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L'tdrag ur General-order och Embctsslo·ifrelser utgl'lngua 
från Kougl. Sjöföt·snH·sclepartementets kommallflo

expedition år 1898 . 

• lan. ·L 

'i. 

tu. 

l l. 

12. 

J E. S. - För en tid at" 3 å t', r~iknarlc från början af år 1808" 
~kola kommendören C. O. l<'. Ljungqui~t vara ledamot och kom ' 
mcndören C. G. W. Bret~ner snppleant i Kong!. Krigsbofrätten. 
i1 (1-. O. - Kaptenen C. C. A. Fallenius' genom generalorder 
K:o 71iG den GO Oktober 1807 anbefallda tjonstgörin g i rtottans 
~tab skall nppltöra. 
7 (:i. U. - KanonbMen Sccns/;swul m[t under högst tre dagar 
am:linilas för föt·~ök med en af ingeniör C. R Wedclin uppfun
nen släpvad för si llf<lngst. 
11 U. O. - Flottans underofficerare skola beträffande dc olika 
unifonmdrägternas bärande i tiiW.mpliga delar följa de för offi
,·erat·e vid Kongl. fl ottan gtillande bestämmelser. 
15 G. O. - Bifall ti ll reservunderlöjtnant :-J. Forsblads an
hftllan om tjenstlerlighct för att såsom 1:ste styrman deltaga i 
1898 ärs polarexpedition. 
1G G. O. - Den genom ge nm·al ordcr :\':o 786 rlen 21 lJeccm· 
het' 1802 bestlimda kommissionen skall sammanträda don 24 
Januari. 

l;}. 17 G. O. - Komm endörkapton A. 'l'hnnberg skall med :\Iars 
månads utgång fdtnträila sin befattning såsom afdelning~chef 
i flottans stab. 
18 u. O. - Den nnderoftieer vid Kongl. flottan, hvil!zen s[t~om 
bcsigtningsbiträdo virl Bofors bruk skall efterträda rJ!et nuva
rand e besigtningsbiträdct merl utgången af :\Iars mri.nad 1898, 
nui ~tällas till Kong!. '\larinförvaltningens förfogande från den 
l Februari. 
:20 G. O. - Bifall till löjtnan t A. H. af Petersens underd åniga 
a nhållan om tjenstlellighot den lD ,Januari-12 :\Iars 1898 för 
att vistas vid Wiesbaden. 

J 7. :2! G. O. Läkarcbesigtning mod officersvo lontäror vid Kong l. 
Carl skrona artillerikår skall ega rnm å flottans sjuk lm~ i Carls
krona rlen :)[ ,Tannari. 



Jan. ID. 

21. 

27. 

28. 

29. 

31. 

[fiobr . l. 

2. 

4. 

G. O. DR. -- Il. 

2il er. O. -- Torpedbåte n .Y:o l! ska ll föriUgga~ und er repara
tion. 

2-! K S. - Löjtnanten H. J . .M. To ll ~tön skall från oc h med 

den ~ Februari oc~1 under· den tid innevarande års re luytkurs 

fortga1· t,1enstgora 1 exorci~skolan vi1l Stockholm s station. 

26 <+. O. - Fast~tällolso af tillägg till "P . .\1. angåonrlo vissa 

<len internat ion oJa rättrn boröi'ande frågor.·' ~ · 

28 G. O. - }[inkabelb<iten Liigy ut ska ll förläggas under re
paratiOit. 

20 G. O. - Kapten A. 1\-. 1\'a ll onborg ska ll fråntriida ~ in be

tattnlllg: ~å~om ('b ot' fur Bohus läns båt~manskompani, hvilken 

bE'fattnmg :<kal l öfvertagas af kaptenen ,T. C. Gri scott i med bi

bo!Jållandc af bofattnin g·cn ~å~om chef för Nol'l'a oeh Södra 

Hallands båtsmanskompan ier. 

3G n. O. - Byggmästaren F. O Bothön stiillos för on tirl af 

högst 14 rla~.mr till Kong·!. }!:u'införvaltnin<rens för·fo~ranrlo för 

iifverliiggn in g i hnfnHbtaJen angåondo nor !locka ~l ed tlora 
arbeten i Carlskro na. · 

:30 ('. O. - Fastställ 0 1sc af benlimningen fartkoner ~amt af 
dessa koner" utseende. 

40. 1 ~. S. Stationsbofiil hafl·ai·n c an modas fii~ta pon~ionerallo 

of fi cerares nppm ärk ~amh ct på , a tt tillsråndet att bära uniform 

af,;o i' cntlast den tid , under hvilk en rl o fli'O villkorligt tjen,t
skylrligc. 

4 L, n . (~. - Stationsbcfiilhat\·am o bomyn1liga~ uppflytta till 

u~uci·olticerskoqJralei' öt\c!' s tat gemenskap vid '.linör;:taton. 

4t U. O. - ~.J cdgifvanrlo att kanonbåten Scens/;·swul må an

vilndas af hytl!'ogmti~lm kommi~'ioncn för haf~nnder~öknino·ar 
i Göteborg omg if'vando farvatten. "' 

48 O. O. - Stationshofill haf\·a i'no Ilemy ntli gas motl!l ola brfl'i

olse åt stationen t iilhöranrlc civilm ili tiiro tjen~tomii n fn\n bii· 

mndc af uniform I'Jd tjonstcfördttning·ar. 

49 O. O. - T ill ~h\nrl för kapten P. J. Dahlgren att mottaga 

(ICh biira ri(! darotocknot af Dan, ka Danncbi'O!!·sonlon. 

fl-! U. O. -- :Ylar inföeva ltnin gen anmodas låt; genom varfsche· 

fcn i Stockholm tillvei·ka vi~sa s lag af föi'söks-signalmateriel. 

Gu O. O - Bifall å toser vu nd erl öjtnant N. G. W. I.<eonu\ns 

anhålla n om 2 å!'o tj on.,t ledighet riiknatl 1I'ån och mod den 1 

Januari JSDS för idkand e af uti' ik os sjiifart. 

öl O. O. - Förklaring att mo1l uppsättn in g af rc~un· vid 

1\:ongl. C'arbkrona. art illerikår ~ kall t ill sYi dar·c anstiL. 

RD E. S. - l' nd ei' löjtnanton i Kong·J. flott ans ro~OJ'I', 1~. Edel· 

felt, kommenderas att genomgå bcfäl:;kni'~ i min~kolan i Carls· 
krona . 
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8. 

l l. 

12. 

14. 

l ö. 

18. 

21. 

22. 

" 

G. O. 08 -- llf. 

GO G. O. - l{onnno dörkapten en gTcfi'•J H. LJ. !Il. Harnil t!•n 

~kall un1lc·r en m:'tmHb tid tjPnotgijra i J{ ongl. Sjöförsvar~· 

1l opartomen t et. 
GL G. O. - Kapten G. Dyrssen sbl! afg:'t från kommenderingen 

såsom sekond å konetteu Fi ~jo . 

63 G. O. -- Rustningen för årets sjömiitningar; personal, som 

skall kommenderas till sjömätningarna. 111. m. 

GS G. O. - Ångfa.rtyJen ,'>'f.-ii/1/m ii ll och J\",n• skola uppliiggas. 

7:2 G. O. - Bifall till ingeniören l<' . l<'. H. Ringsträlils underll;'\ . 

niga. anhållan om ett halft års tjenstlcdighet från och med den 2.'l 

Februari p;'\ grnn<l af sj ttkdom 

80 G. O - Bifitll till kapten 8 J. T. C Ankarnonas undenL1-

niga anh311an om en månalls utrikes tjenst!edigh et från och metl 

den 18 niistkommande Mars samt om t illst:'lnd att jemviil un1lcr [].f 

ehefcn för flott;,us stab l1 eYIIjad semester f.i vistas utom do furenade 

rikena 
82 G O. - Byggmilstaren ]<', O. Bothen må fOr fortsa t t öfvcrliigg

niog om en ucl arbeten il Carlskrona stations varf, stiillas till Kong!. 

marinfUrvaltningcns förfogande för ytterligare en vecka utöfYer den 

tid, som bestämmes i generalorder )[:o 36 den 27 sistlidne Januari. 

83 G. O. - (fvcrsten och chefen för Kongl Carlskrona artilleri

kår A. l<'. Centervall skall beordras afresa till Stockholm oeh den 

l nli stkommamle Mars an~näla sig i Kongl. sjöforsvarsdcpartcmen. 

t ots kommandoexpedition. 

84 G. O. - Bifall till lwnteramiralcn, prins Ost·ar Bemarlottes an· 

llållan om utrikes tjenstledighct från och med den l D t. o. m. 

den 28 l<'ebruari fOr att i egna angelägenheter Yistas i Danmark. 

87 G. O - In· oeh utryekningsrlngar lör förs b klassen af tlottan 

tilldelalle hcviiringsmiin. 
SS G. O. - 'JJl!st:1nd fö r löjtnanten U. lle Brun att elllottaga och 

biira riddaretecknet af Kong!. Wiirtembergska Fredriksonlen. 

~12 E. S. -- Resernm(lerlöjtn~nten C. H. Boustedt befrias på grund 

af sjukdom från att i år genomgi'L 2:a repetitionskursen 

94 G O - Kapten J . l~. Ekclnml skall a fr~sa till Horte n .;a mt 

der anmlila sig hos stationschefen oeh ehcfen å pnnsarskcppct '· Ha

raltl Ha arfagrc". 
95 G O. - Rnstningsonlcr !lir skol- och vfningsfartyg. 

9(i U. O. - l'uljande officerare skola 1·ara chefer oeh sekomler. 

pi korvettPn -"n:;a: chef: kommcndörka p ten grcfve H. D M. Hamil· 

t on , sekond: kaptenen H. U. \V. Wrangel; på konettcn Fn:fn: 

chef: kommendörkapten W. :E. Eters, sekond: kaptenen G afKlint; 

på chefsfartyget lJmU: chef: kommendörkaptenen H. G. af Sillen, 

solcon d: kaptenen E. J . L. Gjcrling; på öfningsskeppct !o.'ajwlcn: 

c;hrf: kaptenen O. 1). V. H . Bromnn . p;\ iifningsbriggen matlan: 



Febr. ::?2. 

., 

25. 

Mars 2. 

3. 

5. 

G. O. flS. JV. 

dlC'f : kaptenen friherre A. T. C Gyllenkrok: på öfningsbriggen 
Fu/1:!·11: chef: kaptenen grefr c C A. Wachtmeister; på logements
fartyget Stuf'/. ·ltnlllt· <:hd: kaptenen H. F. Lindberg; på kanonbåten 
!:'t!ti 1: chet: kaptenen A. B .Tn el: p;] kanonbåten L'rrl : chef: kap
tenen N A. TPlandcr: på Ingem entsfartyget F' ll.'fi'JI ic : runder öfnin
gar mod torpc(lor oeh tillliilli.g minspärrningsmateriel m. m.) chef: 
kaptenen C G. A. V. Flach: p<i logementsfartyget of' C!tapman: 

chef. kaptenen friherre .J. A. mn Diibon; på kanonbåten Gunhi/d 
(från 0ch med den l nästkommande April). chef: kaptenen K.}[ 
A. Pettersc·n i stället för kaptenen G. H . Björkman, som don 31 
Ma rs från sannna chefskap afgår. 
fJ7 G. O. -- Fulj an dc offi cerare skola vara af delningschefer: kom
mendurka p tenen C. A. F. Pettersen för till skeppsgossarnes öfnin. 
gar bcs tiirncla fartyg ; kornmenrlörhptenen T C. A. Sandström för 
till skjntc;kolans öfningar bestiimda fartyg (derj emtc chef för skjut
skola.n : kaptenen G. D.n sscn f(ir till öfningar med torpeder m. m 
bestämda fartyg, od1 kommendörkaptenen O. L. Beckman får mi· 
ncringsiifning ;) minposition till ru8tning anbefalld<> afdclning. 
[)8 K :' . - Liijtmmt A. Odelbcrg skall 1·ara chef på ångfartyget 

[)fl G. O. - Uppdrag åt extra ingeniören A. M. A. von Eck•r
mann at ~ studera nu in om engelska örl ogsmarinen i bruk varande 
afstånds sign almateriel och siirskildt söka skaffa underriittelse om 
cu af amiral A. K Wil son konstrue ra(! t oppsemaforapparat. 
l 08 G. O. - Kanonbåten 8/.-a.ltlll skall klargöras for att den 7 
inn eYa randc :liars kunna tör« riksdao·ens l edamöter till Finnboda 
oeh åter t ill lml n td stadon: kaptenen °E. G. D. 1\IaJchel skall vara 
rbef å kanonbilten under denn t expcdtti on; besät tningslista m. m. 
JO[) ( ;. O ·- Tiden då chefern a å skol· och öfn ingsfartyg skola 
tag:t b~ fa ttn'ng med far tygens utru s tt~ing samt då afdelningsche· 
forna för deRsa tartyg skol<t hissa sina befälstecken. 
112 G. O. - Unelerlöjtnanten i Kongl. fl ottans reserv E. Edelfelt 
skall frå n och me(! den 4 Mars Yara. plaeeratl p:'l flottans st at ion i 
Carlskrona. 
116 G. O. -- Bemyndigande flir stat ion~befälhafvarne att till fyl
lamlc af brist, som berii kllas uppstå vit! uppgörande af gemenskaps· 
kommenderingar ·ill clo fa rtyg, som inneva rande år skola rustas, 
t ill sin sta tion för tjenstgöring inkalla från och med den 15 näst· 
kommande J u ni till och med don 4 d8l·på fö ljande Oktober en del 
manskap af sjömansl;årcns värf,-ade stam. I sammanhang hänned 
hemymligas stationshefälhaf1-arno att, i den mån peraonaltillgångPn 
och öfrig<l omstiindigheter det t illåta, från den 4 nästkommando 
Oktober permittera sålun da inka lladt man skap, som derom gör 
framställning. 

·'· 

<1. O. m.: - Y. 

1~0 <; O. - J-jjfrtll t ill kommcnc1iirkrtpl011rll H. G. af Rill(·n ~ 
mHioril:t.nig;a nnlt~llif l ll om utrike~ tjon~tlc(lighet frå n or h metl 
([nn 7 )fars till och med drn 1J ni\stkommmHlO )faj fiir l'll· 

,kiltlrt. angchigenholors skötande . 
121 (l. o. - lZommcJHlörkapten H. C+. af Sil len nHJC l gifl'c~ att 

111Hlor nn föreståondo vistrlso i Berlin biira 11niform l' i(l u pp
vaktning hos eller inhju(lning till kejserlig eller ku nglig perso n. 
1:.!:2 g, 8. Jngeniöron Yi(l mariningPn iör,taten O. R l.nmlbcrg 
IJp;,rdra~ att (] en F> inno\'aranclo m;"t.na<l förrätta rxamon inon t 

111 ~1,kini,ta.fdc1ningcn vid navigat.ionsskolrtn i StockholnL 
l :J:l ( ~. o. -- ::Jignalmatt'oscrs 11tbi ltlning flirliiggc~ innenwant!P 
:'1r till t.orpotliifningo;afdrlningrm; torpo(löfningar 11 stationl'n 
i 

11 
h ihcrn.s i n novaranda >1 1': en bi triillande instrnktionso flirc t' 

~k~.11 kommentkras till skjlltc:kolan: per~onal till torpccl- ot·.h 
m i niifn i ng~aftlel ni ngarno: rcscrvoflieersaspi rrmtornas ii f n i nga t' 
nti Jadclning, cxcrei~ och sprlingning af sttwgtorpod. skol<l f" t'· 
hi!HW" till torpetlöfningsaftlolningen och mincringc;öfningarnr; 
(jf;l·i rwar metl matros- oeh elclarcafllelningarncs rekl'ytknr~or: 
n n vii.J~tln i ng; af fasta mi n föl'svarots pC'rsonal för stationstjonst 

nr·.lt sjökommell(1Ct'ing m. m. .. , . 
IL l ilU u. o. - Bifall till löjtnant H. K :r.~-d~tt'oms ltiHlerda.n1 ga 

:
1
nlt:"dlan att uneler llf :o;hctionsbeflllhafl'aron h0vil j ad. tjonst-

u. 

lccligh ot fl'ån lien 7 till oeh mctl den l:! Apl'il fi1 Yistas ntom 
do förenade rikena. 
J:'ll C:. O. - Aspirantcm<~ t ill K Sjiihigsskolan :;koLl Pmb <~r 
krra :1 k<>ndtrn l·'rrj:t i Carlsl;rooa <len 20 niistkommanclo Juni. 
J'l: l (}. O. - JC.tn<i11UCI\ Cn 81en:;l;;;lmL1s expedit ion till rikds \PRt

[;11;;1 sb ll upphi'•ra och k:cnonhHrn ;"ttcnciml:t till Car]:;kro na; rfl·er 
:ilrrkom:; t<' ll till sl:ttioncn ,.;bil ];anc•nlJåicn fli rEiggas i 2::c hrrP<l· 
sli: tp, iii':Hl 111atcriBlCil u<·h JlCL'l<>na.1cn för uppbi:u·clcns hancllwf1·and<' 

hr\ rii rrnr 831111 afmunslras. 
18-1 (:. /1. __ Kanonb:OJipn f:ht'nsksunds Ilestyckn ing skall utgi'•ras 

,1f -1 ,.;t . ;,( mm. snablJ . .;kjlllnnclc k;monor. 
1 ;~;J (; () - Jli fall till rr:tmstillning af rcscrnnHlcrli'>jtnant .. Dorg· 

8
j,,

1
H, om 8 mi\Jw,krs 11hikes tjcnsllcdig·hct för idka n<lc :tf SJulart.. 

HG n. u. -· Fa.-;tstilll'isc af Il\ Di l. (j() \ ill ]t,•A'lcmrnlr fi '•r JlotLm, 

i rc'cljc ,J,-Jc.n, c:ji'•\jenstg-uri n gen. . . .. . 
Il J:l/ K:::>. __ Kaptc•non C (; , (:. K<'mplf ink;lllas iii! lJ<'nstg, n ng 

fr3n cwh 1nccl den J nii,;lkummande April till Ol'h nwd drn 30 dP r

]l<ol fi'>ljnnd c Scplcmhcr 
ns l:. :-.; -- lZutmncudning af ofl ieerare 1 till rustn ing ~ nl ldn l lda 
Rkol-rwh i'd'oing,.;farl.,Yg s:llnt ii /)m/t od1 (illu!tild iifvensnm L1ll !lll 

110ringsi·,rnin;c: il sLttinllPn nelt ti1l sji'.miitning:lr. 

l -~ :2 L<. O. - \nclrin_, .. ·: tr oelt tillcigg ti ll »l<'i·,rs J ~g ii 1l II:t nd >·npcn s-
1 ~\. " 

cwh L:lnd ;;tign in~·sr:.:en·is rrgJ,•mrnLe li.,r Kong l fiollan · 



~f ars 

,, 

n. o. ns - YJ. 

]l) 144 G. O. - Kapten Gustaf Dyrssen skall elen 31 innevarande 
:Mars friinträda sin befattning ~om chef f<ir ,J:r och G:e matroskom 
pnnirrnn ~amt fr:! n orl1 mrcl el r n l niistl;ommantlr April oC'h till s 
Yidare \';\]';) 1·1Jr-f fi'>l' ekipag-rcJepm'iemrntf' t yjr] flottans sta finn i 
Btorldlolm · - Kapten R 1:. ll. j)[;~chcl skall clrn ;)] innf'l': lr:lnrlr 
:\{ars fn'\ntriida befattningen w m oliicrr 1·icl s jiiinstrnmcnt· or·h sji'>
brtrflirråcl et i Stotkholm S<lmt fnln otll Iller! rlen J niistkomnwnrlr 
April or-h till s,·i<larr \':lra rhd fiir 4:r (l('h li :r matroskmnpanirma. 
H !> 1: . O. - J.i'>.i tnnnt ]. 1\orrlrnfrlts tjPnstg·;·,ring i Kong] j\f:~rin

r.·, n·:~Hning·,,n stall npph;·,rn _mrcl cl<'n ~O cl cnnrs. 

Hli R 8. - Löjtna nt. l. Norclcnfelt sbl! fnl n rwh mr<l rlf'n 21 

rl cnncs ocl1 t.ilJs,·illnre tjcns tgiir:l. såsom bitrii<lant!r nflir-rr 1·i rl ar
tilleridrparh•nu'ntr t Yitl Slor·kl1olms sbtion ~ ,·: n·f. 

l l. l :JO K S. - ·Ex l ra mariningr nii'oren T . G. :.'\Ystr<lt l1 rnrrlra s fiir 
riiHa rxnmrn nwm maskini stafrklningr n Yi rl naYig~tionssl;nlan i 
i\fnlmö. 
Ei~ lf. O. - Bifnll till tiiHlcrliijtn~nt G. S. ::\. tll) Drocns :lnh~llan 

att lllllkr beviljnd tjcn stlr<lighct f~ l'istns ntnm clr r;·,rc n~d r 

nkena.. 
18. nll G. n. - 11if:tll iill l'l'Rf'l'\"llll(lrr]iijtnnntcrna C. H. P.llli Ri••dt s 

nr·l1 X . .T. Xnrmans nn si'>knit,gar om l ;l rs tjr JHdlrrlighPt lll·nrrlcr:l 
li'•r irlknn<lr nf sjöfart. 

l fl. liifl r: . O. - En l;ommi."in n. l>rst:lende nf kmnmnnrliir (' n \Y. 

Brrtznrr, eg-enskap :d' orrlfi'•r:mt!r, bptr Nna J> . .T. ]):liilg-rrn 
g;n•fvc C. A. l•;lwcn,;viird oell friherre l- . l'. K. S~tliTr~ ;.;;unt 
löjtnflnt.cn .1. G. Schneidle.r, ;.;kall sammantl'Hclfl i Stockhollll fiit' 
att an ~ tiillfl jemförandc signaleringsfii r·sö k mrd olikfl " lng nf 
af~tån <l t:signal er i n g·~matcrie l. 

:ll. JG4- Ci. (J. -- Bifall till rc::;crvmHlerlöjtnant C . O. J,iclman s an 

hållan l)ll\ J ;'n·, tj onstl edighet fii t' irlkn.nclr ar ~pråbtnih11'. 
ltll (1_ n. - Hifall till kaptrnen A. ~lolin ' anhitllan om t l' r 
månader' tjf'n~tlrdighet fdtn orh mrd clrn I .lnni fiit' a11' val'a 
hrfillhafvnrr :'t Hydbrt'gs ka st iftr lsen;.; 'ko lfart,\'g .Ahmlm111 

, l.'ydlwrr;. 
~1. lGR O. O. ·- nnler om l'll f' tning af fa.rtyg fiit ' ho1ii1·in gr ns iif

llingar iif\·pm;ont fiir ;.;ailtiifnin: .. mt' mrllrtn ~t rtnl nC"!t brYiiring:. 
Hi~l U. n. - \ ' iecamimlcn friilcrrr 1•'. \\'. von ntt er ska ll vara 
l liigstc Brf'i ilhafvat'r fiiJ' kn str~kaclrrn inn rva1·ancl e :"tr, kom· 
menrliirkap tc nen af ~bira gradrn S. von Kono"' nfrlrlning·,<·hrf 
fiir Stol'kliolm~ brviiringsafclolning oeh Stoekholmsafclelning·rn 
samt knnnn cnclörkaptencn af 2:rt gTatlen ]). l ·. \\'. Lincl c'i·' cli 
vi,ion;.;f'hr.f <'1. kanonh<'tt.rn S!:or;111. Högst·r 1-lrf'iilhafvarrn , t;all 
hi s~a ;.;itt IJrf'ii. l~trl'kcn dr. n Hi niistkonnnnnrl c Augusti, afdrl 
ningsrbefon fur Ntoekholm~ bPviiring,afclrlninl).· den S n i i~ tkom 

mande ~I aj och afdelningsrhefrn fiir S toC"klio l m ~afdclnin gPn den 

G .. O. :.JS - YJT. 

28 ll c i ~ tkumm:tncle Juni; kommendörkaptun Linder skall 

tjen~tgiira ~åsom rlivit<ion~che f från och merl rlen 16 nästkom · 

111 aml c Augu, ti. Högste Hefiilltafvarens ;:;t:ti.J "kall ntgoras af 

tlaggkaptl'n , tv<'t t1aggacljutanter, 'tabs~ckreterarc ueh ~tab~· 
lllMiningeniut' (tilli l'a fartyg~;ingeniör :'t pan ~arbMeiL OdenJ. Ad
juta1J t oka il I{Q111Jllenderas sftv~i l hos afdelniugschefen för Stock

hol nt safcl e lnin go n som ho s divi sionschefen ];incler. 
·•·l 170 U. U. - På pansarbåten Srca: chef: kommemlörkapten on 

;tl. !: ~ ta gracl en ~- G. Sund st röm , ~ekond: kapten J. \\·. Lan
ner~ticrna ; på pansarbåten '/'lade: chef: kommcnrlörka p ten r n 

at' JAa graclen E. C. Beu~cv it~, sekond: kaptenen, gret'vn If. 

1~. Jla.milton; på pan~arbilten Oden: ~hcf: l<amroendörkaptencn 
af 1 :~ta gra.il cn J. 'vV. IJ. Sid ner. 'ckrlllrl: kapten A. l~kströlll: 

l><l pan~arbat cn Ju/111 Eri('SS!Jil : e:ilof: kOllllllCJldörkaptcncn ar 
:!:tha graden s. von Kono11', ;:;e kon il: kapten 1·' . :\I. l'o.)TOn; p<'t 

[Htn::mrbåten CL(': chef: J'aptcn C. C. Engström; pft pan~m·

~ arb:'ttL•n Ucrtht: chef: ka.ptenen G. H. Liclbeck; på pansarbåten 
lb'ijm: chef : kapten A. B. Kloman; på torped kryssaren Cf,t·:s 
lfom: L·hef: kapten P. ,J. Dahlgren ; på kaiwnbåten l 'rrl: ~lie!' : 

( '. 1•'. Lind,trönt: på ka:wniJtttcn Sk''!Jul : chef : kap ten S. A. K. 
:\;tlt u~h lJa g : på kan onbå ten N i/lln: chef J'aptenen, grot\·e U. 
.-\. Ehrcn::;viirrl: p c\ torpedbåten K o111ef : ehef (tillika di ,·bion :; 
L"hef): kapten J. G. J~keluncl ; p;\ torpedbäten N:o 1: ehef: kap· 
(L'IL 1\. s. T. A1~karL"rona; på torpecliJMen A:'J 7: eller (til li ka 
divi::;iuiJc'l'-licl'l: J.;:apteJICll , friherre G. O.::\!. at' L'gglas; p;\ lor
ped båten .\:o !l: l' Ilet': kapten R G. Liope ; på torpedbåten .\':u 

l/: L" h e f: kap ten S. 8. FeychtinJ"; p ä logementsfartyget 8luck· 

/Ju/111: L" llef : kapten E. G. D. :'vl<cehcl ~amt på logementsfartyget 

Fu!Jcllie : ehcr kapten F . Carl ~so n. 
171 J~. 8. - l';\ tol'pcclbåtcn X: u Ui: chef: löjtnanten, grefvo 
l' . A. l 'o,o;e: p[t torpetTbåtell X:o Il: dwf: löjt11<111t C. U. Wahl 

berg: [><l torpeclbåtcn .Y:o 7.): löjtnant lo'. U. J•:. Bergman. 
::n. 170 U. o. - Kapten S. A. K. ::\att och Dag skall från oeh Jnecl 

den 1 nii,tkommancle April or;h till sv illare vam adjutant ho ~ 

~ li c fon för !(o n g!. ;;jökt' igs hög~ kol a n; kapten ~att och Dag~ tjun st
g·öt·ing i Jlot ta ns ~tah ~ kall mL•cl ~[ar~ unlnacls utgång: npphöra. 
17::> U. O. - \'aktgöri11gcn Yicl armöens fönårls- och JU<.LgMins
hu ' ;\ Skcpp,holmcn :; kall ic:Jw orter utgfmgen af in~tunclandc 

A pr il m <t nacl Y i dare bestl'icla~ af Kong!. flottan. 
:!·1. liG K S. - Katllen H. A. Palllic Ol'h löjtnant l. 1'. B. Komwu 

inkct!las ti ll tjonstgöring p[t Carl,krona station. 
:!Ii. 1:-il U. U. · Ortler om klargöring af kauoni.Jåtuu Scw~l.-~nll(/; 

dmf: kapten H . • A.. Palme 
1::-'::l 1~ . s. - L\>jtnanterua L l:'. B. Norman och J. :'vl. Bolirlllcr 
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komm end era~ il kanunh;itc•n Srr l l,'1cHmd undc·r der~ f! l'IIOlll 
~C lll't·a lu ni L· t · :'ol:u 1 ~ 1 :tniJcfnllda l');!lCditinn . 

Jlat ':o :!(j, 1 ~- 1 (:. () . -- l .'ö r~ la g· till för~indrad.lyd(+:e af JIIUnl :-:) l\1 ar 
" för~l a g till ::: kjutin :-:trukliun l'iir J1 utt an l, kanon u,·Jt kul :-: pruta" 
att prörva~ på "'kjdt:-:kolan. 

:!~ . JSG U. U. - 'ridcl t l'iir rn ~t nitt :; oeiJ inmön:-:tring at· fart,1·g, nf
,;cclcla föt· buviit'ill f!'"öt' nin g<u' , ku~tc:-: kndcrn och ::ituL:k holnt ~
afrl ul ni n gen. 
187 U. O. - Torpedbåten .\':u ;:; stillles till varf~chekn" i 
Cat·bkrotta föl'l'og:ttt<le för ju"lc rin :,s af pntun t loggar. 
1 ~8 U. (1 . Antalot ko tnpanilwrprall'r v id "jötnatt,kitretts lwnt _ 
panier fr<"tn oc h nt etl <l en l niistko nlnt<ttlllc :\taj till och tlll'd 
r\]Jril lllitna<b utgang Jö!)!) , kall ,·a ra: vid Carl:;krona :; ta liu lt 
- -JJ ouh 1·id Stockholms ~tation -- .J l . 
l t\!) U . O. - J3c!llytHli gandc för station"I.Jcl'iillmfvarct t i ::i tol'k 
holm att till undcrofliccr:;korpral öfvcr s rat uppfl ytta cu 1:a kl. 
~j öman , hornl.Ji it:o<trc. 

ö l . ll17 U. o_ -- Al'tillcri matcriul, som ~ kall för :;kjuhkolau,; öf· 
ning·a r u t l{t nas till <l o:;s fartyg. 
ll/8 li. O. Fast~tiillcl::;c af riltt.cber u~h ilndrin ga r till "l•'ör,; la [(· 
ti ll Artillcricxcrui srcglcmcnte för Kong!. flutta11,; fartyg·'. 
1!JD G. O. - Faststllllcl se af iln<lringar och till iig·~ till '' l' ör 
~ö k ti ll ~kjutinstruktion för Jl ottan , l, k<tnon Ol'll kul"pruta ". 
:mu U O. - ln ~ truktion för l'hcfcn å koncttcn Sar;a lltld c r 
fö re::staunilc ex pediti on med K. i"jökrig"slwlan,; kadettl'r. 
202 U. O. - I) Ct lltHi r rofJ'iect·cn af :l:a graden , ma::skin ishlalc·n 
l'. J'. 'v'v'. Sumlstcdl l.Jcfonlr;~s t ill tl agg undcrurtil'c t' tt s ml 11tä 
underofficeren ar 2:a graden, tna skini ::st~tatcn i". J "\_ 1\ullbng. 
utn iimnas till 11~ ggu]l(lcrof1iccr ii(rcr ~ tnt. 

2u:; l-l . O. ln ::stntk t ion flit' chefen (t kanonbCttcn u·us/,·:swul.~· un
llcr expedition ti ll Jlalmö ocl t 1\.ii pcnham n. 
2113 G. O. -- J\.OllllllCJHlörkaptcnc n ar :!:a :n·adl! ll A. \\'. Lar~~Ull 
sliillc,; till Hin"'ly t·c l,cns i lllckingc fö t•fogantlc !'ör 1\IHier::sö k
ning af ny in scg lin g~lc<l till Honncl.J1-. 
:!OU U. O. - 'l'ill~l tutd fijr kontcm;lti miL' II l:. ;oi'. al: 1\.lcrl'kur, 
kommen dör J. Hägg, ka'ptcn 1·: . ,1. L. Gjcrli ng ~um t lujlnan kr
na J-l. O. F . Gy ld 0n och ,J. 8t.:htwidlc t· att mottaga och I.Jiira 
rysk et ord nar . 
:!O!J G. O. - ln slntklion för ulloro n för ::s kjtthkolan. 

."\pril -· :211 G. O. - 1\:ot·vct tcn Frrj11 cl,all intriit'fa i C'arlsk t·utm ~<~na:;t 
<lL•n :!1 innc\'ara!lll c Apl' il. 
:!12 U. O. - KOt'I' Oitcn Fn:jrt ~ka ll eflcl' <ttcrku nt"!en \iii ,(a
t ioncn oc h fö LT ~ t tta tl iP cpckl.iu !l rorliigga~ i :!:a IJ C !'Cd ~ kap , ltV illl 
matericlen och persona len för uppbörllcnuts ha udlml\and c I.Je
t räffal', l:iamt afmöndra:::. 
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.t, ~ 1 7 E S. Till ljens!gii ring- ft nctbnu >imll\la fartyg kommendera ~ 
lii lja!lllc t~fli,·er:trc: 

l"' p:tu .-;arl,.ll€11 Srr·u : 

k:tp lcnl'n l:. IL Hjii rktnan. h'>jt nan lc rna l:. de l:rull, K. \\-,·:;ler, 
,\ . . L . ll ui n11'· n urh J. U. \\"alll'lthc rg :;atul rcocnllt<dcrlc··Jlll:tlllell ('. 

1:. \\'. J]curling; 
pil pattsari>Ctll'n T/wie : 

bplcur u. lriiiL'ITl' L .. \kl'rhi l'l nl, lcijlualtll'nla l> . 1'1. 1\r:d'l, ll l ~. 
1·ult :--lYclu11· g rel\-o C. l: .\. Lcwenlmupl ud! J. D. :\laij s lru:n ,;u n l 
rcsen·~ lnd c rli ij!.nanteu K .J. H ul lll iJlall 

p:\ jl<lll6<Hli il i.L' l\ (}dcll: 
li· jlllaltkl'lla ,), :\unknfdt, .\. l'ryl1., J. U rafsl t·i>tn, lr ii> L'l'l'c L. 1:. 
,,',

11 
~Lcll in g k ,,c·l1 <:. l ~ k clun < l s:unl tl n< lcrli-·jlnan!cn t: . !:l. :\. <le 

llrucn; 
på i_)itJl~:ulJ[tlen Jolt u l·:r i( ·,-:.-;nu : 

1\.>jlnanlcu H. J l. K. Eric:;un <w lt ult<lcrlöjtuan lcu C. 1·; , IIullniJc rg: 

p:t pan ,;arlJ:tll'll U en/u: 

llt!d crli'•j ctt:lll lc ll t.:. \\ '. nl:t.glll!S ,.i ~>P: 
pil p:ul:;;trh1lcn L'l/: 

Ullllc rl\:•j l nalllclt K . :\un'· n; 
v:t l''tlh:tl'lJ[ttcn !:fjiint; 

11\l<lcrlöjlnanlcn C. O. JJa l'stri>Jll ; 
pcL l~>rpcl1krys..;a n·n ('/11·s I/uni: 

li'•jlna ull' rua .1. < ·. ::khncillll'l', A. 1:. al' J~ln<·l,c·r u1·h nnclc·rli'•jl n:lll 

len ,\. cle l; run; 
pil kailUilhJlen ( Tnl: 

];·,j t 11 anlen T. A. ::\i ssctl urlt lllllh-r:i·,j tnanlen '1'. \\'. :.JI Liibeck: 
pil kanon !IHcu ,";/,-u.r;ul : 

]i'•icnaul<' ll ('h. l ,. dc Ch:nnps ll n<kr •lotta fartyg,.; gcnu1n 1; U. X:" 
JI]S pttllkl :2 c>) anhel':tllda L'.\jlCllili>l\1, li.•jln:l nll'n 1 ~ . E. \\";tltll ll· r,.:· 
lllllll'r 1[dl:t Ja rlyg,..; grnom L:. O . .:\.,, JUS punH -1 u) auiJefa lld a 
''' l't.:cliliun u\' h nn<lcrli'>jlnanlc•n J). F. Rculer;kiöhl: 

p1t k;lll>llllJ:ltcn r:rlrlll: 
li '•jLuaaten J·: \\'. Pt~yr•llt oll'lt lln<lPrl<ijtnanlen :\. E. F. Sclamlcr; 

["l l•·rprdliHen l~rn/1('/: 

tlll'lerlujtuanlen C. O. J. in 'sslri'•m : 
pi\ luTprtliJi\LL'n .\":u l: 

ll ltdl'rli'•jlnanlcn .l , _\.. ~·. Ekluud · 

p·\ iii "'C lllCilhJ<i r! y geL :){w/.·lr•dllt : 
inslrnkliou,IJ•·I'iil·. ;"'l'~n e n , l'rihl:r;·c ll. 1\'. LL•t tll u,;cn, li'>jl tt< lll lL'l'\1:1 
.1. }'. Vri llc1·g, C. 11. "\kcrmark , llmlcrllijlnanlerua W. <:iiJsun <XII 
frill erre J~. K. Palmsljcrna o:unl kumme!ideraJ u! Ji~: cr: underk•.il-
IJ<Jll luu l L U. ElliL•l; 
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J!<t lugCIIlcnbfartygeL Fu:;rn ie: 
instrnktiunslJcfäl: liijtnantorna friherre C. E. L. Liljencrantz, H. J. 
M. Tolbt(·u <>cil uull rl\ijtnantcn lr. W. l:liiderlund ·"unl ko1u1Hcn· 
deratl uflil'cr, 11ntlcrliijtnantcn 1·: .. \. Jkrn8triin t. 

l sanl lll<lllltang- hiinnctl l;ommcndcras till tjelt::>Lgiiring 1·i<l 
tuiaeringsvfning;H: rcson·1tmlcrlöjtnanten K. O. Lcon, ef'Lcr af:llutatl 
termin 1·itl Kungl. 'l'oknioka ·lli'<gskul:m. 

. \f' r il l. ~l D L< O. - Kotnmcntliirkapt~n C. O. Olsen slwll \'ara !JcYiirillg'~-
hufiilhafvan· 1·id C'arlskrona ~>Ull kapten J. K ·wikk t• \'id :-ltul'k· 
l1olm;; station. 1Jul'ii 1·iugsbcfillha fvarn c skola tjcnst;;ijra: kuHIIII CIIt!t'>r · 
kapten Ols<'n från ot·lt med tlcn 3 in;tuntbncle J11ni tH'h ka[Jtcu 
\\'ikko från twh m et l <len :2ti innevarande el pril. 
:!:!U J·:. ::l. - ::i;lsom adjutanter ho;; !,c,·iiriugslJcfiilhafl'al"lle sk,.!;t 
tjenstgura: vi ll Carls kru!M ,;latloa kaptcu C (;, ,;-{,r,dill::> ol' ll 
vitl Stul'kiLolms statitm liijtnnnt S .. 1. Dahl. 
~21 G O. - Torpl'lllJ;\!,rn N:o G7 må under hvg~t l-b dagar ,;liil· 
las till varfschefcns i ::ltockhohn f\jrfogan<lo lur justering af ,;liip-
loggar. 

,, :?n K ::l. - Lc'•jtnant C. , \ J[. Yrrgin LuJIJtltentlcr;l o cul l l t·XLI'il 
katleliuflit-cr ,·j(l K. i::>jiikrigsokulan friin ud1 metl den 2\J tlen11es 
ut·lt lttHlCl' tlen tid intriltlcsex<Jmen p~g,1r, smut ll'>jtnant. Jl J. F. 
1\:ruuk ,;;lsom lctlanwt af t!t'n niimntl, som skall \'Crk:;tiill;t J;rupp,; . 
unllcrsvkniug il intriitlcssl'.J;antlc till samnm skola . . 

·'· :?!J K K - l .lllkrlö;tnantcrna C. O. J,indsstri·•m, J.: .• \. Hent >d.riinl. 
A. l-Ligg, J L C. F. af Kll'n·ker, X. ]~. ·B'. l:lclantler, "\. de Ul'ltll, 
.J. .\.. F. Ekl111Hl <Jt·lt T. W. :JI. Liihcl'k inkalla.; till Ljenstgi.,riug 
,·id Carlsliron;t station .!rån ocl1 1ncd tlcn ( inneYarantle }cpril Lill 
•J('h mctl <len iJO niistkornmantlc September samt liijlnanl U. l ' nger 
1·id l:ltol'lholms Htalion fr:ln Ol' h metl tlcn J± inncntrnndu Apriltill 
ut:l1 med den .•JU niistko1nman<lc September . 

(j . :!!l U. O. - Bokontlen il kon·cttcn Sag1t, k:tptl'll J[. L: . \\". Wran 
gel skall IJeurdrac att den Hl dennes afrcsct till C;nolskrulta 1\',r alL 
verkställa en <l~l fc'•rctrhelcn för konettens förcståcntlt• cxpcll it.i oll. 

'· :!:28 (;. <). - 1\ anonlJ;llcn Scenskswl(l skall efter ;llcrkunl,;Len t i Il 
~t.at.ioncn ftirliigg·as i 2:1lr<L hcrctbkap hmtl matericlen nt:lt pt·r.<ullal 
liir t<ppiJurdcrn<J::> ltantlhaf;·,mtlc lJe!.riill'<Jr ,;amt al'ntvnstr<J .i. 
:!JU c:. < \. - "\.ng·åer11lc lJcl'iiriug.;tniin.; utt;,gantlu ol'h ul!Jiltlallllt.: Il• r 
ekonumitjunst inne,·;lr<Jnde :lr . 

\J. :?J U. O. - Instruktion för af'lll'lning.>tlteiun, kollllllentlvrbpt.en l:l. 
'·"n 1\..onu\\·, uu<lcr f'örl.Jerctlantlc öfning·ar metl bc,·iiring-snliin, »v tll 
<len l ?\bj ,.;kub inryelm vid Stol'ld1olms station. 

, :!:l± U. O. - .l!'iire .> krilkr <lllg;tentle pröfning· al II.)'UlnriJulatle b 
p~tlon l- 1 \' al' Untlt:rvisniug- JUr ,man skapet vit! Jo'],, t, Lan, _III , Ar
t illeri odt J-[alllll·apen. 

,, l" 23iJ G. O. - Bifall ttll kaJ! len C. G. l<'lacLs umlcnlåniga anhållan 
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om fyra måna/ler~ utrikr..:; tjenstlod ig;l!Pt fr . o. m. 1lon l Okto · 
ber 18\Jö för att bosöka Noulamet·ika~ Förenta stater. 

1'\. 2±0 E. R. - Till tjcnstgiirinp: vi1l minrrillg~öfningar å st8t i o~l 

oel1 iL minpo~itio n I:on llll l'iHicrn s nndcrli'•jtnantrn i 1\. flottans 
reserv K · l ~ t1 r l frlt. 
241 G. O. -Bifall tili under!Vjtnant O. H. von Jlieandts nn
llerclånig;a ilnll(tllan om tjenstledig;hot fr. o. m. rlcil ~t) Apri l
:lo Reptombrr J:-;f):-; p;\ gn1nd af' lilkarebctyrr . 
2~12 (J. (), - Hif<tll till l'CSCI'\'IIllilcrliijtmlllt fl. r .. r. Tnnhrs 
nnilcr·ilåniga anh<'tl!nn om 2 i1r,; ntrikcs tjrn~tll'llig;llrt f1'. o. m. 
rlPn J.-, .Apr~l l ::l!\~ fiir idkande af ~jvfart. 

H. :.'-11 (j. O. - Jn,,tmktion föl' afdelningsellcfcn för till ~ k<'pp~ 

gos~ames iif\anrle lltru;tadc fm·ty)!. 
2~fl E. R. - Fa"btiillcl,;e af n~· ord ni ngsstadga l'iir 1\. Rjii
krig';':~kolan . 

1~1. :.'41 G. O. - !J r ,;krp~ogosBar, som instm11lnndr ll iist karl
,;krifvas, men vid tidC'n rlct'för äro kommendrrailr fL ~krpp,. 

gossefarty)!, skoli1 qYarst(t h resp. fartyg till~ desam ma cftr l' 
,;lnt·nf1 cxpellition afmön~t l'as. 

i fl. 2:",0 ( <. O. - Följanile officr1'are skola moll ntg;'tngrll af nii, t·
inollnHlmHlf' RrptombC'I' måmL~I fråntl'lirla sin a vi d Carlskrona 
station m1 innellafyand!' befattn ing-ar. nrmligen: kommc1Hlij 1·· 
kapt<>Jwn, g:refvr If. D. :I l. Hamilton såsom fHljntant hos Rta
ti.nJ;:befidhat'Yaren, kommCIHlörkapten H. n. af Sil!t\n såsom 
d JPf fiir fl:e mat i'O>'kompaniet, kaptrn C. K l'l fl såsom offirrr 
\'i il ~jö in strnment- oe.ll ~jiikart·cfiin ;'Hict . kaptenen. frihrno A 
T. C'. <:yllenki'Ol' ~(1.som chef för l a ~kcppsgos~ekontpanil' t , 

kapten O. J-1. l,idbcek så~om r lw f för 7: o matro c; kompnnirt, 
kapten H. A. Tlnmlin "i.~om i nfor mationsofl icl'l' i :t1Hl e r-l1111'iil'· 
,; kolan ncl1 kaptenen , grefve 8. A. \Vachtmr i,;trr s;l.sn m (•hd 
fiir 2:a ~krp p,gossekompaniet. 

:!.-ol Cl. O. .. Fö ljH.111l o officrrnro skoifL fni.n nr·h mrrl 1lrn i 
nii.st.konnnnllflc Oktobcl' plaC'rras till tjonslgiiring ~~ Rtol ·klioJm;: 

8 tation , nrmligcn: kon1mrndvrkaptenrn, grcf,·r Il. Il. :11. ll amil 
tnn, kaptunl'n , A. '1'. C. (iylle nkrok. löjtnant J) . A. Kraft samt 
UI III Prliijt nm1ternn ('. O. l.ind sstriim , .T. A. F. EklittHl or·h O. Il. 
\'on l•'irallfl t. 

l sannnanhang hiil' lllr<l hn.r Kong!. :\fa.i:t brstiiml att Jiijt 
mwtrrna H. H. K. l ~ l'ic•,_;on, ('. <:. 'llahlb!'rf!', E. \\'. l 'l'~'l'Oll och 
grC'f,·o ('. A. Posse jrlll\'iil efter afslntailo knl''rr vi d rr,;prl' 
t i v r hiigsknlor 'kola (·ill li iira Storkholms ~tation. 

:!.-,:: (1. (\. - :l lrdgil\andn :1tt i stii llr t fiir IIIHlct•t•t'lif'.<'l'><korprn 
lf'l' ,·irl lla.ntltl·t• rk ~st: lt 111:"1. Y id h1·ist ~.FikOil lll ll'IHll't'a ' iifYI'n l :a 
klass ~Jiimiin, ,.;om il'ko g;o nomg:<"dt fiir upptlyttning ti ll nmlPr
offi<:er:sko rpra l fiii'E'skri f n a kurse1'. 
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Jli. :?'i-t C:. O. - LTnclcr den tid torpecliJfning;::fartyp;rr 11an nndn 

<le~ fiil' rn Yetrn~kaplig rxpe<lition till 8pC't,bcq.wn n1ii iirlog-~

tla~t~:a drr:1 il'k;' fura~. 

J:-;. 2.-,() l i.O. - Ol'lic' r om rn~tning- af {tngfal't~·g-rt 1\n.I'P fiir ~ii1·

~kil<H npJHlrn~; kaptenen, frihe1Te C. 1-J-yllrn;::tiNna oc·il liijt·

nantrn E. Hfigg ~kola clcltagf\ i clcnnf\ expedition. 

10. :2.->7 Ii . O.- -- Kommendörkapten O. Lindbom skall fnln <H".Ii 

mrcl cif'n l nii;::tkommando Oktober och tills vidare nra r·lu•f 

fiil' mobil:;::rl'i n:rs- O<'il sta.tic;t i,.:kn afdelning-rn i Jhttan~ ;::ta h r~·li 
knnnnrn<liirka ptrnPn, [!;l'et've J l. l l. :\f. H ami! ton ft•:i.n O l' il mr d 

;::amnw clng ocli til!;::\'iclarc Yam rlll'f t'iir 1\nngl. Rjiif<il'"'·al',.:rlr• 

pal'tmnrntet;:: komma n el ocxpcd ition. 

:?:>N l:. O. - J.:aptcnrn. frihcl'I'C A. '!'. C. (;yl lonkrok ><kall fr:"111 

<il'h lllf'cl elen 1 nii,.:tkommanclo <1ktohcr och till;:: ,-idarr ,-n,·n 

~Hijutant i 1\ongl. 8jiifii i'SI':l i'HlrllDI'trmrntPt;:: kolnnHuHior:-.:pc·di 

tinn i >'tiillc•t fiir kapten 1' .. 1. ]la.lilgTcn, ~om drn ::o insh•ll · 

rlanclP Rrptcmbct' fl':in ~ f\:J111lf\ befattning- afgår. 

:!.-,n n. O. - 1\apton C. <1. Fiaelis tjonstgöl'ing i flotlan.-.; ~lab 

,;kall nppltöm mecl ntgången af in~tnllllande Soptemhol' m<'•nad. 

Fiiljanclr ortiC'r>I':tl'O "kola. tjon"tgöra i !lottans stab: 

fr:'tn nclt mrd de.n l nlistkommando OktolJrr· ol'h tille;,·idnrc': 

liijtnnnt n. A. 1\J'aft: oeh 
under ett {u· fr:'tn och mocl elen l niistkommancle llktohrr: lii.it

nantPrna. C. CC. 'Xahlbol'g och !•;, \\". J'cyi'On. 

:!il. :2011 (+ . O. - Bifall till löjtnant .J. O. \Vallenbcrg" anln'tllan om 

in- nelt utrikr-.; tjcn,.:tlcclig·iwt don 8-:ll instnn<lfiiHIC \laj. 

:! l . :21i L l:. O. - Rt<"uigtorpcd båtPli ,\': ;· 1/.'J ~am: korvntt<•n Xun· -

1.-iiJ;inq och Jogement:'fartyg·et r·allrtdis äng,;lupat· 111:'1 .i<>nllt• 

lng-cmcnt,fart~r get Nor·/Ju;/1/i stiilla,; till c·hcf('n,; fiit' innovnmn

rlc <h·;:: skj nt,;kola fiirfogamlo tmclcr dc'n tid ,.:kolans l'l't'bnm 

hf't ]Jågtn·. 
:21!:} (i. O. - FiiljanclP officot·at·o iit'O konnnrndcraclr a. t t s{t~<1111 

r•lrvrr clrltnp:a nti don oll111iimw /:11rs, !t vilken in~tnndando hii:-t· 

kommer att tmm sin hör,ja.n vid 1\ongl. Sjök ri g;;ltiig~kola n , ncmli

g·rn: löjtnnntrrna ll. K H.l·d,.:lriim, E. 1\iigg, Ii. l'nf!'f'J', '!'.r\. 

\'i~~<'n, A. 1,. af Klcrckor. H. J<'. 1-lolni p;ron, ~- ,J. ])ahl , .J .. \1. 

llnlinc1r l', H. ,J. :\1. Toll,.:ten. 1\:. \\'e:-tcr, 1•:. 1•:. \\"ahllwrg·. grr>t\·" 

('. (i. A. Le11·c·nhaupt. A. h Holmen rH'h fl'iiH•ITo 1, Ii. ,·on 

~tPcli11gk. !Jo ar cle~ :; a officerarr. ltvilka kk<' redan hlif\it 

plac'rl'adc till tjrn,tgiil'ing :'t Rtockholm,; 'tntion, Bkola 11ncll'l' 

clrn tid ile grnomg·ii. tlen it'riJga.,·a.mJHio knr'l·ll tillhiim n~· "" 

niimnda ~tntion. 
• 1·' ~(iCi (;. (l. -- Hifall till 1H'h mrd den :?D n~i~lkomntnndr .111lli 

till lii,itnant .J. :\1. l)oliillll'l'' IIIHlcmläni ga flnhallan 0111 t,irn~t -

April 22. 

23. 

25. 

26. 

27. 
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ledighet från och morl den 4 samma månad för att vistas i 

'fyskland och Österrike. 
2(j'i' G. O. - Bifall till och mecl don 2!) nästkommande Juni 

till löjtnant C. H. Åkermat'ks unrlcrch\niga anhållan om in- och 

utrikes tjenstledighet från och med dagen efter korvetten Fre

j as afmönstring. 
268 G. O. - Instruktion för kaptenen , friherre C. Gyllenstierna 

under föreståencl.o expedition med ångfartyget 1\.are. 

270 -G. O. - FasMiillolse af formulär till "Förhållnings- och 

och Beklädnadsbok för sjöbeYäring" samt ändring i G. O. 

N:o l4b år 1896. 
271 (1. O. - Bifall till kapten H. PaJmes underdåniga anhållan 

om ii månaders tjenstlcd1ghet från och mecl elen l Maj för att 

Hira en voten8knplig expedition till Spetsbergen. 

274 G. O. - Kadetten J . Å. S. Tjagerström må å tröja och 

stortröja an lägga don gradbeteckning, hvilkcn jemlikt gällande 

bestämmelser skall bäras af öfriga kadetter inom ~amma kla;;s 

som don, ltviJken L. må tillhöra. 
275 G. O. - Bemyndigande föl' Stationsbefälhaf1'aren i Carls

k rona att till tjenstgöring vid stationen intill den 30 nästkom

mande Juni i stället för sjökomm enderad regementsofficer in

kalla kommendörkapten E. C. Bruse\l'it7. . 
276 E. S. - Till tjenstgöring pil Carlsln·ona station från och 

mecl dagen efter korvetten Prrjas afmönstring till och mecl 

den 30 nästkommande ,luni inkallas: löjtnant-erna J. F. Fri

berg, F. G. E. Bergman, A. L. Holmen. f!'iherre h R. von Ste

dingl,, (;. r•;Jwlund och J. B. l\laijström. 
27f', G. O. - BestämmeJser ang·ående reser·vofficersaspiranters 

genomgående af pttgåenrle militiiriska årskurs. 
280 K S. - Kommissionen för pröfning af afstånds~ignale

ringsmateriel skall samruanträcla i Stoclchohn elen 16 :\Iaj. 

281 G. o. - Ång~lupen Furösund ;;:kall klargöra~ för att stäl

Jas till s ignalkommissionen~ förfogande från och med den :l 

Juni. 
Kanonbilten Disas besättningslista ökas med den personal, som 

utgör ångslnpen FciTösunch; besiittning. ' 
282 G. O. - Cheferna å samtliga på expedition instundande 

sommar utgående fartyg ~kola afgifva ~var å vis~a frågor an

gående ''Förslag: till artil leriexerrisn'glemento för Kong!. flot

tans fartyg". 
283 K S. - Till tjenstgöring ft nedanniimnlla fartyg kommen-

eleras: pi1 pansarbåten Oden: extra in geniören A. :\J. A. von 

Eekermann; på pausar bU ten Thule: extra ingeniöron K. r~. Rund

gren: pit pamarbiiten Svea: extra ingeniiiren T. G. !\Ftt>dt : 
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och pa logementsfar-tyget F:ugmie: torpedingeniöron ,J. A. F. 

A rseniu~. 
April 27. 28.Jo G. O. - l Högsto Befäl.hafvarens öf\er ttrots kusteskader 

stab tjenstgöra, såsom fla.r;.r;knplcn: kommomlörlmpten C. A. ~I. 

Hj ulllammar; såsom flay.r;adjutn nte1·: kaptenen. fri l10ne U. C. K. 

Sparre och löjtnanten H. Wi.ik: såsom stabsse!.ntcmre: bok

hållaron l. Neuenclorff; samt ~it,.:om stab~marinin.r;eniö1·: (tillika 

fartygsingoniör) extra ingeniöron A. :\I. A. Yon Bckermann: 

såsom adjutant hos afclolningschefon för Stockholmsafclelningeu 

ska ll tjenstgöra kaptenen, gTel\e H. W. Hamilton samt såsom 

m!jutant hos divi,;ionschefcn å l'anonbåten Skag:ul löjtnant n. 
R Ce lsing. 

2t:i. :287 G. O. - Pastställelso af ritning till 1:! cm. ~ranatkar

tesch 11110±. 
2!J. ~R!J G. O. - Af~lag angående uppflyttning· till nnderofti.cers

korpral öf\'er ,.:tat, ~juk,·årdare, mod a nl edning af underdånig 

ansökan af 1:a kl. ~jömännon vid !J:e matroskompaniet :;/:o :3:) 

.\Iatts~on. N;o 47 Steinbach, N:o 64 Wessman samt N:o S!) 

Rehnström. 
2DO E. S. - ];öjtnant W. Uibson inkallas till tjenstgöring å 

Carlskrona station från och me<l don l Maj till och mell den 

30 September. 

:\!aj J. :2D5 R S. - Kapten A. l•Jkstt•öm t.ienstgöt· :<åsom censor vid 

inträdesexamen till Sjökt·igsskolan i stället föt' k11ptenen, grefve 

H. W. Hamilton. 

5. :WG G. O. - Löjtnant A . .\teister samt löjtnanten Yid Carls

krona al'tillerikår· J. A. J<JrlstJ'öm ~Ieo la genomgå årets :;k;jut

skola v i<l Ro~cri'berg. 

G. 208 G. O. - Kanonbåten Srens!.-sund förlägge~ under repara

tion för tätande af i fmg;pannan uppkomna llickor. 

7. 20~1 G. O. - Bifall till bevii J'in gsmannen ~:o 7:! '", Schu

bert~ unrlerdånip;a an:<ölmn om t.ien:;tledig!Jet. 

il! lO R S. - Kaptenen fri herre R W. J. cm h n sen oc l1 !ö j tnanten 

(t. do Bmn inkallas till tjcn~tgö ring å Stockholms station från 

och mer! dagen efter koevetten Prejas afmön;;tring t ill och med. 

don 'lO nästkommaJHie September. 

:lOl G. O. - Pansarbåten Srea förlägges under rep<ll'ation samt 

,.:kall don 28 nibtkommande ,Juni vara förlagrl i 2:a beredskap. 

:J02 G. O. - Kaptonerna P. ,J. Dahlgl'cn oeh N . K Andersson 

::;ko la afresa till Amerika,.: 1-'örenta ~tatet' för att iakttaga cle 

krigi·ska förbc.rerlel~er, som sagda stater vidtaga, samt följa 

kt·igshänclelscJ'na. 
:)04 E. S. -- l:nderlöjtna;·,ten i Kong!. flottans reserv J. A. ];. 

Dmke har under elen 6 Innevarande måna<l blifvit utnämncl 

till lotslöjtnant vid .\lalmö lobfiinlelning. 

:\l aj 
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7. 305 G. O. - Anbefallol5o af ammunition, ;;om från ouh meil 

öfningsåret den 1 Oktober 18!!7- 80 September 18!18 och tills

vidare årligen ans lå~ till ,.:kjutöfningar med Kongl. Cal'lskrona 

artillerikåes stam och beväring. 
:)(1() r,. O. - "ln~truktion för bovliringens öfn ingar vid Kong!. 

Carlokrona artillerikår·'. 
!l. ::07 G. o. - F in tib.O under,;åtett gros:;;halllllare Hettig eget· bc:;e 

eartskrona varf. 
008 G. o. - Fyra underofticemre af 2:a gratien, maskinister, 

från Carl,.:krona ~tation kommenderas att <len l nästkommancle 

,funi inställa ~ig, t\'å Yi<l Finnboda slip i stockhalm och två 

virl T;indholmens verksta<l i Göteborg för att bitrilda vid öfver

vakanclet af maslcinerieb insättande i pansarbåtarne 'f'ltor och 

~~\' iord. 
:H 1 G. O. - l<'öreskriftot' för kaptenerna P. J. Dahlgt·eu och 

N. E. Andersson mecl afseende C1 deras genom U. O. :;/:o :~02 

rlen 7 .innevarande ~!aj anförtroelda uppdrag. 
lO. 312 U. O. -- Löjtna.nten H. H. K. Et•icson skall tillsvidare 

tje n~tgö ra i }!arinfönaltningon. 
:H-± G. O. Bifall till kapten C. <3. Flachs underdåniga anhållan 

att unrler honom beviljad ~emester få vistas utom riket. 

11. :nu G. o. - Afslag å afdelningsehefons. kommentlörkapten S. 

von Konow, underdåniga hemställan att under v iss t i<l få för 

afdo lningon disponera en imgslup tillhörande någon af de i 

beredskap liggande 3:e kl. pa11~arbåtame. · 

:) 10 G. O. - Kaptenen P. J. Dahlgren, som fått i uppdrag af

resa till Amerika, utg:"tr ur kommi>'sionon för a nställande af 

signaleringsförsök. - Kapten R tf TJiepe ingltr som lotlamat 

i r,amma kommi~sion. - Kaptenen, grofvo C. A. "Ehrensvärd 

,kall vara chef å kanonbåten lhsn i sttillet rör kapten Dahl

"ron 
s:w ~ G. o. - Kaptenen, friherre R. W. Lenhusen tjenstgör 

i Kongl. Sjöförsvar~clopartenwntet~ kommancloexpedition intill 

utgå ttgen af September månad. 
021 - n. O. Bifall till untlerlöjtnanten vid Uarlskrona arti l

leeikår K. Rönbloms mHlerdåni~a anhållan om utrikes tjenst

ledighet. 
16. :~20 G. O. -- Kanonbåten .llf'llild, ång~lupen .Y:o 1 (tillhörande 

fasta minförsvarct) sf.mt. tran sportfartyget .'1 P. och en hand

kranpr.åm stäl las till varfschefens i stockhalm förfogancle föl' 

inskjutning af 35 cm. torped. - Kapten C. C. A.l<'allenius skall 

vara chef å kanonbåten AJ(!tild. - Bestämmelser angåmllle 

]{anonbåtens bes~ittningslista - kanonbåten föl'iägges i l:a b.o

I'Nbkap efter afslutade in~kjntningar. - Kapten G. W. Ljung-
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qy ist ska11 Yarn chef på kanonbåten rftcr des~ förläggande i 

beredskap. 
Hi. 328 G. O. - Bifall till kommendör A. A. h PaJanders under-

dåni!!a an~ökan om utrikes tjenstledighet. 
17. 83U E. s. - 'l'orperlinrreniörcn L. A. L. Södorström kommen

dcras å kanonbitten .Al(kilrl under dess enligt G. O. N:o 32G 

anbefallda expedition. 
18. 308 G. O. - Bifall till löjtnanten, friherre L. H. von Stedingks 

underdånjo-a ansökan otn utrikes tjonstlodighet. 
337 (T. o. 

0

-- Kapt0,1 N. S. T. Ankarerona skall merl bibehål
lande af sin tjcnstgöring <'t ~tationen tillsvirlare tjonstgöra i 

flottans stab. 
, 33D G. o. - Antalot rc:<ervorticersaspiranter, lwillm skola kom

mendera~ s[,~om elever å Jogomontsfartygot Eu.r;euie under 
dess genom G. o. ~:o OG den 2:2 sist!. l'ebruari anbefallda ex· 

perlition skall minslza~ från 7 till l.i. 
340 G. o. - J<'öljande officerare beorrlras från lien l nästkom

manrio Oktober tjem;tf!öra såsom lärare i Sjökrigs~Jögsl;:olan: 

20. 

JJemli gen: 
I sjökrigshistoria oeh marinorganisationslära: kapten 8. A. K. 

:Katt oeh Da~. 
l strategi: kaptrn H. (r. IV. vYrangel, 
I taktik: kommellllörkapten af 2:a gr. G. Uyrsson, 
1 militär ku!'tgeograti: kaptenen H. lY. :\1. von Krusonstirrna, 
T artilleri mod ritning: lzapten ,J. A. F. Grahm, 
J torpedl~ira mccl rit1ling: kapten C. C. A. Fallenius, 

I min- och belysnin gsliira: kaptenen, friherre J. A. von Diibon. 
342 G. () - Bifall till svenska sällskapets för antropologi oeh 

o· eozrati crjorda fram::;tällning att ge.nom lämpliga personer 
låta~ på shllskapelti bekostnad utföra umlersökning af do värn-

pligtiges antropologiska l'araktäror. . . 
343 G. O. -- Hosfit.tningslisrau på kanonbåten lJtsa mulor dess 
genom G. O. N:o ]()(J den JO sititl. }fars bestänula expellition 

m im:l\as med on nnderof1ieer af sl\epparostaten. - Stockholms 
~tation tillhörande manskap af matrosaftlelningen, som genom

gå r rekrytknrs, må. intill tiden för rle~s embarkering å Freja, 
kommenrleras å från ::;tationen utgående fartyg. 
344 G. o. - H.osc>rYoftieersaspiranternati kommondering å mi· 
neringsöfningarno vid Carlskrona station samt å logementsfar
tyget Eugcnie uneler dess genom G. O. N:o 05 elen 2:2 SJstl. 
p ebruari anbcfalllla expedit ion samt ;1 km:toskadern. 
346 G. O. - Hugsto BcfälhafY~rens befälstocken hissaspä pan
sarbåten Odrn drn 11 niistkommanrle Augusti i ~hi11ot för rlcn 

lG samma månad. 
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20. :147 G. O. - Kaptonen H. W. M. vo n Kruson~t i erna beorrh':l~ 

af1·esa till Gotlanrl fiit' att, niirvara virl ntliigganrlrt af rlen m·a 
telegJ'afkaheln mollan ~a.gda ii och Dalarii. ' 

, :HD G. O. - Fiil'\'n ltaren <'t pansarbåten Srm, o. o. kammat'
~keifvaron K F. T,indg:re>n beordras at.t, för förbererlanclc nrlw
ten , inställa s ig i Oatl~krona den ~;j nästinstnnrlanclo .lnni. 

:YL gr,o G. O. - ;Jlariningeniöror oeh maskinpor~onal ~ko la em
barkera ;"t kn~te;:;karleras fa.rt~rg först clon JO nli st kommandr. 
Augusti. 

, 

:n . 

:.!n. 

.,
-'· 

~1l. 

:l!i2 G. (l. - Pan~arb<iten t/wnlöns i'tngsil1p utlonma~ ~om lån 
orh "tiillos till fiistningen \·e~tra Hästholmen:: förfoganrlc. 
:t-,:~ ( ~ . O. Instruktion för afrlolningschefen, kommencliiekapte
ncn af 2:a ~T. O. h Rrekman , för anbofallrl min odngsiifnin g å 
minposirion. 
%-l K S. - Kaptrnrn vid generalstabon O. :\L 1-l. Fallrnins har 
blif\'it fiironlnn<l att från och med rlen 1 nii stkommanrl o Okto-
bor tjonstgura såsom liira.ro i lanli tkrigskonst virl Konf!:l. Sji",
krirrshögskolan. 
1!iG C1. O. - In,:truktion för ehofon å korvottr.n l''r(jrr 11ncl er 
rletta fartygs expedition anhofall d jomlikt G. u. ~:o 9il don 2:2 
,i,tl. Februari. 
:;r,7 G. O. - :\loclgifvando för kommitten för utredning röJ'ande 
lanclet.s fa~ta fiirsvar att \·erk~tii. lla försöko:skjutning mrd 17 
l'lll . baklarlrlningskanonerna, striilsladrln ing i battrriet, N:o :l 

vic l F<husnnrl . -- Hemyncliganrle fiir marinföt·valtni ngrn att., p;'t 
reqvi~ition af don oflicor, ~om lerler "kjntuingen, ntlrmum hiig;:t· 

::o skarpa skott (stt-ids laiirlning) mod. hlinrlt apterade gTanatf't' 
friu1 ftottan" ammunitionsfiirr{td i J<'itrösuncl. 
:l(jJ U. O. - l m:tt'll kt.i.on för cl1efen ;\ pansarbåten T/mir· kom. 
mPn<lÖJ'kaptonoll af l:a g1'. ~ . C. Brusowit~, i ogon~kap n.f af
dnlning~r·.h cf nnrlor förbe redande beväringsöfningar. 
BGH U. O. - Torpcdb<Hrn J:i': o r;( ~kall fiirltig~J.·as i bta br> · 
l'O!I~kap . 

'l(i~ 1•:. 8. -- Löjtnanterna A. Nissen oeh .1. O. Wallonilorg in 
kalla~ till tjonstgöring å Oarlskrona ;:tation fr. o. m . drn 1 

,Jnni t. n. m. rlen :]() Sopcember. 
:ll i() G. O. - Besiittningsli,tan å pansarbåten OdPII nni!P.l' dr~' 
g·onom n. O. :GR rlen 22 :\!ar;; anbefal lria rxperlition sk:t ll iikns 
mccl okonomim iin, hol'llblit~aro 4. 
:172 n. o. - :1:rlje kl. ~.iöman vid l:sta matro,kompaniot (j;:l::l 
<1rar1in, til!hiiranrlo pcrmittemcl {u·sk la~i', inknllas till t.jenstgii · 
J ·in~ å Cariskrona shttion fiit' nnrlorg;i.endn af ilr>stralfning. 
:JI,l f< . O. - 1-lug:;te Bcfi i . lh afv:wen ~ fiir <"trrb kustPslmdeJ' stab 
skall in,tiilla sig i Cai·iskJ'ona df'n :; Augnsti samt anmiila "ig; 
fur vicoftmiral 1•'. W, von Ottor. 
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:176 G. O. - Bei:il"invgsmän af matrosafdelningen, afse!lda flir 

årets kusteskader och Stockholmsafdeluin gen ~kola före eska

dern~ och afdelningen ~ sammandragning hafva utfört enskilrl 

strirl sskjutn i ng -- ?If ed g i fvanrle föt' Högs te Bofii l hafvarrn or. h 

afrlelningschefen att ft•ikalla 11nrlerlydand e fartv !!s r·h P.fR r fiir 

v issa i skjntinstrnktion föreskr ifna skjutningar .. ~ 
Bli G. O. - Kanonbåten Sren-<l.-s1md ~kall kl argöras fiir att 

nnrler tirl en den lS - :!R nästkomm a nde September stiU !as till 

Högste Befiilhafvaren ~ fi.irfoganrlc. - Kaptrn R A. 'l'lmrrlin 

skall vara r.hef å niimnrla kanonbät. 

:1 ~8 R S. - T,öj tnant H . . J. :\f. Tolls ttin komme;1derad offiP.rr å 

kanon båten Srcnsl.·suud . 

L :17!) G. O. -- Korvetten }1'r~ia samt kanonbåten Sren.<!.·.<?unl 

skola kla.t•göras för att kunna ntgit rl en förr a ~ biirjan af okto

bPr på experlition till aftilgsna farvatten, rl en senarr omkrilW 

elen l november på expeilir.ion till rikets Yestku st. - Kommen 

mendörkaptenen af l :a graden E. G. ;.1. Schale s kall vara r hof 

samt kapten N. K Andersson ~ekond å korvetten 1•'1-Pi(/. -

Kapten .1. n. Eklunrl ~kall vam ehef å kanonbåten 8r~n.<l.·s u111l. 

3RO U. O. - Besiittningsli s tan å korvetten Fr~i(/ ~ kall nnrlt'r 

d e~~ förl'ståenrle rxped ition öka~ merl löjtnanter olle!' nnrlrr

liijtnanter R. 
:1Rl K S. - Följande offt eerare kommendera~ :1 korvettrn 

Fr~irt: kapten R A. Tlmrdin , löjtnanterna H . . r. T. Krook, H. 

H. K. Rrir.son , C. A. H. \'irgi n, A. J-f. Cfisiko, vV. Gih~on samt 

unrl erlöjtnante rna A. G. ,!ohans:=:o n, C. K Holmb!'l"g, n. W. ~ii

rlr>rlunrl. G. 8 . N. 1l e Brocn , B. F. H.euter~ kiiild , Cf. P. Ruin in;; or· h 

G. IN. ?>·fagnu sso n; tL kanonbåten Srcnsksnnd: löjtnanten tri hcrl'P 

C. E. T,. Li lj encrantz och löjtnant B. R. von Syrlow. 

2. :iRfi G. O. - Bemyndigande för ~tation~befiilhafvaren i Cark 

krona, att utan hinder af föreskri f ten i Regi. Hi r Flottan 1 

1lrliPn ~ !Yl mom . l l) qvarhåll a en de l Stock holm ~ stat ion till· 

hi iranrle m a nskap i1 s tati onen. 
·> ... :lSi G. O. - Stockh olm~ bevi.irin g~afd e.lnin g in ~ pektems af 

station sbefälbafyar en .i Stockholm den 20 ilenn es, logrments . 

fartn~et Ru;;em·e afmönstras samt klargöre~ ånyo. - A frlP I

nin gsrhefens, kommendörkapt en S. von T\onow, hefillstn!'.krn 

neriha las den ::?'2 innevarande må narl. 

RSS G. O. - 'rorpedMten X:o 7.'1 afmön stras efter fnll gjor!lt 

npprlrag v id skjutskola n sam t förHigges i '2:a hered>:kap. -

Skjutskoleafdelningen~ i.ifriga fartyg in~pekteras af ~tation ~

befii lh afva J'en i Karl ~krona el en JR ju;~i. - IJo~ement~fartygrt. 

Siorl.-/w lm oeh ka non båten l 'rd k largiira~ i1 ny o, kanon biltPn 

Edda furiiig-gas i 2:a bcrnrl~kap ~amt ~tåugtorperlb:H en 1\l:o u:: 

uppliigges. - Kaptenen , g rrfrc C. A. E hronsviircl si<all från 

Juni 

" 

G. O. US. - X IX 

och mccl tlCJl l juli öfvertaga eh ef~kapct öfver kanonbåten 

Edd(t. 

:J. :Jt;U U. U. - f:hef:;fart.,yget lJrolt ~ kall den U juni vara förlag;dt 

i bl ber urhkap. - ·· Chefen tager befattning· me <l fartyget~ nt

rut; tning "amma dag oeh chefs fartyget inm önstras elen 12 

dennes. 
3\Jl G. O. - r~öjtnant O. E. L,ybeck skall vara elev v id kl'igs

hög~kol all. - l1öj t nant Lybeek placeras nniler genomg<iendct 

af nämnda kurs f1 Stockholms station. 

-t J!J[l G. O. - Bifall t ill kommenrlör A. A. h Pal anrlers under 

cl åni ~a anh~lllan om utrikes tjen~tlerlighet . 

~04 G. O. - f•' aststiille lso af modell iL mö,sa af kläde för 

gemenskap vid >:jömans- och skeppsgossekårerna. 

3\J:J G. O. Fasts tii ll else å morlellhalsdnk af svart satin 

fi.ir sjömans- och s keppsgossokårerna. 

GDU G. O. - Bcmyndigancle för marinförvaltningen att fast

~tii lla lämpliga prof å knappar till vissa klädespersedlar. 

ii . 0\JS G-. O. - .Kommendörkaptenen af 2:a gr. D. U. ·w. Linder 

s kall yara aftlelningscltef för aftlelningen för öfningar mcrl 

torpeder och tillfä llig minspärrningsmateriel i stället för insjuk

na rio kommendörkaptenen af 2:a gr. Gu:;taf Dyrs:;en. 

-±00 G. O. - l.n strnktion fi.it' afrlel ningschefen kommen<lörkap

ten JJ . U. W. J,ind or unrler rlc genom O. O. N:o 95 elen 2:2 

~ i st!. februari anbefalila öfningar med torpeder och tillfällig 

min splirrningsmateriol. 

13 . 401 G. O. -- Bcslittning~listan å pan ~arbåten John Eric:s:;un 

~ka ll under detta fartygs genom G . O. ~:o lGS den 22 s i ~ tl. 

mar s anbefalda experl ition ökas m erl : underofficer eller under· 

ofiicerslwrporal, såsom skrifbiträd e l. 

\i. -±0:2 G. O. - In strukt ion för afdelningscltefeu för 8tol:kholm~

afclelningei1, kommendi.iJ'kaptenon af 2:a gr. von Konow. 

7. ·!O:J G. O. - Följande officerare vid Karlskrona artillerikår 

beordra:; till Artilleri- och Ingeniörhögskolan : allmänna artil

l erikur~cn: unil erlöj tnanterna C. G. Falck, H. G. :\-la lmberg, 

K G. J . f.lk:;tröm, E. J,inflberg, grefvc A. P. Pos:;e, A. E. 

Anwndson, G. A. Peterson , N. J . ('. J<:ckerström och R. E. G. 

Lindberg; samt högre artillerikursen: löjtnanter·ua O. E. Hoseu

berg, K Nordlund och frih erre J.' . 8. von Otter. 

-±O+ G. O. - 'l'illst[Lntl för ryske umler~åten, jul"is kandidaten, 

baron G. Cron s tedt att besöka Carl skrona varf. 

-±05 G-. O. - Kapten C. C' . 1<; ngströms genom G. O. N:o J8 den 

::!5 jmmat·i 1890 bestämda tjenstgörin g i marin förYa ltnin gen 

:skall upphör a m ecl nä stin ~tundand e september månad~ ntg<lng. 

ti. 40li G. U. - lnstruktiou rör chefen å chef~fal'tyget IJ1·o1t, kom 

mendörkaptenml af 2:r. gr. H. G. af Sillen. 
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S . .JO/ (i. O. -- Löjtnil.nt H. ,J. 'r. Kruok ~tilll e~ fr Ct il elen fl rlL'll · 
nl'S till chefens fö r f'lottans stabs förfOl!allde för att Öl\'l~J'Vaka 
t r~·cknin g af en del farlcdsbeskrifningar. - Löjtnallt l; . rle 
Bnm stä ll e~ till chefens för öjö lmrtcvct·kct förfoganrlc för att 
öt'vervaka tryckning af konekturblarl öfvee militärspocial. 
408 G. O. - Kapton S. 1\. l •'cye~Jt iJJ g chef ä torpcriMtcJJ X:u 
If nndcr <l es~ tntn;o;port ti ll Stock hol 111 . - Kapten en greJ'vc 1,. 
1'. Hamil ton chef <t kanonbåten SJ.·,dd fnin oeh med den :2:1 i 
s tället föt· kaptenen friherre G. O. :\1. af lgglas. 
~0!1 J·: . !:l. - Till chef och ofticcrarc <"t ncdannil llll lli<t fa r tyg-
lJllorclra:<: 
på to rpcrl b<Lten X:o ~.; chef: löjtn an t F. r;. T\. Bergnmu . 
p[t pansarbåten '1'/ulle: löjtnant A. l't•y l;, i stilil et rc;r löj tn;wt 
U. A. Kraft 
p<i pansarbetten Odctt: löjtnant E. Hägg i stililet för !öj tuau t 
A. Pryl;,. 
JHi logementsfartyget 8/ocUJ0/111: kaptenen ~refve 1\. A. l'ussl' 
i stilllet fijr kaptenen friherre R W. T,ouhu ~cn. 
pit kauoubitton S/,·uld: und erlöj tnant U. \\". öödcrluutl stil ll ut 
för löjtnan t K. Wc;;tor. 
p<'i. kauonbåto.n (!unltild: unilerlöjtnant H. \Vcm~tcllt i stället 
föt• unrl erlöj tnant C. U. Lindström, samt på kanonlJåten . ll(ltild: 
löjtnant A. Cr. af I\lorckol'. 

1!. 411 G. O. ·- Fa;;tshi ll c lso af J'itn in g t ill :l/ mm. snalib ~kjn 
tautlc kanon !1'1 /"''· 
-JJ~ G. O. - J•'ast::;tiillchc a l· ritning till patron till :;i nuu . 
~ uabbskj tt tanllc kanon M,'n~. 

4 l: l G. CJ. - Bomyncli ~ando för mariuförvaltnillgt·n att å •Jl'· 
vannilmnrl a ritningar vidtaga mindre ii ndringar. 
J.J.4 G. O. - 'rorpcrlhåt.a t•no (}dun, Uris och Vind skol<t b•J
:; tyckas mod två :17 mm. snabbskjntamlo kanoner :\11:•.-'· - :2:a kl. 
torpetlbåtar, ~om komma att bygga:; efter 11 itcl. hrofvet de11 :2~ 
okt. 18!)7 fa:;btillrla r itnin gar, ~kola bestyelm:; med e11 :;7 JuJu . 
kanou ar· ofnwnänwtla :< lag. 
J.U'i U. O. - Vitl kommcnrlcriJJg af besäriJJg~Juiiu a ku s leska· 
dnr11s O<; h Stockholm~afdelniH gons :;trid:sfal'lyg slml l t'ureträ· 
rle;;vi;; uttaga:; sådan rt, :;om umlc t· tle förho rell ande öfnin garne 
visat si)! hä r för Himpliga; - bestämmolser angående uppgifter~ 
lemnande om nämnda beviil'ingsmiln. 
-IHi U. O. - Bo:stlimmolso af don materi el som skall stil ll cto 
t i l l afdeining:;dwfons röt· öfn in g ar me il torpeder o~:h ti Il fii ll i g 
minspiltTn iJJ g~ matol'icl föt•l'ogande. 

1\.J. -118 Li . U. - Kapten ll. G. W. Wraugel :<kall t'dt11 od1 metl 
elen l juli ltilJti t ill och med il en 30 juni ]\JU2 tjnn ~tgöm så:;on' 
Uiraro i ktigshögskolan. 
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111. ·liD l l u. -- lu st ruktiuu för eilet'e11 ;\ torpecliJ;UeJJ y ., J l kap 
te n S. l~. l•'eyeh t i u g uneler torpetl bitten s uppg{tng t i l l Stor:k holm. 
,f:!U G. () - Instrukt ion t'ör eho fe u a torpc tlbåtcll X:u l j töjt
Ha li t F. U. K Bergman uneler torpetlbåtm1s uppgtlllg t ill 
Sto<;kholm . 
-tll G. O. - Kapten O. Li. \'. H. Broman :; kall elen :)!1 septem
ber fnlntriirla sin befattning; :;;bom ä ltbto ofticet· v id artil!eri
dcpartementot. Carl~honrt samt t.jen stgö m i wariut'örvall
uingon. 
.J.2~ G. u. - Följande oftlccraro :;kolrt friin och llll'Ll l okto lJet· 
pla<Jt•ras ti ll t.jonstgöring: 
a Karl,:kroua station: kapton U. U. Engström. 
a Stockholms :;tation: kommcnilörkaptcneu af l:a gT. E. L'. 
Hrusowitz :samt kapten O. lJ. \". H. Hroman. 
-J~:) u·. u. - Följande offi cerare skola rneil u tgångl'Jl af in st u11 · 
claude septomber fn\nträda sina bofattningat· vid Carl::;k ron a 
station: 
Kapto11cn grol\·e l'. A. Ehren::;viinl ~åsom äl dste instmktiu JJ:;
ufti.cer i exetTi:;slwlan; kaptonen gret've H. ll. Hamiltuu ~itsom 
chef för :1:o matro:skOJtJ)la!li et; kaptenen fl'iltetTlJ U. U. l\L af 
l -1;\'g la:; ~itsom uhof fijr j:c matroskompaniet o<;it k:aplcueu J'ri
ltcrre C. Gy ll enstierna :;;\som infornultion:;ofticet· i uutlcrbefiil:;· 
~b::o l a 11 . 

J·'ölj and e oftkomt'c ,;ko:<L från od1 med. lleu l oktober besiTida 
i'uljanrlc befattningar: 
,·id Cw·/,;I.'I'OIW ,;/atiull: 
Adjutant hos Stationsbonll lla fvaren: 
Kaptonen fribene G. O. l\I. a[ t..:gg l a~. 
~~ ld sto instruktio nsoffice r i L'Xe rr:i ~:;kolall: 
K<tpte ueH grofve H. R 1:-l'tllli l tu u. 
Cltl'f fö r :):c matro:;kompa.nict: 
1\aptcnen grcfvc C. A. l ~ hre u :;viinl. 
L'hef fur 5:o matrosko1upauiet: 
Ka ptenen C. E. lift'. 
l'lwf för 7:e matro~kon q:a ui et: 
Kapteucn R A. Thunlin. 
L'he f för D:o matro:;kompaniut: 
Kapteneli H. A. Palmt•. 
Chef för l:a skeppsgo~sok:ornpaniot: 
l\ aplene11 friherre C'. (; yl lenst icrua. 
C' lld för ~:a ske p p~go~~okonqHuJie\: 
Kapteuen U. H. l.irlbel' k. 
l n fo l'lll atiun ~oflillo rare i unclurlJefäls~kolau : 
Kaplenonm G. H. Björkman od1 L'. «. ~ur~elin::. 
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Officer v_icl ~jöin~tnunont- orh ~jökarteförrådet : 

Kaptonen grefve C. A. Wach tmci stor. 
å Stocklwlms ,;/alt:on: 

Adjutant ho~ station:;bofälhafvarcn : 

Kaptenen friherre R \V. Lcnhnsen. 

Officer v id Rjöinstrnmont- Ollh Rj ökartefönådct: 

Kaptenen C. G. l<'lach. 

Kommendörkaptenen af l :a g r. E. C. Bru~ewitz ~ kall fritJI ol'h 

m ed don l oktober Ol'h ur11le r komm endörkaptonen K G. :\1 . 
Scbale~ ~j ökommonrlering bestrilla kornmemlant:;befattuin ge n i 

Stockholm . 

lU. -!24 G. O. - Fastställelse af salutreglemente för fl ottans fartyg 

och rikets fästningar. 

420 G. O. - Faststiillolsc af vissa s§ i Förnyaut reglemente 

för Flottan, Del. ll., Sjötjcn stgörin gen. 

4:27 G-. O. - Bemyndigande för mar·införvaltnin gcn att mOll

d ela föreskrifter angående modeller å sjö kistor och skrin, 

hvilka omniimna:> i l~eglomente för Fl ottan Del. H, Sjötjen~t
göringen . 

11 . ,[28 E. S. - 'l'ill tjcnstgöring· ii. Karlskrona s tation inkalla:; 

från oll11 mod dagen efter slutad kurs vid skju tskola n: Cndm·

löjtnantema E. Poppiu~, S. H. Sundin oCJh H. Worn~tellt 

~amt efter afs lnta!l expediti on {t F:ugcnic underl öjtnant G. W . 

8ödorlund. 

l J. -!:2U G. U. -- Ch ef~fartyget /Jrolt ska ll förlägga~ i l:a borell

~kap oeh afmönstras. 

l G. -±:H G. O. - Bifall t ill kontroamiral Prin~ Bernadotte~ auhäl

lau om u trikes tjonstledigltot. 

Hi. -!~!4 U. O. - Med g ifvand e att lG telefonapparat er, delvis till· 

hörande skärg<'tr!lsm:tterielen oelt llclvi ::; Stollkholm~ ~ta tiu11::; 

minpo s iti oner ~amt Hi200 m. t clofonkal.Jel m å utlemna::; till 

ku::;teskadom. 
-!:lG G. O. - J\Iotlgifvando aLt till pan~arb<'tten '1 1t,ule Jm"t ~ä::;O ill 

hin utlem11as en dynamoelektrbk l y::;ma~kin jemte strålkastare 

med tillbehör, iifven:;om att en af fartyge ts ån g::; lupat.-ma a pte

m ::; för des~ d !'i fvand e. 

l 'i . -±:.Jö E. S . - 'l' il l tjen::;tgöriug a Stockltolms :station inkal la:; 

löjtnanten grofve C. A. l'o::;so. 

J;J9 G. O. - Korvetton Sagn skall efter åter kum:stcn till :s ta

tion uppl iiggas och afmönstras . - Fartyg:schofm r, kadcttoflil'e 

rame och löJtnan t O. E. LyboCJk afpoletteras m ed kadettema. 

- Kapton H. G. W. Wrangol interimsche f f1 korvettou - mate

riel som skall klargöras för kallotternas ~j ömätniu gar samt öfniJJ· 

gar i :;kärgård ::;nav igcring m . n1. - bestämmelser an gåen de offi

eorarne~ tjenstgöring å 81.-uld under tlc~sa öfningar äfvensom 
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dc~s bosättning;:li sta. - Kapten H. J . B. Chtltia chef å Sbt!d. 

- Löjtnant O. K Lybeck sk all leda kadetternas öfningar i 

båtars h amli.erande m. m. - Kanonbåten Slmld förl äggrs rfter 

of,•annllmn!la öfningars slut, i l :a bererbkap. torpPrlhåtc n X:o 

/.'1 i 2:a beredskap. - Kaptenen gro fve r,. P. Hamil to n skal l 

var·a r,hcf 1L kanonbåten Shdrl. 
1 l. ~ -H G. n. - ln strnkt,ion för kommendörkaptenen af :.l:a gr . 

gri\f,·c H. n. M. Ham ilton und er karlettornas öfnin g·ar merl ka 

nonbåten Sl.·u/d och torpedbäten ;y:n i.'l. 

18. 4-!.4 U. O. - ]~ ntl cdigancle för löjtnant H. Wi.ik att, var·a or!l i

naric elev vi ll krigshögskolan. 

~ll . 4-t f> G. O. - Kapten C. C. En!!~tröm ska ll fr. o. m. den l okto

ber tjen~tgöra ~å~om i.ildstc oflicer v irl artilleridepartementet i 

Kar lskrona. 
-!4() C+. O. - FastsWIIelse af •ii,nilrin gar oc h tilliigg i bP~tti;n

m P. l ~er för• ~t rid~ö fningar och kri gsö fnin gar virl flottan.• 

4-l'i G. O. - Bifall t ill löjtnant H. Wijk 's a nh<illan om utrikP~ 

tjcn stle!lighct. 
44S n. O. Liijt.na nt. G. a.f Kloreker ~ tälles till ehefens 

fijr flottan s s tab förfogande för öfvervakancle af tr·yekning 

af bo,krifningar till militiirl cder i stället för löjtnant H . • J. 'J'. 

1\rook. 
H!J n. o. - !l!eclgifvande, att, å fartyg tillhörand e å rPts Stor.k 

holm safd e lning, m <"t utöfver bosättningslistan kommcmlera" 

be,·H rin gs mli,n i den m ån utrymm et med g i fver. 

:!l. -l f>O G. O. --- Löjtnant d. C. Sehnci!llor samt minin geniören ] ,_ 

K Årfolt skola umler en ticl af omkrin g sex wckor besöka ut

llincl s ka ör logsvarf oeh amlra liimpliga pl atse r. fiirotrfirle~vi s i 

Englanrl oeh 'J'ysklan<l, för att inhemta känned om 0111 nyare 

t illers förbflttringar i kommnn ikatiOJmneillon å örlog~fartyg. 

-lfl2 r+. O. - Förslag till fördelningar för pansa r·Mtal'Jle .Tnlm 

.F:rir.<nn, BJiim, C:!( och Gerrio ~r.mt kanonbåten Sl.·a_qul O!'h 

ehefsfart,yget /)roll ~kola und er innevarande ~ommar t illämpas 

ä nämnila fartyg. 
4f>± <+. O. - Faststiillel se af •Un1l ervi sning för manskapet v icl 

Flottan Il, sjöman ~kap• att t ill svi dare liin!la t ill eftP r-rlittel ~c. 

4fi:J G. O. - Fö1·s lag till för·dolningar fiir pansarbåtarna Stwt, 

'!lm/r or·. h Oden. torped kry,saren r'inwn, ~amt kanon båtarne 

1\ddrt, l frd oeh Srensks,uul skola und er inncvamnll c sonnnar 

tillämpa~ å niimnda fartyg. 
?f>. 462 G. O. - 1'illägg i in strukti on fiir chefen å korvc:ttnn FrPjo , 

angåen!le korvetton s uppeh å ll i Chorbourg . 
4():~ B . S. -- I.i>jtnant H. v'v'i_il;: inkall a~ till tjr>ustgiirin g å 

Stoc·kholms ~tation. 
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'27. 4o:"> G. O. - Chefen <'t chefsfartyget Drott ;:kall. flen 20 juni 
taga ' befattnin g meil fartygets utrustning - he~ättnin g~li~tan 
iikas m erl hornhlåsat'r 7 -- inmönstl'ing ska ll Pga rnm fli:'n 
2 juli. 

4fll CT. O. - Kapi:enen, f t'iherre A. B. H. lJagerhi clkl' skall 
Vitra ehef ;i Nru'orfPII i st:i lle t för in ;:jukn acl r :.::nptonrn o. ('. 
Y. H. Hroman . 

4Wl C+. O. - K apten .r. A. Helin skall niit'vara Yirl ntliiggnin~ 
af ntttPnkaheln fö t' tr lrfonnätet Yaxholm s-O:<<·ar;: l•'t'Pi lt·i b
borrrs fii stnin g:<områfl c. 

'!..~. -170 G. O. -- 'J'ill sh'tnrl för kaclettnnderoflicomrne :\:o 1\.~ \L 
Cn rr O<'h K:o fl'!. ,J. 8. Svinhufmrl, att emottaga oclt, ritr t· af
gången fl'ån skolan, b;ira (]CJU tillcleladp n ·"ka mrdalj el'. 

:?fl. 472 n. O. - ' l'orpedkryssar en (jmm ~kall tillhii!'a :"t.!'l:\ts kn st
Pskadpr i stii.ll rt liir torporlkryssaren C/"'-< llnl'll. - f\aptrn ( '. 
E. t;IIT skall vn1·a chof å r'imm. - ChefPn å !)mm skall dPn 
S angnst i taga befattning 1110(1 fartygets utrn st nin~ samt ill · 
miin;:tring sko don 11 i samma månad. 
4/:l G. O. - ln sh•nktion föt' Högste Befiilhat\·a.ren iifvc 1· ål'Pts 
ku s to~ka(ler, viceami ra ien och kommenrlöron 111 0.11 sto1·a korsPt 
af kong!. Rvii r·clsorcl r n m. m. friho 1Te 1<' . \V. ,·on fltr.rt·. 
-±Iii n. Cl . - Hifall t ill kommendörkapton O. n. R . von flrilit 
>~en~ anh;"Ll lan at.t nnd or ~i n somester få v i ~tas 11tom rikPt. 

:lll . 47(j (:. O. - l lijtn ant 1'. H. J-hitfeldt ,-am t lltlllerliijtnant 1 ~. A . 
ll crn ~tröm c<kola !).'CilOlll f.!'å kur>' ,-id g:~> mna.~ ti ~ka r·r-nimlin 
sti tntrt. 
-±77 Cr. n. - ln titrukti on för chefen å nrntl kOII\Il1Pll(li irkap· 
trnen a.f 2:a gr. H. G. af Sill t'n. 
478 E. S. - Löjtn ant A. n. af IOcreker åter går till sin finnst 
giirin g <"t shttion efter slutallt nppclTag i !lottans stab. 
-!7fl rl . O. - Mrdgifvanlle att st:,.ngtorpeilb:Uen X :o f.t:r 111 :'1, 
stiilla~ till va.rfscltefens i Carlskrona rli "po~i ti on IIIIIIC't' a1·brtrn 
mefl anHigrrning af kaj å varfvet. 

l . 481 n. O. - En del af ledamöterna i kommi ssionen för g l'ansk 
ning af t1 ottans reglementen m . m . sko la, nncl cr den till ~:1 111· 
manträdena in pleno ej p<"tgit., t'vrt~ii.tta komnl ission,.:;u·bf'tnt 
r nlilft a f J;:om mi ~sion r.n uppgjord plan. 

•> -!8:1 E. R. - l·'iiljand e offirerar e komm r niiPo'as att fdt.n Ol· lt 
med flen J oktober och nnd or ett år s ti d tjPn,.:tgiir·n: 
\' i fl rm·ts/.'}'07/(( .<trrt ion: 

a) i PX('J'l'i "ko lan: löj t nanterna. F. n. R Hcrgmn.n, l. 1'. H. Nol'
llln.n. A. Prytz, ,J. <:raf,.:tröm , .1. O. WallonhPI'g·, fl. l<:ki'\ ll!lld , C. 
Il. .Åkl't'lll~l'k. A. H. l"riid ing, .1 . Ii . :\lai.i ~ tr(im ;:am t nnciPrli,jt 
IHlntPrlta 1\. :'-IOI't\n, N. 1<:. 1''. 8e landr,r ol'lt A. dn l::i' l.lll. 
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h) Vi(1 skrpp~go~sckfll'C'll : liijtnant.erna G. R. starek orh A. B. 

c . . r. TJfM!Cl~f'l':lllh~ . 
l l ' l' 'l O(' h A. (L \'Oll liol'l l ,. 1 p{t vnrfvPI: lii,itnn.ntNna · . ·. ' 1'1 Wl'::': 

~am L llllllrrlti,it.nantcn A. 1\iigg. 
d) virl stat ionen fiil' iif1· ig tjcn:<tgöring: 

1 .. , 11 tPIWI'!Ia A. w . Wal lrnbcrg O(' h frii)ct'l'C A. H. H. Ln.grt·· 
'" · - ~ - t p r - Ry1lflw iJiPik<' , liijtnantrrn:t h 1•: Ar·nclins, A. :\[ni~ C'.l' •. _' :·, 'Oih. ._ 
· ' jj t' l f'r"!' ' '" llOlth·ltrll 81'P11S/;S1!1/r/.' P">;J'C'I.il(,!ll ll ) ~a. lllf li!IC] (' t 1 11tt1 1c r n ' '"' , . , 11 r 

li'1jtnantl't'na H. ('. 1". af 1\lf't'ckr l': T. \\-.:\L LiibP:·k.,( .. O . . a~-
t... ·l" () T<'l l.10t fl'iltm'l'r E J,. Prilm>'tlr.l'llft. h. l opp111 ,, • · ~ l'OJ11. -1. • l . ' . 

l ~. Snll(l in oC'It H. \\'ernstrdt. 
v iii Slur-1:/w/ms s/rr!io11: . . , ., , . , 
a) i r:<:CI'l' i ~s kol<ln: lii,itnnnterna <:. (]r Kn111. A. l f. al l Pit l ~rn~ . 
~~ \Yi i k oc·.h rr rcf\·r C. A. Po~so "amt nnllnrlii,jtn antPI'!Ia C'. O. 
'1'_infl st;'Ö ll1 O('h,..,.T. A. F. Eklnn(l. 
b) p:·1 yart\·Pl: Jöj t.nant A. ?llelbel':r_-
t·J vifl ,.:tationrn n;,. iifl•ig t.J e n~tgor111g: . , . .. , 

l ' A. o :\!olin C. <L G. Kompff, .r. l<.. \\ il rkP, c .. kn.ptr nrrn ,t . · · · - • ... 
· · t T·' 1 ·1-laltl"l'nn ~ S '1'. Ankftt'(', I'O!Ia , lo,ltnn.JI -\\'. l •.lllllgqvl' , . • · . ' r · • • · : . . .. , .. .• . 
· ·1 C' l' 1 l .,, 1·A 11 c•l':tnt:r, (1ntl ll t.1d r n f<1 1 ka. n rmbc~f r tl tf't'IH1 f f' l \ P l' el} · .,•· 1• 1 • \ ; . ' _ "' · _ • , ••• 

!::i,rPI1-'I:., 1111 tls kon 1 m clHierin~). n. IL l'0ls1 ng samt. nnclrt lu,ltnan-

tPn o. H. von Firandt. . • _ . • , 
c·- (' (J _ Afs.·Iarr :"t 1lll(1rrlii.'Jt.nant h.. 'Norl' n ~ anhal .. 1.n om ·) -t•"'· > .r - " 

11 trikc~ 1jcn,.:tle(lighct. . , . 
-t% <1. (). ___ 1\.aptrtwn '\. 8. T. AnkarC'ronas O('h H. 0. l· . (,~· J. 

11,·, 11 s 1,irn~t~iiring i t1otians stab ~kall npphörn .. 
l. -1-S~~ K s. _ I ,öjtnant E. \\'. Peyron 1nkallns till t.irnstgiiring 

;\ Rtorkholms station. , 
._l-f):l n. o. _ Bifall t ill kommnnclör C.'. :\L ln gr_lmans anitalian 

il. att uneler :'rtnjntaJIClO n f ~in semester 1ft v1s tas 1 Dan_mat'k ..•. 
' r• n (' 1 · ·j-ej [ fleltnora 11t1 (l0n l.n1 ~ 

-1-il- i ' O - f.ii.jtnant u. "· . C Slllg s"'· · ',.,, . .. . 
· ·' '- · · t'['•' 1 v 1lh•n tol ' ., ,... . ·tt'lli ·t 'totl i 11jlJ'~tin·nino- med -ballon rap l , l , Ol' 111:-:' ..... . J• ....., r- {'" t . O' 

niirvarande pi1 ~[u· ;'t \'axholms-Osrar Frr<lriksbOI'P:" n~ 11111 ~·,. 
· B'tt'all t'1l l kommendörka)J!Pn C'. 1.. A.:.;l\l unthr ~ '· -.\-\\7 G. O. 

anhftllan om t,irn~tlorli~·llct. 
J!l8 <:. O.- Bifull till kuptcnon frihrrrr C. Gyllrnstim·na,.: an -

hållan om tjC'Mtlmlighct. ., .. , , 1 \l '"' 111 ;1 
! ·)._ .- 0 • c· o _ :\lc(l"if\·aml e a1t ett st. ·•·> c nr. toJ [lO( · - ·'t '- . . o .... t'll"f ·warmrd 

·t'.ll l a~ t'!ll t'u"l'foo·arHlc föl' afdelningseileten ior l 0 ti ll ,, . _ 
~ ' · " · 1 t" l a i 'Il' h o· torprrlrr och tillftilli~ minsplirrnlllgsmatenPI ws am•' ' . ,... 
l'iit' utföranrl c af skjutrörsiik. . . . 

.. • , ... J I l '.""' ~kall var·n. iifverst l'lfh<dnnmrc' ~>0~> 1). o. -- Kommrnc u1 •. "'"o · ' ' . . ..... 1 .. . , .. j·rjo·.:;(ifnill" _ ]\flll\l\I{',IHIOI k,lp 0 11 
,·id Storkholm~ alllrlnlll6° 11 ~ ' ,. ,. . f f" 1 f'iiPt öfvP t' 
\\' llHssrn skall i rgPnskap af clivi~ionsehr om wl , 1', l . l 
.. 1\.h't ~t~'!'ka· untli•t· >'rtmma kr ig:siifning:. - Kaptrn l . '· dill 
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borg skall tjcnstgöra ~om adjutant hos öfvcrstrids<lomaren 
samt kapten ,J. A. F. Grahm ho~ lli visionschrfon . - Bc~tiim
mclser angårnrle lliotponningar för (i fvPl'stri<l~clomarrn oeh 
niimntlo llh·i, ioMehr f. - C'lt<'fsl'ad~· grt SJ.·ii/t/111iin ,t; i lirs t i Il 
iif\'erstri<l~llomarcns fö1·fogandr unde1' tirlen llrn 2fl juli -- .-, 
angu~ti. Be~Himmelse angående doPs heslittningslista. ·-
Ang·åenclr Stoekhollllsat'<lolnlngen~ sam! i ng för utföJ'<JJI(Jo n f' 
krigsöfningen. DiYi8ionschefen skall ombarkCJ"a ;i, .Wog111. 

1:2. !iOG G. O. - Instruktion för öfn~rstt·irlstlomaren virl Stork
holmsafdelnin gen' krigsöfning, kommendöt' .J. Wlgg. 
!'JO''i G. O. ·- Pan~al'Mtarne .John Erirsson och {"fl fiirliig·g:n' i 
:2:a brredsl;ap samt pansarbåtarne C'rrrla och JJjiim npplii.ggn,. 
- Kanonbitten S!.-ogul klargörrs ånyo för ntt ing{t i kn,t 
rskadorn. 
;,on G. O. - :'lfedgifvanrlc att för~ök mcrl kontt·aminering 111. m. 
111~1 företagas i sammanhang mod de öfningar, ~om pft.g·;'J inom 
rl r n för öfningar me<l torpeder och tillfiLIJig min~piitTning~
llHJ.tC>ejol m. m. sammanllmgna afdcl!tingen. 
<J! O U. O. ·- :! nndorofticerare af maskini~btatrn 'kol:t hitriirl:1 
,·itl ma.~k ineri eh in~Ut.tantlr m. m it to!·prtlkt·~-:i~arnr .Tnr ch 
Hrr,rf.fJ" oeh Clrr·-' Jlorn. 

H. i'iH G. O. - Stationsbeftilhafmren i Cal'lskrona ;;kall eft.rr 
;;amråll med gencralfiilttygmästaren och inspektören föl' a.rtil· 
lori et i11 komma mod förslag a tlen personal af Karlskrona at·
til!erikär soru bör beordras till Cl) fiit' flottan och :~rm,'·n ~·r 
mensam fii,;tn in gsn et i l l Pri>:kjutsko la. 

J:>. :il(} G. O. - 1 1'ast~tiillelsc• å ":ikjlJtinstruktion fiir 11ottnn. Il. 
hamhapen." 
!'d l G. O. - :\Icclgif\'andc att <i expedition Yarantle fartyg mit 
göras in;;kriinlmi11gar uti skjutningar iifven~om jcmkninga.r 1tli 
~kju t i n ~tl'nktionens föt·cskri Her. 
~,JS G. O. - Fa.:itsHillobe af änrlt·ingar i "Fiir:ilag till Hr>glr
mcnte för sjömanskårem; skolol'. ·' 
<>2L G. O. - Bifall till kommcnrlörkaptcn T. SandAröm" allhfd
lan att under honom beviljad tjen;;t!Nligllet fit Yistas ntom 
riket.. 

Hl. f>:l5 G. O. - Oml'ådcn af riket, inom bvilkas kustorter antng:
ning af manslmp Yill flottan~ s,iöman~kär enligt kontl'akt mtt. 
'ke till de olika 'tationerna. 

18. !i::W G. O.- FaststitllelBc af lincll'ingar uti ·'Pl'Of!tam fii1· omf;in
grt ar nnrlrl'\'i8ningsiimnen och iifningnr i exe J·cis:ikolan ;'t sbt 
tionon." 
f>'21 O. O. - Logomcntsfa.rt.ygrt S/or·k/1()/1/1 rwh kn.nm:llåtrn 
81.-iig,qald skola från den l l augu~ti biltia en afdrlning f(ir fort
,a,tt iifning_· merl boYiiring·smiin. - I\onnncndiil'kapt.onrn T. C. 
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A. Ranrl,tt·ijnJ skall vant <tfclclningschef, kapton T;;. C+. D. 
:\lR'l'hc•l chef <t S/n('l.-/wlrll ~<tmt kapton C. C. Eng,tröm eho!' <t 
Skii!J.')Uid - ,\fdelning~clwl'en~ befiilstcekutt his:ias den 11 mq~u
sti. -- Cllofon <t ö!.-iig,qald tager befattning med fartygets ut
rn~tn i ng elen 8 augusti. 

JS. 5:!8 K s. - Följande oftillot·arc kommeneleras å logements far
tyget ötur-/Jwlm nemligon: så:;om in:;trnktion"benu: .k<tptcncn 
grcfvo K. A. Po~:sc, löjtnantel'lla J. P. Friber·g, C. H. Akcrmal'k 
ueh W. Gib~on samt underlöjtnan te rna A. Hägg, friherre J·:. K . 
Palmstiet·mt o<.:h S. B. Sundin; sft:som konnncnlloracl ufti<.:cr: Ull 

derlöjtnant H. O. ]~Jiiot. 
på kallOJtbåten Skiiggcdd: löjtnant J. M. Bolillller och niHlcrlöjt
nan t E. Poppius. 
[l:ll (i. O. - .:i.ngfartygct Kare föeläggos uuder reparation. 
G:l:.l U. O. - Instruktion t'ör afclelningscilot'eu, komnwndörlmp
lcn 'l' . C. A . Sandström umler dc fortsatta öfningal'ne mc1l bo-
l ' iirin~'män i Car lskrona. . 

:20. :i:J4 U. o. - Under byggnad varand o l:a kl. ~orpo!lb;\ten lJlt.rt 

:l l. 

:!5. 
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~kall ~ilttat< i ~jön å dag och tid som varf~chofcn i Carbluona 
egcr bo:stännna. 
;,:)7 U. O. - Frfm och mc<l Ilen l jauuari 18!)!) s lzctll !.J:o ma
tro:;kompauict bcnilmna:s l:a ekonomikompan iet :;amt lO:r ma-
tro:skompanict: :l:a ekonomikompaniet l:a kompaniet ~kall till · 
hlint .1-i:a.rlskeona station och 2:a Stockllolms station. 
- Kapton H. A. ]>al mo t<lmll från ;:amma tid vara ehd fur l:a 
ueh kaptcJt X. E. Ander~son för ~:a ekonomikompaniet 
:i U 1•:. S. -- .l:'a torpoclkl'Y:i:iaron !)men Jzonmumdcra:s: löjtmlll
tet·na J U. Schncidlcr och A. G. af Klercker samt nmlel' löjt
m'lllt A .. rlo Brun. - På kanonbåten Al{ltild löjtnant S. J. Uahl 
i ~tällct föl' löjtnant af Klorclzcr. 
5J!i l* . O. - Af:ilag å bcviiring:;mannens :'\:o 178 "" "' Jau:s· 
:;ont< unilerdäniga, anhållan om permittering från vämcp!igt:;
öfninga.rno. . 
G+7 K 8. - Löjtnant C !t. L. de Ch<tmp:; ska !l <len u augu:;tl 
at'pullcttem:; f rån kanonbåten 8/:a!fttl samt löjtuant 1~. ~~-Wahl-
b<'rg !'rån 1len l angusti tjenstgöra [t :;amma kanonb:"tt. 
,).j!J Ci . O. -- Bifall till ka.ptcncn vicl Carbkwna artillerikår 
A. 1•'. H. 1'011 Sehinkels anhållan om t.jon,tledigh.ct. 
,jf,:>. U. O. - l>an:;al'båten Sölt-e förlägges nntlci' repa.ratiou. 
:if'J-l G. O. - Rtat iunsbefälhafvMen i Stoclzbolm ska ll ilen t' 
augusti in,Jx:ktcra afdclningon för öt'ning TJied torpo<l;r OL~h 
t i Il fil l l!~ mi n:opilr!'n i ng:;matcricl. Logementsfartyget J;u!JC 11 ~c 
~kall afmönstra' samt :jemte stångtorpedbåtamc 149 och lo~ 
upphig·gas. - Torpr<lbåtarnc :-.·:o l, I! , r; 7 och /.) förlii~ma:; l 
ht borml:;lmp. - Afllelning~ohcfens bofiilstccken neclhala" elen 
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JO augusti. - Bo:;tiillllllcl~er huru skall fö!'fara" 111 crl afdelnin
g;en dteJ' ö!'ning;arne,; ,;lttt. 

.)'JU U. ; U. - l"öl'IJOJ'l'dandc ö f ni ll[!;at"IHI moll till ali!Jiiill (je11"L 
,;amt till siir~kil 1l tjL•n:;t, eldare, vid CMbkt'OiliL :;latiul l :;ku la 
afsluta:; 1Jen lO i >'tlillet för den 1.-J au~·u:;ti. 

5i'Jti G. O. Clwfcrna:; {t kon·cttcn Fn:;n oeh kiLIJOIJ biituu 
Scc!!.sl.-swul hcfhlstccken "kola his,;;k;, t·lwfpn,; il Fn'}u dt'll ·l 

uktoiJCl' :;amt l'-llld.cn" [t Srrnsl.·s/1/u{ 1lon :2!J i "<lillllliL IIJ<i11ad . 
. ifiU K 8 'L'ill tjm1~tgöring p<! 8toeklwl 111 :; sta1iun L·rtcr 
8toeklwlm,;a1'tlclningcns afmönstring till och med den lil ~L' p 

tcmbcr kommcJHlcra:; underlöjtnant C. K Holmbcn!;. 
iiti:! (1. O. Korvetten Soya ~kall ftirliigga:; mulrr t·t• paratiun. 
:6± C:i. O. - :\lincring~afdrlningrn :;kall afmön:;tn:~ dl'JJ 1 ;, 

septoml.Jet'. - Afdrlning"l·hcfl'll::i bcfäl:;tcekc n Jll'diJ<tla,; fi.ir:;t;t 
pat'öljallllc :;ockcndag. ·- Hestämmebrt· hum t'örfat·e~ .m•d pm· 
sunal och nmtcriel oftC'l' afmönstr ingon. 
;)GS U. O. - Ch1•fen it kanonb;itcn Stcil.'l.·swul ,;Jzall ta!.!:a l.Ju 
fattning med fartygets utrui3tning <len J;) ~eptcn ll.J l• r 1;c h ii i
JIIÖJJ~tr in g oga rnm den lli i san 11n<t Jminad. 
.)7:!. li. O. - Torpelibåten .Y:o if klargöra~ i stillid för turped· 
båten S:u ~ för att ingii nti afllolningcn för öfnin~m· lll0ll tur
perler och tillfällig min>pärrningsmateriel.- 'l'orpodbåten .\':u i 
repat'et'as och förlii~gcs i 2.a beredskap. 
;)7:\ G. O. Kommendörkapten \\'. I>.)T:;,cn ~ka ll !'ör >ä r- · 
6k ild t uppdrag från oeh med Ilen .) till och med den fJ augtt
"ti :;tälla:; till förfogande flit' kongl. Sjöför:;mr~<lepal'tenleJitd~ 
koruman<loexped ition. 
ii l ii G. O. - Löjtnant .J. :\L Bolindcr ,;kall i cgen:;kap af inte 
rimschef taga befattning med lmnonb1ltcn .'i/.·,ijjyrdr/s utnt:;tnin!!· 
don t; augn~t1. 

:J /U G .• o. - A kanonb<'tten Sl.a!Jilf :;kall aptera" en to llp:;enm
fur, förut anviind å kanonb:iten !Ji.,ct. 
.)77 n. O. llög~tc bcl'iil hat\aren P ger UP[Hlra::sa at d i vi:;iun:<
ehefen konJmondörlwpten JJ. L'. \\·. Linder, chol'e11 <i kanon 
b[tten ::0/.·uvuf. kapten :-i . A. K. Kart och JJa:-;- "an1t en a ku:;t
e:<hatlem kum1HeJ1derad ·marin ingPniör att afgifva yttmnde öfn·r 
tupp:<cmaforcn m~ctl ai'::'CCIHic å hållbarhet, manöiTt'riig·hct 111. 111. 

oi:lJ G. U. - Bo~tiimmolscr rörande en på fi.ir>ök ,;ammaiJSatt 
gomensam ,;kjut~kola t'ö t· Mottans oc-h armen~ t'ii:;tning~ar til

lnik;h·et·. 
öi-'1 U. O. --- l k"l~inlntcl>c r· ang<'tcllllc den allllllillliliun, :;ulll 
rar förbruka~ vid. don gcmu ll ~il lllllla fii"tning·:;arti ll eri:;kj u [:;kulan. 
.Ji:l:2 G. O. - Torpoclbäton K:u ,; skall i "Wllct Iöt· torpettbåten 
).';u i in [!;<t uti ](ll8te.8l,aclerH. - Kavtenen ftihOl'l'C C:. O. :\I. af 
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rgg-las ehef och tillika divi~iunschof å torpedbåten .Y:Q 5. -
l'hct'('ll "kall taga brfattni ng med tle~~ tttl'll"tning och inlnunst
rin~· ega 1'11111 dun lli aug:u>ti. 
51':! E. S. - Cn1lorlöjtnant ,J. A. l<' . Eklund kUllllllt.:Jldcrall ufti 
cc r å to r p ed btttcn X: o .J. 
C>8ii G. O. - Bifall till löjtna11t Ch . L. 1le Clmmp~ t~uhållan 
um tttrikc:; tjcllstlctiig:het. 
.)Hi U. O. - Korvetton ir'rrj11 och torpl'tlb;\ton .\:l) i l ~k u la 
rörlägga~ i 2:a bcrod;-ka p. 
~>Dl G. O. - :\lodgifvando att en iingslup tillhörandL• en :;:u kl. 
~an~arbät mit ~~bom ];in utlumnas till kanonbatcn .~·1.-a.'ful. 

ii!I.J E. S. - l"nlll'rllijtnanr C. O. Hafstl'öm inkal la:< till tjun :; t
t!'f)I·in~· a l'at'l:-'j(I'O na. .:::;tatiun. 
~>llS l+. O. - .'1. kanonb;Ucn 81.-a!;ul konJmt•JHlera,; utörver UL'"litt
ningsli:;tan 011 hofmästal'l'. 
5UV tJ: o. - 'l'ili,;Utnd för ty~ko mHlcr~atcn E. :\laempol att 

hesöka Carlskrona varf. 
UOO G. O. - Bif;tJI till löjtnant Stellingk::; anhtillan ontutt·ikeo 

tj en :;t l e el i g~tet. 
fiU:2 U. u. - Fursl>J;: me1l anordningarna föt' anllllllllitiuno;till· 
förscln till metlolsvåt•a 01~1t l~itta kanoner ~kall under <iret~ 

c:<kadcröfningar utföra~ (t, ht klasoons pan:;arbåtar. 
IIi. UU± G. O.- Kommissionen fö" granskning af Jlottans !·e~· l u· 

menten ~kall :Hm-upptaga ,;ina arbeten tlt~n 17 augu~ti. 
11. Ull(j-li07 G. O. Afs lag ll hevilt-ingsmiinnon :\":o :2UO····" ' l'liy-

seliu::; ouh ~:o :20:2'''; "" \\'allin;.; anhidlan om 1jonstlcilighot fn\n 

bcväring~öfning:arna. 

JK. liUS U. O. - Af'dclning~ehefcno för o;kcppsgo:;::;eafllul nin gcn, 
kommenrliirk,pten ('. A . 1<' . ]J :u Ro~en~v~inl::i behil:;teul,un skal l 
nedhalas llcn ;, :;cptembor. -- Httl'n moll materielon fiirfan:s 

enar arttelningen~ ll[lpli.i:;nitl!!;. 
fil)ll G. U. - Det till nybyggn<td anbofalda skeppsgossefartyget 

skall hli!'a namnet J11rntma~. 
Jli. lil:2 t<. U. - Fi.irt~·dli~atHIL• af in~truldion för afdelllingsehcfun 

kom1norHlörkapten '1'11. ~antl~trii nJ. 

UIU G. U. - :\l<t.iorcn 1·id L'at·lskrona artillerihår 1\. \Y. Vir~ i11 

,;kall följa untleni:;ningL•n o~;h öfninganm 1·id lll'lllen~ ul'h !lut
ta n:; f~istn ing~;u·ti Il er i;; k j u t:; k o l a. 

:.!ll. lil7 11. O. 'l'illstånrl föt' ,-leoamiral von Utter. kommendurkap
tenerna Brn~owitz och Sidner samt kaptOJil'l'll<l Cllf Ol" h Sparre 
att emottaga och il~im danska ordensdekorationer. 
Ulö U. U. -- TorpodiJakn X:u (j.'J klargöres i stiillot för ~\':o /.} 

för att ingå i [trots knstoskatler. - Bcstfinunolser hur11 förta 

te~ mecl uppbi.iulor orh personal. 
U:2ll l l. O. Än dring !lti Hög:; te boi'älha!'nl.l'on~ in~truklion ang;(t-
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ende bofamllllc ar lederna f'önillcle till Lökaö JuiliUiJ·ha.mn :;amt 
bc,ök af niillllld.o llanm. 
!i:!~ U. U. - Kapten !.idbud;: o!Jof ii lorpudb<iton .\':u !) i "L~il · 
Iot för in,jttknadu kapten LiL·pt•. 
li:.!G U. U. ·- Ang~lupcn F. S ., i illhöL"antlu minpositio null J•'. t\. 
siirskilda inv<:mtarium, stiillo~ till förfug;anrle för ehoren fii1· 
!lottans oul1 armön" gmucnsanJ!lHI fästning;;arti\let·i,kjut,kul<t. 
li:!G (i. O. - Kommendörlmptcncrna l L CarHcclt oelt U. 1,. 
HoL:klllall siw/a fr;\.n 0'.'11 moLl Lien el okt"ober tjun~tg·öra i 1\uL-
tans ~tab. 

li:.!!.l U. U.- Viceamiral P. vV. von 01 ter öfv!'t'otrid,(loJnaro ::;aJnt 
kommcndörcl'lla C. ~L lngu\Jnan och C. U. W. Erdzner :;triLh 
domare Yid kn:;tc~kacloms krigsöfningar. 
ilJO K i:l. - Kaptonerna H. G. W. Wmngcl ouh C. U. l•'bdt 
adjutanter /w:; stricl:;ctomarnc . 
li:il G. O. Tillstånd för löjt11ant · IJ. von i:ltedi11gk alt 
utom riket biira uniform. 
O:!~ li. O. A r bobåret vid kong/. :;jökrigshög:;lwlan sked l 
börja LIL•n :-; oktober. 
(j:;J U. U. - Spanska unlcH:<dd:omtiuner för kOlllllle!ldörkapten 
U. Linc!boHI, J\aptcnun fril10no L. Åkcrhilllm och lutskaptc;1 
\t Smith. 
Ii: Ju U. O. - Kust% kaderns oL:!1 CaJ·i,kl'llna beviiri ng:;at'dul 
ning:; upplö:;ning; samt bonibtcckncll~ nedhalande. 
iJ:Jli t<. O. - l'ar/:;krona beviit'ing:;at'clclning inspektera:' den J 
ukto!Jor. 
ti::7 u. U. - Hunt förl'arc" med materiolen efter ku:<Le:;kadurn :; 
och Carl,kt-ona beviiring~afdolning;~ upp\ö:;ning. 
Ii~:) l~ . O. - Kommendörkapten A. Uhristenson iulmlla:; till 
tjcn~tg·öt-ing; å Stoekholm:; station. 
Ii -Iii U. O. - lnstnJI,tion föe llhofcn å kurvetten J''nju. 
li.J..-; U. O. - Chof,fartygot /h·ott fö rhiggc:; i l:a berurbkap. 
ll.'io (1. O. - I,öjtnanton grcfvo R. l'ron,-tl'dt :;!m il Ll olta~a i 
alln1iinna kut•sen vid kongl. ;;jijkl'igohög,kolan. 
Ii.->:! li. O. - Hc:'iitlnin g;;listan <'t konerten Fnjrf, :'kall uncllor 
dt•:;" Yintcrexpodition öka~ med ekonomimän. hornbla,are :,. 
Ii.->-! Ii. O. - 'l'illL extra ingeniöron vicl marining;cniör:'talen 
Sven L'anli plaL"cnts <l Stocklwlm,; otat.ion oelt :'kall tjon,tgöra 
i marinförvaltningon . 
li.)H E. S - T,öjtnant A. R !•' rödin g oult unclcrliijtmwt A. l:. 
.Johan sson inkallas till tjen,tgöring v id C'arlsluona :'talion 
fl'ftn oe/J tllud dag·e !J efter skcppsg·o:':'eöfning,ral'tygun~ af
mönstring. 
li.j!J U. O. - 'l' il lst:hid för konnnendörkaptcnon grefvo H. V. 
)[.Hamilton, kaptenerna H. G. W. Wrangol, H. J. H. Ultllla, H. 
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A. )f. ~no~tt-öm och H. O. F. C'ryl<lCm, löjtnanterna U. F. v\'. 
Hibcn, A. H. <fisiko, CJ. R. Starck ollh O. 1\. Lyberk ~amt npp
bih·cls/ii.karrn med. lic. 1•' . \' A'klin och knmnHtr~krit'vart•n A. 
F. Il. Fogrlhr•J'!!,' a!t r mut tnga orh lliira pol'tni!i'i~ka Ol'rlnar. 
flfll J( 8. - 1\aptrnen frihrrrc R Lenhusens tjonstgiiring i 
kclll[-:"1. S.i ii f'iiJ'oVaJ'sdopn rl·rmen te t s l'omman<looxpecl i t. i on ska Il 
mrc1 elen :l ~ G pt . upphöra. 
fl()~ (;. O. - Kaptenen C'. l'. A. Fa\ lcniu ' "kall t.il'nstg·iira. i 
kon:~l. :.rarinförn:t.ltningcn från och mrcl den 12 sPpt . Of'li 
tillsvidare II!Hll'l' kaptenen ,/. tf. l •~kc /uncJs ~jijkO ll1l1l('Jid C I'iJE!'. 
iifi.j <1. O. Eaptencn Yid kongl. Carl ;;hona artillc•l·ik{tr H. 
f{.irrnl t' lworclrn~ tjen ;;tgöm i flottan;: stab för '<•l'Skildr uppdri!~. 
<Hi:-i q_ O. -- :\Ictlgit'vandc att en pansaebåtPn Jo/111 Rrir'-'-'"11 
t·iJ \Iiörig· ''' mm. s nabh~kjntandc kanon mi1 utlåna" i.ill r'nrls 
kJ'ona ;;tation. 
li70 <:. O. - Jc(jrstr hata/jonohikaren A. RuclbcJ·O' oeh lw<wmii
"tnt·rn 1-'. O. Hoth{•n "k~la beordt·as afrrsa til\

0

Stockh;l~~ fiit' 
att, taga kilnnerlom om operationssalar. 
ii71 n. o. -- Uijtnantrll Yid komd. Carl~krona aJ'tilleJ•i\dtJ' /(, 
1.. TWnhl om hcoJ'tll'as :'{tsom onlin~rio rlc1· t ill ko11r<l. Krip> 
hiig:~!{()\an. 

fl/:: n. O. --s :'Cl'f!C::tlltcr vid kongl. Carbkrona artillrrik{Jr 
ilcol'rlr-as till kongl. KrigsskolalL 
fl'lli G. O. -- T~ogcmentsfartyg<'t :J l. och itng~lnpcn () F jemtP 
<' J'fonlerli g perc:onal ~amt en del min- Ot;h trlefonmatorirl shil · 
h• s t i Il Hög,tr Hofii lhafvat·eus fiirfoganclc mHlcr fiire~t(Jrntlr 
krig·söfningar; kapten ,/. A. Heliii c:llcf å logemontsfal'tn:et. 
Iii!! E. !'-: . -- Kapten H. F. Lin dborg skal! vara a<l.intant hos 
:'t ricl :;domaren, kommendören C'. )l. l ngclman. 
lli·n fl. O. - Löjtnanten C'. U. \\'ahlbcrg; ~kall från oc~li mrd 
dPn l oktobrt' t,ie n~t [.!,'öra i kong\. :.lal'inföl'\'altningen. 
riS:; ! :. O. - l :a kl. torpedb;itcn .lfe/,.or 'kall :'iittas i '.iii n r\ en 
:!N :::optem ber. 
fi~li G. U. - :\ngsluvcn Xu :l, tillhöranliO fil:::ta minföe;:varrt. 
stiilles uneler on Ycuka till chefe ns för k.ongl . CarH <rona artil 
leri k;hs förfo[rantlc. 
~~~~ G. O. - Bifall till u!lllerlöjttJallton O. H. von Ficanclts an
li {lilnn om :l månarlers tjon,tlcdig·llot från och mecl dP.n 1 okt. 
~~~~ t: . O. IJ:o d:o f;j1· löjtnanten D. A. Kraft. 
lifJ:l U. O. -- 1\a.ptcner~a 1'. ,J. Dahlgren och H. CJ.!Jagcn>mntz 
:'kola. iifl·e J'Vam prof. oelt hesigtning:;rcsoJ' med rpsprkt.ive tor
pe<lkry~Hn·nr C'frt•s lfor11 oeh Jor-o/1 fJoggr-: kapten Lrwrrc'J'ani~ 
"kall Ynra l'ilef ;i .l(l('o!r Ur!f)'JP· M1 clPn fiiJ'e:' fr<"tn :'llrtlmii lill 
f'arlskt·ona. 
(i!l-± (f. O. - l,iijtnant (J. H. ('ul,ing· ;;kall nnclor yttrrligare ett 
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in' r;iknrtdt från rlrn 1 in~t.nnrlrtnclr oktohrr tjen~tgiira i fl otta.ns 

~ tnh . 

k<• pt. ID ()!l(i 0. O .. ~ 'l'illstånrl fiiJ' kaptrnr·rnrt gTPfl"r H. P. 1-lnmilton 

o<"h .l. \\·. Lannrr:-:tirnm :-:amt r•xtm ;ng-rniiiJ'rn A. ~1. A. 1·un 

Er·kNmrtml atr rmottag·a or h b;ira J·itlclarrtr<·knrt af kon~l. 

da n:-:ka l J ann eb t·og~ordr n. 

:!0. liDk (:. O. - A f<lelning-sc·lwfrn f<ir C'ar l:-:krnna lwvi iring-:-:nJdrl 

nill~ mf'dg-ifn•,; l"l'ikallrt nnd!'J"I~· cl:mrlr fn r't,,·g::-:r h<'fr r fr·:1n ntfii 

r·n111lc a f :-:ITi ds:-:kj ntnin g i trnpp. 

:! l. l!ll ( 1. O. -- l ~skarlern tillhiirn nrl l' kanonbrrt !'liN tnrprdkr.l·s 

~aro :-:!iillc:-: till 11~-dro~!Taftska l'onnni "innrns fiirfo~ nndP l"iir 

vrl'kstfillande af loclnin gsr.rbPi·C'. 

:.!~. 10~ (1 . o. - BPmy rHlig:ancle fiir :-:httion:-:hrfiilhnf,·:HrH' att innP 

,·armHIP höst lw~himma clag för· brgynna.11le af nnrJpr·v i:-:ningrn 

i nnderlwfiils- oc·h cxet'ris:-:kolorn a. 

:!:l. lrlS r.;, O. - l)p,;tiimmC'l~ee att liinrla till pftcniittc lsr fiir rkn 

:h' lR!18 hr~lntacle nya or'gan i ~ationen af tlottam; ~,jii mn. n ,;kå r·. 

ifHI U . O. -~ Br,;tämmclscr hnrn urHl<'roft1r-orskorpra iPr :-: kola 

t"iirdcln~ till ijcn~tf!iirinl!; vid dr olikn unclProffi~cr'~:-:latrl'll:t 

samt hurn m:lng-a undrroffircrskorpra.lrr, ~om m;"~ tillsiilta:-: 

uliif'l'er rlet f\it' clrnna tjcn:o:tbarhetsk las ~ i '' IRt lm<t:imrln. nn 

talct löner. 
:.H. /Iii n. O.- JJiijtnantcn ~Trf\·c R Cronstcclt skal l, nncler' el en tir! 

hau f!('nomgår rlen allm iinna, km'sen v icl kong!. Sji ikri~:-:lliif! 

:-:ko lan , tillhöi'a Storkholnts station. 

il l 1~ . N. - i•'r:'m och med den l oktober och nnclrt· r>tt 1u'~ titl 

:-:ko l a, följamle officcran• tjenstgörn. vid Storkh.olms ~tat.ion: a l 

i e.rrrrri.•sl.olrm: T1iijtnant;on A. Odelberg-, i :-:hi Ilet för löjtnanten 

g-rct\-e C. A. Pos;;p; h) prt rrrrj i·r/: kapten G. IV. ];jungrtv i:-:t i ;;t. f. 

fö r löjtn anten A . Orlcllwrg-; oeh r) rid -'la! tollPli fi ir ii(i ·irJ ljr11sl 

qiirillff: liijtna.Htcn ~!Trt\· p C. A. Posse: skola.nrl f' liijtnant l 'o;;sr' 

t.irnstg-iim ft varf\·rt flir hamlhnfvanrlr af torpcclmatcririPn 1111-

t!N rlrn l.it/C'n kapten l·'allcnius tjcn,;tgiit' i Kong!. .V[arirrf'iin•a l l 

ningrn. 
712 G. O. - Bifall till k:wten Il (f. T;agC>t'm·antz an h:"tllan orn 

-t cla gar' tjcnstlcllighct. 
~n. 71 :1 (i. O. - KaptEnen fr iherre L'. C. f\. Spanr Of'h löjtnant 

11. \Vijk till Jlög~tr Hrfillhafl'ar0n:-: fiirfngan cl r fii r nf~lntn nrl r 

a r st H h~\!"iiromå L 

:..' /. /I.J. (l. O. ~ \'hPfPH ;i, rh~:-:fart. ;vgrt /Jrn/1 ;:ka ll tHp:a bcfn.tt

ninu: mrd J'Jrtygpt;: ntr'l T ~f·ni n g clrn R oktolwr: inmilnstrin~ ;;kall 

,kl,' ~ clrn 10 j. :-:nnmm Jn :'m n~: hrsiitl11ing~list:m ~kall minska,: 

med l k n p ten. 
7Jf> ( 1. O. -- lnstnrkti (lll fiir c·hrfr n :\ <· h l' fsf:ut;v~nt /! roll. 

Sept. 

Okt. 

,, 
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2!). 710 E. S. - ],öjtnantcn grefve C. A. Posse kommenderas å 

chefsfartyget Drott och löjtn ant A. G. von Horn å kanon

InHen Skuld. 
:lo. 7:24. G. O. - Kapten P. J. Dahlgren ställes t ill }{Qngl. Marin· 

förvaltningens förfogande för att bit-räda vid utarbetande af 

iindt'ingar uti "fnstrnl;:tion för lwngl. Nautisk-Meteorologiska 

Byrån " och uti "Bestämmelser för Sjöinstmm~nt- och sjökarte

förrådets handha fvande. " 
1. 726 G. O. - 'rorpeclkrys~aron Omen skall förlägga~ i l:a be-

·) 
• ), 

4. 

( ). 

ö. 

!::l. 

reclskap och afmi.in stras. 
728 G. O. - Ti llåtelse för kapten G. IL Lidbeck att uneler 

tjcnstle(lighet vistas utom riket. .. 

730 E. S. - Kaptenerna H. J . B. Gulcla och H. A. M. Enestram 

samt löjtnanten C. F. V. Riben kommeneleras att tjenstgöra 

som censorer vid kompletteringsexamen i k. sjökrigsskolan elen 

8 inn ev. Oktober. 
731 E. S. - LöjtnaHt 1". E. Arn elins och unelerlöjtnant G. P. 

Reinius afmönstra från ~jömä.tningsfartyget Svalan den 6 innev. 

Oktober. 
73:-l u. c5. - •rorpeclkryssaren Ornen skall ånyo klargöras och 

inmönstras den 13 Oktobel'. 
7:-l4. E. S. - JJöjtnanterna A. Molster och l. P . B. Norman kom

menderas å torpedkryssaren Örnen i st. f. löjtnanterna J_ C. 

Sc;hncicller och A. G. af Klcrckcr. 
730 G. O. ~ Instruktion för chefen å Ömen, kapten C. E. Ulff. 

73G G. O. - Kapten H. A. Palme medgifves begagna af sta

tionsbefälhafvaren i CarJ skrona beviljad tjenst lcdigltct för fort

satt expedition med Ran. 
i::l7 G. O. - Bifall till löjtnant E. W. Peyrons underdåniga 

ansö/mu om utri kes tj cnstlellighet fr. o. m. elen 1:3 t. o. m. elen 

;31 Oktober. 
740 G. O. - Instrnktion för chefen å kanonbåtett Svenskswul, 

kapten .J. G. Bkcltmd. 
745 G. O. - Fastställ else af undervi::mingsprogram för under

visningen i allmänn a klll'sen i k. sjökrigshögskolan uneler för 

sta året. 
14G G. O - Angfartyget Sköldmön skall ställas till chefens 

för k. sjöförsvarsd.cpartementet förfogande. 

10. 747 E. s.- 'rill ståml föt' H. K. H. Hertigen af Sörlerruanlaml r'' 

deltaga ut i gymnastik oclt vapcnföring vid k. sj ökrigsskolall 

oeh bära sjökadettuniform. . 

748 g_ S. - Awråoncle samatbete för ifrågasatta ändringar at 
b f"" .. t 

v i ~sa läroämnens omft\ng i k. sjökrigssiwlan samt or amne 

"m in!H.ras" utbyte emot •torpecllära• . 
11 . 7f, 1 G. o. - Pansarbåten Sven ~ kall föl'iäggas unrler reparation 
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12 ~~'> G O D · · •::>- . : - on gouom nadiga brefvot don 2<1 sistlidne!Sep-

terubor till nybyggnad anbefallda l:a klassens pansarbåten 

skall bära namnet Drist1:qheten samt tillhöra 1 :a fartygBklasseu 
och stockholrus station. 

75;J G. O. - 'l'orpodkryssaren Örnen skall förläggas i 2:a be

redskap och afmönstras. 

14. 7~6 G. O. - Chefdartyget Drott skall afmönstras och upp
laggas. 

15. 761 E. S. - Underlöjtnanterna vid k. Uplancls regemente A. g_ 

Sylvander och vid k. Gotlan ds infanteriregemente L. A. Rune

borg Bkola tjenstgöra vid k. CarlsJuona artillerikår. 

17. 763 G. O. - Ingeniör l. A. Engström ställes till öfverdirektu

rens förfogande för utförande af särski ldt uppdrag. 

765 G. O. - 'rorpedbåten ZV:o 7 ska ll uppläggas. 

20. 768 G. O. - Bifall till kapton N. S. 'l'. Ankarc•ronas anhållan 

om utrikes tjonstlodighct fr. o. m. den 5 Novomber t. o. m. 

den JO December 1898. 

769 G. O. ~ Angåondo samarbete mellan ehofen för flottans 

stab och t:hofon för generalstabon för inkallelse af !lottans 

och kustfästningar-nos beväring. 

770 G. O. - Bifall till läkarestipondiaten, med. lic. A. C. set

terblads anh%llan om utrikes tjenstledighct. 

22. 773 G. O. - Förordnande för kommendören O. Lindbom att 

vara öfveradjutant hos H. :\1. Konungen. 

, 774 G. O. - Bifall till läkarestipendiaten rued. lic. A. O. set

terblads underdåniga anl1ållan att under utrikes tjenstledighot 

få bära uniform. 

25. 777 G. O. - Kommendör U. O. Olsen skall fortfarande oeh 

tillsvidare vara ledamot i undervisningskommissionen vid 

Carlskrona station. 
:!6. 778 K S.- Kommendörkaptenerna C. A. M. Hjulhammar oc~1 J. 

W. L. Sidne.r beordras att såsom censorer öfvorvara officers

examen i k. sjökrigsskolan. 

"27. 779 G. O. - Tillstånd för kadettunderoftlcerarne G. L. Brodin, 

A. B. Tydon, A. rr. Blom. C. A .. G. Braunerhjolru, C. J. Malmgren, 

J. S. Svinhufvud, J. K G. Carlsson, C. R. A. Gustafsson och 

F. C. G rumme att oftor genomgången sjöofficersexamen bära k. 

ftottans unclorlöjtnantsuniform. 

3L 781 G. O.- Kaptenen vid k. Carlskrona attillerikår H. Kjerrulfs ' 

anbefallda tjenstgöring i flottans stab skall upphöra med utgån

gen af innevarande månad. 
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Nov. den 2. 782 G. O. Kommenuöron A. A. L. l'alamlor 3kall unrler några 

dagar ställas t ill Kongl. l\1arinfönaltningons förfogande för 

särskildt uppdrag. 
, 4. 786 G. O. Pansarbilton 'lhm· skal l, sellan den o:'tcr skedel be

sigtning blifvit godkHnd, emottagas af flottan och tillsvidare 

förHi.ggas vid !lottans station i Stoekholm för att nnder vin

torns lopp i dorva!'anclo llocka för::>os moll slingorkölar: 

Kommendörkaptenen ,J. vY. L. Sidner skall öfvcrvara lle prof. 

oclt besigtningsrc~or, hvillza af YOrkstadon komma att anstäl

las med pansarbåten m. m. 
787 G. O. Fyra nnderofticerskorpraler vir1 maskiniststaten 

skola från CarL;Iuo na station kommeneleras att elen 15 inneva

rande November instiilla sig vid Berg~unds mekaniska verk· 

staels afdelning vill Finnboda, för att nfirvara vid profning af 

pansarbåten 'l'hors maskineri. 
" 788 G. O. T. f. diroktöron vicl Kong!. Mariningoniörstaton 

grefvo K H. A. :Vlörnor ocb Pxtm i11geniöron vid sanuna stat 

K. E. Rundgren sko la stillla~ till Kongl. Marinförvaltningens 

förfogaullo för att deltaga i Jlll förestående besigtning af tor

pedkryssaren Jacob Bar;gc, afsedd att ega rum llen 12 dennes. 

" 5. 789 G. O. Bifall till Kommendörkaptenen W . Larssons under

dåniga anhållan om tjenstlcdighet under :3 veckor f. o. m. den 

7 November för ~jömii.tn in g vid Honncby. 

" 790 G. O. Besättningslista för torpedlnyssarC'n Jacob Eay_qc 

under dess genom nådig G. O. N:r G!J:) elen 29 s istlidne Sep

tember anbofal cla exped ition . 

, 791 K S. På torpedkryssaren Jacob i 'O!JfJC kommentleras Löjt

nanten L. l<;. Arnelins och Unrlerlöjtnanten A. Hägg. 

" 792 G. O. In ~trnktion för ehofon [J torpedkryssaroll Jacob 

naggc. 
, 793 G. O. Torpedkryssaren Jaro!J Bagge sl{all efter ankomsten 

till Carlsk;·ona inläggas på vari\"et, afmönstras och uppläggas. 

7. 794 G. O. Klargöring af tio dagars proviant för torpedluys

sareu Jacob Bagge. 
, 795 G. O Torpedbåten ).":r lu skall intill ticlon för ny rust

ning Yara upplagd vill Stockholms station . 

, , 804 G. O. Underlöjtnanterna A. E. Tydon, A. 'r. Blom, C. A. G. 

Branner-hjelm, G. L. Brodin, F. C. Grummo, C. R. A. Gustafs

son, C. J. Malmgren, J. S. Svinhnfvu d och J. K G. Carlsson 

skola placeras på flottans station i Carlskrona. 

" 9. 1<05 E. S. Underlöjtnanterna A. K Tyden, C. A. G. Branner· 

hjelm, F. C. Grumme, C. J. :Vlalmgren och J. E. G. Carlsson 

placerade i semesterfördelningen s 2:a afdclning och Underlöjt

nanterna A. T. Blom, G. L. Brodin, C. R. A. Gustafsson och 

J. S. Svinhufvnd. i semesterfördelningen s l:a afclelning. 
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Bemiilte unelerlöjtnanter äro inkallaelo till tjenstgöring från 
o c h med den 14 dennes föt' genomg{teJHle af exercisskolans 
befillsknrs. 

Nov. den 10. 80fl E. S. Order för ofvanniimncle underlöjtnanter att inställa 
sig i Carlskrona. 

, 1G. 810 G. O. Löjtn ant A. Meister skal l genomg;'t elen kurs för 
snbaltcrnofflccrare a f i u fantoriet i gevärstill verkning och bc
sigtning, hvilkcn kommer att anordnas vid Karl Gustafs staels 
geviirsfaktori f. o. m. den 2 Januari t. o. m. elen 31Mars 1899. 

16. S16 G. O. Bifall till Reservunderlöjtnanten i flottan K. T. 
Bergstedts anhåll an om 12 månarlers utrikes t.jcmstledighet för 
idkande af sjöfart. 

2:l. 827 G. O. Kanonbåten U1'(l skall förläggas uneler reparation. 
830 G. O. Kommendörkaptenen W. Dyrssen skall i och för 
siirskildt uppdrag omede lbart afresa till Stockholm oc l1 anmäla 
si~: i Kong!. Sjöförsvars Dopartementets Kommandoexpedition 
samt efter fnllbordadt uppdrag återresa t ill Carlskrona. 

, 25. 834 G. O. Öfverdirektören H. H. Lilliehöök och Kaptenen A. 
B. Juel skola afresa till Car lskrona i tid för att den 28 inne· 
varande månad kunna anmilla s ig hos Kommendören A. A. L. 
Palantler. 
836 G. O. Unclcr·löjlnantcn i Kong·!. flottan s reserv A. L. B. 
Belfragc ~kall placeras på Flottans stat ion i Stockilo lm. 

,, 2G. 8:37 G. O. K»ptencn I. Nordenfelt skall från och med den 2 
instundande December och t i llsYidare mc el bibehåll~nde af in
nc hafvamlc befattning tjenstgöra i Flottans s tab. 

, 29. 844 G. O. Bifall till Kapten h J .. kerhielms anhållan om två 
månaders in· och 11trikcs tjenstlcdighct f. o. m. den 30 Novcm· 
bet· 1888. 

00. 8-l8 G. O. Kanonbåten Srcnsf.·wml må i enlighet med chefens 
derom framst:-i lrla förslag under några dagar användas för för
~ök med en af ingcrliör C. R. Weelelin uppfunnen släpvad för 
s ill fångst. 

Dec. elen l. 84\1 G. O. Kaptenen f!'ihcrre G. O. ~I. af Ugglas ntnämml att 
vara adjutant hos H. M. Kqnungcn. 

, 2. 854 G. O. att nästkommande års rckrytknt·s i exereisskolan 
skall taga s in början <len l Februari och beträffande manskap 
t illhörande matrosafdelningen fortgå till någon dag under Maj 
månat!, som vederbörande Stationsbcfälhafvarc egcr bestämma. 

, :3. 85G E. S. För genomgående af föt'e!'krifven repetitions~urs, 
anbefalles rescrvnndorlöjtuantcrna G. H. Appelberg S. M. H. 
af Klintebcrg, 'i'. H. Wiberg, L. W. Rommel, J. H. Nils~on, M. 
Vv. von Heideman, C· F. Sohlgrcn, [<'. C D. Friberg och ,J. P. 
Nil~son att den 7 .Januari 1SDU instiilla sig vid flottans station 
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Carlskrona och sig sagda dag hos Stationsbefälhafvarcn der
städes anmäla. 

D ec. den 3. 857 G. · O. Med g i fvanclc, att tlet manskap af flottan, som pit 
frivillighetens väg uttages för att instundande julafton och 
::,Tyårsd~g tillfälligt tjenstgöra vid Stockholms centraltelegraf. 
station, må under ofvannämncla tjenstgöring å uniformen så
som igenkänningstecken bära ett band med telegrafmärke 
rund t ärmen. 

,, 

" 

" 

" 

5. 859 G. O. Pansarbåten :Viord skall sedan den , efter skedel be
sigtning blifvit godkänd. genom Flottans försorg föras från 
byggnadsorten till Plottans station i Carlskrona, samt Kom
mendörkaptenen C. A. F. P:n Rosensvärd chef och Kaptenen 
H. A. Palme sekond å pansarbåten under expeditionen; Kom
mendörkaptenen C. A. F. P:n Rosensvärd samt Kaptenen H. 
A. Palme skola öfvervara dc prof och besigtningsresor, !lVilka
af verkstarlen komma att anställas med pansarbåten. 

, G. 862 G. O. Medglivande att minkaoelbåten "Ltigg ut" må stäl-
las till varfschcfens i Carlskrona förfogande under elen tid af 
år 189fl, som fartyget ic.kc för annat ändamål erfordras. 

, 7. 8GG G. O. Nedannämnda offieerare i Kong!. flottans reserv 
skola t illhöra flottans stationer enligt följande fördelning; 
Carl sk rona station: unelerlöjtnanterna r~. P. Bergman, A. W. 
Johansson, J. K 'J'. Österberg, C. F. Ulrikson, Friherre I. T. 
O. Thott, 'J'. Meyer och A. G. Nilsson, Stockholms station: nn
dcrlöjtnanterna C. E. J. Ericsson oeh C. D. H. Andersson. 

,, l:l. 872 G. O. Bifall till Kaptenen P. :VL Peyrons anhållan om in· 
och ut.rikes tjenstl.ed ighet f. o. m. den 13 December 1898 t. o. 
m. den 15 Mars 18!)9 för att åtfö lja H. K. H. Kronprinsessan. 

,. lG. ::380 G. O. Kaptenen C. C. A. Fallenius anbefalda resa till 
. Finmc för att verkställa besigtning af en del hos firman 

Wh itehoad & C:o bcstälcla torpedmorleller, skall anträdas elen 

28 dennes. 
, 881 G. O. Kaptenen A. Ekström skall i egenskap af marinat

taeho virl Kong!. Maj:ts Beskickning i S:t Petersburg afresa 
någon af dc första dagarne i Januari månad till sagda stad. 

, 2:!. 885 G. O. Pyra underofficerskorpraler vid maskiniststaten 
skola från Carlskrona station kommenderas att elen D näst
kommande Januari inställa sig vicl r~inelholmens mekaniska 
verk~tarl i Göteborg för att närvara vid profning af pansarbå
ten Xiords maskineri. 

, :!:3. 886 G. O. 'J'. f. d irektören vitl :VIariningeniörstatcn Grefve E. 
H. A. Mörner skall ställas till Kong!. Marinförvaltningens för
fogande föt· att deltaga i besigtning af pansarbåten Tho1·. 

, , 887 G. O. Fastställelse af ritning till 15 cm. snabbskjutande 

kanon m/98 med lavettage. 
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Dec. den '23. 888 G. O. Fastställelse af l'ir.ning till 21 cm. kanon m, 08 
jcmte lavettage. 

,, 

" 

, 

., 

, 

, 

" 

, 
, 

, , 880 G. O. Bemyndiganclo för Marinförvaltningen att från of
vannämnda ritningar medgifva sådana mindre afvikolser, som 
uneler tillverkningen af lm-nonorna må befinnas erforderliga. 

, 2+. 802 K S. Befäl och nnrl.erbofiil från lCongl. W1txltolms artil
lerikår, boonlraclo till genomgående af kurser vid oxercls- och 
minskolorna vid Kong!. Flottans station i Stockholm. 

, 2R. 89± G. O. Bifall å ingeniören F. F. H. Ringstl'öms unelerdå
niga anhållan om tjenstlcclighet för helsans vårdande f. o. m. 
den l Januari 1890 t . o. m. don 30 Juli 1809. 

, " 895 G. O. Bifall ~~ läkarestipendiaten O. Sottel'blad~ anhållan 
om on månans förhingel tjen stlodighet för militiirmedicinska 
studior i Ostorrike och Tyskland f'. o. m. Jen l t. o. m. don 
31 Januari 1899. 

, 29. 80G G. O. Fastställ else af formulär t ill bekläclnaclskonto, att 
gälla f. o. m. elen l Januari 1800 i stiillet för nu gällande for
mulär 18 till reglemente för flottan l:a 1lolen. 

, , 897 G. O. Bifall till f(aptenen H. O. F. Gyldens underdåniga 
anhållan om att få resa till Finland under tirl.en f. o. m. elen 
4 t. o. m . don 15 Januari 1800 i och för egna angeHigenheters 
skötande. 

, ,, 808 G. O. Bifall å reservuJl(lerlöjtnanten i rtottan C. R J. 
Ericssons anhållan om 3 års tjenstled ighet räknad från den l 
Januari 1890 till och med den 31 December 1901 för idkande 
af sjöfart å utrikes farvatten. 

, , 899 G. O. Chefsfartyget Drott skall förläggas under reparation. 
, 31. 902 G. O. Bifall å resernmdorlöjtnanton J. Österbergs anhål

lan om :} å!'s 1jenstlorligbet för 8jöfart å in- och utrikes far
vatten. 

Sammandrag af J{ongl. Bref ocll embet.sskrifvelscr ut.f'1irda(le 
genom Kongl. l'ljöförsvarsdepartemeutet år I89S, 

Jan . 1±. Ang. reglrring af ut~iftema under riksstatons femte hufvud · 
t i te! för år 1899. 
lcörorclnande för A. A. L. Palander att förvalta stationsbefiLI
hafvare- och öfverkommenclantsembetena v[d flottans station i 
Ca.rlskrona uneler friherre F. \\1. von Ottors vistelse vid riks· 
dagen. 

22. Pullmakt för O. A. Ji'i'irst att vara förste bataljonsläkare virl 
Carlskr ona artillerikår. 
Öppet bref på afskorl för reservunderlöjtnanten i flottan grefve 
N. F. Cronste<lt. 
Marinförvaltningen erhäller bemyndigande att beordra t. f. in· 
geniöron vid mariningeniörstaten A. ;vi, A. von Eckermann att 
afro~a till !!;nglancl för att öfvorvaka tillverkningen af 1ler~tä· 
des bestiillda pansarplåtar och torpedbåtsångpannor. 
Anvisas medel för bestridan<le af lärarevikariat v id naviga
tionsskolan i Göteborg. 
Bifalles gjord framställning om fyllande af br.ist i anslagen 
för vissa navigationsskolor. ' 
Fyrrnästareenkan I. A. Olsson, född Hnmmelhjelm, erhåller 1111 

grat ifikation för år 1898 af 100 kronor. 
En extra läkare får föror1lnas till tjenstgöring vid flottans sta
tion i Stockholm uneler förste bataljonsläkaren A. P. Bklun1l 
beviljad tjenstledigbot. 
Beviljas medel för anskaffan de af konstgjord underarm och 
hand åt genom olyckshämlelse skadade 2:a kl. sjömannc:1 N:o 
l 58 Hu ltq vist. 
F laggunderofficeren P . A. Paulsson erhåller medaljen i guld 
af 5:e ~torloken mod inskrift "för nit ocb redlighet i rikets 
tjenst .• 
För inlösen för flottans räkning af 400 ex. utaf ett af kapto
lien A. ;vtaban ntgifvot arbete rörande sjökrigshistoria, strategi 
oeh h,ktik anvisas ett belopp af högst l,GOO kronor. 
:llrdgifn~ >' IIIHlrr vi,.::;a villkor an stilllando af försök med Pn af 
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öfverstelöjtnanten G. Brannerhjelm och ingeniören A. Orling 
uppfunnen apparat för styrning af torpeder. 

22. Verkmästareenkan L. A. Alm erhåller en nådegåfva af 100 kr. 
Förordnande för grefve 1 ~. Wrangel att från och med de.n 
24 Januari till den 1 Mars innevarande år förvalta expeditions
chefsembetet i Sjöförsvarsclepartementot. 

4. Förordnas att ett kommittobetiinkande i fråga om lotsstyrelsens 
ombildning m. m. mft tryekas i ett antal af 150 exemplar. 
Meddelas nya föresk rifter i fråga om signallantornor. å far
tyg m. m. 
Medgifves att mot 5 kr. pr styck inlösa 500 ex. utaf en af t. 
f. ingeniören J. A. Engström utgifvon "lärobok i skeppsbyggeri". 
Lotsstyrelsens arbetsförteckn in g för år 1897 öfverlemnas till 
j ustitiekansleren. 
Öfverlotsenkan J. S. Schrudor erhåller en nådegåfva af 200 
kronor. 
Mästerlotsenkan E. E. Jönsson rrhåller en nådegåfva af 100 
kronor. 
En extra läkare får anställas via flottans station i Carlskrona 
intill dess förste bataljonsläkaretjensten efter J . Kjellbergs 
transport till Kalmar regemente blifvit tillsatt. 
3:e kl. sjömannen N:o l Berglund får meddelas sökt af~kocl. 
En lotsstyrelsen tillhörig modell, hvilkon åskådliggör, huru ett 
fartyg meddeist tillämpning af clet i vårt land antagna be lys
nings- och utprickningssystemet bör navigera för att såväl om 
dagen som nattetid kunna taga sig in i hamn, far såsom åskårl
ningsrnatoricl öfverlemnas till sjökrigsskolan . 
Medgifves att till kaeletter vid sjökrigsskolan må nästkom
mande höst antagas tolf yngl.ingar. 
Medgifves att kaptenen J. A. Helin må bibehållas såsom leda
rnot af kommissionen för utredning af on del frågor rörande 
kontramineringsmaterieL 
Meddelas tillstånd för reservunderlöjtnanten i flottan R F•Jcl ol
felt att få genomgå minskolans i Oartskrona .befälskurs. 

8. Proposition till riksclag.on ang. bidrag af statsmedel till om
byggnad af torrdockan å J~indbolmen. (Bihang till riksdagens 
protokoll N:o 69.) 

11. Amiralitetsrådet m. m. J. E. Dahlin beviljas tjenstledighet in
till elen l nästkommande April. 
;>,farinförvaltningens arbetsberättelse för år 1897 öfverlrmnas 
till justitiekansloren. 
För bevakning af galervarfvet får anställas daglönare i elen 
mån sådant i följd af elen fortgåenclo vakanssättnin gen af 
båtsmanshållet kan etfordras. 
utaf det belopp, 14100 kronor, som återstode efter skogsför· 

Febr. 

Mars 
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säljnin g å Gotska Sanclön, får användas 2,471 kronor 42 öre 
till fortsatt sanddämpning och skogsplantering på nämnda ö. 

11. Pension får utgå åt f. båtsmannen A. Westerlund Drakman. 
14. En del sjökrigssko lan tillhörande instrument få såsom lån 

utlemnas till svenska förberedande gradmätningsexpeditionen 
till Spetsbergen. 

18. Anvisas medel till inköp af 216 exemplar af •Atlas interna
tional des Nuages." 
Angående rotering af f. fanjunkarebostället Malsta N:o 2 i 
Stockholms län. 

., För reparation och underhåll af lotsverkets hus och byo-o-nader 
får utaf behållna fyr- och båkmedel utgå ett belopp a't98,DOO 
kronor. 

En extra läkare får förord n as tillsvidare vid flottans station i 
Stockholm under l:e bataljonsläkaren A. F. Eklunds sjukdom. 

21. :Yiarinförvaltningen erhåller uppdrag att med Motala verkstads 
nya aktiebolag och Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag 
uppgöra kontrakt om loverans af tvenne torpedkryssare för 
ett pris af 1,438,000 kronor. 

:25. ~nder e~peditionschefen C. J. A. Wall beviljad ytterligare 
tJenstledJghet från elen l till och med elen 12 nästkommande 
:Jiars får expeclitionschef~embetet förvaltas af kanslirådet. 
grotve F. Wrangel. · 

Såsom godtgörelse för uppbörd och redovisning af lotsafgifter 
under år 1897 erhåller lotslöjtnanten inom Stockholms lotsför
delning 300 kronor. 

Pörordnande för C. Wejle att bestrida lektorsbefattning vid 
sjökrigsskolan uneler lektorn derstädes H. R. Huldt till inne
varande läsårs slut beviljad tjenstledighet. 

4. Bestämmes ersättning till kaptenen vid kong!. flottan J. G. 
Ekelund uneler kommendering till Horten i Norge för att der
städes öfvorvara skjutförsök mod torpeder. 
~ör ombyggnad och flyttning af telefonledningen mollan 
Oregrund och Gräsön anvisas H50 kronor. 
R i falles gjord framställning att vid Carlskrona artillerikår må 
från och med innevarande år för hvarje besparad löjtnantslön 
åt lönlös unelerlöjtnant utbetalas ett arvode, uppgående till 
samma belopp som sammanlagda kontanta aflöningen för en 
unelerlöjtnant på stat, dock att för erhållande af elen del af 
ifrågavarande arvode, som svarar mot unelerlöjtnants dagaflöniog 
samt inqvarterings- och servisersättning, skola lända till efter
rättelse de i fråga om dessa förmåners åtnjutande gällande all
männa bestämmelser. 
Kammarförvandten vid flottans station i Carlskrona V. Renaud 
erhåller rätt att från allmänna indragningsstaten uppbära ärlig 
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pension till så stort belopp, att detsamma jcrnte pension från 
flottans pensionskassa motsvarar 8 .200 luonor, olle r 2, 1:!0 kr. 

4. För anskaffning af yttC'l'l igaro on IJyths patentboj anvisa~ 
1,800 kronor. ' 
För ändring af förra chefsångfartyget Jla.lmö till lotsångfartyg 
för Öresunds södra lotsstation an visas 1!,000 kronor. 
För vård och sl,ötscl af ma~kincri ocl1 signalapparator å fyr
skeppet Sunska .f!jöm anvisas 800 kronor årligen. 
Afskerl får meddelas 2:a lda~s sjöman N:o G50 J. G. Wrotman. 
Tillstånd meddelas J. O. :\Ialmgt'Jil, B. H. Landelius, J. O. Jä
derholm, K. F. Zethrmns, C. A. Enström, V. E. Löfgren och 
A. W. Hansen att afiägga examon i ångmaskinlära samtidigt 
med specialeleverna vid Stockholms navigationsskola. 
Tillståncl meddelas O. E. W. Hultgren, S. Lundberg, K. J. Y· 
i\foberg, S. E. Andersson, A. A. O. Thoman, H. P. W. R Sjö
din, l\f. A. G. Nordlnnd, K P. Knllanrler, K. J. A. Svensson, 
H. Hammarqvist, E. W. 'rernström, S. A. K. Indobetou och N. 
G. S. Hesselman att aflägga d:o d:o vid rl:o. 
'l'illstånd för K E. Rydström och C. ,J. B. Synnerholm att af
lägga d:o d:o vid ll:o. 
'l'illstånd för J. E. Berggren att tentera och undergå pröfning 
i ångmaskinlära vid navigationsskola. 

11. För anordnande af en hvälfd gång i Kungsholms fästning an
visas 2,000 kronor. 
Meddelas tillstånd för lotslöjtnanten B. S. Östranit att undur 
1 månad innevarande års sommar doltaga uti sjömätning~
expedition. 
'l'ill ny mistsirPil vid Vinga anvisas ytterligare 6,500 kronor. 
Resolution för friherre E. G. C. Sparre att qvarstå i flottan s 
reserv. 
Medgifves extl'a uppfordring af båtsmän vid flottans ~tation 
i Stockholm. 
En extra läkare får an8tällas vid flottans station l Stockholm 
under vakans efter aflidne bataljonsläkaren A. "b'. Bldnnd. 
Fastställes reglemente för sjökrigshögskolan (Sv. författnings
samling N:o 20.) 
Chefen för Carlskrona artillerikår erhåller bemyndigande att 
på ansökan meddela afsked åt manskap, som anvärfts efter 
de för fiottans värfvade stam gällande grunder och som efter 
slutad utbildning permitterats för den återstående tjenstotidon . 
Visby segelsällskap erhåller fastställelse å särskild fiagga. 
För inköp af 3 exemplar af kartverket "Perip~us" anvisas 450 
kronor. 

15. Förordnande för A. F. H. Fogelberg att vara förvaltare å kor
vetten Saga, för C. A. F. Petersson att vara d;o å konetten 
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Pn:fn samt för R. Thörn att vara d:o å logemcn.tsfartyget 
Stocklwlm. 

18. Fullmalder för A. Dellvik och grcfve C. von Frischon Ridder
stolpe att vara löjtnanter i kongl. flottans reserv. 
D:o för G. O. J . Cavalli, K. ,J. H. Curman , J. R. W. Liljeqvi8t 
A. B:son Olsson att vara reservlöjtnanter i flottan. 
Öpput bref på afsked föt' kaptenen vid kongl. flottan, friherre 
A. A. C:son Hermelin med rätt att lönlös derstildes rJVarstå. 
Pullmakt för C. G. ~orse lin s att vara kapten vid kongl. flottalt. 
D:o för A. R Fröding att vara löjtnant vid cl:o. 
Resolution å lön för grofvo K. A. Po3so. P. H Huitfeldt och 
H. Wernstoclt. 
A ng. år 1897 verkställ1l gcneralbosigtning [t en del flottan s fartyg. 
Reglemontskommissionens valdmästare får för tiden l Febr. 
1897- 31 Januari 18!.18 ett arvode af 50 kronor. 
Fastställes stat för ~jökrigshögskolan. 
Kaptenen O. U. V. H. Broman och löjtnanten D. A. Kraft er
hålla för ntarb etallt förslag till undorvisning i artilleriets tak
ti::ika anYändamle ec'sättning med resp. 150 och 100 kronor. 
Anvisas 200 kronor för anskaffning och iståndsättning af böc
ker m. m. vid skeppsgossokåron. 
Bifalles framställning om ersättning till tre daglönare för ren
hållning å fästningen Ku11gsholmen. 
Verkmästaren F. R Liljeqvist erhåller guldmedalj af 5:o stor
leken "för nit och redlighet i rikets tj enst." 
r~ektor E. Jäclerin får mot vissa villkor disponera minfartyget 
Rrm för en expedition till Spetsbergen. 
R E. Holm får inträda såsom elev i öfvormaskinistklassen vid 
navigationsskolan i Stockholm. 
:Vlästerlotsen C. G. Österman erhåller ett understöcl af 100 kr. 

2-±. Fastställas ritningar till ny docka i Carlskrona. 
Ynglingen P. J. Carlsson får, ehuru öfverårig, atlägga examen 
för inträde vid sjökrig~skolan. 
Nådegåfvor till sammanlagrit belopp af 2,865 kronor f<'t utdelas 
till afskedade personer, som tillhört flottans kårer. 
Till betäekande af kostnader för flottans deltagonde i 1897 år8 
ut~tällning i Stockholm anv.isas ytterligare 11,577 kronor S öre. 
Ang. ändringar i gällande lotsförteckning. 

:l. .\Ieddolas tillstånd för tro flottans resorv tillhörande officerare 
hvilka antagits enligt de i nårl. Inmgörelson den 13 Juli 18S7 
moddelade bestämmeber, att tjonstgöra å do till rustning unrler 
innevarande års sommar anbefallda fartyg. 
För tryckning af 200 ex. af berättelse öfver kuste~kalloru~ 
Juigsöfningar 1887 anvisas 000 l<ronor. 
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:2. .\!edgifves extra uppfOJ'dring af båt~män vid fl.ottans s tation i 
Carlskrona. 

Afskcd får meddelas :3:e kl. ~jömannen vicl värfvade stam men 
N:o 622 .Flank. 

Lokal för sjökrigshögskolan fåt• törhyras för en tid af fym 1i r 
och mot 2,000 kr. för år. 

För skötande af kadetternas vid sjökrigsskolan matlagning 
uneler innevarande års expedition får förhyras en afskedad 
båtsman. 

Öfverlotsenkan Sotie Råberg erhåller ett under:Stöd af 100 kt·. 
5. Teologie kandidaten A. G. Hauffrnan, som varit lärare i sex 

år i kristendom vid sjökrigssko lan, fåt· fortfarande bibehålla~ 
vid denna befattning. 

Förordnas A. G. A. Brovall att vara förvaltare å logemcnts
fartygGt af Chapman. 

Vörordnandc för A. W. Renström att vara förvaltare å chef~· 
fartyget Drott och för C. H. L. Nordström att vara d:o å logc
mentsfartyget Eugcnie. 

J 2. Förordnande för f\losotic lmndidaten J. M. l' ettersson att Iör
riitta examen m. m. i naturlära vid året;; inträdesexamon till 
sjökrigsskolan. 

15. Pullmakt för A. Thunberg att vara kommendörkapten af l:a 
gr. vid kong!. flottan. 

Öppet bref på afsked med pension för kommendören i flottan, 
Jzommenclörkaptonen vid kong!. ftottan m. m. C. O. F. Ljungqvist. 

Öppet brof på afsked med pension för kommendörkaptenen af 
l:a gr. vid kong!. ftottan A. 'L' . Thunberg. 
Fallmakt för W. E. Elers att vara kommoJJdörkapton af l:a 
gr. vid kong!. flottan. 

D:o för Gustaf Dyrssen och W. Dyrssen att vara kommondör 
kaptener af 2:a gr. vid d:o. 

JJ:o för H. O. F. Gylden och J. A. F. Gralun att vara kaptenor 
vid kong!. tlottan. 

D:o för J. B .. Maijström och W. Gibson att vara JöjtJJantcr vid 
kong!. flottan . 

Hesolution å lön för 'r. c: A. Sand~tröm, H. G. af Silleu, A. B. 
Klcman, ,J. B. Gulda, C. G. Norselius och A. R. Pröding. 
Bifalles gjord framställning om ändrad lokal för tälJdstation <i 
Waxholms fästning. 

~Iarinförvaltningen erhåller bemyndigande att beordra t. f. 
ingeniörcn A. M. A. von Eckormann för att i Newcastle on 
'l'yno taga kännedom om pansarfartygs byggande der:>täc1o3. 

För till- och ombyggnad af Storjnngfrnnti lotshamn samt an
ordnandet af en båtbrygga derstädes anvisas 39,000 kr. 
En af lotsstyrelsen gjord framställning om tillstånd för lots· 

l o, 
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kaptenen E. A. Smith att emottaga on utaf lotspersonalon 
Sandhamn till honom öfverlemnad gåfva afslås. 

April 15. Mästerlotsenkan JJ. K. Askegren erhåller ett understöd af JOO 

,. 

,, 

kronor. 
Förordnande för C. A. W. Kull och K. L. Rudberg att biträda 
vid läkarebosigtning å inträclessökanclo till sjökrigsskolan. 
f•'örordnanclo för W. U. F. Westrio1g att vara generalmöuster
läkare och !ör K. W. R0sen att vara goneralmönsterlwmmis· 
sarie vid mön s trjng mecl Blekinge ii:e bätsmanskompani . 

l~n extra läkare fåt' anställas vid Carlskrona station uneler 
seme~t.crtiden innevaraJJde år. 
Kommenclöt'kapteneu af 2:a gr. A. ChriRtcnson erhåller flytt
ningsbidrag med 280 kr. 
Lämplig person får förhyras s{t,som koek å sjömätningsfartyget 

Falken. 
Kommendören m. m. O. Ljungqvist får bibehållas såsom leda
mot i roglcmentskommissionon efter han s afsl<edanclo frän be

ställning på stat. 
18. Förordnande för C. G. l•'ineman att vara vil<arierande !lirare i 

22. 

" 

fvsik m. m. under läsåret 1898-1899 vid sjökrigsskolan, då 

tJenstloclighet beviljats lektorn J. F. Lagerluncl. 
Förordnande för E. F. Lindgt'en att Yara förvaltare å pansat'
båten &ea, för H. 'l'. A. 'rham att vara d:o å d:o 'l'lmlc samt 
för R. 'rhörn att vara d:o å logementsfartyget Stocklwlm. 
Bifalles framställning i fräga om fyllandet af bristor {t anslag· 

för flottan 18!!7. 
Marinförvaltningen skall föranstalta om utroclning samt in
komma med förslag röranile an lägganclet af en mobili serings· 

kaj i Carlskrona. 
Fastställas ritningar till byg·gnad i Carlskrona för fasta min

försvaret m . 111. 

För renskrifning af handlingar röranrlo förslag till on för 
armeens och flottans fästn in gsartil leri gemensam skjutskola 

m. m. anvisas :16 kronor 50 öre. 
Fastställe~ undervisningsstadga för sjökrigshögskolan. 
Från flottans varf i Stoclcholm fåt' en ångslup utlånas till pro
fessor A. G. Nathorst för en tillänmarl expedition till Spets

bergen. 
Förklaras hinder ej möta för Malmö segelsällskap att i svensk 
ftaO'O'a som af se{J'elsällskapet användes hafya i det inre nedre 

bl;;ä;tet anbrag;a bokstäfverna ~~ i g~1l färg. 

Ynglingen A. R. Johansson får, ehnt'n ej i föroskrlfven ticl 

anmäld, a.ftägga inträclo~examen til l sjökri~:Sskolan. 

'rillstånd meddelas kalletten N:o 89 J . A. S. Lagerström att 
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uppflyttas i 6:e klassen vicl sjökrigsskolan, ehuru han ej upp· 

fyllt forrlr.ingarna l fråga om tjenstgöring omborcl. 

Kaptenen C. C. Engström ontledigas från litrarebefattningen 
i vapenlära vid sjökrigsskolan. 
Tillstånd merlrlelas för officerare och underofficerare vid kong!. 

flottan att för reclnceradt pris komma i besittning af s,iökort 

och scgling~beskrifningar, 11tgifna af sj ökarteverket. 

Fullmakt för J. A. h Drake att vara lotslöjtnant i :\falmö 

lotsförrlolning. 
Medgifvcs anordnande af fortifikatoriskt skydd för strålkastare 

till lysapparaten N:o 2 v id minpositionen C. s. {t l(u ng~ 

holms nistning. 
Beslutes att :tf behållningen å underhållsmodlon för instrnmcntal

nppbörclcn vill Carlskronfl station sko la HO,OOO kronor ~Hilla~ 

t i Il marin förvaltningen~ förfogande att användas för flotta n ~ 

arbeten vicl Carlskrona stations varf. 
J<'ör tryckning af förclelnin~sböcker m. m. anvisas 2,500 kr. 

l\Iccldclas ti lbtåncl för kaelottorna N:o 43 Stackoll, M .Jae.obi 

och 81 Nydahl att nästkommando höst aflägga kcmplettorings

examen vid sjökrigsslwlan. 
Medgifve::; unrlerstöd åt J :o bataljonsläkaren K. RudbC'rg för 

rosa till Amerika under nu pågående krig. 
l):o cl:o åt två flottam; officerare för rl:o till d:o unel er d:o. 

l:l. Mellgifvcs pröfning af ett 11taf kaptenen J. T,iclman uppfunnet 

signalsystem. 

20. 

,, 

Uneler K. h Ruclbcrgs lc<lighet för rosa t ill Amerika får· l'll 

extra Hikaro anstäl las v id flottans statio n i Stockholm. 

Vörordnand.o för A. W. Uronqvist att vara lararc i sp i·äng

ä rnnoslära vicl sjökrigshögskolan. 

D:o t'ör C. J. F. Jvl. Lilliohöök att vara tl:o i o;kopvshygrrnark 

kunst och maskinlära vid d:o. 
D:o för K. Wallin att vara cl:o i fysik virl d:o. 
D:o för G. Ko b b att vara d:o i matematik oeh mekanik vid <l:o. 

Medgifves vakansstittning af roten N:o 27 Martin Yid Bobns 

l:a båtsmanskompani.. 
:\Iästorlotscnkan A. Hellman erhåller ett nnderstöcl af 200 kr. 
Ang. regleringen af 11tgiftcrna unrler riks!'tatens femte hn fvn<l 

titel för är 180!1. 
Ang. 189t.i års anslag till lots- och fyrinrättningen med lif

rärlclningsanstaltorna. 
K. kungörelse aug. antagni ng af manslmp vid flottaus ~jö

manskår genom kontrakt (Sv. författningssamling N':o 70\. 

Ang. v issa mHlerhållsarbotcn vi<l Jotsverket. 
Fyrm:istarccnkan A :\f. :\"yman får UIHl<·T~t;id lllC'il DO lir. 

'Maj 
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20. Lotsåldormansenkan H. Gyll enspetz får d:o med 100 kr. 
27. Pnllmakter· för O. E. Rosenberg, E. Nordluncl, Frih. F. E. von 

Otter och K. Z. Rönblom att vara löjtnanter vid Carlskrona ar

tillerikår. 
Resolution å lön för .E. G. J. Elcström, K Lindberg. grefve A. P. 

Posse och A. B. Amundson. 
Fullmakt för C. J. A. Kjellberg att vara 1 :c bataljonsläkare 

vid flottans station i Stoekholm. 
För utläggande af två större sjömärken vid Lilla }Iiddelgruncl 

i Rattegat anvisas 2,000 kronor. 
Pör upptäckt af ett förut olcänrlt grund miclt i norra farvattnet 

in till Oskarshamn erhåller fiskaren N. J. ~ilsson on belöning 

af 30 kronor. 
Berätte lse öfver generalmönstring mecl Blekinge 5:e båtsmans

kompani föranleder icke till någon Kong!. Maj:is åtgärd . 

~, Afsked får meddelas 3:e kl. sj;)mannen N:o 944 O. H. Andersson. 

D:o får meddelas 2:a kl. cl:o N:o 728 J. G. Eriksson. 
Beviljas afdrag från s konertskeppet Menjas brnttorlräg-

ti"'het af rnm för befälhafvarens begagnande. 
3. F~rordnancle för grofvc P. Wrangol att från och med den G 

till och med den 19 innevarande Juni förvalta expeclitions

chefsem bo te t i sjöförsvarsclepartementet. 
Ang. lotsverkets ställning vid utgången af år 1897. 
Rilcstelefonl edning får anordnas till Fnrnsnnrls !otskontor å 

Köpmanh,Jimen. 
Medd e las tillstånd för ynglingen C. R. Sterky att år 189() af-

lägga examen för inträllc vid sjökrigsslwi.an. 
•4. Be~tämmas förordnanden under semeste r mnevarande år inom 

10. 

sjöförsvarsdepartomontot. . . .. . .. . 
1 

Förordna~ fil. kand. K. M. WeJie att for lasaret 1898-~890, 
hvarunder lektorn vid ~jökrigsskolan H. R. Huldt åtnJuter 

tjenstleclighet, uppehålla dennes lekt~r5llef~ttni~g der~t~cle~. 
En offteer vid kong!. flottan och en mgemor vHl rnannmgo

niör~taten få beordras att uneler en ticl af omkring sex vec

kor besöka utländska örlogsvarf. företrädosvis i England och 

· Tyskland, för att inhemta lcännedom om. .nyar.e tiders förb~_tt
ringar i fråga om anordningar för orders ofvcrfora n de t, !Il olum 

el el ar a f fart y g. 
Aug. användande af behållningarna å vissa anslag å femte 

!mfvudtiteln år 1897 m. m. . . 
Af Mari n förvaltningen förskottsvis utbotalda utgifter ttll ~otmmt-. 
teen för ombi ldnin g a f Iotsstyrolsen skola flottan gocltgoras at 

lotsverkets anslag till extra utgifter. . . . . . 
Merlgifves att få förskjuta innevarande ar erforderltga ntgtftel 
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för u tv idgnin g a f rioekan å Lindholmen vid Göteborg, innan ar 

riksdagen d.:-t·till beviljadt a nslag blifver tillgiingJ igt. 

10. En extra läkare får förordnas vid flottans station i Cal'lskrona 

att frän och mod 28 niistliclne maj .intill don dag, då elen ut

nämnde fö rste bataljonsläi,aren komme att inträcla i tjenst

göring å stationen, bostrirla donn os befattning. 

Ang. roglementskommissionens för.31ag t ill ekonomiska föro

~krifter rörande sjöt.jonstgöringon . 

17. Hn mindra del af galervarfvet~ omrt\clo får för· väganläggning 

upplåtas åt Djmg!'m\en. 

2:!. Nårlegåfvor mod 1.525 krOJJOl' fä utdelas till afskoclade perso 

n er , som tillhört flottans kårer. 

l''örordnancle för G. '.L 1~. St.angenberg att va m förvaltare ,·L 

korvetton Fre;a. 
l. Ett bolopp af H,c,oo kronor får stä llas till m arinförvaltuingen ~ 

förfogande att ;jemte cl e r·för i stat anvisadt; anslag användas 

till ersättnin g ilt amam1onset' och o. o. tjenstemän samt till 

bestridande af ökad rcnsl,rifningskostnad . 

Bo~tämmos fördelning af extra ans laget t ill min väsendet föt' 

år l SDD sålunda, att af a nslagsboloppot, 15,000 kronor, skoia 

l !J,OOO kronor an vända:; till anskaf1'ancle af en transportpråm 

af st[LI , 50,000 kronor till an:>kaffando af on sjögående lysm a

skinbåL samt 10,000 kronor ställas till marintörvattningens di

:> positi on inom an~lag·ets ~yfte.. 

A f lots verket~ m edel förskjutna utgiftei' för apterandet af 

somaforct' m. m. <'t Hufvud s kär, Ornö ocb. Lanelsort s kola godt

göras af femte hnfvurltitoln s an slag till extra utgifter. 

J<~tt belopp motsvamndo 10:): 40 italienska lires skall öfvet'

lomnas t ill italirn ~ka marinmini ~te ri o t såsom gocltgör else föt' 

löjtnanten ,J. Nonlonfolts bord s kostnad m. m. under tj e.nst

göri ng å italienskt k.rig~fartyg. 

Lots kaptenen C. 1•' . ,\ ~ ker orlu\llor 14 dagar~ tjenstledighet, 

räknad fl'ån orh med don :) innevarand e Juli, oc h förordnas 

öt'vorlotsen af l:a gntdon 1<'. W . Pettersson att uneler ticlen 

bes trida lot.s kaptC'nsbofattn ingl'n . 

Bifalles gjonl fram ställning: att on liimplig civil person måtto,. 

då l: a kl. gnnrumshofmiistare ej funn es att t illgå, f{> anställas 

ti ll s kötande af nä mncla befattning vid officm·smessen å logo

mentsfartyget J~'u.r;ell'ic uneler innevarande sommar anbefalltl 

expedition i Stoekholms s kärgå rd. 

Beviljas 2 1D pound s sterling för anskaffning hos firman Wb.ite

hearl & C:o i Fiume af en del torpedmodeller att användas 

såsom unclervi sningsmateeiel vid sjökrigshög~ko l an, hvarjemte 

kaptonen A. Fa ll oniu~ f;\r boonlrns att i Finmo besigtiga oeh 

emottaga dessa mo<l el iCJ'. 

,Juli 

Aug, 

l. 

8. 

15. 

" 
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,, 
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H. Uöt'ansS0!1 får afliigga exa m on i ångma~kinl ii ra vi d naviga

t ionssl;:olan . 
Resolution å pension till bdopp af 3fi0 kronor fran allmänna 

indragningsstaten för förre verkstad~förostånrlaron G, Nilsson . 

Afsätta, 10,000 kronor från in validhus fond en till understöd åt 

afske(lade perso ner, som tillhört flotta n. 

Anhcfalles armOförvattningen att. derost sammandragning 

af r.n rör a rmeens och flottans fästnin g~artill orikårer gemensam 

skjutskola inoovaranrlo år ege t' mm, utbetala härför nöcliga 

utgifter intill ett belopp af G,BOO kronor. 

l•'ör uppförande af on lobuppassnin gsstuga å Hanö anvi sas 

2,000 krono;·. 

Löj t n an ton Yicl kong l. fl ottan gr c f ve Carl Posse erhåller ersätt

ning med 100 kronor för erlagda t.ermin safgifte r uneler kurs 

vid telmiska högsl<olau . 

Afskcrl fi\r meildolas l:o kl. sjömannen N:o 850 A. G. Moreau. 

Ang. förrymde men återkomne ;):e kl. sjömannon G. W. Karl

sons (jVar~tåondo i tjoo st ntöfver antagningstiden. 

Öppet bror på afskod för Jots lzaptonen m. m. C. F . Asker. 

Y! ed riolas t i listån d att få förskjuta erforder liga utgifter för 

ändring af tre <l:e kl. pansarbåtar, innan derför beviljadt an

sl ag blifvor tillgängligt. 

Ett exemplar af s tatsbiendorn skall år ligen tilldelas amirali- 

tet~pa . .;tor~cx perlition o n i Car lskrona. 

Kaptonen C. G. Flach erhåller tillstånd att uthym en t ill honom 

upplå te n bo s täll s lägonh ot å Ske ppsb.olmon . 

Afskerl får meddelas :2:a Jd. sjömannen N:o 84l A. H. Sandberg. 

För värnpligtons full;\ömnde får tiden rör antagande af elever 

navigatio nsafdolningnn vid navigationss kolorna i Stockholru, 

Göteborg, ~Ialmö oeh Strömstad uts träclms till elen 10 näst

kommand e OktobOI'. 

Löjtnante n A. G. af Kloreker erhåller 100 kronor för utgifter 

oeh besviir vid utarbetandet af ny upplaga af undervisnings

boken: ,. Unrlorvi~ning för manskapet vid flottan, [[ , sjömansskap." 

.\[edgit'vcs att Jämpl.ig person nui. förordnas att tillsvidare och 

intill elen l Juli l SDD i egenskap a( extra ingeniör tjenst

göra vid rnariningeuiör~taten mot ett arvorle af :l,500 kronor 

för år t·äknaclt. 
Förot·dnas W . 'fh. Fal ck att uneler E. 'L'. Rääf på två månader 

beviljad tj enstlodighet uppehålla öfvorkommissariebefattningen 

Yirl flottan s pen sion skassa. 

Lotsl'nkan K. Ch. Norclling erhåller ett understöd af 200 kr. 

Öppet brer på afsked med pens ion för öfvercl irektören och 

ehofon föt' mariningeniörstaton m. m. G. 'vV. Svensson. 
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H. Lil!iPilöök att var;! direktör rid nw.rininge· l J. Fullmakt fiir H. 
niörstaton. 
Förordnande för dito ntt till sridare va ra öfrerdirektör och chef 
för. mariuingeuiör;;taten. 

" 

25. 

21 . 

Faststiillas ritningar till ett af stål byggdt öfning;;fartyg för skepps· 

gossm· bvarjemtc marinförvaltningen an befalles rttt ofördröj ligen 

vidtaga ;'\ tg~nler för byggande å flottan s varf i Carlshona. af ett 

d.vlikt fartyg i öfverens~timmel se mer! niimnda ritningar. 
Kaptenen friherre L. Akerhielm och underofficerskorpralen N:o 87 

~ansson erhålla for riidrlning af menniskolif merlaljen i gnld af 
D:e storleken med inskrift »för berömlig·a gcrningaP 

Metlgif1·es tryckning· af formuliirblankeiter oeh öfrig-a bilagor till 

utarbetad t f(in;lag till reglemente fiir ll otta11, del. ]l , sjötjenst

göringon. 
b'ynaktaree11hn K. 
kronor . 

J.:. Al\-nnrler erh ;l ller en nådegtifvn af femtio 

li'yrvaktaree11kan A. H. Granström erhåller en dito af 100 kr. 
Resolution ang. besviir i mål rörande Hpplåtande till plats för en 

lotsuppassningsstuga m. m. af ett jorclområde å skattelotslägenheten 

N:o l Inliingan i Blekinge liin. 
Förordnande fi.ir O. R Lundberg att varn direktör vid mnrin

ingeniörstatcn. 
Dito l ör dito a t t till sridare r n ra chef för ingoniiir<lr partementet 

vid !l ottans statJon i Sto\".kholm 
Fulltnakt för J. A. Engstr(irn att var;• ingeniör vid marininge: 
ni örs ta ten. 

Fullmakt för J. ]':, . \\'. Liljer1vist att nua lotslöjtnant inom Srmds· 

vall s lots tördelning. 
iliedgit"vcs ;ttt ansökning-nr om intriirle 1•id Hottan s s keppsgossekår 

må fortfarande af vctlerbömnde statiunsbefitlhafvare mottag;Ls 

och antagning af sö kande ske uneler tiden till oeh med den 

30 niistkommanrle September, äfveusom <1tt, i den mån vakanserna 

vidkåren icke kHnna f.vlla s :JJed siib ntle, h vilka uppnått rlen genom 

nådiga brefyet den 12 Oktober 1894 fureskrifna lägsta inträdes· 

tlldern, till skeppsg:ossar må antagas sökande, lwilka iiro födda 

1883 och uppnått erforderlig hoppsntvecl<ling. 
]:;'örre flaggunderofficeren W. Rylander erhåller guldmedalj af 5:e 

storleken for nit oeh redlighet i rikets tjenst. 
Föreakrifves att vid nu förest~encle antagningstillfälle af skepps· 

goss~r må vid Carls h ona station antag·as l 00 s~mt Y id Stoekholms 

station 7ö gossar. 

Sept. 

K. Er. us. -· xm. 

2. Öppet bref på afskocl för kaptenen i kongl. flottan s r eserv 

friherre C. O. S. Posse. 
Fullmakt för friherre E. G. C. Sparre att vara Jot;;;kapten orh 

chef föt' NoLTk0ping lotsförcle lning. 
Afsked får moclrlolas 2:a kl. ~jömannen N:o 815 Nils S ig fricl 

Dahlgren. 
Meddelas tillstånd för amerilmnske modborgaren J. Nylan<lor 

att vinna inträde såsom oloy i maskinistkl assen vid Stoc kholm s 

n avi gation;;;~kola .. 
Fyringoniörsonkan lcla Santloll , född Hagström, erhåller en mi

degåfva a f :300 kronor. 
:V!äster lotson kan B. S . Kri st iansdotter crhidle t' en ll:o af FiO 
kronor. 

9. En nJ'byggnad afsedel att inrymma arti lleri· och torpedverk· 

städer, gcviirstörråd, tjcnstcrnm m. m. får uppföras å Skop ps

hol msYarfvcts om rår! e mot en kostnad af I 01,700 !z ron or. 
Förordnande för B. S. Ostrand att uppehålla lotskap ten s- och 

chefsbefattningen i Luleå unrlor lotskaptonen R Uln or bovil,iacl 

e tt års tjonst lcclighet. 
:\ledgifvcs att till mask ini stunderofficer en af 2:a graden O. \" 

Anidsson må, under kommendering till W. Lindbergs verkstad, 

utgå ><iir,;ki lrlt arvocle med 50 kr. i m å naclcn . 
Förre oldaren .J. E. F.ricks,on erhåller ett understöd af trc

humlm kronor. 
Föne uppsyningsmann on vid Mälarchusm rs lifräddnin:;rsstat.ion 

:\I. Österlund erhåller ett d:o ~~ tvåhundra luonor. 
2L ~Iajoren i a rmen F. A. Ekdahl förordna s att vara biträdand e 

Jiimrc i matematik vid ~jök ri g~skolan . 

2:3. Angåondo reglementariska bcstän11nolsor rörande sjön1anskåeen. 
Fur tryckning; af on del nnclorvi snin g~böcker m. m. anv isas 

4,40!) kr. 25 öre. 
Antages ett af Motala verkstads nya akt iebolag och Lin rlhol · 

mens Yorkstaels nya aktiebolag gem ensamt a fgifvet anbncl å 

l cveran~ af on l :a kl. pansarbåt för en kostnad af J .!HO, lOU 

kronor. 
~Ioclglfvcs att af 1809 ::n·s anslag t ill röksvagt kru t 70 ,7fi0 
kronor, m å inn eva rand e år förskjutas till belopp af 10,000 Ju . 

l ,öj tnanton O. L;ybcck får bibe hål la dagarlöning oc!t inq vartc· 

ringsbi1lrag under den tid, han iclk at ~t. nil ic r för vinnande af 

inträde i k1·ig~högskolan. 
\'aktm ästaren vicl flot tans station s i Carl skrona räkenskaps· 

kontor S. Nilsf'on får å allmänna indragnin gss taton uppbära 

pension till s{L stort belopp, att rlet~amma jcmte rlon hon om 

til lkommande pension från flottan s pens ion skassa mots\'arar 

sex llundra kronor , elle r fyra hundra kl'onor. 
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Sept. 2~. Mästerlotsenkan J. Bäckström erhåller unelerstöd af 100 kronor. 

Okt. 

Meclgi fve3 att utöfver be~tämclt antal af 12, ytterligare två ka

detter få antagas vid sjökrigsskolan innevarande år. 

30. 'l'vå extra lärare få anställas vid navi gationss kolan i Göteborg. 

Slwrstensfejarcn C. F. Jon sson erhåller HO kronor i &rsättninp; 

för en uneler sotningsarbete förlorad båt. 

Två officerare viel armen flf und erlöjtnants gi'ad få anställas 

till tjenstgöring vid CarlsJuona artillerikår uneler tiden l Okto

ber 1898 - 15 :\[aj 1899. 
Löjtnanten O. J~ybeelc fåt' ftyttningshj e lp mod 120 kronor. 

Medelclas tillst-ilnd. för clelaren K. G. A. Rising att vinna in

träde såsom elev i mask ini stk lassen vid navigationsskola. 

Ett belopp af 1,7G5 kronor från invalidhusfonden få!' utd ela s 

bland personer, som tillhört flottan s J;:årer. 

,, Förordnande för J. A. F. Grahm att vara lärare i vapenläm 

vid >:jökrigsskolan. 
Fil. kanelidaten P. A. Fogelborg förordnas att vara vikario

rande lärare i mollersmålet vid sjökt'igsskolans tre lägsta Idas

ser under lektorn C. N. Holmgren för liisårct 1808-1R9!) be· 

vi ljacl tjenstleclighet. 
4. Förordnande för G. M. E. stangenberg att va1'a fartygsinten

dent å korvetten li'rej({,. 
7. B'nllmagt för J. C. E. Cl1risterson att vara virc amii'al vill 

kong!. flot tan. 
Öppet brcf på afsked för vice amiralen m. m .. J. C. K Ch r i· 

s torson. 
Ptlllmagter för C. O. Olsen och O. J~ indbom att vara komm en

dörer vid kong!. flottan. 
Dito för Gerh. Dyrssen och C. A. P. P:n RoscnsYärd att vam 

kommendörkaptener af l:a graden vie! dito. 
Fullmagt för P. J. Dahlgren att vara kommendörkapton af 2:a 

grailen vid dito. 
Dito för I. Nordenfelt att vara kapten vid dito. 

Dito för A. G. J'ohansson att vara löjtnant vie! dito. 

Resolution å lön för A. F. Hj. Klintberg, C. G. W. Brctzncr, 

W. E. Elers, vV. Dyrsscn, H. A. 'l'hurclin, J. A. F. Grabm och 

W. Gibson. 
1\ledgifvcs att 1899 års amlag, 40,000 kronor till förrådshns 

för fasta minförsvaret och inredning af förråd för torpedor i 

Carlskrona må redan innevaranlle år sUillas t ill varf~chcfens 

derstädes förfogande. 
Förordnas att mists ignalering vid postångfartygs ankomst frän 

Sassnitz till Trelle borg skall ega rnm medelst aflossande a f 

ett kanonskott bYar tredje minut räknaclt ifrån 't• timme före 

ångfartygs väntade ankomst, samt att för ändamålet skall an· 

Okt. 
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sl,affas en bakladdningskanon, som !lppställcs invid vinkeln å 

Östra hamnat'mon i 'l'rcllcborg. 
7. Förordnande för vV. 'l'h. Flack att nndor öfverkommissarien 

K 'l'. Riiiif beviljad ledigbot uppehålla öfvcrlwmmissariebefatt

n i n gen vi el flottans pensionR kassa. 
Kommendörkaptenen af 2:a graden grcfvc H. D. M. Hami lton 

får 11yttningsbiclrag med 350 kronor. 
.Kaptenen O. U. Y. H. Broman erhåller dito med 280 kronor. 

Fynnästarccnkan L . Barkman får ett n n derstöd af 200 kr. 

J.cl. Fastställc; stat för lotsstyrelscn. 
Förordnande för A. V. E. Dalman att tillsvidare vara chef för 

lotsafdelningen i lobstyrelsen . 
'J'vå extra lärare få anställas vill navigationsskolan i stockhol m. 

Et'siittning för mi;tad daglön får utgå till skarlade daglönaren 

vid flottans varf i Carlskrona N:o 35 Ccclcrqvist under vistelse 

{t stationens sjukhus. 
l\Iästerlotsenkan C. J. Brandt erhåller en nådegåfva af 100 

kronor. 
Medelclas tillståucl för kaptenen G. Liepe att få t il lsvidare bebo 

vorkstadsförcstånclarens bostad å Skeppsholmcn. 

l•'ö rorclnas extra ingeniören vid mariningeniörsstatcn A. M. A. 
von Eclwrmann att tillsvidare uneler elen tid ingeniören O. R. 
Lundberg är elirektör derstäclcs, vara ingeniör vid samma stat; 

förordnas extra ingeniören vid staten K. E. Rundgren att un

der den tid, in geniören clerstädes, grefvc E. H. A. Mörner uppe

håller ilirektören vid samma stat J . '1' . Pihlgrens befattning, 

hestrida Mörners ingeniörstjcnst; föreskrifvcs att uneler samma 

ticl extra ingeniörcn vid staten G. R. 'l'crnberg samt t ill förord

nade extra ingcniörcrna H. J. Nilsson och S. Pauli ega upp

bära 'l'crnberg R1mdgrcns extra ingeniörsarvocle, Nilsson Tern

bergs extra ingenlärsarvode ooh Pau\i ett ]l~cl i gt extra inge

n iörsarvod e. 
:\ledde! as tillstån il att under innevarande å r utlägga en Lyths 

lysboj å platsen för elen nuvarande pricken vi\1 Ystads rcfs 

syd vestm ända. 
Fastställes fördelning emellan lärarue vid sjökrigsskolan af 

terminsargifterna vid skolan. 
En ingcniör vill mariningoniörsstaten får beordras afresa ti ll 

utlandet för att studera sådana typer af \'Örångpannor, som 

kunna Himpa sig för en till byggnad anbefald pansarbåt. 

l•'örordnas ingeniören vid mariningeniörsstaten A. M. A. von 

Eckermann att tillsvidare uppehålla vcrkstaclsförestånclarcbe· 

fattning en vid flottans station i Storkholm. 
Resolution å tillstånd för ynglingen A. Strindberg att år 1899 

aflägga examen för inträde vid sjökrigsskolan. 
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14 . Dito i\ dito för ynglingen K P'lyg-nre att iir J~()D al1ii~nm dito 
för dito vicl dito. 

:!8. En extra lärare får anställas Yitl navigation3:;kolan i :\lalmli. 
Flyttningsbidrag med tio proc0nt af inneharvande fasta lön f{u· 
tilldelas kommendÖI'kaptenen af 1:a gl'adcn E. C. Hru:;ewitz, 
kaptenen C. C. l~ngs h·öm, liijlnantcrni1 A. :Vfc·istci', 'l'. A. Nissen 
och B. Holmgren sa mt unrlerlöjtnanterna U. O. Lindstriim oeh 
,J. B. Eklund. 

4. Förre roddaren vill :V!älarchuscns lifrätlrlnings~tation S. Olsson 
crhåll8l' ett unrlcr~töcl af JOO luonor. 
Enl;an F. Nordblom erhåller dito af JOO kl'onor. 
Pörre kronolotsen E. Brsson erhållei' rlito af 80 krvnor. 
Pension får u tgå t ill förre båtsmannen U. Holgesson Qvic.k. 
~Ieddelas till stånd för extra lotsen K. J. Öqvist att v inna in 
träde såsom elev i styrman sklassen vid navigationss kolan i 
Hornösan d. 

7. Fullmagter för A. B. 'l'yden, A. Th. Blom , C. A. G. Branner
hjelm, G. J, . Bl'orlin, l•'. C. Grumme, C. R A. Gnstaf8son, C. J. 
:VIalmgren, J. S. Svinhnfvucl och J. E. G. Carlsson att vara un
dcrlöj tnanter vid kong l. flottan. 
Fullmagt för J. B. Bohm att vara lotslöjtnaut i Kalmar lots
fördelning. 

11. Pör fortsättande af rlcn kurs i r yska språlwt, som under förc
gående år pitgått med oftlcerarc, tjenstgöeandc i flottan s s tab, 
anvisas 900 kronor. 
'l'vå extra kockar få förhyras vid flottan s station i Sto~kholm. 
Antages af aktiebolagot Bofors-Gullsp{tng gjunla anbud å 
leverans af sex stycken mantlade 15 cm. snabbskjutande kano
ner, afsedela för användning af kardus utan hylsa, jemtc lavet
tage och skyddssktirm, hvarjcmte antages samma bolags anbutl 
rörande två 21 cm. kanoner i stållconstruktion, allt att använ
das för elen l:a kl. pansarbåt, hvartill ritning blifvit ilen G 
November 1807 i nåder faststälcl. 
Plyttningsbidrag, me il 10 proc.ent af innehafvm.cle fasta lön, 
får utgå till kaptenen friherre A. 'l' . C. Gyllenlnook, löjtnan· 
tern a D. A. Kraft, H. K Rydström, 5. Hägg, B. J. Dahl, J. l\ f. 
Bolinder, H. J . :\1. 'l'ollsten, K. Wester, E. E. Wablbel'g, grcfvc 
R. Cronsteclt, grcfvc C. G. A. Lcwcnhaupt, A. r,. Holmen och 
friherre L. K. von Stcrlingk samt under.löjtnantcn O. H. von 
Fieandt. 
Pension får utgå till af~kcdade båtsmtinnon l\':o 27± J. A. 
Olausson Wallin och N:o 55 S. C. Johan sson Appcl. 
Lotsförmanscnkan S. Ronvik erhåller ett unelerstöd af 100 
kronor. 

.\To v. 
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11. Pension får utgå till af~kecladn båt~mannen N:o 28 A. J. Jo
hansson Hjcrpe. 

18. Vnllmagt för A. L. B. Belfragc att vara unelerlöjtnant i kong!. 
flottans resen·. 
Förordnas att uneler niist.kommande år i station sbcfälhafvarcns 
1·irl ftottan s station i Carlsla·ona expedition ett biträde må af 
stationsbefälhafvat'c n anställas mot ett arvode af högst 1,500 
kronor om året. 
1\lcclgifves att den ingcniöt' eller extra ingcniör vill mai'iningo
niörsstatcn , som anviindcs att biträrla vid öfvel'vakandet af ar
betena å torpedkryssarna Clas Uggln och P;n'lnnder, mii för 
Il etta uppdrag uppbära ett extra arvode af 75 !;:ron or i månaden . 
~Icd anledning af chefsångfartygets inom Sundsvalls lotsför
delning hä<lancftc>r under vintrarnc uppläggamlc i Gcfte i stäl
let för Sundsvall tilldelas fartygets maskinist, som är skyldig 
att utöfva tillsyn öfver fartyget äfven då detsamma är upplagdt, 
bidrag för kostnaclet·na för flyttning från Sundsvall till Gefte 
mefl 130 kronor. 
Löjtnanten O. Lybcck får tillgodonjuta inqvarteringsbidrag un
der kurs virl krigshögskolan. 
1\Iedgifves sådan ändring i gällande lotstaxa att lotstaxan N:o 
3 må tillsvidare användas vid Helsingborgs lotsplats i stället 
för lotstaxan N:o 2. 
Guldmedalj af 5:e s tol'leken med inskrift "för nit och redlighet 
i rikets tjenst" tillclelas en llVar af fyrmästarne C. L. T. Ström· 
bäc.k, C. J. Pettersson, l\1. Hansson och S. P. Pihl samt öfver
lotscn af 2:a graden C. H. Asplund; s ilfvermedalj af S:o stor
lel{en med samma inskrift tilldelas en !war af mästcl'lotsarnc 
G. E. Sjöblom, A. Jönsson, ,f. Gustafsson oc.h L. Johannesson. 

25. Rörande anbud å bepansringsmateriel för panS <l l'båten Dristig
heten ai;tag·es del s clet anbud som af aktiebolaget Bofors-Gull
spång af g i f vits å sådan materiel för pansal'båtens kasematt 
och skylldsplåt för manövertorn rlel s tlet af La compagnie_des 
Hauts Foumeaux Forges et Arierios de la marine et des eho
mins dc for i S<tint Ch!tmoml gjorda anbudet å pansaret till 
fartygets kan ontorn, ~åviil fasta som rörliga, jcmtc manöver
torn äfvensom citadellpansar, allt för en ungefärlig kostnads
beräkning af 1,090,037 kronor. 
:\ledflclas tillstånd för Rjömanncn K. H. stabre att vinna in· 
träde såsom elev vid navigationsskolan i Strömstad. 
Ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms cnka Anna Holm 
erhåller ett unelerstöd af 400 kronor. 
Mästerlotsenkan E. Sandoll erhåller ett clito af 100 kronor. 
Fullmagt för E. A. Collen att vara bataljonspredikant vid ami
ralitetsförsamlingen i Carlskrona. 
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~5. Såsom ersättning till personer, som biträdt virl elrlsläc'ming 
i Bläckhalls ledfyr. får utgå ett bolopp af 3G kr. 
1\!edgifves viss ändring i besttimnwlsorna t·örande mätning af 
fartyg för fat't g;onom Suezkanalen. 
Kungörelse angående ändrad lydelse af § 8 i sty l"clsr\!ls för 
Abraham Rydbergs stiftelse reglemente. 

G. Bsviljas afskod merl pension för byråchefen i lotsstyrol~en 
m. m. A. V. Fcychting. 

" 
u. 

Utnämnas och förordnas reservofficersaspiranterna L. P. Borg
man, A. W. JohanssotJ, J. E. T. Österberg. C. E. J. Ericsson, 
t:. P. Ulriksscn, friherre J. 'r. O. 'l'hott. C. D. H Andersson. 
'l'. Meyer och A. G. Nilsson till rosorvunderlöjtnantor i flottan, 
hvarjcmtc Kong!. :VIaj:t dels förklarar Ericksson och Andersson 
berättigade att, derest de fullgöra den tjenst.göringsskyldighot, 
som nu eller fmmdolcs kan för reservofficerare varda stail
gad, ofter uppnådda femtiofem års ålder under deras äter
ståonde lifstirl åtnjuta en årlig pension af 300 kronor, del:; 
ock anbefalles marinförvaltningen att för Bergman, Johansson, 
Österberg, Ulrikscn, 'rhott, :Meyer och Nilsson, verkstäLla in
siittning i ränte- och kapitalförsäkringsanstalt för bcrcclamlo af 
lifränta eller kapital jamlikt bestämmelsema i nårl. kungörelsen 
angåonde utbildande af reservbefäl för flottan elen 13 Juli 1887. 
Pörorrlnas t . f. extra ingcniören vid mariningeniörsstatcn H. J. 
Nilsson att tillsvidare och mod sex månatlers uppsägning vara 
extra ingeniör vid samma stat mot åtnjutande af l stat upp· 
förd aflöning af 2,500 kronol'. 
Gjord framställning om uppmuddring af inseglingsränna till 
Skanörs hamn och reparation af den vid inloppet till hamnen 
befintliga strömledaren kan icke, då medel llertill oj finnes att 
tillgå, till någon Kong!. 1\laj:ts åtgärd föranleda. 
Af samma orsak kan on af stadsfullmäktige i L'mcå gjonl 
ansökning om utprickuing af ny farlod till starlons hamn ej 
föranietJa ti ll någon åtgänl. 
Meclgifves vakanssiittning af roten N:o 5G v i<l Roslags ±:c båts
manskompani, oaktarlt anmälan om rotens vakanssättnlno· iekc 
skett inom föreskrifvon· tid. o 

Mästerlotsenkan A. Bet'mltsdotter et'hållcr en nådcgåfva af 100 
kronor. 
Ti'öJ;klaras att det kommendören vid kong!. flottan m. m. A. A. 
L. Palamlet' den 14 ;vraj 1807 meddelade uppdrag att från oeh 
mod den l rlerpå följande Oktober tillsvidare vara varfschef 
vid flottans station l Carlskrona skall med utgången af näst
instundande Mars månad upphöra, och anbefalles marinförvalt
ningon att_, j emlikt gällande föreskrift, inkomma med förslag 
till ifrågavarande varfschefsembetes återbesättande. 

. l 
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9. Utnämnes och förorrlnas till unelerlöjtnant vid Carlskrona ar
tillerikår utexaminerade styckjunkaren l kåren E. N. LarsC.n. 
Fastställos stater för förcl&lning af 1899 års anslag till flottans 
·nybyggnarl oc.h underhåll m. m. 
Fastställes stat för sjömctnskåren för 1890. 
A n befalles marin förvaltningen ej mindre att gå i författning 
om kanonbåten Gzmhilds förändrancie till handminefartyg i 
enl ighet med derför uppgjordt förslag samt att don til~ lG,OOO 
hronor beräknade kostnaden härför bestrides af det belopp som 
ämm återstode oanvändt af JSOG års extra anslag till fasta 
min försvaret, än äfven att vidtaga nödiga åtgärder för torpc<l
öfningsfart,vget Hans inredande ånyo till verkstarlsfartyg. 
Fastställas stater föl' lotsstyl'elsen för år l8Dfl. 
Di to el i to för sji:ikarteverkct.. 
Förordnas om ändrad lydelse af §§ 133 och J 85 samt 154mom. 
l pnnk.ten n) af reglementet för flottan, 1:a delen, samt af bi
lagan l O t i il samma reglamen tsclel. 
Förordnas att, utan hinder af hvad i § 122 moru. l och 2 i 
r<>glcmentet för flottan, l:a delen, finnes föreskrifvot, ersättning 
för tjcnstgöring vid flottans varf å söeknedag, utöfvcr don 
efter en beräknad arbetstid af 60 timmar i vec.kan faststäida 
dagliga arbetstiden, skal l utgå för h varje timme t1ll daglönare, 
som åtnjuter daglön allenast för arbetsdag, med "/, 0 af dag
lönen och till masldnistuncleroftlcE'rare och qvartersmän samt 
manskap af sjömanskåren under varfsarbete, med lika andel 
af enligt sistnämnda mom. såsom daglön berälmadt belopp. 
För upptäckande af ett grund beläget i öppna hafvot utanför 
kusten vid G;,arp med G,s meter vatten vid Lat. 62° 2' 18" N. 
TJong. 17° 33· .18 .. 0., erhåller fiskaren E. P. Åström en belö~ 
ning af 25 kronor. 

2:2. Föreskrifvos om ·an~tåml tillsvidare mrd uppförande af den i 
nåd. bref den 9 sistl. September omförmälda nybyggnad å 
Si,eppsholmsvarfvets område för arti lleridepartementets behof. 
'lfeclrlolas tillstånd för sjömannen G. J. Lanriskörn att vinna 
inträde såsom elev vid navigationsskolan i Visby. 
Fnllmald för J. G. V. KinaHelor att vara kamrerare hos lots
styrelsen. 
Moclgifvos att en af kommendörkaptenen af 2:a gr. vid kong!. 
ftottan W. DyrsRen utarbeta<l läro;:;ok i sjöartiller i må tryckas 
i 500 exemplar. 
Bifalles gjord framställning clerom att beklädnads och säng
servisstaten för flottuns beväring må ökas mod två par h vita kal
songer af bonmilsväL 
3:e kl. sjömannen vid 2:a matroskompaniets värfvarle stam N:o 
701 J. E. Andersson får meddelas sökt af:::ked. 
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Dec. 22. Förordnas att till do af Kongl. Maj:t den 23 November 1894 
faststäida bestämmolser för manskapets vitl Carlskl·ona artil· 
lerikår anställning, tjenstgöriug ooh aflöning skall fogas ett 
nytt moment af följande lydelse: "14. Sjnkvårrlare eller l:a 
kl. artillerist som ådagalägger ett så opålitligt uppförande, att 
han af kårohefen icke anses lämplig att förrätta mot befatt
ningen svarande tjenst, förverkar det med befattningen före
nade arvode. 

Deo. 22. Ang. vissa ändringar i tjcnstgöringsreglementet föL' lotsverht· 
Flaggunderofficeren S. A. Pettersson erhåller gnldmedaij aJ 
5:e storleken för nit O('h redlighet i rikets tjonst. 
]<~n af e. o. kammarskt•ifva.ro vid flottans station i Stoekholm 
gjord ansökan om förhöjwng i vikariatsersättning under föl'
ordnande å ordinarie tjenst fömnleder icke till någon Kongl. 
:\Iaj:ts åtgärd. 
Ang. befordringar inom mariningeniörsstaten. 

30. Den kronan förbehållna rätt till uppsigt och kontroll öfvm· vat
tenledningens i Car lskrona drift och underhåll skall utöfvas af 
varfschefen vitl flottans statio::~ de!'städes genom ingcniut'Lle 
partomontet o oh moddelas föreskl-i ftcr a ng. el on nppsigt 
och kontroll, hvilken kronan egor ntöfva i berörtla afseenclo, 
sed<~nöfverlåtelse i Carlskrona stad af vattenle>dningon ogtrum. 
Gjord framställning om utbetalning af dagatlöning till tv(t il: 
vicl Carlskrona artillerikår tjenstgör,,Jlrle unelerlöjtnanter af 
armen vinnor !Cl;:e bifall. 
~Iedg,fves at.t vicl beräkning jemlikt § 114 mon1. l i reglemen
tet för flottan , l :a delen, af sjöaftöning för det manskap af sjö
manskåren, som tjenstgör i stationernas ~jöreserver, bil. l:l i 
r0glomentet för rtottan, 2:a delen, må för ticlen från od1 med 
den l si~tl. Oktober tillämpas. 
Proposition sktdl aflåt:ls till riksdagen om ponoion till lek· 
tom vid sjökrigsskolan J, F. Lagerluncl. 
D:o d:o till tl:o om ll:o till vaktmästaren vid c;amma sko la 
G. PettE'rsson. 
Åtskill iga flaggunderofficerares nnsökan om lönoförhöjning fiit'
anleder icke till någon ·ätgiircl. 
Unelerstöd fr{tn inl'a.liclhusfondcn får utgå mml 3,970 ki'OllOl'. 

Gratifikationer till belopp af 10 kronor föt' hvard era fä 11tgå till 
underhållstagarr af flottans gemenskap, hl'ilka år 1898 up pnått 
70 t\ 1' . 




