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Utllrag ur J\ongl. Bref, Emhetlilskrit\·elser m. m., utgångna 

från ]{ongl. Sjöt'örsyars(lepartementet 1891. 

,Jan. !1. Expcdition~eh f' ft' lllli.IIL L'. ,J. A. \Vall crh itli t' l' till följd af;;jukdom 

tjPnstlcdighct LllHlf'r cu m(tnacl f rån och metl 11 innevarande 

.Januari , och förordna;; kan~lirårlf't m. m. gl"ct\·e P. \Vrangel att 

under tiden uppehålla cxpedition~eh ef~emhctet. 

Furonlnanrle för amanuen~cn ,J. Joachim;;,;on att under nyss

nlimnda tid hc,•l"ida gn•f"H' \\-ran~cl;: lzanslisekrcterarebe

rattnin~ . 
. -\ f;:kcrlme<l pension fur lzomnlen<ktl"kaptcnen af l:a gnulen n1. UL 

t'1' i h. G. (~. l1. P a lmstirrna . 

. U~l(t ;; gjonl fram otii.llning; om pen><iun .fiit· fön·e föro~tänrlaren 

ful' bekhid nads\·erk,tadcn Yirl tlottan~ ~tation i Stockholm G. 

:\"iJ:'~Ull. 

A f;: l å,; <l:o !l:u om d:u fu 1· vaktmibtat·cn \·id ;:jukrig~;:;kolan G. 

J>etter;;~on. 

l·L .-\nftåf'nde reglering af ut~·iftern:t nndPI" 1·ik;:,;taten;: femte huf

\"lldtitcl fij r (u· 18!J:--. 

Fiirorilnande för kommendut·cn m. m .. J..-\. l'. ~l ci~ter att 1mtler 

1~!11 itr~ riksdag förvalta ~tation,;bcfiilhafvat·c- och ut\·eekommen

tlanhcm betena vit l flottan~ ~tation i l'arl,;kt-ona. 

Tiden fiir antag:antlo af mnn.>knp Yitl ~jöman~kåeen mr utstl'ilc

ka~ till och merl den s nibtkommatHlf' Febnmri. 

21. nitaren O. \\". Anilct':':'Oll fåt· nn~tiliJa;: "å~om l:e ritare vi<l 

,;jiikarteverket. 

':2"2. Af><ked föl' 10jtnantcn i tlotta.n~ rc~crv ~L \\'allonberg. 

Bifalle~ gj<ml fram~tällning om min,kning i tjocklrkcn af pan

~aret till t'urliga tornen :'t pan~arbäta1·nc 'ntor oeh Sirn·rl (från 

"200 mm. till l!JO mm.) 

.\ng·(te!Hle uhtriickt tiLl fur tilläm1H1ing:rn af fUrän<lratl spi~ord

nin!!" för fri~ka å flottans fartyg bctriitlande aftonvarden. 

Tirlen fiir examen~ an ~tiillande Yitl tmvi~mtiun~~kolan i Strijm

~ta!l f{tr framflytta~ till drn ]:, 11ii~tkomma nde ~!aj. 

En an m ii la11 om ;:vii r·il[hf'tPn fiir roqwd bittamP .lh ir,,rs o <'Il 



.Jan. 

" . 

K. Hr. !17 ·- Il. 

S(jcmu~ fiinligbyggand c inom fö te~krifn·n tid fötan lcrler ick (l 
till m\g·on l{ongl. ~laj:t~ åt~ärd . 

2'2. En Y id Finspong befintli g, t! ottan tillhör ig· , ~-~ cm . k anull :'Il, ;r. 
får pit Yissa Yillkor utlåna~ till a kti ebolaget BofoJ ·~· Ciull

~pång i o<.'h föt' anstUlla nde af skjutföesök dC' r~tärle~ . 

J•:n nf lot~st~rel,;en gjord framställning om förhöjnin g nf f~T
och b<ikafgifter fö ranleder ielw till n[, g-on Kon g!. ~Iaj:ts Mgärd. 
Anbefallt•" Yi~~a åtgiirdcr fijr nml erliittancl o af ~jöfatton pa 

'frellcbo l'g~ hamn . . · 
Angående am ·isamlo af mede l för anskatl'ning n f ett n~· tt eh<'b
ångfartm föt' ~lalm ö lotsfijril olning . 
Bifall o~ gjord fmmstiillning om telefon fö rbintl cbe emella n lot"
kaptenen s i S toc kholm ex pedi t ion och bostad . 
En de l ho~ marinförmltningen till föt•:,:iiljning fönal'nde böc
ker få l'ostnarbfritt iit\•e rl omna~ t i ll k a~e l'llbibli o teken vid fl ot
tan s :,: tationc t·. 
Afslå~ en an~öka n om af"kccl fö1· ::: c kla ::- :,: ~.iömaimen J. F . 
HultqYbt. 
Bifalle~ 011 n f öf\·erin ge niöron ~ . A. A ndJ'ee gjord fram ställ
ning om aJIY iiml and e nf 1-:anonbå ten ,C..'rc ll sl.·sw ul föt' en fiiJ'rl 
till Spct~hc q.t·cn m. HL 

27. Bifalle~ C'll af ~tat i on ~be fiilha fyarcn .i Stoekilulm gjord fram
"tä llning· om di~ponel'mHle af :-;jökl'ig·~~ko l an ~ lokal till bo~ tatl 

åt o11:'i ccra t'e vicl mobili ~c t·i n ~ . 

20 . Fnllmnkt J'iir H. l'arl:.:tedt at t Ya ra kOIIl lli CJHi örka vten ar l :a 
graden Yid kon g:!. 11otta n. 
Dito fö r 1>. 1.·. \\' . Lind er att Yara konnn endörk ap tcn af :!:a 

!l:o Yid !l :r•. 
D:o fii r frih. 1~. (i. C. Sparre, l't-ih . H. \\' . Lcnhn,;e n oc h frih. 

1.1. C. 1\: ~on Sparre att vara k apten ct' Yid d:o. 
U:o för ~rehe U. Cro n ~ tc rlt oeh grefl' e C. U. A. Lewcnha npt 

att ym·a liij t nantcr Yili d:o. 
Lönere~o luti rnH' r fiir :\. U. Stmtl,; tröm, .-\. ( i. ~L Yon Sehonltz. 
H. w. }1. ,·on Kru ;;en" ti crna, fri h. (i . c J. :\!. af Uggla~ . O. R 
Sylvan , K E. \\' nhlberg, ,J. A. 1•' . g!;,lund oc h '1'. L }f. ]Jiibeck. 

Kong!. l•'iirordnin g n. ng;åend e ljn~ ~ i f.rn alc t· <i ti ~ km·fart;yg ol'11 

tislmrbfttar. 
Föeordna~ om bt'mHlför:.:iikrin g a f ki'O J Ja JJ ~ inom ~alen·arl\et 

befintliga e~C'n dom uml e t· nt~tiilln in g:C'n ar l f::07. 
Bo~ tarl s liig: l.' nh l.' t f;\r uppl åta" M brC' fdu tve,;kötaren ,·id :.:rationen 
i Stockh olm mot nf;:UIL'Il !I C' a f ho11 om 1111 ti llkommaJI(ll' hyrc~
hiclrag:. 

.1:111 

]!,.]q·, ·'· 

,. 

h. 1: 1·. !17. III . 

}<';·,rnrdn:ls l:<' hat~ljonsliibrrn .r. ('. l'. ll:l·<·k:;t r<··m o<·h bnun~i·

sl,rift·:lro•ll K. \1". Jl,.,,~n alt. \ill':l - do'll liirn· g'>'llP ralmiinsiP rliibrP 

ul'lt d1'1l ·"'' ll.tl't' gPtH•ralmi}nstPrkolllllli.-;sarif' vid imwrarandt• ;(r~ !.!'t•· 

:.•'ra]m;·,,h[ring·:lr vi<l H .. ttans sl:l!io111 i ('arl~kl'lliW. . 

!11 .. ~·('11 Kt111gl • .Jfnj:t:-; ~tg·iird i fr(l.~··· olll :ln·t.~ g't'Jl('IJ':llmi~ n ~trin~~·: 1 r 
i'"'''' l•:lt sm:lnRh:li Id , 
.\ nL1ld ko11l,,tb•r, ~~~ttl inueva ! il ll!ll' .lr ftir antaga." rid ~j4'ikrig~~1\,1 

lan. l>t'sliilnnu•s till ti ... 
J;il':ill··s gjord franJstiill ning 1111 1 riilt Iii r }'J! i pstalls k.nk<.rnd :d t 

di'['"ll•'r;l i'd\·, r (l·ii af .Jullll Erio·ss,•n till tl .. lt:lll ;;];iinH:~ ];;111«11>'1'. 

l:\[>cd•ti .. l>S..!Il'fo•n "\ . \Vall <'rh:"lil<•r ~ ttrrlig:ll't' <'Il Jn<tn:ttls tj••nstlt•· 
•ll.c:·li!•l lr:lll dt'll J J Ft•ll]'ll:lri ol('h fii mrdn:l.; l,;lllf'liriidPt g r<'i\·v F. 

\l'rallt;'o•l att 1111d•·r ti<l<•n ll]'i"'li:lih t'\[ll'diti,nsdll'l'sumlH•tt'l . 
l' .. ,r .. rdn:h :1111:11111<'11'> n l•'. .f,:wilims .. n att 11ndl'r niimnda t id 111'

t ri•l:~ .t.:r,.Jn· \ \' r:lolg"b kan s] i.s,•l, n•lprarctjt•nst. 
l·<·r .. nln:l.-; att " ••n,;kil<l:t f:Jrt.'c:·. hYin·mt•d ,•fler ;·, r,·eren;;kom nwlse 
JIH''l pnsh·l·rht llllll>l'siirjo·s P""th..f',nlran, skall till nbnii rk:mde dPr:tl 
i l~:ul!il'L;I I agg:ln J;·,ras •·tt nti in r,· hb IH'tlt\' fiilt<'l anhm,gtlt r ndd<' ll l af 
Ii b hcsl;afl'<'lllll'! s •m <ll't ntll':ll':llul<' j tlaggan,; mi< l\. h!'i in t. liga, ell er 
J,,.,\ii,•Jll]o' af Pil po;;thum i ~·n l liirg llllllt•r kungl. kr11 na: twh :d L å 
kronall tillhijr:uHII' postfart.'g ~htll i <lo•-<s nuvara ntll' !lagga foir:ls 
t•naliamla cmhkm :1 nfmnnilmnda plats, skolande delta ti lt impas 
lr:ln,wh nw,] t len l :i niistkunllll:lllllt• A]Jrj l. 
M,., J, IL• !:" ti ll ,.;t:lnt l fur eJr,·rma i navig-ationsaldeluingarno ,.i<lllfalm i·· , 
l :;·,tl'lJorgs ol'lt 8iowkholm,; narig·at i on s~kolu r att afliigga t'Xamr n i 
,\n~mask i nliira ,;;nnli•ligt me<l S]Jt'l'ialclevrnw. 
.\ng·årndt• fi'•ror,lnandr al liikaiT llll'ler ti<l••n fi'• r lJ r,·iir ingsi'>fning:li'IIC 
vi<! Carbkruna artilkrikar. 
c\nri,;as .. tt ht• lopp af hiigst J :2,11011 kro nu r till trydmingskostnadrr 
f,·,,. lH•skrifnillg';lr ri'>ralldl' lllili\iirJPtlel' <ll'h mililiir,s pct· ia]cr lll. lll . 
J:;·q·,rdn:l.s 11111 itn<lriw~· :d' f:tsf~liilld lllll' ll'i l <l strlllllJ lil l' fij r mansb 1• 
1·id sj;·,man;;k:lro·u. 
.\fs]a,; <'Il af J,ts,f:rl'lsL'Il .c:j .. rd fram,bi!lni ng 11111 reparation af de 

at l"t"YI'rkl'l lljl[>latna ;;kjul :1 gali·narfl·rt:. 
Tngen K11ngl. ~Jaj:ls ;ltg·iinl riirandc lllH l< •roffitcrskorporalcr., 1 id 
li'itt:Jn,; ,;\;d i11J11'r.s IJI:lf I'I<Sklllli J>;III i<'l' gj11r<J an,;iik:lll lllll fi'>rhi'>j llillg j 
(lag·;tlilillin;.;·. 

!l l·:n <"\[ra ritaro· lar an,;!iillas vi<l sji'd\arb•,c·rkt•t. 

l 1 l. F;·,r.,rolna,; att kaptenen r1d k«ngl. llutbn 111. 111. X. E . • \nd t'rs~"n" 

fjt•n,;\gi'•ring- s[j,;,nl liiran.• i minliiril ,·itl ,;jiihigsf\knlan sbll "1'1' 
(,;·,r,, nwd n;i,fknntllt<lll>l,• B<•ptt'lllhl'l' m:ina,ls 11lg·:lng·. 

J:.: :\,•,lll,'tlning· friiii llllll<'l'llfiil't'rsl'""l'" :·al till J ::1 kla,;s sji'olll:lll 111<''11;·,1. 
till>b n··dll.t llnin.u· i li'•n<'gT:l d. 
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Fehr. 1:!. En :1:•' kh'<s sji'>man f;lr under ijci!St]Prlighd fi",r :;jukd<>m hilwh(1lln 

, 

aJli',11i ng-sfunniinern;t 
Liijtnantcn G. af Klcn·ker tillerkännes flytiningshjelp. 
Liijtnanlen H. Wijk tillo rkiinn ec: intJI·arteringshitlrag IIIHlcr kurs rirl 
l\rigsl1ii~skolan. 

1[1, Proposition till rik~rlagl'n om i'>f\-orl;itamlc ;(L Carl;;krnna o;ta•l af 
kronans vattenledning dPrstiirlcs lll. m. 
[~·, ke n;\g-on :ltgiird i fr;_lga 0111 gt~n e raJhcsigtniug-. .:;in~irlltllCilt (lfrer :fr 
L89U vcrbtiilld genera lbosigtning ;l en rid flottan :; fartyg. 

Fiir fortsatt sandrLirnpning odt skogsplantcrin·g :l l !t~bka Santiii n 
Lir an1·ilndas 1,810 kronor ular <le nH·dcl, <'<Jill influtit g<'num skogs
fiir:säljning t'i. nämn{la, ;·). 

Till reglomcntskonunissioncn :-< raktmilstare (';ir ,.;a:;u111 anodt· ulg;[ 
GO kronor. 
Anodc åt tillfiironlnado bataljnnspre<likantcn 1·id ;unir,ili\t'l,:fiirc;;un· 
lingen i Carlskrona A. Cullc·n f<lr utg;] d'ter J:..'OU J,ron<>r fi",r ;'\ r. 
:\fslås gjo rd framstiillning· u111 afske<l fi>r o;];ei'l"g'"""lrne E. l". 
l'cttcrs,on, ('. U. ,\. Lagergren nclt K UIJL,····n 

:n. En rlcl kong!. S.Ji'>krigsskolan tillhörande tatl"r 111. 111 far 11ll:u1:L' 
till JS!J7 :lrs ntstiillning i i:lto('kholm • 

:!ö. Fur fullhordnnde <tf on borrbntnn 3 fii..;tningc•H Kuu!.(shulnwn a111·isas 
ett i>clopp af IUOO kronor. 
Ang:it~ndc nybyggnader Ol'h tillfiilliga hclwf ino111 lotsn•rkt't ;l r !Sfl7. 
J<'iir rissa metl ll)ts]iijtnantsbefattnim;on i st .. t·khollll J\'•rf'na<lf• '"''tyr 
uJ. nt. h'ir cr;;iittning· ntg;1 mer! ;mo krcmor 

l. U. K Lnblin antages till amanuens i sjöförsrar,r!rpartf'lllL'IJtnt . 
5. Expt•rliti"nschcfen C . . J. A. Wall erh[tllcr y1tt·rlig·are tj<'n:-thligl1rt 

under l miin:ttl f1·ån o<'h mt•<l <len 11 innr1·arandc ]\[ars •wh f•irPrtl
nas knnsliriidet grefre V Wrang('] till ribrie . 
Amantt<'nsen .J. J oaehimsun fiiror<lnas att und0r niimnda li<l !,e. 
strida grcl ro liTrangels ka nslisckreter:nctjcnst. 
Opp"t bmf på afskct l med pcn,ion fiir bpLenen Yi<l J,.,ng·l. li<>lbn 
U. l'ctters<':n. 
}:n del marinf(irvaltningcn:; buldö rratl tillhiiriga hiid;cr sk,J.t iifrer
lcnlnas till ll utta ns sta bsbibliotrk. 
Ingen Kong!. .1\Iaj:t~ åtgiinl ang-åcn<lr utaf lotsblyrcb• ·n .siiki li•r
stiindigande Jlir Kong!. Ma.j:ts Befallningshafi'<IIJdc i Bleking" aU 
lcmna. lotf<sL.ITclsrn hitriillc 1·itl behandl ing a[ rn ntpril'iming-sfr:lg"a. 
.}Jcdgif,·cs att kasenwn Xo 2 vi<l flottans Htatinn i ~ttt~·kh•dm fa1· 
uppLitas fiir ill'll'ilrtering af arbetare fr;ln l;mdsorLcn IIIIIler allmiiiJii:t 
knnst· O('h intltL'\trintst:i llningen i St111·kholm LSfll. 

12. Fullmakt för K. H . A. l'otb•rsC.n att rara kapt<'n ,.j ,] kong"J.II.,ttan. 
Dito för A. L. H olm r n att ,·ara ]iijtnant Yitl tlito. 
Resolution å lön för frih erre A. T. C. Gyllenkruk, friherre 1.7. 
C. K:son Sparre och gref1·e C. U. A. Lc\renha11pt. 

:\f ~rs 

K. Br. 97- Y. 

1::'. ~fedgifves att sox offit ·cr;Jre ,·itl fintlans resen· m5 k<~m:n cJHkra s 

till tjenstgöring <t <le till rustning uneler innomrande oommar 
anbefallda f:utyg. 
Rcsolntion å tillst:l.nd för hamndirektionen i i\IaJn1ii alt anriinda 
011 vi<l Jwmncn dorstiidcs uppställd mistsigna!nringsapparat. 
lngcn Kong!. Maj :ts åtgiinl angåen<le on af skeppaTen O. ~il sson 

i Kruk;h ;,;joTd ausölmn "m untlersökning af rtt sytlvesL um iikiirut 
t :w! natt i C:trlskrona skiirgånl befintligt grnn<l. 
Öppet hrcf pil afskerl för kommendörkaptenen m. llL UcrlwnllJyrs· 
sen med riitt att :;."tsom liinlös qrcarstå vit! flottan. 
Tillsättes on komitc flir ntaructande af J<irslag till ullluil<lning af 
lutsstyreben JJJ. m. 
Np ångpannur skula ausl;a!Ias lur t·hcfsfartygl't Drutt urlt kor
YctLen Sagu. 
"\ng;[cndc arvode till Lai.aljonsprcdikanton N. llussc·nia,; liir tjcm;L
g-i.,ring silsom amiralitetspastor. 
llifallos en af Lutsstyrelsen gjurd frarnst:illning um cxprupriatiun 
af ntark l<ir Krike udtk> fyr. 
lugcn äiHJring uf\erklagade utslaget i fråga UIU lutskapleuen 
K l::lmiths lJos1·är ang;'\cn<lo rese- ot·.h traktamontscrsilttaing till 
h1L,;liijtnantcn U. H. Stenhcrg. 

:!U l<'iirunlnas Y. A. Sl'itcnson att ntra fiinaltaro ;\ konclt<·n .'!aga. 
K. ,\. Trysen att ram ditu ;\ korvetten Freja udt l{. Tl1iirtl :oU 
,·am dito ;l logunlt'ntsfartygc~ Stucklwlm <llltlor dessa fart.'W' enligt 
generalonler 1len 18 nästlitlne Februari anbefallda cx.potlilioner. 
Förurdnaii filosu lie doktom C. G. l•'ineman att förriitla ex:uncn i 
ge<~mctri vid årets intriitlescx;unen till kong!. sjiikrigsskolan. 

:!Il. l"11llmakt fi.il' grcf1·c H. D. lii. H <llllilton att rara kommendörkaplen 
af :?.a graden 1·itl kungl. flottan. 
Dito 1\ir friherre L. ~\kcrhielm att Yara kapten ,.j,J tlito d:o. 
Dito f;·,r friherre L. R ron Stcdingk att ram löjtnant vi •l d:o ,J.,. 
Resol11tion ;l liin Jör D. L- . ~~-. Lintler, frih erre ('. C:yllcnsLierna, K. 
U . A. J'cttersl·n rwh A. L. Holnl•'·n. 
Augåendc gältlande af kr,stn:lflcn för beklädnad. som anskafl':ttH för 
1 iim pl igtigc vit l Carlskrona artillerikår. 
Viir try('kning af lJcriittclsc iiJvcr kusteskatlcrm; krig>'rifnill gar år 
JSDG amis<IS [)00 kruHur att ntg;l al lun<lcn: orsiittnings- oclt flir· 
siilj nin:.;smctlcl. 
Fi;ronlnas en tj ensternan viLl flotians ei1·ilstat :Ltt fortrar1tnde nua 
led;~mut kornmissionen f( ir gran,;kning af fiirslag till reglemente 
fiir flottan. 
En af nnderofliccrarnc rid fl otbtns sLatirm i i'ltockholm gjonl ansii. 
kan um erhållande af hyresbidrag föranlrdcr icke till n[tgon Kong!. 
J\Iaj:ts åtgärd. 
Förordnas att de i Carlskrona artillerikårs kasern befintliga arrest-
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lubl•)l'lla, hvilka iirr• att :mso s:1som rn afrlclning-nf'flotb ns statinn s 
CarlRkron:t. h'ikto, skola sl:'l nntlPr tillsyn af <·hcf,•n l'iir n'innul:i 

k<lr odt nfsps fiil' IH' I'RtJnal<' n 1 i• l k:l.ren fi ir lilldErg:lenll r :tf •·:tkta iTP;;t 
ur h ~ t l'iing· ;nTPRL. men att hc~iiinllllt'l~L\ Il i n:ldig-:1 1•1\•hd tlPn ~-;

.T:utilllri 1882, att slatiottshiikten i garnisons<Wlt•rnn till<~ idan • 
sko b i fr:lg·:t ont vrrkstiill:mllc af f:ingr]spslrnl!', sot n enligt ,;\ r:lil'
bgcn fiir lrigsnwkten skall undrrg:ls i militiirhiiklP, :ln ,P.'< s:i>•llll 
mililiirhiiklrn :"t hiig· ,·akt, iekr m:! <'gn tilliimpning' 1•~ ifriig: tvar:utdr· 
n rrrsilokalrr. 

~fars ::Ii, o\fsl:l s r n af (. o. Lilj cg'l'rn g',]t>l'll :tnsi'obn all f:l g'PilOlllg''ll \,ur' 
\id n:lgo n :l r lin t la n s torprd vcrhdiidrr. 

:-:0. Fi'• r·n·tltlll " A. \\' Hrns lri'lln atl 1:tra ~·.naltarr :l ,.!J,•fsf:trh·,gr l ])roll 

oc h K V LinrlgTP II :dl l':tr:t d:u :; l<>g<'lnPn( o:f:trlygd Fuqe11ie. 

K. Er. 97. - Vll. 

April 2. Angåendn en del anvi sningar från 18DG års besparingar å an-
slaget till flottans nybyggnad och underhål l. 
En extra läkare får anställas vid Carlskrona station under 
semestertiden innevarande år. 

3. Filosofie doktorerna B. A. Berg och C. A. Zachrisson förordnas 
till ccnsorrr vid årets inträdesexamen vid sjökrig~skolan. 

D. Flyttnings!Jjelp tillerkännes kaptenen J . G. Ekelund. 
20. Förordnande för J. Hägg att förvalta stationsbefäl!Jafvareem

betet vid flottans station i Stockholm under konteramiralen af 
Klerckers tj enst!ed ighet. 

, Förordnande för C. O. F. Ljungqvist att förvalta varfschefs
embotet vid dito dito under den tid kommendören J. Hägg be
strider stations befäl ha fvareembotet. 
Förordnande för C .. A. W. Knll och K. L. Rudberg att biträda 
vid besigtning af inträdessökande till kongl. sjökrigsskolan. 

21. Förordnande för C. G. Fineman att vara vikarierande lektor i 
fysik .m. m. under Hisåret 1897-1898 vid kong l. sjökrigsskolan. 
Förordnande för ,J. M. Pettersson att fönätta examen i natur
lära vid årets inträdesexamen till kongl. sjökrigsskolan. 

23. Angående öfvorbetalningar å anslag f ör flottan år 1896. 
Angående förvaltning och redovisning af medel för uppmätning 
af farlederna till norrländska hamnarne. 
Medaljer i silfver af 8:e storleken med insii:rift "för nit och redJio
het i rikets tJen st" få tilldelas daglönarn e vid flottans varfi Carl~
krona N:ris 123 Vesterlund. 167 Sjögren, 310 Lindqvist, 311 
Gummesson, :HO Petersson, 352 Berggren, 407 Nilsson, 427 Jo
hansson och 667 Rundqvist. 
Bifålles en af varfschefen vid flottans station i Carlskrona gjord 
framställning om beredande af tillfälle för daglönare vid varf
vet att besöka allmänna utställningen i Stockholm 1897. 
Ingen Kongl. l\faj:ts Mgärd ifråga om förrättad generalmönst
ri:lg med 'Tjusts m. fl. båtsmanskompanier. 
Anvisas 100 kronor såsom ersättning ti.Jl personalen vid sven· 
ska Högarnes fyrplats för underhållande af förbindelse med 
land. 
Angående särskild ersättning till personalen vid ~alörens fyr
för prov iantering m. m. 
Vridbam semaforer få anskaffas för signalstationerna Hufvud
skär, Ornö och Landsort. 
2:a klass sjömannen N:o 68 Lek får behålla sina aflöningsför
måner under tjen~tledighet för sjukdom. 

28. Förordnas A. F. H. Fogelberg att vara förvaltare å pansarbä
båten Göta, H. 'l'. A. 'I'ham att vara dito å dito Thule och R. 
Thörn att vara d!to å logementsfartyget Stocklwlm. 



April 30. 

" 
~l aj 4. 

7. 

" 

14. 

K. B r. D7. - VIll. 

Resolution för G. N. af Kloreker å entledigande från stations
befälhafvareembetet vid flottans station i Stockholm. 
Dito för J. A. C. Meister å entledigande från varfschefscmbetet 
vid flottans station i Carlskrona. 
Anvisas medel för tryckning m. m. af "Förslag till Handvapens
och landstigningsreglemente vid kong l. flottan. • 
Angående tillstånd för lotsstyrelsen att företaga ändringar af 
utprickningen inom r~uleå lotsförde lni:lg. 
Godkännes en, genom lotsstyrelsen verkställd utläggning af en 
klockboj utanför insegl ingsdinnan till Trelleborg. 
.Jiedgifves gravering af ett sjökort N:o 76 öfver Kri stianiafjor
den i skalan l : 100000. 
Förordnande för F. W. Lennman att vara stationsbcfälhafvare 
vid flottan s station i Stockholm. 
~ådig kungörelse angående föi·ande af flagga å statens fartyg 
och by~gnader. 
Ingeniör eller extra ingeniör, t i Il hörande i Stockholm tjenst
göraudo personal af mariuingeniörstaten, bvilkon användes för 
att biträda vid öfvervakandc af arbetena å p:msarbåten 'litaT 
och tor~edkryssaren Rjdern, får uppbära ett extra arvode af 
75 kronor i månaden. 
Till extra in geniören S. R. 'forn berg får ut.gå ett arvode af 84 
kronor i månaden för biträde vid öfvervakandot af arbetena å 
pansarbåten Oden. 
För tryckning af 500 exemplar af beskritning öfver artilleri
materiolon å fästningarne Kungsholmen och Vostra Hästhol
men anvisas ett belopp af högst 1,400 kronor. 
Resolution angåondo besvär i mål rörande allläggande af en 
vågbrytare vid Öhrvikens lastageplats. 
Angående fördelning mellan anslagen till flottan s öfningar och 
till ~jöbevi:iringons vapenöfningar m. m. af kostnaderna för 
samöfning af stam och beväring å flottan s fartyg. 
Förordnande för A. A. L. Palanr!er att tillsvir1aro vara varfs
chof vid tlottans station i Carlskrona. 
Bifalles on gjord framställning dcrom att ett fartyg finge ge
nom varr'schofens i Stockholm försorg upptacklas för att ställas 
till allmänna konst- och industriutställningens förfogande. 
~Ierlgifves vissa ändringar uti logementsfartyget Eugenies rigg. 
~lnraron J. P. Haglund erhåller för 50 års arbete i statens 

tjcnst silt\·e rmodal j af S:e storleken med in Bkr ift "för nit och 
redlighet i rikets tjonst." 
'l'ill tjcn$tgöring virl. lotsverkets utställning å allmänna konst
och industriutställningen i Stockholm f<ir beordras en fyrmä
stare och en tyrvaktare jornte ett extra biträde. 
Godkännes af lotsstyrelsen vidtagna åtgärder i fråga om ut-

il l aj 
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U . Godldimto~ af lot~~tyt'eben villtagna åtgärder i fråga om ut
läggning af åt::;killiga sjömärkon vid in~egling·~rännan till Trel
leborg. 
Fn limakt för HetT O~l'ar Carl A ugns t Prins Hcrnaclotte, grefve 
af \\'isborg, att vara kontotamiral vid kong!. flottan. 
Afsläs en af löjtnanten h Key gjord ansökning om reseun
derstöd för idkande af ~tudior i minvii~CJH1et m. m. 
Förordnande för J . A. F. Ar,.:onins att tilbvidarc vara torpC'tl-
ingcniör vid mariningPniör;:;tatPn. 1 

~1. För rL•~cmration och installering ar bctlntlig illuminationsmate
riel till en l:a Ida~~ pan~arbåt, i:'Olll skall afgå till England 
mPtl anledning af H . .:\!. Drottnin;L; Victoria~ regcringsjubiloum, 
anvi~as /:JO kronor. 
Förordnamle för C. G. W. Bretzncr att vara chef för marin
förvaltning ens intolll1cntat'delning. 
J•;tt af marinförvaltningen afgifvet förslag till sekreterarebo
fattn in gen hos varfschcfen i Stockholm vio:a~ <i ter till marinför
valtningen för förn:>·atl pröfning. 
Så~om gratifikation för utarbetande af handvapens- och land
~tigningscxerci~roglomonte för Jwngl. rtottan anvisas 150 kt'o
nor till hvardora af kaptonen C. L. A . .'llnnthe ~amt löjtnan
terna l. ;.;'ordonfelt och G. R. Colsing. 
En af lotsstyrelsen gjortl frarnsUUining om an~lag för ansHit· 
!ande af bitriide vid materialförvaltaregöromålen hos StFelsen 
föranlei!Pr icke till n:ig;on K,mgl. ~laj:ts åtg~ird. 
.\ledgifyc;; anorr1nam1o af telefon till lotskontoret å Smögen. 
Till C'xtra tjon ,;tgöring· vid tlottans ~tation i Stockholm få npp
fol'llm,.: ytterligare en del a r :\forrlanrb :l:o ~amt Bohus :l:a 

båt~manskom pan i. 
'l'vå sjömän af l :a och u n ar :):c !dass fä umler tjon~tlodigbot för 
sjublom bibehålla sina aflöningsförmåner. 

:u. Antagningsbevis för C:. A. Stnart att vara amanuens i l3jöför
svarsdepartomcn t et. 

2R. AngåC'nde reglering af utgiftet·na under riksstatcn~ femte huf· 
vnrltitel för åt· 11"\!JS. 
~lodgif\·os tryckning· i 500 exemplar af tillagg till lärobok om 
de för rlottan fast~tällda torpeder m. m. 
Lot~vcrkots ångfartyg "Rc~e rY :\:o l·' får under vis~a Yillkor 
utlånas till svenska segelsällskapet. 
Undcrofticoron af 2:a graden J. A. Brttt'lJUini får under tjcn~t
leclighet för sjnkdom bibehålla sina aflöningsförmåner oaf

kortadC'. 
'l'iotnson kronor fr:ln invalidfondon fä anviindas till unelerstöd 
åt afskC'dade per~o1wr, som tillhört flottan . 
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Förordnande för A. F. H. Fogclbcrg att var·a förvaltare å pan
~arbåtcn Göta. 
Förordnande för· C. A. :Yl. Hj ni h ammar att vara eho f för tij ö
krigshögskolan. 
Anvisas i ett fiir allt GllO kronor· såsom cr·sättning åt elen mili
tiirllikare, som lwmmender'ls ;ctt deltaga i on medicinsk kon
gress i :\loskwa år 1SD7. 
Angående am·iindande ar bohållning·arna å vissa anslag uneler 
r>:O hufvudtitoln år 18!)(i lll. m. 
Angående lotsYorkots ställning vid utgången af år lSDG. 
:\ledgifves anm·clnanrle af telefon till lot~kontorot och lotsupp
passningsrummet i .i\falmö. 
lngen <'ttglirtl i fråga om verk~ti:i.lld generalmön~tring med man
skap nr Blekings 2:a, 3:o och 4:e samt Gotlan!l~ l:a och 2:a 
Mvonsom Östergötlands kompanier. 
fngen Mgiird beträffande en af uncloroftieerare vid flottans 
st-ation i Cal'lskrona gjord anBökan om inqvartel'ingsbidrag. 
Kaptenen G. H. Björl<man tillerlzännes flJ ttningsbidrag. 
Resolution angåentlo intressenternos i roten "\f:o 1::\0 vid. Norrlands 
:l:e båtsmanskompani nntlerclåniga besvär i fråga om båtsman
nens . skilj ande från tjenston. 

11. .Förordnande för ,J. Joachims:<on, G. A. Stnart och E. Silfver
~värd att under semestertiden bestrida kans l iselcroterarebe· 
fatt n i ng. 
Hosolution för .J. W. L Sidner å ontled i gan do från inspektörs
befattningen vid navigationssl,olorna i riket. 
Angående v issa siikorhetsanordningae för ~jöfarten i Kal
marsnnd. 
A. G. Dahlberg får vinna inträde vitl navigation~skolan i 
:\fal mö. 
l~tt belopp ar :)IIJ kronor får ntgit till fFmii~taron J. A. H· 
iLterberg tör vistelse vid sanatorium. 
l~n extra läkare fftr förordnas v id flottan,; ,;tation i Stockholm 
under l:o bataljonsläkaren f(. L. Hudbe1'g' ~.iökommencler ing . 

Ro,;olution a J,imhamn s aktiebolags unrlertlåniga besvär i fråga 
om utslittantlo ;.tf vi~f'a sjömärken i norrlö;;tm inloppsrännan 
till Limhamn. 

18. Öppet brof på afslwd för vice amiealen C. 1'. Virgin. 
l<'örordnanrlo för lcapten C A. h Cbristen~on att vara inspek
tör för naviga tion sslcolormt i riket. 
fi'ör tryckning af uppgjonlt föeslag ti ll reglon1ente för knstsig
nalvlisonclet anvisas 45U kronor. 
Angåondo pensionering af gomenskapen vid Ca!'lskrona artil
ler ikål' . 

.J uni 

.Juli 
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Afslits on af kaptenlöjtnanten J. Liviju m. t\. gjord ansökan 
om befrielse från el'läggando af pen~ionsafgifter. 
Hesolution ang<lemle tillstånd fiir svonsl{a segelsällskapet att å 
sina far·t:)g samt ä sällskapets klubbhus föm örlogsflagga. 
En ingcniör vicl nuttiningeniöt'.-<taten får beor!lea~ att afresa 
till Lonelon för besio·tninu· af åncrpannol' 
r~äraron vid naviga~onsskolan i 

0

:\[almij ·m. m. A. V. Lundgren 
orh(tller· vid afskedstagalHlet {br·lig pension till belopp af 1,50(} 
kr'Ol!M. 

För· fol"t~ättning af uppren,:;ningsatbeten i [<'lintrännan anvisas 
1,000 kronor. 
Cilof~1i.ngtartyget !itock/wlm får mot vissa villkor utlånas i och föt· 
do internationella kappseglingar', ~om nn!ler tirlen 8-13 instnn
<lantle .Juli komma att anordnas af svon~ka segelsällskapet. 
Afslås en af Ridtlarhusdiroktioncn gjonl ansökan att å ridrlae
htrsot föra örlogsflagga. 
Uesolntion ang<\oncle nmhmlåniga hosvär· i feåga om tillst{tnrl 
att få utlägga f_yra bojar ntanföJ' Ystad.,:; hamn. 
Om nitrlegåfvur till afskedall o poesoncr, som t illhört flottans 
kMor. 

1. :\{erlgifvos ntstriiekning ar titlon fiir civilingoniöron H. J. Nils
sons rörordnande att tjonstgöra såsom extra ingoniör. 
Flag·gnndorufticoren 2 C. T. Hylander f<"tr efter afskodstagandet 
bibehåll<ts vid en uppbör·dsmannabefattning vid flottans station 
i C'arlskr·ona. 
Till förordrarl torpetEngeniör t i l lerkännes löjtnant;; värdighet. 

:.!. Föronlnando för S. F. Lagerholm att vara fiirvaltare å kor·
vE'tten FrPjr1. 

12. Ang·[tellllo fördelning al' extra anslaget till anskaffning af kano
net· i rrsorv för t\ottans fartyg. 

Hl. 'Pill komn;endören ,J. C. Ostorman fiir· hans npprlrag att vara 
kommis;arie vi d. flottans lttstlillning i Stockholm innevarande 
å1· anvisas +25 kt•onor Rcl öre 
Angåonde bergarelön fur ntaf korvetton Frryn till Carlskrona 
in bog~eeaclt fartyg. 
l<'örcskril.vos att innehafvaro af l:c bataljonsläkarebeställning 
vill kong!. ttottan eller· Carbkrona artillerikår', som för
tlyttas till bataljonsläkarebefattning vitl armcen, skall, i oeh 
för' or lu'tllantlc af tlen i nålliga brefvet den lO \faj 18!J:3 för de 
till tjcnsto<"tlrlorn ältbte bataljonsläkar-no vid ar·meon bestämda 
högTo attöning äfvensom af kaptens värtlighet, ega riikna sig till
godo rlen tid, han varit anstiillcl .5åsorn ordinarie bataljonsläkare 
vid kong!. flottan eller Carbkrona artillerikär. 

2:3. A nhc"tonde öfverlåbndo å ear-Iskrona stad af kronans vatten-
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ledning rlt•rötärl o~ jomtr deriill hörandL· Yattonfa ll, fa~tighcter 
och byggna der m. m. 

2:1. Angående vis:;a arbeten för bercdancl e af ökad Yattentill
gång för Carlskt·ona ~ tad. 

Meddelas till~t<"mcl att till en båtbesiittning utrlola ett af H. i\l:t 
Belgiernas konung skiinkt penningabelopp af JOO kronor. 

:30. 1\lcrlgifvos föl'längdt upplåtande af on flottan :; ka~rm till in· 
qYartering af arbetare från lanrbortcn nncter nt:;tlillningen i 
Stockholm lf'!JT. 
Till anorrlnandc af olektri :;k belysning il l :a klass pau:;arbå
batal'llo 7/tule O(' h OdeJI anvi:;as rtt bolopp af hög:;t :3,-±00 kr. 
l fl n pN~on vid mariningeniörRtatcn får beorrl!·as att afro~a till 
England för att inbomta kiinnedom om kun:;trnktion af UTI

dervattenstuber m. m. 
Medelclas till stånd att bland Srenskswuls besättning utdela CJJ 

af öf\·eringeniuren S. A. Anclr6e :-kiinkt penninge~umma af ..J.25 
kronor. 

G. En extra läkare få t' anställas Yid flottan :; ~tation .i C'arbkrona 
till dc:;~ on ledig l:e bataljonsläkaretj em;t rlorstätl os blofve tillsatt. 
Angående förrlelning- af extra anslaget till minväsendet för 
är 1H9R. 
Till be;;:tr.idam1e af vb~a utgifter för en af kaptenen H. G. 
'vY. Wrangel utarbetad Jiirobok i navigation m. m. anYisas t ill
hopa 1,410 kronol". 
Kaptenen C. E. L" l fl' får företaga en u tri k e~ re~ a för att in· 
hemta käJJn edom om förbättringar af kompa~~er m. 111. 

Ang<'tende antagning ar skepp~go~;; ar . 

26. För ben•dande af ökadt utrymme för marinförYaltningen får 
förhHas två rum i lif'fiir~iilnings aktiebolaget 'l' hul es lm~ vi d Hid
dart~u~torgct pii. ett års tid för en hyresumma af 100 kl-onor. 
Plaggnndoroftieeron C. Nil sson får efter af"'kccl~taganclet bibe
hålla~ Yitl en uppburd:omansbofattning vid flottan:;: Yarf i C'arls
krona . 
Löjmanton l. 1\orclenfelt bevilja ~ stipendium fur att be\·bta uf· 
ningarne Yid ita lil·n~l;a flottan;; skjnt~kola i Spl'Zia. 

J\ . lJr. \J l. - Xll l. 

~··J'ti'JIIlll' r 1. l:'Corunlnas, att •len. sum tjcthtg; ·,r siLom statinn,;\Jcfcilhaf,·arcvid 
liottans station i Carlskrona, ,;kall, om han oj cir H;1 ggman , un 
der den tid ban utuf,·ar stationsbdiilllaf,·;ucbdattningcn, inne · 
haf,·a rang lika mccl konteramiral. 

,. 

" 

X'" kunn·örelse i frtl.ra om ant:wnitw af man skap ,-id H"ttans 
~,ii"i nmnsl:1.r med högst 3 ilrS tj en~etid m. m. 
Fullmakt för G. E. Dillring att n1l'a sekret•;rare hu.; Yarfs,·hefen 
l"ill flottans station i Storokholm . 
}\',ronlnando för G. af Klint o..! I H. J. B. ( !ulda att ,·am leda
möter af en ncimml fijr afgif1·ande af ntlåtan,lc angående löjtnan· 
ten H. O. <Xyldcns behörighet till af honom sökt tirarebefattning 
i nal"igation m. Il. iimncn l' id sjiikrigsskolan. 
Knt• tencn, lrih. J. A. ,._ DiilJCll mr beorclr<lS ntt kontrollera t ill
I"E'rkning· af ett lws Skånska Bnmnllskrutsfahriksakticbolagct hc
stiilidt parti bomullskrut. 
J[cdgifl·cs att utö[\or 1let förut J, csbm<la antalet, 10, ytterligare 
tre ynglingar !llå inm' raramlc hiist antaga8 till kn•lctter Yi.l sjö· 
krig·sskolan . 

, . Bc;;tiimmes att rid nu lörcs tåeiHle antagningstillfiillo mJ l" il l Carls
krona station nntag<1 S 17~ or·h 1·i1 l Stockholnlf, st:Ition 100 skepps-
,!.!·ussar. 

1\Ie<lclelas tillstån1l för ka1letten X:o 'l l Jakobsson att altiggn. sjö-
u f l i •·er.sexamen. 

l U. J)ijtnant C. G. Wahlberg erhåller 
k•~n mc•l inskrift ,,f.jr heriimliga 
Tiid1lning af menniskolif. 

me(htlj cn i g'lltl af 3:o storle
gerningar• me•l anle1lning ,1f 

2\Icdgifves l"issa iin•lringar af bestyckningen å pansnrbåtcn ·Oden~. 
Tillst,lnd methlolas kapten E. llh,ckcl att för tiden från O(' h med 
den l Oktober 1897 till don l April 1898 utan siirskild ersätt-
ning fii elisponera en bosta(lslägcnhet å Skeppsholm"cn. . 
Lektorn vid f:ljökrigHskobn m. m. H. R. Hnlt erhall cr tJonstle
clighct under niistkommande liis<lr. 

Iii. F11llmakt för A. F. Bergman 1·on Schinkcl att ,·ar<l kapb~n 1·i1l 
( 'nrlskromt Artillerikår. 

" 

Rrsnlntion ;1 ]ijn för kaptenen ,.j,] Dito K. R T. Kruse . 
]:';·,rorlln<Hi kommomWrkuptcncn C. A. ~I. Hjulhammar ntt efter 
krommPndiiron A. A. J. l'alan1ler vam ledamot i kommitt.'·en fiir 
utrc1lning af Hottans 1wnsiun sh ssas grati;tlfon•1s shillning . 
)[rdg·if\"cs siirskild t ter·ken ,t flagg-a, som hi .ssas ;r sh1tens jem
\·itp;~hyggnadcr. 

En ,,f Lamlthntksstyrclscn gjord framstii llning om siir. kildt ter·.
k~' n i liagg<I, som fiires it statens li skerifiirvaltniug tilllturanrlc fartyg 
ud1 hyggna•lrr, l"til'<lnl e,l r r ick,, till n;tgon Kong!. l\Iaj:ts iHgii rd. 
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Ser1tcmh. Hi. J:u ar l>irektiunen ;·,fver .Kong-J. Gyrnnastisb Cuntralinstitntc 
gjOr1l framstiillr~ing om r;ttt att anvi1nda iirlflg,;flagga afslås. 

, Bifall till en af Poststyrelsen gjord fram ställning 0111 s;irsl;iltlt tct·
kcn i flngga. so111 Hi res i postverkets fartyg oe:h byggnader m. m. 

" 

" 

" 

" 

" 
,. 

" 

" 

" 

" 
Oktober 

~3. 1\rllmakt fur J. A. C .:\Ieister att rara konteramiral ri1l Kon!.!·l. 

" 

l. 

Flottan. 
c 

1\fskctl med pension fur kouteramiralen JU. m. J. A. C. ::\Icister. 
Fnllmakt fi.:,r C. :.Il. Jngclman :1tt ,·ara kommetlllur vid 1\:fln"l. flottan. 
Dito fi.:,r E. U. 1\I. Sr·lmle att ,·ara komm enclörlmpten :1f {a graclen 
vitl ditu. 
Dito fiir O. J~. J; cr ·kman att n1ra kon1mencli·,rkapten af ::!::1 ditt• 
l"itl tlito. 
Dito fiir H. A . .:\1. Enestri·,m att ,·ara bpten vill <lit,J. 
Dito f;·,r J. O. Wallenberg att ~<lra löjtn:1nt vi'l dito. 
Resolution å lijn för A. ) .. . L. Palamler, l!. Carlstetlt, grehe H.]). 
l\1. Hamilton, (J . H. J.irlbctk. friherre T, Akcrhiclm uch friherre L. 
lt. Hill :::itetlingk. 
Öppet brcf ]'U nnclcrlöjtnants namn, hetler ol'11 1·iinlighet för flagg· 
unelerofficeren L. D. A. Pettersson. 
Flaggnn<ler<>fficeren F. _-\., Carlsson erhåller Jnctlalj i gnlrl af ::i:t~ 
storleken »fiir nit ot·h rctllighet j rikets tjcnst•. 
Ditn J. Thunl,erg rrhitller dito tlito dito. 
Bi fall till gj ord fram stiill n i ng om sj u umlcri1rig;1 ycglingars anta. 
g;mdc till skcppsgosoar. 
Lotsl;aptencn C. A. R. l"lncr crhmcr s\iH tjc•m;tJctlighct under ett 
år från och mctl tlen l niistkomnwnde Oktober. 
Föronlnamlo fij r frihene J~. G. C. Sparre att nndcr niimn1la hl 
uppehålla Liners befattning. 
Ang. sii rski ltla siikcrheb;ltgilnler fi.,r angöring af Trelleborgs hamn 
UIHler tjocka 
Ber ilja s llctrleg:J 1\·or till afskcdatle personer, som tillhört fluttan, 
kårPr. 
l'iirurdnantle !lir H. O. F. (;_yll],:n att 1·ara liirarc i :w,·igati••H ,-ill 
~ji.ikrigs~kolan. 

Dito fiir 1-l. .J. U. t:nltla att ,-ara dito i gymnastik ul·h 1apcnfl",ring 
rid tlitu. 
Dito !lir J. A. Helin ntt bestrida liirarellcfat tningcn i miniii m 
ri1l •lito. 
Il i to fur K. Hagman att t tilller lektor ] f. It. Hult l,cnljad tjt·nst
lctligh ct ll]lpchålla dennes befattning. 
Dito J\jr P . A. l'ogelberg att ltntler lektor C. C. Holmgren hevilja<l 
dito uppehålla rlennes dito. 
Kommemlvrkaptcn O. Bed< n w n f;\ r beordras att afreo<a tilll~nglanrl 
flir att ;·,fren-aka tilherl;ning af kalJ!ar. 

{)ktoLcr J. 
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l·:n 11lum tj8no<t ,·,uamle un•kr(lflir·cr får :lllstiilla., s:lsom J,itriirln 
J,eldätln:~cl sF··rråt!et 1·i•l !lottans statir,n i Carlskrona. 
'l\:-1 extra liir:uo fil ano<tii!la;; ,-je] JW 1 igationsskolan i Ui"•tel•urg. 
J:n tlito Cu· anstiilla,; yj,l dito i Kalmar. 
Ett heh,pp af hidlnJHlra J.:ronor, sum retlaren for po,tång·:m·n Re.1· 
skiinlit un,]crbefcil vitl Yarfvct i Car];;kruna f;·,r ångarens rCJ>araticlii, 
får I'JIInttaga s o..I1 utdelas bland niimmla under],cflil. 
Cirilingeniurcn H. J. ;\ilssons förunlnanclc "~som mariningcnii"•r f:lr 
Htstriie:bo< till tlcn 1 Ukto\Jer lt:lDS. 
Ett af l1ammlirelitiunen i Söderhamn till mansh11'et [i 'jijmcitningti
fartygct Falken sLi nkt penningcLL•lupp af 3 kr.]Jr n;:m får emuttaga:,. 
Kommemliircn A. A. L. Palanrlcr crh:'lller i H:·ttnings],j,Jrag· sex 
l111111lra h·onor. 
Hrsolution :1 ],c:;riir i fr{igcl 1llll ut::oiiitamle af ri,;;a .,ji;miirkcn i 
nonli"•stra inlr•ppsrcinnan till J,imlwmn. 
p[;ronJnantJe för C:. :Björling· att yara l·t·!lf;IIJ" ,.j,] kr•l1ll>lcttL' rings-

'e:\:llllen i sjukrigsskolan. 
Ang;\vmlc :111h1gning af Jll;nHkip ri1l linttan;; sji",nwm,kiJr med tre 
års tjenstctirl. 
8jölwnuncmll'rmlt 1n:msb l' skall hi ra rn;·,,,]Jaml med Jintyg·ets 
namn. 
Ang·~en(IL' j;·,rrJelning mellan Lirarne ,·jr] sji"·kri .~·;;okolan af tt<rmint.
afgiftema 1·icl skolan. 
Löjtnanten U. E J,_yiJcck crhidlcr tln<lerstl·,t] f.jr idkanrlc ai ~pr[Jk
stmlier i l:ysslaml. 
AngJ e:lLle disposition af en lJostarlsliigenlict i1 1-lkepp;;liolmen i :::itockholm. 
Löjtnanten A. Meister erh irl lcr ftytt.ning·sl>itlr:Ig· mctl l :?0 kronr1r. 
ExpPditionst"lJCtcn C. J. A. Wnll od1 koHmwrser:'Llrt friherre H. 
R c-hlJimlcr crh~lla npptlrag· att föret:rga n'vi;;ion ;1f reglemente· fiir 
JW1i gc1tiuns.<kolonw 1len U Jnni 1890 m. m. 
:Fullmalit r;·,r J. ~l. Xil l">on att 1·:1ra förste hatalj"nsliibn' vit! Ht,t
Llns stat ion i Carlskruna. 
:Kommcnrlön'n C. ;u. lng·clman bc,iljas tJ_,ttning,l,j,Jrng med GOO 
kronor. 
rt··r untlcni sningskurs i rysl:~ spr[ikct Jiir llutt:IJ•s stalJsoffi,·er:ll"l' 
alll·isas 900 kmnnr. 
Fr1llmakt flir R ,l. LtriHllJorg. K. E. Ljtmglmg. C. F. 'JlrraliJJ. :N. 
.1. );"rman , <:. A. C. Brums, ]1. X. Ring,p-ist, O . . l. Dyberg, A. S. 
S. Carls.<on, l. A. R1t11L;r or-h C. A. Bicl :1tt Yara TCi'Cl"l"llllllerllojt
nanter rit! ll otta n . 
. Angående lobrerkcts i"of\·ertag·an<le af siif:crhets:msta ltcrn:~ t<··r bji> 
fartcn :1 tie genom ( iita kanal J;örcnarl,• sj\"•ar. 
Katl l·ttcn y jr] sji"·kriwshbn J .. \. 8. J.agcrst ri ·· m. ·' "m unclt•r tjl'nste
uti··fnin!!· sbtbb<, Hr tillo<Yir.lare f\ilja llllll rnisnin.!!·en rid ,;kol:ln. 
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FHllmakt l"ör J<:. S. K. l)eyr"'' att ,·,tr;t 1·in• an\ir;tl l"id Kongl. flr .ttan. 
Dito for C. A. L. Chri strnsun att ,·ara kommt•n<hrbptcn af 2:~ 
graden i liottan. 
Faststiillcs ritningar till <'n :!:a Idas;; torpedh;lt. 
Angåonde fönleJning af maskinistu!llleroffieeramo ,.i, l tiottanc; st;v .onur. 
l<'yrmkistarne C. :\I .. -\.lm <Jch A. 1·: Ho!m erltå!Ja hmrdcm guld
mcda lj af .:i:tr st.>rlekcn ;;amt utiisterlot;;arne ( :. C'. Snnclström, A. 
Lindbiick otit .T. l·' \Yahlst ri·,m samt fn,·~ktamc A P. Petersson 
och H Xtls:;on, ltqnlera si]fl"ennetlalj ·ar 8:dt• storleken, >:untlige 
för ni: oc-h retlligltct i kronans tjenst . 
Till an;;kaffande af s1·iinl;;me•laljer :u11· i·'<l."l :2-±t krunur -U öre. 
]!Jyttningsbidrag 1":1 utgii till kommrn,lören V. W. J,cnnman, kap
tenerna J. E. WikkP "eh friht•t-rc .T. A. mn .!liilwn samt löjtnanten 
H~~ . 
Fnllmakt Iii r c. n. H:Lf,lri"•tll, ( ). H. I"Oil J:'il•andt, H. o. Uliot, 
friherre B. K. Palm>ticrna, K Puppiu>, S. H. ::lut11lin o<·h If. \Ycm
stedt att mra nn<lerli.,jtnanter yj<[ Kongl. flottan. 

Fullmakt flir P. A. H. Jncolh;son odt 1 '~. Edrlf,•lt att ,·am under
löjtnanter ·i 1\:•lllgl. Jlottans rrsen. 
Två extra liirare f:i anshilla> vi<l ll;tl·ig·atiunsskul:tn i ::ltocklwlm. 
En IIIHlcroffil"Cr>korpral f:lr bcunlras till J1<Jfom; li1r ;\tt inhemta 
prakti:;lm k1tnskapor ud1 erf"arcnhPt i till llnoler,iikning af kanomcr 
uch projektiler hörande arlJetcn. 
nodkännes en af lots:;tyrebcn vidtagen :ltg·iinl ri"•randc anskafl"andP 
af en klod,boj för '.l'relloborg., hamn. 
Ang;lendc r:-·llande af vakanser vi<l sji"•lllan,;kårctt. 
Beriittelsc iifvcr forrättade gcncralmönstri ng·ar med manskap ti!J]l;",. 
rantle Hottans stations i Stol"kholm håtsmanh:lll mrankdcr icke till 
nilgon kongl . .Maj:t;; ;}tgiird. 
Bn af 111;\n sknp 1·id ~iidra Hallands b;ltstll<tJJ.-;k"'npani gjord :~nsii
knn om hemlof r; ·,ranledcr il"kC till någon Kon g]. :\Iaj:t;; :ltgiir<l. 
J,;·,jtnantl'n (l J'ngcr Prhåll• 'r il.dtn;ng·shi•lr~g· mrd 120 kronor. 

" 

5. 

11. 
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Fullmakt för C' . K Sm ith att vara komnwndör vid kong!. flottan. 
D:o för J. vV. L. Sidner att vam kommendörkapten af 1:a 
graden Yicl rl: o. 
D:o f•,r C'. L. A. :\lnntho. att vara kommendörkapten af 2:a 
graden Yitl r1:o. 
D:o f0r N. S. 'l'. Ankarerona att \'ara kapton virl cl:o. 
U :o för G. Ekclnncl att vara löjtnant vid rl:o. 
Resolntion å lön för konteramit'alen m. m .. J.(;. 1~. Christerson. 
D:o å lön för l'. :\J. lngolman, 1•:. O. :\l. Sehalc, O. L. Beckman. 
grof\·o L. P. Hamilton, H. A. :\1. Rne~tröm, ,). O. ·wallenberg 
och friherre E. K. Palm~ticrna. 
Angåc111lc dispo~ition af on tlaggma.ns lön. 
Konteramiralen m. m. U . N. af Kloreker eehåller afskocl mod 
prn~ion. 

Fastställas ritningarna till en l:a klass pansarbåt. 
D:o il:o till on l:a klass torpedbåt. 
D:o el: o t i Il on torped kryssaec. 
En extra läkare får under vakans anställas till tjenstgöring 
vid l'arlskrona adillerikåt'. 
Anvi~as erforderliga medel till tryckning af utarbotatlt för:;lag· 
till reglemente för flottan, :Z:a delen. 
AnYi~as af lot~vcrkots modet 7'2 kronor såsom ersättning till 
ett extra fyrbitrfido för tjonstgöi'ing vid Gran~ fyrplats. 
Föronlnamle för P. W. Pettm·sson att nnde.r lotskaptenen C. F. 
Asker från och ml'il den G November 1807 till ;o;amma års slut 
beviljad tjonstlellighet uppehålla Askers Jot~kaptcns-befattning. 
Kaptenerna vtd Kong l. flottan N. E. A nder~son och H. J. B. 
Guida förordnas att vara ledamöter i nämn<l för pröfning af 
kaptenen J. A. Helins behörighet t ill befattning såsom lärare 
i minlära vid Sjöhig·sskolan. 
Angående anordnanrlo af en sig nabtation å lotsverkets område 
å Brcmö. 
Anvisas 2GO kronor 42 öre föt· för~tärkning i arbetskrafter å 
Carbkrona station~ räkonskapskontor. 
Angående återuppförande af dc i anledning af allmänna konst
och inclnstrintställningen i Stockholm 1807 l"ifna byggnader {t 

Galervarfvet m. m. 
2:a klass sjömannen vid G:e matroskompaniet N:o 640 Ljung
berg får beredas afokerl frrtn tjcnsten. 

15. Förordnas J. A. Helin att vara lärare i minlära vid sjökrigs
skolan. 

19. En till Vetenskapsakademien år 188-± öfvorlemnacl donation å 
15 000 luonor s\{all afstat8kont,n·et förvaltas samt användas til l 
an,ordnancle af förolä snimrar i astronomi vid sjökrigshögskolan . 
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:21i . Fullmakt för C'. (i. \V. Brctzncr att vara kommondör vid Kong L 
tlottan. 
D:o för T. C . . ~. Sandström att Yara kummenclörkapten af l:a 
~rad en vid d:o. 
D:o för H. G. af Sillen att vara kommendörkapton af 2:a gm
don vid 1l:o . 
D:o för grofvo K A. l'o ö~o tttt vara kapten viii d:o. 
D:o för C. H . .-\.kormark att nm1 löjtnant virl d:o. 
Ro;;olution å lön för C. E. Smith, J. W. h Sidnor, C. l1. A. 
:\!nntho, C. C. En~~tröm, N. S. ·r. Ankarcrona, G. Ekelund samt 
K Poppins. 
Fnl!makt fö1· ~. Hn~scnin~ att vara amiralitot;:pftstor vid ami· 
ra l itotsförsaml in ge Il i Carlsl;:rona. 
Resolution angående i fråg<tBatr förklaring af sta1lganclot i ~ l 
morn. ±a) i nåd. föt'Ol'llningcn angåcncle lobverka t. 
Fastställas stat fi.ii' Sjökartcvc i'ket för är 18!J8. 
Angåenrle omarbetande af t·oglemontot föt' naYigationsskoloma. 

· '· 'f i Il lwnuni~sionon fät' mi n väsond.ot an \' i8as ytter l igaro l 0,000 
kronor fö1· fol't~att an~tällaiHlo af försök i en del lill mim·ii· 
sentlct ltöranclo fn'~go 1·. 

Ang<\ende beloppet af skjut~kostnadser~ättn in[!· åt vissa lJttt;:
manskom panichcfoi'. 
L:nder fö!'onlnantlo för fyrmibtaren J. IV. Ripa att bo~trida 
lot.slöjtnantsbofattningen å Gotland erlt{dlor H.ipas vikarie, för· 
utom do för tjenston af~ccl<le tjen~tgöring~ponningarno, ett ar
Yode af SUO kronor å rli gen. 
Regi stratom i Sjöfi.irsvai'Silepartementet B. Halumn erhåller ett 
första <ililer~tiliUgg. 

lO. Vastställas stator för Kong l. flottans ~jömansldn· att giilla under 
år 189t:i m. m. 
Bestilmmo~ fördelning af 1898 år~ anslag till tlottans nybygg· 
nad och llll<lerhltll m. m. 
Uijtnanten A. H. af Poter~en~ erhåller dt flyttningsbidrag af 
J:20 kronor. 
För täf1ingsritnin gar t ill ny amimlitetsi{yrka i Carlskrona an· 
Yisa,; 5,000 luonor. 
Fullmakter för 1~. Lindberg, grofvo A. F. Posse, A. K Amund· 
son, G. A. l:'oto r~on , ~ .. J. C'. Eckor~tl'öm och H. K G. Lind
berg att vara unrle l'löjtnant2r Yid Carlskrona artillerikår. 
Resolution an:,n"1cnrlo bcs1·är i fråga om s k:ylilif[bct för rotohål
lan•n fiir roten ~:o !:):) Hedlund Yi1l Nol'l'lands :l:e båtsmans· 
komvan i att \'C'I'kstiilla höstplöjning och trö>:kning vi1l rotetorpet. 

K. Br. !J7. - Xl:\. 

Jiec . lCI. Resolution angåondo besvär i fråga om skyldighet för intros-
~onterna i roten N:o 130 Olsson vid Nonlands 3:e båt~mans· 
kompani att verkställa tröskning vi1l rotetorpet. 
Resolution ang{temle bcsYär i fråga om uppföraJHle af nytt bo· 
ningshus å torpet till roten :if:o 52 Kältberg Yicl Norrlands l:a 
båtsluanskompani. 
Resolution angående besYär i fråga om uppfi.ira:Hlo af åbygg
nader å torpet till roten ~:o 172 Englund vid Norrlands 4:e 
båtsmanskompa11i. 
Resolution angående besvär i fråga om vedbränsle åt båtsman
nen för roten )\:o 181 Nordand vi1l ~orrlands 8:o båt~mans· 
kompani. 

17. Förordnande för F. \Y. Pettersson att uppehålla lotskaptens
och chefsbefattningen inom ~ol'rköpings lotsfördelning uneler 
ordinarie innehafvarens tdcnstlodighet. 
Sekrotoraren ho,; kommittcon för afgifvamle M förslag till om
bildning af lotsstyrelsen m. m. erhållet' ett arvotlo af 1,500 l{l'onor. 
'l'iden för antagning af manskap vid flottans sjömanskår mecl 
hög~t tre års tjonsteticl får ut~triickas till don l Februari lö!J8. 
Anvisas 365 kronor såsom ersiittning för underhållet af Carls
krona artillerikårs manskap å Espc:;k:är och Oscarsvärn. 
i\Iocl anledning af direktöron Yid mariningeniörstaten J. 'rh . 
Pihlgrens utnämning till kommorseråd föronlnas grofve B. H. A. 
:\!örner att uneler ticlon från orh med l Januari till don l Juli 
1898 uppehålla Pihlgrens cliroktöesbefattning, och förordnas A 
11. A. Yon Eckermann att uppehålla :\Iörners, T. G. l'iystedt von 
Eckormanns och H. J. Nilsson ~yste<lts befattning vid nämnda 
stat. 
Löjtnai1ten grefve R Cronstcdt erb{Iller i 11yttningsbi<lmg 120 
kronor. 
l.•'aststlillas stator för lotsstyrelsen att giilla för <ir 1898. 
Bifalles en af viit'npligtigo R. Hansson gjord underdånig an:;ö
kan om återfående af för utevaro fdm vapenöfning erlag<la 
böter, 260 kronor. 
Förordnande för ,J. Joacllimsson att bestrida en lmnslisokretc· 
rarebefattning i Sjöförsvarsdepartementet f1·ån och med elen l[) 

-31 Decomber 1897 . 
22. Fullmakt för P. H. Huitfolt att Yara löjtnant vid Kongl.11ottaiL 

Resolution {L lön för C. H. Akormark och S . B. Snndin. 
För beredning af särs k i ldt ät'oncle beviljas byråchefen hos lots
styre lsen A. Granlund paetiol tjonstledighet uneler en månad, 
och förordnas A. Sjöberg till vikarie. 

81. J<'ör nppförancle af en paviljong för undersökningar af kompas-
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ser och kompen~ation~magneter anvisas ett belopp af högst 
3,000 kronor. 

:H. Flottans stabc< bibliotekarie erhåller såsom gratifikation för år 
1897 tnihundra kronor. 
Angående siirski lil erslittning t ill maskinistunderofliccren C. P. 
vV. Sundsteclt under lwmmenclering till Lindbergs mekaniska 
verkstad. 
Anvisas Ptt belopp af :\,9GO kronor från im-a liclhu"fonclen till 
nållcgiiJYor M afskeclacle personer, som tillhört rtottans kårer. 

Ctdra!! nr General-order oth Emhrtssl;:rifyelser utgångna 

från J{ongl. Sjöförsrars!lepartementets l;:ommando

expeditiou l
0

lr 1HH7. 

,fan. 4. :2 <i . O. - Kapten A. J<:btröm "k::lll i egen~kap af marin
attarh(J Yid Kong!. :\!aj:ts lw, kirkning i S:t J'etor,bur!f afrosa 
till ~a!lcla stad. ' 
:; G. ~0. - ÖfyerkomnH'nchwten i Carlskrona må, vid utarbe
taneJet af anbefallda mohili~Prin g>'planer för eartskronas försät
tande i försvar~tillståncl, för upplysningars orluillande rörande 
etc trnppafdelningar af armc•cn, hvilka vid mobili serings- och 
krig~tillfällcn skola ntgöra <'arbkrona besättning, vända sig 
direkt till chefen föl' l:a armefördelningen. 

4. -l <i. O. - Hcsen·uJHlrrliijtnant F. O. Dahlgren må till niist
kommandn är uppskjuta genomg<'tondo af den genom generalorcler 
:\ :o lfi !len 20 1-'<'hrual"i 11-'H4 föreskrirna för~ta repetition~
km·srn. 

G. «. <1. -- Don gcnum generalonler ~:o 7:l(i den 2L December 
1802 anl.Jefall!la kommi:'~ io:1 ~ kall ;;ammanträda 'ri , dagcn den 
~(i inneYaranclc .lnnuari kl. 1:2 midda!!en i Kong l. :\!arinfiirvalt
nim.:cn;: hu;;. 

~>. l r<. O. - 'l'orpedbåtrn X:o ~.'i skall nppliiggas. 
l:!. lfJ <~. O. - Kapten Il . l". \·. Linder skall den lt:i inne\·arande 

,rannari instiilla sig vicl Linclholmcns verkstad i Göteborg för 
att ,.: amr{Hla merl iifverclircktiirrn vid mariningeniörstaten om 
clc anordningar ombonl it torpedkryssaren Omen, s<'tvlil i 
af~rPnde pä inrcdningr n ~om i Jfrigt, hvilka Lll' yrkc"mossig 
:-:y npnnkt mit priif"Yft:' behiifliga ell er önskYiinla. 

l H. Hi O. O. - S{tdan liikar('bc.<igtning, h varom i punkt :3 af näcliga 
"k rifYel,.,rn till ge nPmlbcfill hafmrne i samtliga militärelistrik
ten m. fl . af den :2.) Soptenther lSRI"> omförmäle,:, skall merl do 
(lfticcr:'YOlontlirer Yid ('arH;rona artillerikår, som böra undergå 
:'<I dan he,.,igtnin[!. rgc< rum å flottan;: sjnkhus i Carbki'Ona mån
clagc·n den 2f> innevarand e månad. 

14. 17 U. O. -· SeLlan 1RD7 itl"~ :<tnter till Pemte bnfvntltiteln i stäl
ll'l för en adjutant h o~ ~tationsbofälhafvaren i Carbkrona npp
ta:.m tdt, har Kong·!. !\!aj:t i n{uiPr befallt , att kommendörkap-
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tonen A. U. :\1. von Seboult;~, skall tillsvidare tjen~tgi.ir'a ~om 

adjutant hos nlimn1lc ~tation~befälhafvaro. 
l-L 18 G. O. - Till~tänd för kommondörkaptenen C. A. :\1. HJi.' 

hummar att emottaga och bära kommendör~tecknot af greki~ka 
Fräl~areordcn. 

rl. ~o G. O. Angfartygot Skiildmiill ska ll upphigga~. 
Iii. :ll K S. - Af~lag å r· c~c,rvu rHlerlöjtnant J-T. B. F. Bambergs 

an!Jållan att under tjonstgöring ~åsom l.ifvcrlob af 2:a gradC'!I 
vid Goflo lot~plats bära roscn-mHlerlöjtnailt~ uniform. 
22 1~. S. - Bifall till underofficeren af 2:a gr·aden T. \Y. Holm
qvists anhilllan om () månadct·~ tjen~tledif('hct för att tjen~tgöra 
å öfningsfartyget "A bra h am Hy d berg." 

Hl. 24 G. O. - Order om tlargi.iring af >'jömiitnill!-\"farty[o!·cn Fal
ken, 8rala11 och Tiirnan ~amt ång"J nparn c .Y:ris :!, .'J, .f, .:;, c, 
8 och 9 för ;iret~ sjömiitnin~.mr: vid miitnin![arna skola tjcnst
göra kommcndörkaptC'non af ~:a rrrad en A. \\' . Lars~on, kapte
nen ,J. J\:. Sundholm och löjtnanten C' . H. A. Leche samt der
till ytterligare hit of!i.cc rare vid kon g!. !lottan, ~om af chefen 
för kong!. sjöför~varsdepartemcntet utse,- : he~iittningslistor för 

sjömätningsfartj'gen: clos~a ~lwla efter slutade mätningar afru
stas och uppl iiggas. 

21. 28 E. S. - Förordnande för varfs chefen i Carlskrona kom
mendör ,J. A. :\leistor att från och merl !len 22 ,Januari och 
under den till 1·icc amiralen friherre F. \\". von Ottor af rik;:;
elagsmannanpp<lrag iir hin1lra.d att utöh-a stationsbofälhafvare
och öfYcrkonllnendanbcmbeten<L i Ca!'! skrona, Hirvalta dessa 
embeten. 

:311 E. 8. - L-ndorlöjtnant C. E. Holmberg inkall a;; från och 
mod den 1 l·'cb ruari till tjon~tgöring vid C'm·bkrona station för 
genomgåentll' af minskolan~ bcfiil~knrs. 
31 G. O. - Fastställelse af modell till pebmö~~a för man~k~p 
vid kongl. c~ rl ~krona artillm·ikår. 

22. 32 :K S. - Tva under byf!gn':Ld va rand o norska pan~arbfttar 
haf1·a erhållit namnen Ifarald Jla(ofagre och Tordcnsk}uld. 

;!:t :3:3 G. O. - 1\:aptcn G. af 1\:lint beordra~ att med bibehållande 
af inneharvande befattning från och med elen 2S ,Ja11uari oeli 
tillsvillare för siirskil dt uppdra!!: tjonstgöra i flottans ~:;tab. 

84 G. O. - Kanonbåten Alfhi/d ~kal l förlägga" i 2:a berodska!, 
hvad materi eloB och personalen för uppbör1lorna~ handhaf
vande boträtfar. 

2H. ~O C+. O. - l."nder re~ernntderlöjtn ant~ repetitionskurs skal l 
undC'r\'i~ning ii hen med!kla~ i sig·nal eri11g och telC'grafering. ' 

Jan. 

· Febr. 

fl. O. \Il - III. 

:.lti. -W () . O. - Kommondiirkaptcnen af ~:a graden lr. U yr~-

~('n ~kall med rlcn :11 .\lat·~ frttntriirla ~ina hofattningar som 
ehe r f<ir art i l lori- ()('h C' k i pa!!O-tlepartcmcntPn vid Stockholms 
~tation. 

-Il U. O. - l(apten D. L-. \\'. Linder ~kall, ~01lan torpodkry~

~aren O mm bl i f vi t ho~igtigad. och god kciml, vara d10f pfl.!l etta 
fart,\ '!:( under ile"~ expeiiition fr:'ttt hnr!.('nad~ortcn till rarls
l.:rona. 

l. .-Jl 1+. O. - Kanonhiiton lll('}ldrr ~kall upplii)!f!a~ samt jomte 
kanonh<lteH ll·rdruulr, torpetlhåtaml' ~Y:ris ~:1 och ~.i ~amt ång
kl'anpi·{\mC'II Y:o :! Fit·!iigga>' undpr reparation. 

~- fil) G. o. ~yb~·g·g!la ~kCP I" ~o:.;,;efr. rtygt•t .\'c(illdttl :'kall ~tittas 
i ~jön rl L'n 11 rlonnt'>'. 

!l. (\l O. o. - :'lledgi1\-andc ~tt kaptt•n :\. E. Ander~~on nui merl 
elen :~lln ii,-tkonJmanrie Apr·il biifYa ent!Pdi~ad fritn honom under 
elPn :\1 :\la.i 1~\1!1 nt eridelarlt fiit'Ot'dnandt> att ntL·~Iutand e tjenst
göra ~-id fa,;ta minfiir~1· arct. 

11. (i:; K S. -- J.:xrm ing·t•niiiren virlrnariningeniiit·~taten A. vonEcker
mann henrclra~ att dl'n 12 tlPnne~ in~tii!la "ig i (;ö teborg för 
att närvar-a ,-id och ~-~··m iakt"tagpJ:.;pr und<'r fi'•I'e:.;t:'Jendr prof
turer mecl tot·pcrlkr,\·,;~arC'n r)nlCII 

fi-l (i. <1. -- \'irl utarh('tHndct af 11.1-a rtinlelnin)!ar för tlottan~ 

fal'ty~· m,·, man~ kap tillhiiranrl(' t•ldareafrlrlnini!·on fördela~ å en 
~är,;kilrl ,-tntion boniimnd "ma>kincn ... 

l'' fit, (-i. O.- KaptL'II s. :\att Ol' h lla!! ~kall fr:'tn oC'h med den lti 

denne~ rl('b till"·itlare rjen~tgöra i flottan~ 'tab. 
V1. <il ler. O. -- 1\:ommendiirkapten E. l'. :'11. SehaiL' uelt liijtnant 

(j. rll' Hrun ~kola uppbiir·a art tjt?n'ttrtira i tlottan' "t~b. 
()S ('. ! l. - In- oeh ntryekning·,-tidrr fijr fiit·~ta kla,;;;en af 
tlottnn tilldl'lado bcl·iit·ing·,;miin. 
HlJ (;. O. - Fast~tiillcl,;,, at' he>'iittnin~~li~ta r;·,r iifnillf!S~kep· 

pet Xojwlr•ii. 

l'i. 72 E. S. - l'ndc,roftic-Narnl' af :!:a !!,'raden. ~t~Trnan~~raten. S. 

P. Jona,:'on ol·h O. 1 ~. A. An!ll'r"""n "amt unllProfticerskorpra
lcn Yirl l:r niatt·n,kornpaniet n:o :!1 F. _\ . Fot·,;~ lwrg skola be

"rrlra" att tjon ~t~iira ~'~" ''" mätning:.;fi.•t-riitt~I·c Yi!l itrets sjö
miitningar. 
,~, (;_ O. - .Äntlt' ing ar :::e (JIIIlktl•ll i <f. (). :-.;:., -1:! ll l'll ~4 ,Janu
a ri l~!lfi af innehitll. ah !'hL•fen fiir ~jökarH·YerkN ;'u·lif!en skall 
till vodorböramlP 'tation,bofiilhaf\·are iit\·ci'siintla .-tt till bör
jan af Februari mitnad rii ttadt ~tälJ af h,·artrlr-ra slaget militär
"Jleeialrr· i oeh för· r <i t.tel,:o af ri o Yid ,-rationen" ~.iöin"trnment
OC'h ,:_jö kartofötTåll förrarada ,-täll. 

1:-:. 7P. (;_ O. - Ordrr om ru~tning 111. m. af fijr >'kolor nl'ir iifn in
gar af~Pclria far·ty!!. 



H. O. !l7 - l \ '. 

Pebr. 1S. 7!J U. 0.- Chefer O\'h :-:okon<lor it till rnstning anbefallda ~kul
och öfningsfart,vg:. 
RO G. O.- Kommendörkapten T. C. A. Sandström skall vara afdel
ning;o:ehef och chef för skjutskolan. kommendörkapten C. Pottl'l'
scn afdelning·:;chcf för dc till ~keppsgossarnes öfning best~imda 
fartyg och konnnendörkapten Carlstedt afdelningsehef fö1· de 
tillrustning i och för mincring~öfning a minpo~ition anbelfallela 
farty~r. 

Rl E. S. -- Till chef på ån~fartyget Sköldmön beord1·a~ löjt
nant li-. de Hrnn. 

~O. 8~ G. O. - .Såclana oxemp lal' ar "Signal- och evolution:-:\wk 
föt· etc Pör<:!nade Hilwnas krigsfartyg ·', "Taktis ka föreskrifrl'l' 
för de Föt·enade Hikenas kr igsfartyg" samt "l'11deniittoh•er 
och föreskrifter för :;ignalering och telegrafering", hvilka på 
grund af slitnin)!; oj längre ät•o i brukbart ;;k ick, må genom 
marinförvaltningen~ försorg meelels förbränning förstöra,-. 

:!2. R:l G. O. - Kapten O. Bockman skall beordras att afre.-a till 
Stockholm !'öt att under hög~t on vecka cleltaga i öfverlii~·;;
n inga r inom marinförvaltningen s minafdelning. 

23. ~8 G. O. - 'l'idcn för ru stning, inmön~tring m. m. Hir till 
rustning anbefallda fartyg. 

~·t S!J E. S. - fngeniörerna vid mariningeniör~tatcn O. H. Lundberg 
och J. A. Hng8tf'öm beordras förriitta examina inom maskini~tnfilel

ningen vid navigationsskolorna i ~la! mö, Göteborg och Stockholm. 
2G. ll4 G. O. -- Kapten ,J. A. Helin skall, mod bibehållande af innehaf

vande tjPn:;tebcfattningar såsom chef för 2:a minö1·kompaniet 
och biträdande ofticor vid miuclopartementet i ~tockholm, ft· . o. 
m. den l ~laj tillsvidare vara informationsofficer i minskolan 
vid Stockholm~ ~ration i s täll et för kapten N. K Anders~on, ,-om 
mod ile.n 30 A pr· i L fr;in samma informat.ionsofticorsbcfattninO' afo·är 
!J5 G. O. - En af pansarbåten Soccts J;) cm. kanoner !1~':: ~teil 
tillhömmle midtclpivotlavettagc ::Yl(or. skall för instundande ~om
mar insätta~ <'t kanonbåten .'!l.·agul på platsen för nämnda kanon
båt~ 15 cm kanon :'ll t·'"· 

27. 9G E. S. - Yarf:;chcfen i Stockholm bemyndiga~ bconlra 
extra ingeniöron vill ma1·iningeniörstaten G. R. 'l'ernbenr att 
instiilla~igvid ],indholmen~ vct·l,stad 1 Götebor·g för att in~'pok
tera å pansa rb<Hcn ~~'lord utförila arbeten. 
07 G. O. -- Kapten J . C'. Griscl10tti skall från o~.;h med den J il 
:\fars tillsvidare vam chef för Norra och Södra Hallanels bäbmmt,;
kompanier i ~tiillet för kapten G. Stael von Holstein, hvi!k(·n på 
dormn gjord begärnn 'amnut dag från bomiilta chefskap afgiu·. 

Mars l. 98 G. O. - Jfa,-tst.iillol~c af modell å hylsa till fa~kinkitif.,
balja för kon~taplar, hornblå~a1·o och ~j ukv;hil~man~kap Yid 
C'arl,krona arli ll e ri k:i.t·. 

( i. O. l'l. - \'. 

Mt·r~ :l. 99 U. O. - l'et·,;onal fnln ii'to~khulnL' ~tatiun 'kall kommen-
dura~ fiir 1·ard uch till~yn m. nt. in om flottan,- nf!l elning af 
AllmH.nna kon::;t- oc:h indu~triut,-Hillnin~en i Stockholm lS!JT. 
100 (i. O. - Bifall till kapren C. A . O. :\Iolin~ anhållan om fvra 
m{nttHieL·,- _t.jenstlt>!lighet för att ~åsom ör'vPrliirare Yid "H.yd
berg·,-l;:a ~t1ftcl"en W r danande M elug·Jige ,_iii m ii n" riira ~tiftel
~cn" fart,1·g. 
lD~ Il. S. - :\leelg·it\ande fi.ir ~hefen för XotTlan eb :}: e och 4:e 
båt"man"kompanio1·, f. rl. kaptonen Yicl kong:!. mar inre!tementet 
Lincll)(>q!·, att -~ncl er· f.na 1mlnador af in,tnndancle somn~ar emot
taga fiironlnan rl e ~å,om Yikarier:mdr .insterat'(• inom ju~trrare
di,tt·ikten K:o .J.f> ol·h X:o 4!i. 

·-L lO:> U. O. - Ka]Jtl'n .l. ( <. Ekelnnd plac:era" f rit n o ch mod den l 
April pc\ Stockholm" ~tation oc h kapten (i-. H. Björk man från oeh 
mod ,-amma dag: på C' a t'lskrona :'tatioll' 
liHi 1•:. :-;, - Yarf,clwfcn i Stockholm bemymliga" lx·urc1ra extra 
ing:oniönm \'id marining:eniörstaten A. ~L Yon He.kcrman att med 
bibclulllande, i den m{m s<\ ,-ku kan, af innehaf\·arule befattning 
virl Yarfvrt meddela lllHlenbnin)!.· i nt~kjntnin~ och skötanele af 
reg·!erad ~jrlfg<ionde torped uti don kurs häruti , hvi lken jl·m
likt (.;. O. X:o 7ö elen 18 ~istlidnc Februari ~kal l cg·a rum vie~ 
Stockholms station in~tnndandc viu·. . 
JIJ7 ti. O. - Bc~Wlnmeber anf!;iL<'ncle f~·llanelo uf m öjligc·n före
fintlig: b1·i,-t ;1 l'lwnomimiin oc:h eldare på till m~tnino: anbc
f'allcla fnnyl!· "amt mcclg·it\'ande att ]Hl vi~~a fartyu: i ~titl!et för 
"matro~Pr oboroeJHlo af yrkc"gTon·' kommemlei'U ;nnnBkap t ill
hörande båtsman,-komp:1ni. 

· >. 111 c.;. (J. - Knpton O. l'ettcr~en mil efter afskeebta~,mnill't 
till,-l·i tlarc t]\' a r~ tå 'a:;om chef fiit· Hlekin~!.'e l :a och ~:a b;H . .,
man,kompanil't'. 

Ii. 11:? U. u.- Tro ,;ul>altl'rnuffil'l'l'ill'l' ,;k • .ta kolJJilll'll<ll•nb selSPill \.itrii
<lanlll' iob1 rnktinn~oflin·r;o n· till innl 'l·aran,l t· ;\r,- ,kjnhkol:l. 
110 (i. U. ~\,pirant,•rtw till s.];;l;rig-;,kulan skola •kn ~l j nii,(k, ,JU . 
mandt· l\I:ij L'ml,arhr:c :l k .. n·ctt,•n Fr~ja i Carlsl;rnna. 
lHI G. U. - Jl,,,diimm:llod•• :c l· lm11l per, .. nal, so111 ~k:oll dl'lbg-a i 
:l rvt;-; .mi ncringFiiil'n ing·ilr. 

H. l :.!fl (i. O. -·· "\f:;lag· a framstiillning· af IIIHle.t·"ftic:cr.,lwrprHakt, vitl 
(i:l' nJatn•,kompanil't N: ., el Fallonan att hlif\a utniinn11l till lllillPr
nffic ·pr a f :!:a gr:Jd,•n 1 id k~>ng1. tlotta n, i'<l\L'r stat. 

!l. l:l(l !i. O. - ~[,•d:,:·it\anr],, att l'n J'<lll!'arbilten Scea tilllt;·,rig- :;s 
llllll. "· kan<Jll lllPI[lan•tt l11<l anviin<]a, fiir inneY;ll'<llltlP ars UbtiiJluing-
1 Shwkiwlm . 
l~~ (i. O. - K«lllllll't llliirkaptem•n ~. n•n Kuw,wf. tj•·nstgl'•ring i 
marinl;·,naltnzn!.!·rn 'kall tnr•l :Ilar, tni'lll<Hh ntg-:lng· ll]>pK·ra K<llnt 
lH'miiltP lil)mm,·n•k•rbpit'n !![in <wli m•·,[ clPn l April var;o dJf·f tur 
r1rtilkri - 1wh Pkip;lg'<'<ll'p:Jrt•·meuten i f-;t,,,·ki<vl P . 



If. 0. 07. - \l. 

J< l l :!:l l:. U. - Liilli[lli.~· Uli<k•rofli•·•·r tillhi'•rande ('arbkrona. ,tatiun 

-J,:dl . .;Lillas till lllarintlin:dlning.•n, tlirfogando• 11·,.. h<'sigtning af h n,, 
~kti<•lJ,Ja.~··t Ankar,;rnms hruk h<'>liillda pr•Jjrl;til<'r. 

1:!-1 <:. O. -- Kaptcm•n Jl .. J. .1 :. (;nld:l ><k:dl :lL•n clO April fr;\ 11 • 

t1·iida illn<'h:lfl'andL• ht•fattning R:llnt fr:lll twh lll i'<l rlen l l\Iaj 1'<11':1 

k:idl'ttoflke1· 1·i<l sjcikrigs.;kol:ul; kn ph·nrn l:. T. l\ ra a k skall l':<l':J 

adj11t:lnt i Rj\ifi'or.-<I':IL'<lt'p:lrklill'llid;; konnn:md"r'\fl<'<litiolll friln ,.!J 
III<''! d<'n l ) la j. 

J :2.-; l;, U. - CHnin.~·:-:IH·iggPH l~'rt kcus hP~;il inin!..!·:·di . .;ta iika~ ll1l·d t'II 

liijtn;~nt Pller llnde•·liijt!wnt. 

J ::'Ii]'·:.;-; - l':ln••d:~nn iilll llli<· f:1rty~· k"lllllll'llll••r:l> fidj:llltlc ofl;,.,.r,.r••: 

l'n k .. n·<'tkn S!I,IJII: li'orulolll l'id ,..y,krig,skul:!ll tj•·n.;t.~·; ·,ramlo kaplo'II•'JI 

Jr .. L H. 1 ;u!d:1 ""'lit liijtn:llll<·rna H . ,\.. )f. J-:no·<trii1n o~h ·c. F.\\ .. 

ltil"'n, ]i',jtnalil<'rn:t l L O. F. < i.l'!d,·n (tjo•n;;ti<'•ITiil t<~n<lo' U rare in:11·ig<1· 
tiu11), D. A. Kr:ll't, ( '. -~- l L \'ir~in ,,.,, -~- .\l••i.;to>r; 

J>:l koneth•n F1·(jo: li'ojtn:~nto•n~:, f'rih. L. _\kerlti<•IJI!,.I.1' . .FriiJo'rg. l; 

!L :-lt:m·k. C'. l:. \1-<ihll"•r.l!· 1 r;·, r <l . .;pirantc•rna< llll•li·n-iiming'), O. E 
I.Yioco·k owh .\.. (;, :il' Kll'n·kt>r; 
1 •:l logement:.;l;tl·tyg• ·l ,-,'tockltolm: ru(j utan t lws cltefen (Ö1' sl.J H t

skol r111: b ptl'IH'II ( ·• (i. c\. \ ' , FJ:I<'h: in(Ol"'llO f lrJIISUC (iil: kapb'IWl'll:l 

. \. J:. Kl<'lll:lll, (~. T. 1\ra;d,. frih. A. A. < •. lkrmclin, frih. 1·. 

( '. K. ~parn·. li'•.itn:lllt•~nw X. N.(~. Anl::m·r .. n:~ . . T. A. F. !h:1ln n, 

F. l i . E. llc•rg·lll:lll •wh frih. C. 1·:. L. Liijen<·r:llltl.: 
uefiilsloU1'Sell: li!ldo•rliijtnnnlf'l'll:l (~. ,,-. :-;;·,],·rlllllli. c. u. Lind,;. 

,[ri··nl, E .\.. B,.m,tri'on! , .\. ! Iii;.:-.~· . H. C. F. :11' 1\:lr·n·ker. N. 1:. F. 

S..Jan<l,.r. A. do· Brun, ,J. A. F. J·:ldtin<l "~'h T. \\'. ~L Liil.Jrc:k; .;;\1:1' 

,;;];;,m 1:ommenrl~'1'arl nf.fic1'T: llll'l"rli'•.itn:tnb·n 1;. 1-:kPlitnd; 

p:l kanonlJ:It>•n C1·d: Fir ~-,,n,lll,"·;l<•nd,. af JJ,•fiibkiirs: umlerH'ojln:\1 
to•ma C. If. .l.kl'I'IIWrk, .\.. H.. Fr;·,tin'-\· >Jl'h \\". !ijf,.,, 11 

["l kanotJbilif'll Boto: ji'or gl'liiiiii~:II·nd<· nr lll'liil.;klil',.;; IJtlilerli'ojtiJ:III

tl'l'll<l l' . II. IJI'i(f,,l.Jt. J. B. :l l:li.Hri·,,ll .. 1'11 A ( : . .Tulumsson; 

l''' ijfning·s,.;l.o•j•pd .i\·aiaden: t;·,_jtn:tnb•Ji .l. Il. :d· l'dNBrns ,,.] , 

li'•jtnantt•n fril1. L. lt. ,.,n Stl'din,gk~ 

J•:t iofning-slorig'g'l'll· Glarlan: li'ojlnant ll, H . I'•>II :-;_,do•ll·: 

[>:l ;·,fning,lJrig·,c;·cn Falken: liijtn:~nt<•n :\. 1 •. IJ,Jnio'·n: 

[>:l o· lwf'sf':ll'tyg·•·l Drott:. li'ojtnantl'l'll:l J. X"nlt'Jdi•ll ,,.IJ Il. Wijk: 

l'" kan<•nh:lh·n Il/enda: li'•itnankn A . .Pntl.: 
[•:l kanonliatcn Alfhild: liijtnanlf'll 1·:. Hiigg: 

l'il hmombåtl'n Gunh-ild: liijtnanb•n <;. rn.~··r: 

till mine1·ingsöfning :1 :-lhwkho]Jns ,.;tation: bp(,.nema l'rih . . L 
A. I'•Jil Dn hen ni'! J O. H. ::;_~ · ]1-:Jn, liijtn:llltl'rll:l ( ' L. 1\:cy Ul'h g'l'l'il'<'· 

R Cr"n,.,h•dt ,.; :~ni! . lltiolcrliijtnant<'rn:l (;, \Y. ~l:i!.!'llll.'"'il of'lt K. ~nro'·w 
till tnineringsiifu in g r~ minposition, J log~'lll•'nt <fartYgPt Ettgenie: 
ktptP!lf'll n. J:. :-;_,·lmn, li'ojtnan( c L. Key ll<'h ~T<'I'I'l' 1{. Crnnstr<lt 

~:llllf l!!ldo·rl<'•jtn:llltf'l'll:l l i. \\', ~f:I!.;'IIIIS;;J>II oii'Ji 1\ . .\<'!'o'·n; 

JO. 

1:.'. 

J:). 

11' ). 

<}. o. m. -- v1r. 

1 '11 'l im iltlill:f'tr: ;;··.illJ:<nt••Ji L, K Am··li•t-; •l>'h IIH<i<'rli'•jl.nantnn G. 

l'. H.·inin-: 
J :27 f;, <l. - JJ,•,tiillllll•'l-•·r "il l ntta~and•• inn<·l·a r:tnde sommar af 

h,•,·iir.n~'<miin r;·,r ntl,il<lninc;· till ll,fmii;;tarc, sk••pp,;kowkar •l<'h J<ir

rÅ·I~m;in. 

l :2S l~ - !) - J\:,illlll<'ll<li'ork:tphl•'ll C. A. j\f. lljnlh:nnmar, htpte

:·•rn:t ~T··fl·e H. l l. :IL Hnmilto11, l'rihrrr" A. 'l'. C. <iyllcnhok owl1 

If. H. Bji'orkman .<amt liijtnant<·rn:t S. J. Dahl. .r. ~L l1 nlin<l.;r, H. 
.L -'L To!l-.t.~ n. K. \\'p;;(l't' "ch !.;'l'efl·,, ( '. l;, . \. . l rll'<'llh:tn;•t till:'\ h\ f. 
1 1 1lllttbt~a 1wh h~ira bLnesi~ka urllt~JhtC'<"kt•JJ. 

r;./ f r. O. - K:1pb•m•n .\. Il. .J,,,.J >ka ll f1·:1n ,,.Jr 111<'<1 <l<•JJ l April 

tjnn~t~ .. :J··r;l ~;\...;11!ll ;t~si::.;tent <1 marinfi'fn·altning('ll~ nrtilll'riatdolning· 

-·llllt b[>t•'ll•'ll .f, l~. J·:k Pliill<[ ll':l!l <il' h 1\101[ Sallllll:l olag (j<'IJ,;(giir:l 

· Pl ' l!':nl~ ·~rr;lltntn~·~·n i ;-;tiill~·t t~· ... k(IIJ\lllf't1fk,rJ..:;tpt"lll' ll N. n _•n l\:un1•\L 

l.;•i 1,_ ( ). - .1-';·,r·-Jr• liikarn•• a Httftan:-; ~tationPr :-;kola sounn~ankr•ln· 
1 :·1 StoJl'kl!ulni j;·,r att lttr••da <'Il ,[,.J ".iuk,·:~rol,;f'r:1g-or an~;tPndo• 

:-- t;l t i• tlll'l'll;l. 
].)'-\ l;. (l. - A11lalet Ji,rpral<•r ,·j,[ . .;j•im,rn:;k:lro•n, k11mpanter skall 

··rall"t'h mo•. l ,[,•n l ::Jiaj l~~~; till,,.], mo•fl •len ';()April 18!)8 l':tra: 

1·id ( ':nl'>linona ,.;hlinn 4:1, 1·id :-)(,,.]dllllins stabull 'l:l . 
Il'! l;_ (J - Pan:;arlJ:"rt<;n Odetl . .;kall, o;ed:m <kn hlit\·it i'.t\·erlem-

11:"1 till H.nttan, llill<'flf'lbart klargi'ora,; ll'•r •' \jl0f[ition t;·,r prof.skjutni11g' 

·11' Ja,·dta.~I' m 1n.: k .. mnwndiirl;;1pten<'n U. Lintlhom skall \'a ra 

··IJ·of' '"'h k:ipt•' ll S. J. T. l: . . \nkn l·<·runa sr;konfl llll<l!'r niimnda 

'\ l"'<liti•Hl . 
11·: <;. 0. ~ >rdt•r ••lll nhtllill~ af 1art.yg f\.•r I H'\'iiring,~n :.; i)fnin~ 

..!,'iii" iih···ns.olll r;·.r ~:Jilli'lfningar l'lll• ·li:lll stam twh \t('\'iiring. 

l i+ l i. O. - Kuillill f'llll<'l'inc;· af o·h·•l'o•r oll'h .;ckund••r :l L n-tyg, anlir

lir·f:rllda till rm;tninc;· .~·f·unm !.:'o•n•·ralnrdN X:n 1~:): 

p:i knnunh:lto'll Göta: o·ho'f kullllll•'lldi'ork:iptPn>'ll ( '. llf. Ingelman, se 

k ,n.J k:ipb·n•·n H. Ii. :11' Sill<'·11: 
p:'l J>:lll•a rh:l!<•n 1'f111le: dll'i' k .. nllll•'ndi'•rbpto•JWII 1;. (f. \ ' . Hr<'tzn••r, 

,~_·k••nd k~q•b•n•·n (;. D.n-..::....- •·n~ 

l"' ]•:tn<arklt<•n Oden: d1 e!': k"llllli•·nd;·,rk:ipt•·nen l'· Lin<Jh, lm, 'l•'kunrl 

kapt~·JU)ll N .. 1. T. t:. ~\.n kan·r•tlln; 

pa p:uH:1rloåt••1 .!ohn Ericson. l'l!<'f komm•' llili'orbpto•!Wil f:l. von 

K >11·•11' . .;Pkcm<l k:ipt0n••n :-> .. L K :\<~t t ,,.h .Ila~; 

p;l p:m-arl~:lto•n Hildur: ~lwf k:q•t•'IH'Il !T. T. Kraak: 

p~. p:11h1rl1åt0n B j örn: dwl k:t J•tPn•·n fri h. C. (;yllcnstierna; 
]J~ pan,arh:[tr•n Sölte: r-It>' l k:t]'t•'lli'll fri h. c;, <J. :IL af T·gghu-:; 

pcl t,•rpt'olkr_r . .;.<an•JI Ornen: ··lv·f kapt"n•'n H . (;, Lagen·rantz; 

p:1 kannnlo:\t<>n Urd: •·hPf knjot01!1'1l ~- 1~. Anol<•r . .;~"n; 
p~ k:n1••nh:lt0n Rota: ··iwf till ,,.Ii lll''•l t],•n 1) .\.li !.:'ltSti kaptenen n. 
lT. V. H. l1r•'lll:lll, ':illlt 'r:1n , .. h • J·'d !Pn ]l) A•1gu<ti kaptenen C. 
( ~. A \'. Fla•·h: 
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, 

u. o. Dl - vnr. 

lli. pii ka11,.11iJ<"Itcn Skaqul: d~<•t bpt<·J I<'n \\'. ])yr'·'''!.: 

pa t"i'Jli'dl,~ten Kom et: dH·f ttilli\,., dirisilln.><·lH:f) Lq•kl<C'Il H. Vl . 
.M; n11 1 1\ru,eusticrna: 

på t"rpedbaten N:o 1: dtl'l bptem·n K. lf. A. l 't· t t"r,··n: 

pil l•>rpt·rll,ttclt .\: .:; ··ltd (ti llika diri sion,wlll'f) bptenen C'. C. A 
b'all r nitl' ; 

p;1 loi'j>l'dh;ltell :'l':o !J ,:]tef kaptt'lt en, frih. Jt. \\' . Lt•u\ 11 ~,,.1.; 
}Hl lorprdiJ5tcn _\ .:o 11: uiH'l' k:·tptr•IH'll frilt. A. 13. H. L t"·• ·rl•iPikt' 

pa Jog-t'lllC'nb;farlygct Stockholm: •·hd' bptt• nen .J. E. \\ iJ,·kc: 

p;l lt>grnl! ·nb.;fnrtygot Eugenie: d wf kaptenen .1. \\ ' . Ltm:er,tit·r,,;,: 

J-t) 1·:. S. - P;i Plb•nJi-imnda g·e ni) Jll ll il diga g't'lll'rnl .,rtlPr X:t 1-.Cl 

till rnstning anl>l'falld;~ tnrpt•dh;lt:u k OilllliPn<ler;~ ,; ,.,,,n111 l'ltelt·r· 

p:l .\:u Iii ': li'•.itn:tnb·n IL l ' n.g<' r; p:l A:o Ii!!: liijtn :mh'n H. E . ]t 11t . 

'i tri.llll o<·h p;'\ "Y:o Il: liijtnan(,•n ;\. l'rytz. • 

JJ(j 1;, O. - KmnnH'IIIli '•rk:lptcncn K. YOn Kon"" .. <bll ,·ara :tldd· 

ning-sdwf fl',r d<'n f.ir JO '• rhl'l'<'d an<li' iifniug·ar met l ;.;trwkh"]m,st;tt1, H 

tillhiir:mtlr hul'iiring.<Jniin :tnhef:tl\d;! ilfdelning iifn•1h.,1n fiir ;-, t•·•·k

ho]m,;-il fd l'lning.·n s fartyg; ho,;tiimlnanrle af dt•JJ ]•t•r;;onal. ,, 

skall ing:l nti HiigRt.' HPf:ilhal\'ilrPn s /ör JAfl l·>lr, kn,t6bdc:· 

ud1 t1li Afddning·,;chri••JIS ftir l8n7 5r,; 8tueklto]m,;a fdl'lning· :;taLt·:·. 

lS. Hl ( ~- O. - K:IIIIIHlo;lteu S,•en,;i:sund ,; kall å ten ii ilila till :ratioollt·I .. 

f(-,r]ii~·g;t~ ~::t brredskap llt~h ;tfmi"~n ~tl'nH ...;all_lt kl~ng·i'• ra"' tt·,r t.y 

t•xpcdition; kapl••ncu gTCfv•· ( '. .\ . J;hi\'llsviird >kall 1 ;1ra ..J ~· 

nndl'r denna expcdititJn. 

:2:2. 

:!:L 

151 G. il . - l\;inonlo;1ten Si[j7'id sbll ll]l]'liiggas. 

Li:! ( ;. ( ). - ])Pstiinnnelsc 1)1!1 umplae•• ring· ar din·rM· ,-;JJ :ti<lhkjt'· 

t:tndr ;~r t illc ripj esc·r l''\ rartyg tillhiiralllh' arcb skjulsl;, 1Ja . 

];).) l;. O. -- K ta tion-<hcfälhafva rnc hcmyntlig:J s att l•Prt'<Li tillf:'ille 

fiir komulO!Hlerade t"q,cdbi\b,·lwtcr att 1lcltaga uti kim; i nt,kiut· 

ning- "~'h ,;\;\ilande af n·glcrad, sjd lg·:'kndc torpc1l. · 

J(j J. l:. Il. - Hmnlt•de.-; vi''" till skjut; \iolan komiiiL'lllkratk ,,fj, . 

•·t•r;lrc, "'''n iiro Jiirare i .>jöhig,;.,kulan, skola r;·,rlt5Ha sig· llll'tl l1ii1. 

'.m till fiircst:1cnll•· examin a ritl ,kolan. 

11).) ! ; . O. - Kollllll<'IHliirkapLt•lt C!I at :2:a. g radl'n 1:. JJ.' r,,t·n ,];;dl 

upph;·,ra :1tt v:lra lcdan1"t i RcgleJncnt~ komlllissi .. nen. 

lli!i K ::>. - 1':1. PltcrniinHHl<l fnrhg komnrcmlcrn , fiiJja t,d l' pftieer:m•: 

p;) pnn,.;:nh:ltetl Göta: k:tptr JWil frih. l' . C. K. ;.;parre, liijtnanlt·n ;1, 

H . .1 . 'J' . Kroo \(. 1. r. H . .:-..\mnnn, Il. ]~ . Holm!!T<'Il. H . .T. )f. Till· 

sh'·n ul'i1 n•scn'llnderJi'>jln:mtl'n X. H. Sabdtclt.· . 

IJ;I J•:Ht.,arhiit.•n 1lwle: bpit'nrn Ji·ilt. A. A. C'. H l'nnl'lin, lcijtlwn

tc rn:l .i. A. F. G mhm, A. H . Ui . .;ik .. , T. A. i(j,;,.;t•n. fritn or: l. rnl'd 

f.i .lnl i) . J. :JL H11limler ud1 rcsenundrrliijtnantpn (;. J. \Y. He,elin; 

p:'l l"ln,arb:Hen Oden: k<IJ•tl'uPn n. l~. J.icpe. lcijtn:mterna X. ~- T. 

Ankan·rnna, H. lf. K. Eri•·"·n. E. Hii;D.~· . B. ,T. Dah l ol'lt K K 

"'n h ll"·rg: 

1~ . O, fil - IX 

p:l J! 'III >:J rl, :i(,·u Jolm H ·ricson: :1dj1dn ul ltn~ :tfdd,lillg~dlefen: ka.pl•·

ll l' ll 11 . l•' .. , ,j udi•l' rg·; k .. JIIIll< 'IJdn:J d ,, , d /ii'I 'I':J l'<': \iijln:lllt<•J1 g-n•fv1• C. A. 

)',,,, .... ,.Jt fr. "· 111. l ./1di ll lllil'l'li ',jln<tlll<• ll .J. O. \l'nl knlH•rg: 

p;( Ji<lll.'i lrl" ' t.-n Jt-i/tlur: lllld<·rliij!nantt•ll Il . C. F. :11' lO:I• •n·kp1·: 

p:! pnn,;nrL:IIl'n J! ju m : Hn :lPI'liij t n:Hd t'n A. lfii,c:g; 

p;[ p:lns:nl~;ill'n :-.'ulte: undcrliijtn<llllPn 1 ·~. A. ll1•rn striim: 

]'<l t"rpcdkry,;,;an·n Ornen: liijtnnntl'l'II:J grefrl' K. A. Pos,;" nclt E 
\\'. PP.non ~nmt llll<krliijlnnnkn 11·. l :ibson; 

p:1 bn~onh:ltt•n /!ni: liijtnnn[('n , frilwrn· C. K L Liljcn('f';lntz n(·h 

re,t•n·t iiHl r rliij!nanlt ·n J. (; . 11. 1\'(' . .;srnnn; 

pil kanllnh ;l tm Bota: t. '' · 111. ol cn !l _\ngnsti: l<'>jln:llltcn .-\. l <l ri

h<'r.~· od1 ll llllerli;jtnanl<-n C. 1·:. Holnlltcrg, ,;amt fr. " · m. den 10 

Angn~ti: liijtnan!i'll .\ . 1:. ""Il llt•l'l l 111'11 underlöjtnant C. 1•: . Holm 

hrrg: 

p:'l. \i;l nunlJ<llen Skagul: liijtn:wten A. B. C. J. LagonTant~ samt 

nndl'rk>jtnantcrna L:. \V. ::liiilcrliml ~>ch C. O. Lintlsstri.>m; 

p;l tnqwiluaten Jlomct: undcrliijtnantcn J. H. l\Iaij slriim; 

pi1 !nrprtlb:Hcu N: o 7: nnderli.ijLnanten A . G. Johan~son: 

på logcn;rnbfartyget S tockholm: instl'llktionsbeliil: ka),trnPn n A. 

Thnnlin, liijtn:mlerna F. G. E. Bergntan; C. L. dr Champs s:u111 

Jnll lcrhijtnantcrna l}. S. ~. dc Brocn och H. F. RcHiPrskiiild. k<llll · 

lll<'l llleratl orfleer: linderlöjtnant if. K F. Selantler; . 

p:l logrmontRfartygct Huge11ie: instruktionsbefäl: farLygsclwf<' n, liijl· 

nanlt•rna T. A. Nissen t . o. m. dPn :l .Tnli, A. E. 1lr Cha nq1,.; nl'i1 

K. \\"<',Ler: samt kommenderad ofiit·l'r n!Hkrlujtnantl'n .1. O. \l' •tl

lPnltprg t. o. m. :l .l11li. 

I sannn:111h:u1g hii rmcd konliiiCIHlcrn ;; till Ljcnstgi'•ring l' id g"f'llillll 

nådiga U. O. )[:n 78 <l l' n JS sistlidnt• l<'Pbru:tri anlwf:tllda minr 

rin g;;ii fnin .ga r ;l 8!11tldtnlm,; ,;\:tlion sa mt :l ll linpn,;iLi~>n: n•,;cnl lll 

d,•rli'>jln:lll! t• rll :l J·:. C. T. Ei~l'ik, K. t:. W. Fronr•'·n od1 K. O. L<'11 n: 

p;'\ k:lll;>nlt:'\tcn ,'J'l'CII sk.wllll II!Hl<' r tlP,-;;; geno111 U. O. X:,, III dPn 

1S iniiCI':trandc m:'tn;ul anhP\':tl lila <'Xpcdirion: kaJilcn• ·n K. J·;. 

}\•ydtling i stii lll'( J;ir k:tplPHPII C. l: .. \ . Y. Fladt. 

:~ 1. 110 (;.(J. -·J:c,;tiilnm<'I RPromtrydn inga\' nyamilitiirspreialrrm . m. 

l 1:! 1:. O. - V:t.,[stiill t•l,;t• af ritning till \{iriin•lrad rigg· 1<·11, l'it<'f,;

fa r t.' g'l't D rott . 
17-f l :. O. ·- Ang~elllk iippgi '> r:tnde :11' m;usdJl'llt:t r;·". hrviiring·rn s 

liir:llldP till ljt•nstgi·,ring-sllrlen. 

:'fj . 17;, (:. ( ). Fiireskril'tl' r riirandP t' lil< l!L:t g:tn<ll' , l iik:trrhrs i .dnin~ 

nt·h i'd'ningnr 111 . 111 . llli'd f' :tr l ~ kn•na :11'1ill l' ril;:[ rs itPviiring·. 

l H- l 1 r. (). - Tid1•r. d~t d1 PI't 1 l' :l 11 '!1, l,(•,·ilringl'ns ;·,rning-:n m 111. 

tillnl »lning ;lllht•f:lild:i l'artyg· s\;ool:t l:1g:1 hl'i ':~ltnill~ med re:;pekLiYe 

f:1dyg·s kl:lrg-i'• ring. 

IS'i <: . O. - llt• . .;i ittning., [i ,; la J pn11 snrbålen Oden under expecti

tion fo r profskjntning af hm:tlagc IU. l1l 
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lSU L;. U... Tnrpt•dl,a~"*l j, p : ul.';;HI~;tlt • n (),/ ell owlt t .. rp,.I
kr_, ~sa rcn Urncn ~lioh rrrH ln uppgifna lidt•r vara Jl i rla~d a vid <t ll 

nr iinna . konst- Of"lt indri' t riut;; tii llnr ngen i ~:,,.klrolrrr; .Jws:illning;;
lr ;;tu r fhr J<trtygcn under '1rrnrua tid er. 

188 1~ . O. - Kornrnenrlii rkaptenPn 1·:. (~. M. Nl"!r alv sk:rl l rncd 1
1
i

bt•h:l llantlo n f irrn clr:rfvande t jrnilt";·, rirw Ynra o·lrl'f' l"oi r J-,, 11 .. ·1 ·j·· t r·i .. 
sk,J:rn n n ler den tid int r·iid ~srx ·r~r c n ~,,.o,.,.·,, .. l··rr•l t• r·

1 
(
1

' ~~ ,"'J·" [' · g.!;. 
. • • • 1 ~· • \ • .• '. , • .Il H -

s lriirn skall und t•r sa mma tid 1·:rra t•x tra kadPttoflit·o·r . 
l!Jl (;. O. In st rukt ion i(ir l"ir cf!'n p:l -""Il"· 
l!J:! U. O ln;;tTnlition fiir <'·hcfrn :1 FTI:ia . 
l rJ:l l;. O. ln Mrrrktinn Iii r i'hcft·n f(; r skjutskolarr. 

I!J:j U. U. .\ng:lerrdt• iifning:rr rn t• d •let lllil ri'liirp , '"' ll .~t ·rr,rrr .~:rll 
t'XCnorsskolorn:r s rt• kryt knrs intill ti oiPn fii r rrr.-<lnin.~··n af l'\t'l'o·is
fartygct. 

l.QG U. O. - _\ng;wnd,, sjii l.;omrn,•nd,\ring af dt\t lll illls k ap, ..-o111 f'll· 

lrgt giilland!' IH·stii nrm p[sp r J,,r[ kornrr rrnrlt•r:rs 1"1 t'Xt• rt·r ;;.s li olan,; far
t,,·g, men lrv ilka dt·r r•j f:1 rrrr rr. 

ID7 U. O. - Ht •,.;o)utilln :1 k:rptt•n :-\. K Ft•\·..Jrtirrg·;; Hlldt·rd:luig:r 
:rnlr:lllan 0111 t,jt-n:<tlo•d iglrf't. 

!!)!) U. U. - l~ csulrrtiun :l un<krli'•jtrrant 1; 1: . • \. . L•• w• ·nlr ;I!IJil>' 
11 11 dcnl ~ n ig:r an lr:lllan •llrr t_j('nstlt•tligh<'t, 

:!Ol n. O. - J~''"r .mdig:r n d <' tlir rlll:ft·" tt /Jaldc1· :rtt :rl:'-(:1 fr:rn 
Cl rcrhourg di rl'klt• t rll C:: rrlsh ona 11t:rn :rnliip:rnd,, ar -'Lrtl'ik. 

:21):! t<. O. - 1\n rHrrr erllli'trk:rptt•rr ( '. <>. Olst ·rr twlr kapl••n C. G. 1; 
Kcnrp l!' li'•n• rdn;r.-; atl I':II':L ltl'l'ii rirrg·shcf:illrah·:rn>, 1Icn fi iJTI' 1·jt] 
( :;rrhkr,n:r, dt'n "'11,11'1 ' rid Slow ldwlrn s ,; \ a tit~n . 

E. ::S. - S:lso rn adj11lantr•r lr .. s h••viiring·siJt•f:i llraframr• kt~JtiiiH'!Idt•
ra s· l'id Carlskrolla stntiiJn: kapknrn grl'!\·p H. JI . Ha111iltorr , ,,.Jr 
r id Stoc ldrt~lm s stati••n: liijlnankJr .l <:rafstriinr 

~o;, 1:. O. -- .11• •.-; ,,Jnlion :l Ji,rrt. •rarniral 1;, X. ;rf 1\lo·n·J,,·r . .; rrrrdn· 
d:l niga an lr :l ll ;rn "111 tj<'rr.<\J ,•d ig lrt •l. 

:!(\(j 1:. O. - .lng·L'nii ir F. F . Il. Hingslri inr ··xir;r ing·•·niiin ·n Ii. 1:. 
Ternberg odr L f. t'xlra ingf•nii.tl't ' ll Il. J. Si h;,;.,rr J,p"rdr:rs atl tilb 
\'ida r·(' tjcnstgöra rid nrarinfiin·altrringcn . .; ingt•nr:·,r:ridl'lrrirrg·. 

:!07 E i:l. -- Kapir•n H . . 1. Il. (;rrlda or-!1 li'•jlrranl Il . U. F. 1,,·]

d{·n .skula fr:1n rwlr rr!l'd den :.'1) ,\ pril owlr rrn<l<'r dt•r 1 illt•r.<Ltt'l;d,. 
delen af '<llllllla rrr:l n:!t l ijcn«l,'-(iir:r 1•itl k11ngl ,;ji'rkrig.-;slmlan; k:rp· 

len (:ultl:r fi·,r :rlf Jiilja lj••n;;l!' rr..; g[ing twlr liijt r, ;rrr l 1;_dtlc·n Ji,r all 

irrhemt:,l kiinrr l'dorn "'Il •• n del fiirlr;lJI;rnd r•n ri·or·arrdl' undt•n·isllin~···n i 
ll:rrigatinn . 

:!OS l; _ 1 l, - :-i"l'" '"'' ' rr ""'' l(in·alt:rn•n :i 8a,r;u ltt'lll'dra s imdiill:r 
s i .~ i C<rrlskr,rr:r. NrkondPrr dt•n :!:l tJt'h r;·,n·altarell tlt'n :!0 .-\ pril. 
:!U!J l; . O. l'lrl'l t•n :l k:rnorrl~;li<'n 8rc ns!.'c~und skall taga hl'lait

ning med f:rrl_ygcl:.; rrlrus!ning den f-; <l('h bnonbTitcn skall itimi'•n· 
slra s t len 1:.? inncYanuJtlr Maj . 
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~~~ (;, U. -- '1\enne ;l ng.,[upar ;;k., ]a ,;lii Jla , t ill t·l:r•f,•n-; Fir c;kjnt
sk<,[an fiirfog·arllll'. 
:.?J:l lf· O. - Vijtnantcn C. L. 1\:0:· pliwt•ra; till ljer!>'t'-(i.,ring vitl 

fasta rninfiinmrrct fran o<'h nH.'tl dt• n J J [:rj inlll'l':tmrHlc :u·. 
~· J l (:. O. - Nf'dannilrnnrll' ofti<·erare skola rnctl dt•n ::0 ::icpll' rllhl'r 
fr·;-mlriida innl'lrah·:rn•l•• lll'fatlningar: Yitl Carlskron:t station; k" rrr · 

rn••ntli'•rk<rpterwn ( ', R Bnrsewitz s:l<om clr••f k• r rrnt!Prheliib· ,w ir 

t'\tof'r .. is;;kolorna. kttrlllllt'lltliirkapl"ll ''ll ~n·frL' ll. D. :H. Harnillun 
>a;,:n 'lref J;ir l:a matr,,J.,mpanit•t bpt"lll'll .J. E \Vrkkc ;;;rsur11 

ii ld ;;f, • instnrktiunsoflit ·••r vit l Ekipag<'!!cpartl'tncntct, kaptenen l L. 
.\. l':rlrnr .s:l;;onr l'lrPf f<ir !):1' nwtro~kc• ntpanil't , !;:rplt•nuu Jrilr. ( '. 

l :ylknstirrna ,;;horn t·lwf fi'11· .):•• rn:rtros kompanict, knptcnen gTcl've 

L. P. l [arnilt,n . .;;l som ··lrPf fur l ::r sk<' ppsgossl'kil rnp:l nrl' t. kaptenert 
.\ B. Klt•man s:hor rr infonn;rtion-;,,J'iit·Pr i rrrrdt•rlH'fii losli ••lau; 

vit! :-lltw ldr olrn s ;;brliorr: kaplt'll•'ll ( '. L. _\ . l\[nntll f' s:is•nll iiltlslL· 

instruktiuru;ofti•·Pr i Excn· 'ss kolnn . 
:.?:!fl (f. O. - ]n,ln rklion fiir· afdl'lnirrg.sl'i1rf••n, lwrnmt•n tli'rrkap teu i:l. 
\'[)!\ Kt1LIIl\L 

:.?0:! 1~. o. Till fiilliga r;·,n·;;kr iit• ·r l'iir ~lati .. n,;lll'f:illr:rfrareu i 

( 'arlskrona n!l'd :rrr!t•t ining· al hriHt p:! ful k :l Hlatiunen. 
:!:H lf. O. - Sialil•nshctiililah:rrt•n i Car:skrona r·gcr alt i!L'u rtlr:r 

l ttrrtlcruffic·c·rskurpor:rlrr alt irrlirrn:r ,; ig p:l l•'inrrlwda den :!li Aprrl. 

~:lfl K H.- K:rptt-n 1:. If. llj ii rkm:rn ko rn rncnd cr:rs att i ;;iiilld 
n·, r li '• .i tn:rni •• rr 1•:. Jl iigg tj.·nstg;·,r:r :1 C:rrl skrun:r ,·:rrf. 

:! 10 1;. O. - .\fsl:rg ;'l k:rpl r•nt•n 1: . l f. !1jiirk rn:rn :< :rrrh:lll:rrr "III 

!l nr;l n:rtlt•r;; tjt •nstlt •d iglrf'l. 
:!-1-:2 ( ;. U. - K,n·PtlP II licticler ,J.all ,.f[t•r nnd••rg:i 11,!-;t'll in , pcktiurr 

!'iirliiggas i :.?:a IH•n•dsk:tp .. dr :r frni inst r;r ,;. 
:!-l.i c;. O . .. - Karwrrb:Ht•rr .W11/tl sknlt i stii ll el fi ir kanunlJ:tl•·rr 

Ilienr/u lr:lll oll' lr llil'd rll'rr J in,;[rrnd:rn do• J\l:rj :;tii lla s till Rl :rtiunslll'fiil
h:rl\·;r n•n,; 1;·, ,-J',,_~·arrd•:. l\:•pl "ll<'ll ('.!·:. \-I IJ' >ka llrar:r •·lr i' J':i kanuni,Jten. 

:! Ii i K .-;.- J.;·,jln:rrrft>n _\ l'r·.1lt. kttlllli!O'I!dt•r;r;; ;r lill st:rtiu n.,. 

IJpfiillrafnrn•ns li",rfngallclt• >tii llda kaJrt~nlriltP rr .'-;f.· llicl . 

:!Il U. O. - !Jin·kti·, r,•n .J. T. l'ilrlgrcn .,,.!, I'Xir:r irrgt ·uii'•re rl ~\. 

M . • \ . \'till J:,·.kt•rrrr;rnn ,,ko la dt•l\:1.'-(:l i l" •«i,'-(lrrin.~"ll :rf lurpedh) o· 

san•rr On·Cii. 
:.'.-,(1 l :. 0. - ln;;lrrrUiun r;·,r o·lrl'i·,,ll :r kariiHll,;rl••rr Srensk"uu l. 

:!.)l <f. U. lrr<lrrrld:,n f;·,r :rfdo•lni r,g:<f'IH•I(·n kurnmc:llli '• rka] •· 

tenen C. _\._ F. J'cltn;;t'·n. 
:!:) l tr. O. -- f;·,n·skrrftn IIi r h•rJ'"dk ry,;,;;nen i lntCilö ernottagantlc 

g{\ ng till t •;n~J~kron;t. 

E. i:l. - J':l f,rpt·tlh\."ill't'll Ornut 1111tl\'r ol•·ss gt'lltilll 1:. (1 . 

:r11h••lal lda nprdili"n ktorrrrno•n•lt· r:rs ]i>jlnanlnn:r 11. .1. T. Kn 11 tli 

"\ ll. l' .. J. Lago•n-r:rlltl.. 
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~~ - o . !l7. - S i r. 

:.!:)7 K 8. - L'ii Carl ~krona ,; [al i11 11 inbilas från ud r 111crl dr' Il l 
in slunda.ntk ilfaj 11('h intill rl 1·n :.'!! tlt· rpii fi'r\jantlc Jr 1ni llllrif'l'li'rjl
nanlt 'll E. 1-:. l [ "\mlwr~· >-a ln t, frii11 <Il' il mr'rl rL1gr•n pf[Pr k"n·t ·t l r•: r 
I:11lder' al'm;·,n slrillg li\1 ,wlt 111•·•l •len :ll) nii,;lklllll lll<lrlll t• 8L·ptl'm
], ,-. ,-. kapLPn<' ll l'ri! Jcr rr· A.'\'. 1:. 1: _\'llenkr"k 11t·h kr_jlnanll'rl grc\'l'f' 
C. (;, A. LCII'Cnlwllpt. .. 
:.'iiS 1;. O - Instruktion fiir t·lwfcn a Urnw . 
:.':)0 (; . O. --- Torpcrlkry s>larcn UriiCII skall eft1•r a.nkomr<t<•n lill 
Carlskrnna i nliig~·as pi\ va rfvct tw lt klar_giir:t-< r;·,r ny cx porlition. 
:.'(il) (; () - Li'r jl11antcn }\. Odclhrrg sk:l.ll afpol!Ptteril s fri'111 ko r
,-rttrn Balder afn•,;a ti ll St<wkholnl {)Ch tjon ;;tgi'>ra som adjuta nt i 
Kong\. ;;jiifiir,;varsdepa rtPmcntcts konlln :tnrl"c·xpcrlilion i sLiillet n·, r ,;jii
konllnentlcradc bptcncn G. Kraak. 
:.'ö l (; . O. - Fast,tiillclse af »Fi.>l'>llag lill Hantlvapeno· •wh Lan d· 
stig n i ngse_\cr<·i t~rcglm n en to.» 
:.'G:.' (f. O. - Chefsfartyget lJ{·o tts lwsiittningslir.;hL bdu!l\w i t· k•' 
lrål!as' ~~ stationen tillgiinglig, förr iin ii\'n ingarna yi([ innnyaran•l>' 
:lrs c;kjutskola afslntats. 
:.'!!3 G. O. - Bcstä nimclscr ri'>rantlc expeditionen fur prof.-;kjulning· 
af pansarb:'\ten Odens lavcttagcr. 
~G4- n. o. - Angående li'.r;;iimlandc :Il jll'l>l' iant till LOI'jW•lkr_I'Rö:l· 
ren U1·n en i C:iitcborg. 
:_l(j:) c:. n. - Instruktion li'>r <'h cfon :l Oden nnllrr PXpelli tinn 
rn li~t U. O. N:o lSu. 
21ili U. O. -- Im<truktion fi> r t:hcft'n å Örnen untlPr nxpe•lil ion 
rnligt U. O. 186. 
~(iS G. O. - ]<\irvalbren :1 Freia , c. o. bmmar;;krifvaren K. A. 
'l' r·ys•'· n, skall hnonlras instiilb sig i C'arlskrmw i nl' h fiir ,-r rLt:il
l:1ntln af' honom :l liggantlo r;·,rarhetrn. 
:.'li!l U. O. - - Rcsol ntion <"r iifvrrs[,• ;\. F. Ct•nterwalls pcrmissions
:lnsiikan. 
270 G. U. - Torpctlhåtcn :-.':o 73 Illa i stiillot fi'q· tt•rprtll> ll•'n 
}.':o 3 stiillas t1 ll Yarfselwfen;; i Carlsknnm l!irfugande. 
271 U. O. - llcsolutron å kaptenen frih crrr R. W. Lcrthn N•·n s mrhul
hlll at-t untlrr t iden l i\[aj -1.'1 Juni vistas utom rikrt. 
:.'77 l :. O. - Konterallliralrn U. N. af Klt•n·hr Ol' h komnw1Hliirrn 
.T. A. C. Meistt•r ,.;kol:L mr•l ntgiingen af nii.stktJIIl1ll:lllll>• Srpll'nrhrr 
ndnatl fr:"mtriirl:c sina lW<prkti\'O bcla ttning-ar. 
~78 U. O. - Till eholer twh komlnendcra<lo offit:erMr u ,;ji'•Plii t
ning-sfarL,·gcn h:lf\-a f\inlrlats: p:1 Ji'oll.-en: r·hrf knm!lH'ndiirkaplPnrn 
_\. W. L:~r r.;son oc lr kun rll1 1' nd Pr:ul <ll'lit·er li'>.itr r:mlrn C. Il. A. IP!'hr). 
Pil Sm/an: ,.JH-1' bp( enen .r. K. :->nn t!lrt~lrn or·h knnnnenderatlc 
oftir,•r:ll'>', li'·j t n: rnlen L . E. .\rnelins oeh ltndt• rlujtnanten C. 1'. 

.Rein11 rs. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

17. 

G. U U7. - Xlll 

~84 G. O. - Kommendörkapton C. !\L Ingel man skall mod ut
gången af instundande Septomber frånträda sin befattning sA
som kommondant vid Stockholms station. 
285 G. O. - 'rorpedbåten N:o G!J skall i stället för torpedbåten 
N:o 5 förläggas till Utställningen . Vi ssa ekonomiska be.stäm
molser för nämnda torpedbåt. 
2Su G. O. - Ändringar i besättningslistan för korvetten Freja 
i egon~kap af exercisskolefartyg. 
289 G. O. - Resolution å löjtnanten C. r_, _ Key's anhållan om 
tjonstledighet. 
291 G. O. - Direktören J. 'f. Pihlgren skall efter afslutande 
af genom G. O. N:o 247 anbefallt!t uppdrag afrosa till Stock
holm i oeh för öfverläggningar mell Öfverdiroktören vid marin. 
in goniörs taten . 
294 G. O. -- Kaptenen , friherre R. W . I-'enhusons tjenstgöring 
hos DD. KK. HH. Arffnrstarna, Hortigarne af Skåno och Sö
dermanland, skall med dagen upphöra. 
29G G. O. Fastställelse af ändringar och tillägg till >Förslag 
till skj utinstruktion för Flottan, l. kanon och kulspruta. 
2!.J7 G. O. Tillägg till Instruktionen för afrlolningschefen kom
menelärkaptenen S. von Konow. 
300 G. O. - Inkallelse af en man tillhörande de permitterade 
årsklasserna för undergåondo af bestraffning. 
304 G. O. - Ingeniören grefvo E. H. A. Mörner och extra in
goniöron A. M. A. von Eckermann skola biträda vid besigtnin
gon af Oden. 
3('5 G. O. - Kommendörkaptenron C. A. M. Hjulhammar inka!· 
las t ill tjonstgöring på Stoekholms station från och med <len 
don 18 Maj. 
311 E . S. - Afslag å kommendörkaptenen E. C. Brusevit11 an
hållan att blifva kommenlierad till Rosorsbergs skjutskola. 
314 G. O. - 'l'illfällig ökning i korvrtten Prejas bcsättning~

li~ta . 

3 18 G. O. -Konteramiralen prins Oscar Bernarlotto skall med 
dagen frånträda sin befattning såsom afdolningschof för kommu
nikationsafrlelningen i Flottans stab. 
31!) E. S. - Såsom fartygsingeniörer kommonderas : på pan
sarbåten Oden extra ingeniörcn A. l\L A. von Eckermann , på 
pansarbåten Götn extra ingcniören K. E. Rundgren och på 
pansarbåten Thule extra ingoniören 'r. G. Nystedt. 
3~2 G. O. - Konteramiralen prins Oscar Bernadotte skall vara 
Högste Befiilhafvare öfvor årets knsteskader. 
323 G. O. - Bifall till kaptonen i Kong\. Flottans rosorv A. 
Bloms anhållan om tjenstledighot. 
325 G. O. -- Extra ingeniöron I. A. Engström skall ställas till 



Maj 
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Kong!. l\Iarinförvaltn ingens förfogande för att biträda vid öf
vervakandct af fartygsbygg nader inom riket. ·Extra ingcniö
l'Cn 'r. G. Nysterlt ska ll bestrida torpedingeniörsbefattningcn 
vi<l Carlskrona station intill dess torpedin gcniören J. A. Ar
senius inträder i tj enstgöring. 

18. 327 G. O. -- Pastställelsc af ,, Bcskrifning öfvoe artillerimate
rielen å fii stningarne Kungs holmen och Yes tJ·a Häst holmen•. 
8:28 G. O. - Kaptenen O. Petterson skall, mc<l bibehållande af 
innehafvande befattningar, nnder kapten B lom~ tj enstledighct 
bestrida denn es tjen st. 
il 2D G. O. f Högste bct"älhafyarons öfvct· å t·cts ku~tcskader 
s tab s kola tjon stgöra: sdsom flaggkapten: kommendören A. A. 
L. P alander; sa som (laggadjntanter~· kaptenen P. J. Dahlgren 
och löjtnanten J. C. Schneidler; säso /11. s/abssckretemrP.: bok
hål lan·n I. Xcucnclorff; ;;åsom stabsliikare: förste bataljons läka
ren A. Rudberg ; samt sdso111 stabsmariningeniör: (tillika fat'
tygsingeniör) extra ingcniörcn A. :\I. A. von Bckcrmann. 

2:2. 3tlG E . S. - Yng lin garne Fant, Wersäll, Ceon hi clm, af Sillen 
och Olrog hafva erhållit tillstånd att såsom extra kadettce <tt
följa kon·cttcn Freja. 
:l3D G. O. - Torpedingeniörcn ,J. A. Arsenius slmll placeras, 
t ill tjenstgöeing å flottan s s tation i Carlskeona. 
343 E. S. På pansarbåten Oden kommond eras: kaptenen R. 
G. f,iepe , löjtnanten H. H. K. 'Er icson och löjtna nten S. J. Dahl. 

2-l. 8-l-l G. O. Kommendörkaptenen D. U. W. Linder skall vara 
a fdclningschcf för krmmmn i k a t ionsafdeln ingen i flottan s stab. 
346 G. O. - Pansarbåten (/öla ~ka ll klargöras för att i medio 
af instund ande .Juni månad knnna ställas til l lw ntcramiralen 
A. F. H. Klintbergs ord<?r för rxpcdition t ill Engelska kanalen. 
Kommemlörl;:apt cncn C. :\L [ngelman skall va ra chef och lmp
tenen H. G. af Sillen sekond pä pansarbåten unclet' sagda ex
ped ition. 
Chefen skall taga befattning med fal'tygcts utrustnin g don 4 
,Jun i och inmönstring s kall cga rum den ll samma månacl. 

:!5. :1-lö G. O. - Komm endörk aptenen C. G. W. Brotwor förord
nas att teå n den l nästinstnndande Oktober tillsvidare vara 
che f för Kong!. armciförvaltningcns intendentafd elning. 

2K. il:Jl G. O. - Ändring i pansarbåten Götas besättnings lista. 
:\led ändring af G. O. N:o 346 skall che fen å sagda pansar
båt taga befattning med fartygets utrn~tning den D instnn
dancle Jrmi och inmönstra don 15 i samma månad. 
:352 E s . - _,\ pansarbåten Uötn kommenderas löjtnanterna 
H. J. T. Krook, r. P . B. ~orman , B. F. Holmgren, H . . J. 1\f. 
'rollsten och g re fvc C. G. A. Lewcnhanpt. 
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35:1 G. O. - Från oc h med den l nästkommande Oktober pla
ceras ti ll tjenst.görin g: 
rZ Car/skrona station: Kommend ören A. A. T1. Palandor och kom
mendörkaptenen C. :\L [n gelman; samt å Stocklwlms station: 
Kaptonerna J. E. Wilekc och frilvwee J. A. von Diibon, samt 
löjtnanterna H. J. 'r. Keoolc A. H. af Petersens och G. Unger. 
356 G. O. - 'rillåtc lse för Svenska säll skapet för Antropolog i. 
och Geografi att utföra antropologiska undersökninga t· å värn
pligtigc. 

:!0. 358 G. O - Kapten en R. G. T..åcpe skall från och med elen 
1 ins tund ande Oktober t illsviclaro tjenstgöra såsOJll extra adju
tant i Kong-l. sj öfö rsvarsdepartementets kommandoexpedition. 
:35U G. O. - Kommendör C. O. P. Ljungquist s kall från och 
med den 4 instu nd ande .runi och till svidare under kommen
diirkaptenen a f l:a graden C. !IL Ingelmans sj ökommendering 
bestri da kommendantsbefattningen vid stockholrus station. 

:H. 

l. 

:360 G. O. - l:stc bataljonsläkar en K. L. Rudberg skall tjenst
gö ra såsom uppbördsläkare på pansarbåten OJcn uneler detta 
fartygs genom G. O. n:o 142 elen 15 sist!. :\fars bcstäm<la ex-
pedition. 
:~ 6:3 G. O. - Kanonbåten S rcnsksnnd s kall från och med den 
S til l och med dun 2G näs tl{ommancle September ställas till 
högste befälhafvarcns öfver å rets ku~teskacler för fogande. 
tlG4 G. O. - Kaptenen, friherre A. 'l'. C. Gyllenkrok skall 
vara ehef på kanonbåten Sccn:;kswul uneler dess genom G. O .. 
n:o 8Gc3 anbefallda expedition. 
!lOj E. S. - Löjtnanten grefvc C. G. A. Lcwenhaupt kommen
dcras å kanonbåte n Srensksund. 
!l6i G. O. - Ru stning-sorder för korvetten Frqjn att i början af 
Okto ber· utgfl på ex pedition till aflägsnare farvatten och ka
nonbåten Srenskswul att omkr. elen 1 :"fovember afgå till ri
kct8 vestkust: hvarj emte kommenderats 

å /;onet:en Freja: C!,ef: kommendörkaptonen af l:a gr. E. 
l'. Brusewitz; sekond: kaptenen G. Dyrssen; 

å kanonbåten St·cnsl.·sltnd: dw(: kaptonen H. A. Palme. 
368 G. O. - Korvetten Frrjas besättnings lis ta unilel' dess go
nom G. O. n:o tlö7 anbefallda expeditio n skall ökas mod löjt
nan ter eller under löjtnanter - 7. 
H6fl E. S . - _t\ neda nnämnda, genom G. O. n:o 367 till klar
g-ö ring anbefallcia fartyg, kommenderas följande officerare: 

å l.·on·Ptten Freja. 
Kaptenen frih. R. \V. Leuhuson, löjtnanterna D. A. Kraft, 

,J. F. Friberg, G. de Brun, F. G. E. Bergman, A. L. Holmen, 
fl'i h. L. R. von Stcdingk, unelerlöjtnanterna J. O. \<Vallenberg, 
G. Eke lund , C. H . . ~kcrmark . P. H. Hvitfelclt och A. R. Fröding .. 
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å kwW11uuten Srensksund: löjtnantcma J. P. B. Korman 
och G. Unger. 

1. 372 G. O. - Ändring af §§ 4G, 50 och 54 af Reglemente för Flot
tan, tredje delen, sjötjenstgöriugen. 

4. 376. G. O. - Chefen å torpedkryssaren ijrnen skall taga be
fattning me1l fartygets utrustning den 12 Juni, och inmönstring 
ega rum den l G samma månad. 
377 G. O. - Kapten J A.. Helin skall såsom sakkunnig le
damot inträda i d.en nämnd, som skall besigtiga å pansarbåten 
Oden uppsatt elektrisk belysningsmateriel och strålkastare. 
379 G. O. - Instruktion för konteramiralen A. :F. H. Klint
berg till efterrättelse vid re~a med pansarbåten Giita till Eng
land. 
:380 G. O. -- Instruktion för chefen å pansarbåten Göta. 

5. 381 G. O. - Ändring af besättningslistorna för pansarbåtarne 
Oden och Jolm Eric:;son. 
083 E. S. - Å t.orpeclkryssaren Önwn kommenderas löjtnan
ten grefve K. A. Po~se nncler hela expeditionen,. löjtnanten C. 
h dc Champs till och mod den 2G Juni samt unelerlöjtnant W. 
Gibson från och med don 27 innevarande Juni. 
38G G. O. - Kapten C. G. A. V. Flaeh skall tjenstgöra som 
adj utant hos konteramiralen A. F. H. Klintberl[ unrler före
stående resa till J~ngland. 
387 G. O. - Chefsfartyget ])rott skall den 17 Juni Yara för
Jagclt i l:i:=ta beredskap. 
389 G. O. - Chefen å pansarbåten Oden skall elen D Juni 
taga befattning med fartygets utrustning; inmönstt·ing bestäm
mes af stationsbefälhafvaren i Stockbolm. 

H. 394 G. O. - Kommendörkaptenen af l:a gr. C. A. l\1. Hjul
hammar skall från och mod den 21 Juni bestr ida befattningen 
som chef för kong!. ~jöförsvarsdepartementets kommandoex
pedition. 
395 G. O. - Komm endören F. W. Lemnnan placeras på Stock
holms station från oe.h med den l Oktober. 
396 G. O. - Skjntskoleafdelningens fartyg ökola, efter att den 
J 9 ha f va inspekterats, afmönstras. 
39() G. O. - Instruktion för afdeln.-chefen, kommendörkapte
nen af l:sta graden H. Carlsteclt. 
401 G. O. - Instruktion för chefen å pansarlJåtcn Uöla, kom
mendörkaptenen af I :a graden C. l\1. lngelman, i han s e?(enskap 
a f afclelningschef. 

!J. 404 G. O. - Kaptenen N. A. 'relander skall från och med 
den 15 Juni vara chef å kanonbåten AlfM/d i sttillet för kap
tenen grefve H. W. Hamilton. 

JO. 408 G. O. - Kommendörkaptenen af !:a graden C. A. l\1. Hjul-
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hammar skall från och med den l Januari 189R vat·a chef för 
kong!. sjökrigshögslwlan. 

11. 410 G. O. - Instrukt ion för chefen å pansarbåten Oden under 
exped ition för profskjutning af lavettage m. m. 
41~ G. O. - Kommendörkaptenen af 2:a graderi E. G. l\1 . Scbale 
slmll med utgången af instundande September månad från
träda befattningen såsom chef för underbefäls- och exercissko
lorna vid Stockholms station. 

12. 413 G. O. - ~led ändring af G. O. n:o 387 skall chefsfartyget 
Drott den 28 Juni vara föl'lagrlt i l :'l. beredskap. 
414 G. O. - Kommendörkaptenen af 2:a graden J. W. L. Sicl
nors tjenstgöring i kong!. sjöförwar~rlepaetementets lwmmando· 
exped ition skall upphöra. 
.u 7 G. O.-~ edannämnde officerare skola med utgången af in st. 
sept. månad frånträda innehafvancle befattningar nemligen: 

rid Carlskrona station: kom.-kapt. af :l:a gr. W. E. Elers såsom 
adjutant hos stationsbefiilhafvaren och kaptenen O. R. Sylvan 
sasom chef för l:a minör·kompaniet, samt 

rid Stockhol111s station: 
Kapten .J. A. l.ielin såsom chef för 2:a minör-kompaniet och bi· 
träclaude officc>r vid minclnpartementet. 

KedannärundJ officerare skola från och me!l den l instundande 
oktober och till5viclare bestrida följande befattningar, ncruligen: 

z·irl Carlskrona station: 
Kommendant: kom.-kapt: af l :a gr. C. J\I. lngelman ; chef för 
underbefäls- och exorcisskolorna: kom.-kapt. af 2:a gr. W. B . 
Blers; acljntant hos stationsbefiil hafvaren: kom.-kapt. af 2 gr. 
grefve H. D. M. Hamilton: iddstc instruktionsofficer virl exer
cisskolan: kaptenen grefvo C. A. Rhrenswärcl; c.hef för l ma
troskompaniet: kaptenen A. B. Kleman; chef för 5 matroskom
paniet: kaptenen fribene G. O. l\l. af Ugglas: chef för 9 ma
troskompaniot: kaptenen H. G. af Sillen; chef för l minörkom
paniet och biträdamle offic.er vid mindepartementet: löjtnanten 
c. L. Key; informationsoffieer i nnclerbefälsskolan: kaptenen 
friherre C. Gyllenstierna; in formationsoffieer i mins:rolan: kap
ten o. R. Sylvan; äld~te officer vid Ekipagedepartementet: kap
tenen o-refve L. P. Hamilton; chef för l 5keppsgossekompaniet: 
Kapten"en friherre .A. 'r. C. Gyllenkrok: 1Jiträdanrle officer 
\'id artilleridepartementet för handhafvanrle af stationens tor
peclmateriel: Kaptonen f(. H. A. Petterse.n 

vid Stocklwlms stcäion: kommendant: kom.-kapt. af 2 gr. K U . .\I. 
Schale: chef föt· underbefäl s- och exercisskolorna: kom.-kapt. af 
2 gr. J. w. L. Siclner; chef föt· 2 minörkompaniet och biträdande 
officer vi!l mindepartementct: kaptenen frill. ,T. A. von Diibon. 
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Kaptenerna H. G. \V. Wrangel och fribene l'. C. K Sparre 
skola från och med. den l oktober och tills vidare tjenstgöra 
i Flottans stab. 

12 418 E. S. - Statsrådet och chefen för kong!. landtförsvars
departementet, genorallöjtnanten friherre A. E. Rappe skall 
från ocll med den 13 Juni utöfva chefskapet för kong!. sjöfi.ir· 
svarsdepartementet under statsrådet Christersons tjen~tledig
het. 

1-±. 420 E. S. - Kom.-kapt. af 2:a ~r. J. W. L. Sidner entlediga~ 
mod utgången af Septomber manad frän inspektörsbefattnin
gen för navigationsskolorna i riket. 
-1-:!1 G. O. - Då paraddrägt begagnas utom tjensten såsom 
~ällskapsclrägt v id större samqväm, skall, utom å parad<lag el· 
ler då stor uniform är anbefalld, Rkärp icke begagnas. 

l::i. 4:?3 G. O. - Ändring i torpodkry;:saren Omens besättnings
lista under expedition från eartskrona till Stockholm. 
423 E. S. - 1Jnrlorlöjtnant A. R. Fröding kommeneleras å: ka
non båten Al/ltilcl. 

lU. 42G E. S. - Till tjEHl Stgöring ä CarlskrOJia station inkallas 
nnderl0jtnantorna G. Ekelund, A. de Brun, J. A. F. Eklund 
och '1'. 'vV. :'Il. Liibock. 
429 G. O. - Logementsfartyget Engenic skall, efter inspektion 
den 30 juni, afmönstras. 

18. 431 E. S. ·- Kaptenen, frih. R vY. Leuhusen inkallas till tjenst
göring vid stockholrus station intill den 13 Juli. 
432 G. O. - Bifall till kapten G. H. Lidbecks underdåniga an
hållan om tjenstledighet under tiden 7 Juli - l Septembei'. 

,. 433 G. O. - Kapteuen G. H. Björkman skall vara chef å kli
nonbåten GunM/d frän och mod den 7 Juli. 
404 G. O. - ln;;truktion för Afdelning·schefen för StocJ;holms
afdolningt>n. 

4:37 G. O. - ÖfverfältliikarPn ::\I. lfiirst skall uneler ticlen Mm 
och med den 19 till orh med elen 26 Augusti vid internatio
nella liikarekougressen i ::\loskwa vara representant för helso
och sjnkYårclen inom svenska flottan. 

HJ. 438 G. O. - Pansarbåten Oden skall efter återkomsten från 
c:xperlition för profskjutning af lavettage m. m. fortsätta sin 
expedit ion för utförande af uti G. O. n:r 1-±3 anbefallclt 
uppdrag; uppbördsläkaren, l: e bataljonsläkaren K. h Rudberg 
skall med den O Juni upphöra att tjenstgöra på fartyget: bc
sättningslistan å pansarbåten Göta skall minskas och å pan
sarbåten Oden ökas med - ingeniör ollor extra ingeniör - 1, 
nnder genom G. O. n:r J-±:3 aJibefallda expeditioner. 

21. 441 E. S. - 1\ aptonen C. A. l1, ChristPnson förordnas att från 

,. 
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ot:h med don l Oktolwr och tills vidare vara inspektör för na
vigationsskolorua i riket. 

Juni 21. 4-±;! G. O. - Kaptenen C. A. L. Chri stensen skall med utgån-

" 

22. 

23. 

25. 

,, 

gen af instundande September månad fränträda befattningen 
som ehef för 1:a eldarokompaniot. 
4.J:3 G. O .. - Kaptonen C. F. J. Lindström skall från och mod 
den l nästkommanrio Oktober placeras på CarlsJuona station. 
4-10 E. S. ·- Afskod bcviljadt viceamiralen i kong!. flottans 
resen· C. P. Virgin. 
4-±S K S. - Löjtnant I. Xorclenfelts tjenstgöring ;\ chef~fartJ·
get Drott skall taga sin början don 2 Juli. 
44!J G. O. - KOJ·votton Balder skall förläggas under reparation. 
451 G. O. - Kaptonen A. B. l<leman skall från och med den 
2 Juli till ot:h med don 20 Augusti tj enstgöra i 1\:ongl. Sjöför· 
svar~clepartomontets kommandoexpedition. 
45~ B. S. - Pansarbäten Glitas genom G. O. K:o 1-±3 punkt 4 
anbefallda expedition skall utgöra fortsättning af pågående 
expedition. 

2G. 45G G. o. - Instruktion för högsto befälhafvarou öfvor kust
rs:Zadern. 

28. 457 G. O. - Kaptonen G. af Klint skall JUO(l utgången afSep· 
tomber månad fråntriida befattningPil såsom chef för S:o och 
lO:c matroskompanierna. 
EftorniimndL• offteerare skola från oeh med don 1 Oktober till~· 
vidare bestrida följande befattningar viii. Stockholms station. 
nemligen: 
Äldste instrulztionsoffker vid excercisskolan: Kaptenen G. af 
Klint, oc h chef för R:e och 10:o matroskompanierna: kaptenen 
K. E. Andersson. 
458 E. S. - Löjtnant I. Nordonfelts tjenstgöring å chefsfarty
get Drott skall taga sin början den 30 Juni. 
459 G. O. Cbof::;fr.rtyget Drott skall inmönstras den l Juli. 
-±60 G. O. - lnstruktion för ehofon å chefsfartyget Drott. 
4Gl G. O. - Den för chefen å pansarbåten Göta i egen· 
skap af afclolningschof utfärdade instruktion skall, intill dess 
han kan öfyerta.ga befälet, va m gällanrio för den äldste far· 
tygschefen. 

30. 463 G. O.- Bifall till löjtnant A. K de Cbamps underdåniga an. 
hällan om tjonstleclighet från och med den lO Juli till och med 
el en 20 A ngusti. 
4G5 E. S - Lcijtnant K. " "ester inka~las till tjenstgöring på (\tris· 
honrr station till och med den 30 September. 
40G G O. - Kaptenen C. l' J. Lindström sk:lll från och med 
den l Oh0brr och tills ,-i,Jarc Ya ra chef fi.ir J :a eldarek0mpaniet. 
4Gcl G. O. - KoFdten Sogrt skall eft('r :ltnl;0JliStPn till Cnrb 
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krona inspckteraq af stationslwf:i lhafl·a ren, furläggas i l:a beroliskap 
O('h afrnönstras; 

Fart.~·gschefen, ka<lcttofficerarne och tjenstförriittallllc läraren i navi 
gation samt löjtnanten C. A. H. Virgin sko'a tillika meu kadet
torn<t afpolletteras fdn korvetten Saga den 3! Juli samt sekon 
den U af Klint derefter öfvertega bet:ilet -il konctten i egenskap 
af interirns<·hef: 

Kanonbåten Skul rl samt torpedL<lten :o 7.'1 skola användas !ör 
kadetternas öfningar; kaptenrn H. J. B. Gulda skall mra f'llCf på 
kanonbåten S~ uN: 

Andring i torpcdbåtem; bcsiittningslista jemte fiirr 'l kr,f'ter rii ran<le 
billettemas öf!:ingar. 

470 G. O. - Instruktion för koJnmcndijrkiJptcnen af l:a graden N. 
G. Sumlatröm under do iifningar, sum skola J;ircbgas med kanon-
båten /::iku/<1 O\'h t.•rpcdbåtcn 1\:(J 73. 

2. 478 G. O. - 'l'orpedbåten N:o 3 skall r ustas i ~tällct f;jr tor
pedbåten Komet. J\aptcnen H. W. M. von Krusensticrna skall 
vara chef (tillika divisionschc!") på torpedbåten N:o .'J och kap
tenen friherre H. W. Lenhusen chef på torpedbåten N:o .'J. 

el. 474 G. O. - 'fillåtelse för finske undersåtarna G. L. ];andman 
och Fr. Nordfors att bese rtottaus vart' i Stoekholm. 

" 

475 G. O. - Kaptenen G. W. Ljungqvist skall från O('h med 
den 5 Jnli vara chef å kanonbåten Alfliild i stället för kapte
nen N. A. Telaneler. 

47G G. O. - Medgifvande att lmnonbåten Alf!tild må från och 
med den 8 Juli uneler högst 8 dagar disponeras af kong!. sven
ska segelsällskapet mot ersättning för förbrukad maskinutre<l
ning. Tillfällig minskning af kanonbåtens besättningslista. 

5. J78 E. S. - Å kanonbåten Skuld under dess genom G. O. N:o 
246 anbefallda expedition kommeneleras löjtnanten K. Wester i 
stället för löjtnanten A. Pryt:.~ samt å kanonbåten Gunhi/d un
<lerlöjtnanten P. H. Hvitfoldt i stället för löjtnanten G. Unger. 
47D G. O. -- Instruktion för elivisionschefen kaptenen H. W, 
M. von Krusen~tierna. 
480 G. O. - Instmktion för divisionschefen kaptenen C. C. A. 
Fallenius. 

6. JS3 G. O. - Tillfä(lig ökning i chefsfartyget Drotts besätt
ningslista. 

7. J8J G. O. - 'l'illfällig min;;kning i logementsfartyget Stock
llolms besättningslista. 

D. JSS G. O. - Chefsfartyget Drott skall efter återkomsten ti Il 
stationen förläggas i I :a beredskap. 

:0. 401 E. S. - Chefen för kongl. sjöförsvarsdepartementet ha l' 
denna dag till reservofficersaspiranter antagit följ<:~nde sjökap
toner nernligen: C. A. Andersson, A. G. Nil~son , C. D. H. An-
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dersson, C. F. mrikscn, A. W. Johansson, L. P. Bergman, C . 
. r. Ericson, friherre I. 'f. O. Thott, J. E. T. iisterborg och Th . 
!\feijer. 
JD8 G. O. - Personer tillhörande högste befälhafvarens stab 
skola den 8 Augusti i CarlsJuona anmäla sig hos bemälde hög
ste befälhafvare. 
4DJ E. S. - Löjtnanten J . B. :\!aijström kommeneleras å tor
pedbåten ),":o !J i stället för å torpedbåten Komet. 
4fl5 G. O. - 'l'illåteisc för konteramiralen A. F. H. Klintberg 
oc!1 kommendörkaptenen C. i'II. Tngelman att bära dem tillde
lade engelska medaljer. 
-lfl6 G. O. Or<ler till chefen å korvetten /i'r~jn att under uppehåll 
i Thronclhjem ställa si~r under norsk amirals befäl. 
J!JD E. S. -- Från och med den l instundande Oktober och 
under ett års t id komn]('nderas följande oflicerare att tjoostgöra 

vid Carlskt•otut station a) i Exen,isskolan: 
löjt:Janterna C. G. Nortielius, TJ. K Arn elius, A. Prytz, A. G. 
von Horn , H. E. Rydström, E. Hägg, A. B. de Champs, B. F. 
Holmgt'on, H. J . :\!. 'l'ollstcn, E. E. Wahlberg och grefvo C. G. 
A. Lewenhaupt; 
b) vid skeppsgossekären: löjtnanterna A. B. C. ,J. Lagercrantz 
och B. :R. von S~· dow. 
(') p!i varfvet: löjtnanterna A. H. Gi:;iko, G. R. Starck och J. 
.\I. Bolinder. 
d) vid stat ionen för öfrig tjenstgöring: kaptenerna H. A. 
Palme (intill tiden för genom G. O. N:o HG7 anbefalld expedi
tion med kanonbåten Svensk,wnd) frih erre A. B. H. r,agerb,ielke, 
CT. H. Björkman, löjtnanterna LP. B. Norman (intill tiden för ge
nom G. O. N:o ;3(i7 anbefalld expedition med kanonbåten Svensl~
sund), K. Wester, samt underlöjtnanterna C. E. Holmberg, G. 
S. N. de Broen, G. P. Rcinins och G. W. :\'lagnusson. 
e) på varfYet för u tbildning i tjensten och till genomgå011<le 
af minskolans befälsknrs: (intil l s lutet af nämnda kurs) under
löjtnanterna C. O. Lindsström, E. A. Bernström , A. Hägg, H. C. 
L•'. af Klercker, N. E . F . Sela nder, A. de Brun, ,J. A. F. Ek
lund och '1'. W . .\!. Liibcck. 

vid Stockhohus station a) i Exercisskol an: ka,ptenen J
K. Sundhol m, löjtnanterna H . J. 1'. Krook, C. A. H. Virgin, A. 
H. af Petersens, friherre C. E. L. Liljencrant;, och A. G. af 
l{lercker. 
b) på varfvct: löjtnanten A. Odelberg. 
c) på stationen för öfrig tjenstgöring: kaptenerna C. A. O. 
:llolin, J. E. Wilekc, G. W. Ljungqvist, C. L. A. Munthe, fri
herre L. -~kerhielm, löjtnanterna N. S. 'l'. Ankarcrona, H. H. K. 
Ericson lintill tiden för artilleri- och ingeniö rhögskolans bör-
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jan) och G. Unge r (intill tiden för genom G. O. N:o 367 an be. 
falld expedition med kanonbåten Sz:ensksund). 

18. 500 G. O. - Löjtnanterna A. Meister och G. R. Celsing skola 
t.)onstgöra i flottans stab uneler ett år räknaclt från och med 
elen 1:e nästkommande Oktober, ~kolande löjtnant Meister under 
sagda tid vara placerad på Stockholms station. 

14. 501 E . S. - Bemyndigande för högste befälhafvaren att tillåta 
kaptenen R A. Tlmrdin att från och med elen 20 Augusti.så
som passagerare medfölja torpedbåten X:o 11 uneler dennes 
nu förestående expedition. 

502 G. O. - Löjtnanterna J . Grafström och T. A. Nissen skola 
genomgå don gymnastiklärarekurs och löjtnanten S. J. Dahl 
elen instruktörslärarekurs vid kong!. gymnastiska eentralinsti
tutot, som taga sin början den 15 nästkommando September. 

15. 505 G. O. - Boväringsmän af matrosafdelningen, som skola 
embarkera å kuste~kadern, böra dessförinnan hafva utfört 
enskild stridsskjutning. 

16. 507 G. O. - Kapten W. Dyrssen skall af resa till Stockholm 
och anmäla sig i ~jöförsvarsclepartemontets kommandoexpedi
tion i och för erhållande af särskildt uppdrag. 

17. 511 G. O. - Angående rustning och inmönstring samt tillfäl
lig ökning af chefsfartyget Drotts besättningslista. 
512 E. S. - På ehefsfartyget Drott kommenderas, i stället för 
löjtnanten J. Nordenfelt, löjtnanten E. W . Peyron. 

1!.1. 513 G. O. Instruktion för chefen ä Drott. 
515 G O. - Kaptenen H. G. \V. W rangels tjenstgöring i kong!. 
~jöt'örsvarsdepartcmontet skall upphöra med utgången af inne
varande månad. 

'20. 516 G. O. - Korvetten FreJ·a och kanonbåten SveJtsksund skola 
efter aterkomsten till stationen förläggas i 2:a beredskap. 
511 G. O - Ändr!ng af ticlen för torpedkryssaren Örnens in
mönstring. 

22 511J G. O. - l~ öjtnanterna H. Wijk och E. W . PeJTon skola för 
fortsättande af kurs vid kongl. krigshögskolan inställa sig i 
nämnda skolas lokal den 24 nästkommande September. 

2:). 520 G. O. - Ångfartyget Slcöld111ön skall den 24 inneyarande 
månad ställas till cl1efens för kong!. sjöförsvarsdepartemen
tet förfogande. 

24. 5:!1 G. O.- Kommendörkaptenen D. U . W. Linder skall under 
on tid af högst 8 dagar deltaga i kong!. fortifikationens fält
öfningar innevarande år, 

27. 523 G. O. - 'rider då cheferna å korvetten Freja (långresefar
tyg) och kanonbåten Scensksund (vinterbåt) skola börja rus ta 
samt inmönstringselagar för samma fartyg . 

28. 526 G. O. - Korvetten Sagas ångslup skall ställas till chefens 
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å kanonbåten Sknld förfogande för utförande af genom G. O. 
N:o 468 anbefallda sjömätning·söfning·ar . 

Juli 2s. 528 G. O. ~ Högste betälhafvaren skall den D instundande 
Augnst1 inspektera rlon under kommendörlcaptenen C. :\1. Tngol
m:tn ställrla afdelning. 
52fJ G. ·o. - 'l'illfällig ökning i korvetten Frejas (långresefar
tyg') besättningslistn. 

:?9. 530 G. O. - Logemontsfm·tyget Stocklwlm och kanonbåtep 
Ski'fl!Jald skola bilda en afrlelning uneler befäl af kommendör
kaptenen W. K Elers. Kaptenen ,J. B. Wilcko ~kall vara ebef 
å logrmentsfartyget Stock/,olm och kaptenen N. A. Trlander å 
kanonbåten 8\'ii!J!Jald. 'l'illfiillir< besiittnings!ista samt tid för 
kanonbåtens rn~tning oeh inmönstring. 
5c11 E. S. - På logementsfartyget Stoekholm kommenderas så
som instrnktionsbefäl: kaptenen R. A. 'rlmrclin, löjtnanterna F . 
G. K Bergman, G. R. Ce!sing samt unelerlöjtnanterna G . S. N . 
rle Broen, B. F. Reutero;kiöld, ,J . A. F . Eklund oeh T . Vi. l\I. 
Liibeck; såsom kommonderad officer: underlöjtnanten K E. F. 
Selander. På kanonbåten SUi!J!Jald kommenderas löjtnanten O. 
K Lybeck och und erlÖjtnanten A. de Brun. Pä torpeclkryssa
Omrll kommenderas, i stället för löjtnanten K vV. Peyron , löjt· 
nanton C. G. Wahlberg samt på korvetton Freja (långresefar· 
tyg) underlöjtnantou J . B. Maijström. 
ö32 G. O. - Bemyndigande för stationsbefiilhafva1·en i Carls
krona atc inkalla kaptenen C. A. I1. Christensen uneler de tider 
tjenstrm vid stationen saclant betingar och hans befattning så
~om inspel{tiir för navigationsskolorna i riket icke lägger hin
der i vägen dcrfiir. 

5H3 G. O. ·-· Ångfartyget ICare skall ntga på expedition i och 
för sär~kil clt nppdt·ag. l denna expedition skola cleltag·a kom
mendörkaptonen D . U. W. Lindor, kaptenen friherre C. Gyllen
stiorna och löjtnanten C. G. Norselius. Tillfällig besättnings
lista för angfartyget. 

dl. 5il5 G. O. - Pansarbåtarne Ju/m Ti'ricsson, Hildur , Björn och 
Söl11c skola efter återkomsten till stationen förlägga s i 2:a be
redskap, korvetterna Fr(ja oeh Saga under reparation samt 
korvetten Balder uppläggas under det hon m1clergår reparation . 
537 G. O. - In struktion föt· afclelningschefen kommendörkap
tenen W. E. Biers. 

:Jcl8 G. O. - Resolution å 1:o bataljonsläkaren J. :XL Nilsson s 
anhållan att blifva kommenderad till genomgåonde af militär
ilikareknrs. 

Aug. 2. 539 G. O. - 10,000 stycken lösa karbinpatroner må m0d tor-
peclkryssaren Omen öfverföras till Carlskrona. 
ö-!0 G. O. - Instruktion för chefen på ijmcn. 
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Aug. 2. 54:1 G. O. - En rlel skilrgårdstelefonmateriol skall afskickas till 
Carlsinona för att tagas ombord å kusteskadern s fartyg. 

a 54! E. S. -- Fö ljanrle ynglingar antagas till sjökadetter nem
ligen: G. D. R. Frenrlin, W. von Schoultz, C. F. G:son Lager
crantz, A. A. R. Nydahl, A. G. :lförner, A. P. Norlander, A. E. 
O. Giron, B. Hj. O. Dahlin, 'l'. S. Sjöberg och O. H. Pettersen . 

4. ö4G G. O -- 'rillstånd för konteramiral A. F. H. Klintberg, kap
tenerna E. J. L. Gjerling, F. :\L Pcyron och C. C. Engström 
löjtnanten J. Gmfsteöm, undel'löjtnantcn !\. R. Fröding samt 
lotskaptenen E. A. Smith att emottaga dem a f konungen af 
Siam tilldelade onlenstccken. 
fl-l7 G. O. - Bifall till löjtnanten L .\forrlcnfclb underdåniga 
a nhftllan om t,icnstlcdighet föe att bevista öfnin~·arna vid kong!. 
ita lienska flottan s s kjutskola vid Spezia. 

.')_ 549 G. O. - Kommendörkapten en .J. W. L. Si rlnet· ;;!mil från 
oc h med den 12 dennes och t illsv idare, då han ~ ot•dinarie be
fattning oj lä~·gor hinder i vägen, tjenstgönt i kong!. marinför
valtningctl. 

G. !'l-·2 E. S. - 'rill tj cnstgöein g å lmnonbåton Alfhi/d kommen 
dcras från och med den lU dennes löjt.mnten A. G. af 
Klcrckex i s tället för unelerlöjtnanten A. R. ! ~rödin g. 
f>53 G. O. - In str-uktion för kapten en C. Gyllensticrna att lända 
till efterrättelse under expedition med ångfartyget Jl.are. 

U. f168 G. O. - Kaptenen C. E. Ulff skall afre:-;a till ntlanclet för 
att stuelom nyare tid m·;; förb:ittringar inom rle nautiska instm
menternas område . 

10. 559 G. O. - 'rre norska undersåtar tillåtas a tt be~e Stock
holms stations varL 
560 U. O.- Kaptenen friherre G. O.:\!. af Ug·glas skall vara chef å 
lzanonbåten 8kuld efter fartyget s hemkomst frän nu pågående 
expedition. Chefen å kanonbåten &·ensksund (expedition enligt G . 
O. N:o 3G3) skall taga befattning m ed fa!'tygcts ntmstning elen 
3 in stundande September; inmönstring slmll ega rum den u 
'amma manad. Korvetton Sw;a s ka ll förlilggas i 2:a beredskap 
intill tirlen för fartygets föeläggancle unclot• r eparation. 

11. f>Gl G. O. - Bilall till löjtnanten G. von Horns un<lerdåniga 
anhållan om G vecl-:ors in· oc l1 utrikes tjenstleclig!wt. 

12. :'i(lfl G. O. - Löjtnanten A. Odclberg s ka ll från oc h med elen 
21 dennes till och med don :30 rl erpå följande Soptomber tjenst
göra i kong!. Sjöfö r~val'sdepartementets ktlrnmanducxpedition. 

1H. GG5 G O. - - 'l'ilbtåncl för löjtnant G. dc Beun att cnuttaga 
ocl1 lnira honom af H. H. hct•tigen af Anhalt tillcl C> Ia<lt oeclons · 
tecken. 
56li G. O. - Bifall till majoren vid Kong!. Cal'bk t·ona artil-

Aug. 

•)• 
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leeikåt· K. Virgin~ underdåniga anhållan om 14 dagar~ tjenst
iedighet. 

1:3. 5G7 G. O. - Ökning i torpedk1·ys::;aren Örnens besättnings li sta. 
16. 5ti[) U. O. ·-- Bifall till ingeniö!'en F. F. H. Ringströms uncler

dåniga anhållan om 6 må naders tjonstloclighet. 
571 G. O. - Konteram iralen Prins Oscar Bernadotte skall vara 
öfverstridsdomare samt kommendörerna F. W. Lennman och J . 
Hägg stridsdomare under k usteskadems k1·igsöfning inne
varande år. 
572 G. O. - Kaptenerna H. G. W. Wrangel och S. A. K. Natt 
och Dag skola vara adjutanter hos stridsdomarnc. 

17. 57~ G. O. - 'l'illåtclse för löjtnanten O. E. Lybeck att genom
gå den kurs virl Kong!. Krigshögskolan, som tager sin bö1·j an 
under senare delen af nästkommande år. 

18. 57ö E. S. - Unelerlöjtnanterna B. F. Reuterskiölcl och K. Ko
r en kommonderas att från och mrd den l:e nästkommande 
Oktober under ett år tjenstgöra vicl Carls!o·ona station. 
5ii-l G. O. - Bifall till underlöjtnanterna A. Johanssons, G. 
Söclerlnnds och W. Gibsons underdåniga ansökningar om in
och utrikes tjen~tlecl i ghet . 

.)7[) G. O. - Bifall till kapbnen C C. Engströms nmlenl:lnig-:1 
anhållan att under semestrr vistas i Finlanrl. 
:JSO U. O. -- Arslag å llijtnant A. Meistcrs samt umlerJujtnan
terna Reuterskiulds or, h ::\'on\ :J s Lm<lcrdåniga ansökning-ar om in· 
u!'h utrikes tjenstledighet. . 

l !J. .-)s L (;. O. - Chefen Iii r fasta minfursvaret skall in spektera den 
umler kommendörkaptenen H. Carlstedt ställda afdelningen i så 
gorl tir l att fnrtygen kunna afrniinstras den l ~l nii stkommanrle Sr p· 
tember. 

23. 58-1 G. O. - J.iijtnanten A. E. do Champs inka llas fn!n od1 me< l 
tlen l niistkommnnde Sopteniber till tj enstgii ring vid Carl skrona 
station. 

:25. 588 G. O. - In struktion !lir chefen å Yre.io (L1ngresefartyg) 
"!.7 .JO:! t; O. - Den under konteramiral en, Prins O. C A. Bernadotte 

stillda eskadern skall upplösas den 27 od1 rlen IllHlcr kommendörbp· 
tenen af 2.a graden W. R Eters stiilllla afdclningen den 30 niist
kommandc September. 
.-,[)3 G. O. - Kanonbåtarne Sk"gul r>ch lluto samt torpelibåtarna 
X o 5 or·h 7 skola tillhöra Stoekholms station. 
~,9-1 G. O. - Angå ende fartygens förliiggning sedan högste befål
hafvaron or·h kommenrliirbptcnrn W. K EIC'r·s befiilsteeken ned
halats. 
c)[).) G. O. - Tillsb'in!l 11\r stationsbefiillwfvarcn i Carlskrona att 
tillunderoffieerskorpralcr öfvrr Rtat uppflytta trenne l a klass sjii
miin, torprdhanrlhrrkare. 
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596 G. O. - Tillstånd fcir kaptenerna H. G. Lag-en:rant~ och C. C. 
A. Fallenins att enhJttag-a och bära riddartecknet af d;tnska Dan
ncbrogson\en. 
59S'/~ G. O. - ::\Iedgifvando ,it: en dansk eskader bes t1en•lc af 3 
Btörro fartyg och 5 torpedbåtar samt ett tysH örlosfa rtyg- samti
digt m:'t besökn Stockholm. 
599 G. O. - Angfartyget Sköldmön skall lliHler den 30 Angusti 
stä llas till komit<'·ens tör utredning Törande landets la sta försmr 
förfogande . 
G03 G. O. - Angående hantlmincrs s<unt personal och materiel fur 
tlessas skiitantle ställande till hög-ste hetiilltafvarens fijrfogande nu
der förestående krig-söfning. 
60-l G. O. - Clwfsfartyget Drott skall förläggas i Lt beredskap 
nch afpollottera sin besättning. 
G05 E. S. -· Llijtnant C. L. Key skall mm chef å log-ementsfar
tyg-et 3 L under dess genom generalonler .N:o G03 1\en 31 sistl. 
Augusti anbcfalld<t expedition. 
GOS U. O. - BPstämmclse angående tiden, då atdcluingochcfen. 
för till skerpsgossarnes lifningar sammandragnit fart-'"g befä lstecken 
skall nedhal as; (i/ning-sskeppet Najarlen skall ticroiter upphigg-as samt 
iifningsbriggarne Gladan och Ful/.'en törliiggas i 2:<t beredskap 
och stiillas till stationsbef:i lhaf\·arcns i Carlskrona forfogande. 
Gll G. O. - Tillstånd l'iir 2 norska underaåtar att hese Stork· 
holms stations vart'. 
Gl-± G. O. - Chefsfartyget Dt·ott skall erhålla si n besiittning den 
li:i Septemuer för att nnder on titl af omkrin.,· S 1Lwar sti lla;; till 
H. :II. konungens mrfogan<le. " " 
GlO G. O. - Flaggning skall i allmänhet icke, under fijrcsHI.cndo· 
långresa, ega rum å annan salut· eller paratidag iin H. J\I. konun· 
gen s eller H . .:\[. L!rottningens födelsedag. 
1]17 G. O. - Bifall till kommendörbptonon af 2:a graden E. \J-. 
:\I. Schalc's underdåniga anhållan om ntnkes tjcnstlcdighct fnl11 
och med den G till och med elen ~O innevarande September. 
618 G. O. - Torpedbåten N:o G:J skall skyndsctmt klarg-iiras t; ·,r 
att i stället för H:o 71 ingå uti årets lwsteska tler. 
G20 G. O. - Kommendörkaptenen af l:a gra1lcn :-:r. 1 f. tiun,lström 
skall med bibehållande af sin befattnin" såsoJa 1·.hcf flir kunO'l. sjö
krigsskolan från oeh med don 7 de~ne~ och till månillle~s shLt 
st~ llas till stationsbefiilh;tfl'arens i Stockholrn forfogande för :ttt 
tjenstgöra såsom ledamot i stationens krigsrätt. 
li21 G. O. - Angslnpen Re.,a?·ö ska ll klarg'iiras för att stlillaH tiU 
hiig-ste befälhafvarens förfog-ande i och fOr ; rdnamlot af ktu;ts ignal· 
väsendet under fureståc.ule krigsöfning; besiittning för angslnpen 
skall bestämmas af stationsbefiillmfmren i Stof'kholm m. m. 
G:2:2 (t O. - En maskinistunderoftirer skall kommenileGas till hm r-
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du ra af pansarbåtarna Tf, o,· och Nio ··d sam t torpc1lkryssarne Tä?·
"an oeh J<jde!'ll för att vid de olika verl[stii,Jerrm niil'l'ara vid ma
~kineriets til[l·erkning. tless insiittnin" i fartY-'Ct 1leBs [Jrofni n" och > n uO l J:) 

törsta anviindande för expedition, d;) fartygen Jcmna sina bygg · 
nadsplatsE·r. 

623 G. O. - Torped!.><lten N.o iJ skall shrulsarnt kl:tro·ii ras för· 
i stället för torpedbåten N:o !J ingå uti <tret~ kustPskadcr~ 
6:2G G O. - Tillstån1l fcir kaptenen, grefn; H. "·· I-Ltmilton, att 
emottaga oeh bära. riddarctceknet a.t dansk:t Dannebrog'sunlcn. 
G:2!) E. S. Ynglingarne G. G. G. Wal'htmeistcr, G. A. Haf
ström och A K. K Låttman antagas till katlcttN i kong!. sji'•
krigsskolans l :a khts:'l. 
G:H G. O. - Löjtnanterna T. :-:r. :'Xisscn o~h 8 . .J. Dahl skola af· 
pnlletteras t! en l !'i :nnonnancle Srptembcr från pan,;arh:ltarno 1 hu le 
oeh Or/m tur att påbörja lmrs vid kong!. gymnastiska centralinsti
tntct. 

u:.n G. O. - Torpe1lhåten .Y:IJ GiJ skall skyndsamt klargiiras fur 
att i stililet il'•r torpedb~tcn N:u (jJ ingå nti ;(rots kustcskatler. 
G3.'i r.-. o - Fiiratom Ile Lirloo·sfarb·o· lör ltl·ilka o·cnom •'Cnenll
ordcr :-:r.o 508', <len 30 s i stl~ln e ,\ ~;,·u:;ti nådi"t ~wd«if\·;7nde nt
fiinlats att bcsöl~n Stockholms hamn, :1å yttcrli~arc ett tyskt otib 
ett ry;;kt örlogsfarb·g s:unti<ligt nppehå!Lt sig i sagda hamn. 
G37 G. O. - TorpeLlb;ltr n N:o 71 skall 1rpplä<mas Ol'il lörläa .. ·a' 
under reparation. , . ., "'" -
rnS G. O. -- Aftleln'ngsl'hefen f'ör rninering.;al'dclningen, kommen· 
<liirkaptcnen af l :a graLlcn H. Carlste,lt's befii lstcc-ken skall J~orllm · 
Ja . .; den 11 September. 
(HG G. O. - TillsU nd fur konter;nniralen (} ~ af .Klerder odt 
li'•.itnanten H. Wijk att emuttaga o!'i1 bära, tlcn ftirre sVJrkorset al 
oc-!1 den sena re r[,[,[artc<"knct af bt'lgisk:i Leopoldsr,rden. 
IH+ G. O. - Bifall till kaptenen. frihet-ro A. A. C. H ermelin 's 
nrvle rdån'ga :lnh;lllan om G m:lnaders tjensledighct fi'll· att f\ira. 
postångaren l?e.~:. 

li4.5 G. O. - Kaptenen, triherre A. A. C. H erruelin skall moll 
utg;lngen af inncnwamlc Scpternbc:· fråntriitla sin befattning såsom 
informationsofficer i HntlcrbcJiilssk,Jlnn i Sto('kholm. 
(j.JS G. O. - Löjtnanten i :-:ronl:unrrikas Fiirenta staten; flotta A. 
1' . .:\!ulack må bc.,c Sto('klwlms stations varf. 
G-Ul (f, O. -· Kaptonen H. U. af i:lill/•n skall ct'tet· c;ketlll afmönst
ring tr:ln pansarh<lten Götrt nntlrr loppet af Oktuher mån:11l ställa& 
till kong!. marinfOnaltn ngens förfogande. 
il30 E. S. - Li'•jtn:tnt A. 01\elberg sk:tll fr;ln oeh med tlen 27 
innevarande månad \':ll'a t'hcf ;] ångfartyg-et Skvlrlmön i stället f()r 
li'•.itnant G. dc Brun. 



t; O D7. - XX\"lll 

:Sept. l 'J. 651 U. U - Löjtnant I. Nordenfelt skall fr5n or:h med den ]7 
till oeh med den 23 innevaramir September ställas till stationR· 
hcfillhafvarens 1 Stockholm förfogan<le. 

15. 652 G. O. - Tillstånd för resenunderlöjtnanten i flottan 8. C. H. 
Tiberg att emottaga och bära ri<l<laretccknet af ryska S:t Stanislai 
ordens III lda ss. 
!i5.t G. O. - Bestämmelser angåen:le vc<lorb\irande myndigheters 
riitt att åt Yiirnpligtige be1· ilja tjenstlcdighet. 
635 G. O - Bifall till bednngsmnnnen N o 20117

/ ,, :\I\illers under
tlilniga nnh:lllan om tjenstlPdighrt. 

(i. O. (17 - XXIX 

Sept. 15. G5U G. O. -- Bifall till kaptenen friherre L. Åkerhiclms un-
derdåniga anhåilan om ntrike~ tjenstlP;dighet. 

l G. 657 G. O. - Kaptenen, friherre ]J. Akerhiel m skall från oeh 
med den l in,;tundande Oktober och till3 Yidare bestrida be· 
fattningen såsom informationsoffteer i underbefiilsskolan i 
stockhol m. 
658 G. O. - Den 11' innevaeande September skall Yara salut-
och paraddag. 
659 G O. - Torpedbåten X:o G.'J sk all dagen efter stängning 
af allmänna ko11~t- och industrintställningen i Stockholm upp
läggas. 
6G3 E. S. - 'rorpedbåt,,n "S:o !l skall skyndsamt klaegöras för 
att förenas med knsteskadrm i stililet för torpedbåten 1'1-. .,- r;, 
som skall uppläggas. 'forpedbåtarne "\':ris l. c:;, G~ och {i!J 
skola före kn~teskadem~ afgå11g från Stockholm detacheras 
för att vid Stockholms station uppläggas. 

20. 665 G. O. - Bifall till f. rl. viceamiral C. Ph. Virgin s unrler
dåniga anhållan att efter arskedstagande från kong! flottans 
reserv fortfarande få bara uniform. 

21. 666 G. O. - Det manskap tillhörande Stockholms station. ;;om 
mecl innevarande September månad afslutar sin tjenstgöring 
och är embarkera<lt å kusteskadern , skall föee densammas af
gång från Stockholm afpolletteras till stationen 
667 G. O. - Bifall till llikarestipendiaten J . A. Pihl"s under
dåniga anhållan om tjcnstledighet från och med den l instun
dande Oktober till årets slut. 

23. 674 G. O. - Chefsfartyget liratt skall den ~-1 iimeYaranile 
September iniliggas på varf\·et samt rlereftrr förlägga;:: i l:a 
beredskap och afmö;J;;tras. 

24. u75 G. O. -- !Jet med anledning af H. M. konungens tjugu
femårsjubileum utdelade minnestecknet skall bäras såsom 
svensk orden och ytterst till höger. 

25. 677 G. O. - Från och mell ~9 innevarande September skall 
kommendörkaptenen d. W. h Sidner vara rhof och kapten Jf. 
:\L Peyron sekond å chefsfartyget D1·ott i stället för kommen

. dörkaptenen A.. G. i\l. von Schoult:-~ orl1 kapten C. F. J. Lind
ström. 

28. 681 K s. - Från och med den 4 inshllldande Oktober kom. 
ruencleras: 
på chefsfartyget })rott: löjtnanterna frihene C. E. L. LiljOl
crantz och G. R Cel~ing i stället för löjtnanterna H. Wijk 
och E. W. Peyron, samt 
från och med !len 00 denne~: på kanonbåten (iunMld: nndol'
löjtnanten C. K Holmberg i sttillet för underliijtnanten P. H. 
Hvitfeldt. 
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Sept . 20. GSG U. O. \-[ellgifvande föL' station:;bcfälhat'varen i Carl:;-

krona att till underofflccrslcorpraler öfvcr :;tat uppflytta tre 

t:a lda~s sjömlln, torpcdhandtverkare. 
30. ()1'10 U, O. - 'ritlstånrl för kontct·amiralen prin;; Oscar Bernadotte 

att emottaga och bära ~torkorsen af Belgiska Leopoldsurelen och 

af Siamesiska :\lalla Cltakrkrioi'Clen ~amt för kaptf'norna H. G. 
W. Wrangel och K Gjerling att emottaga och biira riddare· 

tecknet af Prens:;iska kronorden~ 0:e kla~s. 

Okt. 2. u05 E. S. - Kadetten vid k. sjökrigsskolan N:o i'it\ .J. Wersäll 

entlediga~ pi1. målsman8 a.nsökan från k. :o:jökrigsskolan. 

6!)6 l+. O. - 'l'orpedkry~saron rJmr11 skall förläggas untler 

reparation. 
098 G. O. - l{onuncrulörkaptcnon af 2:a graden J. ·w. L. Sid

ner skall mod utgången af don 3 innevarande Oktober upphöra 

att tjenstgöra i kong\. :\IarinförvaltningP-n. 

4. lifiD E. S. - [(ommP-ndörkaptenen af l:a gmllen O. Lindbom 

skall den ;:, innevarande Oktober återtaga s i n l:J.ofattning ~å

som chef för kong\. sjöförsvarsde.partcmcntoh Jcommanrlo

oxpedition . 
r). 71l0 G. O. - Ängfartyget Ski;tdmi)n må mot cr~ättning ställas 

till rikselage ns herrat· revisorer~ förfogande under onsdagen 

rlen G imwvat·ande Oktober. 
7. 70-l Cl. O. - Instruktion föt· chefen å kanonbåten Soensksnnd 

under dess förestående expedition till rilzot~ ,·ostkust. 

70li G. O. - Kommendörizapten<•n af La graden U. A. :\1. Hjul

ltanunar :;kall fr{m och med rle11 7 Oktobei' och tillsviclare 

tjenstgöra i kong\. sj öförsvarsclepartemontot;: kommandoexpe

dition för sitr~kilrlt uppdrag. 
8. 71)7 G. O. ·- Tillstånd för kaptenen F. :Yl. Poyron, löjtnanten 

H. Wijk och c. o. kammarskrifvaron A, W. Rcn~tröm att emot

taga och bära, den förstnämnde äreko rsct af .\[ccklenburg

Sl'hwerin ska Griporden och dc två senare riddaretecknet af 

dan ska Dannehrog~orden. 
!J. 710 G. O. -- Kommi~sionen för gransknin g af t1ottans regle

menten skall den lt Oktobet' åtcmpptaga ~ina arbeten.· 

11. 71-l G. O. - Bifctll till löjtnant o. Lybcck·~ unrrordåuiga an

Milan om :2 månader~ tjem;tlodighet för att i Rysslancl idka 

språkstud i er. 
12 71 6 G. O. - - Bifall till lilkarostipendiaten, mod. kand. S. R 

Sehnell's underdåniga a nhållan att unclm· Oktubet·, November 

och ll eeombcr nuinaclct· få för ~tuclie r vistas utomlands. 

717 G. O. -- Kaptenen J. K. Sund holm skall unclPr vintern 

1RD7-DR med bibehållande at' ~ in tjenst![öring vid kong\. Sjö

karteverkct tjpn,;tgöra vicl Stoekholm:; ,;tation~ OXPI'eisskola, 

Okt. 

u. o. m. - xxxr 

då förstnämnda tjon~tgöring l'j derför lägger hinder i vägen ; 

löjtnant H. O. F. Gyldc'm skall ä dc tider uneler vintern 1897-

18!18, då lut,ns lärarebefattning vid kong\. ~jökrigsskolan ej der

för lägget· hinder i vägen. tjl'n~tgöra i ~tationsbefälhafvarens 

Stockholm militiirexpcdit.ion. 
12. 7t8 E. S. - J,öjtnant ~. S. T. Ankarerona kommendera~ att i 

stället för in~jnknade löjtnant A. H. af l:'oteesen:; tjenstgöra l· 

Stockholm~ Rtations exere.i;<skola. 
7HI U. O. - Hc~tämmelsen i li . O. N:o 5(i3 den 15 A.ugusti 

l~!l(i angitonde antal manskap, som årligl'n böt' antaga~. skall 

jemväl gälla vid antagning; jcmlikt Kungl. :llaj:ts nådiga kun

görel~o den l sisd. September. 
lu. 7:3-t G. o. - Bifall till kontoramiml <i. N. af Klercker·s un

derdåniga anhållan att få vistas inom och utom riket från och 

med elen 21 Oktober. 
7:25 E . S. - Afslag å resorvumlerlöjtnant U. ('T. S. 'rigeehielms 

anhållan att få genomgå repetit.tanskurs före stadgad tid. 

7:!G G. O. - Chefsfartyget lJrol t skall afm:-;tas oeh förläggas' 

under reparation. 
lR. 7:H G. O. - Bifall till löjtnant A. B. <le Champs underdåniga. 

anhållan om in- och utrikes tjenstledighct till den l Oktober 18!!t\ 

1!1. 7:3:3 G. O. -- JJöjtnanten, grefvo R Cronstedt må för afslutanrlc

af kur" vid kong!. Tekni ska Högskolan intill den l nästkom .. 

mande Df'eember vam plaeerarl på Stockholms :;tation. 

735 G. O. - Kapten P. ,J. Uahlgren och löjtnant ,J. C. Sohneid· 

ler må från och med elen :!0 Ok to ber ställas ti Il f. d. högste, 

befälhafvarens föl'!'ogande för afslutanelc af stab,;:.;öromAl sedan, 

årets knstc$kador. 
7:Hi U. O. - KanonMten / "n/ skall afmsta~ och frän och med' 

rlen 1 ~ovember förläggas undm· reparation 
7d7 G. O. - lO officerare i k:on~l. rtottans reset·v placerade på. 

~tationcr. 

22. 740 fr. O. - 'rillstiind för kommendörkaptonen af 2:a graden: 

A. G. :Yl. von Schoultz, kaptenen C. F. J. Li ndström och läka

re~tipenrliaten. med. lic. A. O. Rotterblad att emottaga och bära

dan~ka ordenstecken. 
2:1. 7±:3 U. t). - Ändring i bil. 75, Hcglemcntc för Flottan, J[[ delen_ 

2ö. 74G n. O. - Tillstånd !'ör kadottnnderufticerarnc N:ris 53 G. 

h Brodin. fl A. 'f. Blom, G(i E. Edelfolt oc\1 7 A. B. 'fyden att 

emottaga ntländ~ka utmärkelsetecken och desamma bära sedall! 

ifr·åvarando kadettunderofficerare från skolan afgått. 

74 7 (r. O. - Parad- och salutdagar. 
7-!R G. O. - Bcfonll'ingskommif'sionen ;,;kall sammanträda tis

dagen elen :2\i Oktober klockan 2 eftermiddagen. 
'2ll. 7f>'2 n. n. - 'l'ill ~ tllllcl fö;· 7 katlottunrlerofficeeare att ofter ge-
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nomgången sjöofflccr~ex amen biira kong! . flottans nnderlöjt· 
nants uniform. 

26. 7:J0 G. O. - Bifall till toservunderlöjtnant K. \~ . Tjjungberg·~ 

underdåniga anhållan om tjenstlcdighet till och med elen 19 
Oktober 189!! föt• idkande af in· och utriko~ sjöfat·t. 

28. 75li G. O. · 'l'.illstånd fv t' kaptrn A. Ekström att emottaga och 
bä m riddartecknet af dan ~k a lJannobrogsorrleit. 

30. 760 G. O. - Nio underlöjtnantrr placcrarlP på ~tationor. 
762 K S. ·- S,iu mHierlöjtnantcr placerarle i semesterafdel· 
ningar. 
764 G. O. -· Bifall till t·eservundorlöjtnant A. S. S. Carls~on' s 
underdåniga anhållan om :~ års tjenstledighot för att idka sjö· 
fart å utrikes farvatten. 
7Gö G. O. - Kommendantsstarven skall afumler kong!. Sjöför
svarsdepartementet ~tä lida kommendanter bilras ondast umler 
tjensteutöfning inom det område, hvilket hans kommendants· 
befattning omfattar. 
76(i G. O - Kapten C. C. A. Fallenin:- ~kall tillfälligt tjen~t
göra i flottans stab. 

l. 767 G. O. - Kaptonerna U. G. G. Kempff, C. O. Schweder och 
B. C. E. S. T\. Munck skola metl utgången af :\Iars månall 1898 
frånträda sina båtsmanskompa n iehefsbefattningar. 

2. 

5. 

8. 

. , 

760. G. O. - A f~ lag å reservund erlöjtnant ,J. S. Hellströms an· 
hållan få uppskjuta genomgående af repetitionskurs. 
770 G. O. - Bifall å t·oservunderlöjtnant K. A. Biel's anhållan 
om :.; im; tjenstledig!.!ot för utrikes sjöfart. 
771 G. O. - Kommendör U. O. F. Ljnngqvbt skal.\. vara loda· 
mot i reglement~kommissionen jcmv[il hYad beträffar reglr
mentet för flottan, 2:a llelen. 
Ti3 G. O. - Bifall å roset·vunderlöjtnant O. d. Uybcrg·~ an
hållan om 2 års tjenst\odighot för ntrikes sjöfart. 
774 G. O. -- Bifall å reservunderlöjtnant H. :N. Ringqvbt's an· 
hållan om 2 >11·~ tjenstledighot för utrikes sjöfart. 
778 G. O. - \'a d~Phefen i Carlskrona bemyndigas boordra in
geniot' att bes igtiga korvetten Sa!Ja ·~ ny beställda r1ngpannor. 
770 G. O.- Faststä lle-l se afmorlo\ 1 å mössband för gcmen~kapen 
å flottans stridsfartyg oc-h korvetter. 
783 G. O. - Kommendörkaptenen C. L. A. :\luntlte skall vara 
ledamot af undon·isning~kommi~sionen vid Stockholm~ station. 
784 o . 78ö G. O. -- Bifall ä reservunder·lö,itnantorna C. F . 
'frahn's och R. J. TJUH!Iberg .. s anhållan om 3 år~ tjenstledighet 
för mrikes sjöfart. 
78G o. 187 G. CJ. -- Bifall å rrservnndorlöjtn antorna H. A. 
Andersson's och R A. Rejman·s anhållan om :l ftrs tjenstledighl•t 
för utrikes sjöfart. 

Nov. 

, 

" 

" 

" 

G. O. - L\.Xlll. 

Il. 789 G. O. - Tillstånd för kommendör A. A. L. Palander att emot · 
taga och bära kommendörstecknet af danska dannebrogsordcn, l:a 
klassen, och tör kommenclörbpten ~. G. Sundstrlim att emottaga 
och bära kommendörstecknet af samma ordens 2:a klass. 

13. 

15. 

17. 

23. 

24. 

799 G. O. - Kommend·örkapten A. W. Larsson ställes till l:ins
styrolsens i Blekinge förfogande för ntförandc af sjömiitningar vid 
Ronneby. 
803 G. O. - 1\iedgifvanrle för kaptPn J. i'\L Lagenall att under 
viss tid i Etoc-kbolm sköta kompa.nichefsbefttttningon 
804 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant J. A. Bac·ht'rs anht'\1-
anhållan om 3 ilrs tjcnstledighet for utrikes sjöfart. 
807 G. O. - Kommendörkaptenen C. A. L. Christenson placeras 
på stockhalms station fråcl Oi'h med den l April 1898. 
814 G. O. ~- Kommentlär A. L. Palander beordras till Stof'kholm 
fOr biträdande vid ntarbetanrlc af generalrapport iif1'er kusteska
derns öfningar 1801. 
818 G . O. - Af till nybyggnad anbefallda tvenne torpedkryssare 
skall tlen ene bära namnet Clas Uggla och tellhöra C:trlskrona 
station samt den andre bära nnmnot Psilander och tillhöra Stock
holms station. Torpelikryssaren Tärnan skall hiirlan efter biira nam
net Jacob Bagge och torpedkryssaren Eide.rn namnet Clces Hon•. 
820 G. O. - Bifall å rosermmlerunclerli.,jtnant A. Rosonbcrg's anhål
lan om 3 ilrs tjenstledighet !ör utrikes sjöfa rt. 
82ö G. O. Bifall å resorvundcrlöjtnan~ F. O. DahlgTcn·s anh:'Ulan 
få uppskjuta genomgåonde af repetitionskurs. 
828 G. O. - 'Cniformsbcstiimmclscr för f\aggmiin m. m. 
820 G. O. - Kanonbilten RM(t skall forliiggas uneler reparation. 
830 G. O. - Kapten I . K. Sundholms tjenstguTing vit! Stockholms 
exercisskola skall upphöra med tlen 20 December. 
833 G. O.- Kanonbåten Sveusksw;cl må användas vid utförande af 
hafsundersökningar i Sbgorack mellan Iii-23 December. 
836 E. S. - Löjtnant R. Cronsteclt inkallas till tjenstgöring vid 
Carlskromt station från och moll don 8 December. 
841 G. O. - Minhtbelb!lten Lägg ut stilles till varfschefenil i 
Cm·ls krona forfogando. 
842 G. O. - Kapten A. Ekström hoonlra~ afresa till S:t Petcrs_ 
burg i egenskap af ma:·inattach{·. 
849 G. O. - Ytterligare en umleroffieer ställes till marinf1.il'l'alt · 
ningens forfogande såsom bosigtningsbitriitlo vid StocldlolmR ,.al'Cn· 
fabrik. 
8ö0 U. O. - Till nybyggnllcl anbef~11lda 3 st. l:a klass torpedhå
tar skola biira namnen Od·un, Bris oeh Viucl samt tillhöra 2:a 
fartygsklassen oeh Carlskrona station. 
8ii1 G. O. - I<apton P . J. Dahlgrens r'ch löjtnant J. U. Schneitl· 



Dec. 

, 

, 

, 

" 

G. O. XXXIV. 

lers tjenstgöring hos f. d. högste !Jefålhafvaren öfver 189'7 års 
kusteskader upphör med dagen. 

14. B54 G. O. - Bifall till kapten V. Lannerstierna's anhållan oru 
utrikes tjenstledighet. 

1'7. 85S G. O. - Bitri.irlande officeren vid artilleridepartementet i 
Carlskrona för handhaf,·ande af torpedmaterielen skall från och 

med den l Januari 1898 vara lärare i minskolan. Ingeniör J. A. 

Engström upphör med 1807 års utgång att vara lärare i minsko· 
l an i Carlskrona. 

18. 

22. 

23. 

2-±. 

27. 

28. 

, 

" 
29. 

,. 

862 G. O. - Tillst.l.nd för kapten A. Ekström att emottaga och 

biira ri;lclaretecknet af ititlienska St. l\Iauritii- och Lazari-orden. 
8(j5 G. O. - Uniformsbestämmelser, 

875 G. O. - Kommendörkapten C. A. l\L Hjulhammars tjenstgö

ring i sjöförsvarsclepart~mentets kommandoexpedition upphör med 
ilret. 

879 G. O. - Ti llstånd för underlöjtnanbn i kong!. flottans reserv 

A. W. H oppenrath att mottag<t och biira Kongostatens Lejon· 
ordens medalj i guld. 

883 G. O. - Rekrytkurs i oxercisskola 1808 skall taga sin början 
den l Februari. 

BB± G. O ·- Kommendörkapten C. L . A. ~funthe ställes till che· 

fens fUr flottans stab fijrfogande för särskildt uppdrag. 

B85 G. O. - Öfverkommondanten i Carlskrona bemyndigas att på 

förslag af kommendanton å befastningarno dersti.ides fororlina adju
tant hos sagde tiiotningskom mendant. 

SD2 G. O. - Bifall till läkarestipendiaten A. O. Betterblads an

Mllan om 5 månaders utrikes tjenstlcdigbet för militär-medicinska 
studior. 

8()3 G. O. - Kapten C. C. A. Fallenius stillles till marinförmlt· 

ningons förfogande for skjutförsök med torpeder. Torpedbåten 

N:u 9 lår anviindas for sagda försök. 

89-t G. O. _: Bifall till läkarestipendiaten A. O. setterblads an· 

Milan att under ntrikos tjonstlodighet få bära uniform. 

B95 G. O. - Kapten L. A. Hu!JOndick skall från oeh me:! den l 

April 1B98 vara chef för Roslags och Södermanlands samt f. d. 

kaptonen vid kong·!. m<trinregemcntot N. E. Lindbnrg från samma 

da<>· mra chef f.ir Norrlands båtsmanskompanicr. 

80G G. O. - Bifall å. lujtnant J-I. E. Rydströms anhållan att nl 
Yistas utom do förenade rikena. 

Tryckfel . 

;:)id. ;:<~ nltl ;, lljJ[.iifrilll .,.:t:h: "l'''!~ialt, Iii,.:: ~J'<'('. it<l.. 
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l 51 af. ! ii~: Cif. 
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