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Officiela underrättelser. 
Uttlrag af Generaloriler år 1892. 

,Januari S. lugfartygct Va //;yria.n odt kanonbilten C/1mhlld skula afrustas och 
uppläggas. 

,, 

, 

11. Kanonbåten Si.r; rid och ;)ngfartyget Kare skola a.frustas ueh upp
HiggaR. 
Chefsfartyget Dro/1 skall r;·,rliiggas un\ler reparation. 

l.J . Förnyade fonnuliir t ill fö rslag liJ\er personal en, som det åliggn 
i:ltationsbefiilhafrarc rwh Knmmen\lant att afgifva. sko];t t illsridare 
an vii mlas. 
Bifall till Löjtn11nten U. H. T,itlbeck8 underdåniga anhållan om 3 
månadors utrikes tjen. t lodighet. 

18. Antagning af manskap till sjlimanskån'ns v~ rfv;Hlr stau1 ska ll in
nevaramlc ä r vcrkstii lin s "J' t vii kommissioner, en för hv11nlera sta
tionen; och iir" hll •wdfii i'<IIH ir och ledamöter i rlessa kommissioner 
tiironlnade: 

i Crwls!.TOit(( stal irm;; kf! ii/III is s io11: 

On! förande: Komm~'lHllirkaptcnrn n f l :a g r. A. Jo:. R. L\trlheinJ-tiyl
Jensköltl ; 
Ledamöter: Kaptenen C. L. A. Mnnthe •wh Bata!Jonsläb.rcn U. 'L 
Modigh: 

·i 8/oc/Jw/m.• slrr/ ioil8 ko iii 111 is.oion: 
Ordförande: Kommondi>rk<~ptcnen M' :!:n gr. C. (i . W. l:lrctmer: 
Ledamöter: Kapt81Wil 1-f. U. Lngcreranh neh Regementsläkaren J 
"r· ron Döhrln. 
Kanonbåten Al(lu'trl ,;k;ill 11ppliigg;l f< . 
Skeppsgosscbriggarno S!.- imcr rwh Snappopp skoh förlilggas umlcr 
n·paration. 

2l. Bif~U till .Kummcn\liirk<lpt••IJen af l:a gr. A. l'. Lilliohiiöh under
<lånig<t anhållan <•111 ;J ,·rek• ,rs tjtmstlcdighet. 
KumliiCIHliirl"l!Jtcnon af 2:a gr. O. Lindhum tikall 1111\lcr Kummcn
diirka.ptenen Lillichiiöks tJcnstlotlighct tjcnstglira som chef för Kong l. 
gjiiförsYars•lepartentclltub; hommandoexpecliti•m. 

n . Fyra. st. 12-cm. b11oncr l\f:Sl t illhörande k•Jrvetten Haltlers lw
~tyckning fil, jcmtc ti ll dem hiiran<le htl'cttagc M/Su, tillsvidare an
viimlas å korl'cttcn X orrköpin!J umler expeditioner merl dctt;t !;Jr
tyg. 
Kaptenen C. lt'. Askor skall J'riln l Maj 189::! tjenstgöra som karlctt
offiecr vid Kongl. sjökrigsskolan i stället för Kaptenen D. TT. W. 
Vnder, som n1erl niilnnda da g- atgii r fdn R~gila hefattnin~. 



, 

(~. o. fl2. - ll 

J anu ;Hi 26. ltJRtrnh-ti l'ln för kommis~ionOI'!l[l 1\jr antngning af ma.ns kap till ;;jö
nJanslårcns r ii rfrad.-· stnm. 

30. 

Order för dtcfL•n på kanonh;[tcn .'io·,tsl.·."uul att under pä···;len•le 
:;illtiskc, fö ru tont :\[arstrand s;1sum hufn tdstati11tl. ilfren hafnt" Lyse
kil som station. 
Kaptenen C. F. Askcr pla t·cnv> fr~n l OktulJcr 18\l~ p;\ i:ltnl'klwlms 
stati con. 
J•: x.tra Ingt:i!!uron T. \L Xystl'dt pLt c·.cra ,- l'ran dt'll 1 April. 18\!:! p<'l 
Ca rhkr,!Ja station. 
Kaptenen T. C. A. Sa m1strum skall 1netl utgången ar instul1llande 
:\Iars m;1 nad fn1ntrii•la sin lwfattnin!.!· ""m ;Hljutnnt hos Stati on ~he-
fiilhaf,·aren i Stoekholm. . 

l. Bifall till Kaptenen E. Ros••nh!atls ttnd!'nh1niga ansö kan 0111 sex ntii
naders 111- 1>l'h utrilws tjcnstlcdight>t !< .,r !tebans vårdande. 

J. .Flottan. tilldelade riimpligtig·c skola , lur ntt utHicrgi't JO 1lagars 
,fntng. mrycka •len 20 in~btllfhtnt!t• Augusti udt utiTeka den 31) 
1krpå följande SC'pternbcr. - · 

,, Kommc'rtdörkaptctwnw. A. E. R. Carlheim-<fyll cnskijld och C. U. 
-W. Bretw er skula af l'ederbörandl' sta tionshefä!h<Jfvarc inkallas till 
tjenstgöring moll anledning ar tlom tillkommantir uliovan•len i 8"'811-
k [' l"' 'l . "" ,., s ap a on •oran< c 1 antagningskonmtissionerna. 

8. ~fo•l anledning af att kompani L"hd'ernas antal på Luiskrona sta
tion skall ökas, skola tre kompanichefer, som för nän ·ar<l!Hie hal\·a 
två kompanier, frJnträrla befattningen: såsom ehcf för 2:a matros
kompaniet: Kommrm!Urka.ptenen a r :2:;t gr. R V. C. \'on Miihlcn
fols; såsom clwf för 4:o matroskornpaniet: K<~ptcn on G. A. O . . Molin 
och såsom chef för 6:e matroskompa.niet: Kaptenen O. Pctters.:·.n 
r:~ ·h skola såsom ehefer för dessa kompanier ti!lsvicla.rc tjcnstgöra: 
!or 2:a matroskompaniet Kaptenen C. A. L. Ghristcnson: lur ·Le 
matroskornpanict: Kaptenen A. U. i\I. I'On Sl'houltt. oeh fijr G:c Illa
t roskompaniet : Kaptenen . C. J,. A. Munthe. 

9. Rnstningsm·der för ?irets sjiimiitningsfa.rb·g: k<llllti!CrHleri nn· af 11 fti-
t·.eraro till sjlimiitningama. · · · "' 

lU. ~ns~ningsonlcr fu r en del af ;hets ii rnings- ol'h t ransportfartyg. 
Chrfo r oeh sc koniler )lit till rn;;tning anbefaltl a i jf'nin'-!'~- ul'h tr;l n-
s portfarty~. L 

Kommontlörkaptcnen al l:a gr. Prins Hernatlui te aftlclnill"Scher för 
skjntskole;J fdelningen. "' 
Kommendörkaptonen af l:a gr. friherre G. U. L. Palmstierna ;JfLlel
n,ing~r·h.er ~tir .skopps;;ossebrigganw ; Kummemliirkaptencn af :2:a g r. 
C.. E. Snath altlelnmgsehcf lur mincringsöfnin"<U'tW. 

11. J-'ijr kaLletternas urning j SuJHJertn<•·nill"' och 
0

hOJlSiittnitl"' ·lf "8-1'111 . l ' l) d . . o t-, b t v . . 
SJC lg~w~ ~ muta ~ kall on dylik mim1 M/83 ombunltagas å frc:.;attcn 
Vnnctrhs mstundallllc oxpeditiPn . 
Kommcn<Jijrk<l]Jtont• n. al :!·,,·t .~.· 1 •• \_ \ J l' 1 l k 11 " _ • . . •. . '· a an• t' r s :a , ;;a snnrt. 

Febr. lfi. 

18. 

2G. 

,, 

2\l. 

G. O. H:2. -- III 

liimpligen sko kan, t ill Chefen för sjiilti rsvrrrs-tlepartementet inkommn 
med fnll,;tiintligt fiirslng till l'lirn,Y<llk »i:> ig-nals.'·' lem och bktiska 
(;)rrskriftl'r sa mt cvolntionrr Jiir minldtar». 
T immerm;mSt iJlJlbi.,nli·n på l :a "d' :!:a kLbscns minhåtar skall ti lls 
vi Ll<trc han<lharvas af npphiinh<stynnnnncn i ,;tii llct för af upphiinls
maskinistcn. 
E IPv i nn<lerbefiilsskolans sji',J;aptC'nskla ss slwll jornviii knnna till-
tklas prcminm. 
Tillåtelsr fij r elwfcn, 8 offieNart' o<·.h 38 man af hrsiittningcn ;[ kor
,·cttt•n Freja Hn<ll' r cxpr•litionen IS!l0-1 8!11 att emottaga ol'h biira 
italienskt medaljer. 
Tider dJ eltcrcm:t ]'eL 1lc ti lll'll stni ng anlH'fald a iifningsfartygrn skola 
tng:t hpfattning mrd t!cssa fartygs 11tntsin ing s:unt då samm:l f:tr
iyg skola i11111iin stras. 
l<';l sbtii llclse af >H.I'glcnwntc r. ·,r sjiimansk:'trens skolor o('h prakti ska 
tilliintpningskHrscr , Skj Htsko!aH ». 
Ej birallC'n :msiika 11 om af, kc•l :,f l :a klass sjiinwnnrn vi• l :!:a Pi-
dare- o•·h han•ltl·n ksl;omp:miet n:o G Hjorth . 
Koomnwntli'ol'l;aptC'Jlrll af ~:a gr. O. Lindbom skall med 1'c]mt:Jri rnit
na rls utg:h1g- 11pphiira att tjrnstgi'ora i Sjiil'i 'orsl';t rs-<li·partcntC'I!tet 
Hllllrr Chrf,'n fö r Hottans stab. 
KommeiHliirkaptl'nen af :2:n gr. O. Lin<lbom sk:tll fr!ln l Mars till s
vi<larr \'Hr:l r.hPI' mr Sjöflj rsl'nrstlepartentC'!Itcts kommandocxpc<li iil!ll 
C'ftC'r K<•lnllH'lllli'o rkapt('nrn af l :n gr. A. l'. l.illi•·h i'ouk, !t nus tjl'nsl
g·iiring •ll'n•tii <lt'S skall l!Jljilli··r:t 1110\l inncv:mtntlt' J.'P hl'!l:tri m;\n;uls 
utgZlng·. 
Bir:tll till Kaptenen A. Ht•(·ns uHtlenlilniga anh:lllan om (j vcl'kors 
ntrikcs tjcnstlctliglwt för !tt·lsans v:lnlan ilc. 
l k ·kan•n1b}tar oeh st?l ngminbil t.ar ~om enligt Uc•u ('ral-Onlrr ~:n :i!! 
drn 10 sistli1lnc FebrHari hlil\it stiilrla t ill vedcrbiirande st:ttiuns
ht'fiilhafv;Jrrs fi'orfogau<lo för utfi'or:mt!r· af stil u gminciifning;~r U!Hlt•r 
April mJuatl 111J jcmviil HtlllC'l' uii st kntnm:mt!e M:tj nt i'm:td 1or samtn :.t 
i int!am~ l ar statiom;lJd'ii!ltafl'<ll'IIC tl i>l puncras: 2 !Jitriir!nnde inform:t
tionsnffi r·era re nd, under ofva nniimnde stä ngminöfni ngar vid Ca rls
kro)na stahl>n, kommendera > ;l lwnonl,åten Cwthild. 
Cllf'fr n ~ l;;lnoniJ;"tten 8rcus/;~unrl sl; all med kan\lnbi\ten utfl·,m rc
k~>g lt O~cring af kusten inom omn1tlrt 'Varbcrg- i:lv incsund fiir ll]>p

riiltatHlr ar signalstnt ionl'l': iii\C'nltodL'R sl;all fi'orsiik vrrkstiillas na't! 
Pil af Li'•jtnanten H. " '· M. Yon Krusensticrna konstruerad "l' l'" rnt 
fiir :~rs ti.in<l s,; i gn:tl<·ring : Llijtnant , .. Krusensticrna kt·mmi'IHlL•ras ut
i'ol\·,, r lw;;iittn ing;d isbn ~ Srcnskwwl [;·,r att stå t ill l'ltPfPn s rii rfo
g; ln <l<' f;·,r u1 .(o'or:11HII't :tf <o(\·;m niilll tHla uppdrag. 
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'.l'ill;'l.tt>lsc tur Kuntcramiralcn, Friherre F. W. von OtLcr att enwt

tag-a "ch l>iira riddarctc<"kn ct af rysk;t i:S:t Annm Onh•ns 1:a kla ss· 

Ytterligare föreskrifter !lir AntagT1ingskummissiunerna ang;lcndo all

tagning al" manskap till sjömanskåreil s värfvado stam. 

Knrvcttcn. Balllers O(·.h pansarbåten Jolm Eric:ssons il ngslupar m;l 

tilldela s skolfartyget Stodlwlm nuder skjntskolan s öfningar. 

Hautboistem a neh instrnktörorna fur hornb!Jsa rn c Yicl Stockholms 

stati,•n C. A. J3lomqvi st och L. J . W. l\Iclandcr m;l, R<lsll lll en upp

muntran f;ir deras lttnga, tJ·,;gna. och synnerligen vii] vitsoi:tlad c 

tjenstgöring, utniimnas t ill l<'laggunderolf"i ecran· öfvcr stat i ll ntta ll , 
utan lön. 

Bifall till \"mfsdwfcns i Stuckholm, Konnncmlliren vull Hcdenbcrg, 

lllldcrdåniga ansök<\n om tjPn stledighct under do tider af nu påg;l 

cndo Riksdag, som förhinder Jör honom eger rum att varfschofstj<' n
ston bestrida. 

1'aststiillelse af iindringnr oeh tilliigg till gC'nom General-Order X :n 

02 den ::l Mars 1800 fa ststiil<l «Skjutinstmktion fOr Flottan, J Ka
non och linlsprutH ». 

Kapten Gustaf' Dyrssens tjenstgi)ring ~om m;lrinattadl (· vid Kongl. 

1\bj:ts BcskiC'kning i S:t Petersburg filr utstriic:ka s till den 20 inne
varande !\fars. 

Officerare oeh nwnskap å Korvetten Frr;.ict lUlller dess expedition 

1800- 1891, h vilka. tillrrkiints medaljer med anledn ing al' lennwdt 

bisUnd vid emigrant.l ngfmtygct l 'top/a~; lörul}<'kandu ,{ UiLraltars 

redd den l { :'lbrs 1891, tilliltas biira dessa medaljer till de ol ib 

uniform s<lriigterna Pfter <le föreskrifter, ln·ilb giilla filr biirnlHlc af 

utliind; kt unlensteekon, sum erhållits fur bcvi;;ta<lt fiiltblg. 

}'aststiill elsc af besiittnings]i stor for en del fcut_rg, oeh skola d('SSa 

far tygs chefer j cmtc <: cneralrapporten a(gi(\·a utlåtande ufver huru

vid;! nJgnn iinllring i IwsiittningRlisbm iir af hcho.fl·ct påkallad. 

Under cxpedi tiuncr in .s lundnndl' öotUJll a r skub bcsiittningslistorna ii 
en del fartyg iJkas wed offi ecrarc. 

Utöfvcr bcsiittningsli ;;ta n å lugemcnt• fartyget r1.j' Clwpman wHif'r 

mincringsöfningar skula. konnncndoras 7 offi cerare, skol;mlle s<hiil 

dessa offi cerare iif1·onsom dwf och sekond il lugcmentsfmtyget af 

Clwpmrm rloltagn uti dc fiirborcdanclo min cringsi) fningarna. 

Kaptenen Urrfvc H. R Hamilton skall vam chef på )ianonbå!cn 

Uun!tild undf' r <loss anbef"al<la ex pedition vid skju ts kolan i stililet 

t;; r Ka pt0nen A. Boc•n som fr,! n sa gr la. chefskap alg·;! r. 

Kanonl,.lten T'erdande sbll ru stas J;ir att undr r April oeh llfaj 

m;'ln;HIPr, i stiilkt f"iir kanonviiten Gn11!tild kunna anl'iiudas fi'cr uL
fi'cranck af sUin g· Jninc•i", fuing·ar vid staLinnen. 

l\Llrs l l. 
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, . . - tt"l' <..;aga att f"rån börj an af Juli kumw 
I> t · "'orrlcr fc•r: 1\.l•IIe c • ' · 1 · 1 
,u, nm,.,o . " ~ . \ eXlleditiun: Kanonhittarna )fsa O<" l 
t ., , omknn~ nl.ln<llrJ, . l 

n ga p.t : l ~t . K-r is l 3 G och l fii r att jcmtc ianon
_A.strid samt mm Ja amc • · · , ' • . . r· 

1
. 

1
. . 

. <.; • ·id Jihlcd<'S i b\i rpn ;d • 11 1• .tntJJ.t 
båta rn a l"crda 11 de och ' ' !JI ' " . . K" 1 '' t ll(ltild Fir 

• k . l' m'iJ!'l(ls exped itton; a neon ) .l en ' 
uigil pa om Ting . ' •• ' l ' l· · 

1
.
1 

nt"; p;1 Pm kring· ;; månaders 
,.tt i blirja n af .Tum manac :11111 • n' , 

eX]•Cd iti on. df' jl(,tf;ntyg fiir r,f\·an Rag-da 
Kanonbåten S rrllsl;., l!llll sb l! \;Ha 

minh;1tar. 

Chefer och sckconder pii f'arty~Pn: .. . . ('. M. InL,'<·lnwn: sr-
• .. _ t teJl '-irrrvt. Cll<'f. KnnHnendurl.ap trn ·~ 

p<l 1\onr . • " ,,l• · 

kon d, 1\npt.en W. D.)TSi'<' n: , . . ... . 
.. - " {) .. . Cl ef Kapt<'n N. (,. t>uncbblll\\, 

l'a Kan onhatr n t.sa · 
1 ' : . - C l A_ :\Iun thc : 

l 'å l(;Hwn bilten lrrn/andr: Chr!: Kapten ··. '· . - ;. Il "· . 
- .. l ·t . "l· Cl f Kapten H. (,. at t-it ' n. 

på ]\anonbatcn .r s , .,, · 
1
" • · . , ":\-ri· l '·l :• ,,("], 7 : 

• K b"t cJI "'""ll'hll/1(1 (H" h mmhabrna ' . ' , •. p·1 a nu n a ' ' · • · 
(:hr f Kaptt'nr n (;refr c C. A. Ehrensvifnl: . 

.. : o 1/f" J 'Il· Chrf K;tptcn P. J. Dalllg"ICIL 
ln K·wnubah •n .J 

11 1 
· - ' -

1 
1.- tt ,\ orr!.·ii-

. • . ]" · t f"r }'rro"lttPn l"ouadis fl("l R<>Hl' en 
BN;iittnmgs t,; .o rna 0 ·~· 

1 
o .. 

1 
•d 4 lH•rnl.J.I -

1".;'!/ skola uneler PX J'f'l litiuner inllt'Ynran< o ar ,. i>l« 111 < . 

sar~ för hnnt<lera fartyget. 
1 

'' Il 
';. von J{urn :-; undenl il niga ;-ltl ·la an (IHl 

Bifall till UmiPrWjtnnnt<•n ' .. l l 
"l t)· ,. n, tl edighc t fi'•r hl'l><liHi van <l! H l' . 

4 m:tnadcr.; in- lWh utn ;e;; , 1 ,],,,1,1. ·1ndPr f' XIll'-
.. /) eh I erdrniCf' , • 

1:;1 klm;sens li;monhclbmw ~ ' 0 ". 1 t"lll ·· ll 
.. t t (j l ,n!,•Jnn,l l f' \\1 I tur. l!\ l'-

ditinucr in stundan<k sumnwr, a s ;l IOilen 

" . n j Sl '"('] oeh beklino·. . . • 
r ;n Bh' • "' .~. l ."Jl.. ;; kc ,b cldhwa uti 1\\lt l'Yar<Ulfll' 
Cn<lt•n•llierr;tr<' (Wh lllillbh·lJ ' l l l ,,~ . . ::,. . . .. 

. ··r · . ·h llllt1(' 1"ll1~'' R !I lllll 0 .11. 

i\ r;; fiirLrredande minr m:gsu nlnt·ga!It~''ll •]<r af n~> <l r ll c r~ i\: ;;kj ,,rta ;d' 
. ... lt . l . }.n ·Jlpr~H'Illlt' ,l..., :-, d ( . . . 

)[nnn!orYa 1111 g t ' " . l j' t. .. ··tic-hel bl·~· fiir Rji"• llWI!~-
J;[.rft , ]l,·it nterl bli\ kr;lgr. ,,,.l -' JC n •p. ' ,, . . 

kåren. 1 f"t . f"' T'it t·Hl "Odkiml 
. t"ll 1.• ,1 Sj·;; ]d-j o·,: ;; kulan sk" a, r 0! •n • ' ,... 

A-·1Hr'lnter 1 n.J• Ilt"' . ~ " - .. · 
' ' 1 ·k .. ?1 korn'tt(• n ?l orr/;ojllllg . 

intriidesexmiH'H, em J;ll rlu .Jh k 
11 

. 
1 

. ~ .,f re,;cn·u1Hll'Tli'·jbwnt 
Tjenstr- och 1\IeriHiirteekmng '·a In cmn,L . . 

fl t .. IHW"Il. 
l•mcdf'lbart r <' r u nann ~". Ii . 1 . s :l f n•>en·nnderli'•jtnunt c·ftf'l" 
l'p]" '· ift till g"l' m'ralru\l;m sl, ,l lll P !ll\\ ,1 . ·\"'"t t dnefter li Yart 

l ': j"-]•t t·lll 1.n])r titi onskuro sn mt af rrscn ''J nan 
tYarJe a ' • • ' . .. . . 

" ' ]" , h·lll t1 llhor rr,;cncn. . . 
fem tf' ar sa il ll g"L ' r·· . . . ffiepr "ISllil":l\\tS uth1ldnntg· 

f ··.·· 1 .. l B "~st~inHnrber or ll'St1 I\ O ;, ,_ ~ .. . 

1\Ie(\ Ul <lJlU ,H C l ... t .. t f"or rCi'PJ"I'llllllri"lf'Jtll:lHt~ 
.. . t"\1 r ' ·c··,·lnll lPrl lo Jtnnn s.llll ' . (1eh utn tHlliHilg I L:-. t · 

rrp<'t.i tiunskur>er. 
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Kongl. ~;·,krigsskolan angäen•k f"astsbllrlse af modeller iL 1-ltortriL 

ja, Ylkskjnrta, Buss:nonger rwh Mössa snJnt pruf il tyg för Kungl. 

8jökrigssk0lans kadetter. 
»Förslag till best[inunclscr r.·,r ,;];.]utuf"ningn r virl Kungsholms fiist

ning• skall un1lcr innevarande :lr p:l fursök tillämpas: jcmv[il sl;nil 

sii oftn tillflillo durtill erbjuder s ig, ·Fö rslag t ill handledning vid 

skjutning med Jii><tnings- oeh positionsnrtillerirts rclnarle pjcsor" 

tillämpas. 
Till:itclsc llir undcrli"•jtnantcn i Kungl. Fluttan;; ltcscrv A. W·· 

Hoppcnrath att un1lcr tre år ingil i Congostatens tjenst i Afrib· 

Knpb'Jll'n X. ( '· 8JJJHI><triim ska ll me1l il< 'll 'l l J\lars fråntriida ><in 

J,cfattning· ~åsom Cl1ef tlir 2:a J<:Jdare- u<"h Han <ltverkskomp:lllid 

;;a mt fr:ln l April o<"h tills,·i1hrr t.i<'nstgiira silsom A<ljutant hos 

1-ltation.-;bt'f"tilha fl"an•JJ i åtor·kholm. 

H,·all\-cn ~:ris 1-l, 7:) or·h 7G :1 Kungoh<Jlms fii,,tning. belägna in· 

tiil uth ])('ltiifliga liir 1lermrande titndstatiun f;; r minpoRitionen, mii 

till fa,;bt nJiutors,·arct upphlta.-; cwh anses til lhura bindstatinnen å 
nii'imd:t fiistning. 

Faststiillels•• ar »'l' i ll ilgs ~:I l , till artiJ[,Jriexcn·i .. m•glem 'n te fur 

FJ,,ttam; fartyg af 1len S l\Inj 188:?. 

l'ansar!Jiit<'n 'l'hrm/ijJ/s ~ ngslup må an\·änil:ts Yitl :lrcts stilngminc
Ufningar. 
Af do (j ho m bl:lsarc från ilt.Jr;khnlms st:ttiun , som [iru kommentio · 

radc p:1 J.:on·ctten _\-orrköJ'in_q. mil lwnnlrn;; l undcroffkerskorporal. 

.En 111:111 ;d' ,·[irf;·adc stam men, tillhönuHle l'arbkruna station, hl'ilkcn 

l'llcr fttllg:junl utbil1lning permitterats ul'! t h1·ilkcn blit\it af ,;ta· 

tiunskrigsriitten i Carlio;krona :ldiinHl arreststraff 8btll , s:lsom nnnwr:t 

hnende i ötnrkholm, untlcrg:l niimntla bcstratt'ning vid Storkholmc> 

sta tion. 

Kapten en D. U. W . Lineler ,;b li frän oeh mc• l 1len 1 :e Maj Ol'h 

tillsl'itlare ,·ara dtef kor 2:ct Eld:~re- r•rh 1-IaJt<lhrrkskompaniot. 

Katlcttcr i 5:c och (i:e klasserna lll<t mrdrlcb,; kiinnc•l11m om sjclf

gåenrlc minors snnnuansilttning oth tilh·erknings<itt. 

KnptPncn H. G. J,agornantz sbll med den 3 l:o Mars frilntriid>t sin 

bl'fattning fi~f;Olll Chef för S:e MatroskuJJJ ]'anict samt fdn den l 

April neh tillsvida n• tjcnstgiira såsom iil<lstc instmktionsoffi -or i 

l'Xen·isskol:tn ,·id St<,ek!tolms ~tation. 

:.?:a klass 1ninbåtcn ,lgdn sbll rustas fur att utan minutradning 

'tiillas till Chefens lur skjutsk\l lan fcirfogandt'. 

KaptPnen H. U. af åiJI(·n skall fdn rl0n l :c April och tillsl'il\am 
,·ara Chef fiir S:c :ILtt r>~;;kompaniet. 

22* 
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l. Order för Chefen i\ Kanonbilten S~:cnsksund att afgit från Vest• 

kusten till Carlskrona. 
Antalet kompanikorporaler vid sjömanskårens kompanier skall från 

l J\Iaj 1892-1 Maj 1893 utgöra: vid Carlskrona station 40, ouh 

vid Stoekholms station 33. 

2. Bifall till Löjtnanten C. C. A. E'allenius ' underdåniga anhållan om 

in· och utrikes tjenstlcdighet från !) juni-lO Augusti. 

5. Kanonbilten Srensksund ska ll efter itterkomstcn till stationen för

liiggas i 2::t beredskap och afmönstras. 

Bifall till Kaptenen A. Be6ns nndcrdåniga :mhållan om 3 måna

rlCJ·s förllingrl utrikes tjenstledighct .. 

Bifall till Underlöjtnanten G. von Horns undcrrlånig:t anhållan om 

17 dagars furliingd utrikes tjcnstlcdighet till f(irnt bev iljad tjenst

lodighet i 4 m[wader. 

G. Sckonrlcn och :B'örvaltaren å fregatten Vanadis skola beordras in

ställa s ig i Carlskrona den 20 April for att verkställa fUrarbeten i 

oeh för trognttcns törcståenrlc expedition. 

7. Kaptenen D. U. W. Linder skall, med bibehållande af sin befatt

ning såsom Chefför 2:a Eldare- oeh Hnndtverkskompaniet, tjenstgöra 

såsom Extm kadettoffirer från 1- 15 Maj . 

Order Jor Kommendörkaptenen C. 1\I. Ingclman att med bibeh:11· 

lande af innehaJvande tjer!stgöring, från l:a Maj under chefens Jur 

Sjökrigsskolan frånvaro, utöfva chefskapet för skolan under före· 

stående in trädesexamen . 

Löjtnanten, lhiherre L. Åkerhielm placeras frän l Maj på Stock· 

lwlms station . 

14. Ångfartyget J{aTc stiilles till Herrar ledamöters af Riksdagen fOr

fogande för en utfärd till Oscar Fredriksborg och I•'innboda. 

Kommendören i Flottan A. P . Lilliehöi'k utnämnd till öf,-erarlju· 

tant hos H. 1\1. Konungen. 

19. Pastställclse af «l:'örnyarle signalsystem och Taktiska föreshiftcr 

samt Evolutioner fo r minbåtar». 

Erforderlin-a farkoster och minmateriel för mineringsiifningar och 

förbereda~"de mincringsöfningar sti.illas till Stationsbefälhafvarens i 

Carlskrona förfogande. 

Uni fannsbestämmelser för Officerare och Underofficerare i Kongl 

Flottans Resen, tjrnstskyldiga på grnnrl af Kougl. Kungörelsen den 

23 Oktober 1891. 

Kanonbåten S/;agul slwll uneler skjutskolans expedition utbyta en 

~5-mm."" kulspruta mot en 18-mm. kanon M:84 tillhöran1le Kanon· 

b å ten Edda . 
21. Till Kanonbåten Ska,r;ul skall under Skjutskolans expedition ntliinas 

minbåten 1i,r;das rlynamo-maskin och strålkastare. 

Två 38-mm. kanoner J Om te la vetter och tillbehör m[t si:lsom lån fril.n 

pansarbil.ton Svea 11tlemnas till skolfartyget Stockholm under 

sk j .ttsko\ans expedition. 
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April 23. Cheferna på Korvetten Sa,9a, Kanonbåtarna D isa, Sccnöl.:sund jemto 

minbåtarna N:ris l , 3, 5 oeh 7 samt Astrid sl;ol:t taga befattning 

med fartygen s utm Atning den ':? 7 niistkornmcHHle Juni ; 

Cheferna pil Knnonbåbtrn;1 ·vcnlruule neh ::;,i;rid skola taga bofat.t 

ning med fartygens utrustning den 30 instun1lando .Tuni. 

Chefen pil Kanonbåten Al(hild skall taga befattning mod fartygets 

11trustning den l instundande Juni; samt 

:ett sag<b fartyg skola inmönstras: 

Kanonbilton Alf/vild don 7 instundande .Juni, Kanonb :1tanw Disa, 

Verdande, Soenskswtd jemto minh;lta.rna N:ris l, 3, 5 od1 7 samt 

Astrid or.h Sir;rid don 5 nii stkom man1lo Juli ; sa mt 

Korvetten Saga. den 7 nästkomrnamle Juli. 

23. Chefen på Kanonbåten .Alfltild Kaptenen P. J. Dahlgren, skall bc

onlras att i och for forberedande arbeten .t;·, r kanon b:!tons oxpr·<li

tion inställa sig i Stockholm den 17 Maj. 

Tillåtelse för Kommendören i Kongl Flotians Resen· C. C. F:ng-

ström att iifven sedan hans tjcnstskyldighet vit! Flottan upph(irt 

bi.ira Kungl. ]!'lottans nuvaranrle kommentlönmniform. 

Med iindring af förut utfärdad Inst rnHion Jur ChcJen å Kon eitl' n 

No·rrWp·i11g skoler nRpirantern:-t till Kong!. Bjiikrigsskol:tu entb:trk<'m 

:1 Korvetten den 22 ::\[aj i Helsingborg. 

25. lVIed iindring af förut utflinlad Instrnktion for Chefen å fregatten 

Vanad-is skall fregatten intri.ifb i Helsingborg den 15 Juli saml 

den ~l i samm:1 månad afgå till Torokow. 

27. LöJtnanten J. C. Schneidler placeras från l .1\Iaj pit Stockholms 

st:ttion. 
Löjtnanten, Friherre· , G. O. M. af Ugglas skall beordras tjenstgöw 

på Carlskrona station från 2:a lVIaj och intill rustningen af kanon

bäten D1:sa börjar. 

28. ]<'öresl;rifter med afseende på undorvisningslwmmissionorna vid Flot

tans stationer. 

OJliccrarc hvilb skola mod utgången a[ instunclan<lo September 

månadifråntrti<la sina !Il! innolwfvaudo befa ttningar: 

Vid Curlslcrona station: 
Kommendörkaptonen N. J . M. Hallström såsom lodamot af undPr

visningskomrniss ionon; 

Kommendf,rbptenen Herr Oscar Carl Angust , Prins Bcrnadott<> sil

som onlförande i .Förvaltningsdiroktionon. 

Kommendörkaptenen Jrrih. G. G. L. Palmstierna såsom chef för 

8keppsgossekåren. 
Kommendörkaptenen K C. Brusewitz såsom iildstc instruktions

ofl.'i cer i Exercisskolan. 

Knptcnen W. E. Elers såsom chef fur 2:a Bkeppsgossekompanict. 

Kaptenen C. L. A. Munthe såsont chef för G:o l\Iatroskompaniot. 

Kaptenen A. Been såsom A<ljutant hos Kommendanten. 

lbptenou H. Je. Lindberg såsom chef för l ;a minörl<ompanict oeh 

bitriidan<lc offir·er vid min<lcpnr tcmcntrl. 

April 
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Vid Stoeklwlms stat?:on: 
Kommcndörknptcnon J. A. Ekelöf silsom chef for underbefäls- od1 

cxercisskolorna. 

Kommendörkaptonen A. A. L. Palantler såsom Chef ilir Ekipagedc

partementet; samt 

Kommendörkaptenen C. M. Ingelman såsom ledamot af undervis

n 1ngskomm issionon. 

:?8. Kornmen cliirkaptcnen, Herr Oscar Carl Angust , Prins Bernatlotto 

och Kaptenen C. L. A. Munthe placeras från l Oktober på Stock

hulms station. 

Till logementsfartyget af Chapman mil under innevarande årR 

cxpctlitioner 11tlåna s belllitliga illl·entaricr frun korvetten Balder 

och briggen No rdenslvjöld. 

2!). Ångfartyget Valkyrian skall från Stockholms station till C:trls

krona. t.ifverföra den kontingent niHlerbcl'iil och manskap, som skall 

doltaga i forberedande mineringsöfningar och mineringsöfningnr; 

jcmdi! skall med/'iiras lmnclminor metl laddningar och minmaterieL 

2. ~Lt.nskap af båtsmanskompaniorna skall, utom Yid särskiltia tillfäl

len, hiidanefter ieke sjölwmm cndcra s. 

2\[iJ1uåten N:r 71, Bygrc, ångfartyget Kcwc, en ångslup od1 en prilm 

skula från l:a Juni under högst en månads tid ställas till Varfs

ehcfons i Stockbolm förfogande får insl;Jutning vid Bramlalssuntl af 

35-cm. sjelfgåendo minor; Kap ton C. E. UHf och Extra in geniöron 

L . A. Söclorström beonlra s tl eltaga. 

3. Vid innevarande års sl<jntskob skall 1SG7- 89 il rs go\'är anviimlas, 

o\:11 skob dc bostiimmelser, hvilka Yid Armeon äro utfiirdado, föran

lodda af utlernnantlot af ofvanniimnda geviir, i tilhimpliga delar 

liiuda till efterrättelse vid skjutskobn. 

Bifall till Kaptenen H. Lindbergs underdåniga anh:lllan om ett ä.rs 

tjcnstloclighet fl-ån den l Oktober 18!)2 för att i utlandet studera 

mi111·äscndot. 

7. Löjtnanten J. A. Börtzell skall från elen 13 Juni deltaga i förbe

rctlando minoringsöli1ingar. 

] o. Rescrvoffi cersaspimntern a vlaccras till tjenstgöring å fartyg innCYa

rando år sålunda: 

ptL Korvetten Sa,;;a - 6, på Kanon båten Dis a - 2 oeh pit K:tnon

båten Vcrdande - 2. 

11 . Löjtnanterna J. C. Sclmcitller och D. A. Kraft skuLt silsom onlinaric 

elever genomgå lärokurs vid Kongl Krigshögskobu frtm l Augu

sti 189:2. 

12. Stångminbåtanm N:ris 145 o<:h 140 skoht afrustas och uppläggas. 

l 3. lO nyutnämnda Reservunderlöjtnanter pla••.eras p:l Flottans station 

i Carlskrona. 

l <J.. Roseorder for Kapton Gustaf Dyrsson i egonskap af marin:-tttach{• till 

S:t P eter sburg. 

lli. Tvtt subalternofficomrc skola fr."tn l Juni vit! innevarande års Rkjut

skola kommonderas såsom bitriidantlc instruktionsofi'ieuraro. 
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l (:i. Kanonbåten Si.r;n'd slwll, eft er afslnta,le sblngminoöfniJJgar, förlagd 
i l:a berodsknp, stiillas till Stationsbofiillwfva.rens i Stoekll()]m fö r
fogamlo. 
Till Kanonbåten Svensksmul rn,'t , under förcstiien<le expedition som 
<lopötfartyg för minbåtar, ntlånas erforderliga inventarier frun J;a

uonbåtcn Blcnclct. 
Löjtnanterna H. W. M. Yon Krnsenstierna och H. O. l''· Gyl<len 
skola i sarndd med en af Kong!. Telegrafstyrelsen f(,ronln«Ll in· 
geniör företagn, rekognose ring för ntlägg:mdo af telefonkabel et lini 

crna Dalarii - Ornö och Örslciir- Örognmcl. 
Angfartyget Ka:rc skall i oeh för sci rskil<lt nppdrags ntfiirandc sbllas 
till LuJtlwnt von Krnseustiornas förfogande 22-29 1\Inj. 
Kaptenerna O. L. Bockman oeh C. O. H. von Arb in skola i samr:l <l 
merl en af Kong!. Telegrafstyrelsen f(ironlnad ingeniör f<.irdaga re
kognosering för utliiggando af telefonkabel it linierna Utliing:m
Carlsln'ona och Carlskrona- Aspö - Kungslwlnwn-Vestra I-Lis\hol
m cn. 

18. Kanonbåten Alfhild skall under expedition fö r upptagande af higs
ledcr, vid stationen qvarlemna kanon och r i't r; 2 ångslupar tilldelas 
fartyget m. m. 
Chef och Officerare ii ryska pansarfartyget J f1:ninc till:H,ls hese 

varfvot i C<Lrlskrona. 
Bifall till Ko rnmendörkapten C. A. 1\I. Hjul11ammetrs umlenlåniga 
ansökan om lJ dagars tjenstlcdighet fi ir att i enskilda angcl~gcn

hoter vista s i F inlnnd. 
Hl . Bifall till R escrvunderiöjtmmt N. G. W. Fromens uudcrd ~nign an

sökan om 3 års tjcnstledighet för idkande af utrikes sjöfart. 
Medgifvantle att ii Kanonbåten Soensl.-snnd under anbefald cxpolli
tion fii anvcimlas 4 st. pansarbåten Göta tillbijran,]e 57-mm. ka

noner med lavetter. 

Kaptenen O. U . V. H. Broman pbcoras fr,'\n l oktober l8Sl:l pi.i 
Stockholms sb1tion. 

20. Löjtnanten Frih. E. G. C. Sparre skall beordras, att f'iir fUrbcredantlc 
arbeten för Kanot' båten .illf'lu'lds expediti on instiilh1 sig i Stoddwlm 

<len 24 Ilfaj. 
Bifall ti ll Jloscrvnnclerlöj tnant J. S. Hellströms umlrnl:lniga ansö
kan om 3 ån; tjoostledighet för idkande af tttrikes sjöf'arL 

::1. Löj tn ~111ten O. H. Stenber.g skall trän och med den l:a Oktober 
1892 för en tid af ett år tillfälligt tjcnstgöra vid F lottan s fasht 
minförs var. 
Officerare, hvtllm från l instnndanclc Oktober och tillsvid:uo sko],L 
bestrida följande befattningar: 
t' i:cl Ondskrona stnt ion: 
Ordförande i Förvaltningsdirektionen: Kommendörkaptenen A. E. R. 
Carlheim-Gyllensköld. 

Ledamot i undervi sningskommissionen: Kommendörkaptenen Frih. G . 

G. L. P <tlmstierna. 
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Chr t fiir sl<rppsgw;sek:lrrn: Kommomlörkaptcnrn C. A. K H.] dm. 
Aldste instruktionsofficer Yid Exerc isskolan: Kaptenen W. K Elers. 

Chef fiir G:o 1\btroskompaniot: Kaptenen S. A. K. Natt och Dag. 
Chef får l:a 1\linörkompaniot och bitriilhllule Offiocr vid .Mindopar
tementet: Löjtnanten O. H. Stonbcrg. 

Chef för 2:a Skcppsgossckornpanict: Kaptenen , Grcfve H. R Ha
milton. 

Adj 11 tant hos Kommen<hnton: Löjtnanten, Frih. A. T. C. GyL 
lonkro k. 

vid Stocl.-1/()lms sta.tion : 

Chef för Un<lcrbefiils- oeh Exercisskolorna: Kmnmcndörkaptcnen 
C. 1\J. Ingelm:lll. 

Ledamot i Undervisningskommissionen: Kommendiirkaptoncn J. A· 
Ekelöf, samt 
Chef för Ekipagedrpartemcntet: Kommen<lörkaptcn cn C. G. W. 
Brotzner. 

~3. Bifall till Hcservnnderlö.]tnant N. H. Sabeltdts utHlrnliiniga ansö
kan om 3 :'trs tjonstlodtghot för i'lkamle af ntrikes sjcifart. 
Bifcdl till Kaptonen S. J . T. C. Ankarrronas underdåniga ansökan 
om 'L mEma.lers in- oelt n t ri kes tjcnstlcdighet för egna angelägen
Jwtcrs skiitancle. 

2,l. Bifall t ill underdåniga ansökningar om tjcnstle<lighet för illkamlo af 
utrikes SJÖbrt Jur Resenunderlöjtnanterna A. D. Carlsson i 3 år 
och H. H. F. Hamberg i 2 ilr. 

Förcläsningsktu·s i «Artilleriets taktiska användande>> slwll tillsvidare 

tjena till lcllnil!g vid undanisningen i sagch< iimne Yi<l s kjntskol~n. 
Order for Chefen p:! Valkyn'an att :ltcrg:i från Stockholm i ill 
Car lskrom •. 

25. Bifall till Hoscnnndorlöjtnant E . J. Holmblads nndercluniga ansö

kan om 3 års tJenstle<lJgbct för idkande a1 utrikes sjöfart. 
Den ti ll nybyggnad anbefalda iingkranpr 5m skall orhälla N:o (:i, t ill 
höra Hottans station i Stockho!rn samt 4:e fartygslda sscn . 

"8. Kon·ctten Sa.r;a. och Kanonbåten S?•cnsksund skola, cftl•r afsliit:mllc 
af tlcssa fartygs expeditioner innovnranlle sommar, ;) nyo ldargöras, 
Konettan Su.r;(/. for ntt i lJörjan af instnmlanlle OHobcrlmnmt tt tgii 
på l'Xpoditi.,n i.ill alliigsnarc farYattcn oc:1 Kanonbrttcn Svcnsl.·sund 
för att omkring 'len l:o nästkommando Novomber kunna ntgå pu 
vinterexpedition till Rikets Yestra knst. 

Till Ch efer ouh Sokonrl ii dessa fa rtyg hafva bconlrai.s: 
å Konettcn Sa.r;a , Chef: Kommendörlmptouon A. A. L. Palaudcr; 
Rckontl: Kaptonen T. C. A. Sandstriim. 

:i Kn nonbi\tcn So. nsk wuL, Chef: Kapteno.n Grefvc H. D. M. Hn
nnl ton. 
Bemyndigande för Öt\cnlircktören l'ill l\l:triningoniörstaton att boor
dra Extra ingeniiiron L. E. Arfelt att tjenstgöra vid innevarande 
Romma rs mincring-söfningnr och försö k mell den nya hamlminan. 
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Kamreraren C. J. Sclwrberg skall beordras att den 8 Juni insth lla 
sig å CarlRkrona stallon fUr a.tt biträda Amirnlitotsrå.det Dahlin vid 
iuhemtande af upplysningar rörande tilliin1pligheton af ifdgasatta 
fårändringar i giillande bestämmolser angående kontrolkn orh re
dovisningen vid Flottans stationer. 
Ett parti krut tillhörande Stockholms Vapenfabrik och afsd.nrlt med 
ångfartyget Valkyrian till Carlskrona, skall uti något Flottans sta
tion i Carlskrona tillhörande krutförråd förvanls till Konett(·n "VoJT
köpings förväntade återkomst till stationen för att af niimntla far
tyg öfverfuras till P ortsmoutb. 
Skjutskol:ms fartyg skol<t afmönstras den 30 Juni ; afrn stningsonlcr 
för Kanonbi.Hen Ska.r;u.l; Kanonbliten Uwtkild skall fiir];igga s i l:a 
och Sko]f;u-tyget Stockholm. i 3:e bereds kap. 
Transportfartyget 3 L och ångslupen Fårösuud skola klargöras för 
<ttt nnrler högst 3 månaders tid kunna a1wiindas för rekognoserin
gar i Millaren oeh I-Ijolmaron. Chef å trnnsportfartygrt 3 L Kap
tenon C. G. A. V. Fia ch. 
Rustningsonler för skolfartyget Stockfwlm, logementsfartygen Et1_qen·ic 
och af Chapman för användning som logementsfartyg fOr do flot
tan tilldelade viirnpligtige. 
Till Chefer och sekondf'f å dessa fartyg hafva. beordrats: 
på Skolfartyget Stoclcholm: Beviiringsbefiilhafvare och Chef, Kom
mendörkaptenen F. vV. J,ennman; sekond Kaptonen A. G. 1\i. von 
Schmtlh. 
Pit loget~lentsfartyget Euyewie: Beväringsb<'fiilhafvariJ oeh Chef; 
KomnJCtHlörka.ptencn A. T. Thunberg; sekond Kaptenen F. Carl sun. 
Pil logementsfartyget nf Cfwpman: Chef: Kaptenen C. A. O. 1\folin 
att Cheferna skola t;1ga befattning med litt-tygens utrustning <len 1:2 
Augusti och att inmönstring skall ega rum den 10 i sam ma må
nad. 

l\Iineringsaftlelningen sklll afmönstra <len ll AngnRti o<.:h sa mtliga 
li1rtyg utom logementsfartyget al Chapman od1 Lägg ut skola af
rustas och uppliiggas. 
Kaptenen O. U. V. H. Broman s kall från och mer] <le n l Oktober 
tjenstgöra. i l\Iarinfurvaltningen. 
Do af flott;m s stnm, som kommenriora s till t.]enstgöring virl bcvii
ringsöfningarna it Kttngsholms fästning skola inm(instrns pii ~kol
fartyget Stoc!.-holm; Kommendering af bcfiil, umlcrbofiil uch nwn
skap å Kungsholms fästning for de värnpligtigcs ekonomi. 
Tillst:1 n<l för danske Ull(]Crsåten Brorson SRmt c3 tysl(a llll llersii tcr 
att bese varfvct i CarlskrouR. 
Kaptenlöjtnanten å. Indragningsstaten A. H . Rumlqvi st skall Ji·ån 
och mod den 20 Juni vara Chef för Norrlamls 3 oc-h 4 Dtttsuwns
kompa.nior. 
Ändring uti transportfartygets N:o 3 L besättningslista viu dess den 
2:e dennes anbefalch expedition. 
Att Chefen å minbilten N;r 71, Bygvc, under dctt<t f<trtygs a.nbe-
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falda oxpcrlition skall :'ttnjuta dietpenningar i likhet mod Chef il 
fartyg a f 2:a ]dassen. 

Tilliigg till Chefens å fregatten Vanacl1;~; instruktion att vid fre
gattens ankomst till Antwerpen ombordtaga och t ill Carlskrona öL 
verf(ira 75,000 stycken revolverpatroner. 
Till logementsfartyget nf Clwpman må ntlänas effekter fri.ln pan
sarb?tten Sveas, 2:.1. klass pansarbåtars, korvetten Frejn~ och kanon
båten Biendas särskilda inventarier, hvilka för dessa fartygs siit
tamlo i higsdngligt ti llst;)nd må vara min<lrc Yigtiga. 
Bifall till Kommendörkaptenen E. Oldbergs underdåniga ansökan 
om l m;lnarls inrikes tjonstloclighet från ouh med d~n l± Juni. 
Tillstånd fur ~ amerikansko undersåter att bese Kungsholms fii.st
ning och llottanR varf i Cm·lskroua. 
Bemyndigande för Chefen på korvetten Norrköping att efter Stora 
Balts genomsegl ing med korvrtten besöka sYenska hamnar och ;l n
karsättningar i Östersjön. 
Att Chefen å kanonbåten Disa. skall inkomma mecl yttrande om den 
ä kanonbåten apterade nya bestyckningen. 
Tilliitclso för Kommenclörkaptonon J. I{. E. Nissen att emottaga 
och bära riddarcteclmrt af ryska S:t Stanislaii-unlen :..':a ldnss. 

Fastst iillelse :1f modell till <,sJ<jntmeclalj ·>: {(ireskrifter för <less hii
rancle och förseende med inskription. 
Angåemle inspektion af korretten Rorrköpin_q under resan fi·än Mat
vik till Carlskrona. 
Löjtnanten H. O. F. Gyld[·n skall genomg:'l anneens skjutskola Yid 
Hosers berg. 

Carlskroua. station tillhö rande Exeruisskolas hus oeh gård, dc på 
Kungshall och å Kong!. skeppsvarirot anbgdtt skj utbanom a mä flir 
de årligen återkommande beviiringsöfningarmL använchs. 
Den 11 Augusti skol:t en del ;\. sommarexpedition varande oil'iceraro 
aJpollettoras från sina !m-tyg. 
Kommendörkaptenen Herr Osear Carl August Prins Bernadotte skall 
från den l Oktober tjenstgöra i :Flottans stab. 
I iir ant:1gen skeppsgosse sbl! vid blif,·ande karlskrifning 1 ara för
pligtig;v] att enligt stationsbofälhafvarens boslnt ingil antingen po"t 
lien viirfvarlo eller den fasta stammen. 
Angående fursöks verks tällan<le mod en af Löjtnanten H. von Kru
senstiorna uppfunnen a p para t lcir af st~ nclssignaleri.ug. 
Tro ofl"icorare skola genomgå. kurser Yid Gymnastiska Central insti
tutet 

Från llon l Oktober placeras llfariningeniören Grofve .E. l-I. A. Mör
ner il. Stockholms- och Extra ingoniören I. A. Engstr•)lll ii CarlR
krona station. 

Trenne o!l'icorare af Flottan kommenderade att genomgå tlen kurs 
vid Artilleri- oeh Ingoniörhögskolan, som bö1jar innevarande rtr. 
Fyra till högskolors genomgåonde kommenderade officerare placeras 
derunder på Stoekho!ms station, 
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2!'i. Ändring i kanonh:lton Szwnsl.·smnls l,psiittningslista. 
:!D. Att Liijtnanten O. R. Hylvan skall fri1ntriitla Clw!Bk:lpeL f<ir :!:a Mi

nörkompanict, som f'n1n den l Oktober pii ett iir iifyertages af Liijt
nantca J<'rih. J. A. YOll Diibcn med bibeh:illaEdo af redan innehaf
vande befattning. 
Löjtnanten Syhan f'nln den l Oktober bitriidando tlrpartrmcntsof
ficer vid mind epartementet i Stoekholm. 

Tillåtelse fö r franske marinattach6cn, löjtnanten E. Voiollal1ll att 
bese Flottans varf i Stoekholm. 
Den genom Cencra],lrdcr den 2 Ristlidne 1\b.i anllC'faltla cxpetlition 
fOr inskj utning af 35-rm. sjrlfgåemle minor ma fi>rtg-il s:'i liing tid 
som för iimbmålct erfonlras. 

l. Kanonl;åtcn Dnnhild oeh minbåten Agda skola stiillas t.ill Chefens 
på fregatten T'cwarhs flit fogand n i och fur kalletternas öfning i iin!.;·
maskin ers hantltcring m. m. 

l:a klass minb;1bmc N:o (J Oondul oeh N:o ll Oudur skula till
höra Carlshona <l<' h 2:a !dass minh:1tantc "1:P IG .~ tyne oeh N:o 77 
Agda StoddwJms stntion, 

.J. Kaptenen C. A. Brandt placeras från J Oktolwr pii, Carlskron:t sta
t ion. 

5. J3ifnll till kaptenen A. Hc,;ns anhftllan om 1'/.. månad s förliingd 
tjenstlctlighct Jur hrlsans d rdandc. 

7. Till:'ltolso fur franske marinattach()en K Vooilland att beso skjut
bron vid Branllalssnnd och der p:'\gående inskjutning af sjellgåcnde 
minor. 

l.l. Korvetten Sagas besiittningslisb skall nmlor vintcn•xpcditinnrn iikas 
med 4 horn bl Ctsa re. 

13. Korvetten Saya:; rmgslup tillhur~mclc mininventarior m. m. 1nii. under 
vinterexpedition en qvarlemnas. 
Do till tjenstgör ing i excrcisslwlnn i C:lJ'Jshona afscdtlu ufl'iccrare 
må vitl l!c110f al· i::itationsbefiilhaf\'aren anviintlns till nnnan tj cJJf<t
göring å stationen. 

15. Chefen pii korYctten 8aya skall taga befattning llll'd fartygets ut
rustning den l:e Oktolwr Ol'h Chefen pii lmnllnlliit"n 8r!'!ls!.·suJI(/ 

don 20 Oktober, sa mt att do skola inm'inst.ras tlen l~ OUolJt•r od1 
den G .NoYembcr respektive. 

W. Bifall å kapten S. 1·on Konows anhiHlan att nndcr be,·iljad permis
sion få ''i stas n tom rik et. 

l<'reg;Jttcn Vanadis ska ll inspekteras don :30 Juli eller dPn l Augu
sti; onler om nfrustning m. u1. 

18. Order ont inspektion, afrnstning m. m. af korvl'l ten i\'ol'd·ö;)(·il!J. 
Bifall till rc,il't'I'Utlllrr10jtnanten l. W. }),i p:ts :msiJkan l>lll :! 
tjon stletlig het fiir utrikes sjöfnrts idkande. 
Skoppsgossebriggamo skula inspekteras den :!2 Angush: onler 
<tfrustning fll. m. 
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18. Till ~telso för tyske marinatta chron Kalau von Hofl' ntt bese va rf
von i Carlskrona oeh Stueklwlm. 

:20. Föreskrifter rörande flottan tilldolndo Yiirnpligtiges omott: tgn ing·, lii
b .robrsigtning m. m. 
Bifall till lwptcnon S. von Konows anhållan om H dngars utrikes 
tjcnstlotlighet. 

23. Kanonbilten Scenslesund jomte de 4 minb:'it:une skola af St.ations
bofiilhafyarcn i Stockholnt in spektera s den 8 Augusti; order ont af
rustning m. m. 
)larinfunaltningcn erhiiller ti ll stånd att lJest:imma liimplig tadding 
får skolfartyget Stockholm. 

25. P:msarbåta rno John Ericssons och '!1wrdö s ångslu par skuln till
dolas skolfartyget Stock/wlm och pansarb:1ton Lakes ilngslup loge
mcnt,fartygot af Cltap11lan under bcväringsöfningarna . 

27. l\lineringsafdclningcn skall tl!'n 4 Augusti inspel<tor:ts af Stations
befälhafvarcn i Carlskronn. 

28. .\ngfartygot Sköldmön må mot ersättning <lon (j och 7 Augusti 
ställas till f. rl. vice<lmiralon J . R. Lngercrant~ flirfog:mdo. 
Angfartyget Kcvre må mot ersättning ställas till Kong!. Svenska 
Scgolsällskapcts disposition den 6 och 7 Augtlsti. 

20. Under beviiringsöfningarna skall å le>gcwcntsfartygot I!J11ycnic en 
12-cm. framlatltlning-skanon utbytas mot en 12-cm. kanon l\I:70. 
Tillåtelse for storbritanniske mnrinattach6en, Capbin Uerald Lang
by att. bese flottans nuf. 

:30. :( logementsfartyget Eugcnic s kall flir boRiittningslistans fyllantie 
kommenderas on underoffi~rrskorpral , vnponsmcd, samt en da[iliina re 
fr~n varfvct såsom timmerman. 
Bif<tll till Kommcn<lörkaptenon i reserven O. Elliots anMllan att un
der beviljad t]cnstletlighet få vistas utom riket. 

Aug usti 1. Rustningsonler for chefsfartyget Drott, som sknll inmönstras den 0 

Augusti. 
:!. Korvetten Saga sknll efter umlergilngen inspektion fiirliiggas i 1::1 

brretlskap od1 afmii nstras; af korvettens bosiittning Rkuln ontlast upp
börelsmännen nu·a vill stationen t.J enstskyltlige. 

3. 

4. 
!'i. 

TillståiHl fur kaptonen vit! Kejserliga ryska m~uinartill e ri rt Doubroff 
att lJese fl ottans varf i Carlskrona. 
Tillståntl för f. d. ingcniöron vid mariningcniörstaten O. H ult att 
bära Kong!. l\Iaj:ts Flottas Mekaniska kå rs nuvarande majorsuni

form. 
Atertaget mcdgifvamlo för f. tl. vieeamiralon J. R Lagor<'r:mb ntt 
un<ler den l) od1 7 Augusti disponera ilngf':utygct 8/:ii/dmön. 

Afi·nstnings- och ~1 f'mönstringsonl er fi.ir fyra kanonbåtar. 
]<'iirste bataljonshilmren vid flottans station i Carls krann G. W. l\Io-

tligh skall doltaga i årets militärliikareklll's, m. m. . . . 
Onler för Chefen llå kanonbåten Srensksund att cJtor ltlopektwnOJ\ 
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afgil. till Stoekholm ; minbåtarna skola afg:l till Carlskruna, oberoctHlo 
af 8 ocn.,l.snnd, om do så knnna. 
Ökning af Drotts besättningslista med 7 hornblttsarc. 
llifall till rcsorvumlorlöjtnanten J. G. H. W'ossntan s ansökan mn 2 
års tjenstlcdighet för idk:Lndo ;lf utrikes sjöfart. 
Ej bifall t ill Kommendören i Kong-l. Flottans resen · C. C. }~ngshu!ns 
ansökan att umler rosa till Tyslda.ncl och Hyssland fi\ biira unif"rm. 
Underlöj tnanten H. E. Hydström sl;all pla cera s p•l Carlsk rona sta

tion. 
Oafsedt fö reskriften i gä!Ltndc skolreglemente sknll umlorlöjtrnlllton 
H . E. Ryrlström från l September inkallas till tjenstgöring å Cm·ls
krona station. 

Tills tii 1Hl för Chefen p:'i korvetten Korrköpiny att pit framstiild hc
giiran afpollcttcra aspiranten H. F. Holm. 

Angslupon Oscar Frcdriksbory och on rodrlb;1t skola klargöras fiir· 
att stiillas till förfogande ftir Likaren vid elen å ön Fojan i niirhotcn 
<1f Furn snnd inrättade karantiinsa nstaltcn. 
Löjtn~tntcn J. K. i:lumlbolm s kall fn1n onh mor! rlon l Oktober tjcnst
göra virl i:ljtikarteverket. 
}'örnyarlo bostiimmciser att iakttagas vill ntl~ning af «Farlotlsbo
skrifningar med förtoningar» tillittirande .i\Iilitärspeci;llerna öfver lt i
kots knster? 
Bifall till kaptenen A. Becms ansökan om förlängd tjcnstlelligltot för 
helsans vårdande. 
2:no korvetten Bctldc·r t illhöramlo 3H-mm. kanoner skola som Un 
tilldelas korvetten Snyct nndor dess expoJiti on till atliigsnaro far
vatten. 
Kanonbåtarne Verdandc och Svensksund skola skyndsamt klargöras 
för a.tt, på order , lmnna aJgå till Öresund; rodncerade bosättnings
li stor, inm(mstringsdag m. m. 
Tvenne oJficerare skola Llen 29 afpolletteras fi·än korvetten Saya. 
Kanonbitton Venlandes 12-cm. kanon skall qvarlemnas pil stationen. 
'.l\·cnno officerare skola, den 30 afi10llettoras fritn korvetten 8c(ga. 
Kanonbåten Disn skall skyn lisamt förlä,;gas i l:a berallskap fiir att 
till knrantänstjcnst kunua använd as; redneorad bosiittningslista; Chef 
Kaptenen O. Pottorsen, m. m. 
Chefsfartyget Drott skall fOrhiggas i l:a boreLlsk<1Jl och afmlinstras . 
Order för Chefen il kanonbitten Vcnlwule att afg·å till ön Hven 
och i afvaktan på kanonbåten Dt:sns ankomst up prlitthitlla tjonstun 
vid obsenationsplatson. Derefter fullröljes instrnktionon af tlon 30 
Augusti. 

Kanonbil,tcn Diset skall skymtsa mt khirgöras för karantänsbovalining 
vid ön Hvon; order om ru stning, inmönstring m. m. 
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Kanonbåtarne Siwgul och Skuld skola förläggas i l :a beredskap för 
att, om så påfordras, kunna användas för karantänstjenst; chef ii 
kanonbåten Skctgnl, kommendörkaptenen af ~:a graden i flottan R 
V. C. von Miihlenfels; chef å kanonbåten Skulcl, kaptenen G. J. Sjö
berg; besättningslistor m. m. 

Bemyndigande frir Stationsbefälhafvaren i Carlsh·ona att fo1 elen 
händelse kanonbåtarne Skayu.l och Skuld skola användas for karan
tänstjenst, från fregatten Vanrtclis a fpollettera två å sagda kanon. 
båtar kommenderade officerare, löjtnanterna grefve L. P. Hamilton 
och frih. A. A. Hel'melin. 

Order för chefen å hnonbåten Alfhilcl att efter verkställande ~f 
under sommaren utfönlt uppdrag, med kanonbåten afgå till Stock
holm. 

Hnstningsorder för kanonbåten Siyrid att k,mna användas för ka
rantänsbevakning vill Känsö; chef kaptenen B. J. A. ],idman. 

~n der ~orvetten Sayas expedition till a.flägsnare farvatten skall flagg
n mg pa fartyget, utom i de fall då chefen sii finner lämpligt, icke 
ega rum på am1an salut- eller parad-dag än H. M. Konungens fö
delsedag. 

Kanonbåten Alfhild slwll efter återkomsten till stationen förläggas 
1 l:a beredskap oeh afmönstras. 

Till karantäns:tnstalten vid ön :Feja.n skall ytterligare en man af 
flottans personal från Stockholms station kommenderas. 
Tillåtelse för storbritanniske marinattacheen, captain Gerard Langby, 
att bese sjöbefiistningarna vid Ca.rlskrona. 

Transportfartyget N :o 3 L och ångslupen Få1·ösund skola afrustas, 
afmönstras och uppläggas. 

Rustningsorder for kanonbåten Astrid att kunna användas for ka
rantänsbevakning. 

Bemyndigande fur stationsbefälhafvaren i Stockholm att beordra 
chefen på kanonbåten Astrid att efter skedd inmönstrirw skynd-
samt a.fgå till Jnniskären. b 

Extra ingeniören vid Kongl. mariningeniörstaten G. R Ternberg skall 
plaeeras på flottans station i Stoekholm. 

Bifall till forvaltarens å korvetten Snga, kammarshifvaren G. Ulff, 
underdåniga anhållan om tjenstledighet till den 30 September. 
Löjtnanten O. H. Stenberg skall afpolletteras från kanonbåten Alf
hild. 

Tillåtelse för franske marinattachoon Capitaine de Fragate Albert 
Davin att bese flottans va.rf. 

Kaptonen P . .J. Dahlgren skall, efter afmönstringen från kanonbåten 
AlfMld, qvarstanna i Stockholm högst 14 dagar för afslutancle af 
under sommaren verkstälda. arbet·: n. 
Kaptenen C. E. Ulff skall vara chef å kanonbåten A lf hi ld, sedan 
densamma efter afmönstringen frilu sommarexpeditionen blifvit för
J;~gd i l;a beredskap. 
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BcsättningRlista för kan onbåt en Alfhild . 
Hnstningsorcler fOr kabelbåten Lägg ut för att l<un n<t amät11las i 
och för transport af post m. m. till och friin elen vid Inliingan in
rättade observationsanstalten m. m., jemto besättningslista orh order 
om inmönstring. 
Korvetten Sagas besättningslista skall, nmler ex pedition till atliigs
nare farvatten, ökas med 8 man af matrosa fclelningen. 
Till kamntiinsanstalten vid ön Fcpn skall ytterligare en man af 
notta.ns personal frän Stoekh olm s station kommendera s. 
Afslag ä anh~tllan om afskod för l:a Id. sjöman vid 2:<t eldare- Ot;h 
han<ltvc rkskompanict .N:o (il Pettersson. 
Konteramiral E. S. K. Poyron, ordförande, samt kommomlörcrna J. 
C. Ostcrman , R G. von Hctlenberg, J. C. E. Chri sterson och A . .F. 
IL Klmtborg, kommendörkaptenen af l:a g ra<lcn l)rins Oscar Ber
nadotte, kommendörkaptonen af 2:a graden C. E. Smith , öfvcnlirok
tör G. W. Svenss0n, samt direktör H. H. Lirli chöök ledamöter i <len 
kommitto, sorn sbl! s;t.mmantrii<ht i Stork!t olm för ;ttt afgifva. yttra n< le 
och förslag bctrii(Tande on del frågor rör:1ndc SJöluigsmatcrielen. 
Bifall till rescrvuffi cersaspimntcn C. Helens umlenl iiniga ansökan om 
7 månaders tjcnstledighct på g rund af liik:trebct.yg. 
Hoviiringsc·,fningarnA skola af respektive stationsbcfiillwfv:lro in spek
teras <l en 28 September, hvarefter fartygen skola afmsb1s, afrcön
stras O('h ttppliiggas. 

BeLl! och undorbefcil :1 korvetton 8a,r;n t illåtas att omhonl, s:l liin gc 
fartyget umlcr anhefal<l expedition till nliiigsn:ll'<' fanatt an vistas i 
t ropiskt klima t, utom tjcnstgöring begagna lt vit<t tröjor. 
Andrad ly<lclsc af mont. i'i af § 650 i Hcglcrncnto för Flottan III 
delen angtlendc rättighet att under tjcnstgöring till sjös m. rn. åt
njuta uppmunt ringspenningar. 
Kommen dörkaptenen af 2:a graden O. E. G. Norrbohm skdl fri.in 
don l nästinstunrlamlo Oktober tjcnstgöra i Kungl. sjöförsrarsdopar
tomcntet under chefen för Jlottn ns stab. 

Instrukti on för komtmttocn för afgifvando af yttrande Ol'h förslag 
botriifl'ande en tlul frågor röran<lo sjöl,rigstnn.teri elcn. 

Tillägg till § 14 i Reglemente fi\r fl ottan, III delen, angåetHlc för
valtmes [t flottan s fartyg rang. 
Af \'iirfvn.tlt sta mmanska p, som efter slutall utbildningstid ttt eLl Sc]J
tombor månad skall permitteras, ska ll ett antal af '27 Yid Car ls
krona station bibehålla s i tjenstgöring for att kunna öfvcrrlyttas till 

fa sta stammen. 
Instruk t ion för . komm ittL~cn f<:ir ntrc<ln ing af fr~~or ri!ra11<lc don 
blifvn. nrlc Histningsartillort kåren i Carlskrona. 
En maskinistunderofficer från Carlskrona, station skall ko mm endcra s 
<ttt inställa sig i Stockholm för att närvara. vid maskineriets insätt
ning m. m. å pansarbåten Th-u(!:-, 
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G. Kungl. Marinför,·altningcn angående faststiillolso af förändmd · kop
pargördel till 25-e.m. projektiler. 
Kongl. :Marinförvaltningen. Bcmyndignndo att å redan bestiilcla, OJ 
le,·crerado 25 ·cm. projektileT tillämpa ofvanniimnda förä.ndraclo kop
pargördeL 

8. Instruktion för chefen il kanonbåten Soensksuncl under vintorexpe
ditionen till Vcstkuston. 

10. 

11. 

l :'l. 

17. 
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En huffot tillhörande kanonbåten Elendet må såsom lån tilldelas 
korvettcu Sctga under forosUonclc cxpcditiun. 
Under k<tnonbilten Soensksnnds vinterexpedition till Vestknstcn 
skola dc t1· il aktm 57-mm. sna,bbskjntanrlo kanonerna qva rlemna s 

v.i<l stationen samt bosättningslist:tn ökas mod en nMn. 
Andrad tid att inställa sig i Stockholm fOr genom Generalonler .N:r 

GOJ den 6:e dennes omförmälde maskinistun<lcrofficcr. 
K<tnonbåten A str id skall efter återkomston till stationen förhigga s i 
l :a heroriskap och afmönstras. 

Lotss tyrolson angilcnrlc ändrade bcstcimmolser botrii ffandc lotsbcfii
lots uniform. 

Lotss tyrelsen angående iindrarle bcstiimmclscr för i n:ldrr till:'\ton 
unifonn för Lmdcrbefci.l och gemenskap vid lots- och fyrinrättningen. 
Tilc1gg t ill § 172 i Reglemente för sjömanskårens skolor och prakti-
slka t ill ämpnings kurser ; minskola LL 
Vid armeon använrlt "l•'örslag t ill instruk t ion i sabelfäkt ning till 
fots'' skall vid flottans oxereisskolor tillsvidare på försök t illämpa s. 
Erfor,lorliga fart.vg m. m. ställas till kaptenen O. L. Ber.ktnan s flir
fogantlc Hir utliiggande af telefonkabel i Carlskron:t sbrgånl. 
Order för ehofon 1 kanonbåten 8oensl;sund att efter slntatl karitn
tiinsbc,·akning i ÖrestuHl återväntia till Carlskrona. 
Med ii.utlring a.f f<i rcg:1on<lc order skall kanonbitton Soensksnnd ef
ter hemkomsten iinyo kla.rgiira s, imnönstras den 20 Oktober samt rlcn 
l November vara klar i \Varn emiindc till H. K. H. kronprinsens 
l(! rl'ogando; Up]Jbördsläkarc 111. m. under donna cxvcdit ion. 
Ka.nonbåtcn 8vmtsl.·sunds besiittningslista un<ler sistnämmln. expedi 
tion skaU iibs rn o<l l hofm iistaro och l kajutkock. 
Tro kaminer tillhurande korvetten Norrköping må såsom l:l n tiildc
Ll s ka.non båten i::): a.,r;ztl. 

Än dring af föru t gil'ven in strnktion for chefen å kanonb;1ten Sontsk
sund med anl edning af expedition rnt•tl H . K. H. kronprinsen. 
Andring i Generalonler N:r GJ7 tlcn lQ Oktober an g:"wmlc uppbönl R

liilmren å kanonbåten 8oens!.:sunrl nndcr sistncimnda expedit ion. 
Tillägg till genom Generalorder N: r 647 den 22:o Oktober ntfiinlatl 
instrnl<tion för kanonbilten Svensksund metl anledning af experlitiou 
med H. K. H. kronprinsen. 
Onler fåT kaptenema H. G. Lagcrcr;tn(z oeh N. A. Telander att smn
fäldt mod dc fem anneens officerare, hvilka förlit crh:ll!it i uppdrag 
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ntt gemensa mt utarbeta underdåniga forslag till "Gymna.stik· och 
Bajonettfäktningsreglementen för armeen", deltaga uti ofvannämnda 
arbete. 

24. ~Iinmaterielcn för vcsh·a inloppet till Ca rlskrona skall ökas med 20 
st . handminor. 
Chefsfa.rtyget Drott och kanonbåten Astr·id skola afrustas och upp-
Hi.ggas. 

23. Bifall t ill rescrvumlcrlöjtnanten .T. F. Holmers underdåniga anhållan 
om förlängrl tj cnstledighet fr. o. m. l Januari t . o. m. 31 Decomber 
18!B fur idkande af utrikes sjöfa rt. 
Minhåtrn N:r 77 Agda ställes till varfschefcns i Stockholm förfo
gancle för anställande af prof mer! minbåten ; order om a frustning 
ueh nppläggnin~. 

26. Tillåtelse för sj rr lmdettunclcrofficorare a.tt efter genomgången sjöof
ficersexamen bära Kongl. F lottans nnclcrlöjtnantsnniform. 

27. Kanonbåten Skltld skall afrnsta.s or,h uppläggas. 
2(1. Bifall till chefens å i l:a boredskap liggande kanonbåten Skag1tl, korn

mendörkaptenen af 2:a g raden i flottan R. von ~Iiihlenfels, lliHler
dåniga anhållan om åtta tlaga.rs tj enstlcdighet. 

31. Sju nyutnlimmla un<lerlöjtnantcr placeras på flottans station i Carls
ln'ona .. 

Ett isskåp tillhörande f,ng fa rtyget Valkyria,n, ett bord tillhörande 
pansarbåten Loke och en byrå tillhörande kanonbåten Blcnda mii 
såsom lån tilldelas kanonbåten Svcnslcswul under detta fartygs ux
pedition. 

Nov. 

" 

, 

. , 

, 

Der. 

, 

3. 

;), 

(. 

'i . 

J l . 
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Stoekhol ms stationsbefälharva re, mc< l f(irklarand e af nådigt vii l behag 
iifver den omtanke, rådighet och raskhet som visats afbcliil, under
befäl och man skap :t kanonbilten .Astrid vid det tillfälle då hol
liintlska skoppet August a vid Juniskärens observationsanstalt grnorn 
lmnonbi'tten räddades från att drif1·a i htmL 
Pa nsarbåten I{jörn skall flirliiggas under reparation . 
Onlcr för chefen å kanonbåten Vcrdandc att med kanonbåten U.:er-
viinda t ill stationen samt att t ill vi<l Hvcn förlagda k:lnonbåten 
])isa öfvcrlemna. proviant. 
Kanonbåten l ·erdandc skall efter återkomsten till stationen afrnstas, 
afmönstra s o~h uppläggas. 
Orrlcr för kaptenen D. U. W. Linder at.t afrcsa till Carlskrona fiir 
att dorshides ta.tm kännedom om en del fiirhålland en, hvilb boriira 
limnet för den Liirobok i Sjömanskap, hvilken kapton Linder erhiil 
li t i uppdrag att utarbeta. 
Bifall till untlerlöjtnanten H. Wijks underdåniga anhållan om en 
måna<ls utrikes tj enstledighet. 
Marinförvaltningen angående faststii llelse af modell å slwr ~r sm ~>r
liidcr för sj ii man skårens manslia p. 
Augfartyget Jl.arc stiLlles till Kong!. telegrafstyreisens fiirfoganrl c fiir 
ut.liiggning af telefonkablar. 

Kabelbåten Lii_q,q ut skall iitc rviind:t till stationen fdn Inliing:t.ns 
observationsanstalt 
Order för e.hefcn :l kanonbliten D·isa att med kanonb1ten il.tcniintl:t 
till sta tionen. 

:2'.!. K:monbåtnrno ]Jim, Sigrid oeh Skrr,r;ul skola afrustas n<· h •1ppliig--
g-~ s. 

:!n. Kaptonen W . Dyrssen skall me•l den 2G No1·embcr upphöra att tj ensi
gijra i flottans stab. 

2ö. 

:!!l. 

l. 

•) 

•) 
d. 

Kapbmon W. lJyrsscn skall f'l·ån or·.h mod den 27 November 1Jensi
giira som kadetton·i r·or vid Kong!. sjökrigsskolan i stiillct 11ir ti lllots-
knptcn ntn ämn•le bptenen C. l•'. Askor. 
Ändrad tid för insändande af nt i Generalorder N·o G:30 elen 17 sist
l idne Oktober infonlrad t utlåta nde lifver «Flirsl:lg t ill instm ktion i 
sabelfiiktning t ill fots». 
Din•Uören vid nwr iningcniiirstaten H . H . Lillieh(ili k skall q varstanna 
i Storld!Oim efter sln t:tll sj iikrigs rnatericlkommitte för att hi trii•h 

öf've rdirektören vid arbeten för sagde kommittes riikn in ~. 
Till a<ljutant hos Hans 1\Iaj:t konungen, har ntniinmts kommentl i:•r
kaptenen nf' 2:a g raden O. Lin tlbom. 
Bifall till kommondörl;aptPnen aJ l :a gratlen E. Oldbergs untlenlå
niga nnMII:m om in- oeh ntrikes tj cnstledighct f'r:'ln den l el DN·em
ber 1892 ti ll .Tuni mån~<l s utg-å ng l S!l:J. 
1\ahe lh:ltcn Uiy,q ul må stii llas t ill va rfsdwfens i Carl8krona furfu-
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gando i och för l'arfvets behof llnder den tid af år 1893, som far
tyget icke för annat ändamål behöfver tagas i anspråk. 

3. Bemyndigande för v~ rfschefen i Carlskrona att beordra chefen för 
mindepartementet derstiides, kaptenen O. L. Beckman, att afresa till 
Stockholm för kontrakts nppgömnde angåenr le loverans af en ny 
elektri sk lysapp.wat för fasta minförsvaret vid Carlskrona. 

5. 

lO. 

17. 
19. 
21. 

Med iindring af mregående order, skall kanonbåten SigTid efter åter
komsten till stationen förhigga s i l :a beredskap och afmunstr~s; 
derjemte skall kanonbåten Alfltilcl afrustas och npplägg!ls. 
Order 11:ir kavtenen H. G. Lagercrantz att jemte tre af armeens oll'i
cerare föreslå förämlringar i förslag till «instrukti on i sabelniktning 
till fots• . 
Marinförvaltningen angående fastställelse af ritning till 57-mm. 
kanon .MlF. 
Kanonbåten ~(lda skall förläggas LLnder reparation. 
Ångfartyget Sköldmön skall afrustas och uppläggas. 
Kommendörkaptenem a af l :a graden friherre E. C. A. Barnekow och 
af 2:rt graden O. G. R. ,·on Feilitzen skola från den l Januari 1803 
och tillsvidare tjenstgöra: den förstnämnde i Kong!. marinförvaltnin
gen och den sistniimncle såsom chef för artilleridepartementet vid 
flottans varf i Carlskrona. 
Förslag för befordran till kommendörs- och kommendörkaptensgra
derna skall hädanefter afgifvas af en kornmission bestående af: che
fen för HottanH stab, chefen fö r marinförvaltningen, stationsbeläl
hafvaren i Carlskrona och stationsbef;l!hafvaren i Stockholm; skolantie 
kommissionen sammantriiua i Stockholm i J anuari månad år-ligen oeh 
till ..l1efen fur Kong!. sjöförsvarsdepartementet afgif\ca förslagrt. 

?8. K~ nonbåten Sigrid skall afl'llstas och uppläggas . . 

Sammandrag af ]{ongl. Bref och embetsskrifvelser, utflirdade 
genom J{ongl. Sjöförsvarsdepartementet under 1892. 

Januari 22. Entledigande för vice amiralen C. P. Virgin fnl n stationsbefii lhaf
vrtreembetct vid flottans station i Stockholrn. 

,, 

" 

Ang. förordnande f(ir kommentlören J. A. C. Meister att under den 
tid konter-amiralen frihen c :F. W. von Otter, t ill följd af riksdags
manna.nppdrag iir förhimlrad att förva lta statiunsbcfälhaf1·are- oeh 
öfvcrkommendantsombetena vid flottan s station i Carl skrona, niimmla 
ombeten bestrida .. 
Ang. förordnande fur kommendörkaptenen !If l:a graden frih . E. C:. 
A. Barnckow att under sa mma tid förvalta varfsehefsembetet vid 
niimtHla station . 
Fullmakt fUr .J. Hägg att vara kommendörkapten af l:a graden vid 
Kongl. flottan. 
Fullmakt för E. C. Brusewitz att vara kommendörkapten ~ f 2:;t gra
tlen vid Kongl. flottan. 
Resolution å li:\n i l:a klassen fi ir kapten H. G. af Sill<m. 
Oppet bref på afsked för andi tö ruit vid fl ottans station i Cnrlskrona 
C. G. Ewcrlöf. 
Ö)Jpet bref på afskcd fur liijtnauter. i Kongl. fl ottan 8 A. A . . Lind
man. 
Fullmakt fö r S. A. A. Lindmatt att vara löjtnant i Kong!. flottans 
l'CSeii' . 

Pöronlnande lur kammarskrifvaren K. W . Reson or:lt revisoren C. G. 
Favre att vara kommissari.er, den f(irrc hos den iur Carlsh ona station 
och den senare hos den l'ör t:ltoekholuts station !uronlnarle kommi s
sion för antagning af lltanskap vid sjömansUrens viirfnHlc stam. 
I anledning al Hiksdagens revisorers ;mm:irl,ningar 1·id 1890 ii.rs rii 
hnskaper. 
Reglemente lur flotta ns pensionskassa. 
Kungörelse ang. siirskild t faststäida g'l'ltnder för pensioneringen af 
embets- och tjcnstemän sa mt vaktbetjente vid lotsstyrelsen Mvon

sottt af befäl och umlerbel'iil vid lotsverket. 
Ang. om- och tillbyggnad af en i'tt Sjiio!ficerssi ill skapet i Cn rl skrona 
upplåten lob!. 
An g. generalmönstring m et l Södermanlands l :a. och 2:a b;"ttsmans
kornpanier. 
Att åtta ynglingar slwla. niistkomnwnrle höst antagas till ka•letter 
Titl sjökrigsskolan. 
Ang. vab nssiittning af ett m sthåll vitl siirlra Miire l :a båtsmans
kompani. 
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Ang. gratifikation åt ombudsmannon hos lotsstyrelsen C. E. Holms 
onka Anna Lovisa Holm. 
Ang. mulorstöd åt mästerlotsenkan D. C. Askegren. 
Ang. löjtnanten J. H. ]'. CorsoHis rättigheter på grund af genom
gången l;nrs vid gymnastiska Centralinstitutet. 
Ang. värnpligtige G. Sterkys nnderrl. besvär i fråga om Mter för 
forsummad vapcnöfning. 
Ang. befrielse för vä;·npligtige A. V. Lundquist från höter for ute
varo från vapenöfning. 
Ang. sökt befrielse från transport till disciplinkompaniet för 2:a kl. 
sjöman vid ~:a minörkompaniet N:o öO C. A. Pettersson. 
Ang. utbetalande till f. d. båtsmannon Roddares cnka af en hennes 
man tilldelad nådcgåfva. 
Ang. anvisande af medel för åtskilliga kompletteringsarbeten å sjii
korten öfver Getlebngten och Öregrundsgropen samt Br~tviken och 
Östergötlands siidra sbrgård. 
Förordnande för kommendören J. C. E. Christerson att un(ler sjnk
d(lmsfurhinrlcr för kommendören J. C. Ostorm:m, jemte egen befatt
ning, bestrida chefsskapet fiir marinförvaltningens intendentafdel
ning. 
Förordnande för sekreteraren i marinfcirvaltningen E. F. Ploman att 
under sjukdomsförhinder för amiralitetsrådet J. E. Dahlin hestrida 
chefsskapet fUr marinförvaltningens eivilaf(lolning. 
Ang. kostnaden iör ilandfårandet af John Ericssons lik. 
Ang. ndjnnktion hos lotsstyrelsen af en ledamot för handhiggning 
af kansliärenden 
Ang. afhjelpando af oliigenheter för personalen vid Godnatts fyr till 
fiiljd af rnålskjntling å varfvet i Carlskrona 
Ang. vakanssiittning af en rote vid Norrlands 2:a båtsmanskompani. 
Ang. ifrågasatt nådevedermäle for majoren P. V. Ringheim. 
Ang. tilldelande åt verkmästaren vid Stockholms stations vart Johan 
Eriksson Zan(ler a.f ott exemplar i guld af medaljen ntaf femte stor
leken med inskrift: «för nit och redlighet i rikets tjensb att i hög
blått banrl mod gula kanter bäras å bröstet. 

Ang. återbesätta.ncle af en ledighet inom underofficorskåren. 
Ang. pensionsrätt för f. marinsoldaten A. Krantz. 
Ang. tillstånd för styrmannen C. A. Österberg att antagas till spc
eialelov i sjökaptensklassen vid Stockholms n?_vigationsskola. 
An g. marinförvaltningens arbetsförteckning för år l 8fl2. 
Ang. är 1891 verkstähl genernlbes'gtning :l en del af flottans far
tyg. 
Ang. minskning af artillorintrodning i förråd. 
Ang. Iotsstyrolsens arbetsberättelse för iir 18!)1. 
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Förordnamle för l:e bataljonsläkaren W. F. U. Westring och rege
montsskrifvaren O. M. Lennmann att vara, den f,irre gene r almönster
läkare och den senare generalmönsterkommissarie vid genoralmön
string med åtskilliga kompanier vitl östrä distriktet af båtsmans
hållet. 
Aug. pensionsrätt för läraren vid skeppsgosseskolan E. O. Cedergren. 
Ang. förrättar! generalmönstring med Blekinge 2:a båtsmanskompani. 
Ang. besvär rörande en anm~irkning vid marinförvaltningens kassa 
journal för år 188D. 
Ang. värnpligtige H. J. Larssons unclcnl. besvär i fråga om böter för 
försummar! vaponöfning. 
Ang. anställande Hf försök for afståndssignalcring. 
Ang. förlängning i leveranstiden för pansarbåten Thule. 
Ang. ifrågasatt anorrlnande af minutskjutningsapparat vid Oscar-]'red· 
riks borg. 
Ang. forrättad generalmönstring med en do! af flottans trupper. 
Ang. pension får f. båtsmannen C. U. Bergins Lund eller Lundin. 
Ang. pension för f. båtsmannen M. S:son Unger. 
An g. f. daglönaren P. J oh anssons ansakan om ponsionsr~itt for viss 
förfluten tid. 
Ang. värnpligtige B. E. Carlströms underd. besvär i fråga om böter 
för Jörsnmmad va.penöfning. 
Ang. anbringande af contrallnft-nppvärmningsapparator i kasernerna 
N:ris l och 2 i Carlskrona. 
Ang. tilherkning af en modell till ångfartyget Veya. 
Ang. styrmannen G. F. Svanströms ansökning om antagning till 
elev vid Stockholms. navigationsskola. 
Ang. underd. besvär i fråga om lönevod till båtsmannen för roten 
N :r !)7 vid Tjusts kompani . 
Ang. l),rbitriidet C. O. I. Ahl(juists undenl. besviir öfvor honom 
ådömtia böter för utoblifvantle friln inskrifningsf0rrättning. 
Ang. tilliltelse för två öfverlotsar att närvara vid årets sjömät
ningar. 
Ang. vakanssättning af en rote vid Holms l :a båtsmanskmnpani. 
Ang. inqvarteringshitlrag till löjtnanten A. Börtzell under genomgå
ende af lärokurs vid Tekniska Högskolan. 
Ang. nnclerd. besvär i fdga 9111 syn :l torpet till roten N:o 29 vid 
Tjusts bi.itsrnanskompani. 
Förordnande för kommendören G. N. af Kloreker att från ot·h med 
den l nästinstundande April vara stationsbefälhahare vid flottans 
station i Stockholm. 
Ang. dispo~ition af lotsverkets behållningar. 
Tilldelas fyrmästaren å fyrskeppet Vestra Banken ett exemplar af 
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medaljen i g nid af 5:e storleken med in skrift: "fiir berömliga ger

ningar» att i högblått ban([ med g ula kanter biiras å ·bröstet. 

Ang. tillstånd fOr ingeniören grefve E. H. A. Mörner att besöka ör

logsvm·f och Yorkstäder i Frankrike m. m. 

Tilldelas 3 stenhuggare å Tjurkö en belöning af 300 Kronor, att 

efter stationsbefälhaJvarens i CarlsJuona bepröfvande dem emellan 

Jordolas, för riiLldning af menni sk0lif. 

Ang. betäckande af nppkommcn brist i expensanslaget för na,·iga

tionsskohuJ i Visby. 

Ang. ersä t tn ing till ingeniörcn vY. Cr onqnist !Or h ållna föredrag om 

moderna sprän,;ämncn. 
Ang. maskini sten C. Wallmans ansökan att antagas såsom elev i 

Mvermaskinistklassen vid Stockholms navigationss kolu . 

Aug. värnpligtige P. G. Östbergs underd. besriir öfvcr böter f\ir för

snmmad vapcnöfnin g. 

Ang. drnpligtigc A. H edmans underd. besvär i fråga om böter fOr 

försnmmad vapenufning. 

Ang. värnpligtige 1\i. L . SJögrcns nndenl. besvär i fr~1g<> om böter 

för forsnnunad vapenöfning. 

Ang. fOr iinclrad tid 11.ir klasse rna. i skeppsbyggeri vid sjökrigsskolan. 

Ang. afskcd fo r vice amiralen C. P. ViTgin. 

Ang. foreskrift om ntlemnande af prickrullor. 

Ang. af kaptenen C. G. A. Y. Flach sökt ersättning för omkostna

der i anledning af en afgifvcn rapport. 

An g. under stöd åt fyrmii st::treen hm Charlotta LarssorL 

Ang. en enkan L. A. Alm tilldelad nådegå fva . 

Ang. nådcgå.fvor till åtskilliga afskedacle personer , som tillhört !lot

tans militära kårer. 

Ang. värnpligtige J. V. Svenssons nnderd . besvär öfver böter fOr for

summ::td vapenöfning. 

Fullmakt för G. N. af Klm·ckcr att vara konter-amiral vid Kong!. 

fiottm1. 
Fnllmakt fö r A. A. L. PalarHlcr att vara konnnendörbpten af l :a 

graden vid Kong!. flottan. 

Fullmakt for O. G. R. von l<'eilit7.cn att vara kommendörkapten af 

2:a graden vid Kong!. flottan. 

:Fullmakter fOr O. U. V. H. Broman och S. A. K:son Natt och Dag 

att vara kap toner Yi<l Kong l. flottan. 

F ullmakter för A. H. (;i s iko or.h L. E. Arnelius att vara löjtnante r 

vit! Kong!. fl ottan. 

Fullmakt fur A. P. Lilli chö\'•k att vam kommentlä r i Kong!. fl ott an. 

Fnllrnaktcr for C. A. von Uanlcl, frih erre O. R R. von R osen och 

E. A, Smith att vam Jmvtoner i Kong!. flottans reserv, 

April l. 
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Resolutioner å lön för kommendören A. F. Hj. Klintberg samt kap

tonerna grcfvc H. R. Hamilton och J. W. Lanncrstierna. 

Ang. utlemnande af materialiar ·från flotta ns bekliidnadsförri'td t ill 

medlemmar af fl ottans offi cers- och nnderoffi ecrskårer m. fl. 

Ang. byggande af 2 st. bt klassens minbi:.tar. 

Ang. anvisande af medel ti ll r eparntioner å ett fOr lot sverket erfor

derligt skjul å flottans varf i Stockholm. 

Ang. tillstånd för förre kadetten H. E. Rydström <ttt deltaga i in

nevarande års öfningscxpcdition med ka<lettfartyget. 

A ng. vakanssättning af ett rusthåll vid Södm l\Iörc l :a båtsmans

kompani. 
Ang. ntbetnlande till f. båtsmannen Felts onlm af en h ennos man 

tilld elad nådegåfva.. 
Ang. brister or.h behållning-ar å vissa anslag fO r· flottan ar 1891. 
Ang. nndenl. besviir öfver tillsiitta nclet af en fyringcniörstj cnst. 

Ang. uppchiillande af fyrmiistareuefattning-en å f)'r skeppct Koppar

stenarne. 
Ang. ersättning till en del <tf lotspersonalen fur mistad lotspcnninge

fortjenst år 1891. 
Ang. nndcrBtöd åt aflidnc f. d. n:tvigationsskolcföreståntlarcn W . E. 
Wir~ens dotter E ster Panlina l\Iathilda Wiruen. 

Fullmakt för K . A. Lidman att vara auditör vid Hottans s tati on i 

Carlskrona .. 
Ang. ersättning af tryckningskostnaden tör on tjcnstc- och merit

rulla ö f v er flottans offieerare. 
Ang. taxa å afg ifter for förbrukning af vatten fr:ln kronans vatten

ledning i Carl skrona.. 
Ang. kanonbåten Aslöys utrangoraJHle såsom örlogsfartyg och for

ändrande till transportpråm. 

Ang. kommissarie och läkare vid förekommande genera lmönstringar. 

Ang. austiillande af en cxtm läkare vid Carl skrona. station under 

sommarmtu1aclcm a innevarande å.r . 

Ang. tjenstlodighct för kamrna rskrifvaren A. A. Carlstcd t. 

Ang. liikucbcs igtning :'\ inträdessöbnde till Kong!. sjökrigss kol:111 . 

Ang. vakan ssiittning af en rote vid Bohus l :a båtsmanskompani. 

Ang. tillstå nd llir sjökaptenen P. T. Morsing att aflligga examen 

itngrnaskinliira . 
Kong!. Maj:ts n:1(1iga propos ition t ill Riksdagen ~1 n g. förhöjning af 

allslaget till sjö be\' äringens l'apc11\ifningar samt bcld iid11ad c ch crsii t t

ni ng dcrför. 
An g. yttrrlig:n c Jursö k med appa ra ter fGr a r~ tJ ntl ss i g11alrrin g. 

Ang. utsändande ~1f personor t ill Norge för öfvorvara rulo af skjut

fö r sök med sjclfgåcndc minor. 
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Ang. ili·ågasatt telefonledning å ga lcrvarfvot. 
An g. värnpligtigc O . .Johanssons u n den!. bes Y ii r i J riiga om böter 
för försummad vapenöfning. 
Aug. värnpligtigo C. O. L. Engstct!ts undonl. besvär i fråga om bö
t er för försummad vaponöfning. 
Ang. tillståntl för on mariningeniör att afresa till Fiume. 
Ang. medgifvande för en del vid kroppsunllersökning kasserade yng
lingar att aflägga inträdesexamen till Kongl. sJökrigsskolan . 
l<'ullma.ktor för 10 reservofficersaspiranter att var~t reservunderlöjt
nanter i Jiottan. 
Ang. förhöjrl sjöaf!Cining för befäl och manslwp under expeditioner 
för undersökning af krigsfarleder. 
Ang. anläggning af signal- och telefon stationer 111. m. 
Ang. utlånande från Hottans station i Stoekholm af åt skillig;\ nau
tiskt historiska föremål i och för en utställning i l\iadrirl. 
Ang. byggande af en ångkranpråm. 
Ang. medel t ill ett ändringRarbete i sjökrigsskolans hus. 
Ang. Jlyttningshjelp till två offiueraro vid Kong!. llottan. 
Ang. lönofurmiinor föt on del sjömiLa under tjenstlodigh ot för sju k
tlom. 
Ang. tillstilnd för katlotten vi<l sjökrigsskolan N:o 25 von Sted ing k 
att afhlgga. lwmplcttcringsexamen i vissa ilmnon. 
Ang. l:e bataljonsliik1rcn A. ]•'. Eklunds an sökning om tillstånd för 
hans son att allägga kompletteringBoxamen m. m. vit! sjökrigss ko
lan. 
Ang. en nf enkan A. C. Leufstadius gJonl ansökan om llllllerstöd. 
Ang. E. A. Magnussons nmlenl. besvär i fråga om biiter för för
Rumumd vapenöfning. 
Ang. sjöma nnen O. Svenssons undenl. bos1:iir öfvor honom pMönla 
böter för fursummad vapenöfning . 

Ang. afsked tur mariningcniörcn O. Hnlt. 
Ji'ullm«kt Hir E. A. W. Holmberg att vara batalJonspredikant vi<l 
Amiralitetsförsamlingen i Carlskrona. 
Ang. bestridanrle af kostnadern;l för sjöbel'iiringens beldiidnarl. 
Ang auonlnande ar telefonförbindelse metl SaudhaUllliell'OllS J}Tplats. 
Ang. förändrade bestämmelser i fråga om anviimhuitlet af en ti ll 
enskild person npphlten tomtplats ii holmen Kalfvon i Göteborgs oeh 
Bohus län. 
Ang. ifrågasatt generalmönstring mod två båtsmiin. 
Ang. kaptenen H. F. Lindberg tilldoladt rcseunclerstötl. 
Aug. viirnpligbgo T. E ngströms un•lonl. besYii r i frilga om böter för 
JUrsummad vapenöfning. 
Ang. tillstånd för on fotograf att medfölja a föreståenllo expedition 
med kanonbåten Alfltilcl. 
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27. Ang. beordrande af en officer vicl flottan att nfresa till Scrrring niira 
Liego i Belgien fOr ;ttt lifvervara skjntförsök mod en Nonlenfolts 
fJ7-mm. kanon af nv modell. 
Ang. anslagstitel till kostnademu för inskjutning af minor. 
Ang. bidrag från lotsverkets anslag till extra utgifter ~t porsonalen 
vid U!](]erstens och Gotsim Sandiins fyrplatser. 
Ang. pension i högre klass för tvenne <bglönare vid flottans varf 
i Carlskrona. 
Ang. utarbetande af nyn broböcker om minmateriel och tloss an
viindning m. m. 

Ang. viirnpligtigo L. Wielogrens nn<lord. besviir öfver böter fur ute
varo från vapenöfning. 

Ang. nnderd. besviir i fråga om npplåtelso af torp till båtsmannen 
N:o 9 Kjöming vie] Norrlands 4:e kompani. 
Ang. utställning af en f)-rapparat vid verlttmtstiilln ingon i C:hicngo. 

3. Ang. förordnande ~tf olfiecr<lre vid intlragningss taton att vara ],;'\.ts
manskom panichefor. 
Ang. orsiittning för vii rnpligtigs vid mobi lisoring meilfönla bekliill
nadspersedlar. 
Aug. förändring i kanonbåten Urcls bestyckning. 
Ang. profning af en vit! nya aktiebolaget Atlas's verkstilder tillverkar] 
mina . 

Ang. förslag öfver lotsverkets stiillning vicl utgången af iir 18!H 
m. m. 
Ang. förrättad generalmönstring med en del af flottan s manskap. 
Ang. lönefönnånrr under tjonstlodighet ftir sjuktlom ät två rnetllmn
lommar af sjömanskåron. 

10. Ang. Tegleringen af utgifterna under riksstatens femte hnfvndtitel 
fur år 1893. 
Ang. flyttnin gshjelp till extra mariningemären Th. G. NystotH. 
Ang. undenl. besvär i fråga om syn å t orpet till rot en N:o 170 
Åkerlund vid Norrlands l:a båtsmanskompani. 

15. Ang. anviindando af bchållningarne å vissa anslag under femte huf
titeln. 
Ang. ändring i förandat af flottans pensionska ssas riikanskaper. 
Ang. fullmiiktiges i flottans pensionskassa sammantrii<lc. 
Ang. revision af amiralitet skrigsmanskassans räkenskaper för }r 
1891. 

Ang. tlelogarnes i amiralitetskrigsmanskassans gratialsnf:::ifter för 
Januari månad 1892. 

22. Ang. majors n. h. o. v. fiir f. d. ingeniören O. Hult.. 
Fullmakt för R. A. Sundin att vara kanslisel<reterarc i Kongl. 1\faj:ts 
Kansli. 
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FullmaH för "grefve E. H. A. Mörner att vara ingeniör vid marin
i ngeniörstatcn. 
Ang. netlsiittning af försäljningspriset å bör.kcr. 
Ang. aflöning till en sjöman m11kr tjenstled1ghet för sjukdom. 
Ang. tillstå n1l att bland varfspcrsonalen i Carlsh0na. utdela r n pen-
ningrg;t.fva.. 

Ang. godtgörclsc för a.nskal'rning af skjutmedaljer. 
Ang. understöd iit enkan Matbilda Anrlcrsson. 
Ang. pension på allmänna indragningsstaten f!i r enk:m A. L. D. 
Lundbcrgh, futld Mossbcrg, oeh vaktmiistarcn G. Petersson. 
Ang. förberedande arbeten för uppgöruncle af fiirslag till nyn h1ts 
ta.xor. 

Ang. förhymntio af kajutkor,kar för on dol af de till expedition 
ntgilcnde fartyg. 
Ang. nå1lcgåfvor till afskcdadc personer, som tillhört flottans mili
tära kårer. 
Ang. afskod med pension för fåreståndarcn för navigationsskolan i 
Vestervik C. L. Aspelin. 
Ang. beordrande af ~:ne ntaf den mariningcniörst.aten tillhörande 
personal till Kiel för besigtning af bronsminor m. m. 
Ang. rotering af två hemman i Göteborgs och Bohus län. 
Ang. post<lngfartygct Sophicts ifrågasatta öfvcrtagande af flottan . 
Ang. ersilttning fur vissa med öfvcrlotsbefattningcn i Stoekholm fiir
enade bestyr. 
Ang. förrättad generalmönstring med en del af flottans man skap. 
Ang. pension i högre klass för förre daglönaren S. Andersson. 
Aug. tillstånil får jungmannen A .. K M. Claesson att :m.tngas till 
elev i navigationsskolan i Stockholm. 
Ang. un1lcrstöd åt lotsåldermanstlottern Hildegard Gyllenspeb. 
Ang. viirnpligtige J . F. NystJ·öms undord. besviir i fruga om böter 
får utevaro fn'in vapenöfning. 
Ang. entledigandE- oeh förordnamlen inom lotsstyrelscn. 
Ang. förrättad generalmönstring med en del af flottans mansk:lp . 
Aug. delcgarncs i amiralitets-krigsmanskassan gratialsafgll"ter fijr 
sistlidne Januari månad. 
Ang. dagallöning för löjtnanten O. R. SylYan under tjl'n stl cdigl1 ct 
för utländsk strulieresa. 
Ang. understöd för fårrc kronolotsarne vid Landsorts lotsplats C. J. 
Lundquist och C. P. Åman. 
Ang. utbetalande till enkan efter aflitlne mannsoldaten O. 1\l:son 
Klinga af en hennes man t illdelad nådogåfva. 

28. A ng. uppchållan1!e af inspektörsbefattningen hos lotsstyrcl scn. 
Aug. uppförande af signal- och telefonstationer å rikets lwstcr. 
Ang. tillst:'lml för förste bataljonsläkaren G. l\'lodigh att gcnomg[r 
militärläkarek urs. 
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Ang. utbetalande till enkan efter aflidne f. båtsmar.nen L. P. Sand
ström Kämpe a f en hennes man tilldelad nådcgåfva. 
Ang. värnpligtige J. H . Nilssons i Repplingc underd. besvär öfver 
honom påfor1la. böter för forsummad vapenöfn ing. 
Ang. förhyrande af en kajutkock för till expedition utgående fartyg . 
Ang. afsked för general-lotsdirektören herr friherre C. G. von Otter 
m. m. 
A ng. fårordnande fOr konteramiralen G . .N. af Kloreker att vara ord
förande hos fullmiiktige i flottans pensionskassa. 
Ang. utlemnandc af en revolver t ill skjutskolan å Rosersbcrg. 
A ng. en lotsångares stationerande i norra delen af Öresund. 
A ng. tillstånd att expropriem mark för ett st:'lngmärke på sk äro t 
Sandsänkan i Östergötlands skärgård. 
Kungörelse ang. änrlra1l l_plclse af § 22 i Kong!. Maj:ts nådiga reg
lemente för lotsverkets ouskilrla pensionskassa den 13 Februari 
1885. 
Ang. tullfrihet får en del materiel till minbilton Ag11e. 
Ang. tillstå r11l att bland en del af personalen å skeppsvarfvet 
Carlskrona ut1lela en penningogiifva. 
Ang. tilldelande åt hvanlcr:t af underofficerskorporalen vid G:o Illa
troskompaniet .N:o 17 Svensson och 3:e klassens sjöman vid S:e Illa
troskompaniet N:o 103 Eklund af ett exemplar i s il ~ver af medalJen 
utaf 8:e storleken me1l inskrift: •för berömliga geruingar• att i hög
blått band med gula kanter bäras :l. uröstet. 
Ang. unilerstöd åt fyringeniören C. J. D. Sandelis enka Ida Sandcll, 
född Ha gström. 
Fullmakter för F. l\L Peyron o10h H . W. M. von Krusenstierna att 
vara kaptenor vid Kong!. fl ottan. 

Fullmak1n får A. Meister och C. H. A. Leche att vara löJtnanter 
vid Kong!. flottan. 
Fullmakt för S. A. A. Lindman att vara kapten i Kong!. flottans 
reser v. 
Resolutioner it lön i forsta Idassen för kaptenerna H. A. Palme och 
H . G. W. Wrangel. 
Pullmakt fUr H. E. R ydström att vara underlöjtnant virl Kong! 
flottan . 
Fullmakt ror friherre l\L D . Ruuth att vara generallotsdirektör och 
ehcf för lot sstyrelsen. 
Fullmakt för A. V. E. Dalman att vant inspektör hos lotsstyrclseu. 
Ang. fa ststlllda ritningar till krnthns å Borgholmcn. 
Aug. utlemnandc af en flottans :1ngslnp och roddbåt mod besättning 
till brantLinsinrättningen p:'\ Fcjan. 
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Ang. tillstund att bland kanonbåten Al(hilds besiittning utdela en 
penningegåfva. 
Ang. fiyttni ngshjelp till löjtnanten D. A. Kraft. 
Ang. pension åt f. båtsmannen O . .M. Samuelsson Sjögren. 
Ang. t illstånd lur styrmannen C. G. Törnkvist att deltaga i nn<ler
visningcn i sjökaptenskla ssen vid Stockholms navigationsskola. 
A ng. vVahlquistska kliidesfabrikens i Carlskruna nn<lerd. ansöknir g 
um nedsättning i vattenafgiftcr. 
Aug. pension tör f. marinsoldaten Å. Månsso11. 
Aug. besvär i fri'tga om ersättning fö r forsellön !lir ved t ill biits
mannen för roten N:o lO vid Roslags 4:e kompani. 
Aug. sökt befri else fö r kyrkohenlebustället i Bodmus pastorat af 
Vesternorrla nds län från utgörande af rotering m. m. 
Aug. anstiillancle af en extra läkare vid fl ottans station i Ca rls
krona. 

Ang. pension t ill f. båtsmannen J. S:son Rydberg. 
Ang. ftaggnncleroffieeren E. Nordmans m. fl:s besvär ang. utbekom
mande af t raktamentsersiiltning m. m. 
Ang. direktöron J. Pihlgrens d:o d:o. 
1\ ng. undercl. besvär röran<lo anmiirkning vid retlogörelsrn öf"ver upp
börden å chefsfartyget Drott år 1889. 
Ang. förordnande af ordfti r:tn <le orh öfverkommissaric i direktinnrn 
öJver flottans pensionskassa . 

8rpt. 
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2. T<'r>rnr<lnand.e {(\r exkl ingrniiirrn vi1l Kong!. mar i ningeniiir~tatPn 
C. E <f. C. St;umt att ti lls1•idarr vara ingeniör 1·id ;;nnuna sta t . 
n,,;,o luti on :1 rtt rxtrn ing<'niiircn ,· i1l Kong!. nlnrining·rni i"q·statl'n 
.r. A . }:ngsti"i)m ti llagdt miningrniiir~anodr . 

Resolution :l rtt rxtra ingeniiirrn vi•! Kong!. nlari ningenii"•rilbtrn 
K. K Hundgren ti lldl'lndt :m·od1• . 
Fiironlnan•l<' f(ir <· ivi lingrlliöron G. R .. Tornhorg att ti ll sl'id:wr 1·nra 
rxt rn ingeniiir vi1l Kong!. Mariningcniiirstaten. 
Ang. :1n1·isandr af yttPrligaro mrdrl fiir hiid<ln inganlP till dr fiir 
Kungsholms f>i stning nfsPdd:t 2~-r-m bnonPrna. M no. 

~ l . .·\fsl:tg :1 gjord framstiil lning 0111 anstiilla,Hlr i fn st:l ~bl lnl! lrn :d· 
2:a klnssen s ~jiimiin utaf eldarraf<ll'lnil!g·,,ns viirfva<k st:1n1. 
LC\tsliirmansenknn S. Honvik tilldolnd en n:\d po·<lrva fi"q· rn o··l nn· ni 
l i\0 kronor att utg:l af beh:l lln a I ot~- 01:h fvn~~d<'l. ,..,, ,.., 
Ang. nnliig;..!;ning or-h lln<lcrh :"•ll af :ltskilliga: t.r lefon]ellningar. 

lfi. 'l'dl :ttl']se fiir l ~y nn ii star~n :l r.l'l"skrppct ' "r•stra Jhnl.·ml, H. L T'Pt
LI'rsson samt fyrvaktnrrn å sag·•l:l fymlr pp .T. C. MiillPr odr fnhi 
t riit!Pt K Blumqvist att emottag-a iiPm af I-Ta.ns 1Iaj:t Kej s:n·~ 11 af 
Ty,Jdand, Jiir vi8:11 lt viilförhiillande vid rii•ldning af hesiittn ingt' ll :l 
tyska :l ng-fa r tyg·ct F:!la . tilldelade n:l.drg:'\hor, niim ligen Pettersson 
•'tt gnl<lnr odr "'' h:l da sistniimnde h1·anl rra l'tt prnn ingf'l>Pl• >pp 
af <·tt htJJH!r:l rik smark. 
A ng. nppgc·,randP af r itningar ti ll en elwnomihyggnn<l :1 Kungsholms 
fiistning. 
Ang. li inr.f(inn:1ncr m. m. fur r:dra ingeniiiren U. R. Ternbrrg. 
Jn'ii.:Hteringsb idr<~ g m. 111. tilldrlndo llijtnantrrnn. vid Kong!. flntt:1n 
(:. H. Björbn:111 , J. A. F. (:rahm och L Nnnlonfrlt dr]s lllHIPr 
grnomg:IPIHlrt af on J!",rbcred :nHle liiroknrs, ,]p]s nntl r r g·rnnmg·:IPn-
drt af liirokmK 1·id artilleri- od1 ingPn iörhögskolitn. . 
lci)ronl na ndo J[ir konteramiral en, frih F. W von Ottor att vara 
ordfi"q·amle sa mt l<ummonlli·,ren <:-. K Flff. komnwndörkn ptcnr- n nt 
L1 gradrn i Kong!. Hottans rrsc rv, frih. K C. A. Bai-Iwkow. ma
jon'n vid Kong!. fnrti filwtionen U. A. (}son Bergman neh mnjorrn 
vid f:mwrn lstaben :b'. J. Leth ntt vara. ledamöter i en hnnm itU> li .,r 
ut.rc<lning af fnlgo r röramlc den blifvandr fcistningsarti ll r rik:ln' n i 
C'arl Hkrona. 

~:1. An\'iR:lndc :~f 000 kronor fi)r en undon· isJlingskurs i rysl.;:l sprtik0L 
Ang. upphurande af liireskrifton om man sbjleb; 1· i<l sji">ma nsk:1 rl' ll 
li"o rsP('!Hlc nwd stortruja och miissa ar im;)l"rgnrm<lt tyg. 
Tnqnn-trringsbidrag till löjtnanterna vi<l Kong!. /l otta n .l. t'. 
8r·hnei<lkr oeh D. A. Kraft. 
Tillsblntl fiir stynnannrn A. Ahrrg att t! cltng·n i 11ndrnisningrn i 
sji·>l,aptcnsld:l s,;rn vid 8to<·khnllll s navignti onss kola. 

:~0. Knptcncn H. Li111lhorg l>cor1lras ;·,fvr rvab ti ll vr' rknin g· af elrktriska 
b bLir. 
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C!O. Anvisan<lc ~ f 1.128 kronor t ill ansktffan<le af <'n <lrl hii<·k<'r 111. m. 
fur skr ]>psgosseslwlans i Carlskrona. riikning. 

7. 

14. 

" 

Öfvcrfiyttning af mansbp friln ,·ii ri\:Hle till fa sta sbmmrn :lf fint 
ta ns sji't!lmnsk:l r. 
}'iinlelning af ett rxtra an slagit 100,000 kronor till an sbn·ning- at 
artill l'rinl:ltr ri rl fiir llot ta.n. 
Ang. ntred ni ng orn ii ottnn s pensionskassas gratinlsl'oml. 
Ersii.ttning till :uniralitot;;r:l<lct .T. K Dahlin fi ir mista<lr tjcn stg;·,_ 
ri 1~ gspenningar 1111<101' ti<lrn som amiralitctsr:'ulrt var 11tsrtl<l ti!J 
f11llmiiktig i flottu1 s ~wns ionsbssa i Carlskrnna lnl<lcr A 11!-'; 11sti 
m:l narl. 
Bil'a.ll till bptenrn C. J.'. Askers ansukan om !lyttning;;hj<'ip . 
Ang. lan<lskamrrrarens i Stockh olms Un F. Tiirnrhladh Hn<knl:'l
niga. hcsviir i fnlga om anmiirkning:ll' 1·i•l Stol'ldwlms hins lan<ls-
boksrii kcnsl;aper liir it l' 1880. 
Kong!. l\'faj:ts n;'l <liga. proposition t ill Riksdagen, ang;'lcwle ansl:l g· 
nmlcr rik statens femte h11t'V11dtitcl mr <l :cnle<lning af fii rcslagna iin -
•h·ingar . <leJs i viirnpligtslagrn <len () .J11ni 18Si.i , <Iri s i lngrn :lll

gitrmlc lin<lring i rustnings- O('h rotcringsbes v,ircn af san1ma <lag. 
Fördeluing :d· <'xtra anslaget, 1:">0,000 kronur, till minl"iisrn<l et fi'•r 
år 1803. 
Ang. nnstiillan<lc af ytterligare ex tra liirarr vi<l navigation ~sko

lorn::t i Stor.kholn1 och Göteborg. 
Uppdn1g åt kommrn<li'•rkaptencn .T. Hiigg att gå i lli rfa~tning nm 
tryr·kning af bcs krif'ning~· ·och förtoningsbiirl; rr i'tf\·rr On' g rnnd s 
sl{ii1·gård, nL m. 
]<Jyttuingshj clp ti lldelad ingemoren vill -K. nwriningrnicin;tatcn, 
grofvc H . A. lVli '•rner och cxtrit ingen iiiren vi<l samma. stat I. A. 
Engström. 

22. 1\fskcd nml p<' nsion oeh (l'llnads]Wnsion l!:•r komm cn<l iirklptrnrn 
af l:a graden N. J. M . . Hallstr(·,m. 

, · F~tllmakt r-c·,r J . ~. Djiirling att m ra fiirrst.l ndar<' li '•r nnl' ig:ltinns
skolan i Vesten ·ik. 
Ang. disposition a.f medel för anskaffning af krut. 
Lotsst.yrelseu ang . vllwrintcrsiittning under sekrctemrrn .T. A. S.ii'•
brrg beviljad le<lighr t. 
Ang. förhyrand e af en kaj11tl; or.k il kon•ettrn /i'agrt. 
Ersättning ti ll ingen iiiren E. Fl:ll'h il l ,000 kron or, r.·, r i',fvr l'l':l l'illlll r 
ar försök merl cu unden attcnskanon. 
Flyt.tningshj elp tilldcla<l knptr nr n vid Kong·!. fl ottan C. A l1rilll<ll 
m·h nndorl\ijtnantcn T. P. B. Norman . 
Till eLiu<l fi:ir yuglingcn A. n .l:l rrggrr n att vinna intrii•lr vid 
Kungl. sji'tl;rigsskol:ln. 
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22. Understöd a 300 kr onor tilldelarit förre kocken å fyrskeppet Ve.otra 
Rn11krn, t!. Nordi,Jom. 

2ö. !<'~tllrnakL fö r k<Hllnlclllliirbptcnen a.f 2:a graden C. A . .Pu ke Rtt 
l' ara konnncn<l ii rkil p ten ar L t gmtlcn oeh Jör kaptenen U. J . Sjii
hcrg att vara komrncndiirkap ten af :!:a graden vid kungl. ll uttan. 
Fiillmakt r,;r löjtnanten G. o. M. af Ugglas att Vill'il, kapten lll'h 

lillll crliijtn:~,nton A. H. af Petersens att vam ll>jt1wnt vid kongl 
J! ottan. 
}'11llma k t för li:ij tmm len i Kungl. Il ottans rosorv G. O Wallenberg 
:u t Ya ra kapten i samma. reserv. 
Hesolu t ion i't kaptcnslun i l :a lundlassen lur kaptenen i::i. J. T. C. 
A n karcrona. 
Ang. bctii.elGtlllle af try•·kningskostnadcn Jör en liirobok i sjua rtilleri 
ar kaptenen w. lJyrssen. 
An g. lur värfvande af tomtplats lijr Stom Klii p pens f)T. 
Ang. ifrågasatt ii.mlring :~f giill:111dc föreskrifter om sji.ia lluuing till 
un<lcrofficerskorporal af minurafdelningen. 
Ang. viil'kt frå ga <Jill bduning till extra ingeniiiron vid lllilrinin· 
g·cniörstaton L. K 3..rJelt lur konstmeramtet aJ en lwndmin:t. 
Ang. styrmannen J. _.\grens uutlcnlåniga ansi.i kctu att vinua in

triidc såsom elev i sjökilptensklasscn l'id ll<tvigatiunsskuhtn i Her
niisanrl, m. m. 
~ådcgåfm t illcrkiiml fun·c kronolotsen Erik E rsson. 

J l. Fullmakter för O. K Lybcl'k, E. Hiigg, C. L. Key, U. l.ngcr, B. 
~ . Östraml, T A. Nissen oeh A. E. de Clmmps att mr:t Hndcr
k•jtrmnter 1·id Kong!. fl ottan med turberäkning från o.xa1nensdagen, 
den 29 Oktober . 

25 . Mcdgihandc att vissa fartygsmodeller m. m. må sii~o n1 ];] n utlem
nas Jör att anvii nda s v.icl il'r:'lgasatt I"Crlclsutstii llning i CJ1 ieago. 
Afsla.g å sökt t illstånd fO r K. H . B. Lindström, att, chun1 den i 
§ lG af gällanti c rrgl. fiir nar ig<l tionsskolorn a i riket f(ircskrifna 
t iden för intriidc redan 1\irfiHtit, vinna inträrlo såsom elev i sty r
nwnsklasscn vid niw igationss kolan i Vi sby. 
Mcdgifmnde att till onkan efter förre jungmannen C. P . Ja enssun 
m;l utbeta las en hrnncs man tilldelad nådegåfva. 
Ang lotsningen vid Orcsunds norra. och Helsing-ö r:; lotssta tiuncr. 
Bullmakt för kaptenen C. F. Askor att v::tra, lotskapten uclt chef 
l<">r ~orrkii pin g-s lotsfijrdPlning. 
Att båtsma nnen af' :\fnrra H:1lla111ls kompani n:u 5 l Rcuström, sum 
af stationskrigsriittcn i Carlslu·ona å.diimts ö Llagars sträng arrest. 
hvilkot arrest straff vunnit lag;c kraft först scda.n Ronström: lelllnat 
stationen, skall undergå niimndn bcstmffni.ng å mili tiirkompaniets i 
V:wbcrg- militiirhiiktr. 
FJyttningshjdp t illdel:HI liijtnantcn K. i::i nndhuln1. 
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Ersättning till on del Hntlei'Of'lirerore fiir imF~rtering unrler resor 
mct l n.niirfvadt eller permiLt<·r;Hlt nwn~knp rn 111. 

.Fiinlclning d löncJ\irbiittringsmeLlel meJlan hintro rid K. siol;rigs· 
skulan . 
Ang. öfverlöltamle till uxordsskulan ,·id St<wkholms station ar en 
sjiihigsskolnn tilltiolad sl;jutpariljong. 
'l'ilJstiiud öLLt i viss;L faJl lll etlcls signal skott v;igletJa fart,r,; iiJJ 
linmninlvppct till VislJy. 
.Ej bifallen nnsökan af U. l\. Sjölander ;Llt få fiirena reri :;orstj enst 
rid Hotta ns stntion i Carlskrona med tjenst ,·id tdcgr;thc rkcL 
Att C.:. A . .folwnss:ms m. fl. nrbetarcs rid Hottnus st.ati(lll i Sluvk
JI(J]ms vari llllllonl<lniga a.ns(',Jwn ()Jll bcro.dantlc åt dem ar furtra
rantlo aruutsf\irtjenst derstiirlus icke kunnat J(',r uii r varamlc till n<l
gon åtgii rd J\iranlcda.. 
l:'nllmakt Jur li ijtnant<' n, frili A. 'l'. C. Uyllenkrok att 1·am kaptr n 
1·id Kougl. liottan med lön i denna grads ~:a löneklass s;uut fiir 
umlerlöjtnanton .T. P. B. Nornwn att vara liijtnant vid Kong!. llut
tan med lön. 
Hesolution å kaptcnsli''n i denn;t grads L1 hineldass r;·, r b p tenen 
U. aJ Klint. 
Tttllfrihot tncdgifvcn !ör :7,500 kg. brunt pri smatiskt krut, J ,000 
st. patron hylsur till 57 mm . knnoner samt 8 st 57-mm. kan oner. 
Öfverllyttandc af uh-crlutscn ar Lt gnu! c;. H. B Bystriim t ill in
dragningsstat tuot ;\tnjutamlo af :!,700 kronor ii rligon. 
Att af ega rcn till engelske :1nga,ren Zf'({/-Jns från West Hartl<'pn"l. 
i11·ilkon genom nmhonlliiggning tillfogat lutskuttern n:o l vid Ör('
iinn•ls södra lotsstativn ;1tskilliga skador, hl'ilkas afhjclpande ]; ·, r
orsakat kron;ln en utgift ;tf 0~0 honor 20 iiro såsom ersiit.t ning 
Jur skadan erbjudna oeh deponcrnde ..!. 8. lti. skula tn otta;~as ,;;\
svm l'nl! gudtgörolsc Jl',r dc ge110111 SölllllllölllStlitningun åJm1gta 
skador. 
Rosolntion fi·11· C. F. Asker ntt >[mrstå såsom kaptt•n i Knngl. Flot
tan utan liin. 
Fl_rttningshjclp ti lldelad kaptr·ncn C. L. A. Munthe. 
Att frarn stiillning om nåtlcl·c<lcnniile för vaktn1ii starun rid Kungl 
sjökrigss kulan <f. Petorsson iuko kunnat till n;\gon åtgiin l Juran
leda. 
.Aug. hes dr i fråga om trakta mcntscrsiittning fiir roso r i "ch fi'11· 
triincring ar brefrlufvor 
På underdåniga hL'SYiir <tf K \\". Öberg fr~n Alllin i Urundsunda 
S01'kCII 1 lJviJkcn Jur llit-blifmndo frnll 18!)1 ars YöLlJOllufninga r ;tdulll ts 

-±0 kronor i böter, inon .hvilkcn Htyrkt sig clontnder hafva ,·arit an
stiiltl i utrikes sjöfart lur utiJi!clning till lotshirling, i hilken l'gon-
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skap han serlermera ntnnit an stiillning, nrcl sattes i fråga varande 
IJötcslwl"PP till 20 krouor . 

:2. 1\latroscn U. J. Sjögren åtliinl<lt biitcsbclupp ii .J.\! kronur !Cir nte
I.Jlifntntlc från 1·apeniifning år 18\11 ned sättes till haH\·a beloppet. 

l!j Öppet brot tn1 afskcd för vieo amiralen Herr frih. C. O. von 
O t ter. 
]i' ullm;lkt för kontera miral en frih . F. IV. von Ottor a.tt 1·an1 V I<'C 

amiral Ramt JUr komrnemli\reu J. C. K Christerson att ,·ara kon
teramiral 1·id Kong!. flottan. 

·u Öppet href på afsked mot l pension f!ir kan sJ isokreteraren i ;;ji·,[ur
svarsrl cpartemcntct C. J.. Silfvorswänl. 

" 

i<nllmakt lur rl'gi stratorn i Knngl. sjöiOr,v;rrsdopartmncnh•t, R. A. 
Sttndin att Yara. kanslisohctora.ro i samma. dl'[J<Irtcmunt. 
Fullmakt /iir aman11cnsun i Kungl. sjfd(i rti\·ar;;clepartumcttld E 
ltalmm att 1·ara registrator i Söllnlna departcnwnt. 
()[!pet hrcf p;L afsket! med pension och fyllnalispension !(jr l;om
mendiirknptcncn vill Kongl. Hottans permanenta resonstat t;. af 
Troll o. 
.Fiirdelning af anslag till fl ottan s nybyggnad v•·h umlcrhilll m. Il. 
för Jr 1803. 
Ang. bctikkande af f!)rskjutna bolopp fr'or na,·igatiousskc,lurna i 
lllalmö oeh \'isby m. m. 
"\.tt 1,2:lO kronor tryckningsl< ostmulcr, 188 kr 11 öre utgifter J!i r 
vlan,;dtcr m. m. samt iiOO kronor förfnttarcan·otlo, ntgi.irand o till· 
hopa 1,01 8 kronor Il ön' fiir on af löjtn;mtcn. frih J . A. v<~n ])ii
ben utarbl'tad liirohok i r lrktri sk belysning må ntg;\ af fond en ur 
sättnings- O(·lt fiirsiiljningsmrclel. 
Att 50 J kronor i tncknino-skostnader samt 2ii0 kronor i J'iirfa.tta re
an· ode /lir on af ka[;toncn ~·id fortifikationrn J. A. ~ethcliu s på upp
drag ntarbcta!l hirobok i fi ilt.bct:istningsarbctcns ntföra!lllC fiir Hut
t<lll mtL 11 tg;1 a f fon(len rrsii,ttn i ng s- oc-.h fö rsiilj n i ngsmellcl. 
Att marinf\·,n,a ltningen skall ega bconlrn en i niimnda cmlwtsverk 
tjcnstgörande offil'Cr afrrsa. ti ll Seraing i Belgien. 
Kaptenen H. l•'. Lindbl'rg t illNbnncs ilagafk,ning under tjcnstlctli g 
hct Jör utliiml sk studieresa under viik or ;1tt skriftlig rapport öher 
hvad Limlborg tulllur tjl' nstlodigltct•'n inll c1ntat efter Ctto rl<vii iStcu 
till fädern eslandet afgifvrs. 
Fast stiillclsc af stater liir lotsverket r. ·~~· år 189C:: . 
Faststii llelse at arbetsplan och stat f(.,r Kong l. sjökarteyerket år 
1803. 
Tillstånd f.-ir kap tenen J. Lidman att bhml bcsiittningcn !t bnon
b;l.ten Si!;rirl utdela e n g- ratiH kation å 150 kronor, som bli J',·it öl~ 
vorlemnacl från bolaget o .. can för en ly åm! bcrgning uti v cncrn 
af ång<ucn Jonas ~llslröl/lcr. 
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Dec. :22 Ett belopp å 1,500 kronor tilldelas kaptenen W. Dyrssen för be-
stri(lando af omk .. s tnat!or vit! ut:wbetande al' on l~robok i sjöar 
li lleri. 
F lyttnings l>jel[J tilldehMl kaptenen O. U. V. H. Brom<Hl 

J l. Fi">rordnandc för kummendörkaptoncn, fril1 R C. A. Harnekull att 
till svidare vam ('IICf Jör m;uinfi jnaltningous artillcriaftl elning. 
Kummcndurkaptencn, frih. E C A. Darnokow ufvcrllyttas från per
m<menta. rosenstaten t ill Kungl nuttan nwl t nrboriikning dlor 
senast o fullmalts (latum 
Att traktamentsersättniugon åt marirra ttae li uon i ::l:t Peter sburg, kap· 
touon Gustaf Dyrsson vid v·istolse utom riket, s kall nedsiittas fr:l n 
35 t ill :30 kronor för (lag . 
Att ruvisor, roge~nentsskrifvarc, rogenwntsshifmro u\'11 bu kiJ<dlare 
oamt lJo khi\llarc vid Kungl. lluttans l'-iv·ilst.d; s kula ega lib viinlig
li ut mot! l uj tnant. 
A t t ;'ii, soh otoraren i kummi ttc•en fiir ntrednin'g ;J! ;ltskilliga. fn1go r 
riirall u sj(• krigsmatcriclcn skall utbotalas :n·n>Llo för don ti(l han 
v-ari t an stiild i ogonska.]J af sohotorare i denna Jwmmitte, att utg;1. 
efter lU krunur um (lagen. 
Att iit sekreterarm i kouunitt.~un för ut ruLlning af J'rJ gor rörallile 
llJljlSiitt;tmle af on fästningsa.rtilleri('orps i Carlsh on:t tillcrkiinnos 
a rvutlo ber ii kna.tlt oltor 10 krun or om dagen; jomto ;mvisaJalo af 
medel till betiil'kande ;1!' amlnt kostnader l\j r ~amma ·liommitb:·. 
;\.tt afskodado IJ;1tsnwnncn nJ Hoslags 3:c komp N:u 27 E Luud
herg Berg må koJJJlll rt i åtnjutaJHlo af honom lcir ålder och tjl'n
steti<l tillkolllmando pension, ut;m hillllor af att h;m nmlur tjonsto
t iLlen undergåt t IJestralt'ning. 
Aug. riitta t.)'llningcn af s -±6 mum l i Viirnpligtslagon don 5 J1mi 
1885. 
UratilikatioJJor [it Ullllorll ålbtaga rc <Lf lluttans gemenskap, o"ll1 ;[ r 
J 878 uwn<.itt 70 år 
Nildegiifv,or till afskcd<lli o persunor , som tillhört Huttans brer. 




