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Utdrag ur Kongl. Bref, Embetsskrifvelser m. m. utgångna från 
Kongl. Sjöförsvarsdepartementet 1896. 

Jan. 13. :Yieclgifvos utsträckning af ticlon för antagandet af manskap 
virl sjömanskåron. 

24. Öppet bref på afsked med pension för kommendören m. m. J. 
C. o~terman. 
Fullmakt för J. Hägg att vara kommondör vid kongl. flottan. 

D:o för T. C. A. Sanelstr öm att vara kommendörkapten af 
2:a graden vid d:o. 

D:o för S. E. Feyehting att vara kapten vid d:o. 
D:o för B. S. Östrand och T. A. Nissen att vara löjtnanter 

vid d:o. 
Resolution å lön för kommendören m. m. F. W. Lennman, 
kommendörkaptonen af l:a graden C. O. Olsen, kommendörkap
tonon af 2:a graden J. W. L. Sidnor, kaptenen friherre J. F. 
J. Lindström, kaptenen J. A. von Di.ibon, löjtnanten G. Unger 
samt underlöjtnanten B. F. Reuterslciöld. 
Fullmakt för J. M. Nilsson att vara förste batalj onsliikaro vid 
Carl~krona artillerikår. 
Pörordnande för kommendören vid kongl. flottan m. m. J . A. C. 
Meister att uneler v. amiralen m. m. frih. F. W. von Ottors riks
elagsvistelse i Stockholm fr. o. m. llen l nästkommanclo Febru
ari förval ta stationsbofälhafvare- och öfvorkommondantsem
tena vid flottan~ station i Carlskrona. 
Pörordnande för kommendörkaptonen af l:a graden vid kongl . 
flottan m. m. A. A. Palancler att uneler kommendören Moi~ters 
förordn ande fr. o. m. clPn 20 näst.kommancle Februari uppehålla 
varfschofsemb otet vid ~amma station. 
Pör tjonstgöring ~åsom sekreterare hos komitem för afgifvando 
af förslag till nya Pllcr förbiittraclo säk.erhetsanstalt.or för ~jö
farton erh åller sekreteraren hos Lotsstyrolson J. A. Sjöberg 
tjonstlodighet från och mocl elen :l-! Januari t ill och mod Febru
Mi månads utgån g innov. år. 

c11. För tryckning af förslag till mobiliseringsinstruktion för flot
tan m. m. anvisas 771 kr. 75 öro af 5:e Hft:s anslag till extra 
utgifter. 
Bifalles gjord framställning clerom att ett för ångslupen Skcpps· 
holmen, som genom ombordläggning mod ångf'm'tygrt Linnea 
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gått för!m·a<l, intiutet ersiittuingsbe lopp, 12,465 kr. 34 öre, fin ge 
använelas till påbörjanelr af ändring-ar n ta f bestyckningen m. m. 
å pansarbåten L'll 

31. För am,kafranele af en del g·ymnastikmateriel för exercisskolan 
i Carl::::kr-ona ru1vi~a:; ett belopp af tJ:l() kronor att utgå af fon
elen "er~iittn in [!'S- oeh försiiljningsme<lel." 
För borrn in g al· en brunn å 1\"ung"'lwlmon anvisa~ 2.500 kt'. 
'l'ill~trlnd meddela~ en del elever i navigationsskolorna i Malmö 
och Göteborg att atiägga examm1 i ångmaskinl iira samtirligt 
meel ~peeialelcvm·na innevarande år. 
l 1 nd er öfverlot,;cn af l:c grad inom Malmö lotsfördelning W. 
F. A. :\Torborg beviljad tjcnstlecl ighet fr. o. m. 1/ 1 IR9G till den 
"/ 3 1t'9 . ..; uppehälle~ elcnne~ tjcnst af underlöjtnanten vid kong!. 
flottan C. E. Holmberg. 
Såsom e t·~iittniH g Hit' uppbörd och redovisning af lotsafgifter 
unrler år 1891i t i llerkänne~ lotslöjtnanten inom Stockholms 
lotsfordelning ett bolopp af :JOU kronor. 
För fortsatt sandehimpning och skogsplantering å Gotska SmHl
iin mr anviinda~ ott bolopp af 2,:200 kronor utaf influtna medel 
för försfLld sko~· å niimmle o. 
Det antal kadetter, ~om nä~tkommande höst må vid kongl. sjö
krigs~ko l an antaga~, be"'tiimme~ till tio. 
Daglönarne vid flottan~ varf i CarlsJuona P. :\L Holmqv ist, C. 
P. Gununc~son, J. A. Alm~tröm, F. A. Lång, S. Jonasson Mh 
P. Peters~on erhålla hvardera medaljen i ><ilfver af R:c f'tor lcl\rn 
med inskrift "för nit och redlighet i rikets tjenst." 
'l'lllstånd melld. C' Ia~ löjtnanten vid Yiig;- och vattenbyggnads
kåren A. Lundbet·g att, utan hind er clcraf att han icke at1agt 
mogcnhet~examcn, få an~tiillas ~å~om fyringoniör. 
Fyrmibtareclottrrn Becla Chrbtina Alm erhåller medaljen i 
guld med in~krirt " för berömliga gern ingar" för bcrg:ning af 
menni f' kol if vill ~kepp~brott utanför Björns fyrp lats. 
'l'iiH{tJHI medde la~ åtskilliga elcn~r vid navi gationsskolan i 
Stockholm att aftiigga examen i å11gma~kin l ära samtidigt mcrl 
specialoleverna irmcvaramle l.iisår. 

Febr·. 

" 
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7. Kongl. :'\Iarinföl'va l tningen~ och ];ot~~tyrelsens arbetsberättelser 
för år 189& sko la öfverlemnas t ill jnstitiekansleren. 
Bifalle~ gjord fram~tällning· om bibehållanclc af lot>;plats i 
:-\yköping. 
Genet'a lmönstringarm' innevarande ar vid tiottans ~tationcr 
:;kola förrättas af vederbörande statiomsbufiilhafvare. 
[(ommonclörkaptencn m. m., U. Elliot förordnas att vara lerla
mot i kemiteln för utredning af flottan,; pcn~ion~kas~as gratial
fo ncls ställnin g unel rr den tid konnnenclörkaptencn m. m. A. A. 
L. Pa lancler såsom tillförordnad varfschef viil tlottan~ station 
i Carl~krona iir förhindrad deltaga i komitens arbeten. 
Fältintendenten m. m. friherre E. 'l' . Liljencrant;~ Cl·håller flytt
ning~bjelp att utg;i\ af rlct fiir Cat·l~krona a r til leril<år anvi~ad e 
an~ lag. 
Flyttning:!hjelp tilldela~ lojtnantcn H. Wijk att utgå af &:c 
lmfvueltiteln ~ al lmänna besparingar. 

14. :\Icdgifves att utöfvor elct i innovaramle år~ stat för lots- orlt 
fyrinl'fittn in gen med lifriirlrlningsan,;taltcrna upptagna anslag af 
80,000 kron or till rep;wationct· och mulerhåll af byggnarler vid 
Iot:;- oeh fyrp l at~e t· samt. lifräilclning:sstationer, fasta sjömiirkcn 
m. m. m{t nncl c t· åt· lH\H\ af behållna fyr- O\'.h bäkmeilcl anviin
cla~ för ifrågavaranele iind amå l ett be lopp af 20,0UO kr. 
Ej n{tgon Mgärd ft·ån Kon~!. .\la.j:t~ sftla i fråga om en af löjt
nanten, frihcnr C. Liljenn·an~z ~jorel an~ökn ing att uneler kom
monetcring föt' ~·e'nomgåoncll' af elen för vapenoffteer vicl infan 
teriet föreskr irna km~ 11ti goviit·~ti l lverkn i ng ol'h besigtn ing 
vid Carl Gu~taf~ st.acl~ gcviir~faktori komnut i ritnjutande af ena
haneJa löneförmåner ~om ofticcrare. kommcneleradc att genomgit 
~årla11a km·:;ct· m. m ., ~om funne~ ,;ärskilelt omnämHtla i § 108 
mont. :l i reg lementet för Jlottan, 1:a delen . 

1i. Ang·. be,;tyekning oeh bcpan~ting af rn ny l:a kl. pan~arbåt 
af Odens eert. 

28. Aug. anYisningar från 1ö!.J:', ä t·~ be~paringar å an~laget till 
tiottans nybyggnad o<.:h unelerhålL 
Anbefalle" att å l:a kl. kanonMtcn Uota ~kola uppställas :2 st. 
G7 mm. sn abh~kjntande kallonor att använda,; vid skjutskolans 
öfningar. 
Framställning om bestrirlan clo af biljettkostnader för julpermit
terad t manskap ntaf besparade aftön ings- och beklädnadsmedel 
föranleder iuke till m\gon Kong!. :\laj:t,; åtgärd. 
Ingen åtgiil'cl från Konf!:l. :\Iaj : t~ ~ida ifråga om en af rektor 
viel ~ lwpp~go~~e~lwlan g;jorcl fram~Uillning· om iindring aftiden 
för riitt att t ill träna rtlcl0r~t illäg;~ . 
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Febr. 28. Ingen åtgärd från Kongl. l\laj:ts s ida i fråga om af flottan s 
pcnsionBkas~a vorl{stäld uppsägning af gah~rvarfvct. 
D:o d:o i fråga om år lS!Jfl verkstäida gonoralbcsigtningar å on 
clel flottan~ fartyg. 
Å kanonbftton Svensksnnd får utdelas ett S]{iinkt ponningc
bolopp. 

J.:. Hr . !Iii. \' . 

.\lar~ Ii . Fa.;tstiille~ n~· bnkliirlnHcl~- oc·h ~iinl(~e rvi ~~tat för tloltan~ be-
viLl'iJig;. 
För komplettering· af J1ottans beviiring~ bcklädnaclsförråcl an
vi~a~ ~.ooo kronor att utgå af fJ:t(' hnfv1Hltitclns an~lag till 
~jöbeväringon~ vaprnöfningar ~amt bokHidnacl or!1 cr~iittnin g 
rlorför. 

11. E. o. kannuar~hifvaron ( '. U. K Strandberg förordnas att vara 
rörvaltare ä llrott. 

H. \"ice Amiralen m. m., Hen Frillene l' . G. von Ottet· erhål ler 
rntlodigamle från bostiillning i kungl. 11ottans ro::;en. 
Af~kocl med ponK ion morldola~ M kaptonen m. m. H . • 1. A. 
Lid man . 
Portionstagarl' vicl rtottan, som, mcll begagnande af dom för
fattningsenli gt t i Il kommande riittighet , i laJH! u t taga portions
rr::;iittning i kontant, 01·hålla från och mod 18!J7 ärs början 
såsom godtgii robe för kostnad011 för portionens till agn ing ett 
helopp af tio procent ar det för al·ct faststiilda med elpriset i't 
proviantpurtio11 i lancl att utgä af rlet anshtK, från hvilkot por
t ion ~o rsättnin gcn be::;tridos. 
Pörorrlnas gcneralmönstcrkommbsaric och gencmlmö11 stcrliikare 
vicl innevarande är~ gcneral möntitri ngar. 

:20. Af~kcrl med pension mcclllela~ kommendören n1. n1. li . 1<:. l'lft' 
o oh kommendörkaptonen af l: a graden m. m. J . A. like IM. 
Fullmakt för A. A. h Palandcr att vara kommendör vid kong!. 
flottan. 
D:o för l '. A. M. Hjulhammar att vara kommendörkapten af 
1 :a graden vid d:o . 
D:o för vV. 1~ . mor:; oeh Uerbard lJyrs:;en att vara kommen
dörkaptener af 2:a graclon vicl cl:o. 
D:o för friherre A. B. H. JJag·orbi clke .• J. K. Sundho lm oeh G. 
Th . Kraak att vara kaptener vicl d:o. 
D:o för A. E. rle Uhmup~. C. T,. dc Champs och A. G. af l{lerckcr 
att vara löjtnanter vid cl:o. 
Hc~olntion å lön för J . Hiigg, J. I.L K Ni~:;cn, O. J,inllbom, 'l'. 
C. A. flambtröm, C. O. H. von A1•hin, ,J. <+. Ekelund , J . A. Hel in , 
S. K Fcychtini_!·, 'l'. A. 1\'issen, G. 1'. Rcinin~ , G. \\'. :\Jagnusson 
och K. ::for6n. 
Åtta, tlottans reserv tillhörande, of1ieoraro få kommenuoms till 
tjonstgöring [t de ti ll 1·ustning und er inncvaranllo t\r~ ~ommar 
anbofalda fartyg. 
Pyrbyggnaderna vicl Uillingcloden sko la borttagas. 
Ingeniiiron vicl ma.rinin geniiir~tatcn grcfvr R H. A. :\förnrr för
orclna~ att unel er clirrktören .1. 'l'h. Pihlgrrns sjuktlom vara 
ij h r rcl i r r kti ir~as~i~trn t . 
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:\Iars :!H. Ji'ör inköp at' "'UU ux. af "Antol'kni11gar i s 'pdi11giin111esliim" an-
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visas 200 kr., att ntg:[L af fomlcn: crsiittning8- o<"h försiiljning~
mcclel. 

:~u. Pullmakt för U. U. R. von l''oilitzen att vara kommendörkap
ton af l:a graden vid kong!. rtottan. 
D:o föt· U. A. F. PPttcrs(•n att vara kommendörkapten ar "':a 
graden vid rl:o . 
D:o för f!:l'Cfvo l'. A. Waehtm cister att vat•a kapten vid rl:o . 
D:o för H. V:~Oil Holmgren att vara löjtnant vid rl:o. 
Resolution å lön för C. A. :\f. lljulhammar, G·erhard 1hT~"rn . 
~-A. 'rclandcr, G. Th. l(raak ol'h A. U. af Klcrrkrr. • 
Förorcllmnrlc för .J. v\·. IJ. ~idncr att vam inspektör fiit•naYiga
tion~skolorna i riket. 
D:o föt· ,J. :\L lJag·orwall att under Sitln cr~ ~jökommcnclt'ring 
uppehålla nilmnda inspcktör~bofattning. ~ 

L Kaptonen virl kong!. rtottan ,J. A. Holin bcordms att kontrollot·a 
tillverkning af bomull~krut virl Sk[m,klL bomullskmtfabrik~
aktlcbolagct. 
Såsom förvaltare förordna~: Å korvetten Saga o. o. kammar
skrlfvaren R. C. 'J'. Näsmau, å korvetten Freja kanumtt·,krif
varcn C. A. F. Petersson. å pan~arbåtcn Svea rl:o A. J<'. H. Fo
gelberg, å pansarbåten 'rlll! lc d:o \'. A. Rchcnson ::;amt ä logc
ment~fartygot Stockholm d:o K. W. Rc~en und er des:; för,ta or·h 
d:o K O. N. TörJ}ci:Jlaclh unrler dess andra expedition. 

:l. Konnnenrlörkaptencn 'r. C'. A. Sanrlstl'Ölll ont lerligas fri\n liirarr
befattning vid kong!. sjökrig~skolan. 

"1. Såsom förvaltare ä logcmont:;fart_ygct En![Onic förordna:; l'. <• . 
kanuuatslui f varen K. A. 'rrysen. 

s. Fil. doktor C:. U. Fineman förordnas att !'ö nätta cxamrn i gro
metri med t i Il sjökri g:;~kolan nnrlrr inn<'varandr ;i r intrii
dcs:;ökawlc ynglingat·. 
Lektor J . J<' . Lager lnnrl förordna~ att förriitta examen i Hatnr
lära mO<l ll:o d:o. 

U. Den:;ammc erhåller på !fl'und af hol:;o:;kiil tjen~tlcdi:,dwt under 
läsåret 1SUG - Ji'>D7 fmn :;i n befattning så!'lOlll liimrc virl ~.iö
krig:;skolan i fy'~ik. och rlolvis l matematile och mclm11ik. 'l'ill 
vikarie föronlna:; fi.l. rlokt. U. U. l•'incman. 

lu. :\ferlgifvas vi:;sa ändringar af rummen N:ri;,: 2ii, ~() or·h :lU i 
östra bo:;tiill:;huset i1 Skcpp~holmen. 

Ang. Yil;:aJ·iabarvoclc at l:e bataljon:;Hlkaren .r. I<j rl lbrrg un
rlrr tjenstgöting virl eartskrona artillerikår. 
8n extra hikarc får ll!Hlct· ~rmcstcrtirlen anstii lla~ virl Jlottan~ 
~tation i Car l ~krona. 

Af,l;\s ~jo1'll nnd. fmnt~tiillnin).!; 0111 an~tidlan;lc af rn rxtra Iii
kan· llllrlrt· IJryiirin~·,iifnin[i~ I'IW 1·icl ('arli:kennrt artillr ri k<h. 

te Br. !lo - Y ll . 

April 10. ~lerl~ifvL'" yttcrli~nl'll arvodt• ät liintrun vid underbefälsskolans 
i Uar l ~!;:ro na maskini~tkla~~. tnal'inillgolliÖJ'ett K. E. Hunrlgren. 
l<'ör anskall'ning OlJh istånchiithmrlc af böllkOr 111. HL för skepp:;
gos~ckåren anvi~a}; 200 kronor af ii:te H. T': s aH~lag' ti U uxtra 
utgifter. 

,, 

A ng. löneförm{tnOl' för en l:rt. kl. sjöman unrler tjon:;tlcdighet 
för ~jukdom. 
Ang. l:a kl. ~j ömannon vicl -1-:c matroskompaniet N:o .-,7 Pur:;-
~ons beforrlringstm. 
l•' lyttning:'hjelp får ntgä till löjtnanten A. Fallcniu~. 

l:l. Förordnas censorer Yicl ldas~oxamina vid ~jök ri gsskolan. 
J.!. l<'örorclnas een~oror vid intrH.clc,cxarnen till d:o. 
17. Utninla~ heshimmelser röramle ömsesirligt crkiinnande af s vuu

slm orh tyska fartygs miitbrcf. 
Ang. brister oeh bchfdlningar å an~lag för flottan åt· ltiU:i. 
Utnirda" ny spisordnin g för friska ä rtottan~ fartyg. 
l~H ma~kini~tnndoroffi.cor fil!' hconll·as till Elbin:< för att ta![a 
v å nl om torperlbåten Komet. 
!•'ö r JJotsstyrel. ~cn~ räkning får anskaffas fyra lot~kuttmr för 
tillsammans ~;l,OOO kronor att utgå af behållna fyr- och bak
medel. 
Bifalles gjord unrl. fram~tällning: om att. få behålla f. el. dlCf~
fal'tyget :\'OJTJzöpiHg: i l'CS81'1' . 
Ytterligare l'tt "i\j ul å galervarfvct fftr upplåta:; till aJimiintm 
lcon:;t- O L' h inclustriJttställningrm i Stockholrn år 18!.)7 . 
~loddclas iinrlrin![ i [l;ällamlc ~pisorclnin~ föt· sjömiitning;:;far
tygen. 
Förordnas militiirhikarnc C. A. W. Kull och K. L. Rurlher~ 
att unrler söka till :;jökri g~~kolan lnträtlossökanrlo ynf!;lingar. 
Fullmakt för .r. A. Edström att Yara löjtnant vid Cal'l~krona 
artillerikår. 
l•'öt· tJcnstgöring- "'\som siir,:kildt t'örorrlnad atHlitör till.erkiillllec: 

1·ice häradshiifding Knut Thörn crsilttn ing metl :}(j kru11or att 
utg;Ct af ide H. '1':,: allmänna IJc~paringaL 
l' tfiinla~ kungöt·ol ~c om iimlmrl lytlel"e af ~ -±i 11CHl. kung. an:;. 
antagninp: vid !lottans sjömansk<"u· af man:;lmp motl tjens tg;öring 
J'ör sin utbilrlning· nnrlor vis;o; del <Lf tjonHtctitlen rlcn ::lO Uoecm
bcr ltlD-±. 
~ledclclas till,tånd för Kor~tin :\löllcr att å varfvet i earb
krona få försaga ett parti virke. 
l•'uJ !mak t för S. von Konow att v am kommcnrlörkaptcn af ~:a 
gmdcn vid kong!. flottan. 
IJ:o för R U. lJicpe att vara kapten vid cl:o. 
l J:u för S .. 1. !J a h l att vara liij tnant vid rl :t•. 
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17. Resulutiun :i lun fur C'. A. F. l'etter~e n , ~ret\e Il.\\'. Uan1ilto 11 • 
grefve ('. A. \\'a.ehtlll<'i~trr nl' h H. l •':~nn llolm!!I'Cil. 
:\Jedclcla.~ fiin•,;kril't i fr:iga 0111 fiirh,vrnin!f i ~i,-,;a fall af per· 
~oner. "0lll i cke• tillhöra llott;w~ prl'"onnl. fii1· tjrn,tp:öring ,,;. 
~om nw."kinister, C'l cl a.r<' C'IIC'J' hamlhrrknrr. 
r\ ng. n J· a n,;kaffni n gaJ' fiit· Jot,\·er-krt. ål' J."i!Hl. 
Ang. t'otrrin~· af 1'. kornC'I·tbo,-tiillrt A,-"jii N :J'i" :d oeh ::i Stoek
holm" liin . 

Ablå,; ![jord ft·:un,;tiillning" <1111 t'öronlnandt• af en e:\tm Jiikarc 
under l:<' bataljon"liikarcn <.Y. \V. :\1ndigh,; ".iökonllncndcrincr. 
Hifall cs g,jord fi'a.m,t.iillning· clm·om att en kompa niofficer~ en 
unrleroffil'.cr och tvi1. llllilC'rhrfiil af nian,;krl[JPt fnin CarJ,;J, 1·ona 
artillrrik:h årli~·rn lingr rlPlta!fH i iJt'ningariH' virll'luttan~ ,;kju t
~ko la. 

~-L För förbrukning at' l.r~e virl \'i""a tillfii.llen i ' ,;jökl'ig,-,kola11 , 

lokal anvba" JU() l{ronor :\r·lig·pn att utg·å af r>:tl' H. T:,; an,;la~· 
till extra utgifter. 

l. 

Ang. be"riir i fr·:'1~.w o111 ,-~ · n a trJl'pl't t.ill roten ~:o 1117 llothl 
v id Norrland" l:a båt,-nmn~kompani. 
Ang. il:o i frtq:rn om rl:n rl:o till roten :\:o 11:-: Watbten vid 
d:o cl :o. 

L'ppclragos i\.t .Jn,;titiokan~lor~ombetot att omhiinrlcrt~ga oeh fur
val hL <l o medel, "0lll pi\ grunrl af ett 11taf al'liclJw gymna"t ikf(j. 
rostlmdaron C. :\L Edholm don :2:2 Rt•ptembcr l~!l-l upprii.ttadt 
testamente till föll L! SverigL'" "jijf(jr8Ya.J'. 
Fyra l:a kl. ,;jöm~ln erh[illa unrler tJen" tlerlighet fiir cjukdum 
~ ina a11uningsförm:iner m. m. oförändeadc. 
Pt·<i.n fl ottan,; vart' i Stoeklwlm f{LL' nnrl rr vis~a villkor utl ånas 
en :\ug~lup tiiJ iifvrringeniörcn R. A. Anrli'eP för on tilliin1nad 
polarexpedition. 
:\Iarinfiirvaltningcn anbofalle" att vork~ t.iilla nt.t'orlning i frilga 
om liimpligastu sfittot för OJ'(lnanrlc af polisbevakningen \'id 
11ottan~ stationer i Carlskl'ona OlJh Stockholm, antinf!on genom 
denna bo\·akning:; öt'rertagan<lc af nämnde städer,; polb eller 
an~tällanue vit! hnu'je station af on siit·,;k.i lrl polbk1tl'. 
Kaptenen C. G. A. \' . Flat;h:; und. bo,;vär i fnlga om rueluvi s
ning för roseförskott föranleda c.i till någon kong·!. maj:ts 
ätgärd. 

Ang. ny ijfvoron:;kommel~u rörande ömso~icligt orkiinnaiHlo af 
svcn~ka :;amt ryska olJit tin:sl<a fartygs miitbrof. 

8. En af rotehållarn a för n:r l:J() Obson v!rl Norrlands :J:o bab
man"kompani !!.iorcl anm~ilan om en kompanichefen ,; ombct~[tt· 
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~lin ! ,kall öt\'erlemna,; fiir lJl'hiirig atglinl till kunp:l. maj:t~ 
Kufallning,;hafvanrle i Y c,-te t·n<HTlitiHb liin . 

:-:. En af nnrl oroftircrskorpralct' Yi<l matros· och hanrltverhkom
paniema Yirl Stocld10lm" ~tation p:jorrl <tnsökning om förhöjd 
drvraftöninrr fiil'anlrrlcr icke till nagon kongl. maj:t~ åtgHnl. 

1.). An"g. ilnrl~~d lydel~c af ~ 4 mom. [, ~amt >=: lfl() i reglementet 
t'iil' tlottan , l :a. dolrn. 

22. Ang·. rcgiNing af ntgiftPrna nn1lrr· rik~~tatl'll~ :>:c H. '!'. för ar 
1S!l7. 
Bifallc~ L'tt. af lubstyrrh•n at'p:it'vd förslag till anviindning af 
on rl el ntaf hrhållna fyr- och b;\kmr rlcl. 
ChcfcJt fiir ingcniiirr1rpartcmcntrt virl llottan,; "tation i L'arlc· 
krona m . m. H. H. Lillichiiök fiit•orilna,; att från ueh merl rlcn 
t nii~tkommamlc .Jnni tillsvidare tjPnAp:iint ~å~om öfvordirek· 
tijr~a,~iMcnt vi d mari11ingoniiir~tatrn. 
Till extra tjon~tgöring viii ftott:.n" ~tation i ('arHuona. fit upp· 
rurdra~ Sörlm :\liil'e 2:a oeh :l:c bat;;man,;kompanier. 
Ytterligare l'tt omr{tdi' inom gal0rvarfvct fi\1· upph1ta:> fur all · 
miinna lwnst o1· h indnstrintstiillningcn i Stoekholm l~!J'I. 

2D. Fttllmakt för K Svrn~son att vara nnrlerlöjtnant i konp:l. tiot
tans re~crv. 

Kungörol"o okall utfiir1la,; ang. organi~at.ion af tlotta11~ stab. 
[{aptcnen A. H. ,Juel oi·h[tlltJr för hiträ1le inom tlottan ,; stab ett 
arvorlc af ::no kronor ntaf r>:tl' H. T=' an,lag till extra ut
gifter. 
En :1:e klaR:> :;,jöman fär a11öning i högre lön ekla,;~. 
För intagning af ett "jömärke vid Orsl;:ärs lotsplat" anvisa~ 25 
kronor af ii:to H. T:~ anslag till extra utgifter. 
An g. aflöningsförmånor för en 1 :a kl. oeh tva :3:c kl. ~jumlin 
under tjenstlerlighet för sjukdom. 
Boriittelsc öfvor fiirrlittarl gonora lmön~tri ng mo1l Ruslags 4:e 
båt~man~kompani föranlcrlot' kkc till någon kong!. maj:ts atgilrd. 
Afskcd får m<'r1r1Plas J:r kl. ~jöman vid ~:a matro,kompauiot ll:u 
.)-W r,m·,;"on. 
Tillstand 1n cdilola~ veJ·kmli>'taren H. Broman att emuttagtt 2() 
kronor, hvilka hlit\·it "känkta af koJHmi:>:;ionilrcn t'ur ångaren 
Highland,;, "om undergått r eparation vid val'fvet i Carbkrona. 
Civil ingoniö ron H. ,J. :\ils"on erhi\.ller föl'längdt fijronlnanrle 
,:;;bom extra in geniiir Yirl mariningoniör:staton. 
l'onsion . för "kada i t,ion~ten fiir utg;i til! mästorlot,;on H. T · 
Nyberg. 
l~öjtnanton vicl kong!. rtottan H. Wijk far uppbllra rlagaflöning 
och inqvartoringsbirlrag under tiden för förberorlanrlc studior 
för inträde vid krig:;hög::;kolan, 
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2!). Fullmakt föt' ,J. A. TL ]JrakL' att vara underl öjtnant i kongl. 
flottan ~ l'U'OI"V . -
l'l.u:<olntiun [t till ~tand fur ~jökaptom•n R J. Lundborg att bli !"va 
antagen t ill ro:;urvu fti eor~aspiran t. 
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[,. Föreskrift nwrldola~ i fr{tgTt om anviindanclo af behållningarna 
å Yi",;a anslag nncler f0mto hnfvutltitoln åt' 18\J::.. 
Fast~tällas ritningar och kostnml~för8lag till on l:a kl. pan
::;m·båt . 
. En af aktiebolaget Bofo1·s - l-iull~pång gjonl ansökan att få af
gifl"a nnbncl {t grofva kanoner f\iranleder id:e till någon Kong!. 
j!aj:ts ;\tgtird. 
jJarinflin-altningL'll anbefalla::; att infordra anbud från de vork
shi<lcr inom lan<lct, som lämpa sig att utföra f!ftrlana arbeten, 
angåomlo lJnr~amle af altrrnativt en eller två torpedkryssare 
i niimwste iit\·crcns::;tiimmel"o merl den för torpedkryssaren 
Ör11 fast:,tiillcla ritning. 
Am·b<t:< mcrlcl till J;:ostna<ler för kommittcell för uppgöramlo 
af föt·sla[!.' t i l l nya eller förbättrade säkeriletsanstalter för 8jö
farten. 
An::dtendo lot~Ycrkets ~tällning Yid utgången af år 18\lii föro
skrifn~, att ett åtorst:\cndo helopp af -:1.:2,G13 kronor l!) öre 
skall resonera~ till Kongl. ::\laj:ts framtida di~position. 
Bifalles e:n af Jlögste befiillwt\anm för lSQG t\rs eskadoröfn in
gar gjord fram~täll11ing om ansk<:~Hning af :3 stycken glödlam
por för ett pris af sammanlagdt GOO kronor. 
Beriittelse öfYer förrättsele gcneralmön:=:tringar med till Carls
krona station hörande m<:~nskap af matros-, eldare-, handt
verk:;- och mini)rkompanicma m. i1. föranleder icl'o till någon 
I\:ongl. :,raj:t~ i1tgiird. 
iJf\·crclirektörcn orh ehofon för mariningeniöt·:;taten anbefalles 
att kungöra e:n ingoniörbefattning vid mariningeniörstaten lo
rlig till ansöl;:nhg. 
Ang;\ondc kungörande af föriintlringar morl af:;eencle å 8jö-
miirken . 
Direktören J. Th. Pihlgn'n Hironlnas att frftn och morl den 1 
nli:;tkommanclc ,Jnli tills viLhH'O Yara chef för ingeniönloparte
mentot i Carlskrona. 

G. H. S. Tamm antages till amanuens i Sjöför~var:;departementet. 
n. Förordnande uneler innevarande års somester inom samma de

partement utfänlas. 
11. C. A. B. Boalt antages till mnanuens i Sjöför:;yarsr1eparte-

mentet. 
13. Utfärdas ny instrnktion för :\Iarinförvaltningon. (Se svensk 

författnings~amling :'\:o (il.) 
"Ctfärdas ny imtrnktion för öfverdirektören Yirl mariningeniör-
staton (se sVl'llSk författnin:zssamling K:o GO). 
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1H. Angående anordnande af sjukvårdon m. m. nmler hovärings

öfningarne vid CarlsJuona artillerikår. 
Hl. ·Fullmakt för O. H. stonborg att vara lotskapten .i Sundsvall. 

§ lii2 mom. 1 b. i reglementet för f1ottan, l:a delen, erhållm· 

föränd1·ad lydelse. 
:\[edclolas bestämmol~or i fråga om fiottans och lotsverkets del

tagande i allm. konst- ov.h inrlnstl'intställningen i Stockholm 

1807. 
Angående aftöningsförmåner fi)r en l:a kl. sjöman under tjenst

ledighet för sjukdom. 
~rot vissa angifna villkor får ett lotsverket tillhurigt reserväng

fartyg utlånas till svenska segelsiillskapet. 
20. r fråga om begärrlt tillständ för rlansl't mätningsfartyg att 

verkställa observationer å svPnsld territorium förklaras hinder 

derför ej möta från Sjöförsmrsclepartomenteb sida. 
27. Öppet bref på afskod mod pension för kommendören n1. m. R 

O. :\!. Oldberg. 
Fullmakt för E. C. Brnzewitr. att yam kommendörkapton af l:a 

graden virl kong!. tlottan. 
]''ull makt för A. vY. Lars~on att vant, kommendörkapten af 2:a 

graden Yirl kongl. flottan . 
l•'nllmakt för C. C. A. Fallenins att vara kapton virl k . flottan. 

D:o .. ,J. ~L Bolinder att yara löjtnant Yicl k. flottan. 

Hesolnti.on å lön för O. G. H. von Foilit~cn, S. von Konow, E. 
. r. L. ( ijPrlin~, R G. Liepo och S. ,J. !Ja hl. 
Förordna~ att kommeneWren E. O. ?IL Oldberg 6kall .i egonskap 

af e!tef för ~jökarteverket nppbiir·a , förutom de för niimnde 

rhef i s tat upptagna atlöning~förmånei', jämYäl ett årligt arvo

do af 1'00 kronor att utgå från dc ft ,-jiikarteq't·ket,- ~tat under 

rubrik "allmänna utgiftel'" uppfi.ir<la an~lag: . 

lngeniören vid mariningeniörstaten m. m. O. R. LmHlberg för

ordnas att, med bi behå Ilande a f "in i nnellafvando bofattJ1 in g 

så~om Y<'rkstarlsföreståtHlare Yirl Yarf\·et å fiottan" "tation i 

Stockl!olm. från och me<l den l Juli 18fJi i tilb Yidare bestrida 

chefsbefattningen Yirl ni\mmla "tations in freniördepartemont. 

'J' i Il a fs keda de per·;:oner, som tillhört 11ottans kårer, mr utbe· 

talas 1,4:!ii kronor af ln validhusfon<len" medel. 
.J.. Bifalle" af mal'införYaltningen uppgjor<lt för"lag: till fördelning 

af extra an;:laget till mimiisendet för år l f>D7. 

Lob;:tyrel~en bemyndigas att träffa aft<tl om befordramle af 

po;:t m. m. till och från fyrskeppet :\orströms grund . 

Afiöningsförmåner oafkortade för 3 ;:ji.imän under tjen~tledig

het för ;:jukdorn. 
Ab lås en af kommonclörlmptenen S. von I\:onO\\. gjoi'd an sökan 
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att få bebo don för chefen för ekipagedepartementet afsedda.. 

hoställsHigenhoton å Skoppsholmen. 
±. En af ft.aggnnderofficoren C. J. Pettersson gjonl ansökan att 

under tjenstlerlighet fä bibehålla dagatlöningen föranleder icke 

till någon Kongl. l\Iaj:ts åtgärd. 
U. En af lobstyrelsen gjord fram~tällning om indragning af in

spektörsbefattningen hos styrelsen föranleder icke till någon 

Kong!. Maj:ts åtgärd. 
Förständigas lotsstyrelson, blanrl annat, att i fråga om tillför-· 

onlnacl in ~pektör~ inträde i styrelsen under gonerallotsdiroktö

l'OllS frånvaro lws Kong!. ~Iaj:t göra särskild rramställning. 

17. Lotsstyrehen~ ombet"boriittobe för år 18Dii föranleder .icke till 
någon åtgärd. 

" 

Blekinge l:a båtsmanskompani fåt· uppforrlras t ill extra tjonst·· 

göring. 
J•: n f. rl. båtsman får förhyra;: ~åsom kock å pansarbåten Göta. 

Bifalles gjord ansökning om tjenstledighot för hälsans vårdan

de under nästkommande läsår för lektorn l'irl sjökrigsskolan 

H. H .. Hnldt. 
L''ör tryckning af en dol arbeten för fiotta11 s räkning anvisas 

tillhopa H,uJG kronor ±:) öre att utgå fdn fonrlon: er~ättnings

och försil !j n ing;;mcdel. 
Bifalle;; af ?\larinföryaltningon afgif\·et förslag till fördelnin g: 

af extra an~lagot för år 18!)7 til.l anskaffning af kanonor och . 

ammunition för fartygen m. m. 
Dagatlöning .i likhet merl öfr ige subalternoffi cerare får· ntg<1 
t ill underlöjtnanten i fiottam; reserv K. Z. Rön blom, som undm· 

proftjenstgörinf!: v id Carbkrona artillerii<år varit kommenderart 

till be v ä ringsmöto. 
Bifalles on af l ot~styrelsen gjord framställning, att kommendö

ren m. m. R. G. von Herlonberg ml\ttc, unrler den tid han vore 

tjon~tförrättanrlo in spektör. få l generallot~diroktörens ställe ii 
styrelsen intr·iirla vicl do tillfiillon, då generallotsdirektören en

li gt § 1:2 l den för styrelsen gilllan de in~truktion k mule varda 

hindrad att i ~tyrelson embctot utöfYa. 
Fa~tstli!le~ t·itning till fyrtorn vid Högby å iJJanrls nordöstm 

lm st. 
För inlcöp af tomtplats för L<ingholmon~ lorlfyr anv!sas 2ii0 kr . 

För' reparation af tändstationoma m. 111. vi<l F[u·ösmul anvi~as 

200 kronor. 
En af åt;;J;:illiga l:a och 2:a kl. sjömän, förråtbmän , gjorcl an

sökn in g om förhöjrl dagatlöning under sjökom monrloring föran

le rler ielze till annan ätgiirrl iin att llanrllingarne i målet öfver~ 
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lenmas till behanrlling af kommissionen för ~rran~knil1g af tiot

tans reglemente. 
24. Bifall<>~ en af underofficeren af 2:a gratlen, maskini:;:btaten, J. 

A. Brnsquini gjord ansökan att få bibehålla sina aflunimrsför· 
månar oafkol"tade uneler tjenstledighet för ~jukdom. ~ 

31. Förorllnas om besigtning af torpedbåten Komet och den~ammas 

öfverförancle till Sverige. 
7. Öppet bref på afske!l mccl pension för kommemlörkaptenen m. 

m. C. A. E. Hjelm. 
D:o för kommendörkaptenen m. m. n. V. U. von :\liihlenfeb. 
Fullmakt för kommcnlliirkaptenen af l:a gr. X. U. Snnd:=<tröm, 
kommendörkaptenen at" 2:a gr. A. G. j\f. YOn Sehoultz, kaptC'
nen friherre -~- A. C::=<on Hermelin, kaptenen G. H. Björkman. 
löjtnanterna H. ,J. :\I. 'rollsten, och K Wo:-tor. 
Resolution å lön för E. C. Hru~ewitz, A. W. Lars:;on, O. r. Y. 
H. Broman, 8. A. K:son Katt och Dag, C. C. A. Falknins och 

J. iii. Bolinder. 
l''ullmakt för C. K O. C. Stnart att vara ingeniiir vill marin· 

ingeniörstaten. 
Fullmakt fur B. R. östrand att Yara lotslöjtnant i Stockholm:-; 

Jotsfördelning. 
Fastställas ritningar till en torpedbåt och anbefalles ~~Iarinför
valtningen att gå i författning om infordrande af anbml till 
den~amma~ byggande m. m. för en ko:-tnacl ej öfverstigand C' 

230,0UO kr. 
Af infordrade anbucl f1 byggande af tYå l:a kl. pan~arb~'itar an
tages anburl. fdm Berg~un!ls mekaniska verkstad å en pan:-arbät 
till ett vris af 1,825.0UU kronor Eamt gemen:-amt anbnll Irim :\lo
tala mekaniska Yerbtads nya aktiebolag och 1Jill{lholmen~ yerk-

13tad~aktiobolag å en pamarbåt till pri~ af 1,871,GOO kronor. 
Skepp~timmC'l'l11aJlnrn i Carlskrona Sv r n Nilsson erhåller mo
dalj en i silfvor af S:e stol'leken, med in sl<r ift "för nit och red.

lighet i rikets tjenst." 
10. Meddelas före ~krifter r örande rnättning för ;-l<a clad eller för

lorad beväringsbekläd n adspersedel. 
Ingen åtgärd från Kongl. :\laj:t:; si da i fråga om förrättad 

generalmönstring med en del flottan:; manskap. 
Stationsbefälbafvarno bemyndigas att antaga skeppsgossar till 

större antal. 
Aflöningsfö1 mimer få nt[!å till en ~j cm an under tjenstledighet 

för sjukdom. 
Meddelas tillstånd för allmänna läroverket i Carlskrona att på 
vissa villkor afgiftsfritt få begagna flottans å dess varf i Carls

krona nyimättaile skjutbana. 
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111. :\lorldela:- re:-olution på hl'~viir i frå~a om gotlkiiuuaJI(]O af J't'· 
dan mila~nla nth tillstfnul till ntförandr n.f ytterligare vat.ton

])y(!gmuler i lge l:-ta1·ikr n. 
l •'iironlna~ Jil. lil'. 1\. Ha~man att unrler l1ektor H. H. Huldt br
Yiljacl tjen~tl(•(iig·iJ('( hr:-tricla <lcnno~ befattning v id 1\:ongl. Sjii

krig~skolan. 

U. l<'ö rordnas kammar~kri fvar('Jl K O. N. Tömeblad h at. t vara föl'
\· a l t are <l kot·Yotton l•' 1·cja . 

1-!. Fiieordna~ kaptenen lJ. (; . Lager~rantll att förest[L <·hofs lmpet 
för nwrinförvaltnin~en~ intL'IHlcntafdelning uneler kommendören 
A. A. L. Palauder~ konnnendl'ring Yid kusteskadern~ s tab. 
Be~tiinnnr~ l'l'>'C'Pr~iitt nin ~ m. m. för kaptenen ,f. G. l~kelund 

nnclPr re~a flit' afhemtning af torpedbåten Komet. 
:!1. HC'~tiimme~ re~rC'l'::<iittnin~ m. 111. för kaptenen A. Hk~tröm, som 

förorrlnab att till~l·idaJ'l' vara marinattariLe vill be~kickningrn 

i S:t Petersburg. 
Ji'örorrlnas extra in ~oniörcn l. A. Hngström att tillsv idm·r vara 

ingoniör vicl mariniuge niör~taton. 
.\lodclolas tillständ att f<l i'ör~illja dt vid flottan~ ~tation i 

8tol'k ltolm befintligt parti :- lcor. 
Hn extra lälutro fåt' aJJstiilla~ vid flottans station i Carbkrona 
under l:e bataljonsläkaren l' . J. A. Kjellberg:; sjökommendering. 
A f~h~~ unclerliijtnantcma E. Wahlborgs och A. Holmons uncler
dåniga an~ölmingar om inC]vartoringsbidrag under tjenst.göring 

~ftSOJll signal- och prejning"offieerare å Kungsholms mstning: 
och föronlnas att an~ökningarn;t skola öfverlemna:; till roglr

montskomm i "~ ionon. 
Af~lås en af liJa~kini,tcn F. U. Hiillsherg gjord ansökan 0111 

inträde Yitl navigations~kola. 

:!~. :\!etldelas abkerl mrcl pcn :- ion för kaptm1en J. C. Urischotti. 
Angåemle upplåtand e <'1 Rkopp~holmon af embeti'lol;:a.l för ma

rinförvaltningen~ minafd ol ning. 
:.\!eddelas till~tåJl(l för ingeniören C. K G. U. Stnart att be:-ii· 

ka utställningarno i Berlin och Kiel. 
Afsl<ls on af J Job:-t~Toben gjord framställning om anskaffning 

af modcllPr till lotsbåtar. 
Löjtnanten Ch. do Champs modgifves ersättni ng för tcJ'min~af

giftor m. m. under kurs viil tekniska högs kolan. 
Af:;Ets en af varf~poliskon~tapeln :\. i\iiBson [!."jOJ'd an~ökan om 

Ctrl igt unilerstöd. 
l<'ör·ordua;; att till ~kepp~gu:-~ar m i1. autag:a:- vid C'arl~kruna 1:!.-, 

u!'h 1 id ~lockholm 7f• ~o:-~al'. 



Sept. 

r<. lk !)(;. - xvr. 

-1. Fullmakt för O. n. Sylvan att vara lmpton vid k. !lottan. 

D:o för K E. Wahlborg att vara löjtnant vid rl:o. 

Lönaresolution föt· F. :\L Peyron, G. H. Björkman, l\: . \\'e~ter. 

l<'ullmakt för K. Z. Rönblom att vara underlöjtnant \' id Carl~

krona artillerikår. 
Antagas inkomna anbud å leverans af on torpodkry:.:"are ft·im 

hvar<lot'a af Kockum~ mekaniska \'Ot'kstarb-aktiobolag Ol'h \\'. 

Linrlborg~ verkstads- och varfsaktiebolag. 

::\leddela~ föreskrifter rörande crsilttning för ,;kadarl eller fiit'
lorad beväringsbeklädnarlspcrserlol. 

11. Elektrisk bely~ning f[tr anordnas i hn~ct n:r 11 Birger .la t'l' 

torg. 
1.c;. Fullmakt för S. 'l'. R Bolling oeh K. H. 'J' . Kru~c a1 t Ya r~ 

kaptenor vid Carlsicrona artillerikår. 

" 

Löneresolution för kaptenen virl rl:o rl:o, frihct·re H. n. :\L 
W ra n gel. 
Pör tryckning af L' ndervisning fi!t' man~kapot, l, 'J'jcn~tgiit' ingen. 

anvisa:; 500 kronor. 
'l'jenstlcdighct bevilja~ h ·:\ "jömiln fiir an~ttillning i f'hilen'k 

urlog:.:t.jonst. 
Ang. liikarobcsigtning virl ~ntagning af mallskap i Sund:svall. 

'l'illstånrl meddelas 11, A .• Jan~son oeh A. K Soverin att Yinna 

inträde vid navigationsskola. 

Afsl~1s on' ntaf C. '1'. F. ('lau~en gjonl an~ökning om intrildc 

virl mwigationsskola. 
Ilesolution för friherre· 1 •~. C. A. Bamekow å entledigalido frän 

chefskapet för marinförvaltningens artilloriafdelning. 

Antalet karlettcr, som innevaranrl.o år må vinna inlt•iitlo Yirl 

~jökrig~~kola.n, fåt' ökas från lll till 13 ynglingar. 

i<'öro)'(lnas löjtnanten fri herre L i . C. 1\:. Sparre att uppou~Lila 

lediga lilrarebcfattningame i :okopps!Jyggcri oeh ångma~kinliira 

vid ,;jökrigsskolan intill cle~s onlinarin liirare blifver till~~tt. 

Förordnas kommendörkaptenen O. U. R von l<'eilitr.en att till~ 

vidare va t' a ch n f för mar i n förval tningon~ artilleriafrlel ni ng. 

Kungörol~o ang{wnd.o ilntlracl lydel se af s l!! mom. 2 oclt ;\ 2-1 

mom. 1 i förnyade närliga t'cglemmttct föt· navigation~~kolorna i 

riket don () Juni 1890. 
Framställning rörande brbtfii.llighctet· iL den 2-l cm. kanonerna 

å fästningen Knng:.:holrncn omgifva.nclo milen föranl eder if'kr 

till uf1gon K. M:ts å.tgiinl . 
Angttcmle :;ärskilda åtgiinlors vidtagande föt· nppmiitning af 

farlederna t i Il norrlilnrlska hamnarna. 

J•:n cxtm lilkare får beordra~ att tjen s tgöra Yid L'arl~krona 

station fnht o<·h med l in,tunrlandc Oktober oc ·ll till do"" en 

K. Br. 96. - XVII. 

virl s tationen lerli[.!:hlifvpn t'iitAL' lmtaljon~läkat·ctjens t blifvit 
till~att. 

Sept. ::!3. 'rill s tånrl murlclelas kaptcJJ eJ'tm K ~l:l'~hol u~h U. af Klint alt 

Okt. 

, 

utbyta bo~tällsliigenhcter å Skcpp~IJOimcn. 
'l'illständ mcrldcla~ t. f. direktöron vicl mariningeniör~tatcn 

H. Lilliehöök att uthyra till honom upp1ftten boshlllslägcnhct 
fl Skcppsltolmen. 

Kommendörkaptenen J. W. l;. SiriHPr tillorkännes Jlyttllintr~ 

IJidmg. 

:.rårlogäfvor fdtn invalirlhu~fonrlcn f;i, till ett belopp af 1,680 kro

not· utgå till af~keclado personer, som tillhört Jlottan~ militära 
kårer. 
Angående inkomna anbud p<'t levemn~ af bepan~ringsmatoricl 
till. 2 nya l:a kl. pansm'bcUar. 

2(). Furordnande för '1'. C. A. Sand~tröm, friherre A. A. C:son Her · 

mclin och fl'ihotTc U. C. K:son Sparre att tcJttora och exami

nera i vi"~" ämnen vid innevarande höst blifvanrle offit:cr:;

examen (komploUoringscxamcn) virl sjökrigs:;kolan. 

:10. J•'örorrlnande för C. Björling att vara ccn~or vid komplettu

ringsexamen vid ~jökrigs::;kolan. 
Hi falles gjorrl framstäilning tlcrom , att kaptenen fri h ene A. A· 

C:son Hermolin fortfarande finge biträda virl undorvisningen i 

gymnastik och vapcnföring vid sjökrigsskolan. 

:l. Fullmakt för K. J. H. Curman att vara lotslöjtnant vid Uot

lands lotsfördelning. 
Fr[1gor angåondo allmän farled skola i vissa fall af lotsstyrel

~on öf\·erlemnas till Kongl. l\Ia,i:ts afgörandc. 
Ingen Kongl. ::\laj:ts åtgärcl i fråga om en af ~tat i onsbefälh af

Yarell i Cal'lskrona g,jorcl anmälan angående ilandläggning af 

iil'cnrlen rörande föt·::;utet vite föt' försenad lc\·erans. 

Resolution på sty t'cl::;cns för LI[J~ala-:\Iargretehill jernvägsaktic

bolng uudcrdtt.ni~a bc~vilt' i f'J·{tga om anliigganrlo af en präm

hamn vicl Liirkudrlcll Yirl 8kut~kiir. 
Ingen Kong!. ::\fnj:ts Mgiit' rl i fdt~a om iintltiu gar i ~tarlgamlcn 

turande "parbank~mcllel för viirf'vadt man~kap. 

~- LekLorn vid ~jök l'i gs:;kola.n ( 1
• N. llolmgTon bevilja~ !-iUkt Jedig· 

hot för ~j uk(lont llll<ler lii~{tret lSIJG - \J7 fdm unelervisning 

m. 111. l ~vcm;ka spr[tket uti 1:a och 2:a kla~:;orna vid ~ko

lan och fil. lic. K. Hagman förordnas att under tiden tjcn s t
göra såsom vikarie. 

!l. l ft·[Lga om gjord anmälan om kontommit•alcn 111. m. J. Chri

~tcr~ons pcnsion säldrr finner Kong!. i\!aj:t gorlt i nåder för

klara, att konteramiralen U!U'bterson ~kall i s in befattning 

på ~tat vid kong!. flottan tilbviclare qvar:;tå. 

'J'ill rcscrvundcrlö.itnanter i tlottan utnämna::; och förordna~ H. 



U k t. 
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:\. r\ ttrler~~ ~~n . \'. (i . (l . S tan ~-HIIt'!!t 'll ~ li t• J'tl<t .. J. C. Hlllnt g: n •tJ. 
~. For~blarl, _\l. 1\. 1·:. l~me niu ~, 1\. 'l'. Lar~,; utJ. '1'. 1 ~ . l> urg
gTen , lt A. Hl'jma n, R C . . J. 'l'an bc, \· . K A,;plund , A. 1\ . ~I. 

Ulat.':;,;on. 
D. Bestämnwbet· merl1l ela" t•öramle be,;tyeknitt gen ;1 pam'<tJ 'bat<tJ'Jt u 

1110r oe.h .Yionl samt torpcdkr;y"'arm• l •J'rlcrn och 'l iimrw . 
För en mHl e rvisnin g~kui'" i ry~ka ~lll'itke t ful' uf'ticcrare tillltö
ranrle flottan :; stab anvi~a~ DUO kl'UilOI'. 

l •' as t~täll c,; "tat till fö nl eJnin g emellan !il rat'IJ C vid "j uk r ig::;· 
' kolan af lc•rminc<a fgiftcrna. 
:llcrlgifvos fl y ttnin gc<hj e lp i\. t kaptonen 8. A. !\ :~o n \ at l 11eh U<•!! · 
Bevilja" en af ,T. Bart hratt gjord an söknin g Olll in l riidu Yid mt 
,·i gation~~ ko l<t. 

Afs li\.s en af ), , 1•' . _\[ a~·nu ~~on )!'jord d:o om 1l :o. 
111. :\farinförvaltnili [.!;C II anmoda:; a.tt lå ta llflfl!!.'iira ur h före de ll 1 

September 1>-i07 t ill "j ii för"·at·:;clc·pa rtPJJJOn tet iJJ :;ii nrht r itJJiJJ 
~al' och ko,;t n atl :; för~ I <W a ng<'toJHlc en l :a kl . pan:;a rlniL at' 
Odws ce t·t . 

Hl. An gåond e infordntdo anbutl rörand e lillvcrknin g vcl1 kn~ra Jt .-' 

af tva torpedbåtar. 
~\n gftonrlo illt'Ol'tll'arle nya <llllJild p{t ll'\' Cl'all ~ a f Ull delttta f tli' JI 

Yertikala bepan ,; t•in g~matct·iol c n för tvft l:a kla'~ [Hlll ,; arb~tlar . 

An gåend e botalnin !-(~v illl<or 111. m. för be~tällda 2G l'lll. kanoner 
t i Il pan ~arbåtarn o 'f'ltor och X iurd. 
:'ll odgifYos anskafl'nin g a f nytt chcf::;ångfarty!! för _\lalmö lvt ~

förd olnin g och il et nu varande che fsftn gfartygo t,; iindrin g Lill 
lot~ån g fartyg föl' iir·o~ ut1l1" söcl ra lo ts~tatio n . 
Hestämm e l ~m· i frå ga om cr~ättning fii t· upp:;i\ tt niJt !!,' ul'i t lll~ l l· 

tagnin g lll. 111. ar ett ,;j ömtirlze ö;o; ter Olll Orii:;ÖJI. 
L' tfi\nht,; tillligg till giill a ndo be~tämmo l ~e 1· rörä nd e urk illllt<'IHk 
i Sverige af ame rilmn ~ ka fa l'tyg~ miitb toL 
Jn gcn Kon gl. ~laj:t:; åtgärd i frftga om beri\tlof:;o Lifvct· fii l'l'iil
tad gonemlmön~tring me1l man~kap t illhiintntl e Jl uttan :; bit t ~

manshåll. 
Flyttning·shj elp till erl.;tinnos direktörerlic .f. 'J'. Pihl gren och U. 
H. l,illiohöök. 
Fullmakt för C. U. 1•'. Ljun gitYi st att Yam ko rnmend ör i llut tall. 

~:l. Öppet bref p{t af~kc tl med pon:;ion för :;c krotonu·eJJ ho~ Ya t·h
dwfon i 8tockholm H. A. 'l'h. Yijnbladh. 
ln gon Kongl. ~laj: t,; ätgärcl i frftga om hrriil to l ~o öfver fön iit
tarl genomlruön:;t t·in g mocl man:;kap ti ll hömntlc fl ot tans båt~
man ::; håll. 
:\ledgifves Jl y tbtin g:;hj elp åt kaptenen 8. l•'cyehtin g. 
'J'jonstlecli ghet under ~· JJHina1ler fr ftn 1l on l n li~ tkontJli <HHte Ko
Yembor bevilj as amira. litotsråclet m. m. J. K Dahli iJ. 

Okt. 

h:. Hr. !IIi. :\1~. 

:tl. Td extra liiran• L't nnAiilla~ ,·id naYigation~,;kolan i Stock
holm. 
Jlör inköp af ett hund m exemplar af en aflwndling om j apan~k
kine,;iska kriget 1:-<D.J.-li'!J,-, ami~a~ GIJO kronor. 
Kommenrlörkaptcnen m. m. O. Hlliot t'örorclna:; ti ll le tl amot i 
komm ittel.'n t'i\1· ntrctlnitH\' at' tlottan~ pen ~io n ~ k a~:<as gr atial 
foncb ~tiilln i ng·. 

Bifalles en at' ~t.ITmannc•n .J. n. Hr c1lrnberg gj ord an"ökni ng 
om intt·iide 'id HaYigation~"kola. 

:!1'. Kan~l i nidot m. m. !.!TCfYe F. \\'rang·cl e rh å ller ~ökt tj enstledig
het fnin kan~lisekJ·l'tcrarchPt'attningen i ;;;jöför ;:va rsrl cpartemen
tet under tidl'n ~ -11 nii~tkommantle ~O\'cmber och förordn as 
amanuensen .1. ,Joaellim""on till Yikarie. 

:lJ. Fnllmakr för C. O. Lindstriim, K A. Hem~tröm , A. Hiigg, H. 
C. F. af Kll.'rrker, ~. E. F. flclamlcr, A. de Bnm, J . A. 1<'. Ek
lnncl oeh T. \ \ -. _\ f. Liibrek arr vara untlc rlöjtnante t' vid kong!. 
rtottan . 
Fullmakt för l i . \ \ ·. ~ l u1ligh att Yara fi\ r~ to batal jonsliikaro 
vid rto t.tan8 :;tr,t ion i C'ar l ~hona. 

Angående t ryc knin!-(,ko,;tnarlen för tH"h prb a Jiirohok i sjö
manskap, 1:a 1l elen. 
~l arinfön·altn ingPn bem.1·1Hii!!a~ att mot c•rsiittning medgifl'a 
intriift'anrle rc·pamtionHnbetcn å Hydberg~ka stiftcf;ens öfniJl g;: 
fartyg Yid flottan~ Yarr i :'\tockholm. 
Telefon ~kall anordna~ till Jot:;kontorl't i Ly~ck i l. 

Jng·rn Kongl. _\fa,i:t:< fttg·iinl i fn'tga om gcneralmön~tring~b<'

riitteJ,c. 
~y lecl::nnot t'ar föronl na:; i kcJllllHi>~ i onen för granskning af 

fö r:;lag till 1·cglcmcnte för flottan. 
l"Jyttning~h.i elp bevi lja:; löjtnantei'Jla C. A. \'irgi n. Ch. do Cbamp~ . 

E. f>cyron , l. ~ortlonfelt samt ka ptenen frih . O. O. :I l. af Uggla'. 
_\lclf).!·it\'l'~ ,;tipcntlium fli t• kaptenen A. Fallenin:; föt· clcltagan tl o 
i offi~cr,kur,l'n Yid ,;omitwc•orpset i Danmark . 

Ii. För anonlnancle af ob~er\'ation"platser å fästn in~e n Kung8ho l
men m. m. an\'i:'as ltl7-l7 kronor. 
•rvft extra lärare f<"t an~tiilla~ Y id naYigation s~ ko lan i Uötcborg. 
B ifallc~ en af Jot~:;tyrel~cn gjord framställning rörande <Hgiir
der för :Otrantbkoningen,; förbättrande nedanför fy ren för Hwn~ 
nordYestra udde. 
En lot~kapten En· beordra,; att biträda vi d ett inom f1ottan ,; 
f'tab pågående arbete. 
Flyttn i n g~hj elp tillerkiinnc,; kapten erna H. af Si ll eu oc h fr.i ll . 
H. Lager biel ke. 
Sjöför;;varsdepartementch hi!Jiiotek ~kall öf1·ert1 ~·t ta~ till flo t· 
tan,; stab. 
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En l:a Jda~s ~jöman får untler tjen~tletlighet t'iil' f'jukdom npp

bii r.t si n a artiining~förmånct' oafh:orta<le. 
KaptPJJell ,·irl kongl. rtottan IL G. W. \Vrangel och mariningeni

i.iren O. K Lnndbrrg förordna~ till ledamöter i nämnd för argif-

\'U!Hlc ar nti<'Ltande angåc•1Hlc li.ijtnanten frih.l'. C.K:son Sparre:; 

<1cil ingenluren 1'. Fr. Hinglwim~ behörighet till af llom sökta .liira

J'(~bcfatt nin gar i ängmRskinliim och ~kepp:.;byggori Yicl sjökJ·ig$

"kulan. 
Lijjtnanten, fril!. L'. C. 1\:::'•JII Sparre flirvrdna~ att vara liimre 

i {tngma~k inliira oc-h ~kcpp~byggcri Yid "jiikrigs~kolan. 

En rlPI af flottan~ fal'tyg f'{t an\·iindltS "{t>om nt~tällning:;förPmål 

vid u t~tiillningcn i 8tockhulm in· J:=-;!J7. 
Pa~ tol'!I Yitl . .\ntit·alitctst'iir~amlingcn i ( 'arh,krona F. A. Bl'l'

gclin crhitllet' ~ökt tjcn:<tlctlighet under ett åt', rälma(lt från och 

me el den G:o i nncvm·andc ~ O\'Cill ber. 

Fiit' inkiip af ytterligare 2iiU exemplar af löjtnanten O. <.lyl

den" liit·olJuh: "Om ti(l\'attcn" anYi>a~ 1,2.-,o kronor af fondl'n 

c re: ii ttn in g;,;- oeh för~älj n lllf!~metlcl. 
Fl:•t' ntsiinclan1le af liimplig-a pcr:<onct' inom flottan till dc :<törrc 

~jij~tiidcrna fiit• att fiit'ma ~jiifolh: att taga an;;tällning Yicl flot

ra n anYi:'a~ !'lir ('arl"kron::t ~tation :100 kronor och för Stoek

holm~ ~ration :\(lll kt'•>nur af de fiir flottan~ sjömansl;:itr anYi

Fadc medel. 
Hcriittf.•l,;e iif\'(~t· fiirriittarl !!.'l!ncralmiin~tring med Hoslags :):c 

bat~man~kompani fiiran!C'tler id;:c till mi.gon Kungl. .\laj:ts åtglirtl. 

En nr [Jtskilli).!·a untlcrut'lkPr~korpralcr :,rjord ansökan om för

hi.•jnin~ i <ll'\'Otlc till redou-iirare :\ :2:ft Ida,;,; toJ'[lC(lb:\tar föran

lc<kr i\'l;c till l!illWII 1\•m:rl. :\faj:t,; Mgil!'!l . 
l!ifalil'" f'n ar ma,;kinbten J·;. 1'. Edman g.i"t'tl ansölming om 

anta~ming. till t'ic• ,· i iit\'l'l·ma,;kini,tkla~.-:en Yiil Sfockholms 

naYizati nnsskola. 
:!11. i'- IJC'nt'ei l;; i o~kar,lumn IIJHler<llinigft bC'~Yitt' i fråga om rc~ti

tutitm af lotspcnnin:mr fiiranlctla itkc till migon Kong!. :\Iaj:b 

atg;ird. 
:\ledet anyi,;as fiir tryckning tlels af t'iir~Jag till bC\'akning~in

'trnktion fiir t1ottan, I, +i~tyrka~ ho,·akning, I!Pis af nnclcrYis

ning: r;·, t· man~kapct Yi<l flottan. J\", bc,·akninu-~tjensten. 

Anra:rP~ ntaf aktiebolaget l·'in~pong~ stycl;:ebntk afgit\·et aubucl 

å riirlrd ning~trumnut i t,·;J, tlelar t'ijr :)(Hl kr. och ~tyrtornstak 

fij r ;,;,11 kronor, hiula till pan~arbätal'lle Thor Ol'h .\.iord. 

E·t inu-<•niiir C•t•h l'll of'til't•t· fa hl'onlra;; att i utlandet taga kän

netlum om fiit·biittrin)!al' i trn'pctlcr~ kon~tmktiun m. 111. 

Fa:<t-tiilll'" al'iwt,;pJ:ui cwh ,;tat fiit· :'jiiknl'tr\·NkC't at' l S!ll. 

En af d.Jldi'•nal'<'ll r l. F. l.indhla<l ltju1·d an:<iih:an om crsfittning 

Kvv. 

4. 
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föt• utgiftct· fijr liikarc,·iml 111. m. fiira.nledor icke till någon 

Kongl. :\faj:t" ätgHrcl. 
Fa~t~tällas nya lotstaxor och ny lot,;lc(bf(irtetkning nt. m. 
Anvisa::; meclrl föt• hestridande ar ett lilmrcvikariat Yid navi
gatiotbskolan i \'i~b~·. 

l~n extra li\.Jmre Un· fiit'Ot'dnns uneler tjcnAlcdig:het fiir fi.irste 

bataljon,Jiilmt·cn Yid flotta ns ~tation i Stockholm A. J<'. Eklund. 

'l'ill bestridande af ko,;tnadema l'iir extra arbetskrafter i Carl~

ki'Ona stations rfikcn:;knp~kontor fiir tiden f rån och med den 

Hi innevamn d<• :\on•mber till o•·h mcrl den 15 Januari 1807 

an\'isa;; 20." kr. :1:3 i.ire. 
Föt' biti·ädc i flottans ~tab Yitl t'iirbercdanrlc arbete för lots

verket:' mobiliscrinf[ c·ril<il ler lnt~kaptencn C. F . ..\sket• 75 kro

nOt' fnin :J:tc hut\'ncl titl'ln~ an.-laf[ till extm uta:ifter. 

l<'l,dtningshjolp tilldela> kommcJHliirkapteiH'Il~ af :2:a graden 

m. 111. Th. C. A. Sancl,;tröm. 

!J. Fullmakt fiit· Il. (j, :.'lfalmbl' l'J.!' och J·:. C1 . • ,L l~k, tt·iitn att ntra 

lllHlc·rlöjtnantcr 1·id CarJ,kronn nrtilll'rildt·. 

l'tffin la~ n:l.llig fi'orord 11 i n~; angaL'IHlc :'ttgiirder t i Il lllld vikande 

af ombo J'<ll ii ~·gnin~· ":unt :<i~·nail'r fiit: angifvande af ni.id :"t 
fart;rg. ' 

i•'a~t:<tiillcs "tat fur fiit·dl'lnill).!' at' an,Ja~tl't till tl.ottanc< n~'bygg
Jia <l ocl1 nmlC'J'iJ;IIl fiit· tn· 18D7. 

Ang·åcndc furiintlJ'in!!· i lJl''t .\·ckHill!!.'<•n fi.it· JHln:'arh<HL'II Scca. 
i<ashtiillc" f'tatcr fijr l<oi>='t~·n·l~cn J'iit· [n· 18!)7. 

Hi. Fiinmlnandc fli1· grcl\·t· J·'. \\'mngcl att nnilC't· tiden lfi·-1~1 

inncnnrtnde J leccmhre hc·~trida ''Xpcditon;:cltcf,cmlJetet i ,;j ö
förs ntrsd e partomen trt. 

1::-; . ..\ngåen<le hc.<ig:tnin~ af pan-arplat. bc:<tiilld Itu,; tit·lll,)I'LHt John 

BI'O\\'n l't l':o Litllit<•d :<amt ('IJnriP." Crt.nncl et C':o, Limitccl, 
Sltcfticld m. 111. 

'ri!l~tånd mctlileln~ ='t~TmannPn 1'. r~. ~- BacklnHtl att vinna 

intriidc ~asom l'IC'\' i sjiikrtt't"n~kla:':'CII vitl na,·igationsskolan 
i GötL•horg-. 

2R. FöJ'O!'IlnandL• fiir !!n·t\·e F. \\.ran).!·L'l att un<ler tidl'n :2:--: IJeccm

bet' 1-''% 11 ,Januari J:--:\11 hL·~tl·ida expcdition"chof,;cmhC'tet i 
~j ö fiir:;;var·,;dcpa rtl' men tl'l. 

Fiironlnantle fiir amamJollsC'n .J .• Joachinu<son att under nämnila 

tid hestriila en kansli~l'kl'Ptcrarl't,icn>t i dit>l. 

:!l'. Af :>:te huf\'utltitcln~ nn:<Jag till ~krifmatcrialice och expen~ee 

111. m . am·i~as föt' Mottans stab :2 ,:i01 1 kronor. 

:\J elid eJas fiii'C;;kri ftCI' fiiJ' p:i~h:~'IHlandc af bähmansJt(tJ[ct:;; 

,·akan:';:iittn i ng·. 

. .\ng<'tenclc ittu·iinlet' fiir tiJJ;:iittaiHlC' af en ledig torpcd-inge

Il i i i r~ t j c n" t. 
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:W. AJlgitL'J Jd e extrr~ Jll<11tid fiir llla,-kinper~onal<:n u Jlllc·r f'art~·g" 
gång nattl'tid. 

För han<lhat\'an<le :~f J1ottan" ~tab~ bibliotek "amt för utfö

raHle af arbeten inom drt ::-tatisti~ka området f;\r till tjen~t

göring: i daben inkalla,; en å pcnsion~,;tat öherl1yttad of!'icer 

af t1ottnn mot <itnjutan do af ett ano<lo af /.-, J;ronor i må
na<h•n. 

:~1. l\loddc\a" tiiH<'tnd för l;:aptenen Yi<l kong·\. t1ottan ,J. ti. l•:J;:c

luml nw<l J1erc, hYilka llllll e r tjenstg örillf!.' å l;anonbåten E"!u 
i ] lecembcr 18!l-! IPmnat b i ~tfmd åt ett ty,;kt fal't yg, att emc•t

tag·a utaf tyo;ke kej,m·on rlem tilldelade belöningar. 

Ingen <Hg·iircl betl'liffhnilo ifråg·asatt arvode at lönlöse nndc·r
löjtnantcr \'irl Ca rbkrona artil le rikår. 

För komplettoJ'ing af mHlC't·Yi,n in gsmateriel Yid ~j0kJ·i g>'~kolan 

a nY i sa~ J ,G:W kronor nr af .-.:te hufnHlt itelns a \Jmiinna lJe,pn
rin~~tar. 

'fi!J~tand meddela~ att hland bo,;iittningen å kanonbåten SrcmL

SWI(/ utdela ett af Hallanrl~ ftngblit~aktiobol ag i Halm;:;tacl 
skänkt pcnningl'brl opp. 

För handhafvandet af ~jöf\ir,;nu,;dcpai· tomentet~ bibliotek under 

år ]Kfili anYi>'as ~it~om gratifikat ion 200 kronor utaf G:te bn f
nultitcln~ an~la~ till extra utg ifter. 

l 1öj tnanten Yid kong\. fl ottan Ch. do Champ~ crhåliL'l' inrJYar

toring~hidrag: undL'l' genom gåen de af kur,; vid teknbka h0!.!·-
skolall. L 

Löjtnanten vid dito K l' ey ron orhliller dito under genom~ft
endc af <lito 1·i<1 krig~högskolan. 

'l'ilbt<lnd me<ldelao A. l;. Björkner oeh \\'. K. Lindh att 1·imm 

inträde Yid lHtl·igation,;"kolan i Uct1c . 

31. 'fill~t itn d meddela' 1·:. ,J ;tl;:nlJ,.;~on att 1·inna intriide Yid naYi"a-
tiOJm,kolan i C:ötebor~. e 

Af:;J;is en at' f. <l. l:a kla~" "jömannen A. 1•:. F. Löfgren gjonl 
an::'ijkan om pension. 

Ftironlna~ om utdelande af gr atifika ti oner till nnderhållstagan· 

af t1ottan> g·ememka p, hY i l k a ;\r 1 f\78 eJ i<•t' <les~förinnan upp
nått. lO ar 

Förordnas om dito af nå<lcg<lf,·or från inm l idhu~fuJHl cn t ill 

abkedadc per~oner. "om tillhört flottan,; k1trer. 

Utdrag ur General-order utgångna från kongl. sjöförsvarsdeparte

mentets kommando-expedition år 1896. 

,Jan. :l. 1 G. O. - I1öjtnanten H. A. JL Ene~tröm skall från ochmecl don 

1 näst instnndanclo j[aj och till svidare tjonstgöra ~åsom kaclett

oft\cor vicl kongl. ~j ö kr i gsskola.n i s t. f. l öjtnanten friherre A. 

A. C. Hermelin. 
2 G. O. -Bifall till. underlöjtnanten v id kongl. Ca.rl::;krona artil

lerikår E. Xorcllnnd ::; anhållan om tjens tleclighet från och mml 

elen 7 Jan. till och m ocl elen lO Juni 189G fö r afslntamle af på

börjad. knrs vicl kong!. tekniska h ögskolan. 
7. 7 G. O. -- KanonMton Alfllild skall förläggas i 2:a boredskap 

hvacl materielen och per~onalon för uppbörelens hanclhafvande 

beträffar. 
10. 12 G. o. - Kommendörkapten K G. M. Sebalo skall, med bibe

hållande af sin stations tjonstgöring, frlin och mccl elen 13 cl:s 

tjon stgöra i k. sjöförsvarsdepartementet unclor chofen för flot

tan s stab. 
10. 14 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant E. G. F. Elzviks 

anhållan om uppskj u tancle af r epetitionskurs. 
11. 15 G. o. _ Af~lag å r escr vnnclel'löjtnant l~. L. Westergrens 

anhållan att vicl vh;sa h ögticlligat•c tilliiilien få a nlägga para.d

clrägt. 
17 G. o. _ Anrråcncle stationsb efälhafvarcns skyldighe t 

att deJo· ifva officcr:ro och civile med officers vär <li gh et deras 

komme~cleringar enli gt fast::;tiilcl n amnförtecknin g öfver b efäl, 

afsodt att vicl mobiliseringstillfälle tjenstgöra i vissa befatt

nin rrar ; samt föreskr·iftor rörande officerares och eiviles m od 

ofti~ers vär<lighot in ställelse till tjonstgörin g. 
15. 18 G. o. - Fast::;ti\llolse af "Bestiimmebcr för cxereis mocl 

17. 

karbin." . 
23 G. o. _ En knrs i "karbinens hamlterancle och vard" skall 

anordnas vicl båda station erna.. 
24 G. o. _ Bifall t ill reservunderlöjtnant C. F. A. von J\Ieck

lcnbur()'::; anhållan att under proftjenstgöring för transport tlll 

kavall:riet bära den för offteerare i kongl. flottans reserv 

faststäida uniform. . 
25 G. o. _ Bifall t ill reservunderlöjtnant C. J. Johanssons 
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anhållan om 2 års tjonstlodighot för utrikes sjöfart från och 
mod den l ,Jan. 189G. 

Jan. 20. 2G G. O. - Bemyndigande för stationsbofälhafvaron i Stock-

holm att till under~ af 2 gr. ö f vor stat utnämna under
officerskorporalen vid 8 Matroskompaniet n:o 28 Carl Oscar 
August Håkansson. 

27 E. S. - Kapten C. G. G. Kempff skall från och mocl den 
2:l innevarande månad och tills vidare med bibehållande af 
s in stationstjenstgöring tjcnstgöea i kong!. sjöför~vaesdcpartc
montct. 

21. 29 G. O. - 'fillståml för marinattach6n vid kcjsm·liga ryska 
beskickningen i Stockilolm K rlc Kettlot· att bese flottans varf 
i Carlskrona. 

22. 31 G. O. - Fastställol~e å "Tillägg till undervisning för man
~kapot vid flottan III, Artil lm·i oc-h Handvapen. 

32 G. O. - Tillstånd för kommendörkapten O. Lindbom att 
mottaga och bära kommendörsteclcnot af portugisislm Con
cei<;>ao-orrlen. 

2-!. iH G. O. - :\lerlgifvanrlo att kanonbåten &ensl.·sund må använ
das unrler-! d:tgar vid hafsnn1lersölmingar i Skagcrack, och att 3 
vetcnskapsm~in må dervid medfölja. 

3-! G. C. - 'l'jenstledighet beviljad underlöjtnant C. E. Holm_ 
berg feån oeh mod den l Fobmari innovaeande åe till ochmed 
rlon ill Januari 1897. 

35 G. O. - Kommendör J. Ostorman och kapten H. G. af Sil- . 
Um sko la träda i förbindelse med allmänna utställningens i 
Stockholm förvaltn ingsutskott för att öfypronskomma om åt

gärder med anledning af flottans ifrågasatta deltagande i nämn
da utställning. Den förre i egonskap af kommissari.o för flottan. 
39 G. O. - Pörändrade bestämmelser om t"eämmando personers 
tillträde till fästning sko la tillämpas vid Carlskrona befästnin
gar (se tjenstgöringsroglemontet för aemeen, del liT kap. I,§ 3.) 
40 G. O. - Kommondör G. E. l:lff skall från och med den 15 
instundande Mars frånträda befattningen såsom onlförandc i 
Förvaltningselirektionen i Carlskrona. 

42 G. O. - Föreskrifter om förvaring och fördelning m. m. af 
hemliga militärspocialor. 

25. 4-1 G. O. - En kommission för utredande af bohofvot af elek
triska l y~maskiner och afståndsmätaro på Kung8holm s fästning 
skall tillsättas. 

45 G. O. - Löjtnant C. C. A. Fallenius placeras frän och med 
l nästkommande April t\ flottans station i Stockholm. 

27. Medgifvande att extra utskrifning frän skeppsgossekåren må 
tills vidare ärl igen ega rum omkring elen l .\faj . 

29. 51 E. S. - Kommendör J. A. C. Meister skall under innova-

G. O. 9G. - III. 

rande års riksdag förvalta ~tationsbefälhafvare- och öfverkom
menllantsbofattningama: kommemlörkapten A. A. h Palanclor· 
~ka ll under samma ticl förvalta varfschefsembetot vid Carls
krona station. 

Jan. :lO. fJ2 G. O. - Tiogloring af antalet undorofficoraro och underof-
Hcorskorporalor på artilleri-, skeppare-, styrman~- och ekonomi
staterna: modgifvande för station~ befälhal varno att uppflytta 
underofHeor:;korporalcr öfvor ~tat. 

31. G5 G. O. - Kommendörkapton T. C. A. Sancbtröms tjenstgö
ring i :\lar-inföevaltn ingen skall upphöra den 3 :\Iars. Frän och 

med elen l G .\tars sicall han vara placerad på Carlskrona sta
tion och ordförande i förvaltningsdirektionen clerstädes. 

tir' / ......... /r.-f l<'ebr. l. 57 G. O. - Kommendörkapton r . C. Sandström skall qvar-
~tanna i Stocl{holm intill elen l mistkommanrio :\laj för att ti ll 

lästerminen~ s lut uppehålla s in lärarebefattn ing vid kong!. sjö
krigsskolan, oclt skall kommendörkaptenen frih. G. G. h Palm
stiorna från och med elen J() nilstkommande Mars t ill dess 

kommonclörkapten Sandström inträder i utöfvanclot af befatt
ningen vara ordförande i Förvaltningsdirektionen i Carlskrona. 
57 G. O. - Kommendörkapton C. O. Olsen skall afresa till 
stockkolm för att Ullder hög:;t 8 dagar inhomta kännedom om. 
flottans härvarande brcfclut\ostation. 

3. 58 G. 0.- Pansarbåten Ben;erk ~ka ll förläggas under reparation .. 
5. Hustning:;orcler ocl1 besättning:;listor för sjömätningsfartygen 

Ji'all.-en, &·a{an och 'i(irnan. 

G. G:l :E. S. - Kommendörkaptenen 'l'. C. A. Sanelström skall från 

och med elen lG nästkommando :\Iars och intill elen l .\laj, 
tjenstgöra i kong!. marinförvaltningen. 

H. GU E. S. - Resorvunclerlöjtnanton friherre C. G. von Ottor har 

don G s i8tlidno December bLifvit tran~ portorad och fö rordnad att 
vara underlöjtnant vid kong!. Woncle:s artilleriregemente. 

11. 70 G. O. - BomyndigaJHle för stationsbefälhafvaren i Carls
krona att utnämna unelerofficeren af ~:a gr. skepparestaten O. 
Jönsson till flaggundororticor i flottan. 

15. 7"2 G. O. - f n- och utryckningsdagar för flottans beväring 189fL 

17. 7fl G. O. -- lnkallolso af vissa d.elar 1889 och 1800 års värf
vade stam. 

17. 7-! G. O - Norlannämnde fartyg slwla rustas: korvetten Saga; 
för att i hörjan at" nästkommando .\[aj utgå på omkring 3 må
nader8 expedition med sjökrig:;skolans kadetter. 
Korvetten Frejct för att omkring rlen 15 nästkomljlancle :\!aj 

utgå på omkring 3 månaders oxpo!lition för öfningar med ma
trosafrlolningarnas rekrytlmrser, logementsfartyget Stocklwlm, 
kanonbåtarna Rota och Gun/ii/d, samt stångtorpedbåtarna N:() 

14/3 och l.J 7 för att frän och med den 21 nästkommande April 



Febr. 
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och omkring 2 månader användas för skjutskolans öfningar, 

dc~sutom skall torperlbåten 1Y:o 7 3 från och merl elen 23 ::\!aj 
och uneler ~å lång ticl som chefen för skjnt~kolan pröfvar nö

clicrt ~tälJa~ till bemälde chefs förfogande. 
Bt~i~garne Gladan, Pa!kcn, Skirner och Snappopp för att från 

och mecl tlen J. niistkommande maj utgå på omkring 4 måna

elers expedition mecl skepp~gossar. 
Logementstartyget af Cliapman jemte Liigg ut, kranpnlmar och 

smo(aTlyg för att frän och mecl den l nästkommando Juli och 
uneler omkring 2 månader anYiinclas t'ör mineringsöfningar 

i Carlskrona skärgård. 
Det antal torpedbätm· som enligt G. O. n:o 10:-l elen 14 l\Iars 

JS()3 skall ~Uilla~ till stationsbofiilhaf\'arcns förfogancle i och 

för torpodbät~öfningar Y i el ~tationernn. 
I sammanhang härmccl har Kongl. :\laj:t bofalt att korvetten 

Sagct elen :\0 Apl'il skall \·ara fc'n·lagd i l:a beredskap, utom 

hvad kt·ys~ma::;ton angår. Chcf::;fat'tygrt Drott ~kall elen 15 

l\laj vat'a förlagd i 2:a bC't'eclskap utan torpcduppbörcl. Logc

mentsfartyget StocUwlm och kanonbåten Rotct den Hi April i 

l:a bercd~kap ~amt logemont::;fartygot rlf' Clwpman elen :25 Juni 

äfvcnlodes i l :a bcrecl~kap. 
J 1. 7G G. O. - 'l' ilbtåml för marinri.ttachcen vi el kong l. Storbrlt

taniske bo~kickningarnc i Europa, Jmptoncn i engelska flottan 

\:Vint:-~ att bese flottans vart' i Stockholm. 
JH. 77 G. O. - 'J'ill chefer or.h sekonder å dc enligt G. O. n:o 74 

till rllstninO' anbefalda fartyg hafva beordrats: 
på korvetten Sagn: Chef: kommendörkapten X. G. Sundström. 

Sekond: kapten P. J. Dahlgren: 
}J å korvottan Frejcr: Ch-~ f: kommendörkapten E. ~ Brusowit:-~, 
Sekond: kapten J. E. vv tlckc: _r-: dv 
på chefsfartyget Drott: Chef:Japtcn J. W. Yi. Sidncr, 

Sekond: kapten G. af Klint: 
på logementsfartyget Stoc!Jw/111: Chef: kapten H. G. Lagercrantz; 

på kanonbätcn Rota: Chef: kapten H. F. Lindberg; 
på kanonbåten Gunlt1ld: Cltof: kapten A. B. Kleman; 
på bt'iggcn Glacla.n: Chef: kapten F. Cal'lsson; 
på brimren Falken: Chef: kaptenen grofvc L. P. Hamilton: 

på log~~JCntsfarty"'ot af 0/drJmwu: Chef: kapton O. L. Beckman; 
7S E. s. - 'l' ill chefer å nedannämnde fartyg haf\'a beordrats: 

på briggen Skirncr: Chef: löjtnant C. A. H. Yirgin 
på briggen Snappopp: Chef: löjtnant A. H. Gisiko. 

19. so G. O. - 'l'illfälliga föreslcriftcr angåemle chefskapet för 

minsiwlan i Stockholm. 
20. Sl G. O. - Bifall t ill kapten l\Iolins underdåniga ansökan om 

4 månaders 14 dagars tjenstledighet, riiknaclt från och med den 

1 inst. maj, för att föra Rydbergska ~tifte l son s fartyg. 

Febr. 
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b2 G. O. - Order till Marinförvaltningen att v.idtaga åtgärder fik 

beredande af utrymme ombord på Skngul för en divisionschrf 
af regementsofficers grad jemte adjutant. 

:-\4 G. O. -· Kom.·kapt. C. A. :\!. Hjulhammar :;kall vara che f 

för innevarande års skjutskola och afdelniug~chet för skjut-
~kolans fartyg. 

B5 G. O. - 'J'ider då befälstecknen å genom G. O. n:o 7-1 den 
l 7 Febr. t ill rustning anbcfa lcl a fartyg skola hissas. 

Rl G. O. -Bifall ti l res.-und.-löjtnant G. H. Appolbergs anhållaJot 
om ett års tjenstled ighct, räknaclt ft•ån och med den 15 :\1ar~ 
1SIJ(i. 

:20. SR G. CJ. - Fastställelse af ritning till12 cm. pansargranat 111 / !JI. 

:21. RD G. O. - Ändrade bestämmelser rörande ~jökadett~ upp

flyttning till unelerbefäl samt röranrle hans gradbcteclming oeh 
uniform. 

!JO G. CJ. 't'illägg till den genom G. O. 17<• den 10 April 
l f\95 anbefalcia in~truktion fö t· bovliringens öt'ningar virl Carl~
krona artillerikår. 

IJ2 G. O. - 'l'i llåtelse för enge lska marinattachen , captain L. 
Wintz. att bese flottans vart' i Carlskrona. 

:2S. IJ3 G. O. - Kom.-kapt . .E. G. :\f. Schale skall under kom.-kapt. 

G. J. Sjöbergs sjukelom vara chef för ekipagedepartementet vid 
llottans station i Stockholm. 

2. 97 G. CJ. - 'rillåtelse för kapten G. H. Lidbeck att emottaga 
och bära Spau~ka orden :'Vlerito Naval. 

, !J!) G. O. - Fastställelse af "P . .\I. angående vissa don inter

nationeJa rätten berörande frågor"; bestämmolser om dess till
tillhandahållande. 

n. 102 G. O. - Den genonl G-. o. n:o :~7U den 8 Juni 1895 Ined
gifna befrielsen från förancle af maskinloggbok å torpedbåt 
skall ej längre vara gällande. 
10-! G. O. - B ifal l till res.-und.-löjtnantcn grefve K. F. Cron

steclts anhållan om 10 månarlers utrikes tjenstledighct. 

7. 110 G. O. - Kaptenen friherre J. A. von Diiben skall med bi
behållande af inn chafvamlr befattning tjenstgöra vid minde

partementet i Carlskrona. 
D. 110'/, G. O. - :\lodcll å s imbyxor och å grofva stöftor med 

skaft för sjökadetter upphäfvati. 
113 G. O. - Utöfvc t· rlet antal instruktionsbefiil, som bestäm
mes i "förslag t ill reglemente för sjömanskårens skolor, "skola 

ytterligare tre ofticerare kommenderas till årets skjutsko la. 

10. 11 G G. O. - Personal, som skall kommenderas till årets mine
ringsöfningar. 
l1 l G. O. - Pastställelse å ändrad lydel:se af bil. flO i regle

mente för llottan, :):c delen, sjötjenstgöringen. 



G. O. OG.- VI. 

:\!ar;; 10. lll) G. O. - Hemkallebe af kanonbåten St-cnshund, jemte or

der till chefen att under hemfärden föerätta s~irskiiclt uppdrag. 

11. 110 G. O. ·--· Torperlbåten n:o 3 ~kall under en tid af 7 dagar 

ställas till varfschefens i Carlskrona förfogande för justering 
af patentloggar. 

120 G. O. - Rustningsorrlet• för fartyg, afsedela för bevärin

gens öfvande och för eskaderöfningar. 
12. 121 G. O. - Kapt-enen N. E. Ander~~on skall tjenstgöra såsom 

instrnktionsbefäl vid skjutskolan: dersammastädes skola en offi

cer och tre underbefäl från Carlskrona art.-kår kommenderas_ 

122 G. O. - A~pinmterna till k. sjökeigsskoJan skola embar
kera å korvetten Frr;jn. 

12-! G. O. -- Ändrade uniformsbestämmel,er för reservbefälet. 

125 G. O.- Bifall till uncl.-löjtnant B. F. Henterskölds anhållan 
om utrikes tjenstledighet. 

12G G. O. - Konteramiral A. F . H. Klintberg skall vara hög

ste befälhafvare öfvpr kusteskadern. Kommendör J. Hägg skall 

vara afdelningschef öfver Stockholmsafdelningen. Kom.-;,.apt. 

C. A. :\1. Hjulhammar skaii i egenskap af divisionschef f. o. m. 

den :l nästk. Juli tjenstgöra ombo1·d å. kanonbåten Sl~a.r;ul. 

KonL-kaptenen friherre G. G. h Paim~tierna ::;kall vara afdel

ningschef för logem.-fartyget Stocl.-lwl111 och kanonbåten Blcnda 

och kom.-kapt. K G. '\!. Schale för logem.-fartyget Ettgenie 

och pansarbåten Ilildur. Faststiillelse af Högste befälhafva

rens och afclclningschefens för Stoekholmsafrlclningen staber. 

Tider rlå ofvannämnde befälhafvare skola hissa sina befäls
tecken. 
127 -G. O. - 'l'i iJ chefer och sekonder å nedannämnda enligt 

G. O. n:o 120 till ru~tning anbefalda fartyg hafva beordrats: 

på pan~arbåten Stwt; ehef: kom.-kapt .J. R E. :-rissen, 

sekond: kapten W. Dyrssen; 
på pansarbåten Göta: chef: kom.-kapt. C. O. Olsen, 
sekond : kapten C. E. Ulff: 
på pansarbåten Thule: chef: kom.-kapt. C. G. W. Bretzner, 
sekond: kapten C. L. A. Munthe; 
på pansarbåten .John Ericsson: chef: kom.-kapt. 'l'. C. A. Sand
:>tröm; 
~ekond: kaptf'n J. W. Lannerstierna; 
på pansarbåten Gerda: chef: kapten H. J . B. Gnida; 

på pansarbåten 1-Jildur: chef: kapten S. A. K Natt och Dag; 

på pansarbåten Ut(: chef: kapten U. O. V. H. Broman: 

på pansarbåten Björn: chef: kapten R. A. Thurdin: 

på pansarbåten Sölve: chef: kapten S. E. Feychting; 

på pansarbåten Folke: chef: löjtnanten friherre A. B. H. Lager- 

bjelke; 

G. O. UG. - VU. 

på kanonb<'Lten JJisa: llhef: kapten K J. ];. Gjerling: 

på kanonbåten Unl: chef: kapten H. G. af Sillen: 

på kanonbåten Skuld: chef: kaptenen grefve H. \V. Hamilton; 

på kanonbåten Rota: chef: kapten H. F. Lindberg: 
på kanonbåten Sl.-agul chef: kapten A. B. ,Juel: 

på kanonbåten Skiiggnld: chef: kapten E. G. D. :\lmchel: 

på torpedbåten n:o 1: tillika divisionschef: kapten N. A. l'e
lander; 

på torpedbåten n:o .1: chef: kapten en friherre C. Gyllcnstierna= 

på torpedbåten n:o ;j: dwf: kapten F. :\1. Peyron; 

på torpedbåten n:o 7: chef: kapten C. C. Eng~tröm: 

på kanonbåten .Alfltild: chef: kaptenen frih. C. Gyllenstierna: 

på log.-fartyget Slotl.·l!Ollll: ebef: kapten C. A. h Christensson, 
samt 
på log.-fartyget Eugem:e: chef: kapten G-. W. Ljungqvist. 

l sammanhang härmed har Kongl. :\laj:t befait, att kapten H. 

Palme skall vara c-hef å kanonbåten Blenda, ;;:åväl under den 

tid kanonbåten äJ' stäld till stationsbefälhafvarens förfogande, 

som under detta fartyg~ genom G. O. n:o 120 anbcfa lrla ex
pedition. 

:VI ar:; 12. 128 E. S. Till ehefer å nedannämnda torpedbåtar hafva be.orrlrats: 

på torpedbåten n:o G3: chef: löjtnanten, grefve K. A. Posse: 

på torpedbåten n:o G:J; chef: löjtnant A. O!lelberg; 
på torpedbåten n:o 6'7: chef: löjtnant G. R. Starck, samt 

på torpedbåten n: o Il: llhef: tillika divisionschef, kaptenen fri h_ 
G. O. :\I. af Ugglas. 

14. 131 G. O. - 'J'ider, rlå cheferna å till rustning anbefalda far
tyg skola his~a sina befälstecken. 

1G. Hl-! G-. O. -- Kom.-kapt. J. R. E. :-risscn" tjenstgöring i sjöför

svarsdep:t skall med dagen upphöra. 

18. 140 G. O. - Kanonbåten Verdandes' 12 cm. kanon må, under 

elen tid skjutskolan pågår, uppställas ombord å kanonbåten 
Gltn!n:ld. 

20. 1-!1 G. O. - - 'ri!låtelse fur kapten H. G. af Sillen att emottaga 

och bära rnmäniska stjernorden. 

1-1-2 G. O. - KommcJHlör A. A. L. Palander utnämnd till öfver

adjutant hos H. :\1. Konungen. 
21. 1-!-! G. 0: - Kapten H. G. Lagercrantz skall med innevarande 

månads utgång upphöra att vara chef för S:e och lO:e matros

kompanierna samt fr. o. m. den l april tjenstgöra i :\Iarin

fiirva ltningen. 
l±!) G. O. - Löjtnanterna H. H. K. El'icson och C. G. Wahlberg

skola tillsvidare vara piacerarle på Stockholms station. 

150 G. O. -- Vid skjutskolan skola öfningar i torped- och ram

ningsmanöver företagas; två ång~lupar skola derför apteras. 



G. O. fJG. - Vllf. 

!vlar8 2<1. 15:1 G. O. - Löjtnant B. R. von Syrlow :;imll genomgå året;:; 
skjutskola v.irl Rosersberg. 
15ö G. O. - Bifall til l kommcnrlör F. \V. TJennman:; ansökan 
om utrik~•~ tjenstledighot fr. o. m. rl0n l! in:::tumlande '.Iaj till <len 
11 rlerpå följanile .Tnli. 

15fl G. O. - 1\:apton H. ,f. B. Gu lrla skall tjen:;tgöra såsom 
adjut.ant i ~.iöförsyarsdopartementcts J;:ommanrlooxpeclition un
der elen tirl kapten P .. r. Dahlgren är förhinrlrarl att. sagrla 
tjen st!!örin g: bestrida. 

~4. 157 G. O. - l högste bof<ilhafvarens stab ~ko la följande offi
verare och dvilmilitiil'a ]Jersunm· tjenstgöra. 
Såsom tlaggkapten: kommcnd.ör A. A. ·L. Palanrlor, s:\som tlagg
adjutanter: kapten S. ,J. 'J'. C. Ankarerona oeh l öjtn .• T. C. Sohneirllcr, 
Såsom ~tabssekt-cteraro: karnmarslzrifva1·c C'. G. F. Ulff, 
Såsom :;tabsläkare: (t illika uppbörrbliikare) för~te bataljons
Läkaron G. \V. '.Iorligh, 
Såsom ~tabsmariuingeniö1·: ingeniören grefvc E. H. A. Mörner. 
l afrl e l ning:;e hefen~ för Stor,kholmsafdclningens stab kommenelP
ras såsom l:e ftagg·a ljutant kapten A. 'P.kström. 

27. lGO G. O. - Kaptonerna G. af Klint oeh E. G. ll. :\Irechel 
skola merl utgängen af inncyaeamlo :\fars månar! frånträria sina 
innehafmnrlc befattningar. F. o. m. rlcn l April sl<all kapten 
af Klint vara vhef för 8 och 10 matro~kompanierna or.h kapten 
:\ffBehel offtc. virl sjöin ~trument- och Bjökartcförrårlrt vicl flot

tans ~tation i Storkho lm. 
28. lGl G. O. - Befonlringskommbsion en ~kall sammanträda den 

!l instunrland <' April. 
3U. 1G2 G. O. - ll~~truktion för l'lu•fen pl't Sar;n. 

April 

k (1. P(i. IX . 

1. 11\~. U. U. Kommenrlii1·kapten b. IJ~T:N:Il ~kall med bibe-
h<\llanrlc af ~ in i1llll'hahnnrl e tjenstgö1·ini!: vara chef fii r ~.iö

kri!!""kolan 111Hkr ftirest;iP1Hie int1'i1llc,-examc•n: Liijtnant U. <le 
Bnm :'kall undN ~amma ti<l ,·ara c•xtra ka!ll'ttofticc·r. 

'' IIU (i. O. - 1\:aptPnen S. A. !{. \'att Ol·h IJ ag ~kall f. o. 111. 
rkn l nii:;tkonlllHl!Hll' OktoiJ t·r vara pbt<·Prarl pit Stof'khulms 
~rati01L 

-+. 11+ i':. 8. - 1\:ommeJHliirkapll•n .J. W. h 8irlnl'l' :'kall tilbvi
tlat·c ,·am in~pcktör fur rik et~ JHtvig·ation~~ko lur. Kapten ,l !\!. 
Lag;erYall ~kall unrlc•1' rlr:n niirma~te ti<lcn, i nn~cenriP till ftirfall 
t'ii1~ komml' JHli i1'kaptcn 8i<lnl'r. uppehålla befattningen. 
l'i';, (~. O. - l-nrlcrlii.itnant<'rna ,·irJ ( 'a1·!,J;:rona art.-kar (J. M. 

l~o~cnbe rg-. l'. (r. Fale. k, 1•:. Xonllunrl O l' h f1·i llC1TC 1•'. E. \'(>11 

(lttPr ,];:ola g·<·JH>lllf!'H rlen allmiinna km~ ,·id arti11L'1'i- oeh in~n ·

niiirhiig>kolan, ~om inotun1lamle llö:;t tng·p r ~ i n början. 
Ii. 111 h . O. i{nnnnbåtpn Sn•11s!.·sund ~kall t'iirliig·ga~ l11Hit•t' 

'· 

!1. 

JU. 

reparation. 
E!l ( ;_ O. 1\.om mcn<Ji,rkapten l '. A. PettL· r~t·n ~kall in, tnn

tian!IL• ,mnma1· Yara bc\·iirin~~>b(•fäl hafvarL' i ('arl:;kmna. 1\.apten 
( '. (; , li-. I{ L' 111[ill' ~kall be~trida ''ftmma ill'fattning· i 8tockholm. 
l~li h. o. Yi,~a fii1·r-~kriftt'l'. rl:\ besiittning-~l i4"rn a p:"t far 

ty~!' L',i kunna fiilja~. 

ll"~ h. (J. ln"nuktion f\ir vhefe11 för ~kjnhkr>lan. 
J8fl lr. (l.-- Fti1·iinrlrad l~· tkl~l' af Bil. !l rrglt·nwntN t'i.ir !lot

ta n. '.iiitjL·n~tgiiringl'n. 

ID-J. h. O. - r-;,\'nppg,inrcl a fiil'lil'l ning-ar <ll'h fiinlrlning~biil'kl' r 

"kola pa flit·,,i)k tillämpa~. 

J!Hi li-. O. - l\ollllll01Hiörkap1l'll C. A. :\1. HjulhanJnuu· :;kall del! 
J 1 innC', .. nHlnad upphiira att tjcn~tgiira ~iison1 ehL•f föt· :;jöför

~Y,ll'"llL•IJHl'tmnenteh kommanrlnl'xperl ition. 1'. o. 111. dc•n 1:2 'kall 
komn1emllirkaptt•n A. rl'. 'l'llllnlJl'rg nnrlH !lc•n till komn1 c• nd ii1·
kaptcn o. Lillllbom ä r fö rhi mlrarl att uti ifva !w fattning-en ,·ara r·hrf 

fiir niimnrl:1 I'XJll'tlition. 
J!fi' (;. (1 . - ~;e~tiimmei~L'l' 1)111 hYilka dL·Iar af l 'a rl~krun a bt·

Li"tnine!·:u·. ~nm iiro umlantag·1:a från IJl'~iik af l'iYila pc· r~u1 H·r. 

1!1:-> (i-. · o. - liP,ulntiun å nntll'rliijtnant (1. \\-a llr·nlw rg~ nn

dL·rtläni!!a :tn h:illan um ntrike~ tjPn~tll'!lig-h et . 

!!Hl (+ . • O. - Korn•ttl•n _\ rJ!TI;iiJ> inr;s ang;~lnp 1Wt llll!l et· inn e

varande· ;l1·~ ~kjnbkola tilltl c•la~ lugc·rnPntst'<~rt~'g:t>t St"r-1.-h"I!Jr. 

:21ltl C-T . O. - .. Fa,<btiillel-:l' :d· .. l·nrlen·i~ning- för man>kapl't . l. 

T,jPn~ q.ri irin~cn .{. 
:21):) (~. O. -- TillfälliY. lllin~kniny_· i pan~m·b{ttnrnt · Uii lu·.- uch 
'!h11/,.-s he~iittn i ng·~ l btol'. 
:21f, (1. O. i'lkning· af i n~t 1'l1Uii r~- llll ll1f'l' ii 1 'l' ll 1·irl :ln•t> ~k.iut-

:'kola. 



April 11 . 

l-l. 

i). O. Bli. - X. 

:207 <:l. O. Sekonclcn och furvaltaroJJ (t ko1·vutton .saga ~kol<t 
in~tiilla ~ig i l'arbkrona., don föno den ~2 , clHn ~enare don :.m 
April , i oeh för vork~tLillamlP af furarbPlcn fiit' korvettens föro

,;Ulendc expcclit ion. 
~ns t:. O. - KommmHlörkapten C. A. Pukl' skall vara •·hoi ;\. 

panoarbåton Sreo under do~" föreståondo expedition. 

:.llO G. O. - Ft•ån "koppsgossokåren karlskri fvot nHJ,Jl"kap må 

f'IHla"t undanta~~Yis tilld•·la~ annan yt·ko~~rcn iin matro"· <'ller 

minörafdel n ingen. 
~l-l t+. O. - ·'Föt·olag; till m·t i lloriexerr·i"rcg;IPml•ntc föt· kungl. 

t1ottan,.; fal't~'g " att på föt·"ök tilliimpn.". 
215 (i. O. - "Förslag till "kjntinstntktinn fiir t1ottan " att på 

fiit'"ijk tillii.ntpa" . 
:!Ui 1•: . 8. - J>å sjömätningsfartygen förckia" enligt fntn <'ho

ren fiir "jiikar·tew•rket ing;[tnget mcddclandC' oftieerarne "ålunda: 

P;\ Fa/!.·en: <' ltrf. kaptenen A. \\'. Lars~on: kommenderad ofti 

l'Pt· löjtnanten C. G. \'ot·sclin". Pit Srala11: c· hd', l'apt•' nen 

.1. K. Sundholm: kommenrlet·arlP oftir·or·arn J,. \<:. AmPiiu" ndt 

C. H. A . ];echu. 
:211'. (~. O. - ln"trnktion för elwfon på Vn:jl/. 
:.!:2-l (T. O. - 1\:onctten Frr:ja skall cftpJ· hC'ntkom"tl'II t ill ,.; ta

tionen n.fmön~tras uch ån;)·n :Ziaqriira' t'iir rlP~" ~P nom (r. O. 

n:o 1-l anbefallda c:-.:pcrlition. 
~:!i'> (-J. O. -- l,öjtJmntcrna t'. !1. Ke~· <l~h g;rc fH• H. CnJJJ,;tedt 

"kola an,Uilla,; för tillnillig: tjPn"tf!iirinu: 1·icl fa,;ta ntinför

~va.t'('t. 

~21 (-i . O. -- Lugement"fart.vget ll'lliUitlis ii n~:o-lup nw unrlPr 

innevaranrle (J.r,; skjnt~kola tillrlPia,; lo~entcntofart~· gl't :-itw/;

ilu illl; rl ol'k höt· antald ån!("lnpat·. ,;om ti!lrlcla" dt>tta fadyf!, " j 

i ifvcr~tiga tn• . 
:n~. u. o. - 1-'örvaltnron a pan,arhnh•n '/'//11/(' "kall il en n 
. ~pri! in~nilht "i~· i Crn·l"kl'OIHI fiir att Yerbttilla. en 1l el f li rar

lw ten fiir niimnd0 pan,arlmt" fi.ircst<h•JHIC Pxpcdition. 
Hi. :.!:2!1 U. O. l·'ijre"kriftPt· ont ".jiikml1m cmll'ring af ('\tlaJ'' '. ,;om 

"kola :.scnom~· ;i rckr·ytknr". 
11. :!:n (-l. O. - ln"truktion fiir t\hofcn ;\, pan,arbåtcn Srru. 

:!:Q (1. O. - l<'öeeshittl'r riimnclc militii.r,;Jlceialernn. 

~:3:) G. (l . - Chefen fijr ,;kt>PJl"go""ok:"ll'l'll "kall i 'am l'åd mo<l 

•·lter'cma pa ijfnin~obrig:garnn uppgöra rutin Ol'h Jll'Of! t·am föl' 

iifniug:anm ombnnl å niimndf' bri(q;ar un<ln in,tnnrlallfl" som

mm·. 
·2:l-l U. O. ·· lu"tmktion föt· 1'\lCfl'll i1 r;{a1/1111. 
2,),-, (1-. O. :!cl\i oeh :I:\7 J•;. S. - ln"trnktion•'r fiir ~ ·hcff'ma å 

~n1il bri ggar 11<\. 

2:lS lT. O. - Änclratlf' l .. •,tiimmf'!SPt' r ;) randt' n' ;"Pl'\'Oni <'" l'~ n~p i-

April Ji. 

2(1. 

(t O. !J G. - XI. 

~: l !J 1 ~ . S. - KommctHl örkapton ,J. A. Ekelöf ~kall upphöra att 

v;tra ~upplr•attt i krig~twft·ätton ; i han" ~Uillc ~kall kommondör
kapten l.'. li. W. Bl'l'tznel' ingå. 
:.l-l-l (,. O. - Liijtnanten 111. 111. ,J . A. J;'. (:lra.hm "kall f . o. m. 
don l in~tundandt' Oktober vara kariettoftit·cr vicl kon~l. ~jö-
kri~""kolan. ' · 

~~· !i U. O .. -- Cheferna. å uneler inne.varando ät· pä expedition 

u t~aonclo tartyg "kola inkonnna mod yttranrlP iifv0r okonomi
miinncns antal i fnl'tygcns be"iittning~li,tor. 

:.!-!7 n. O. Tillfillli~ ökning i pan~arbåtcn t; iilrrs b1•"ättnill"'-
li"ta. - .,. 

2:,c j (i. O. - l\ot·vl'!ten Fn:ja "kall, 'ctlan hon enl.igt 

~. :!-! blifYit klar~.irml. afg:å till 1-'torkholm mPrl l'll rlPI 
ti<ln"cffe ktPr. 
2.) l U. O. 

ten 1-'r~jrr. 

(r. 0. ll:U 

ammnni -

:!r>-l U. O. l{e,olution <i kapten C. G. A. \·. l,'larh" nnrler-

d;\ n ig:a an hallan om n t t• i k c~ t.i en"tlerl i~· het. 

1r>7 (-l. O. -- Kapt<'n A. B . • l nel~ tjenstgörin~ i ,-<jöföt·svat·srle

pa!'lPIIIt'ntl't undP t· r·hpfpn fijt· 11ottans stab "kall upphöra morl 

<lagen. 
:!c>S (i. O. - 1\:onllncndiirkapten ( '· IJyr:::~en" t.ien stgöring i 

marinfiirvaltning'l'n ~kall llll'd inncv;lranrle månarb utgång upp
höra, och ~kall bPniii.lrlc kommendörkapten f. o, 111. rlon l instnn

rl anrll' :\[aj \'at·n l'hC'J' föt· al'tillt•t·i- och ckipageclt•pMtOlll<'ntmJ i 

1:-itoekholm. 
:!.'i!l ( '· O. - l~eg:l c rin!;!' af an h; l d kotupanikorpraler. 

:n. :!tl:! (,. O. - Kanonb<ltt'n l-.'dd11s tl'l'nnc :1s nu11. kano11m· ma 

" t"om l<in tillclcla" lo~·emPnt,fa!'l~· g:l't S/"1-l.-1101111 unclPr inncva
ranclc· ;h' ,_J,jubl,ola. 

17. :!!i:, U. U. - IJö.itn<lnt l. :'ioniL•IIfolt ~kall afpollottern,-< frän kur

vl'!tPn Fr1:jo "L "nart korn·ttcn unclct·gått in,;poktioii . 
:!/:l U. O. - Komm cnrli·>rkaptl'n .1. \\'. h Sidncr 'kall f. o. 111. 

den l nä~tkomnmnrlP Oktober plat·Ct'a' jJ å Stot·kholm" "tation . 
:!l-± li. O. - l'ppsiil-(·ning af vi:;"a br fattningar på ;; tationerna. 

2)-;. :.!1:> (;_ O. -- KonnnundGrkaptC'n 1·: . 1~. :\f. SchaiP 'kall vara 

IP<lanlfJt i undt•n·i~ningskommi,sioucn uneler clt•n tid kommcn

dör-l'<tpton l'. A. :\1. Hjnlhamntctr fir af ".iökommPndrrin~ fiirhin

dra<l att utiit\a lwfattning:en. 
J/(i (-\. O. - l(aptcnen friill'ITl' C. <fyll en"ticrna bJJor<li'a" 

in"tiilht si g: i Stoekholm elen Ii in"tunrlandt• :\la.i fiir att Y<'rk

'tiilla en del fumrlwten till kanonbiLtcn' gPnom U. O. n:o 1:.!0 

anbl'fall<la expedition. 
:lSU (i . O. - 1\:aptCll l 'll U. U,yr"IJI1 'kall i fiitTa hiilften ar 
i n"tnndand e .\!aj a frPsa till S:t PPter:'bmg: Pgcn sknp af ma-



Apri l 

:\l aj 

G. O. (•(i. - XII. 

:!!J. :!t\1 (i . U. ln ~truktion i'Lir l'hefen å i t!fhi!d. 
:!~'l (l. O. - 1\:anonbfttama Srrll~l.·;mnd ot·h Alfhi/d ,-ko!n kiHr

~öra:<. Srrllsl;s/111(/ för att utf!'ä på omkring; en mänacb !.'XJll'Cli

tion orh Alfhi/d f!ir att tillhum StocklwiJn:< -a frlf'lning;Pll. Kap

tenen gn•f\'l• H. l l. :\1. Hamilton :<kall Yara t·llC'f a Srrus/;mnd 

och kaptC'nc•n U. H. Lidh('ck a _lljhild. 

:2SJ ~1. R. - l'a lmnonhåten Srmsl. ·s111ul under llc,;:; )!,'Cllt>lll h. 

O. 11:0 28:) aniJefallrla cxpc·rlition kommcnrlL•J'a" lö.itnantr·n 'l'. A. 

:\i":<en C>C h nnclahijtn antc•n .1. O. \\'all cn lwrg. 

:;u. :21·r) (i . O. - Angårmle t'ii r·varing af militiir:<pPl'iaiL·l'. 

l. :!Kl n. 0. Ang·ill'nrl L· bc•g:a~; nandt• af lll<l:'sil· pl·t•.i<'ktil llit'tl 

riid :<pet:<. 
·l :!Dl \f. O. l''a,;t,; t~illl'lst• af fa,;kinknif m etl balja ol'i1 hantlrcm. 

-l. :!D:! (~. O. 1'\:ommentHirkapten 8. Yt>ll 1\:on0\1' orh kaptt•Jlelt 

E .• 1. L. (ijcrling: :<kola rl c• n 11 inn e1·amnde manarl t'rantl'iirla 

,-ina il111l'hafnuHlP bl'fa ttn ing·a r: kommt'!Hliirkaptr•n I'Oll 1\on0\1. 

,;kall f. o. m. rl en l ~ ciL•nn c:< tjenstgiim i marint'iii'Yalrni ngr·n 

oc h kaptl'n t:jL•rlin~ f. o. 111. "'lllllna d,,g· :'<\,;o n1 atljntnnt hm, 

~tat i onsbrfiilhn.t'vart•n i Stol'klwlm . 

"· 2!)-l H-. 11. - Orli cl' ranH• ;i l k las,; p:ll l:'arb<ltal'l'l' 111 a II!Hlt•r 
inn;·YanllHlc· {11':' iifnin g·a1· t'önlc• l a~ p:i. fem 1 · ~.ktqYa rtrr. 

,;, 2\15 C+. (J. - Tillt'älli'!·a iilHiring·al' i bp,; ii ttnin!!:«lbtonm fiit' Oiilrr. 

Alf'hild, l•.'l'!jl' llif' Ol'h Src//iil.·sl{l/1/. 

2!1c-: Ii. O. - 1\:anon lnitPn 8re1!sl.·s11ml ~k<~ Il t'. u. m. tlt>n :!-l t. u. 

111 . t!rn :ll n ii~t kommantle Atl !!: ll''t'i ~tii.lla,; till l!iig·:<tr· IJI'fiilhaf
var(·n~ fijt· tuganll_P. 
:!PH (i. O. - ln:<tmktion t'iit· l'hefen pa Sn•11sl.·sruul. 

:lQO 1 i. O. l n~trnktion för hö!!''*' befiilllafvuJ'Pn. 
:l():; (i . O. - - Fiirl'~k riftt>r t'iir l ' C'~t·n·o riif·l't':<-a~pira ntl'!'ll a,; '.iii

kommenth•rin~ inm·l·a l'<t!Hlu :<O illllt<tl'. 

:lil-le JtJ. S. - l"nrh• r liijtnant .1 . O. \\' alll•nlJL·i·g· ''kalll'ftl't' kanuu

båten .')rel!sl.·sulllls :iterkt> lli:<t till 'tatiOIIL'II et'tt•r i] p:;,; gr·nom 

Ii . O. n:o :! . .;:; anhet'allda c•xpl'dition afpolll'ttcra,. 

\1. :;o,-) (i . O.- Fa,t:<tiillc i:<C' af " l•'ör:<l <wtill hl'\'akning·oill,;tt·nktit•n 

fiir tlottan. l. ~ji>:<tyrkas IJp\'akning"' atr pa fiiJ·,;iik ti ll ii111pa:< . 

1.1 . :lO/ J•;. 8. - l. iijtnantPn H. (J. (i,l·ltlen ,;kall fmn "l'il JII C'I l Il en 

1:2 tknnc•:; r•c·lt tiii:;Yillan· und er tll' tidL·r. han Pj iir af :;tnt ion'

tjen:;t!2:iiring nppta ~tl'll . tjt•ll,;tg·iim i :<jiifi ir,;~·ar,;tlr•partPl!lC·ntt•t 

nnril'l' l'lll'fen fii1· 11ottml:< :;tah. 
:ltlS (i. o. - J·:n drl l'fJ'l'ktl'l' 1mi f rån hiin·aran tl t· ,;tati11n lllL'tl 

k OI'I'l'ttf'n Fr(/" ii t\·~>r fii!'il:' till ('arl.,krona. 

J:;. :lJ :l I·:. 8. - - l~ ommc•ntliirkapll•n O. Lmrlhum ~l,all f. Il. 111. dL· n 1ti 

tlrnnl':; :Hc• t· tn)!a :<in bl'fattning ,.:(t~om l' liP f fiit· ,;jijfi i r:;var.,dc•par

tPmrn1 P t :< kom m antlovxpc•tl i tion. 

l\! aj 

(i. ( 1, !)(i. XIJI. 

J f,_ :; 11; <i. o. .-\11g·. bi~Väl'ing,;nl i in:< uttaf!,'anrlr• t iil ,;jukvårtl~tdon~t 

,J •·h dt•nJ:; 11tlJilrlnin~ 111. 111. 

21. :::!:i I·;. ~. - J. rjj tnant (~. tln Hnm :;kall f 1·ån oeh mcrl den :!(i 

drnne,; och t i Il ~ vida re und et· rlc · t irlter , han ej är af ,;t<ttio n~

tjl'n:;t~ii rin g ll~ptagPn. t,ien~tgiira i ,.:ji it'iir~va!·~depa l'tementet 

unrkr ehc fcn fii1· llottan,.: stab. 

:)~1) (i. <J . - An~FtP nlll' fortfarandt• miw;knin~ i pan ,.:m·bManH• 

r;:;tns och '1'/wlr•s beKilttnin g3lb tor. 

·;n G. O. ~ ln:; trnktion fiit · aftl<'lning,;l'lwfrn fiir ~toekholnl:;af
delni ng-l' n. 

:12" «. (l . - 1\aptl' ll H. ,J. !:l . (iulda :<kall f. u. m. elen J in
,.:tundnntll' .Juni tll'lt till:; Yi darL• n ll'a arljntan t i Kji'fiir~v;w~rlr

pm·tr>ni <'11 t r t:< kon1111 an el oox [ll'il i t i o 11. 
:!(i. :;:;() ( i. (J . - 1\o t· \'l'ttrn Holtlrr :<kall uppliig·ga:<. 

:;:n 1~. O. ·- i'Jfning:<!}t·igg·anw r;frrdan, F alkm. S!.·imrr udt 

S"r'l'/'11/'1' ~ k.,J a ri C'n :! :.! nii:<tkon11nancle .Tnni :;amnHtndrag·a~ till 
"11 at't l l'l nin!2: Ol' h :<t;il la~ untll'!' bt>l'iil af komrnrlii l'lmptl'n 'vY. E. 
EII'J':< :<a:<o ln afrlelninf',':<l'I]('L 

'..'7. :n:! (i . O.- Hn:;olution a kapten Il. (1. af' ~ ill <\ n ,; unrlt>nlåniga 

an~iikan on1 utrikP:< t,i cn,tlPrlig·llC't . 

:;:;:; If. (J. - J,iijtnantrn A. l lrlvlbt• t·g· :;kall f. u. 1u. dvn l nil,t

klln lnla!Hl l' .Juni t. " · 111. (J,•n :! rl crpa t'iiljamle .Juli tjon~tgöra 

,ft>OllJ arljn tan1 i ,;jöfii J ·:<~·ar,;rlepal'tPnH' Iltet,; ku!Hm<uHlOI':\ ]ll'rli 

ti qn i ~tiilll't fiir ,;jiikomml' nrll'I'Hrlt• kaptl'lll'n 1'. ,J. IJahlg;rPn . 

:):;:, (; . l J. - l 'an:;a rlmtPn .lol111 !•.'rit·.'·" u' ,Jmll ut'trr 'in genom 

(; .O. 11:0 J:!ll ;Jnbt'fallrla e:-;pPtlitiun t illhiim Sto('kholm' :<tation. 

2c-:. :nn (i . O. - 1\:Hptl•nt•n Il. 1·. \ ·. Il. Bromall ,;kall L o. m. den 

] ;, nii:<tkonnnand t• .J uni Ol'h untl!'!' hii~A Pil manad :<tiilla:< till 

ma r i n fiin·a ltningrn:< t'örf(>g"illltk. 
'..'\1. :):l( If. O. ·-- Ut• f.!.'l'l !Olll (: .O. 11:u ;,:;;, af (]en 1.-, Aug·. l~fl:l ht•

:;tii n!da gTUJHll' l' fiir haJHII'apnL' Il ' tiinlolnin~ å tlottan:< fartyg 

,;ko la nw rl iakttagunclr• aJ <L 11. 11:1> 1.-. 1l en l!l .J an. tc-:nr, t.ill 

liim p a,; IIJH!t'r rlt•n t i d " !·'ii r :< lag t i Il art i llrri cxl' t't'i :<t'Ci!;lrmcntP 

Jii1· kt>llf'.' l. t1nttan:< fart~·~ ... IHnrlt•1· rill c ftt•niittt•l:'l '. 

:l:l~ <+. (1. - Xy fot'kra l'ii r log".-t'al't. Fll,tfl'llil' :; kall •'.i tiiiYl't'-

1" 1". \'ari'~I'IH'i'l'll i Si·ol'khnlm IJr myntlig·a,; att på iindamål:<

" nlig·a,;tl' :<iitt anurrl na n~imnda ra rtygs l' igg. 
:;:l!l (i. O. - l·'a:;t,tii iiPI:;L' af ''HI',tii lllllH' I>'I' l' fiir to l'jll'tlmat l' ri 

"'"il' ll anrlhat\·atHlt• omhord . 
:10. :l-l,:! 11 . O. - - l( :tptP!ll'l'llil H. U . al' .S illt'• n. f ri h. <i . O.~!. af L:g·~· 

la~. S. E. FP,yrl!tin)!· ueh f1·ih . A. R. H. La![Prbiclk<' pla,·cnu: 

f. " · 111. rlen J Ol,t. p;i C'arlskrona 'tation . F. o. m . samma 

dn)!· plaert·a, löjtnant~'l'lli"l l. NtH'tll'l!fr lt lll'll <.'. A. H . \ 'irgin på 
f:lt,wkholms :<tation . 
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:J.Jc:l b. O. - Uftiecr,.;kontntl'tlCierin).!."at· i"•t\"et·,.;tyt'l'i"l'li orh 
,;tallen. 
:\4-1- G. U. Oftil'er:;komntl'lldl'ringat· pa ,.;tatiom·rmt. 
:lJti U. O. - Ht•,.;tämnwl,.;<•r ont hnru ,· ap1•nmiin~tring ,;kall ,;!;:o 

om bonl i fa rt~·g. 
::±7 U. O. - l~u:;tning:<urclt•r för korn•tten Fn:ju urh kunonbit· 
ten Stcnslr~m/(1 (långTOo<a uch vintet·oxpc<litiun till rikt>b Vl•,.;t
kn~t); a kot·vcttl'll l''reja i(Oilllll8Jlill'ra,.;: elwf: komntl'ltfi örka p ten 
l'. A. :.r. Hjulhamnmt· : ,;ekon <l: knptenrn !.!TPfn· H. !J. ~l. Hamil
ton: å kannnhåtPn Sn•n,.;k,.;nml kommt·~ilt·t·a,.;: ('hl' f: kaptl·tH·It 

).!."refvo H. R. Hamilton. 
:l-1-R (i. O. - 1\:on·rtten Frcju ., bL•oiittning·:; li,.;ta ,;kall fiit• detta 

fartyg:; gl'llulll G. O. n:o :l-1-7 den 1 .Juni ctnbofallila l'Xp t• cliti"n 
öl,a:; mc•ll l liijtnantct· eller undorlöjtnantPl". 
:l-1-[) r•;. S. - Pa m•danniimn1b till klargöl"in).!." anbefallda fartyg 
under dr~ :;a:; w·nom (:f. O. u:o ;JJI den l ,Ju ni hP4iimlla t•xpodi 

tionPr konnu<JtHIL·ra:; fiiljande oflieenn·e: 
<i kot·vcttl·n :Freja: kaptent•n frihctT(' A. '1'. ('. Cl,l·llenkr<•k .li,jt
nanterna G. H. Björkman . C. U. ~or:;t•liu,.; .• r. C'. S<·lnHeidlor. 

A. Odclberg:. S .. T. l>alli, un<lerlöjtnantema .J. ~1. Bolinder. H. 

.J. ~1. Toll:;ten. 1\.. v\"P,;tl•r. R B. Waltlberg. ~rrt\·p C'. Il. A. 

Lrwenhanpt och A. L. Holmen: 
<i kanonh<ltPn ,'-;rm,/.·.,111111: liijtnanh·rna H .. 1. T. r;:n,ok ol'h A. 

<r. YC>n Hot·tt. 
:if10 K S. - 'rill undorliijtnantl•r i Kong!. !>'lottan,; ]{p,.;t•t·\· harva 

utniinll1to<: rta~f.!.lilldC'J"Oftit•(•ren ll t:rotii.clo,. lllldl'rliijtnant r·; . SI"('J1S

,.;on (ltlt o,iöknpten .1 . . -\. L. Drake. 
:li'll (T. O. - Uijtnantt·t·na H. \\"ijk ovh 1·;. \\' . l:'eyrun ,;kola 
~enomg<l. föt·,.;ta ;\ ret~ kur,; 1·id 1\.ongl. l;:rif.!.·,;hiif.!.·, kolan. 
:)fJ:l G. O. - Liijtnant !~. \V. Pcyt·oll piacl'm,.; fr. o . 111. tll•n :24 

ttibtinstmulaJl(ll' Sc•ptomlwt· ueh undl•r dt·n ti<l han f.!."l'll(Hll~{u· 

kut·~ vid J\.ongl. 1\.rig:;hiig,;kolan på Stot·kholm,.; ,.;tation. 
:::-,1 U. O. - Tiden för pt·iifning af gettom l+. O. n:ri,.; :21-1- l>l"h 

:.'15 dE'n H April fa,.;br iil lila "förslag till artillet·ipxercbn•f.!.·le
mentr " oeh " fiit·~lag till ,t;jutin,.;trnktiuil fiit· tiottan. l. h:uton 

oeh knl:;pruta " ,;kall urstrfiC"ka:; iifn~r lSfJI är~ 'ummar: i ,;am
ma G. O. anbefallda yt.trantlcn iifvpr cle~s<L bada fiir ,.;lag ,t;ola 
afgifl·a:; fit\en af eheft·rna a under nii,.;tin,tllmlnndt• ,.illtl'r ,;ann 

nndcr lf'HI år' ~ommar pit t'xpedition nrg:ic·n tk fai"t y'! . 
:F1i" G. O. - Bifall till unclcrliijtnant (1 . l~kelutHb an,.;iikan tllll 
Ii' , m~\lladet·~ ntrik r,.; t.ien,tlctlighl't fr. tlrn Fl Okt. l~!H i till 
oeh mrd tlt'n :-;o April !ROI för ~prakstuclil't"' iclkancl l.'. 
:l!)8 G. O. · Bifall till unelerlöjtnant B. ~lai,j,.;triims an,.;iiJ;an 
om (i milttader:; ntrikc,.; tjt·n~tll'<li~hot fr. "· nt. tll'n li""1 (J k t. lf'!)(i 
t. o. m . drn H April 1H•7 fiir ,.;pri\kAndiPt·,.; iclkanck. 

.~ u ni 
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·' J-,\l C:i. O. - Af,.;laf.!.· <'t li.ijtnant I. 1\ordenfelt ,.; an::;ökau l>llt 7 
tnånadl'r' }Jl't"llti,:;ion ft·{m dc•n Jli fkpt . lK!Iö fiit· att i utlandet 
~tuclm·a til!Yct•kninf.!.· och anvii!l(lanllP af ~nabh~kjntanrlP ar
tillr.ri. 
:l():l CT. U. - L-mlPrlöjtnantema i h:on'!·l. Flottan;,; J{e>'en· K 

:'ln·n,.;,.;on oeh .r. A. L. Urako plaecra~ på l'arbkrona ,.;tation. 

·" :Jti~' U. O. - l ~n ma"'kinistundrrortie.er rran Carbkrona :;tatiou 
,;kall kommendc·ra,.; att Yicl ~!otal a oclt Lindltoltllen,.; \'l't'kstiidt'r 
inhemta känne<lom om tot·pcrlkry:;~arc·n r"ims ma,.;kinPri t>l'h 
hitriida Yirl iifl·t·rl"<tkanclet af arhrtt•na rlrrå ,;ann nänara om

honl uml er fart~· ~ers proft·l':;or. 
:llili (~. O. - Hi fall till kommcndöt·kapten C. A. 1•;. H,ielm,.; an,;;;. 

kun att fr;ln <ll'll 18 .lnni till tl Pn l:i nii,tk. ::-lcptPtttl,r·r f~ Yistas i 
.:JLiric!JatHn p<t Aland . 
:·lfiS (:. O. - :'lfatcrid fiir tll>[>riittande af tillfiillig-a L· lektriska li "• r
hintlc·lsPr Rb ll fr. n. ut. 'len ;- nii stkmnm<lft(l t• :Juli lll"h tmder dl' n 

t i1l ktr ,;tesbdt'rn s iifningar p;\gil stilllas till lJi">g-stP hefiilhal\";t

rcns \iher S<lllllll<l p;;kader fi.irft•ganch·. 
!l. :lt)rJ J•:. S. - Till tjen~tgiiring J no<lnnniimnda fartyg fr. u. nt. ,]('n 

:.!:.' innr1·araml,· .Juni t . u. m. drn :2Ci nii stkonmwrt>IO .'lnli l•Pt>rdras: 
,; iifningsbriggrn Falken: nrulcrliijtlwnt K. \\"e;;ter; 

Sk-iTneT: g-n•fYt' l'. ( <. A. LL"~~"> ' ll· 

haupt; balllt 
ii ilning,; briggen Snappup/!: nndcrli",jtnaut (:. EkPlnml. 
'370 l :. S. - Li-.,jtnanten grcfrc C. A. Posse inkalla;; till tjenslgi i
ring 'i1l Stol"kholtu,.; station fr. v. t n: den l ·r inttt:rarantl(• m;\ natl 

t. " n t. ilt•n :.! niistk,mmande .J u l i; 
371 ( <. U. - liiig:;tr lJct>ilhal\arctt iihw ,j re b ku~tesk<uler, kuntL·r
;nniral A. :F. H. 1\.linthrrg , skall 1lcn :2 och, nnt sJ erf(ll"tlTa~. ti l'n 

:l niistk .. Juli in,.;.pcktt·ra 1lcn unrler kmnnten1li.irbptrn C. A. PnkP 

stiillda nfdclning. 
111. '!72 (:. O. - - T<lr[>etlbilton l>:o 7.J skall efter lullgjonlt II]JlJdrag 

r id ,;kjutsk,Jan afmi"•ustras »dt Jiirliiggas i :2:a beredskap; skjut· 
skuk;rldl'ln ingcns iifriga fartyg skola eller •:ndorg-ång-cn inspektiun 
afmiin;;b"as; lugemcnt,rart.'·gct 0tocl•hulu; twh ktnonl,åten B.ot11 
s kulil (lfl·~rdrlijlig·l'll ;lnnJ klaro·iiras Jlir sao·da fartyo·s u·cnoJn (; O 
\':o 1:20 de u ll. J\I,rr:; :urLcfallJ;t cxpe1litio~cr, kan;,~]J,)trn Guni,ilri 
f;irJiiggao i l :a )JCretlsJiap Ll(·]J stii l]af. till statiunSlH'fiiJhafl-an' llh i 
Carlskron;L J\irfug;rtH!P samt st<lngturpclll>åtamu 1\":ris 14.) udt 141' 

>IJ>pJiigga,;; 'illlltlig.< Jlir gCIIl!lllg"<lCl11le af skjuts kolans hr!iilskm:; 
kunnncrHlr rac!P olikerare skola afpollcttl'ras fr;ln logcntrntsfart:·g·pt 
::itoekhr,Jm otnrtlrlbart efter of\";m mnti··rmiiltla inspektion. 

11. 37öl G. O. - Jnstruktirm r;·,r :tl"rll'lningsc·hrft'll fiir till hkP]>psgus· 

samr•s iifning Hll"lt<it.ulc fartyg. 
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:li'J (}. U. - U>jtantcm:t J-L. H. K. Eri<·.sol l <H'h C. G. W:lltlbcrg 
skola )!;t'lllllll!.;':i den ,;ti'>rre artiller iknrsnn ,·jrJ lCmgl .\.rtillcri- ud1 

Int_;"oni(jrh\Jg:=;kola,n: sag~le l;;jtna.nter skoL1 111Hl1•r titl ('ll f'i.H' knr:'l~·n~ ~ .. z;e · 
noJngåeu<lc tillltiira ::lto..JdwlnH station. 
:173 ( }. O. - Logemcntsfnrt.)')!;e( J "a •wrl is ' :l ng,;lt i[J till d,,[:,, lugc

lllt'ntsfarty)!;d Stuck/wllll un, ]<' r ,],'ss <'X[l l'<litinn liir i'dning- :ll' ;·iirn
pl igtig'\l. 
.l"lli R 8. - ::it:ttiunsl>diilll:ll'v:in·tt i Sbwklwltn lJ,.myn<lig-:u; IJI •o r,lrn 

k:t[Jb'n E . ( }. D . ..\Lt'c·hcl att fiirriitt:t rxamrn i :1 ngmaskinliira 111. lll. 

vi•l n:tvigationsskulan i Wrstrn ·ik. 
1:!. 371 (}. O - ::lilsont infnnll:iliun,;,,f1jc·t'ran• i s(at iut ll' l'lla ,; lln<I Prlw

jiilssknlor hnt\ :1 kommendf'!'ats: 
vi< l Carlsimlila station: kapten S. K Feydtting '"· lt 

Sto<"kh,JIIIl3 liijtn:tllten friht' tTe A .. \.. ( '. J knnclin. 

1:1. 'lS(J (;, 0 . - -~ k:nwnkib'n Ska.t~ul nndrr drss .!.;'l'nonl <L O. ~:u 
1:20 dPn J l :Hars anLd': tll <la <'\ped ihnn skall 11tiif1·e r l"•;;iitl lling,;
listan k•JnJmendrms Pn Jt,Jfmii starr. 

:JS:2 n. O. - Li··.itnant C. L. K•'Y ,; kall ~~-""'"ng:l ntin,;kubns lti.,g.,.,. 
lwfälslilll'< ,,.}, 1111der ti<le11 •krfi '> r tillhiir;t St.oc·ldto!tn .s st:ttiou. 

1:). ;)SJ l r. U. - \'id :lr,,ts sk.Jitb;kul:t koiUill< 'llll<' r:td r;·,r-;t<' kun,; t:qll'l 

ti llhii rau<l <' Kolngl. C:trl;;kmn:t :trtill~riklr m:l, ,.,,(vid :t h;tn fllll g.i•J rt. 
f, r,[ring·ama fiir drltagan<it' i tilftin.!,!·sskj11tning·, tilli\b~,; ,J,,Jta ,g:t do'r

!lt i. ii fl· c• nR<IIIl att. 111 11 drt'l' id f<mlring:trll:l li'>r <'r lt: tll:null' :tf ]'ris 

'"·h .,kjnbtH'dalj i likltd .t Je<l lak<'ln~;itJ· .,, i lilll'< J'iir l::1 kl. s_jiimiin 
fn llgiira s, ,;hii l pris ><•lin medalj mii till •'n af sctgd:t tuanskap nt
,] ,•las. uta u at-t donicl i11 skriinkni11g fat· .:-:·iir:t s ntl :mt:Ilvt pri.< ,,.!J 
meclaljer, '''ill m:l till lll:lllök:tp :tf finitans sjiimansk:'tr utlem tt:ls. 
385 n. f). - Hit';tll till lwnt< ' nlllliral <~ . X. af Kl<•n·k,•r.• :tllsi.>k:i u 

"lll H dagars in- u.-lt utrikc's tjl'IIStlr<ligh<•t fr. "· 111. d<•n l:"i .lnni 
fi) r Pgua Hng·c·lii,.!;enhl'ters ski'· taodt·. 
:3Sfi G. O. - Jnstntkti1111 liir af<h'l uingS<·Itef<' ll. kunJill<' ll<li'll·k:ip t<'Jll' ll 
lril tPJT< ' <; . <;. L. l'almstiern:t n11•lf'r ;..:·ettum lr. O.)/':, !lO drn ll 

~[m·s auiJ,•Ctllda f(',riJPred:tnd(' ii l'ning-ar mrd b<·l·iiringsmiin. sotn dnn 
;) innc•l·ar:t nd r .Jnni inr.n·kt 1· id C:1rlskron:1 station. 
el~ l (;. O. - ' 1-';·, rslng till (:t k! is b t<in'skrift.>r IIi r llutlau, f:t rt.~· .g , 

sknlJ i stiill< 'l fiir 1111 g·itll:u·,d t' »T:tktisb fi'>rcs kril't<•r fi'q· ,j p F;·,ro

•'IJ:t<[P Hikena .s krig·sf:trhg'> <ll'h »l·'iiTn~·:Idc ' sign:tlsyst<'lll ,,.!J t ak t i

sk:! fi '•re,;krif'tt'l' samt <'I'OIIIti<~tll'T llir minl~:t t: tr • lii11•l:1 till <'i'l<' ITiit 
t,•lse ,; drl't < k<t,;tr3k:t'l•' l' ,,.h ShwkholuJS<Jf<Hnill.~·. 

lli. 3!JO <;. O. - Bifilll till kot ntncn•li'>r<'n l'rili <' l'l'<' E. C. A. Hanwkow.< 

an:;ii kall <!III t jrll . ..;tledi~·h et ti ll ,J<' II l okt 18\Jii fii r s_jukclont. 

3!J~ G. O - H<'>ll}llllig:tnde Fir stationsl>efiilh :tf\·a ren i C:ulslm)ll,t 

aH brsluLt, h11r11Yida Stoekholrns station tillltiit'iiiHio pcrson:ll, S<JIIl 
i'r:1n f'mt,Y!.;' tillhii rnnde :1ret.;; sk,jutskula :tlpnlldtcras ellt• r afmiin

st ras lll'h ~<1111 innm •'Il tidrymd :tf rior con dagar ' kall hi'> rja n.v· 
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tjcnstg·i·· ring ;i fartyg tillhiir:m•k C:trlskruna ~t:ttion. ska ll ])l'(ll'dras 
d••ssk•rinn:m :ltrl'l'iinda till Stoc·ldtolm clkr id;P. 

:30+ < :. O. - Kunonl,ntcn Alfhi/d ,;kall fiirliig,ga> i Lt h<·rr<lskap 
•wh 'tiillas till stationshrt:ilhaf,·an' ns i Sto,.khohn fii rf'ogamll'; ka[>· 

'''11•'11 frihrrrr• .\.. H. H. LagcrhiPikP :;kall ,·ara C"itct p:'l kan<~ttl> :ltc ll 
fr:ln , ,.Ji mrd d:tg\'11 efter dr,'<.-< nftn \ins1ring till •lrh med dt• u :ll 
Augusti. 

clfl.) E. N. l'ntlc•r]i'•.itnan( (;. Il". M:tgiiiiRtillll al:!.;·;lr 1111 '11 k:tnunkt

tcn Alfhil rls afmi'>nstring fr:l11 kotnlll<'nd eringon :1 :;ag-•h kan 11nh:1L. 

301 ( ~- ( ' · - T"ti hug-st<' hrfi ilh :lf\·arens ;:f\-rr k11 str,;kaclem sta f, 
anstii llrla pr• ri'<~ J if•r i< kola ,[<'Il :! .lttl i i C:n·lsh(lll:l :111111iil:t -<i.c:· ]J,, 
hiig.sb· hefiilhnfvarr•n. 

JS :l!J!l <:.O.- Jm;trllktionli'•r ;1fll•·lllill .t.:'Hr-IH'fell, k<lllllll011<1i '• rk:tptetlt'l1 a{ 
:.!:a ,grn<lrn K ( ~ ..\L Sdwle, n n der ], r ,·iiring·s;·,fninga r l'id Sto,·Ut,Jtn o> 
..;tatiu n. 
.J()l J;. S. - 81:ttinnslll't:ilh~f\-,n'n i Stn!'khol111 :tlllll,das ilf•onlra 

l'll nl ti<·r r att fiirriitta r\tr~l P\a mrn ;1ngntaski nl iit;J i Stn .. klt nlm~ 

n :l 1·iga tion sRknln. 
~0 . 4<q t;. O. - "KmniiJ i,;sioltt' ll fiir gT:n>Skniug ,,,. JJ,fhlll s n•;;l<'llll' ll· 

t• 'J I sbll llll 'd d"n :22 ."111ni ai'IJryt;~ sin:t arbetr•n, li1·ilk:t ~!;, ];, :ltc·r· 
tng·;t .... 1len 1H 4<\ug· u ~ti : lltHlL1r ll rdflir;I JH1Pns i knlllll1is:-:.ion•·n, knllt('r

amira l ~1.. F. H . Klintberg;; sjiiklllliiiH' Illkring· ska ll nrrJ ,,t in<llll d<·n· 
>:I JIIIIW fi.ll':l' n!' :nnir:ilitrtsrådl't .1. ·1-:. D;~hlin. 

~07 K S. - Stnti o n s 1Jr fii lh;~f'I':J1'1'll i Stud;hnlm :llllll<Hlaö h•·o rdr;~ 

<'Il ,,f1if'er ;~tt r;·,rriitLI PX.tr:t <t"._ynn:mses;J IIll'll i St•H·Idi, Jnt R nan.g;~

jj,nsskol:r. 
~lit' <;. \J . - J-':r ,; h.;UJid ,;,, :tf >> l·'i-,r,Jag tifl ;; i,:-:·twliJok j;·,r lluU:JII • 

;Jtt lii n<la (i l! l'itPrriittelsP 1·id .; ig-tJ;J}e ring '"·lt tdt'graf't·ring iii •>Jll 
:t l'lc(,; knste;;];arl••r <l,.Jt StnC"khohnsnfdl'ill illg·: f:trtyg·,;,.Ju'fl' r ,,.J, lti '>g JT 

ill' l'ii llwil':ll'•· skola inkmnma mrd yttr;llld en dcriih·c· r. 
.f(J!J ( ;, O. - l·'as tshillclst· ;~f , J)c•sLi nlltJI'! >ier fi.>r ,.:trid siif'lling:tr ,,.J , 

hig-sii!ningnr l'id fl ottnn .iPnJtl' im;tr11kti<m fiir :;( rid s<lom:trP•. 
:!:1. -ll(i K S. - l'nderli'>jtnant K. )J,n'·n konnJJP!lll<'r;Js å kanonb:lt•·ll 

(Ju,/iild t ill <ll'h ntr•d ,J,.n :!!1 .\ngnsti. 

:!7. 1:2:! , ;, U. - Kon·etten Saga , k:!Jl Pfkr at,.rk<~lll>'(<·ll t ill C':t rls-

kn ,n:t n,. !J clPr,;1ii<lt·s fiirriittHl iii>]H' kti"n lljJJd iigga' .,,.!J ;~ftHiin;;tr;~s; 

··hr t' samt <' Il ,[,•] of'tir·eran· ,,.J.J k:tclettc·r afpollt•HPr:J s; kapten P . . 1. 

D:thlgn'll sb l! .s:lsll lll int,,rilllsc·lwf i'Jfycrt:i.C!:" lh' liild il konc-'ttr•n; 

kan , nb:lt<'ll HiPur!r~ •wh tn rprd1~:1tell 1-l:o i'S sbillr> till k•llJIIIH'n<h'>r
k:tpb'n X. (;-. i'>iind st rötll s f'ii rf.,gmiiJ,. i l'g·cn;;kap at lr •llll'l' :tf K•mgl. 

~ji"tk rig·:-;s knlnn;..; i"dningar; ltestiintnwh;cr ont k<Hlcttrrn:t s i)f'ningar m. 111. 

'!\1. ~:2~ E. f:l. - Till npphi.ll'fls m;~ skinist " k:monh:'ih- n Biendet fiir sjii· 

krigs,;kol:t n sbll utses sådan nndrt·nrJkcr, !LI'I st af Jl;~ggnndcroffic·c•r :; 

grad, :;nm iir liintplig att h;~n tl hafl'll kaclettP rnas iifningar i :'l ngma
f>k itw r~ han<itnand<', ski'. t,;e] nv h d rd 111. m. 



.Juni 

,. 

.Ju li 

(f. o. ~l/j, - X.\'llT. 

:!~1. ±~3 G. O. - Kaptl'n L. A. Hubl'nllitk ~ka l l fr. u. 111. tlen :~ .Juli 
ud t ttmll'r k a ph• n ( ~. \r. L.i llll;..:-q ,·jsts SJi . .\; ommemlerin;.r hr,tri<la 
da:bkaj!l't fiir Si'•<lerlllanlan<ls 1:a ueh ::?:;! \~;lts Jn;m :;l;umpaniPr; 

s:1gtla J; oJupaniPrs rx prtlititlll m!1 11mler dPnnn tid t·nra 1;·,rlag-rl i 

::ito~kholm. 

4:27 U. U. - l>ircktiir .J. T. Pihlgren ud1 t. t. t!irekti·,r H. H. 
Lilliehi.•uk pln te ras, den lurrc fr. u. 1u. <len l Oktulocr pi\ Carls\;n•na 
u('l! 1len Sl'nnn• fr. o. 111. >i:tllllll:t till på Stol'kilolinS ,;tatiun. 

'30. -!:28 U. O. - Afslag {\ lind erlöjtnant P. H . Hvitfeltlts ;1nsiik:t11 llll l 

l månatlers tttrikes tjcnstlcdighet kor spr:!L;ttu li rrs idk:Jndv. 
-1-:2!1 (;, O. - Afslng :'l ll'ojtna11t tr. l'ngors ansiik:Jn till! -1 Jllan;idt•r,; 
ntrikcs tjeJh;tledighet 1\ir språkstn<liers illkande. 

:!. -t:l:l (~ . o. - Kaptenen ,J. :\1. Lagen·all ~kaLl, lllcd bihchallamlL• 
af egen hpfattning:, lw~trilla ehpf;.;\;:apct för Xona o<·h Sii<ll'a 

Hallan<b bät"man~kompanicr nnrler kaptenen U. :11. Staiq Yon 

Hobtein~ ~j nkd om . 

-J.:lJ G. U. - 'l'illi\t.,•l"e föt· kaptL~nun F. :\1. PL·~·t·on att. merl hi
belt~lllancle af "in tjon,;t Yid ;.;tationcn, under l fbaret Ji'!Hi - !17 

~a;;om L'Xtl'a ole\' vid Kungl. Toknbka Hög~kul an begagna nn
<ll'ni~n in~·c·n i I•;It-ldrotcknik, ·rc•leg;ran och Telofoni ~amt EIPI'

tri"lm labomtoricr. 
-L +:JG G. O- lnstrnktiun fiiJ' kumntmendörkapten 1'\. ti. Slltlll>'tröm 

un<ll'l' de öt'ningar·, "om sko la företag:a" med untl,•r han;.; hrfiil 
~tiilitla kanonuatc·n H/!'lldo od1 torpedbåten _Y:o -;:; . 

, -l37 l~. O. - - Bifall til l kaptenc·n friltcne A . T. C. t+yl lcnkroks 
unrlenlaniga anhallan om 14 cl agar ,; in- Ol'h utrikf';.; tjl'nst

ledig:het. 
-Bt' G. U. -- A kanonb{tten Srellsb111ul ~kall unclt>t' de"" f!'L'JIO!ll 
l:i-. O. 2t;:: <lotta ;h' anbefallda expe<lition ntöfH·r bt•,fittning::;

li,;tan kommenclL•J·a,- en hofmii"taee. 
4-ll (1. O. - J•'ii r fiu tlra<IL- fMmnliie (i a), b) ueh e) (i "t. f. <le 
genom (j O. ::\:o Hi den l± ,Januari li'fl2 fa"t~tiillda) att anYfin

cla;.; Yicl uppf'tittanclo af <lo nppgiftct· "a militiirper"ona lcn " och 
·'å· <lct vi~" tid tjenstgöraJHll' manskapet ar ".iönHmt:l;;tren", 
hvilka 1kt ;lli!!trer "tationsbc>fä lhafyaren att till <·lwfen fiir ".iö
fört:Yat'"depart~;ltentot af~·it\·a - ~amt Pn clel bc;.;tlimmPI"<·r be 
triitrantll' clr~;.;a uppg·iftcn upprättan de oe il inlenmanrle. 

Ii. -l.J-2 G. O. - Löjtnanterna .1. (jrabtröm. T . A. ;>.;i,-;.;c•n " "h A. 
E. dc Cliamp;.; ~kola f!·enomg·ä <lc·n in>truktör;.;km,; vi<l 1\ong:l. 

(7ymna,tbka Crntralin,-titntrt. ;.;om tag·cr ~in hiirjan r!C'n l:) 

in;.;tnntlande Septembc•t·. 
4J:l E. k. - Neclannfimnclc c,f!iccrarc kontllll'JHl eta> att från 

urh mc·cl clc•n l Oktobc·r och ti!Hil'r ett ar> tic! tj c·nstp:öra: 

Yicl Carlskrrma "taton: 
aJ i cxf'rri~~kolmt: Li>,jtnantl'ma l !. A. l\rafr. .J. F. Fl'ibL•rg, F. G. 

G. O. Hii. - XIX . 

E. BL•r!!nmn. A. H. Gbiku. A. :\lf'bt!•t·, A. Pr ytz. Ci-. Ii. Sta rek, H. 
K U~:<bt riim. 11. E. Lybl?l'k. (-t. l -nger ol'h A. (.;, af 1\lerckct' 
;;amt unrlerlöjtnanterna fri hen<• h R \-on Stecling·k, C. }J , Akc·r

marl' ueil P. H !hitfc·ldt: 
b) v irl "kL•pp,-g·o;.;~pkåt'l'JJ: J,(•.itnanterna A. H. af I'C't l' t'"en~ oe lt 
1-l. R \'on Sv<lrl\v: 
t') p<t \'art\:ct: \ ,iijtnantc•rna l. l'. B. ~t>r111an. A. H. (' .. J. La
gel'l'l'alltz Of·h Ji: . Hii~·)..C 

1\ ) Yid "tationen t'ör öfrig tj<•n;.;tgöring: 1\aptelll'l' Jta A. G. l\!. 
YOJJ Sehonltz. ll. (i. nf ::ii ll en. fri herre l<. O. :\1. af l-ggla;.; oc·lt 
friltc•rrl' A. B. H. l,agcriJielkl>, löjtnanterna l\. H. A. Pt•ttcr;.;\•n 
I för i ::'krit'vebcn 1\:o ~:3li rl. :!.7 !> re. 11-'!l::i angiJ'Yl't ~i nrlamal ), L. 
E. Arnelin" och H. 1•'. Holmgrpn ::'amt undcrlöjtnantc·ma A. R. 
Frurling. vV. ({ib;.;on, A. G. , J o h a n "~on och O. \\' . Söcll• J·Iuncl. 
l ') pa YarfHt föt· utbiltlning: i tjcn::'tcn oeil till genomgiiPlldll 

<tf min;.;kolan" bl'i'fil"klll'" (in till ;.;l ntrt af mimnda kur;.;): L'nrkr
Jiijtnanterna G. S. K. c\ e Brncn. H. F. RNJtcr~kiul<l. c;.. P. Rri
niu~. G. \'i . :\lr~g·nu,; son ol'il K. \'ort'·n. 
f) vid ;.;tationen j<'mli i;t (r. O. ~:o -t:J,-, ril'n :l ,Jnli li-'!1 :">: kuptt•nc•ll 

.1. <:l. Ekelund. 
Yid Stod!tulllls ,-tation: 

a) i exer('bskolan : Kapten R C!. J,il'[Jl· ~amt liijtnauterna fri h. 
L. Åkl·rhiellll , N. S. '1'. Ankar•·rona. H. O. Oyltlt'-n , l. ~onlrnfelt 
uc·il l; . R C'cbin~!': 

IJ ) p a Yarhl't: T,ö.i tnr~nt (J . dc Brun: 
l') pa "tat iouen för öfri g tjen,;tgör ing: 1\:aptcncrna ('. A. O. 
:\Iolin. f:J. 'vV. Ljungq\·ist u~h C. l'. A. Falif' niu;.; (fii t· i ;.l;rit\·cl~o 

::\:o H:~() elen 27 Dec. l ·"t'' .. ' an~ifn•t findamål) ~amt löjtnantc·rna 
frih enP l-. C'. K. Spane. C. 1•'. W. WbL'Il (för hancll ii.ggancle af 

ären<il'n i ;.;amhanrl m<·<l fa;.;t~tiilld mobili:;ering~in~truktion fiir 
flottan) CJI'h fri herre C. 1;. L. -Liljcnerant:r,. 

,Juli '· -l -Jii U. O. - Chefen på chcf::'fartyget !Jn, /1 ;.;kall elen !:"> .Juli 

taga hrfattn in g nll'rl fartygPb utrn,tn i n ;.r. Clwf~fartyg:rt "kall . 
för;.;cdt nw<l fullt proviantfiirnirl. inmönstra;.; drn 2() i ~amnm 
tnanatl. 

-l-l l !•;. S. - l'a kan u n h<Hen /!i., a uneler el etta fart~·g;.; g:L·nom 
<+. O. 12U elen 11 ::'i~t l. :\Jat•s he,tfinHla cxpatlition komnwntlcras 
liijtnanten (.;, H. Co lsing i ~t. f. löjtnant .r. Crmf;.;tröJn. 

!1. 4.-,u E. s. -- Sjökaptencma O .• 1. IJybL'rg·, H. X. Rin:,;q\·i,t, A. ::1. R. 

l'arl~;.; on. K. A. Bil'!, X .• J. i'iorman, K. E. Ljtll1glwrg, l. A. Ba
ehor, C. F. 'l'rahn. (.;. A. C. Ht·orn~ o<·h H. . • J. Lnn<lbot·g antagas 

til l rpspn·offie.er;.;a"pirantcr v id flottan och bror<lt·a.,- att för genom
g~icnr\p af föreskl-ifven miliiiirisk iirsknrs instiilla ,j~· vicl Hot

tan" ~tation i Carbkt'OJH\ rlpn J niistk. Oktober. 
- 10. -V>i (i-. O. - li:ot' \'l'ttrn Frrjas bo~fitt11ing~lista skall , fii t' tlctta 



Juli 

<i. O. \J(i. - X.X. 

fal"tygs genom O. O. N:o :l-l7 rlen 1 ~i~tl. ,Jun i bo;;himda expo

rl ition. i)k~t" mPrl 1 lwfmä"tan' ovh -l hornbill;;arc. 
ll . -l(il (t O. C'hrf:o:fartyg-ct /i!·o/fs bcsiittnin~;;Ji;:ta skall fö1· nu 

föt'''"t<iondc expedition iikas m•'rl l t1a!!.·p;unilri'I> ftiror. lmutboi;:t 
twh (i homhlåsarr. 

l:l. 4G-l G. U. - Arrlo lnin :.so<ehofcns, komm enrliirkapten \V. ~~. El01·;; 

brt'iilstockon :<kall rlon 2~> .Juli nedh al <:t~ ; onler ang:Cwnrlo skopp::;

gos;;arnr'" öfning-ar serlan ntimnrla bcfäl~tcckcn nerihalats m. 111. 
. Jr;;, (;. O. - Station;;hefiilhat\'arcn i Carl~krona ;;kall in;;prktf'l'a 

;;kt•pp;;~o;;sobri~·t,tarna d011 11 instnndando Soptrntbcr. 

.. l(i(j (r. O. - OnlPI' om af!'l:;;tni 11 g, nppliig-rming och afmii11st

ri11i'" m. 111. af skepp;;go;;;;obriggarna. 

-lli7 \+. O. - [n;;trnkti0n t'iir rhofon :\ öfning·:;hrig;g:on Ulrulnn 

:Ltt Hinrilt till refto r rätt"l>'r' U!Hlcr drtta fartyg:;; cftr.r rlc11 2c> 

innrvamnrh• ,Juli fortsatta r•XJH)dition. 
1-J.. -lfiS U. O. -- Instruktion fiir· chrfon å r· h c f;;fal't~·g·et Drott att 

länria till •'i'trtTättrl;;e unilr'r dPtta far ty[t'" JHI fiirrstiil'nrlr 

•Jxperlit ion. 
-l(i(l U. O. ·- l'ansarbåt!'n ./u/111 Frir·sn11 ~kall ,·irl ~in atgan~· 

fl•;! n Carl;;kruna för ilrltag:anrll' i genom G. O. N:u 120 il. :1. hc

;;tämtla \ifnin~·ar till Stocl,holm nH'rlföra fiir JHlH«m·båtPn l ?fs 

'lf'lta~anclP i ~amma i>fniH(.t<U' rrfonh'riig· 1:.! f'HJ. Ol'h ;,7 mm. 

ammunition. 
470 K 8. - K. ~l. har rlon Il innevarande nmnarl förklarat, aH 
dr·t kapten <i. l!yt'""en IIH'drlrlaile förordnandet att \Ttra marin· 

atta l'h<'• virl 1\. M:t" lwskkkning i S:t Pl't<•t·sbnrg skall nwrl 

rlr•n 2ll i rlcnna Jt:ånarl upphiira , ;;amt att kapten A. Ek;;triilll 

frän niimnrla dag "kall Yara marinartal' hr'· virl niimnrla b< • 

"kickning·. 
1f>. -fi2 <T. O. - - ?\Ie<lg:ifvanrlL• för r· ht•fcn ;\ kon·•·tt<•n Srtf)'l, att af

tal ma trilff:t~ mod llimplig; ro~taJ iratör i ( :arlskro na u m bc~iir

jandl' af matluUiningen fiit' ;;jiikarkttL'I'. 

-l7~ (~. O. - :\led upp 11äfvanrlr' af U. O. ~:o tifi!J ar 1"S7 har 

b"falt;;, att uffi .. r r , ;;om ntnii nint;; t il l hö~n· ~mtl i flottan !'ilL'r 

1 rtottan" n·se1·v iin rlcn , fiir hvilkl'H han upphiir lön. "kall l'g:a 

att taga bet'äl fmmfur öfr·ig-a oftiuerare inom ;;i:;t niimnrl a ~md. 

lllPll eflrr ·"antt li g-a ot'tierran• som beforrlmb rid k. t1ottan ellr. r 

rid ''· tl<>ttan" re;;rt·v till rlun hög.Tr' grad, Jl\·ar till frit':<tn ~inmdP· 

oftice r hlit\·it utniinllld. 
17 . -17.) l+. O. - 'll<'rlgifntn<lc att p:m;;arbåt!'ll /,ukr•., ang;;lup n1å 

;;;i~om !:in ;;tiillas till hrfii:;tnin~un \'e;;tra Hii,tholmf'Ib förfo

tranrlP unrlrr p{Igacnrlc bevli tintrsöfningar. 
20. ~77 (L O. :\l r rlgifvande il.tt lmptcn O. U. V. H. RI'<lllW.n un-

der höt.(st :l vt•ekor stiille:; till !< . .\larinfii rvaltningr•n;; förfo-

. Juli 

Aug. 

:211 . 

~2. 

·)·) 

2\1. 

:\u. 

·' •), 

li. (!.!Hi. - XXI . 

g'<LIHle fL>r att nlit·\·at·a vid probkjutning af hu~ tit·num Foeo·e 

<'t l'hantie1 ·~ de la 'IIeclitc•tTan ee be~tiillrla :2;, •·m. kflnunC'I'. "' 

47!) Ci. O. - 'l'ilbtiind för kapten b. JJyr~~en att l'lllottag:a oeh 

bära kcjst•t·lig·a ryska S:t Stanislai-onlcn,; 2:a kla""· ' 

4t':2 lr. O. - l{or\·l'ttcn Frrja oeh kanoni>fttc·n Srell-'l.·su,uJ ~ko la 

efter ~\tcrkom;;tcn till ~tationun från :;ina !.('I.'IIOill <+. o. N:ris 

74, ~t-::3 och :!!.!t' rl. å. hc:,;tiirmla expcrlit ionL' I' ·-förlli~!'Q.'as i l:a bo

terbkap och afmön:;tras ;;amt rlerl'ftet· an,1·o kl~u·g·öra' för 

g-enom <+. O. X:o cH7 rl. å. he"tiimda expcrlitionet· . 

-l::<:3 ti. O. Chcfema JJH korn•tten }'nja ot·h kanonbilten 

.~'rtlldcSuJul skola taf!.·a befattning mcrl fatt.)·gcn« uti'U:<tni Il)!;: 

chefen p<', Frr:frr rlcn :28 nii~tkommaiHle Scptembt•t· och clwfl'n på 

.~rrll.ol.·.mwl don :.!:-i rlerpa l'Liljanrlc Oktobcl'. KOI'\·cttrn Frcjrt 
:;kall inmiin~tm,; rh·n Ii (lktobrr O('h kan(lnbatt•n ,O.,'rcn.-/;mnd 
rlcn :2 :\"c,ven ibei'. 

-±t';:; G. ( 1• - Af,;lag: a l'l'~ct·vunrll•rlöjtnant l. \\-.Ripa :< anhal!,tn 

att nndt·r tjen;;tg:ijring· vid lots,·erkct fa biit·a rlL'Il fiir unrll't'

löjtnant i kon~·l. t1ottans rcsL•n· fa~btilllrla uniform. 

-l"!l (+.O. -J..:aptcn lT. !Jyrs:;cn bt'Ot'ri r a:; att under ]J ö!.(·::; t 4 thtltat' 

rlc•ltag;a uti Kong!. Fortitikationrn~ fiiltöfningar innc~~a ra11rll' ':t1·. 
4(1-l G. O. ·- To;·pedbatL·n;; .\':o :1 bt•~iittniug: ~kall Lif\·ct·g::t pit 

torpellbått'n .\·:,. -:.'1, hvilkc•u ::'kall tillrlcla:; ku"tl'~karlet·n nnrle1• 

Hir:;tniimnda torpL·rlbåt;; r eparation. l Ja torpotl baten« _\:o H 

I'O[Htration l!liJvit af~lnta<l åte1·g·ar hc;;ättning:on till rlC'n«alluua 

u<:il X.o -;:; ,;tiilic•,; till fi>1·fuQ:anrle för lcrlarcn af Kon~!. Sjö
kl·lg.':-'::..:ktli<Lll::.- öfnin~a,t·. 

4% G. O - 8l'tlan u!Hll•I· kommt•tHli:irkaJJti ·IIL'l'llll fl'ihet·t·c· G. 
U. L. 1-'alm;;ticma uch B. (;. :11. ;)e hall• :::tiilida afrlclnimtar blif

vit in:;pckterarle. ' kola log·emont;;fartnwn S/or·/;/,,,[,11 och ~,,.{(IJCIIie 
afmön:<tra,; ;;amt Llet·t·fter g·enom ntrfw~n~ för:;org: upvliil!'!.(·a,;. 

-1!!8 G. O. -- J,öj tnant C. T.~. dc• Champ:; ~kall ,.id Kon~! ~ 'J'ek

nbl'a Hiig:~ko lan :;å:;om ,;pceia lelcv w:nomg·a en trr<~;·-i~· kni'S 

Yirl faek:;kulan f(,,. maskin!J,ygg:narhkon;;t och mckan i,;k tekno

lug·i, ;;kolanrlc· knr;;c•n;; genomg:<ll'llrll' innc•ntrand t• hij:<t tal!·a ;;in 

biirjan. Lii,itnnnt de Ch:unp:< ;;kall fr. o. 111. rll'n 1.-, in;;t: Sep
tL·mlwr o(''J unril-r rll.'n tirl han gL·noml!·ar ifra~·a,·amnde liit'o

knt·s var·a p!a .. c•md på J1otta11~ ~t<ttio11 i Stut·l,holnJ. 

-1\J!I G. O. - l:!· Hataljon~liil;an·n v irl liottan~ «tation i ('al'ls

l;tona C. .1. A. Kjl'lilll'rg ;;kall tjcn~tg·öra ;;<\,ninuppbtii'd~läkarc 

" korwtten Fr~ju under r]('tta fart~·~s g:onom l r. O. X :n :\.!i d. 
a. hr~tilmrla PXp<·rlition. 

;,o:! (i. O. A frielning·:'t'l!l'l'l·t·mts. kunimetltlörkaptt•net•na 

f'rihPl't'l' li. U. I,. l'alm;;tierna O('h E. (~. :\1. Schak• lwfiil~tL·<·kon 

:<kola nerllmla;;, rh·n för,otniimnrlc•:; den Ii in:;tundnnrlc· Aug-u8ti 

or·l! drn ~i;;tniimnrlp;; rlen l rlc·rpi\ fi>ljamlc, Ncptember. 

~:n .-,1 !:) (;. O. - i(omnwmliit'l'll Pr i n ,o Hcrwuiuttl' ~kall i p g on-



Aug. 

<+. !J. D!i. - XXII. 

~ kap af rlivi~i on:-vhd för ku~te,.:karler-n:- l:a divi~ion den :n in

nevarand e An gm,ti emharkrm ;\, pan>' ~trbatrn !! ii/({: arl.in tant fijr 

di'fision"rhc fon m. n! . 
:l . ~:o ;;on o. o. - Unrler innevamndr är~ P~kaderiifninrrar" anrlra 

"kede (,;kedet B) "ko la tjrn,tgöra: 
s1iSo 111 iif"rr•rs/ r idsdo11w r r : hiig;;te hefiil h :tf va n• n. kon te mm i m len 

.-\. l''· H. Klintberg:: 
s 11 so 111 .,lridsdolill!rr': konmwndbren F. \V. Lr•nllntan <wh kom

menrlörkaptPm'n C. :\1. lngelman . 
Strirls<lomarn P ~kola embarkrra den :!3 innentranrle Augusti. i 

Oxnlösmul ;l dr olika :-ty r korna" brfiilhah-arefartn; samt dnbar

k ent fijr,t nrter hållon kriti[;: iifver kti~!'~iifning:atna . 

~:o f">lll G. (J . --- f(tt,-tC'skadnl'n >'kall. npplö:-a~ rlGil H nästkom

malHIC' Srptr'mlwr oel1 hiig:"t<' befälhafv arnn:- hnfälstr.ckon "Ull· 

ma da~· nerl hala:'. 
N:o GJ.l (,. o. - Kaptt•n en C. (J. H. \'Ull Arbin "kall vara adju

tant ho~ ,trid,..rlomat·on, kommendören F. \V. Lennman; kap tonen 

H. W . :\L von J(ru,cnstierna adjutant ho' "trid,;rloman'n , lwm

mendörkaptenrn C. :\I. lng:olnmn . 
.-\rljutantenm :-ko la rnnbarkora neh rlelmrkera ,;amtirlig:t meil 

strirlsrlom al'llL' . 
N :o ill:! U. O. - Löjtnanten G. :\or,;eliu,; ,-kall afpullettera~ 

fran ~jömiltning·~fart~-get F rtl/:r'll i ,:a god tid. att h<w <len l 

nästkommanrlr• OktobN kan i CarJ;:krona anmiiln sig: ho,; ··hdnn 

a kor\'C~ ttrn Frr-ja. 
N:o ;,v; O. O. - Srrlall k rn;te~kadm·n npplii"t" ueh h iig"t<J b<l

fälhafvaren" bofäl,tecken nerlhalat;: ~kola: 
pan5aJ·batanw {}ii/a , 1'll/lll' Ol'il .'irect samt kanonbatame Sl.·rr!Jifl, 

1 -ni, Sku/rl, H 'i/1/, och Sl:ii'J!Ja!d förliig:g:a" i :2.:1 horPrl>'kap lwarl 

materielen Ol'il pcr,onal för uppbiirrlcrna" handlmfvand<' bntr1if

fi1l' "amt afmön:-tm;:: och tut•perlbätal'nr• X:ri., l. :1 , .; u•·.h l 

afrn;;ta,;. afm iin,tra;: Ul'll uppliigg:a:::. 
;;::o .->i-l (, _ O. - Stån gtot·pprlh <'IJ:arna .\':ris //.'! t H"il !-!l ~ko la 

fö rlii~Wt" unrll'r r eparation. 
-L ::l:o .->17 (·l. o. - ln~trnktion fiit· nmrimtttach(•n i Pet••r.;but·g:. 

kaptnncn A. Ek;:t röm. 
;,_ N:o .->:!il (,. O. - "\.!mkr lmptonun O. h Hue.k m~lll" butäl "tiil lrla 

fartyg: 'kOJa af " hCft:n för fa.;:ta minfiir·,;varCt in;:pek tPnt;: 

i ,-{1 g:orl t irl , att de kunna afmön"tra;: den 10 nii,tkontnmrulr· 

SeptembPr . Samtliga rJ p;:,a fartyg· 'kola upplii ~r g:a,;, mPd unrl an

tag af U iyr1 ut , ;:om skall ' tii.!Ja;: till varf,r·hcfrn,- törfog;anrle 

ti. :"i:o ;,~:2 (+. o. - Kapten .r. (i . Ekelund "kall, H•rlan to rpnrlb<'t

tcn Kolill'l blirvit besig:tif\'ad <w.h g·orlkiiml, mm. <· hrf a rl•'n~am

nn.: brsiitrning~li~tan ~k al l fii r biUPn" iifV<'J'fiimnrlr ti ll Sv~'r i g~', 
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ökas mcrl J löjtnant ol lot· UJHkrliijtnant; toqw dbåtcns at'gånf! 

t i Il Stoekholm m. m . 
ti. N:o :i2H 8. S. -- A l :<t k la" torporl bitton X o111el kommen dm·as 

löjtnanten B . F. Holmgren. 
1\:o .-,:!-l G. O. - Kanonb;'tton ( ;tmlu'ld ;:kall till Elhing öfver

föm crfqrrl erlig be~iittning j ernte behöt1iga etroktor 111. n1. f ör 

hr m föranrle t i Il Sverige a f under byggnarl varande l:a k las:-< 

torperlbflten 1\mnft : chefrn å nu.nllild skall taga befattning Jll (' (] 

fartyget ' utru ~tning den 2U d:>' : inmönAring rlPn :!:!. I·:ftrr 

åtorkom~ten t i Il "tationcn f' kall fat•tyget. nirliig·ga~ i 1 :a be red

,-k ap, afmön;:traf: O(' h "hilla" till statifln~bPfiilhafvaren;: för

foganrle. 
1(). N:o r.:l/ E. s. - Unrlcrliijtnanten grct\e c. (:T. A. L e\\'enhaupt 

kommrnrlera" a J;:anonbätcn nu11/ii/r/ i ~tii ll ct för nndcrliijtm.n

ten K. :\oren. 
N:•J [,-llJ (i. O. - l{onnnunrlörkaptonen C. O. F. Ljungqvi"t och 

löjtnanten ,J. (lraf~tröm ~kola inkalla :- till tj on;:tgöring virl 

Stol'kholm~ ;:tation mHlrt· ,-j~, nppg:ifvon tid. 
N:o r,-ll O. O. - L' nrlorlöjtnant ,J . B. :\laijstt·önt ,;kall omedel

bartefter afslntarl iMpcktion afpollettera~ från log;C'mcnt;:fartyget 

lc'II.IJfllie. 
11 . N:o ,-,4;, G. O. - Instruktion fiir l'hcfen [lå kon·ertr·n Vrcja un

rlrr detta fartyg·~ genom Ii. 0. l'i:o :3-!7 rlrtta ar he,-tämrla PX

IJC'dition. 
)/:o r,-±s G. o. -- Angftond<· t1aggning; å korvl'ltc JJ fi nja nnrlr>r 

rll't ta fartyg' br~t[imrla expediti on t i ll atUig:,nan• fanatten. 

]:l. ~:o fl5:! G. O. - Divi sion,chet'en fii t· ku:-te~kadern,2:arlivi,;ion 

kOJ111l lOJHlörkaptenen C. A. \L Hjulhammar och han ~ arljutant 

"ko la ilebarkrra omorl elbat·t efter af;:Jutarl kritik ii fwt· kri (!.',-i if

ningarnr' " andm "kcrlc. 
1-l. 55! i U. O. --- Fa;:t~till l e l~l' <tf t rum ~ et mr•d bandr~ roll för Kong: l. 

Carl,kr-ona art i ll crik <'tr. 
;,()7 ('T. O. - 1\:apten 1_;_ T . Kraak ~ kall från Ul'h murl den 27 

innentrandr _-\ugn,;ti till Septomber månad,; utg·[tng· tj e n,; t~ö t·a 

i k (> ng_-1. ,-_jö!i)r"'·ar,;rl opartommJtob kommanrlooxpcdition. 

:'\:o .->fi!J 1 ~ . 8. - J,öjtnant .J. :\L Bolinder komJnrtHlt'ra~ a kanon

bMPn (iullliiM ~Uillrt föt· unrlel'iii_jtnant gret\'r C. 0: A. 

Lewrnhaupt. 
lfJ. N:o fiG:! <~. O. - AngåendL• aJpollettcrin g: t'mn ku"te;:karlorn::< 

J:a , :2::1 och :l:u diYi ~ ion or oc h upp~än d anrlc t ill Stockh ol m ar 
<lct undorbrnil O<·h manskap af ,;jöman,;knn'n 'amt rlr brvii

ring~miin, 'om liro af~edrla rör Stor·lcholm;:afdolningr' n. 

1\:o ,->fi3 (~. O. - llppgift å rl<'t antal manskap, "om nndrr rl P 

-J. ~ i,ta månarloma ;\rligen lJijr antaga:-. 

:!0. N:o G7'2 n. O. - l:e Flag:gadjntantcn i at'ilclning;~r·hrfrn~ föt' 
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StockholnJ:<·af!lelning:en ,;tab. kaptL'II A. J•:k,;tt·cilll ,;kall ilo!'
~tädl'-' b[irja ,;ln t,icn,:tg:öring· ilen l:u Septembl!r. 
:\:o ;,j(j li. O. - Torpedbi<tl·n X: o !J "kall ,;kynd,;anJt klaJ·g-iiras 
n;1· att i ku,-te,;kadern t'J',;iitia rlPn ,;kad~dL· toqJC'!lbatl'll ,Y:o 
.;, m. 111. 
::\:11 ;,j(i (i . u. --- Af till n,Ybyg-~warl anlwt'allch l:<t kla,;,;pns 

JHtn"arb<ltal' ,;l;:;tll ckn, ,;om byg·g:es af HcJ·g:,:nnib .\Ieli.mli,;ka_ 
\'erl;:stad~aktil'hola~ biira namnet Thor uel1 ilen, "un1 1J_I-!!·g·e,; at 
.\lotala Yel·btail,; nya aktiebolag· O('h Lindholmen,; H•rk..;t:uls 
aktic·bolng: biira JHlmnl't .\' i"rrl. Båda ,;k<da til lhörn l:a fm·tyg-s
kla~~en IJ('h Carl:<krona ,:tatiC!lJ. 
:\:o 6:-->1 (er. (l. - l :a kl a,;,; torpe1lbfttc·n .\':o Il ,;kall klar~ ii ra,; i 
i ,:hilll't fiit· ,\:o .'1. 

:\:o i)S:--: l-f. O. - L'nder kanuni>fltl'n Alfhi/ris g:·c·num l i. l 1. !\:u 
~:-l: l flptta år IJp,-nimcht I'XJll'llition må <l<:,;,; J:! e m. kanon llll'il 
J<11·ett a ,:tationen ql·:wiPmna,;: f;:anonb,ttcn nn, 1len•,;t till~·an !( 

" 1-art\·et tinne:<. till!lc·la,; en ang:,;l np tillhiirand1• na~un :1f :l:(

kla,;,;pn,; pan,;arl.Jåtar. 
::-;: 0 ;,!)~, U. O. - f\.ap tc·n l'. F .. J. Lind:<triint ,;kall 1lt •nn :1 ;la~ 

afpolll'ttet':L" fl-an kanL>nbat~n JJ/emlu. . 
:\:u G\Hi , ;- _ t 1. - l"nderlö.Jtnant . .'\. ];. HollllL'Il ,;kall mc·d J Il III'· 

Yarandc· da~· a fpullettna~ fra n l"g:c•ment"faJ·t~·f!'c· t Furfrilir . 

);:o i'>DI J•; ~- - Pa pan:<at·baten /·iJ/ke un<l c·r dc·tta fart.1·~· , l:('l'· 

non1 U. O. :\:o l:!O bc·~tiimila c•xpeclitiun l;:umnJCHih•ra, fl·a n 
uelt Jlll•d cll' ll :! 1h unrlc·t·l iijtnantc•n . .'\. lJ. Holrm'n i ~tiilll'i fiir 
in:;jukwulu " JHlcrlii.itnan t•;n 1\. 1'111rt'•n. 
:l:u ;,!Is ti. O. - C~wf,;fart_y~·l't /Jmtt ,;kall fiil'iii~· ~·a, i l:a lH•l'l ' il

'kap l>l'h afmön,tnJ:< . 
:l:o ti\.JU u. o. - ;1:a J\.la"" tu q >L·ilbaic·n ~\':11 li'l ,;kall :;k,\·n<l,amt 
l;:lantiim,; fiit' att i :<tlilil't f i>r turpeillmten .\':o u.; in~·a nti 
Ktuc,l;:holtn::<at'ilc·lning:c•JJ: toqwclb:\tc•n,; ,\ -:u Ii.; afmiin,;tt·i tl [!' 111. 111. 

:\:o (iii l 1 < .. O. - Kl'clan J;:anonbåtc•n JJicl/llu. l'ftc•r at<•t·k cJJn:<ton 
till ,:tationc•n fran g-enom (i. O. :\:o -±n 1lvtta år lw:itäJnd <·x

pl'ilitiPII, hlit\·it afmön,;tmil. ~kall kaptl'lll'll Il. .-\. l'alnH' atl'l'· 

rau·a l'ill'f,kapc·t a kanonl.J<Iti·ll. 
:1 ~) (il):! r•;. s. - A kanunbatL'll }JIC/11{(( l'ftc·r· il l':':' afmiin, t rin g: 

frän llll paf!:<lt•JHle <·xpc-clition kommc•ntl\'t'a:< liijtnantl'n A. !{. C. 

• 1. l1ag·urnantz. 
:\:o (il\:l t:. 0. _ Kanunb:\ten Iiiiitfri/d ,;k;lil inliig:·g:a" a Yarfvc• t 

fli'il afmiin,:tra" "unt halla,; klat· att inPm :!±timmar kunna 

:tf!tå till Elhin~· -

":\:; (il)~1 (i. o _ Till ny!J~·u·~nad Yid tluttan,; Yarf i ( 'aJ·I,;I'I'OlH1 

anlJC'falltla J:a J'la,;,;l'n:< t"l'Jll'dbät ~kall b:im n;unnl't T!ff,·i. ;;amt 
tillhf>m :!:a fartyg·,;kla:'SC'll Ol'h l'm·l;:krona "tation. 
:\:o fil!l ( ; _ o. -- J{ Ol'\' l'ttL· il f J,, Irfr·,· ,;kall k lantiira,; fi ir att i 
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*)stiillot för korvetten F'1'rja lmnna utgå på expo1lition t ill afHigs
mtrc farvatten; för rhofcn å korvrtten Freja ntfiirrlacl instruktion 
"kall Jiinda chefen CL korvetten llalrlN till cftcrrättcbc, m. m. 

3. N:o (iQS G. O. - Angående flaggning å korvetten Halder Ullll er 
ilctta fartyg·s föroståcn<lc expedition till af1äg~nare farmtto11. 

N:o GlO G. O. - 'r illägg till genom G. O. K:o DU fastställ<! '·P. 
l\ l" ang<"tendc v i s~a clon internationola rätten berörande frågor." 
;{:o Gll G. O. - Bifall t.ill kommendörkaptenen G. Dyr~;:ons 
nndcrdåniga anhitllan om (i månaders in- och utrikes tjenstlr
rlighct från och mc<l den J :c Ok to brr 1896. 

4. N:o 613 G. O. - .\ledgif1·andc att profskjutning med elen it 
pansarbåten l ?j' uppställila nya bcstyclmingon må företaga~ 
mu1cr nn fiircstäcnclo expediti on. 

ö. N:o 617 G. O. - Unilerlöjtnanten vid Kongl. Cat'lskrona Artil
lcrik{tr K. Z. Hönblom skall genomgå den allmänna artillrrikm';: 
vi1l Kongl. Artilleri- oc h Jngcniiirhögskolan, som tagrr s in bör
jan instm11landc hö~t. 

N:o GlS G. O. - Bifall till konteramiralen H. Klintborgs nnilr t'· 
d<iniga anhållan att umlcr modgifvon rattighet til l tjcnst lcilighot 
fil nn1lor 14 dagar vi~tas ntom riket. 
N:o 61D G. o. ·- Bifall ti ll kOD1111CJ}(lören rj. Palanllcrs Ullll C' r 
<Emiga anhållan att få tillbringa 3 vcekors semester utom 
riket. 

N:o G20 G. O. - 1\.orvotten Fr~ju samt torpcdhåtarno 1Y:n's D 
or,h 11 ~kola upplliggas och förläggas under reparation. 

8. 6:2:2 ~- S. - Underlöjtnant A. h Holmen afgår från sin kom
meJHloring å ex p cd i tio n till atliig~narc farvatten. 

ll23 n. O. - Pärändrin g af beteckningen för bokshif\·erna S, 
'l', Y ooh v.,r vicl af~tåndssignalcring. 

!l. G:!:i E. S. - Å korvetten Balde1· under förcståcmlo oxpoclition 
~kola från Stockholms ~tation komnwncloraslsåviil dc två i be
:;fittningslistan ing-åenclo som dc fyra jcmlikt G. O. K:o -'löl 
den lO sistlidne Juli bostän11la horn bläsarnc. 
li:!fi (r. O. - · Af tv{L till nybyggnad anbefalld a torpcclkryssarl' 

~kall 1lcn, ~om bygge,- af Kockums mekani~ka verkstads-aktie
bolag, biira Jtamn ot '/(iman och tillhöra Carlskl'ona statiOJI 
samt den, ~om bygges af W. l;indborgs vcrk,-ta<ls- or·lt vat·f~
<lkticbolag, biim namnet J~}dcm och tillhöra Storkholm s station . 
Båda dcs"a torpo1l krys~aro skol a t i Il höra 2:a fartyg~ klassen. 
'l'orpcdkryssarcn Orn ~ kall hiiilaneftl'r benämnas rJrncn och till 
ltöt'a 2:a fartygskla,:~ cn. 

6:21 U. O. - 'l'orpcclkryssaron (jmms bcsättningsli~b:t skall iin

dm" s{L till vi1la, att dori skall nppfiim~ l ~Jmptc•n orh 3 lii.it
llantN· Pllcr nnrlol'löjtnantcr i 3tfillC't fiir l komml'nrlörkapten, 
l kapten och :2 löjtnanter c·ller undel'liijtnantrt·. 

*) Fortsiittning· frän 'l'iclskriften~ -±:c hiifte. 
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10. G~S G. · >. - Kommenilörlmptenrn 8. von l\:onow skall fr. o. m. 

tlen l "rn~mndantlc Oktober och untlrr komnH'JHliirkaptcn U 

l>yrsscns tjonstlorlighet bo~tritla ehof~kaprn för art illrri - och 

ckipagedeprtrtementen vid Stonl;:holms station. 
, G2!.l G. O. - Löjtnant J. A. F. Grabm f'kall från O('h me<l r1en 

l instundande Oldubot' tjonstgöra i Kong!. :\I ar i n föl'valtn i n gen. 

, G30 E. S. - Ijöjtnant J. A. F. Grahm inimilas till tjonstgiiJ'in~· 

å StockholmR station från och med rlon 11 till och 11wrl <h'11 :lO 

innevarande September. 
12. G:l5 G. O. - l stället föt' uti "f?örslag till reglorneotP för ~jii

manskårens skolor" föreskri rna iifningar mod och nmlPni,;
ning om gevär !"kola frfm drn l nii,;tkommanrlc Oktolwr 

företagas öfningar morl oeh me<lclela~ unflen·i"ning om 

karbin. 
15. (;37 G. O. - Kommendörkapton E. G. ?.I. Sehale sicall unrlN 

föreståonde krigsöfninga.r mod Stockholmsafdolningen i rgrn· 

,;kap af fl i visionschef föra be !'U Id ö f vor blå styrka: kaptrn J l. 
W. M. von K1·usonstiorna skall tjonstgöea ~åsom adjutant ho~ ]w

mälte di visionschof; division~chofon skall uppblira flietpenning:1r 

i li .khct med afdolning~chof; divi~ionschofon och han,; afljntant 

:<l,ola elen 25 innevarande September embarkera å pansarh~itcn 
Folke samt från samma pansarbåt rlobarlcem, då lcritik öfvor kl'ig~ 
iifningarna ctf~lntats och pansarbf1ton till stationon återkommit. 
G30 G. O. - Handgroppet "skyldra grvlir" mod karhin ~kall 
brgagnas under pågående öfningar mod Stockholm~afddningrn. 
G10 G. O. - I1öjtnant C. 1<'. W. Uiben skall frftn och morl den 

l instundande Oktober och tillsv idare tjen~tgöra sll"om kadrtt
officor vid Kongl. sjökrigsskolan i ~tällot fiir liijtnanton fr il1. 

U. C. K. Sparre, hvilkon merl den :10 inncYaranfk September 

fr~mtrli1ler sagda befattning. 
G±l E. S. - Löjtnant C. F. W. Ribcn ~kall från oc.h mod flen 

21 inn evaranflo Septomber och umler åtor,;tåcnrlo flo\ af måna

den tjcnstgöra yid Kong!. sjökrigsskolan för att fler följa tjrll 

~tons gång. 
17. G42 G. O. - Bestummelser angåcncle profrosor mcfl l lda,;,; 

torperlbåten KO?uet. 
n-13 E. S. - Extra ingcniörorna virl Kongl. ~Iariningeniöl'"ta-
ten A. :\1. A. von Eckermann och T. G. Nysteclt boordm,; niir

vara vid profro~or mod torperlbllten Komet. 
18. GJ5 E. S. - Ynglingarnrt U. A. H. h degorhjolm, K. J. \Vor

säll och R A. nr~: lin antaga,; frfm och mefl ilen l nll~tkommand~" 
Oktober t i Il kadetter i Kong l. Sjijlcrigs~lwlan,; l::. le\ as,;. 

~ \. G40 U. O. - ])en IIIHlcr [lfflclningscllofon kommondiit' ,J. lllig:r 

shil\ da afflelningen skall elen 5 nlif'tkommando OktobPT npplii

~as Of'il afdelnings('l\rfen~ bontbtcrkC'n ;:;amma dag Jwdhala~: 

o)'l 
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sodan afdclningcn hlifYit upplöst :<kola pansarbåtame Julut 

F:rirsiWII, Grrda, Ililrbn·, Ulf, Björn, 8iilce v ,· h Folke samt Jmnon
bftton llisa föl'iäggas i 2:a beredskap, hvarl mator·iolen och 

porsonalen för uppbördernas hamlhrtfvanrle beträffar samt af
mönstras, torpodl.Jåtarno N:ris fi.'J, G 7 och 71 afrnst~s, afmön· 

~tr'l" och nppläggas samt l;:anonbåten Al(!rild förläggas i l:a 
bererbkap, almönstt·as och ställas till. stationsbofiilhafvarens i 

Stockholm förfogande; chefen å torporlbåten N:o 6.'J, löjtnant 

A. Orlelborg, ~kall beordra~ ntt omedelbart efter kri<rsöfninorar

nas afslntando mod torpallbåten afgå till Stockhol~, hva~est 
d.cn~amma, Rå fort ske kan, afmönstras och upplägges; kapten 

N. A. 'l'elander skall fdm och morl dagen efter Jmnonb[tten 

Alfbilds afmönstring mm rhef å sa[!;da kanonbåt i stället för 

kapten G. 11. lJirlberk. 
G!iO G. O. - Af<lclningscllcfon kommondör ,J. Hägg skall in

spektera rlen nnrler hans bcEi.l ställda Stockho lmsafdelningen. 

G::>:~ \ ~. S. - Extra ingcniörcm vid Kongl. ~Iariningeniörstaton 

'r. (f. Kystcrlt boonlms återvända till Carlsl,rona och derstädes 

åtorintrhcla i tjenstgöring å varfvet elen 2G:o i samma månacl. 

fi5G U. O. - Transportfartyget 3 L och ångslupen Fårösunrl 

~kola klargöras för att jemte materiel för nedlil(J'O'ando af till

flilliga minspiinningar stilllas till afclelningschefen~~ kommendör 

,J. I:Ui.g-gs förfogande från och med ilen 2G September till och 

mod rlen l Oktober; kapton N. E. Anclersson skall vara chef 

a tra.n,;portfartygct 8 L och taga befattning med fartygpt:; ut

rustning elen 2-! September; inmönstring skall ega rum don 25:e 

i .. ~am~ut ~llflnafl: seelan mi nspiirrningsmatori.clen ej längre är 
ful' afdelnmgen~ öfningar erforderlig, skall afrlelningschofen 

beonlm ehofon f1 transportfartyget att jemte underlydande per

sonal och materiel återvända till Stockholms station. 
(i5Ci <L O. - Kaptenen grefvo H. R Ha mil ton skall f t'<ln oell 

m~:rl flPrl ~:-; 8eptembor öfvortaga ehef,;skapot {t kanonbMen 

,)'rrllskszmrl i stHI\ct för kaptc•non grofye H. D . M. Hamilton. 

(~f) l .. (i. O. - Pansarbitten &m och torpedbäten :O·l:o l skola 

furlaggas under reparfltion; å kanonbåten Soenskszmd m<l er

f~rderli!!,'a arbeten utföras för in~ättning af donke;ypanna utan 

11mder deraf, att kanonbåten är fiAla~·d i l:a borod,;kap. 

fi58 K S. - L:nderllijtnant A. G. Johansson kommonderas å 

kanonbåten Oulll!ild fnln och merl flen 28 Soptombor i ~tällot 

för löjtnant ,J. :\f. Bol in d or. 
f~iO <L O. - L'mleroffir.-korporalon vid 7:c matroskompaniet 
:\:o~~ Axel \\'i\\ielm J-1<\kansf'on mi1 ntniimnas till umlerofli.cer 

af 2:a graden, ~t.yt'man~:;taten, iifi'Ol' Ktat. 
li(i~ (J o l- l b 1" '1 l · : - JH er C' a or 1 gomenskap t illltörancle Stock-

holm,; 'tatwn, kommencloraclt å fartyg tillhörande Stockholms-



G. O. 06. - XXVlH. 

afclcln ingon och afsodt för tjon stgörin g å l'orvctton Bfllrlcr 

under des~ förost{ton<l o oxpoclition ti ll aflii.g~mtt·o t"ftrYat
tcn, ~kall från clc~~a fa d yg afpol l ettct·a~ i s:t go<l tid , att 

det kan senast don ö Oktober i 8 arbkr ona embarkera <"t kor
vetten. 

Sept. ~ö. 6G;l G. O. -- Noda nn iimnrl c of fi cerarr ~ ko l a tj cnstgöra i flot
tans stab: 

Okt. 

från och med 1lPn l: c in~t un!l an!lc Oktobm· uell tillsYi!lnn•: 
såsom afdclning:<chcf för ntohiii~crings- oe h ~tati~ti~ka af!lel
ningcn: komnt onclörka ptr non af l:a graden A. 'L' . 'l'liunbr r:,;: 
såsom af!lclningschcf för kommltnik:ationsafdclningPn: komJ1tcn 
dören hen Oscar Cad August, Prins Herna!lotte; öfrigo offi ce
rare: kaptonorn:1 D. G. vV. Linder, S. ,f 'l'. C. Ankarn-ona, A. 

Ekström, C. O . . .\. \-. Flach , H. P. JJin1lbcrg och J-I. W. :.r. von 
1\:rusensti crna samt löj tnant ,J. C. Schnc idler; 
för ett år frän oell med den l :o im<tnnrlan!le Oktober: 
kapten C. O. H. Yon Arhin och li>jtnant C. A H. Virgin . 

:28. GG6 G. O. - Chefen på 1 :a Jd a~s torpcdb:Hen Komet s kall den 
HO Septontbor taga befattnin g med fartygets utrustning, och ~kall 

torpoclb:Uon ~amma dag· inmönstr-as; ~amma torpedbåt ska ll 
den l OHobc t· ntg;i, med H .. \J. Konungen t ill Stul' lzholmsa ftl c l
niugcn ~amt efter åter komston t ill Stoek lwlms stati on armön
stras oeh dorstii<lcs uppl äggas. 

2D. 6()8 G. O. -- Kapten D. LT. W. Lill!lor ~ka ll j omviil efter rlcn 
l 0ktobm· och int i l.l ilPss kanonhfLten })isa afmöu~tr::tts licstrida 
atljntants tj onsten hos ~tation:<bofällmfvm·cn i Stockh olm. 
G6D G. O. - En handmin a mft mHlct· Stoekholm~afrl clnin gon s 

krigsöfning s priingas. 
GlO K S. - JAijtnantN na H. A. :\I. T~ n c~tröm och C. 1•' . ·w. 
Riben kotnmemlems att tj cn ~tgöra s[L~O lll cun::;or or vid kom

plcttoriltgsoxamon i Kong!. Sj\ikri gssko lan. 
:3u. G72 G. O. -- l(a.ptcn .r . U. l ~kolun d ~lm ll fl':"t.n och mc1l don J 

Oktober Ol'h under 1lon tid kommendörkapten S. von Kono11· 

bestrider <"llCb~ lza.pen fiir art i l lori- och ok i pagcdepartcm01t ton 
vid Stockholms stat ion i kommendörkapton von Kon011·~ ~tlL II c 

tjenstgöra i Kongl. ~larin förva ltningen . 

G78 U. O. - l sammanhang moll genom kong l. lmn görcl :<c n !leJt 

:W si~t litln c :\faj meddelaile fö reslui fter a.Jt~·[tcncle organi~atio

ncn af t\ ottans stab npphiifvo~ <:. O. ::'f:o 1fi.i den 1:) Reptomber 
l tlö-± mocl bostiimmolsor om hY~<l med tlo ttans ~tab flirsh\;;. 

:10. G74 G. O. - Fast:;tiillcl~o af lJcstiinnnclsor med afseende pit 

tlottans ,; tabs ve rk~am h et; llllll or frc1lst i1l. 
:L G7ö (:J. O. - FaststiLilPlse a.r ritning till :2~> <·m. kanon Mh!i H 

för pan~arb:Ucn .1-irm/. 

Okt. 

G. O. 96. - XXIX. 

3. 610 G. O. -- T<'ttstställolsc af ritning till 25 cm. kanon "!'vf/u-l C 
för 1mnsarbåten Thor. 

ö. GNO G. O. - Kommendörkapten 'J' . C. A. Sandström skall efter 
pansarbåten Jolm Ericsso11s afmönstring afresa till Carlskrona 
först sedan han afslntat t entamina i skeppsbyggeri och ång
maskinlära virl Kong!. SjökrigRskolan samt af :;tationsbenLihaf
varen i Carlskt'ona beordras aft•osa t ill Stockholm för att vid 
niimntla skola förrätta examon i ~:agcla ämn en. 
liS l G. O. - Tnstrnktion för ehofon å kan onbåten S(·cnsksmul. 

Ii. 6Sö K S. - Löjtn a nt L Norrlonfalt kommenderas på kanonb[t 

tcn Alfla"ld från och mod dage n oftor kanonbåtans afmönstring. 
GSG U. O. -- 'l'orpo!lbåtcn N:o i skall förHi.gga~ unrler repa
ration . 
GRi K S. - Hc~tämmclso om läroböcker att användas vid nn
dcrY isningcn i franslm språlwt i Kong!. Sjökrigss kolan. 

7. GSO K S. - 1: nclcrli\jtnant A. T.;. Holmen kommenderas att 
tjenstgöra vid Cal"lskrona station t il l och med don 30 Septcm
ber 1807. 

8. GD2 E. S. - Bemyndigande för che fen för Kong!. Sjökartevcr

kct att tillåta författarrn af den hyclrograt\ska afdelningen i 
1lot arboto om Sto1~kho l m, som afscs att ntgifvas t ill 1897 år~ 

ut,.:tii llning, ingoniör Klas Soml6n, att taga kliunedom om rlc 

delar af mätnin gskartorna i '/20000 , hvilka pröfvas crfonlcrliga 
för att å en karta öfver Stoe.kholms omgifningar kunna npp
cl t'aga en linic, utvisande farleelons dj upas te ränna mellan 
Stocld10lm och Waxholm. 

!J. GD:~ G. O. - Bifa ll till roscrvnndol"löjtnant J. S. Hell ström s 
''lHlerrlåniga anhållan att få uppskjuta genomgående af förs ta 
n•potionskur~ till 7:o året cftct· utniimningen . 

(i!JJ. G. O. - Biran t ill kapton W. Dyrssons anhållan om 
ineikcs tjonstlocligliot från oeh mod <l en 12 Oktober 18DG t ill oeh 
mcrl tlon lG ,fanuari 1807 för utarbetande :1f lärobok i sjö
<trti! lori. 

lJ. 700 U. O. :'\ cdu nn iimnde officerare i kong!. flottans re~erv 
sko la tillhöra: 

Carlsln·ona s tation: Unrlol"löjtnant.c t'JI:t N. Forsb lad, 1\I. K. E. 
l ~urcnins, K. 'l'. Lm·~son, 'l'. R Borggren oc h B. C. ,f. Taube samt 

Stockholms station: J\:aptcn l~. A. Smitit och underlöjtnanterna 

H. A. Andersson C. G. O. S. Borgcnsticma, J . C. Holmgren 
E. A. Rejman, \ -. R A~plunrl och A. K :\L Claesson. ' 

l.). /(J.) G. O. - ChPfon på rhcf~fartygot ll!·ott skaJI don 23 Okto

bL'r taga befattning morl fart.Yt>rt~ ntmstn ing. och ~kal l ehefs
rartygot inmönstras den 2-±:o i 8ttnnna månad; kapton A. Ek
ström skall und or förestående expedition vara sokoncl på chefs

f~rt;vget i s tMM för insjuknade kapten G. ~f Klint, 
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X:o 707 (c O. - In struktion för ehrf'l'n ;1 ehefsfa rt.1·gct !J ro/,/. 

N:o l 10 (}. O. - B t fall till rcsenmHkrli'>jtnant C. ( <. Hut-g<•n
sticrnas anhållan om tro tirs tjenstlrdighet från tlen :?0 Oklober 

189li för idkande af in- orh utrikes sjöfart. 
::\:o 713 G. O. - Tillstån fl f1ir båtsmar.nrn yjt] Hoslags 1:a bats
m:mskomp<lni N:o 'l Carl Gur:tnf Pettersson Thicllös :ctt hiira fran sk 

riiddningsnw<b l j. 
::\:o 114 E. S. - Sbiionshefiillwf,·nren i Carlshmm hrmyn<ligas 
beordra en officer nf Kong-l. Flottan att Jiirriit.la cxtrn Px:nnrn i 

i'tn"lll:tskintira Yid nal'igationsskolan i .llialmi·>. 
.::\:~ 71G «. O. - c iwfsfa rtyget D1·otts genom gcneralunl<•r N:u 

105 den 1. 5 Ol<tubcr bcstiitmb cxpCllitinn ska ll tills Yidarc uppsl,jtttas. 
::--J:o 71S (;. O. - ( :arnisnnstjcnsten i Carlskron:c skall fr:( n odt 
mccl don l .f:\nuari 1S!li' öf,•erl:1gas af kungl. Carlskrona artillerikår. 
~:o ?19 G. O. - Bif':1ll till reservunflorliijtn;mt N. l'orssbl<lils an· 
hållan om tn· :1m tjcnstlctligltC'l till och nll''l flen 31 Oktuhcr JS!}D 

f,;r in- o<'h ltl.rikcs sji>fart. 
N:o 7:?1 U. O. - Chefen p:1 l'hcfsfartygrt Drott skall don :21; Ok· 
tobcr taga lJcfattning mc<l fartygets ntl'llstning; inmi>nstring skall 
co·a rnm den :27 i samma m:lnatl. 
;:o 122 {f. O. - Bifall till rcscrnmf1erli'>j1nant ::\I. Enrcnins' an· 

hållan om tjcnstleflighot J'dn of'l1 mc<l den l :-\owmhcr 180u Wl 
u~lt mCLl don l Xovemhor 1S09 fc>r in- nl'h utrikes sjöfar t. 
~:o 724 R S. - Censorer l'i<l sjiioffic.crscxamcn . 
Xo 72ii G. O. -- Tillst:ln <l fi.>r 8 k:ulcttnndcro!JiGcr:uo att eller 
genomg:lngcn sjiiofiiecrsoxaml'n biira Kon;,L Jt'lotblns unflcrli'>j1-

nantsnniform. 
::\:o 7:?G Cf. 0. - Bifall till rescnnndorllijtnant T. Borggn'ns an
hållan om tre :1rs tjcnstledighet till <len l ::'>Juvcmbor lS!l\J tiir itl

kan<lc af in- <l(' h ntrikes sjl'•l'art. 
Y:u 7'27 <:. O. - Bestiinnnelsrr angi'tcn<lc hunnnrsgi'•ring· llte<l br
t,in und <'l' ··hel'sfartygt>t Drotts ~.;on n m g·o twralonlct· ~:o 7:.' l tic-n 

:,! .[ Oktoh0!' i)('stiimda <~X[H'ditiun. 

N:o 120 (:. o. - or,·crkoll1ll1ClH1anten i Carl,;h ona h<·myn<ligas :11 t, d:1 
~å ]Jl'c>l\·as iinskl'iinlt, tillfiilligtl'is rt·,r vaktguringen inom ga rni sons
orten am·iltHl:l flottan s pcrson:1l. 
,\:u 7;30 U. O. - Af t l'å till nyhyg·gn:ul l'i<l J! ottans 1·:ul' i (\Hl:;
kron:c aniJcfall<l:t l:n klassPn:; torpe<llJJ!ar skall den en:\ l>iir:1 nalll· 
nct Jllctem· fll'h ilen ,tn<lra Stjenza; håcl:t skula tillhcira :!:a Jar· 

tygsklasson o .. h Carl skrona stat ion. 
• ~:o 7:Jl (:. O. - Kapt.'n .\. Bkstri'>m otniitnntl till adjotant hm. 

II. JU. Konungen. 
Y:o 73:? (:. O. - llif'all till kapton A. ]iaJlcnius· auilållan om 

tjcnstledighct från och m<Jd den 27 Del'emhcr l SOli till ueh med 

') .,, 

·'· 
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<len 31 Maj JSOI fiir gcnomgåen<le af teoretisk ocl1 pmktisk lmrs 

r;·,r nffierr<ll'l' vifl Sf!minckorpsct i D:mnwrk. 
::-J:o n -b (}. o. - Bifall till l'OS('J'I'Undcrli'>jtnant K. T. 1:1\'SSOnK 

:~n ll:lllan om tre års tjonstlctligltd till Ol'h mo<l <len 31 OHolwr 

l S!lO fi>r in- och ntrihs sjcifart. 
::\:,, 73ii E. S. - Öppet bref pit al':;kc<l !ör nn<lcrorfil'ercn af '..' gr., 

slyrmansstaten, i Kong!. Flottans Hcscn· A. W. Öhcrg. 
::--J:o 73fl G. O. - Pansarbått•n (Jöto 'k:~ll förliiggas tltllkr rt>pa· 

r:1tion. 
::-J:n 7:]1 (L o. - Kapten JL (l. at Sillen sk:tll bconlras rtfresa 
till Sto('khohn od1 <len 2 ~m-cml>Cl' nnmiib sig i Kongl. Sjl>fiirs,·am· 

<l<''pa r tcmcntets kommandocxpe1li tion. 
N:o 7:30 E. S. - Stationsbcfiilllaf,·nrcn i Stockholm nnmodas :1it 

l'rnml'iir fronten af S:e lll:ttroskomp:miet till N:o 33 Jt.:. Strn•1nist 
l'il\ niinmda kompan i uttala fönniins O!'h kamratel'il erkiinnam]e r;·,r 
hatts visn<lc mod och si nnesoäl'l'aro vid det tillfiille, <lå husaren Yi<l 
Kotwl. Sm:'ila111ls husarregemente N:o SG A h: i k den ii J nli 18\lG 
lills;~ttc Iit\·ot genom tlnmlming i Djurg!inbhrnnnsviken. 
Xo 740 (:. O. - Cltofsf:utygot Drott skall nfmiinstras samt <ler

cft<•r genom varf'vt'ts fiirsorg nppliiggas. 
?\:o 142 G. O. - S ntniitmula underlöjtnanter placrras p:l OoUans 

sta t io n i Cnrlskron:t 
::--J:o 7-l'l E. S. - S atniimmla nndcrliijtnantor beordras :cnmiiln sig· 

hos stati onshcfiilll:lf'l'aren i Carlsltron:t tlcn 9 November 189G. 
?J:<> 74l K S. - Scmcsterfiirdelaing fe>r S ntnLimnd:t lllltlrrli'•.il · 

llillllC!'. 

.:\:o 718 G. O. - Sbtionsbefiilhah·aren i Carlskron:t sbl! till tj<'nst 
o·iirino· vid stationen omo<lelbarli~>·cn inkalla 2 kla ss sjl'•mannon 1·id 
!} matroskompaniet X:o 853 K. J. Jnrc•n för ntt derstildes umlcrg:1 

honom af stationskrig:;riittcn i't<li>m<l bestraffning. 
X:o l l\1 (~. O. - Bifall till k,1ptcncn friherre (:. af TTgglas' nn
h:1llnn om 3 <n:l n:t~l r rs in- cw.h atrikes tjenstlotligl10t, riiknndt fr:ln 
n<·h mcfl dt• n 22 Decomber lSliG, fiir egna angt'liigenhctcrs ski>

t:uulc. 
X:o liil U. J. - Tillåtelse fiir li>jtnant N. S. T. AnkarGron:c att 
cmottag:c oeh biim ri<ldarto .. knet af luxemburgsim EkkTonc·"nkn. 
N:o 7ii3 K S. - SbtionslJcf'iilltafvaren i Stockholm nnm01lns aH 
npp<lrn.c;a ilt s!:ltiunL'ns nntlol'l'i sn ingskomission JHO<l bitrii<lo al 2 
cllrr 3 a[ flo 1·i<l stat ionens pxo:Tisskola tjcnstgiirandr nfiwcrar<', 

hrill'a :1f ehefen fi>r skolan ntscs, aU utarbeta iursl:lg· till ett »Hanfl

l'apcns- dth ]anilstigning-scxen·isrPgkmcnto fi'>r Kongl. J.'lo~tan . '~ ,-· 
:.!: 11 1:-i:i K 8 - »li:HHllL'<ln in g· J'iir n,rlJcg,mnarc t mck:tntk :d Ch . 

N.ii'•gn'n» f:1s!fdiillcs s:lsom brobok i mobnik i K. Sjiikr.i,gsshJI;n i 
,;Iii Ilet j;·,r , l)r f'i·,rsLl gn1t11lcrn:l till troretisk mrbntk n f \. af 

Klin t.. 
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Nov. G. N:o 756 G. O. - Ändring i ch8fons il korvottan Balder in-

strnktion. 
7. X:o 751 U. O. - Chefsfartyget Drott, p:m~arb:ltcn Gercla o('h 

torpedbåten N:o 69 skola förhigga s nmlor reparation. 
S :o 758 (<. O. - Upptlrages åt ehofon !lir n ottans stab att Llt:1. 
n tarbeta llf'l'iittol;;r öfvcr årets kusteslwilors krigsöfningn r. 

9. N o 750 G. O. - Rustningsorder flir torpeilh iltrn Xomet; torprtl· 
håton skall afg:l, till Carlskrona Oi'h dorshi1leR ll]lpliiggas; kapton ,J. 
U. Ekcluml skall vara chef :l, tOTpctlbåtcn under tlenna cxpc1lition. 
N:o 160 K S. - Jiijtnant L. E. Arnelius kommonderas till tjenst
göring å torpedbUtan ]{omet å dess genom generalonler N:o 7ii!1 
1lenn:1 dag anbefallda expedition. 

l 3. N,o 7GG G. O. - Bifall till kaptenen grefve A. Wnehtmeisters an· 
htdl:tn :tU under af stationsbefiilhafvaren i C>trlskrona hevilj:ul 
tjenstledighct l;ir två m:'lnaclcr, dknaclt fr:'ln od1 med 1lPn Jr, Nn· 
vembrr 189G, få vistas ntrikcs. 
N:o 767 E. 8. - "\ torpedbåten Komet under dess genom g·enoral
order N:o 759 tlon 0 No1·omber 1806 anhcfalhla expedition skol:1 
underofficerare och manska1J från Stockholm,; station lwmmemlrras. 

14. N:o 7'70 r.. o. - Bemynclig:Lnllc för stationshofiilhnfl·aren i stonk
Ilolm att utnämna underofficm·;iwrpralen vid 2:a hall(ltvorkarokom 
paniet N:o l Blomgren till underuffieer af 2:a graden, haJHltvorh;
staten, vapensmed, öfi'Cl' stat, pit gTnn<l af lltHlor on ltmg f\ilj<l af 
:'lr nndor tjonstcntlifning :ldngnlagtlt nit och skieklighot jomte rtt 
utmiirkt go<lt nppl'öTnn<lc. 

18 N:o 77'!. K S. - Bofor<lran efter afsko1l:Hlo Jlagguit<lcrofncnron vi<l 
Kong!. F!ottnn , st_vrm:msstnten, O. K P<•ttrr,;son sbll sl;P vi<l 
Sto('k holn1s station. 

(r. O. Dli. - XX\llf. 

K oY. 11-:. 77;; J•:. 8. - Chefen föl' flottan,; ,;ta b anmoda,, QTa n~ka från c, n 
del fnrty g·schcfer inkomna orimingar ang<'tondo~ p a ftirsök ti\1-
Himpado fii1'flelningar och r'önlolningsbok. 

l!J. 774 O. O. -Kamreraren C. ,J. Sebarborg skall, uniler don titl 
kommendörkapten Uer·l1. ])yr~scn åtnjuter tjen,;t\cdigh et, ,-ä~t·m 
ledamot cleltag·a l kommis,;ionen för gransknin!,i af ftottm1~ 
reglementen. 

~l. 770 (~ . O. - ~\ndring i instruktionen fö1· chefen å kon·etren 
Bah/er. 

'24. 785. 1<:. ~. -·- "Uirubok i sjömanskap, I:a delen ," af \Vilhelm Lin
der, ,;kall l sjökri~·,.-~kolan använda~ vid undorvisningen i tack
ling och s.iömannakunskapons första grunder i stället för re~p. 

"lärobok i sjömanskap, l :a llolon, med planscher" o ch ",;j(iman
naknnskapens första grumlar", livall beträffar tackling. 
78(i G. O. - 'l'Yenne iildre, Kong\. .\larinrcgementets fanor må 
utlånas till kvmmissionen för flottans ntställninO' 1897 

25. 78n fl. o. -- Fa,;tställelse af ··rndrrvisning· wr"'mansl;apot Yi!l 
flottan, lY, Bovakningstjensten." 
7!JO 1.;., O. - Re~tiimmolsor riimndo undorvi::;ning i bel·akninl!·3-
tjen~t i oxorc isskolan . 
I!Jl E. 8. - Bestämmelser rörande omfånget a f k111·,;orna i 
beYakningstjonst i excrciss\wlan. 

2il. i9:2 E. S. - Hcfordntn efter at':;;kodadc flaggmaskinisten l J. ] J. 

A. Pottersson skal.l ske Yid Carlskrona station. 
:!S. ID± C:. O. - 'r1·å underofficerare af 2:a graden och två rmdCI'

ofticcrskorpralor vid maskinist::;taten slwla från Ccn·lskrona sta
tion kommendera~ att don ii:e n ibtkommanile Decr-m ber i nstiilla 
sig· Yid Lindholmen::; verkstad i Göteborg för att närvara yjd 
maskineriets profgång å torpedk i·yssarcn Örnen och sedermera 
tjenstgörR ombord å ::;agda fartyg under des::; första expedition. 
di\ det lemna1' Göteborg. 
IDG (~. O. - Faställcl~e af ritning till öl mm. snabb::;kjutande 

kanon III, '!' H. 
l lec. l. 701 1~. S. - i':xti'a ing,eniöt'on vill Kong l. :Vlarinin geniörstalen 

L. l•:. Ad'eltbcordras att den 2:e innevarande månad inställa si!!; 
Yill Lindholmen::; mekaniska 1·orbtad l Götobor!! för att uncle~' 
on tid af omkring tre dagar clcrstädes bi triida ;.icl a nonlnaml o 
af elektri~k belysning å torpedkryssaron Ön1m. 

2. 798 G. O. - lngeniöron vid Kong\. ~lariningeniör·,-taten C. K&. 
C. Stnart bcoJ'dras afrosa till f<iskilstnna och Köping för besigt
ning af beställd maskin samt fiir att uneler loppet af högst fem 
dagar inhemta kiinnedom om nym·e ~pecialmaskiner för finare 

arbPten. 
:L ~n1 (;_ u. - Bifall till ltijtna11t F. G. E. Berg·tlJfllls unrlercJå-



niga an hållan att f;l tillbringa honont ar ~tation~bcfälhafl·aren 
be vi lja<l tj on~tlcd i g hot utom do Fiit'l'll ad P l~ i k ena. 

:'. ~U2 U. O. - Bifall till lö,itnant H. E. Hyd~lröm~ ll!Hlonh"tniga 
anhållan att f,\ tillbringa honom af ,;tation~befillhafYaren bt•
vilja<l tjenstlodigltot utom dc Föt·cnaclc Rikl•na. 
803 U. O. - :\[inkabclb:\tcn l.iigg ut mit ,;ttillas till nn·f~chc
fons i Ca l'i 8l<rona förfogantlc för Ynrfl·ct~ IJchof tlmler den tid 
af år 1~!)7 , ~om fartyget icke för annat iintlamttl erfordt'n". 

4. ~Uj E. S. - h::. :\l:t hat· i ortlinarie ot·doth' kapitol elen 2:1 :<iot
lidne Xol·cmlJot· l.Jchagat att till n{tdiga fiironlningcn af den 21i 
. Juni ltij\J angaendc ett 11~·tt heder~tceken in,>m Kongl. SYilrcb
orden, bcniimndt "'"iinlsteckcn, göm rlet tilliigg, att 11iimnda 
tecken ilfi'O Jl kan tilldelas ciYilmilität•a prrsoner inom armeen 
ot·h 11ottan af undrt•officet•,; rang, skolande it det ,;yi.irch< tecken , 
hYilkct tilldelas ci1·ilmilitära personer, ivkt· nagra korslagcla 
~Yärd vara anbr-ingade nndPr tlcn kong!. krunan . 

.> . ~1)7 E. S. - l{o~ernmderlöjtnantcrna E. (~. T. l~lz1·ik, C. n. K 
.~kerström, F. O. Dahlgrrn , gref1·e X. F. ('I'Onstedt, Cl. J. \Y. 
Besolin, A. D. Cat·l~~on, U. W. \'. Fl'omen .• J. G. H. Wes~man, 
\' . Sabclfclt, G. T. Lysander oeh Cf. O. Li<lman boordras att 
rör gcnomgtwnde ar före;;:krifn•n repctitionsknr; den ' Januari 
niistkommande ;"u· in"tälla :<ig 1·itl rarlskrona ,;tatiOil och an
mäla 8ig: hos dation~befiillw.fl'arcn der~täd c~. 
HOU G. O. - :\lining-eniiiren · ~,. E. Ål'fclt ~!;:all, med bibehål
lande af ;;:in an~tällnin)! ho~ cl1cfen för fa"ta minförsvaret. 
tjcnstg·iira {t Kong;!. :IIarinfö rmltningen; minafdclning. 

!1. 1-ilS G. O. C'hefsbcfattnin~ren fcil' Bohu~ :!:a ocl1 Ye~torgöt-
lands båtsmanskompanier nu\ ~l>öta,; fdtn :-;:ockhol m ltntler den 
tid thcfcn för sagda kanq.>anier. kapten -1 . . \1. Lagen·all. i egen
skap af lodamot utaf kommitte Wt'Olltarbl•tantle afförordn:ngen 
"ang·ående hYarl i afscr1Hie a passageran·;'tngfartygs byggnad. 
utrustning och brgagnan<lc iakttaga~ l.Jiir .. Yi;ta~ a "agda plat~
~:!8 (i. O. - Bifall till llijtnant l. 1'. IL \' ormano underdåniga 
anhållan att få tillbrimw honom af ~tatiunsbdcilhafyaren i. 
Carl:'lo·ona beviljall tjenstl~dighet utom tle Fiirenatle JW;:ena. 
8:!-! G. O. En del kanoner· otit laY etta~e nu't. nnd er den titl 
sårlant för flottans utstiill ni ng itr 18!.!7 an;c~ erfo rd erligt, få an
Yiindas för utställningen. 
~25 <T. O. - Ft•ån den l J:ulllari J~!.JI , rl{t 1\:on)!l. Carl~krona 
artillel'ikår öfvortager ga l'!lis on~tjen~ten i Carl~krona, och intill 
dess fullständiga bestilnllnober med af~ecndc Jl ll denna ~arni
~onstjenst må blifva fa~tstiillda, ~kall i tilliimpliga delar f(ir 
kommendanten dor~tiidc::; gälla, ll\'ad i tjcn ~tgöringsreglemente 
för armeen, tlol 11, kap. l s (j 1innc" ~tadgadt fiir konunendan
tcn för Stockholm~ garnison. 

G. O. !.JIL- XXXV. 

!J. tl:.!G 1<:. S. - Chefskapet föl' Kongl. Sjöförsvm·sdepartcmcntet 
utöfYa~ från och med den 10 dennes och tillsvidare under H. 
:\l. konungens vistelse i Norge af stat~ritdet och chefen fö1· 
Kong!. T,andtförsmrsdepartementet, generallöjtnanten friherre 
A. K Rappe. 

J-!. 8:20 G. O. -- Stationsbefälhafvaren i Stoekholm bem~·1u1ig<ts 
att beordra chefen för :\'onlands 1:a och 2:a båtsman~kompa
nier, kapten B. C. E. S. E. :\!unck att inställa sig Yid stationen 
fö t' meddelamle af npply~ningat· med afseende på kompaniot•
nas angelägenheter . 

17. R:l5 1•:. S - I,öjtnant f. Nonlenfelt skall utöfver det i stat 
upptagna antalet af i Kongl. :\Iarinförvaltningen tjenstgö1·antle 
officerare frän och metl den l nästkommancle ,Januari tills\·i
dare tjenstgöra i sagda embetsvet•k. 

l S. 83G G. O. - Chefen för Carl;;krona artillerikår, öfversten A. 
F. Conto l'vall, skall afresa till Carlsborg för att bese under 
senaste år cler utföreJa inredningsarbeten å Vabergsfortet. 

2U. 84± G. O. -- Kommendörkapten J . W. h Sidner skall för Fiil'
ski ldt uppdrag frc\n och med den l:e instundande .Januari och 
tillsvidare tjenstgöra i Kong!. Rjöförsvarsdopartementets kom
man •looxpedition. 

Bl. H40 G. O. - Löjtnant A. G. af Klercker ~kall från och med. 
l :c instundande ,Januari placeras på fiottans station i Stockholm 
H.JO K S. - 'I'ill tjen~tgöring uti stationerna~ cxercis~kolot· 
från och med den 1 in~tundande ,Januari beordras: 

vid Carlakrona station: 
J,öjtnanten B. F. Holmgren i stitllet för löjtnant A. t<. af 
Klorckor; och 

vitl Stockho lm~ ~tation: 
1röj tnanten A. l L af 1\len·ker 
denfl'lt. 

stället fiit' löjtnant L ~or-



G. O. 9G 

Tryckfel. 

Sicl. 85 rn.rl 2 nedifrån står o., skall vara till. 
87 3 uppifrån , Pothyau, slmll vara Pothuau. 

9 
91 12 nedifrån inslar, inehe~. 

12-! 3 uppifrån 
" 

teekniqnc, 
" 

teehnique. 
148 15 nedifrån , Brandenbourg, skall , Brandenburg. 
1'19 l 

" 
kry~sarc, sicall vara fartyg. 

Il 4 upp i från , nnderlöjtnant,, 
" 

nnrleroffieer. 

l Il li:l ,F. C. Sandström., 
" 

T. c. San<btröm. 
lY l G nedi ft·ån 

" 
kapton J. w. H. Sirlner, skall vara 

kom.-kn.pton J·. W. L. Siclnor. 



Sid . l('· ~ U·J ntd 1'' ., 
l() G .. 

· ) 

19-± H 
v; 

21:: !l 

K. Br. [Hi. ,. m l i\ 

UlJ]Jifnin 

nc'<lifmn 

upp i t'n111 

Tryckfel. 

~bh . lt i;li. ~kall Yttra: llill. 
3tod;:hotm~, 

ätven , 
Ho:.!'al. 
präktig:a. 

ha m nmn la.l!t. 
lojtnantPn. 

8tot"kh ol111. 
äfven . 

.. Hoyal. 
priikti;I . 

.. ~ammanlag:clt. 

lii.itnantPn. 



Sirl. :2:24 
2:ltl 

mrl r, 
~ 

.. 1(1 

Tryckfel. 

n eclifrä n ~tär: 
uppif rån 

utgå!'. 
h a~t i~hrt , Nkall vara: NtorJek. 

!' li r rlu LP Yant'· ,- kall vara "l' l !l' rlu Lcvant. " 



Tryckfel. 
Sicl. :J:J':! rad 7 ncdifräJI ~tru·: IJ. D. K. 1(. 1(. .H. , 

skall Yara: U. Ii. K. K. H. H. 

:l3(i 7 nppifrän ~tår: J;Justitut li'rance. 

skall vara: L ' ln,;titut (]r FraneP. 

:!5(1 nedifrän står: deme(l. 
:<kall vara: de mPd . 

:>R4 , 3 upp i från "tär: dessa om, 
~kall vara: om rlc~~a . 

40:-l ,. f< nedifrån står: hvilken . 
;;kall vara: hYillo1. 




