l. Maj:ts förnyade
nådiga förordning angående bvad å fartyg iakttagas bör
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L.

A.

(;.
G.

P.
A.

till undvikande af ombordläggning af don 31 mars 1880,
tydliga eller kan genom olika uppfattning af desamma
fara för fartygssammanstötning uppstå? XLVIII, 152;
Palancler: H vilka ändamål böra depotfartygon för våra minbåtar uppfyl la och huru böra dessa fartyg vara beskaffad e? L, 139;
Breckströrn: Profskjutning af 15 cm. pansargranater af stål
den 9--16 januari 1888, LI, 108;
F. Askcr: Nordenfelts undervattensbåtar, LI, 211;
B. Lilliehöök: Utdrag ur äldre bestämmelser angående allmänna beväringsmanskapet jämte några ord om nuvarande vämpliktsförbållanden, LI, 283;
Dalzlg}'(m: Företeelser inom Europas hanclelsmariner, LII, 56;
K. Gasslander: Harald af Cristiernins invaliclinrättning,

LII, 169;
P. Dahlgren: Om våra kusters försvar, LIII, 1;
C. A.slccr: Om stångminematerielen och dess handhafvan<le inom syenska flottan, LIII, 29;
O. Lagerberg: Pansardäckskryssaren ,, Blake)), LIII, 189;
O. LagBr·bcrg: Passagerarefartyg å transatlantiska traden, LIII,
232;
E. Barnckow: Den mekaniska vetenskapens infiytande på krigsmaterielens utveckling, LIV, D2;
P. Dahlgren: Nyare lodapparater, LV, 123;
L. Sidner·: Om kompassutredningen å våra 2:a och 3:e klass
pansarbåtar, LV, 1GD;
J. Hägg: Om detaljsjömätningen vid våra kuster, LVI, 152,
21!), 327;
O. Btliot: Brefdufvor och dess betydelse för krigsbruk, LVI,
290, 311;
P. Dald,r;ren: Några onl om lots- och sjökarteverken , LVI, 353;
H. TVi·angel: >> Naval warfarC >> af Colomb och >>The inHu ence
of sea Powen af Maban, LVIII, 11-±;
A. Rwlberg: Om sårades transport å flottans fartyg och huru
denna bör orrlnas för att uneler strid kunna uppfylla sitt
ändamål, LX, 400;

-
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T. Sandström: Sjötaktik och fartygs svängningsförmåga eller
manöverfiirdighet, LXII, 7;
W. Dyrssen: Spansk-Amerikanska kriget, LXri, 63, 95;
C. C. Engström: Förslag till anordnande af >>svängningsbana »
i Carlskrona skärgård, LXIII, J 03;
I. Engsl·röm: Om rullningsförhållaudon och slingerkölar på
l:a klass pansarbåtar, LXIII , 188;
Amiralitetskrigsmanskass an. Om senaste årens roglomentsarbeteu för Amiralitetskrigsmanskassan a[ A. K. G., XLV HI,
299 .

9 --

Nutidens krnt, af 1~~- Bnrnekow, LIV, 118;
Försök mod snabbskjutande kanoner , Ll \' , lö3;
Svenska Hottans i17 mm. snabbskjutande kanon , :\l / 89, L[\' , :3öö;
Canet's 32 cm. kanon , LIV , 3-!G;
Skjut[örsök med snabboldskanonor, system Canot, LI\', i360;
Snabbcldslmnoner, syslom Oauot, LV, 151;
SnabbeleJskanoner för franska Ii ottan, L V, 245;
GrniHlerna för cl(lons ledning å våra l:a klass pausarb[tlnr,
b eträffand e såväl artilleri som minor, af A. 13. Juel ,

LV, 452;

Artilleri, se anföranden af föredragande i artilleri.
Nyare artilleriförsök i England af E. Bamoko\1', XLIV, 3t,7;
Sprängning af en 1-l cm. refflacl bakladdningskanon ombonl il
franska fregatten ta Themis, af vV. von Eckerman, XL IV,
368;
Om granatskjutaune kulsprutor, XLV, 306;
Italienska 100 tons bakladdningskauoner, XL VI, '200;
Nordenfelts 38 mm. snabbskjutande granatkanon , XLVH, l;
Maskinkanoner, dels af Gardners, dels af N orden felts konstruktion, XL VII, GU;
Om N ordetlfelts maskinkanonor, XL VII, 282;
Krutl'örsök för 100 tons kanoner , XLVU, 283;
Aro dc engelska kanonerna otillförlitliga? af E. Bamekow, L, l;
Sammam1rag af de under år 1886 utförda skjntniugarna med
kanoner å Uottans fartyg, L, 21 O;
8kjutförsök m ed Nordcnfelts -! 7 mm. fältkanon , L , 2ö0;
Profskjutning af 15 cm. pausargranater af stål <lon \)-1 Gja u .
1888 af A. Brcckström, LI, 108;
:0alinski's pneumatiska kanoner af -r, LI, 12\J;
Skjutningar under flottans öfningse:xpeclitioner 18trt, Ll, Di!Jang;
Kanonsprängningen å Amiral Dupene, Lil, \.JU;
SkJ'ntnin"'o·ar under flottans öfningsexpeditioner 18öö LII Bihano-·
bJ
Engströms , snabbskjutande kanon , LIII, 126;
Om dyuamitkanoner, LIII, 206;
Den mekaniska vetenskapens inflytande på krigsmaterielons utveckling af E. Barnekow, LIV, 92;
'-'

A

'

)

Optisk skjutning af R , LV, 483;
" 102() meters utgångshastighet ", L V , -!02;
15 cm. ss. kan. fdn U. Grensot af gr., LV, -!U3;
Om r1ct grofva skeppsartilleriets pincering, LV[ , 185;
Crcusots bakladdningsmekanism, LVI, 212;
Do t hydrauliska maskineriet för Be u bm1·s grofva knnom:r,
LYl, 2lti;
Tyska pansartorn och snabbeldskanoner för forter och siranclhattorier, L VI, 381;
Nft.got om Canets snabbtkjutaudo kauo11er af U., LVIJ, 32\1;
Huru bör olelen mot fartyg ledns [rån en sjöl'tistning ocl1 kan
en systematisk inskjutning <Lirvid användas? af li'. Umhm ,
LYIII, 1G;
Flottans sticlsfartygs bestyckning af U. K., J,IX, llU;
Nttgm onl om fartygs stridsvärde af F. G., LIX, 257;
Y orknit af fnrtygsclll på befästning ar al' K Dus banes, L] X , :J(i:2;
Olyckshäm1elsen vid skjutning ombord p<'\ »S issoi-Voliky »,
LX, 213;
N ~t gm ord om torpedkryssames ocb torped båturnes bestyckning 1.1t .G. K., LXI, -!-!1;
Genmäle (aug. torpedkryssares bestyckning), af »}u'tillorisL »,

LXII, !::17;
Granaters förmåga att tända trä, LXII, 37 -!;
Någm orr1 om fartygs energital af --r-, LXTli, 183.
Astl·onomi. Stjärnbetäckuing, L, 253.
Beklädnad. N y m etor1 för tvättning af !iottans manskaps
kläder, af .\.. Oarlheim-Gyllensköld, XLIV, 1-H.

-
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Bemanning - so personal.
Bergningar. Ombordltlggniug ocb vattentä ta skott, XLVll, 5;
Danmarks lifräddningsväsend e, XLVII, 1-15;
Liflina n, XL VIII, 188;
Berättelser. Harald af Gristicmins invalidinrättning af A .
K. Gasslander, LII, 169.

Betänkande -

se fartyg.

Underdånigt betänkande af deu , den
ordn a de, kom mit te för afgifvauJo
p er , XLIV, 110.
Sjöförsvarskommitt ens betä nkand e och
Amiralitetskrigsma nskassan s egendom
Gasslander, LI, Bihang.
Bokanmälan - se litteratur.

Bref -

26 september 1879 föraf förslag till fartygst,y.
förslag, XLV, 261;
å Djurgård on af A. K .

se författningar .

Båtar - se fartyg och skeppsbyggeri.
Båtsmän - se personal.
Disciplin. Bör skeppsgossarne lyda under krigslag ocb hänföras till krigsmän ? XL VII, 140.
Nya dockbyggnaden å örlogsvarivet i Curlskrona,
LXII, 3-±3.
Dykeri. Några ord om f-lottan s dykare af - -S, LVI, 72.
Elektricitet. El ektrisk belysning ombord, XLIV, JGD;
Elektri citetens tillämpning Iör sjömilitLirn ändamål af P. J.
Dahl g ren , L , 171;
Und ersö kningar rörande det inHytande, som dynamo maskiner
och do för elektriska belysnin ge n ombord orfonlorliga Jmbell ed ningar ha fva pii. kompassen, LII, 11 9;
LIVT' -i-' ~8·
Eloktrici tetellS an vit ndando inom örloO'sfiott'lll
"-1 )
'
(.
b
tl vftra minbelysningen
elektriska
a[
Något om anorclningamn
båta r af O. Sylvan , LVI, 301;
Om strålkastare af J. A. von Di.i.ben , LVII, 3-±7;
>> Till fraga n om strålkastare>> af O. R. S:n, LVIII, 1-±7;
Om den elektriska belys nin gen ombord å krigsfartyg a f J . A .
von DLi.ben, LVIII, 200;

Dockor.
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Allmänna grunder [ör elektriska strålka star es användning, a[
O. Sylvan , LX, 119, 137;
Inre belysning å torpedbåtar af O. Ly beck, LXIII, 355.
Exercis - se öfning.
Expeditioner - se ö[ning.
Fartyg - se skeppsbyggeri.
Betänkande af elen, elen 2G september 1379 förordnad e kommitto för afgifvande af förslag till fartygstyper ; reservation , XLIV, 11 O;
Debatt i Italiens deputerad ekammare rörande byggandet af
stora pansarfartyg, XLIV, 300;
Tran sul1Jt af Sir Villiam Armstrongs anföranda vid emottagandet af presiclium i The in stitution of Ci vi l ingineers,
XLV, 215;

J i.tmförelse mellan de engelska och franska pansarfiottorna, ai
A. Lind af Hageby, XLV, 363;
Ilvarj ehamla XLVI, 121 ;
Båt, fra mdrifven med elektricitet, XL VIII, 130;
li'örä nd rad typ för tyska Hottans bepansrar] e kanon båtar,
XL YIII, 132;
Jämförand e försök m ed torpedbåtar i Tyskland, XLVIII, 1~3;
Förslag till ny typ för pansarkryssare, XLVUI, 2G3;
Nya Yarrows torpedbåtar för tyska r-lottan , XLVIII, 203;
Franska fl ottans å ngfartyg, XL \TIII, ~20-J.;
Do fran ska torped kryssaru e .,ConcloP, »lGpervier», >> Fanyon >>
och >> Vantou >>, XLVIII, 265;
Rammkryssaren »Patagonia >> , X L \ 'IH , 260;
Brasilianska pansarfartyget >> Aquidaban », XLVIII, 207;
Nyaste ty per af torpedbåtar, X L\' HI, 323;
Do moclema kryssame, XL VIII, 302;
>> IIuru kunna vi göra det bästa a[ våra krigs l'arty g?>>, (öfvers.)
af captain Fitz-Gerald, XLIX, 209;
Betraktelser m ed anledi1ing af ett besök å Plymoutlis varl',
nove mber 1886 af - r , L , 78;
Il vilka ändamål böra dep6~artygon !'ör våra minbå tar uppfylla och lmru böra dessa fartyg vara beskaffade, a[ L .
Palander, L, 139;

j
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R ys ka kanonbåten >> J(oreetz >>' L , 160;
N orden roi ts um1 o rvutton ~:; b iitr" r, ,'Ll" U. l •'. l \.s l{<Jr, L r, :211;
Förolyukade örlogs fartyg år 188!) LIII 8:)·
'
••
l )nnsan] ackskrvssareu
I .J'tl o·er'l)O l' g f.1 rlf, ] t) \) ;
n['
»13l·Lke>>
·
' «
'
J
.
>> Frauco », v~irld o ns största seo·e!Ln"t)·o· J~~I\T 71..'
'
,
'"''
Ilowarc1 c'assard - 35 knop o (!), LIV
73 .
'
'
»Polarnaja-Zwj esda », LIV 75:
'
,
'l'
Torpedkryssaren >> Kassarsky>> , LIV, 17U;
h . ryssaron »Le Cecilie», LIY 18U·
Profresa med >> Latona >> LIV, 967'·
97-O.
Franska kryssaren >> 'rr~ude>> , ' r~I\r'
,
..J
978·
Snabbgående oeoanrl·äno·ar'e
, J IV
be
Ep
Försöken med >> Mtu·ceau >> J IV '") 7 <)· '
Framiid ens strid sfartyg, LV, 153;
Ny tysk kryssarkorvett , LV, ln7·
r'Dynamitkryssaron >> Vesuvins >> , r_,'vr-, 91('·>,
.~ ran s ka segelfregatten >> la :\Ielpo mene >>, LVl, 21G;
(~sterni~Jska rammkryssaren >> Maria 'l'beresia», LVI 387·
~.t~·~.~svardot b~s våra 3:e kla ss pansarbåtar, af Nemo , \'fil, :Z30;
h) ska torpedbat,spgaren >> Sokol• 1 LIX 1 1- .
-±D,
. '
1
'l'
orpor båten Kom et LIX 910·
;>
undor;,atteu ~b~tel~ >> IIollanch ) LIX
Amerikanska
• ' :.83;
)
l ansm-b[ttarua A, B och c, LXlli, 25 .
Våm torpedbåtar u[ K. P. R, LXIII ' 28
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· angåond o våm llll Några' ord
varando Haggor och bofälsteoko n samL dess ful"llu1 e LXll
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Flaggor och b e f"'l
a s t ec k en.
378;
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LXII 1 uo.
) "± O '
ottor - se sjöförsvaret och utländska marin or.
Fyrväsende - se lotsväso nd e.
Föt·edrag - se anförande.
Föredragande _ se anförande.
Författningar. Flottan och värupliktslagon. don nnvnraJH1o
.. och den komnwnd e, LVII, 1-!2;
Varnp!Jktslageu, § 25 mom. 2, LVII, 3 7-!·
AngåeJH1e sjöräLtor, af Maritim, LYIII, 1G7.
N~tgot om befälstecken, af - l-·

Fl

)

lö -

Do internationella sjövägsreglerna, a[ C. af
Trollo, XLIV, ~1 :);
Iluru bör man tolk a ~ 11 i Kungl. föronlni11gen a[ <lon 20
februa ri l 885 angåon de åtgärder t.ill undvikand e a.f Olll-

Förordningar.

bor<1läggning m. m., J.1T, 31ö;
Orunddragen al' internationoll sjörätt, LH , Bihang; LHI , Bihang;
Föreskrifter angåo JH1 e åtgän1er till un<1Yikam1o af omhnn1liiggläggni ng, föreslagun af sjöfartskongressen i Wasl1 ington ,
LIII, 1U0;
Engelska sjöfartsförord nin gar af I SDO, LIV , 181.
Förvaltning - so sjöförsvar et.
Geogt·afi. Franska lJesitLningarna i Cocl1inchina, X LYr , 2/i"">;
To bruk (hamn å norra ku ste n a[ A fri lm), X LYH, l-l-Ii ;
Kanalen mollan Östersjön och Nord sjön , XLVII, :3/1 ;
:-u P etorshurgs sjökanal , XLYIII, 12G;
:\ or<1-Östersjöknnalen, LIII, 155;
N iear agua-kanal en , LY, 308;
Föroslagen kanal mollan ()storsjön och Svnrln, hal"vet, LIX , J..l.li;
Vi'tra levera ntörer a[ sjöhigsmatcri ol, I. Bol'o rs, af (; . Wahl borg, LXJIT, 1-!\J; II. Finspong, a[ F . G., LXIII , 25!>;
Gymnastik - so nndr.:rvi sningsviiso ndo .
Handet och sjö l'art -- se nnfiiramlo al' föredragande i !Jam1 cl
och sjöfart.
J.Iam1 olsm ari tima um1errhttel sor för skeppsredare och [arLygRboflilhafnm', X L [\T, Hi G, 372; XLV, liU , 18(), 23-\.; XLV l,
53, 133, 217, 305, .J.3G ; XLVri, ~O+, 2K:J, 313; XLYIII ,
7.J.) 1\.)/ ;
Horilttolsor angåoncto elen i n ternationolla s kopp sfarton oeh <1ärm cr1 sammanhängand e företeolser p i\. hnndeln s och iJH1ustri ons område, af Lundgren , L, 131 ;
Explosioner och själfantändningar i kollaster , af H . l~ystri.illl ,
L 1, 180;
Företeolser inom Europas handolsmarinor , af P. Dn.hlgron ,
LH, fJ ii;
Vtirlden s lwn<1olsflottor uneler åren 1887 och 1888, JAl f, 157 ;
Passagerarefartyg å transatl anti ska traden, a [ O. l,agorbcrg ,
LIII, 232;

-

-i4kollaster,
Åtgärd er till förekommande af själfantändning
LIII, 377;
Utbildning af handelsflottans befäl, a f Z, LIV, 12;
»Lloyd's », LV, 364;
»Bureau Veritas >>, LVI, 1ö2;
Förslag t ill bildande af en Besiktningsförening inom Sverige
för dess handelsflotta, af Maritim L Y rii 72·
Om handelsflottans befäl, af I. Amin;ff, LXT: 36G;
Om inrättandet af en marinhypoteks bank, af G. O. W a l lonberg, LXII, 355.

Handvapen - se anförande af föredragande i artilleri oc h
beväpning.
SYenska flottan s revolver li i /84, af A. L. , L , 69;
Hälsovård. Några naval-hygien iska förl1ållandon, af L. II.,
XLVI, 176;
Ohlorzink-salt, XL VII, 148;
Några orcl om hälsovården f·Jottans fartyg , af A. Rudberg,
Ll, 43, 95;
Historia. Krigshändelser och siökrigshändolse r.
SJ.öförFörsök till hi storisk öfvorblick a[ striderna om Svorio·cs
b
svar, XLIV, 65, 193, 273, 337· XL \ T 82 142 197 263~
389; XLVI, 15, 253, 287, 392; XL YII, G5, 223, -!50; XL YlH,
63, 81, 137, 211, 273, 378.
Anmärkningsvärda tilldragelser under sjöstriden mollan Chi le
och Peru, af engelske löjtnant Mnclan, öfversatt, XL\' ,
95, 161;
Sjökrigshänclelser i Chile, af -o·-- LIV 398·
~ '
'
'
b
Alexandrias bomuardement, af G. Dyrssen, XLV, 36D;
Krigshändelserna på Minfloden, XL VIII, 25!);
.Fregatten Ulla Forsens strandning, XLIX, 118;
Striden vid Eckernfördefjorden 18-!9, föredrag af G. J .•\..nk er
(öfversatt), XLIX, 305·
Ännu en bo·ånbo· >>B lanco E1;calada >> LV 48U ·
'
,
'
'rilldragelserua i Hio de Janeiro, L VII, 33, 166, 268;
Ur Generalamiral011 Excllensen Grefve IL Cederströms efterlämnade papper, L YII, 385; L VIII, 270, 335, 385;
'

'

,

'

'
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Ti ll clagelsernn i Rio och Brasilianska revoltens slut, L \'II, 408;
Sjöslaget vid Yalufloden, LYII, 411;
Minbåtsatacken vid S: ta Katbarina, LVII, 427;
Från kriget mellan Kina och J apan, L VIII, 48, 1-!1, 39-!;
»Naval warfare » af Oolomb och rrhe iufluenee af Sea power,
af Mahan , föredrag af I-l. Wrangel, LVIII, 114;
Några lyckade torpedbåtsanfall under kriget mellan Kina och
Japan, af K. P. LX, 100;
Österrikes krig i Adriatiska hafvet 1866, LX, 262;
IIvilka li.irdomar kunna för Sveriges försvar hämtas af kriget
mel1an Kina och Japan, LX, 323;
Spansk-Amerikansk a kriget, af W. Dyrssen, LXII, 63, 95;
Singet i Öresund 1658, af S. Natt och Dag, LXIII, 115;
Gnrl Gustaf \Vrangels >>Journal» under expedition mec1 stora
flottan hösten l G44, af S. N att och Dag, LXIII, 236;
H varjehanda. XLVI, l 21 , 273; XLVII, 69, 137, 190, 266,
36-l; XLVIII, 126, 192, 263, 323, 397; XLIX, 7-l, 263,
322; L, 82, 164; LI, 330, LII, 103, 160, 233, 367; LTU,
198, 251 , 327 , 396; LIY, 74, 77, 273, 277, 35-l;
Amiral P. II. Colomb om Sveriges försva r, LY, -!86;
Tjockiiytande kolväte såsom bränsle under skeppsångpannor,
LV, 496;
Tankekorn, af H. Wrangel , L VII, -!7 , 186, 285.
Ur redaktionens nohsbok, LVII, 188, 299, -!00;
Friktioner, LVII, 1G1;
'fankekorn, L YIT, -!32;
ur instruktionen för Generalstabens l'ältöfningnr, fastUtdrao·
b
ställd den 6 november 18U4, LVIII, G7;
En namnfråga af - g-, LVJU, 68;
Till redaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet i Onrlskrona, af
»Sjölmpten», LVIII, 78;
Tankekorn , LVIII, 79;
Armen och flottan , L VIII, 81;
Till red n ktionen af Tidskrift i Sjöväsend et, af Skeppsrednre
LVIJI, 297;
Gen mäl e, af J. Osterman, L VIII, 426;
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'rankokorn, LIX, 151, 326;
Militarismen inom fl ottan, LX, 115;
Ett lättar e räkneexempel af -ge, LXII, +0$1;
Acotylongasstrålkastnre, LXII, -l78;
I-Ivem styr öfver !l ottans pensionskassas g rni ialfond'J a[ Kassadelägare, LXIII, liö;
Ur redaktionens notisbok , LXI fT, ö81.

Några hi stori ska anteckni ngar r örande skoppskompasse n, LlY,
2-1.7;
Kompasson och dess deviation i järnfartyg, LIV, 302;

Instrument. Mariningenjör O. Hults hyclro-aroosLatiska logg,
af -db-, L, 367;

tilleri.
Förnyade bestäm molser angående förvaring och an vi1 nd ni ng
al· bomullskrut å engelska örlogsfartyg, af U - l, X LVT, +D.

UtHlorsökningar rörande det inflytande som cl.\' nnmomask in cr
och de för elektriska belysningen ombord er forde rli ga l.::abolledniugar h a[va på kompassen , Lll, J l \l;
Lifräd dnin gsräcket, af G. H. Liclbock, Lli, 26R;
i\lmine[os kå pet, LIIT, 29 7;
Elliots röktvättningssapparat, LIV, 73;
Fiske's afståndsm ätare, LIV, 112;
Några hi stori ska antecknin gar rörande skeppsko mpass0n , IX\ T,
2-1.7;
J(ompasso n och dess deviation i järnfartyg, L l V, :30~;
Nyare lodapparater, af P. Dahlgren, LV , 12:3;
'r h o Crescent course inclicator, L \ T, löf);
Om kompassutreflningen i våm 2:a och 3:e klass pansarbiUar,
af L. Siclner, L V, 16~);
Frattini Ingaram os lifräclclnin gsbälte, LV, 358;
Onl strålkastare mod parabolspogol, nr O. l t. 8., L Y, 3SO;
Il ali s an kare, af E. n., LVI, 112;
Nav isar.imut, LYT, 178;
Försök mod olika slags ankare i tyska marinen , af K lt. ,
LVI, 40+;
Om pröfning af kikare för sjöhruk, af P. D. , LVI1 , 31i:3;
Signalapparat för språkrör, aJ K. H., L V If J, 205;
Sidosiittningskvadrant, a[ HJulha.mmar, LIX, 22!J.

Kanoner - se artilleri.
Kommittebetänkande -- so betänkanden.
Kompass - se instrument och aniör:tnden af föreLlragaml on i
n a vigatio11.

Krigshändelser - se hi storia.
Krigslagar - so författningar.
Hvar är gränsen'? LlV, ~37.
Krut och spriingii.mne n -

se artilleri och anföranrlen i ar-

Kustföt·svar - se sjöförsvar.
Litteratur och litte raturanmälan.

..~ngmaskinlära, a.f J. L.

Fryckbolm, at - n , XLIV, 171;
Mili tärgymnastik, af G. Nyb lr:eus, at - r, XLIV, 25-l;
J. ngmaskittlära at Fryckholm, genmäle af J. L. Fryckholm,
XLIV, 309;
Lärobok i skeppsmanövor, af J. A. Ekelöf, XLY, ö}l;
Nnutisch-tochnisches \V örterbuch der Marine, af P. K Dautwwich, XLVI, 3G2;
\ 'ärdefulla böcker inom navigationens område, XLVII, Gl;
Svenska Hottans historia, af P. O. Bäckström, XLYII, 2 J D;
Syonska iiottans hi storia, af P. O. Bäckström, g ranskni ng a [
_.\ . .Zettersten, XLYII, i3-l0;
Anmiilnn af >> Officerare och civila tjänstemän, kommencl ora.tlo
om borcl å örlogsl·arLyg från Carlsicrona station åren 182:)
- Jö85 », upptecknade af L. von Horn , XLVlli, Bihang;
Anmälan af styrni ngsreg ler till sjöss, af A. Bagger, XLIX, 205;
»Det stora sjökriget J B87 >>, L, 22G, ~Hö, 3-±2;
Anmälan at >>Co urs cle Uonstruction Navale", par A. Hansor,
L , 372;
Anmälan af >> Lärobok i sjökrigskonst, utarbetad af A . Brcckström », af W. D., LI, 76;
Anmälan af »Homo et Berlin» , par Charles l~ope, LI, 201);
Anmälan af >>Stmnclings in tho Danish Wators, 18b8-1R8i) ,, ,
by IIoblenberg, LI, 208;
2
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;\nmillan af »Om krigskontraband enligt allmän folkrätt samt
statornas lagar och Jörclrng », af R. 1\.leon, LU, lOD;
"\nmälan af »8. l\'L Schiffes Albatros» af von Honko LII 10<J·
Anmälan af >>Några mcl om Svori~os kustförsvar,», af r{.:
LlU, 120;
Anmälan af »Lärobok i skeppsbyggeri>>, af I. Engström, LHI,
121;
Anmälan af »Den Danska f-laade 1807- 18H9>>, af H . Degenkolt, LIII, 121;
Anmälan af »Almanach der KriegsL-Iotton 1800 », LHI, 122;
Anmälan ur »Torpilles et Torpilieurs dos nations otrangi.TOS »,
par H. Buobarcl , LIII, 122;
i\nmäl::m af >> Vårt sjöförsvar och dess framtid », LIII, 257;
Anmälan af >>Maritime Telographsystems >> , by V. Carlson, a[
C. S:th., LIII, -W3.
von J. von
Anrnälan af »Die l{oise S. M. Shiffes Frundsboro·»
'
b
Benko, LIV, 78, 188, 28:3, 355, 430;
1\.n mäla n af »Zetterstens Svenska Ii ottans h istoria i\. ren 1522
l(i3-! » af B. \Vrangol, Ll\T, 4Hl;
'J'i ll iigg till lärobok om flottans fastställda själfgåonclc minor ,
aflwndla n do Scb \\'arzkopffs 36 cm. m in a i\lj 88, af O. H.
Lundberg, LVI, 7-!;
Anmälan af »K. A. Ehre nsvänh, af K. \Varburg, LYI, :3K8;
Anmälan af »Kriget och krigsinrättningarna », af C. O. Nordensvau, LYII, G2;
Anmälan af »Sjövapnots betydelse för fost erla nd ets försym· »,
af H . Wrangel, LVII, 20-!;
Anmälan af »Bilder från vårt nästa krig », a[ Krutstam, Julim:,
Simpson och vo n I-lase nskräck , LVII, -!3+;
1\nmälan af »Tidvattenslära », af O. Gyld en , LVri , -!37;
Anmälan af )) Utkast till förslag om försYare ts ordnande »' nr
Mirambo , LVIII, ::!30;
1\nmälan af >>Jolm Ericsson >>, af O. Adelsköld, LVIII, 230;
och m ec1])å fartyO'
Anmälan af »Exr)losion er af rörledninO'ar
. b
,
lon att begränsa el eras förödande verkning ar» , af li. U ur H,
L VIII, 2-!0;

Anmälan af »D on sve nska fiottan och dess uppgift yicl l'ostt>rland ots fiirs\-ar », a[ J. Sclmeidler, LVIII, -!33;
.\nm älnn nf »U nsera Kri ogs flotte » af G. Vi sli cenu::: , J_,IX , 21-!;
Anmälan nf LärolJok i sjömanskap, af V. Lindor, LX, 70;
Anmähm af »Hoya l Navy Hamlbooks », af C. N. RolJinson ,
LX, 161;
Anmiilan af >>Sjöförsvarsl'ri\.gans utveckling i SYerige efter 1RO\h,
nr L. CL T . Ticlnnder, LXI, 182;
1\11mälan af >> Teoretisk och praktisk n'a vigation >> , utarhotacl af
TT. \\.rangcl, af O. G. LXI , :371 ;
1\nm ä lan af »Aid e-memoiro do l'officierde marine », af L ' Durn ssior , LXII, ~1:3;
,\nmii.lnn af »Baitles and capitulation of Santiago de Uuba »,
af !\hiller y Tejcoro, LXII, 27 -!;
,\lllniilan al IllnsLroracl 1\lilitärrovy, uLgifvare G. HoclongJon,
af L . K., LXH, i3 :->0;
Anmälan af »Svc n ~ ka s:jöhj ä ltar» , af A. l\lunthc, LXU, -!1 O;
,\nn1 älan a[ Läro bok i sjiiarLilleri , af \V. Dyrsson, al F'. G-. ,
LXII, -111;
Anm älan af , :-;progligo Yinb, af H. Wolfbagon, LXH , -!SG;
"\n mälan af Norges frih erl ssnga», af .J . Bull , af L. K., LXHI, (i8;
,\nm älan af , ])je flotll·nl\UIJ'lm g im 1\:rige>>, af R Yon LalJros,

LXIII, 260;
Anmälan af »Nauti sch-Lochnisches \Vörtorbucb der Marine >> , af
.J. Ileinz, LXIII, 2fi l;
Ajömaktens intiytan(lo på hi stori en 1 ()(50- 178:1, a[ M fl han , (j[versatt af L . .\kerhiolm , LXIH, 261;
,\nm ä lan af ,, I.Iunclbok uti praktisk navigation », ar K Hägg,
LXJII, 300;
.\nm älau a[ >>Neutrala s taters p likter och rätti gheten , n[ ,\ .
.1\loister, LXIII, 30G;
Anmälan af Kungl. fortifi.kahon ens historia, a[ L. W. Munthe,
LXIII, 307;
Anmälan af >> J alnbuch d er Sbiffbautechnischc n Gosoll scha[b ,
LXIII, 317.
Lots= och fyrväsende. Några ord om lots- och sji'ilmrtevork en , af P. Dahlgren, LVI, 353;

-
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Till frågan om lotsarnos inkomster, af E-1, L\ Tll r, :300;
Uri't.gasatt ombildning n[ lotsst~'relsou, a[ - -g- , LXI, ~%.

Manskap - se personal.
Mariner - · se utlän<lskn lllfll'iner och s:jöförsvarot.
Matroser -- so personal.
Meteo1·ologi.

Tyfonbanor i Japan jämte nndoniittolso för
manövreringen, af K Kippliug, öfversntt al' O. Lagcrborg,
LI, 31;
On1 roterande stormar, af A. Bagger, LI, l GU, 220;
Umlersökuingar al' ström förhällanelen i N orm 1\ tlanliska Oceanen, LIU, 150;
Orkanor i Södra lmliska Oceanen, LIII, H15;

Minnesteckning - so nekrologer.
Minväsende. Anförande a[ D. Thrclay, före<h ap;anclo i 7:clc
vetenslmpsklassen i non 1 Kungl. Örlogsma nnasiillsknpet,
XLIX, 60;
Om nn<lervattensminering, a[ H. K Bucknill, LI, 302, :383,
. LII, 176, 352, LII(, 1-!1;
_
Några iakttagelser rörande vårt fasta minförsvar, af J. Y. D.,
LYI, -±70;
Protest med anledning af »Några iakttagelser rörande vårt
fasta minförsvar», af O. Bmn, LVII, 53.

Navigation.

Några onl med anledning af gjorda anmitrkningar mot Klints nautiska tabeller, af V. af Klint, XLT\',
15-±;
Genmäle till föregående, at K .Jtiderin, XLI\ 7 , 251 ;
Lunar distanser , af . . i .. , XLV , 228;
O bservationor nattetid, XLVU, 202;
»'rllG new uayigatioll'>, af n. n. n. , XLVII, 2G2;
Enkel metod att utan pejling bestämma kompassons cloYiation ,
af W. Szigyärlo och H. Florian, öfversatt, XLYIII, 2$1-l-;
\\'. Szigyärlo's och H. Florian's metod att utan pejling bestämma kompassons lleviation, XLVIII, 39-1-;
Om nnutiska observationer, XLIX, 130, L, Hl5, 301, 317;
Tyfonbanor i Japan, jLimte underrättelser för manövreringen ,
af K Kippling, öfversatt af O. Lagerberg, LI, 31;

-
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Olöm ej lodet! af S , LIII, 395;
Den farliga vinkeln , af Y, LIV, 175.
Nekrologer. 1\.. G. Ericsou, J. U. l+. Amoon, O. ()hrström,
a[ sekreteraren J. Ostorman, XLIV, 2;
Erie 0<1elstiema, J. K Varberg, T. Konow, af sekreteraren J.
Ostcrman, XLV, 2;
!G. A. Printzensköld, nf sekreteraren L. Palandor, XLY f, 3Gfi;
C. K af Klerckor, ar K G. af K lingonstiema, X L V II, 3öG;
L 11. Fomoll, af V. <ijorli,,g, XLYII, 38ö;
O. R Carlsuml, I. ll . Ankarcrona, A. Blix oei1 11. L. Sundewall , af sekratomron L. Palander, XL VII, :38U;
K l'arent , af L. PalandCJ", XLIX , 331;
U. A . Sundin , af C. B. Lilliohöök, XLIX, 3-W;
A. O. \Vallenbcrg, A. H. Couleur, K . J . Mi.i.ller, A. E. von
Hosen och M. l'. von Krusenst.iema, af sekreteraron G.
D. Lilliohöök, XLIX, ~3:32 ;
U. K Eugelbart, U. V . Holm , E. Svensson, F . L. Andersson
och G . Bovo, af sekreternren G. B. Lilliehöök, L , 380;
.\ . G. 1\.. Ljnugste<lt, af V. Gjerling, L, :387 ;
l1'. N. Staaff, A. F. H. L. Lim1 af Hageby, G. E . llyltenCavallins och B. O. :-ll:tckelberg, af sekreteraren A. B~ c ck
ström , LI, 331-5:
J. Ericsson, K V. Sa1i1lO, C. G. Frick och .) . A. H . lk('ckström,
af F. ·w. Lonnman, Lll, 3lHi;
A. L. Hamilton, C. A. U. Lagerborg, U. I3. Lilljo!Iöök, P.
N. H. Schultz, A. U. Gasslander, A. J. Hosengron, W.
Kullbcrg, J . D. Dm·clay, af F. 1\r. Lonnman , LIII , :.l37;
.). N. Ohristiersson och C+. A. Indebotou, af P. Dahlgren, LIV,
367;
L. L. \' Oll Horn , ~- II. B. B. Horn af Huntzien, P. O. DLiekström, N. A. ll'iscberström, IV. \Y. von liaffnor och U.
G . Lindmark, af sekreteraren C. Puke, LV, -±07;
U E. von Dockum, T. A . Arvidsson, F. E. Puris, .\..P. Lilliohöök, F. J. Wrede, O. af Trolle, C. K af Trolla, af sekreteraren U. Puke, L\Tl , 411;
R A. Knap, G. H. E. Byström, af sekreteraren U. Puke,
LVIII, 5;

-
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C. G. a[ Ugglas, C. \V. von Hoillenstam, H. T. Ilult, ar sekreteraren C. A. l%ronsvänl ' L \ 'HI l 371·l
U. F. Löwenborg, J. G. Braune, H . Gyldeu, af sokrotomron C.
Pettersen, LIX, 331;
J. R E. Nissen, af sekreteraron C. Petterson, LX I·
U. I-L O. von Arbiu, U. W. Wisbeck, O. Diukson ,' J.' W. U:jor·
lmg, af sekreteraren C. P ettersen , LX, 308;
K A. Barnekow, J. R Lagorcrant;c ' R G. von IIoclonborubl..._ \ .
G. R. vou Fei litr,en, F. W. af Klint, aJ se kreteraron C:.
P. Rosensvärd , LXI, 386;
C. Il. Kreuger, G. K. \Vitt , G. B. Lilliehöök , li'. O. Botbon ,
af sekreteraren A. B. Juel LXH -l'Jl·
U G. von Otter, M. Fi1rst, J : E. El~m;u: ar sohotoraren G.
af Ugglas, LXIII, 313 .

Nödfallsarbeten.

Om sjö- eller drifankaro roterat
'
drag, af H . Byström, .XLV, 180.

ar

röru ·

Prisfrågor.

Officerare - se personal.
Pansar - se anföranden i artilleri.
Några ord om moderna pansarplåtar, af I. C. Uhristorsson.
XLVI, 96;
Pröfning af motståndsförmågan hos däckspansar af stitl.
XLVII, 69;
Sidobepansring och däcks bepansring, XLVII[, 25U.

Personal.

Frågor rörande d oss organisation och

li'lotLan och värnpliktslagen, den nuvarande och don kommallde, LVII, J.J.:Z;
Yt.torligare några ord angående organisationen af Uarlskrona
artillerikår, aJ U., LYII, 159;
llmu bijra rle fördelar, som don utsträckta värnplikts- och öfningstidon för r,;ji\beväringen erbjuder, bäsL tillgodogöras
för tlottan ? al' R. N att och Dag, LVIl, 208, 311;
Up p gifter rönuHle organisationen a [ flottan s nHtilHkap, af f:l.
Natt och Dag, LIX, Dn , 1:)5, 2:35; LX, .J.2, J 37, 2H5, 28ö;
Några ord om yrkesbeteckningar för sjömanskåren, af Bgn ,
LX, 282;
Några ord angående det svenska kustartilleriets orgauisation
och lless oflloerskårs utbildning, LXI, 167;
»Om kustartilleriets organisation », af Tertius iutervenions, mod
a[ redaktionen därtill fogade anmärkningar, LXT, 272;
13ofälsförllo1ning, af O. Lybeck, LXIII, 373.

dtlll i ng.

Några ord om befälsplatser för flottans yngre ofiicernro, ar --r.
XLIV , 51;
XLV ) 296·' .....XLYI , ~;-)) •)•-JOm skeppse:ossoiurättnine:en
--t ' 'l•)·J·
,
~....
~
Förslag till reglementsbestäm m elser röraml e flottans porsonals
indelning och sammansättning, jämte för::;lag till bosiHtningslista; XL VII, I Hi;
'l'aukar om personalutbilningen vid flottan , at r - , JAT, 105;
Några ord om flottans dvkare af - -s- LVI 7·!·
Hmu böra de förd elar, s·~m d,en utstriiclda v~m~likts- och ö[ningstideu för sjöboviiringen erbjuder, bii~t tillgodogörm<
för f-lottan? af C. K. tlparre, L YII, 120;
(j \

..... '

Kungl. Örlogsmannasällskapets täflingsämn on:

LII, 377;
LIII, -kOl;
LIV, 435;
LY. -±87;
LYI, 473;
LVIIf, 81;
LVIIl, 4-l-l;
LIX, -lO.J.;
LX, 432;
» 1 89~1 , LXI, 369;
, 1 900, LXII, 484;
,, HlOI , LXIII, 378.

för år 1890,
» 1881,
» » 1892,
» 1803,
,
» 189-t,
» 1896,
»
,, 189G,
» 18D7,
» 1808,
"

Ramm . Om rammen, XLVIII, 175.
Rapporter. Utdrag ur chefens Jör Hottans

111 iliti\rpersonal::;
rapport öfver öfningar och undervisningsverkens verksamhot 1881 - 1882, XLVJ, 33;
Utdrag ur samma chols berättelse om personulet1s tjiinstbarhot
188:2, XL Yl, -lO;
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Utdrag ur chefens för fiottans militärpersonals rapport öfver
öfningar och undervisningsverkens verksamhet 18t:l::!-1883, XL VII, 25;
Utdrag ur samma chefs berättelse om porsonalons tjänstbarhet 1883, XLVII, 32;
Rapport om försök med användauJe af olja mot l>rottsjöar, uJ
J. Osterman, L, 430;
Happort om försök med svenska kol å flottnus fartyg, LXII,
330, 430.

Om användande ar olja mot brottsjöar, L, 2-W;
Tyfonbanor i Japan jämte underrättelse [ör manövreriugeu,
af E. },::ni]Jping, öfvers. af O. Lagerberg, LI, 31;
Huru bör man tolka § 11 i Kungl. förordningen af <len 20
februari 188:) angåem1e åtgärder till umlvikande af omIJordläggning m. m., LI, 3Iö;
K u n n a nu gällande bestämmelser angående signaler för undvikamle af ombordläggning anses uppfylla ändamålet? af
J. l\1. L-11, LII, 33;
Föreskrifter angående åtgänler till undvikande af ombordläggning föresla~na af sjöfartsl~ongressen i Washington, LUI, lö\:l;
Om trä- och järnfartygs seglingsförmåga, LIII, Hl::?;
FJytauclo vrak, LIII, 219;
Varning för isberg i Södra Atlanten, LV, -!\-12;
Olja såsom vågtlämparo, LYI, li1;
Världens handelsflottor år 1t) Ul, L VI, (:i7;
Snabba resor, LVI, 72;
Halls ankare, af E. R., L VI, 112;
Om stormar i Norra A tJautiska Oceanen, L Yl, 213;
Några orsaker till sjöolyckor, LVI, 276;
Pensionering af sjömännen vid hamlelsfiottan, af \V. T. L. ,
LVIII, 323;
Huru är det sörjdt för räcldning af lif vid olycksl·an ombord
på svenska passagerhreåugfartyg? L VIII, 3D O;
Vinkar för sjömän, LIX, 117;
Tyfonerna i I-:.inasjön, LIX, 197;
Hetlex från 4:de nordiska sjöfartsmötot, LX, -!18;
Våra passagemreångbåtar, LXII, 3-Hi;
Vår hamlelsfiottas segelförluster 1t:l98, af L. K., LXIII, 2Hl .

Reglemente.

Om seuaste årens reglemen tsarboten för Am iralitetskrigsmanskassan, af A. K. G ., XLVIII, 299;
Det nya infanteriexercisreglementet oe;h f-lottan, LVII, 2t30.
Rekryter - se personal.

Räddningsväsendet. Liflinan, XLVIII, 188.
Rättelser i uppgifter angående sjukdomsförhållanden, XLV,
128;

Signalering.

Om signal- och telegrafsystemer till sjöss .
!hsberättelse i taktik m. m. , af G. af 'rrolle, XLIV, 22;
Ljudsignaler till sjöss, XLVII, 147;
Nytt system för internationell signalering med tJaggor, a[ S.
R. Elson, Calcutta, framställd t af O. LageJ·bm·g, XL [X,
110;
Förslag till nytt signalsystem, af H. Wrangel, Ll \T, -HHj;
Kapten J. Lidmans signalsystem, af J. Lidman, LV, 112;
Afstiindssignalering uti engelska flottan , LV, 207;
Några ord om signaler, LVIII, 75.

S j öexpeditioner.

Fregatten V anad is' bes ö k i do Ma rockauska farvattuen 1886, XLIX, 271, 378;
'rabell öfver flottans öfningar till sjöss 1896, Bib., LIX;
D:o
d:o
d:o
d:o
1807,
" LX;
D:o
d:o
d:o
d:o
1898, » LXI.

Sjöfart.

Om svenska flytande sjömärken, af C. \\r B;rckström, XLVII, 430; XLVIII, 7:3;
Om utprickning i svenska farvatten, jämte yttrande af ång
fartygsbefälhafvarosällskapet , XL VIII, 167;

Sjöförsvar.

Flottan under sistförtJutna året, XLV, 20;
Ett gammalt spörsmål, XLVII, 71;
Några ord om inrättandet af en amiralitetsstab och om en sådan anstalts hufvudsakliga uppgifter, XL V II, 268;
Flottan uneler sistförflutna året, XL VIII, l;
Flottans rustningar och sommaröfningar 1885, XLIX, l;
Flotlan under sistförfiutna året, XLIX, t:l3;
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F'lottan LL11der sistförflutna ~u·et, L, UJ;
J.l'lottan Ullder sist[örflutna året, LI, 81, 163;
Flottan under sistförflutna ihet, Lll, l;
Om våra kusters försvar , af P. Dahlgren , LIII , l;
Flottan under sistförflutna året, LIII, 96;
II vad vi kunna lär<t af do stora sjömanövrorna, L Lll, ~:Zf>;
Om det moderna krigsfartygets tro vapen och Jen af dom hotingade taktik, af F. Attlmayr, Lili, 2-!-!, 300, L TY, J ;-)(j,
226, 381;
Flottan under siströrfiutna året, LIV, l , 81;
Förenta statornas kustförsvar, L1V, 7G;
Några sLltt atL böja vår fiottas stridsvärclo, at M. H ami lton,
LIV, 193;
Flottan under sistförflutna året, L V, l;
Flottan und or sistförflutna året, LVI, l, l 15;
Några ord om tlottans dykare, af -s-, LVI, 72;
Flottan under sistförflutna året, LVII, l, 109;
F.lottan under sistförflutna året, LVIII, 38, 13-!, 171;
H vilka förberedande åtgärder böra vidtagas, på det att handelsftottaus fartyg må kunna användas till försttirbudo
af örlogsflottan? af S. Engström, LVIII, l U3;
SLridsvärclet hos våra 3:o klass pansarbåtar, af Nemo, LVIll,
233;
Iakttagolser från flottans eskaderöfningar 18\J6, LVIli, 3-!G;
Flottan under sistförflutna året, LIX, 70, 137, 172;
Sjö- och laudkrig, af --n -, LIX, 217;
Tankar om landt- och sjöförsvarsdepartom ens sammanslagniug,
af G. D-n, LIX, 273;
Kusteskaderns krigsöfningar, 1896, af H. von /u·bin, LIX,
291;
I'onnauenta kommissioner å våra eskadrar, af p., LIX, 30Li;
Tabell öfver fiottans öfningnr till sjöss 18Uti, Bihang, LIX;
Ii' lottan under sistförflutna året, LX, 07, 76;
Dot ljusnar, af -i-·-, LX, 109;
Tabell öfver fiottans öfniugar till sjöss 18!)7 , Bihang, LX;
Flottau under sistförfl u tu a året, LXI, Gb, 187;

-
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J~-"x r, 'J-!<i
'
· 1 a r 1-~. f"-cy,
~ ·,·
S\'enska flottalt i ord o0h l..JIIc,
Hi "· 11 ah;Ln tionorna u ch rekognoseri ugstjitnston, a[ d(. », LXI, 3:>tl;
}'\,\o·ra orll om nnonluingar för ö[verförando af onler ollor med n llelamlon under strid å l :a klass pansarbåtar, af C. Sparre,
_
LXI, -!00;
LXI;
Bihang,
,
Tabell öfvor flottans öfniugar till sjöss 1898
Flottan u n der sistförfin tna året, LXII, l, 205;
K n stför svar och torped båtsan fall, a[ I. B. Hiclmrdsson, öl" vorsatt a[ H. D11g, LXII, 32-±, 391;
Flottan uneler sistförflutna året, LXIII, l , 76:
Dot strategiska samLandet mellan flottan och arm6on, a[ II.
vVranool LXlli, 128;
Flottan och ~ärnpliktsförslaget, a[ 8. J. T. Ankarcrona, LXIII ,
368.

Sjökrigskonst.

Tankar om sjökrigskonst, uf I. A. Bmckström ,

XLV, 66, 129;
Maris emperium obtinendum, af Armenius, XLVIII, 97.

sjökrigshändelse r - se historia.
Sjömätning. Om detaljsjömätningen vid våra kuster, nf J.
Hägg, LVI, 1f)2, 21n, 327.
j skeppsl.Jy gl>"Cri och ruaskiuYäsende.
Bct.ill:kanclc a[ 18t:l0 års certkom mit te, reservation, X L lV, l l O;
Uapport augåonrlo försök mod bottonfärger till jiimi"<utyg, a[
"\ . W. CronCJ vist, LI, 23ö;
Om trä- oc!t järnfartygs segl ingsfönnåga, LHI, J 02;
Pnssagerurofmtyg i transatlantiska traden, ar O. Lagerborg,

skeppsbyggeri -- se anförande af föredragamle

LIU, :23:2;
Om ängEartygs s\'ängningsförhålla nden, LIII, 282;
finndelsflottorna och skeppsbyggeriet, IAli, 315;
()m skeppsbottnens skyeldande genom lackeri ng, L 1\T, 171;
.Ji.im- och stålfartygs sky(lclancle mot faran att sjunka genom
skadet å fartygets nnd orvattenskropp , LIV, 268;
Sln-<1<1 för fartygsbottnar af järn och stål, LY, 1-±8;
Se~elfart.)ro- mod auxiliänuaskin, af -g-, LV, ~31;

"'

"'
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Skoppsbyggeri et i Englaud 1801, LV, 323;
Om jämfartygs fönostning och skyJJsnwdel d~lremot, ur \V.
B. Lewes, LV, 389, -±G0;
Försök mod bottenfärg inom engelska flottan, L V , 3UH;
Om det gro f va skeppsartillorio ts p laueri 11g, L\' l, 186;
Bestyckning och pansar på nutidens skepp, LYI, 375;
Om skyddsnät, LYI, 391;
Homogenitet i flottan, LIX, 12-k;
Hopet »fart mera fart» på retur, LIX, 1-±7;
Kryssare eller kapare, LIX, 149;
Några ord om fartygs stridsvärde ar F. G., LIX, 267;
Något om örlogsfartygs stabilitet och stadigheL sallJ t s Ii u gerkölars inverkan rhrå, af 'l'. Nysteclt, LXI, J 21;
Tviinne pansarbåtstype r; on jämförelse af --r - r. , LXI, 160;
Nttgra ord om manöverförmå ga, af p., LXI, Hii3;
Om våra fartygs manöverförmå ga, af Observator, LXI, 2-k~;
Eskaderfartyge ns uppkomst, utveckling och nuvarande ståndpunkt, af 'l'. Nystedt, LXII, 26, 231;
Föreslagen förändring af pansarbåtarue Svea, Göta och Thule,
LXII, 257;
Yttra uuder byggnad varande torpedbåtar, LXII, -±70;
Pansarbåtarna A., B. och 0., LXIU, 25;
Vt'tm torpedbåtar, af K. 1'. B., LXfll, 28;
Om rullningsförhål laudun ocb sl in gerkölar på La klass pansarbåtar, af I. Engström, LXIII, 188;
Hos t å fartyg, af II. G. Ha m mar, LXIII, l !J-k.

Skeppsgossa r -

se personal.
Om skeppsgosseinr ättningen, XLV, 296.

Sjöförsvarsbud geten i förhållande till statsbudgutou
åren 1835-lSt>O, af A. ~., XLIV, 2-!7.
Strandningar . Fregatten Ulla Fersens strandning 1807, XLIX ,
118.

Stater.

Tackling.

Om borttHgaude af riggen ä Hottans fartyg, af S.,

LI, 397;
Mastor och segel såsom hjälpmedel vil1 uppfostran til1 sjöss,
LIV, 295;

-

~9

-

Hio·o· af ]·firntross orsätter åsk lel1are, LIV, 4;3-±;
Taktik. Om st rid staktiken och om rätta tU1Yänllnndet af nutidens anfalls- och försvarsmedel , af Capitaiu o de Fregatto
H.ivet, öfversatt, XIJ VI, 32 1, -±O(i;
Om rammen, XLVIII, 175;
Si<1ouopansring och däcks bepansring, XLVIII, 259;
Torpedbåtars roll i on sjöstrid, XLYIII, 307;
tre vapen och don af dom beOm det mod erna kri<rsfartvgets
u
a
tingad o taktik, af F. Att! ma yr, LIII, 2-!4, 30li, 381, L I\~ ,
150, 325;
1\:olonnformeri no·en i l1on modorna sjötaktikon , LIJI, 2(if>;
Anteckningar 0~11 taktik för nutida fartyg och vapen, af I~.
l\Jay, öf\'ersatt af O. Lybeck, LXI, -1--l, 20i'i, 3-±G, -lc2o,
LXII, 12-l;
8jötnktik och farLygs svängningsförm åga oll or manöverfäJ'(lig hot af 'l'. Sandström , LXII, 7.
;'"')t')

L '

Torpedväsen de -

se anföranden.
Ny ongel:::k själfgåenr1o torpel1, XLVIII, 128;
.Nya ano~·dningar [ör stångtorpoder, XLVIII, l 2~1;
Om torpedbåtar, XLIX, 125;
Berdan-torporlen , XLIX, 134;
T. N ordenfalts föredrag om nndervattensbå tnr 188G, XLIX,
152;
Om minbåtars användande i strid och om försvar mot minhåtsanfall , af G. Dyrssen, XLIX, 237;
IIvilka for rhingar kunna vi ställa på våra minbåtar och huru
kunna dessa fordringar bäst förverkligas , a[ G. Dyrssen,

L , H7;
Nonlonfelts undervattensbå tar, af O. F. Askor, LI, 211;
Några ord om våra minuåtar, deras konstruktion , utrustning,
användning till kustens försvar m. m., LI, 227;
»Lo Gymnote>> 1 LII, 95;
Kontrollinstru ment Iör fingerad minskjutning, af Cl-. Dyrsscn,
LII, 113;
rl'vänne torpedos, af U. F. Askor, LII, 138;
fl'örolyckade franska minbfttamo N:ris 102 och 110, LIL l.J.i);

•
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Något om min bi'tlnr och deras uhockling- uneler rlo sonasto
åren, af H. L illiohöök , LII, 2-11;
Om st:'tngm inematorielen och tloss hamlhnfvand o inon1 svensim
f·lottan, af O. Askor, LIII, 28;
Nyare engelska torpedbfttar, LIII, 239;
Om torpedb:'ttarne iuom Europas större marmer och 11ågra
jänJförelsor med våra svenska båtar, LIV, 211;
Ji'örsök med sjtdfgåemlo torpeder, LIV , 3:-Ji3;
Ett stängselbom-experiment i Portsmouth, LI\', -i-:32;
Lufttorpedell, LVI, :382;
Fiirbättri n gen i nom torped väsendet och flärigenom ökad t \"ii.r de
a[ torpedvapnet för vårt !"örsvar, a[ K. P., LX, ~l:);
!J oweils tor ped, jämförd med Whiteheacls, LXI, .JJ l;
Undervatt.eusbåtnme och kriget mot Englan<l, af D' Amor, öl"vorsatt af G. U., LXIII, 203;
Torpedbåtstyper och torperl båtstjiinst, af K Hägg, LXTIT, :!K~l.

Undervisningsväsende. Den tyska sjökrigshögskolan i Kiel,
af O. O. A., XLYI, -128;
Xtorblick, af -r, XLIX, 195;
Bohö[\·a vi en sjökrigshögskola och hvilka l"onlringar böra v1
i sa fall ställa på en så<lan, af Oh . D., LY, 201;
Bchöfva vi en sjökrigshögskola och bvilka fordringar böm n
i sa fall ställa på en sådan'? L V, 2-1\l;
Några orcl om reservbefälets utbildning, af --r-, LVII, .J.\l ;
IIurn böra de fördelar, som den utsträckta värnplikts· och ö[ni ngstiden för sjöboväring on er bj u der, bäst tillgodogöras
lör flottan, af G. K. Spane, L\'II, 120 ;
Huru böra de förclolnr, som elen utsträckta viirnplikts- och iil"ningstiden för sjöbevhrin~on er bjuder, bäst tillgodogöras
för ftottan,_ af S. Natt och Dag, LYII, 2mJ, :311;
U. S. Naval war College, af G. G. Flach, LVIII, 303;
Några ord rörande 188:-J års r epetitionskurs för r eservoffi cerare,
LVIII, 341;
Rosorv beiiilsutbllclningon, af S. N att och Dag, LIX , fJ\1;
Fransk sjökrigshögskola, LIX, 1-!:3;
Franska sjökrigshögskolan, af l\1. Lan<1ry, LIX, 251;

..

Franska sjökrigshögskolan, at G. Besnard, LTX , Bml;
En sjökrigshögskola i sikte, LX, 19.

Uppfinningar och rön . l\loflcl att be\·ara järn för skadlig
inverkan af rost, XLVI, :3-!8;
Ol:jas inverkan på vatten, X.LYI, 350;
Ny kri gsmateriel, XLVIII, Hl-1;
l-\: an elen ste nografiska konsten bli [va a[ någon hety<lelso för
sjöYapnet'? a[ - r - r - , LI\r, 2-!0;
LVI Gl·
Ol]·a silsom våo·däm11are
'
.
<?
li'otogl;ns eldfarlighet vid beskjutning, LVI, 71;
Brol"cluf,·or och dess bety(1else för krigsbruk, LVI, 2~10 , 311.
l

'

Utländska mariner. Kejserliga tyska fiottans budgot !"ör förvaltningsåret 1882-83, a[ - u-- 1, XLV, 3 12;
Uthiidningen af artillerister i franslut fiottan (efter Dansk ti<1skrift for Sowmse n), XLYI, Hll;
XL \'I ' 200 -'
Italienska 100 tons bakladeini nuskanoner
)
o
Min-ramm-kryssaren »Giovanni-Bausen>>, XL\'I, 205;
JCIJgolska pansarfartyget "Oamponlmm », XLVI, 212;
Artilleri- och minundervisning i England, XLVI, 21;3;
Bestämmelser angående observoring af öppningar mellan r ingar och mantlar å kanoner i tyska marinen, XLYI, 2RG;
Nybyggnad af krigsfart~·g för engelska flottan , XLYTI, 137;
Kinesiska pansarkorvetter, XL \ ' U, 138;
Italienska Hottans strategiska organisationsplan, af Paolo GolLrau,
ö[vorsatt af Non·hohm, XLVII, 158;
Italienska pansarfartyget »Lepanto>>, XLVII, l DO;
'l'hornycrofts nya miubåtar af l:a klassen, XLYII, 1Dö;
Den nya engelska pansarkryssaren Imperiense's tagande ur
do cka, XL \ "II, 200;
Franska pansarfartyget >>lo Marceau », XLYII , 2G6;
Nya kryssare uu<ler byggnad för Förenta staternas flotta ,
XLYII, 270;
Om t yska ftottan, XL \'II, 3G-1;
N ya fartygstyper i engelska fiottan , XLVIII, 127;
Ny engelsk själfgående torped, XLVIII, 128;

-

Nya anordningar l'ör stångtorpc<ler, XLVIII, 12D;
FörLindrad t,,·p [ör tyskn Hottans bepansrad e kanon håLar, XL \ ' HI,
132;
Spanska krigsflottan , XL VIII, 133;
.Tätn förande försök merl torpc<lbåtar 'l'ysk land, XL Y Tf f, 133;
Tyska Hottan, XLYIII, J 3-±;
It,vska sjöförsvaret, XLYIII, 1~12;
Förslag till ny typ för pansarkryssa re, XL \'III, 2(j;~;
Nya Yarrows torpedbåtar för tyska tiottan , XLYIII 21i:3;
Franska ftottans ångfartyg, XL \ 'III, 2(i-±;
Dc franska torpedkryssarn o »Con d or», »Epcn· icn , » Fn,tt co n ,,
och »\'antou >>, XLVIII, 2G5;
Ha mm kryssaren >> Patagonia », XL \ TIII, 26(i;
Brasilianska pansarfartyget >>Aqvidaban >> , XLYIII, 267;
Italienska krigsmarinen, XLVIII, -W3;
Italienska öfningseskaderns stridsöfningar l 88f>, XLIX , 17:\
'l' y ska tf ottans utveckling från 187 3-1883, XLIX, 28G, mJ l ;
Engelska eskadoröfningar 188G, af -S, L, 57;
Franska oskaderöl'ningar 1886 , L, 26-+;
Engelska fiottaus stridsöfningar 1887, L, 352;
Franska eskaderöfningar år 1887, af G. v. D .. LT, 120, ](i{);
Engelska eskaderöfniugar sommaren 1888, af T. Sandström,
LII, 69;
Engelska eskaderöfningar är 1888, bedömda af the Uommitte
naval manoevres, LII, 214;
Franska eskacleröfningar 1889, af t , LII , 273;
Engelska eskaderöfningar 1889, LII, 285;
Några stridsöfningar till sjöss 1800, af P. Dahlgren, LT\', -W;
Tyska Hottans budget 1891 - ] 892 och denna f·lottas 11\'Hl'C rartygstyper, af - n, LIV, 1-+-1;
Nya chilenska och argentinska kanoubåtar, LIV , 2G3;
Förenta statemas nya kryssare, LIV, 282;
Världens örlogsflottor 180~ , LV, 145;
Engelska flottans eskaderöfningar 1891, af O. S., LY, 17;\
Franska Hottans mobilisering och manöver, 18D!, LY, lDO;
Från tyska örlogsflottan. LV, 2-!G;
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Ryska Hottans manöver 1891, LV, 281;
Franska f-lottans oskadorölningar 1802, af -G-, LVI, 128;
Engelska flottans cskaclcröfniugar 1892, af O. ~-, L YI, 1-!2;
» Yictorias » und ergång, a[ G., LVI, 46G;
De engelska flottmanövrema l 8~J3, L VII, 230;
Krigsrättens utslag rörande Rnsalkas förolyckande, LVII, 27G;
C trustningen a[ de brasilianska kryssarn o Nichteroy ocb Amerika samt af torpedbåtar och destroyers, L VII, 287;
Italienska torped båtsöluingar 1t::D3, af -g, LVII, 370;
Don norska flottans nydaning och några anmärkningar mc(l
anlerlning däraf, af G. II. H. Zachariae, LIX, 36;
Den engelska fiottans utveckliug under <le senasto 10 åren,
188G-1805, LlX, 128;
Förenta staternas flotta, LIX, 190;
Tyska böstö[ningsflottan 1897, af H. L--g, LX, 269;
Nya tyska lllarinlagcm, LXI, 2-lfi;
Från grannländemas mariner, LXli, 8-+, -!GG; LXIII, 2-±G , 299;
Undervattensbåtarne och kriget mot Englaml, af D'Amor, öiversatt af G. U., LXIII, 2G3.

Ångmaskinväsende.

'l'egnandors ångmaskin, af .. . k , XLlY,

2-ll ;
Något om nutidens sjöångmaskiner, af T. Nystcdt, LI, !iO, 1-!G,
18\.l, 2-!9 , 320;
Om forceraclt drag, LII, 1ö3;
Något om nu brukliga sjöångpannor, af '1'. Nystedt, LY, 318,
335;

Tjocktlytande kol väte såsom bräm: le under skoppsångpn n nor,
LV, 49G;
Kolförbrukning å krigsfartyg, LVI, 385;
Tubpannor och 3 stycken propellrar, LIX, 1-±G;
Flytande bränsle, LIX, 149;
Anvämluingen af de Layals Lurbin ombor<'l å fartyg, af 1\1. G.
Sciama, ]_;IX , 32-±;
Om vattenrörpannor för örlogt;bruk jämte några chinu bLirledda maritima spörsmål, af U. Sparre, LX, 177.
•)

,)

-34-

...,..

-

i:l5-

Åskledare, praktiska regler för anordnande af, XLVI, 273;
Om åskslag och åskledare ombord å fartyg. L VI, 378 .
Öfning.

Om lek- och kroppsöfningar med Kungl. flottans
manskap, af - g -, XLVII, 128;
Om nödvändigheten af systematisk öfning för sjöofficerare i
konsten att manövrera fartyg uneler ånga; anförande af
captain Fitr. Gerald i R. U. S. I., öfversatt, XLYTI, i325;
Om vikten af manöveröfninbo·ar för fiottans befäl XLIX ] 8()·
~
'
'
'
Aro samöfningar mellan armen ocb flottan önskvärda och i så
fall, huru skola de lämpligen ordnas? af F. Grahm,
LX, 388.
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1

5/11
15
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15
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15
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1
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1

Förhand lingar vid Kungl. Örlogs mannasnllskapets bögtidsdag:
80, XLIV, l;

81 , XL V, l ;
82, XLV, 327;
83, XLVI, 363;
8-!, XL V fl, 385;
86, XLVIII, 320;

8G, XLIX, 329;
87,
L, 379;
11
15
/ 11 88, LI, 335;
15/11 89, LIT, 305;
Örlogsmannasällskapets bibliotek, LIII, 1 19;
Anmälan om subskription å Örlogsmannasällskapets matrikel,
XLV, 260.
"/11

15/

A.
A. K. G.

Om senaste årens rcglomontsarboton för arnirulitetskrigsmanskassan, XLVIII, 299.
Albrecht, T. Dc modorna kryssarna, öfvcrsatt af Arminius,
XL VIII, 302.
Aminoff, I. Om handelsflottans befäl, LXI, 36G.
D' Amor. Undervattensbåtarna och kriget mot Englund, LXIII,
2G3.
Andersson, N. E. }1.xsberättelse i rninvtisende m. m., LXII,

137 .
"hsberättelse i minväsonde m. m., LXIII, 30.
Ankarcrona, S. J. T. C. Arsberättelse i reglementen m. m,
LXIII, 209.
Flottan och värnpliktsförslaget, LXIII, 368 .
Anker, C. J. Strideu vid Eckerufördefjorden 18-!9, XLTX,
305.
Arbin, H. v. r\.rsberättelse i reglementen m . m., LVII, \:il.
» Kusteskaderns krigsöfningar 1806, LTX, 291.
Arminius. Maris imperium obtinenclum, XLVIII, 07.
Artillerist. Genmäle (angående torpedkryssares bestyckning)
LXII, 87 .
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Asker, C. F. N ordonfelts undervattensbåtar. LT, 211.
. Tvenne torpedos, LII, 138.
Om stångminematerielen och dess hanclhafvm~de inom
svenska fiottan, LIII, 20.
Attlmayr, F. Om det moderna krigsfartygets tro \'apen och
den n[ dem betingade taktik, LIII, 24-!, 30G, 3K1, LIY,
166, 225.

B.
Breckström, A. Tnnknr om sjö krigskonst, XL Y, G:\ 12\l.
Om några af våra större örlogsfartygs viktigaste militLim
ogonslmper, XLVII, 296.
» Profskjutning af 15 cm. pansargranater af stål den !-J 16 januari 18H8, LI, 108.
» Aminnelsetal öfver F. N. Staaf, A. F. R. L. Lind af
Hageby, G. K Hylten-Cavallius och B. O. Stackelberg,
LI,
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Barnekow, E.

1rsberäLtelso i artilleri , LIV, 383 .
D:o
d:o
LV, 26.
Beckman, O. L. "hsberättelse minväsen de, L \ ri, 7D.
D:o
d:o
LVI, 453.
D:o
d:o
LVIII, 181.
D:o
d:o
LIX, l.
,
D:o
cl:o
LXI, 224.
Besnard, G. Franska sjökrigshögskolan, LIX, 30D.
Bgn. Några ord om yrkesbeteckningar för sjömanskåren,
LX, 282.
Blig, S. Kustförsvar och torpedbåtsanfall, a[ I. B. Richardson, öfvers. , LXII, 324, 3\Jl.
Bmn, O. Protest me(1 anledning af >>Några iakttagolser rörande vårt fasta minförsvar, LVII, 53.
Bucknill, R. E. Om undorvattensminoring, Ll, 302, 31-13;
LII, 176, 362.
Byström, H. Explo~:ionor och sjäHantändningar i kollaster,
LI, 180.

~336.

Breckström, C. W.

Om svenska flytande sjömärken, X LVII,

-!-30.

Bagger, A. Styrningsregler till sjöss, XLIX, 205.
Om roterande stormar, LI, 169, 220.
Barciay, D. Anförande af föredragande i 7 :de vetonslmpsklassen, XLIX, 60.
Barnekow, E. N yare artilieförsök i England,
XLIV, 367 .
u
livad bar under de senaste åren blifvit gjonlt och hvad
bör göras för att anskaffa godt och tidsenligt krut för
flottans kanoner, XLVIII, 32.
Historisk öfverblick öfver flottans till tjänstebruk utläm nade reffiade kanoner, XL VIII, 360.
~~ro de engelska kanonerna otillförlitliga? L, l.
Arsberättelse i artilleri, L, 420; LI, l.
Don mekaniska vetenskapens inf-lytande på krigsmaterielons utveckling, LIY, !-l2.
>>
Nutidens krut, LIV, 118.

c.
C. Något on1 Uauets s. s. kanoner, LVII, 3~9.
Centervall, A. F. Arsuerättelse i artilleri 18DG, LlX, 360.
Christerson, J. Arsberättelse i artilleri 1881, XL \r, -!2.
,,
D:o
d:o
188~, XLV, 334.
Några ord om moderna pansarplåtar, XLVI, \JO.
IIandgevtirets utveckling och gevärsfrågans nuvaramle
ståndpunkt, XL VI, 37 4.
>>
1\rsborättolse i artilleri 1888, LI, 368; LII, 25.
Colomb, P. H. Om Sveriges försvar, LV, 48G.
Cronstedt, A. Anförande vid presiciii nedläggande, 15/ 11 80,
XLIV, 42 .
Anförande virl presidii nedlägganclo, 15 l 11 82, XL V, 328.
Cronqvist, A. W. napport angående l'örsök med bottonfärger till jämfartyg, LI, ~36.
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D.
D. G. v.

Franska eskaderöfningar, år 1887, Ll, 120, 1GO.
D., Gh. Behöfva vi on sjökrigshögskola och 11vilka fonlringar böra vi i så fall ställa på en sådan? L V, 207.
D., J. v. Några iakttagelser rörande vårt fasta minförsvar,
LVI, 470.
D. P. Om pröfning af kikare för sjöbruk, LVII, 3li3 .
D. W. Anmälan af lärobok i sjökrigskoust, utarbetad af .r\.
Bwckström, LI, 76.
D- n, G. Tankar om landt- och sjöförsvarsdepartementens
sammanslagning, LIX, 273.
Dahlgren, P. Elektricitetens tillämpning för sjömilitära ti.ndamål, L, 171.
Företeelser inom Europas handelsmariuer, LH, 56.
~
Om våra kusters försvar, LIII, l.
» Några stridsöfningar till sjöss, LIV, 40.
» "\ minnelsetal öfver I. N. Cbristiersou ocb G. A. Im1ebetou, LIV, 357.
» Nyare lodapparater, LV, 123.
'' Några ord om lots- och sjökartevcrken, L VI, 363.
» Arsberättelse i navigation och sjöfart, L VIIl, 211, 2-15.
D:o
d:o
d:o
LXI, 266, 307.
Db. Mariningenjör O. Hults hydro-arcostatiska logg, L, 3G7.
Desbanes, E. Vorkan af fartygseld på befästningar, LIX,
262.

Diiben, J. A. v.
»

Om strålkastare, LVII, 3-17.
Om den elektrislm belysningen ombord å krigsfartyg,
LVIII, 206.
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Dyt·ssen, G.

Om minb[ttars användande i sLrid od 1 om försvar mot mi nbåtsanfall, XL rx, 237.
Dyrssen, W. Spansk-amerikanska kriget, LXII, lii), U6.

E.
E- 1. Till frågan om lotsnrnes inkomster, LVLI[, :300.
Eckermann, v. Sprängning af en 14 cm. bakla<ldningslmnon
ombord å franske fregatten la Themis, XLIV, 308.

Ehrensvärd, C. A. An1innelsetal 18\:J5 öfver C. (l. af Ugglas,
C. W. von Heidenstam och H. T. Hult, LVIII, 371.
1rsberättelse 15 . 11 05 öiver Kungl. Örlogsmannasiillskapets verksam het, LVIII, 383.
Elliot, O. Brefc1ufvan och dess betyd~lse för krigsbruk, L VI,
200, 311.
El son, S. R. Nytt system för internationell signalering mod
fiaggor, XLIX, 110.
Engström, C. C. Förslag till anordnande af sv ä ngn i ngsbnlHL i Carlskrona skärgård, LXIII, 103.
Engström, I. Årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsonde, LXJI, 11:\0, 27U.
» Om rullningslörhållundeu och slingerkölar pö, l:a klass
pansarbåtar, LXH[, 1öö.
» Arsberättelse i skeppsbyggeri och maskinvi.isendc, LXIli,
327.
Engström, S. Ilvilka förberedande åtgärder böra vidtagas
p[t <.1et att handelsfioLtuns fartyg m[t kunna anvilwlas till
förstärkande af örlogstlottan? LVIII, l U3.

Dyrssen, Ger h.

H vilka fordringar kunna vi ställa på våra
min båtar oc!J huru kunna dessa fordringar bäst förverkligas? L, 147 .
» Kontrollinstrument för fingerad minskjutning, LII, 113.
» .1 rsberättelse i minväsende m. m., LX, 22.
Dyrssen, G. Alexandrias bombardemeut, XLV, 3GU.

F.
Fitz=Gerald.

Huru kunna vi göra Llet bästa a[ våra krigsfartyg (öfvers.) XLIX, 200.
Flach, C. G. U. S. Naval War College, LYili, 303.
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Fryckholm, J. L. Genmäle mot anmälan af ångmaskin lit ra,
af J L. Fryckbolm, XLIV, 30U.
» Arsberättelse i skeppsbyggeri och mekanik, L, 15.

G.
G. '' Victorias >> undergång, L VI, 466.
-g-. Om lek- och kampöfuingar med Kungl. flottans manskap, XLVII, 128.
» Sjökrigshändelserna i Chile, LIV, 328.
Segelfartyg med auxiliärmaskin, L V, 237.
» Franska flottans eskacleröfningar 1892, L VI, 128.
Italienska torpedbåtsöfningar 1893, L VII, 370.
En namnfråga, L VIll, 68.
Ifrågasatt ombildning af lotsstyrelsen, LXI, 296.
G. A. K. Om senaste årens reglamentsarbeten för am ira l itetskrigsmanskassan, XLVIII, 299.
G. F. Några ord om fartygs stridsvärd e, LIX, 257.
>>
Anmälan af lärobok i sjöartilleri, af W . Dyrssen, LXU,
411.

Våra leverantörer af sjökrigsmaterieL
II. li'inspong,
LXIII, 256.
G. O. Anmälan af »Teoretisk och praktisk navigation», af
H. Wrangel, LXI, 371.
ge. Ett lättare räkneexempel LXII, 409.
gr. 16 cm. ss. kan. från le Creusot, LV, -±93.
Gasslander, A. K. Amiralitetskrigsmanskassans egendom å
Djurgården vid Stockholm, Bihang, LI.
» Harald af Ohristiernins invalidiurättning, LII, 169.
Gjerling, V. Aminnelsetal öfver I. H . Fomell, XL VII, 3R6.
» Aminnelsetal öfver A. G. A. Ljungstedt, L, 387.
Grahm, F. Huru bör elden mot fartyg ledas från en sjöfästning och kan en systematisk inskjutning därvid användas? LVIII, 16 .
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Grahm, F. IIvilka li.inlomm kunna för Sveriges försvar lJämtas af kriget niCllnn Kina ocb Japan? LX, 3:!3.
Aro samöfningar mellan armeSen och f-lottan önskvärda
ocb i så fall bu m skola de ordnas? LX, 388.
Arsberättelse i artilleri, LXH, 43-±; LXIII, 9.
Gylden, H. Arsberättelse i navigation och sjöfart, LXIII,
159.
Gyllensköld, A. C. Ny metod för tvättning af fiottans manskaps kläder, XLIV, 141.

H.
Hamilton, M. Några sätt att höjn vår fiottas stridsviirde,
LlV, 19i3.
Hammar, H. G. Rost i fartyg, LXIU, H.l-±.
Hjelm, C. Anförande af föredraganden i 3:e vetenskapsklassen inom Kungl. Örlogsrnannasällskapct, XLVIII, 36().
Hjulhammar, C. A. .hsberättelse i artilleri, LIII, 41.
Siclosättningskvaclrant, LIX, 229.
» 1\rsborättelse i bestyckning och beväpning, LXI, 79.
Hägg, E. Torpedbåtstyper och torpedbåtstjänst, LXIII, 2t19.
Hägg, J. Om detaljsjömätningen vicl våra ku~tur, L VI, 152,
21\J, 327.

I.
. . 1 .

Lunar distanser, XLV , 228 .
lJut ljusnar! LX, 109.

J.
Juel, A. B. Grunderna för clllens lurlniug å våra l:a klass
pansarbåtar beträffande såväl arl illeri som minor, L V,
-±62.
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Arsberättelse i artilleri, LVI, 1-±, ~lD .
"\rsberättolse 1 arti lleri, LVII, 18, (57.
» Arsberättelse i artilleri, L VIII, 400.
Arsberättelse i artilleri, LXII, J 50.
Arsberättelse 1 "/ 11 \J\J öfver Kungl. Örlogsmmlllasällskapets verksamhet, LXII, 419.
>> Aminnelsetal 189\J öfver U. H. Kreuger, G. C. Witt, G.
B. Li lli ehöök och F. O. Bothen, LXII, 421.
Jäderin, E. Genmäle, XLIV, 251.

Jue l, A. B.
»

K.
K. signalstationerna och rekognoseriugstjänston, LXI, 358.
. . . . k. Tegnanders ångmaskin, XLIV, 2-±1.
K. G. F lottans striusfartygs bestyckning, LIX, 11\J.
Några ord om torpedkryssames och torpedbåtames !Jestyckning, LXI, 441.
K. L. Anmälan af Illustrerad Militärrevy, utgifven af G. HedengTon, LXII, 350.
Anmälan af Norges Frihedssaga, af J. Bull, LXIII, 68.
Vår handelsflottas segelförluster 1898, LXIII, 2Hl .
Kassadelegare. H vem styr öfver flottans pensionskassas gmtialfond ~ LXIII, Gö.
Key, L Svenska iiottan i ord och bild, LXI, 2-±9.
Klingenstiema, E. G. af. Aminnelsetal öfver C. .K af
Klercker, XL VII, 386.
Klint, V. af. Några ord med anledning af gjorda anmtirk
niugar mot Klints tabeller, XLIV, 15-t
Anförande aJ föredraganden i 4:de vetonskapsklassen mom Kungl. Örlogsrnannasällskapet, XLIX, 21.
Knipping, E. rryfonbanor i Japan jämte underrättelse [ör
manövrering (öfvers. af O. Lagerberg), LI, 31.
»

L.
l.

Något om befälstecken, LXII, 480.
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Svenska flottans revolver, M/ö~, L, GD.
Några naval-hygieniska förbil.llamlcn, XLVL, 17(5 .
L W. T. Pensionering af sjömännen vi<l handelsflottan ,
LVIII, 323.
L - g, H. Tyska höstöfningstlottan 1897, LX, 26\J.
L-Il, J. M. Kunna nu gällande bestämmelser anghende signaler för undvikande af ombordläggning anses uppfylla
iinrlamålet? LII, 33.
Lagerberg, O. Nytt system för internationell signalering med
flaggor, af S. R. Elson, LIX, 11 O.
>> Tyfonbanor i Japan jämte underrättelse för manövreringen, af K Knipping (öfvers.), LI, 31.
» Pansardäckskryssaren »Blake>>, LHI, 18\J.
» Passagerarefartyg i transatlantiska traden, LIII, 23~ .
Lagercrantz, H. G. Arsberättelse i regiomenten m. m. ,
LXII, -11-\0.
Landry, M. Franska sjökrigsbögskolan, LIX, 251.
Lennman, F. W. Aro bestämmelserna i Kungl. maj:ts förnyaue nådiga förordning angående hvacl å fartyg iakttagas bör till undvikande af ombordläggning af den 31
mars 1880 tydliga, eller kan genom olika uppfattning af
desamma fara för sammanstötning uppstå? XLVIII, 162.
Ami1melsetal 188\J öfvcr J. Ericson, E. W. M. Sasse, C.
G. Frick och J. A. V. Brockström , LH, 306.
"~minnelsetal 18~10 öfver A. L. Hamilton. S. A. C. Lugorberg, U. B. Lilliehöök, P. M . H. Scbultz, A. C. Gasslancler, A. J. Rosengren, W. Kullberg och J. D. Barclay,
LIII, 337.
»
Arsberättelse öfver Kungl. Örlogsmmmasällskapets verksamhet, LV, 442.
Årsberättelse öfver Kungl. Örlogsmmmasällskapets verk·
samhet, L VI, 450.
Anförande vid presidii nedläggande 1896, LIX, 338.
Leves, W. B. Om järnfartygs förrostning och skyddsmedel
däremot, LV, 389, -l66 .
Lidbeck, G. H. Lifräcldningsräckot, LII, 208.

L A.

L H.
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Lidrna n, J. Kapten J. Lidmans signalsystem, L V , 1-1-2.
Lilliehöök, C. B. Aminnelsetul 1886 öfver O. A. Sundin ,
XLIX, 340.
Arsberättelse 15/ 11 83 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, XL VI, 371.
Aminnelsetal 1886 öfver A. O \Vallenberg, A. H. Oouleur,
H. J. Muller, A. E. von Hosen och M. P. von Krusenstierna, XLIX, 332.
» Amiunelsetal 1887 öfver O. E. Engelhart, O. W. Rclm ,
E. Svensson, F. L. Andersson och G. Bove, L, 380.
Utdrag ur äldre bestämmelser angående allmänna beväringsmanskapet jämte några ord om nuvarande värnpliktsförbållanden, LI, 283.
Årsberättelse 15/ 11 88 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, LI, 355.
Arsberättelse 15/ 11 90 öfver Kungl. Örlogstmmnasällskapets verksamhet, LIII, 360.
Årsberättelse 15/ 11 91 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, LIV, 370.
Lilliehöök, H. Något om minbåtar och deras utveckling under de senaste åren, LII, 241.
» Årsberättelse 1 skeppsbyggeri, LIV, 2-±.
>>
1\rsberättolso i skeppsbyggeri, L V, 42.
Arsoerättelse i skeppsbyggeri, L VIII, Sö.
Lind af Hageby, A. · Årsberättelse 15 /u 80 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, XLIV, 18.
» Årsberättelse 15 / 11 81 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, XLV, 16.
, Årsberättelse 15/ 11 82 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, XL V, 331.
J~imförelse mellan de engelska och franska pansarfiotlorna,
XLV, 363.
Arsberättelse 16/ 11 85 öfver Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet, XL VIII, 331 .
» Anförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet af säll skap ets
ordningsman vid ämbetets nedläggande 16/ 11 85, XLVIII,
343.

Lilliehöök, G. B.
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..\ rsberättelse 15 / 11 86 öfver Kungl. Örlogsm annasäll skapots verksamhet, XLIX, 37 4.
Arsberättelse 15/ 11 87 öfver Kungl. Örlogsmannasällslmp ets verksamhet, L, 40-!.
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