1905.
68:e årgången.

Kungliga Brev,
Generalorder mm.

'

Sjökommenderin ga· so m mare n
Kusteskadern under l öfningsperioden dn 26:te April t. o. m. den 2:dra Juli.
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Karh;k rvna 1005. K. L . Sve nssons IW.r.

e -

11.

--

fr.

w

Ä r a n
"p inm.

fr.

2

Högste Dcf. Konteramiral \\' . Dyrssen.
TJi v .-che f
FL -k apten Kom.-kapt. H. Cl. \Yrangcl.
Kapten II. H. K. Eric•on.
' adj.
Kapten O. K Lybeck.
Stahs-ing. Harining. T. G. Ny~tedl.
:. \[arinint. l. gr. G. :\l. E. f-it.ange n berg.
j lit.
läk. Jlarinläk. 2. gr. O. HL1 lt.
Ko n1.-kapt. J. G. Ekelund.
Chel
Kapten K. H . .\... P:n Rosen~viin l.
Soko nd
A. R. Fröding.
Officerare
K. Xod·n.
Löjtnant S. .B. S.,nnd in.
X. 1. . .\kerblom .
Uwl.-löjl.. E.. T. l'alm.

2G f

a '

\ inn1.

"

'l' il u r

~lnnligllcten
211

l

'·

fr.

'!''

'

'.!'1

ln n1.

fr.

'-

~:. 4

in m.

()

l

21) l J.,

~ I~ommcndör

P. _J. Dahlgren.

~-

J {osem.;Y~inl.

n. n .. \nd cr-so n .

B. N. ll'inth er.

T. f. mnrin ing. G. U.

fart.·iug.

Kum.-kapt. s. .T. T. c . .\.nknrcrOJlfl..
Kapten f ri h. l, Akcrllic\m.
c. L. de Champ;.
'
A. d o Brun.
Löjtnant G. L. Brodin.
u. .B. Erikson.
'
Ond.-löjt.
H. K. n. l [crLigon llf Kö

Kom.-knpt. c. 1:. l :lrf.
Eaplcu Fri h. l:. \\'. Lc nhu St'll.

.

'.\[arinint. 2. gr.
:llarinlilk. 2. gr.

läk.

J'-

l

Kaplen R

A.

fr.

l

k a
"l.t\/ 1

o·

~

"l

G unhilc1

E <l d 3

in m. "!fl/4.

l

fr.

"'/<

inm.

'l t•; ~,

fr.

:w/'

in m.

'"l•·

8 t j c r ll a
fr. 2o/u in m. 22 tr, _

l

l

B l i x t

l

';!0/" in m.

fr.

22 Jc;,,

l

Tlmn1in.

c. s. w.

c.

K0m.-kr~pten

l ' nd.- liijf. :\. Ki l mn.n.

l

Fl~;~;wc.

,..

IRe:5. ur~d.- Wjt. K. l'. La rs on .
u. \ i\lnlin.
G. H. Pra\·itz.
1J,farmlak. 2 gr. A. R Gemmel.

Ka ptcn Grcfvc H. Cro nsteJt..
1

.Schncidlcr.

l Hcs.- und.-löjtn.

Und.-löJt. Fri h. L. C.L Beck-Fr iis.
B. I. Zn.Jldcr.

o.

}'.

Ka pto n F

l ~ f fl r~! 11 ~-liC ! .- i1.1 t.. \Y. Lilja.

.:\lari ning. I. ,J. Fa.lkman.
~r arin um1.-in t. B. K ITanscll.

1\lannlak.-Rbp. Il. H. De vin .

i\larinlak.-sti p.

_r.

Il ii.gg.

Kap ten

s. .T .

Da hl .

Y. SjörJvist.

l

'

l

l

ll

·L illieJ,öök.
G. D
l l '. Oi"1tcnnnn .
»
F. T. E. Carli"1ROn·FovL
'
Gnd.-löjf.
F. . G. W. A. \ ' Ull 8chonHz. Uncl.-löjt. Gr: e c;. \'.A. Eltrensvi.

.r.

l

A. A lmroth.

Sjökrigsskole=afdelningen.

Torpedskole=afdelningen.

l

c.

,,-,

.L Örnl,erg.

'

;\lnrining. 1'. V. l)etenwn.
~ ~ l ar~nr~nd.-inr.

::\Iarini nL 2. gr. :\. ~l. 11nl 6n.
.\la rin l~lk. 2. g r. F. 11. A.s klin.

J. La.gcrholm.

n.

'1'.

J . \Y L::umcr:-;t i er nu.

o.:

'J:.

'

llKllplcn J.

Kom.- kapten G. a[ K li n l.
Kapten R A. Tlnmli n.
Kuptc n Il. o. F. Gyld611 l~apten (~refye c. A. Waeht.meister. Kapten Fri h. n. c. K. :--;parre.
1[. J \l. TollstCu.
c. F. \\'. HiOeu (K. O.) lr.<;jlnant. L. "lnckcl l.
Uwl.-Wjl. c. F. A. Cn::~sel.
'
" G.
.J. B. ~\f:.:.jjström ( K.
U nd. -löj r. <_ ;rervcC.(:.<..:~- . \Vn. ch tmei.st f' l'.
Lk elnnd.
K. J\!. C leve.
'
'
'
c. o. LimlströuJ (K. 0. )
c. II. .\.kermnrk ( K. o.;
~- \\'ijkn1ark.
'
'
'
Löjlnr1.nt C. o . 1iaf:;;trö n"l..
ll. C. F . al K lerchcr.
Il
'
B G . YO ll F i ('nndt.
LUjlnauL c. J. )Jalmgrelt.
'

F. J. Lin(lf-'tnim.
Kapten (-i. T. Kraal.;:.
,
~\ . L. llolm(·n.

[ Kom. -knpt.

L. H. Y On ~tcdin g k.~
>
,
('. E. II<>llliiJcrg.
11
•
(i. 1'. "einiu~.
L<>jtuaut .J. K CT: C nrl"on.
Löjtnaut
\~· - ~1. 1_.l\hcek.
i'. I. Il 1h0 lll.
>
(,_ :\. 11. ["·o ok.
Res. löjtnant ,.,, l. Isberg.
Pnd .-l iljt. F 1'. Il. \\'r n.n g el.

R~hjOrn.

l

l

l

J ~:ks tri)tn.

jnt.

s

C lacs H orn
fr. '2Uj l inn1. ".lll / 1,

Il

:!l• l

'

l. .\ . Cn.l"~el.
'
Rcs.-nntl. -Wjt. ]'. B. J:uJt <ll>luul.
H. Friis.
'
>
J. c. l Iolmgren.
»
.T. o. t:ll(•n.
Res.-mH.l .-lt;jtn. _\. G. Xilsson.
K. B. U. Roscn('l'nntz.
>

J . . \.rnbcrgcr.

fr. -'U'l ' in m.

'.!\)/ 1.

l

kapten D.•\. hraft.

dermn.nlan(l.

O. Il.
Rc,.-U!Ill.-löjL c.

Dristighete n
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fr.

} f urin läk.-st.ip. K

[\ l ar i n lii k .-slip. K Rilfve rsp:tne.

G.

l

Asplund.

Skppsgosse=afdelningen.
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Sjömätni ngsfa rtygen.

En kla fartyg.

Kapella, Orion, Sirins, Yirgo, );':t~ie 9, 11, G:3, !if>, 83 och 1:$5.
Clas Up:l(la
fr.
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jf, inm. 6 /o .

B l e u d a

. ,_../

2

fr.

/v

Instruktions! •e fä l.

~,o.

inm .

F r

Elever.

fr.

1

:--;ek(md
r~vjtn. C.

Officerare

Fart..-ing.
in t.

<+. 11 . tiyh·ander.

Kapten

r+. n.

(' el:-<ing.

fr.

2

/<>

inm.

8

Najaden
11
/r> inm. B / ~.

/•i.

l'. II. Huitfeldt .
. :\. li .. J rd1 a.n~~OlL
Li>j lna nl 1 L O. l·:lli ol.
J l ..J. Christe rson.
U. H. Lindblad.
~. F . l )ehlgren.
Und.·lii.iL C. !·"'. G-. Lagercrantz.
<.i . n. IL Fn':ndin.

::.\Jarini11g. U ...:\.ke;-mark.
t, I. torp.- in g. <J. l .. l.öfro th.

(,.r :c l L \\. Ilamilt

X. E. 11'. ['-;elander.

Fri h. K K.

L<ijlnanl 11. \\' ernstedt.
A. T. Blom (K. 0.)
C. F . T'amm.

Paln1~ti c rn :1

Prytz.
.

E. F. T.jnn g1j\' il'it

Cnd.-llljl. .l. P. :t\urlandcr.

G l a d u n

Fa l ken

~orrköping

fr.

11

/r;

inm.

fr.

L>j r..

11

/;,

ilm1.

1

~

;'/s.

v n l n. n.

Falke11

A l Ch

l el

l

Kapte n C. l L .l.. Lee h e.

Kapt. Frih. C. E. L . Li ljene ra nt·

Löjtnant 11. U. Simonsson.

T.iijtnant l. I l. Söclcrlmum.
Uml.-löjt. P. O. Isberg.

Cnd.-löjt. .\.. Il;. O.

t~iron.

Kapten Frih. C. Gyllenstic rna.

Kapte n A. O. von H orn.

I. Nordenfelt.

Kapten L. E. Arnelins.

cs. ·lö.it. G. O. ·J. nn~c .
C. F. f lal6n.

Löjtnant P . I l. T i...:e!ins.
lJnrl.-löjt. Grefvc A. C. }lörncr.

A. G. Brnnnerhiclm.

Löjt.nnllL L. (i. O. .Tahnl<c.
Lotslöjt. P. ,\ . H . J acobson.

G. C. A. Broms.

( !..::.O.

C. R. A. Gu•laf••on.
A E. Tydeu.
Jl

1

:\Iarinnnd.-int. J L .\... L. Cn.r1Rf.:Oll.
li\larinhlk. 2. gr. A. r. K n ylenstjernn..

l

I}Jar.-1.-stip. A. T•. EIY:tndcr. l

J a r r amn.s
fr. 11 /u inm. "1 /s.

fr.

1-;om.-kupl.en G. IL LidlJeck.
l(optcn Fri h. A. A. C. Hermelin.
C. R. o-;tan:k ( 1.;. 0.)
Ci. l'u~cr (K. 0.)
Il. F. Jlenterskiiil d ( K . 0.)
l.öjl nanl. .T .•\. F . F.k ln nd .

d:o
d:o
Kapten ~-. ;;.;_ 'l'. _\._nknrcrona.
J . 1'. H ...\onnan (K. 0.)
E. \\'. PC)'l'Oll ( K . 0.)
n. >-'. Jl. de Broen (K . 0.)

Kapl<'ll .\. (L a( Klerker.

C+re fve t' .....\. Po:::~e.
E. E. \\'ahlberg.

l

liik.

3 n. g a

P j a
inrn. ~ ,1 .- .

Ko111.·lwptcn .A. 1\kstrum .

Kom.-kapt . (]. !1.:1:. \-. Flach.
Kapten.. b. 1•:. Feyehtin g. Kapten A. Odclborg.

A l'd.-Uilof
C ltef

"J /5

~lflrinnnrl.-int..

;,\lariulälc·~Lip.

Il

Il.. J. Dahlgren.
C. G. Bu::!tröm.

~Iarinläk.-slip.

I1Jiari nlit k.·sL ip.

G. J.iljcnroth .

T1'. (iillborg.

Kusteskadern under Il öfningsp!rioden från den 3:dje J uli .
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ClaPs H o rn .

l

l

Högste Be f. 'Konteramiral
Div.·chef
Iii. -kapten Kom.-kllpt. ll. G. W. \\"ran gel.
Kapten H. II. K. Ericson.
, aclj.
'
O. E. l.yheek.
, '
Stabg-ing. '.\Tarining. T. G. ~yste.Jt.
>
int. 31arinint. ' G. :J l. K Htan genherg.
' läk. ~l urinläk l. gr. L. G. R \fil,son.
Kom.-ka11t ..T. G. Ekelund.
Chef
Kapten K. H . .A.. l':n H.o::.;ensYiird.
f.iekoncl
,.
A. R. Fröding.
Officerare
,
K. ;\or8n.
Löjtnant tl. H. ~.unrlin.
,.
X. L . Akcrb lom.
Und.-löjt. O. H. l<osensvänl.

v__i,,-S-~1-0-~l~l-~C-l~l~--
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inb m.

:!h

~-
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Orion
l'r. :1/o in m. r./•.

E. Bt>rgman.

O l
r .:::an
in m.

fr.

l
l

l

!Kapten TI. A. Thun1in.

Kommen dör P . .T. D::tlilgrcn.

IY:c_

- - l-

::;7

lK'' '· '

1

c.~

l

fr.

v __
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l'J'
t
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in m. ,., ,,
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n -

Stjcrna
l'r. :1/• i11m. 5/o .

c fr.

n.

Meteor
inm. r. Jr .."

3/ :

H G;.,>o.

Kopten D. A. Kra[l.
l

Kapte n n. ,\. Thunlin.
1\:om.·kn.pt.. ~-L T . .,C . .\nkarcrona K on1. -knpt. C. E. l~ltT.
1\om.-kapt. C'. J?. J. Lindst r<.Jm . ll,om.-kapt. J. \'. Lannerstierna. l(om.-k:1.pt. (,, a [ Kli11t.
KaptenGrefye\' .. \.\l'a clltm eister. Kap len Frih. l-. ( ' . K. Spa rre.
Kt~pten Fri il . L. _\kc rhiclm.
IKaptcm Fril1. R. \\r. Lcnhu~e u. Kapten G. 'l'. J\:rnak.
'
II. J. ~[. ' l'ollstc n.
•
C. F. W. Hihen (K . 0.). Löjlnanl L. Sta•:kell.
"
U. J •. de Champs.
•
,.
1 ~. R. von Stodingk.
>
A. L. IJolnH..'•n.

A. de Brun.
Löjtnant (i. L. Brodin.
»
C. B. Ericsson.
Uml.-löjt. H. K. J[. ll e rtigen
Sötlermaiilancl.
~
N. J. Arnhrrger.
i
J. O. Ullt?n.
Ree.·und.-löjt. O. D. II. Andersson. U e~ .-nnd.-löjt. A. G. Kilsson.
>

,
C. K 1\ olmbPrg.
ILöjtnont J. E. (i. Cnrbson.
l
~- l. \\'i bom.
a[ Uml.-löjl.. I. A. Cassel.

tT. P. H cinin:;.
' ·· .nant
1\'. ~ I. Ll\ bec k.
G. ~- H. Krook.
Und.·löjt. N. Kilman.

Kap ten :--.. E . .Fcycbting.

KapL. F.

Löjln"nt \'. G ..\. 1'\'lvancler.
.T. B. )laijst röm (K. O.).
'
G. Ekcluml.
l-ml.-lujt. K. 'J'. l'alm.
Cncl.-löjt. 1·:. \'. IL \l'rangel.
>
C. O. Lindström ( K. 1). ).
'
C. Il. .\k erm:<rk (K . O.).
> C<r:el,.G.G.\\'aehlne>.,ter
•
N. \Yijkma rk.
'
E. .<\. Borns tröm.
•
K. C. F. a[ Klcrcker.
Löjlurwt B. G . von Ficanclt.
Löjtnant C. J, l\Jalmgren.

n. E. Bcrgn<,ln,

Kap!.. E. E. \l' ahlbCJ'I(- 1\apt. A. G. a[ 1\lercke r. Kopt. l'. Il. l lnill't•ldf.l Kapt. A. Il. C:i,iko.

\-.-1.0. F.U. L:.t7ercrantz.

L'nd.-1.

(~.D.

Kapt. s .T. Dahl.

Knpl. A. G. Johansson.

l{. Frend in.

•

l

G D. \Y . l.illi c höök.
F. T. E. Ca rl""on-Fevrc11.

A. Örn1 )0rg.

Res.·uud.-Iojt. P. B. Rm1clblom.
>
T. G. Flygrtre.
>
l!. ,\.L. l.l olm grcn.l Res.·nnd.-Jojl. :X. P. L:nsson.

.T. \Y. Ostennnn.

Elenda.
Kapte n A. Odeli.Jerg.
Hes.-L'nd .-löjt. B. ~- \l'in t her.
1

:Ylarining. H . .\..kennark.
t. f. marining. C~. ('. Jj:bn ri)m.
Fartygs-i ng .
,
n.~-~~~'IL
i~~t. c. o. kam.·R1a. K. J. T. Lftftman. ~fat:~ul~.~:- 2. gr.' C. R.\\,.. ~i:Rhj<>r n. ~Iru:~ni~:· ~- gr.' ~)Iallnlak. 2. gt. J. La.ged1olm. 1 _.[annlal~ . ..:... gt. l . \ . ..\:-d,hn.
l
'
lok.

::\!.

1

:Jiarining. P . \'.

l

P etC'r~on .

'.\farinund.-int. \\'. Lilja.
(3 c mmel. \[arinliik.·stip. Il. H. Jle,·in.

)Iarinund.·int. G. TT. Pr:n·itz.

)Jarinläk. 2. gr. .. \ .

n.

I. .T. Falkmfln.
\ln.rinnnd.-int. ]3. E. llanscll.
"'arinbk.-stip. le. A. Almrotll.

~fllrining.

l

~Iarin l äk. -stip. E. f;ilfl·erspa rre. }lari1ll äk. -sl ip . •\. L. F1Yandcr.

l

stockholmseskadern frå1 den J:a J uli.
l:a

d

v

s

~tn.bsint.

Che f
Sekoml
Offleerare

I~'art.ygs·inl.

n

e

n.

!';("

ku~te:::;k.

l:a u.+p,

!Kommendör T. C. A . 1->andström. l
Kapten R. G. Liepe.
~l"rinint. 2. gr. ~I. P. A. I.in rlohl.
Kom. -kapt. S .•\.K. :\att och Dng. Kapten H. o. F. (iyld cn .
Kapten 11. J. T. Kruu k.
Löjtnant S. J.iml~tedl.
Lu,i tuaHl G. o. s. l-elden .
Uud.- lö;jt. U. F . A. CO'sel.
Cnd.-löjt. H. J. ~and e r.

l

läk. Marinläk. 2. gr. L. E. P . Hagl un d. ~Iorinläk.-stip . E . G . Asplnnrl.

v

I I:n
fr.

1

/.

~-

-- s -

t -

Sölfvc
fr. 1 /; inm. -

l~t~rserk

Skagnl

John EricsRon
fr. 1 /• inm . Esk.-chef
Div.-che[
Fl.-ad j .

o

inm.-

,,,,,,,, H. cu. '·"""'"m ,K••'"' R R " "· "'''""
J l . Friis.

~--

l

n -

r
fr.

1

l l

,1. in m.

l"''''"' T. A '''~"·

(·-1. Gr:e G. c..\. 'Ehrcnsyiir<l . lJnd.-1. K c:.lr ..\. yon !'iehoultr..
l

II I: o

c -- n.

l

'I KaptcnA. ll. C. J .Lagercrantz.

l lnd.-lOJc.

o

C<:r 85

fr.

3

/i

:\:r 83
fr. :117 imn. "17 .

inm. :; ;,.

o

s

v

l

" :~nm.81

fr. .,;,

Kapt. G. R. Cclsing.

l

"'"· G. R c,,,;,, IL·( c. H..\. Uusta[tiSOn

IL t

o

Il

TY:e

l!.

d

v

o

n

e

n.
~-------- 1

l
r.J7.

K:r fl
fr. :l /• in1.

l
c.

Enkla fartyg.

o. n afstriim. l L: l n.

:-~ ... (i!l
~.

l

(i.

fr. :1/ • inm. ;,/• -

N:r !i7

fr.

c:/,

inm . .-.; •.

'i \:]'

(~?)

fr. ~ /• inm. "•;,

K' :l' 1)3
fr.

1

=

E u g e n i c.

1, inm. r. ·;,

fr.

/ •

D r o t t.

inm. -

sk

öl

u m ö n.

D i s a

Kapt.Gr:eC. A.J'osse.
ll. 1n dblnd. Kapt . r:r:oC.A. l'osse. L:t I l. .1. C'hristcrson. Lii jt. II . O. l':lliot.

l .iijt. !".F. Dcldgren . Kapten J. Grafström.
11

l
l

1

SvenRksund

,1\:om.-kn.pt. F. '\ L f'cyron.
J.;nplen li . . \. ~I. Eneström.

Kapten Gr efve R. Uronstedt .
Löjtnant K. G. lljn rncr.
E. ~- Be rgm ark.
'
G . A. \\·ester.
Und.-lojt. :'<'. :'-L C le \ e.
Ree.-n nd.·1öjt. F. O. W. Sjöqvist..

, f~iijtna J:t

le . o. knm.-skr. G. S. \ V. Ehlin.

l

l\ 1'. -und.- int.K. G. K ll rtmm:'l.rhArg.

11\lar inl tik.·stip. L. O. S. \\' ilmJH1e r . ~IarinHik. 2 . gr.:'<'. J. Aruold"~on.

Kap t. E.F. Tf ulmgren Kllpt .C.(~.No r•cliu•. Kaplen fi . A . Palme.

Kapten A. llägg.
L: t J. fl. SYinhufvu cl .

R.·n,·l. R. J . Lu ndbo rg.

-u- r d
till Bt:s!J.· ef. f.ö rlogaude.l
Kapt. G. de Brun.
IRcs.- 1. U. J. Clriksen.
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Fastställas Titningar till en 2:a klass torpedbåt m. m.
En af underoffice rskorpraler å styrmans- och skepparesta terna vid flottans ~tation i: Karlskrona gjord ansökan om förbättrade befordrings utsikter föranleder icke till någon Kungl.
Maj:tR åtgärd.
Anji(. leverans af vacumolja för flottans räknin g.
Bifrrlles en af sjökaptenen H. E. Falk gjord ansökan om be·
fi·ielse från fullgörande af värnplikt.
Meddelas tillstånd för underbefäl och manskap å undervattensbåten Hajen att emottaga ett skänkt penningebe lopp.
Fullmakt för G. N. II. Krook att vara löjtnant vid kungl.
flottan.
Ett belopp af 5,000 kronor anvisas från handels- och sjöfarts" fonden till sjökat"teverket.
,, f. cl. 2:a klass sjömannen K. E. Hultgren erhåller ett under·
stöd af 250 kronor för hälsans vårdande.
Mästerlotsä nkan C. J. Brandt erhåll er ett understöd af 100
kronor.
,, förre kronolotsen E. Ersson erhåller ett d:o å 80 kronor.
11 Medalj i silfver af 8:e storleken med inskrift >för nit och
redlighet i rikets tjänst> tilldelas en lwar af daglönarne vid
Karlskrona varf N:o 1071 Törnberg, N:o 669 Blomster, Ko
472 Kilsson, .!\:o 463 Andersson, N:o 328 Nilsson, N:o 330
Olausson, N:o 423 Unggren och N:o 711 Almqvist.
I•'örhöjd sjöaflöning får utgå till besättninge n •.tnder försöksexpedition med undervatten sbåten Hajen.
Anvisas 500 kronor till expenser vid inspektören s vid flottans
4.

öfningar till sjöss expedition.
Ang. anskaffning af inventarier för bemälde inspektörs ämbetslokaler.
Ang. lokal fö r marinintend entskolan.
18. Kaptenen vid Kungl. flottan Ch. L. de Champs får beordras
afresa till Berlin för att und er högst tio dagar därstädes inhämta under sista årt>t gjorda framsteg inom gnistsignalt ek-

,,

t!i!ikens område.
Anvisas 8,500 kronor till anskaffning af eldsläcknin gsmateriel
för fortet Kungsholm en.
Beslutes rörande ersättning till personalen vid fortifikati onsstaben å Yaxholms och Oscar-Fred riksborgs fästning.
Anvisas 300 kronor för anordnande af en kurs i elektrotekn ik
för en del personal vid torpeddepa rtementet å Stockholms
station.
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Anvisas ett belopp af 2,540 kronor för inrättande af läsrum
m . m. 1 skeppsgossekasernen i Karlskrona.
Anvisas 900 kro1~0r till ans:mffande af bibliotek för skeppsgossarne, anordnande af idrottstäBingar m. m .
Sergeanten vid kustartiller iet E. Ekberg får under tjänstledigh et för sjukdom bibehålla half dagaflöning! dock ej under
längre tid än fyra månader.
Beslutes rörande understöd åt i tjänsten skadade f. fortifikation sarbetaren M. Sjökvist.
Afslås gjord framställning om afsked för skeppsgossen N:o 17
O. G. A. Andersson.
Förordnande för J. G. Ekelund att under förhinder för kommendören P. J. Dahlgren uppehålla chefskapet för marinförvaltningens torpedafdelning.
Antages hofrätts e. o. notarien C. \V. Ridderstad att vara
ama1mens i kungl. sjöförsvarsdepartementet.
F. reservlöjtnanten L. A. Harms' ansökning om utbekommande af handlingar föranleder icke till någon vidare åtgärd.
Ersättning med 97 kronor 13 öre får utgå till öfverfyringenjören J . Höjer för mistade tjänstgöringspenningar under full görande af fullmäktigskap i flottans pensionskassa.
Fullmakt för C. O. Smerling att vara auditör i kustartilleriet.
Öppet bref på afsked för kaptenen i kustartilleriets reserv J.
E . Lagerheim.
Fullmakt för H . B. F. Barnberg att vara lotslöjtnant å Gottland.
Fastställes stat för sjökarteverket att tillämpas under år 190&
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28.

Angående kostnad för inredning af pansarbåten Niord för
kadetter.
Ang. ytterligare medelsbehof för underhåll af fartyg och båtar vid flottans stationer.
Professor S. Ciason erhåller en ersättning af 700 kronor föl"
verkställd utredning angående vattenrättet1 vid Skepps- o ch
Kastellholmarna m . m.
Kaptenen vid Kungl. flottan K . H . A. P:n Rosensvärd erhåller för särskildt arbete en gratifikation af 500 kronor.
Medgifves att i inspektörens af flottans öfningar till sjöss
expeditionslokal må uppsättas två rikstelefonapparater.
Förordnande för kaptenen vid Kungl. flottan E. W. Peyron
att under frih. L. Åkerhielms sjökommendering uppehålla
lärarebefattningen i gymnastik och vapenfäring vid sjökrigs_.
skolan.

8
,
,
,

,

,
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D:o för ingenjören I. J . Falkman att under frih. U . C. K:son •
Sparres sjökommendering uppellålla den i skeppsbyggeri och
ångmaskinlära vid d:o.
Förordnande för N. J. Arnoldsson att vara marinläkare af 2:a
graden vid flottans marinläkarkår.
D:o för C. A. F. P:n Rosensvärd att till årets slut uppehålla
chefskapet för marinförvaltningens intendentafdelning under
tjänstledighet för kommendörkapte nen H. G. Lagercrantz.
Öppet bref på lotslöjtnants namn, heder och värdighet för
öfverlots en af 1:a grad J. A. Thorslund .
Förordnas att 1:a kl. kanonbåtarna tiknid oeh Verdande skola
från och med år 1905 iifverföras från att vara stridsfartyg
till att vara öfningsfartyg.
Afslås framställning om anvisande af medel för anskaffning
af en del inventarier för forten Oscarsvärnslinjerna och
Kungsholmen.
Anvisas 170 kronor för anskaffande af planseher öfver 1904
års sjökrigsöfningar m. m.
Godtgörelse till värfningsförrättare skall under ett år från
och med den l februari 1905 utgå med 30 kronor för hvarje
antagen man .
Afslås gjord framställning om uppsättande af rikstelefon i
marinintendentskolans lokal.
Beslutes rörande flyttningshjälp till kommendören grefve H.
D. M. Hamilton, kaptenen A. G. af Klercker samt löjtnanterna J . E. G. Carlsson, friherre E. K. Palms tierna, C. A. GBraunerhielm, G. P . Brodin, L. Stackell och A. T. Blom.
Expeditionschefen m. m. C. F. ~W. Hederstierna erhåller
tjänstledighet tillsvidare intill årets slut och förordnas grefve
F. Wrangel till vikarie.
Beslutes aug. vissa ändringar i reglementet för flottan.
D:o aug. ändringar i organisationen af flottans sjömanskår.
Afslås gjorJ framställning rörande förhöjd ersättning för anskaffning af skeppsgossar.
Förordnande för K. P. Kullander att från och med år 1905
tills vidare förestå en lotslöjtnantsbefattning i Mellersta lotsdistriktet.
Lotslöjtnanten på Gottland erhåller fortfarande en årlig ersättning af 300 kronor för hans befattning med kustsignalväsendet.
Bifalles gjord framställning rörande anslag för anställande af
tillfälligt biträde vid Östra lotsdistriktets expedition från och.
med år 1905.

K. Br. 1904. :Decemb.

"

XXVI.

S. Meddelas tillstånd att bland kanonbåten Svensksunds besätt.
ning utdela ett skänkt penningbelopp.
, Afslås en af stabstrumpetaren F. F. Heimclahl gjord ansökan
att till utgången af år 1905 kvarstå i tjänst vid kustartilleriet.
16. Aug. kassaförstärkning till marinförvaltningen.
Anvisas ytterligare 22,515 kronor för underhåll af Karlskrona
fästnings inventarier.
Anvisas ett belopp af högst 4,000 kronor för brunnsborrning
å fortet Kungsholmen.
Ang. berättelse öfver nautisk-meteorologiska byråns verksam·
het för år 1904.
Utfärdas stater för lots- och fyrinrättningen med lifräcldningsanstalterna att tillämpas uneler år 1905.
Löneregleringskommitten befrias från att afgifva utlåtand e i
" ·fråga om ändring i sjökrigsskolans lönestat.
Beslutes rörande fiyttningshjälp till kommendörkaptenen S.
von Konow, kaptenerna G. R Starck ocb L P. B . Norman,
löjtnanterna C. R. A. Gustafsson, J. S. Svinhufvud, H. I.
Christerson, C. G. A. Sylvander, D. H. Lindblad och A. d e
Brun samt ingenjören vid mariningenjörstaten J. Lindbeck.
Bifalles gjord framställning rörande förstärkning af arbetskrafterna inom fiottan8 pensionskassa.
Afslås åtskilliga flaggunderofficerares ansökningar om förpätt·
rade pensionsförmåner.
21. Ang. fördelning af 1905 års anslag till flottans nybyggnad
och underhåll m. m .
Af 5:tc hufvudtitelns anslag till skrifmaterialer: och expenser,
ved m. m. får för år 1905 utgå ett belopp af 2,400 kronor för
inspektörens af fiottans öfningar till sjöss expedition.
Beslutes ang. medel för öfverinseende af märkena för mili" tärlederna i KarlHkrona skärgård m. m.
Utfärdas stater för kustartilleriet för år 1905.
Aug. ändringar i reglementet för flottan, del III, och i nåd.
kungörelsen den 5 december 1901 ang. antagning af manskap
vid kustartilleriet genom kontrakt.
BifalleR gjord framställning om anordnande af rikstelefon å
pansarbåten Manligheten under beväringsafdelningens förlägg
ning vid Karlskrona station.
Bifalles gjord framställning om utgifvande af rulla öfver lotsstyrelsen och lotsverket år 1905.
Utfärdas föreskrift i anledning af Riksdagens beslut ang. allmänna besparingarna.
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Decemb. 21. Guldmedalj af 5:te storleken med inskrift >för nit och redlighet i rikets tjänst> tilldelas fyrmästaren L. C. F ischer.
Silfvermedalj af 8:e storleken med samma inskrift tilldela&
lotsförmannen J. E. Rosenberg, mästerlotsarna P. Bolund, J.
A. von Ahn och G. B . .Tohansson, fyrvaktarna J . A. vVikström och A. F . Groth samt lotslärlingen J. N. Jacobsson.
, Löjtnanten J. F. Nyström får åter inträda i tjänst vid kust"
artilleriet.
31. Fullmakt för A. Ekström att vara kommendörkapten af l:a
graden vid Kungl. flottan.
D:o för C. O. Lindström och E. A Bernström att vara kaptener vid d:o.
Resolution å lön för G. af Klint, G. H. Lidbeck, A. G. von
" Horn, H . E. Rydström, O. E . Lybeck och K. Noren.
Fullmakt för A . Zettersten att vara förste marinintendent i
flottan.
Förordnande för C. L. Löfroth att tills vidare under år 1905·
vara torpedingenjör och för H. A. Holmer att tillsvidare under samma år vara mariningenjör vid mariningenjörstaten.
Förordnande för G . C. Ekström, E. Smitt, K . E . W. Anders" son Alland och Y . Schoerner att tillsvida-re under år 190[),
vara ingenjörer vid mariningenjörstaten.
Förordnas kommendörkaptenen m . m. C. A. F. P:n Rosensvärd att tillsvidare under kommendörkaptenen H . G. Lagercrantz beviljad tjänstledighet uppehålla chefskapet för marinförvaltningens in tendentafdeln.i ng.
Ställes till marinförvaltningens förfogande det af 1904 års
riksdag till förstärkning rtf arbetskrafterna inom äm hetsverket för år 1905 beviljade extra anslag å 7,500 kronor.
Bifalles gjord framställning rörande ersättning åt e. o. kammarskrifvare år 1905.
Flyttningshjälp får utgå till styckjunkaren A. H ed lund och
"
" sergeanten IV. vVickström.
Afslås gjord framställning af löjtnanten E. Svensson om flytt,,
ningshjälp.
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna A. Hägg, H. Bergmark och J. \Vollin.
,, Afslås en ntaf marinunderintendenten H. GemmeJ gjord ansökan om half dagaflöning under tid, då han ick e varit inställd till tjänstgöring.
Afslås en af marinläkarna J. Kjellberg, O. F . Hult och G.
Virgin gjorda ansökningar om traktamente vid verkställd
kroppsundersökning af marinintend entseleve r.
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Decemb. 31. Silfverrnedalj af S:e storleken med inskrift »fö r nit och redlighet i ri kets tjänst> tilldelas daglönarne P . .E. Crona och
G. Algo.
Beslutes rörande ersättning till statskontoret för förskjutna
kostnader för revision af skeppsmätningsförfattningarna.
Anvisas 500 kronor till inköp af tomtplats för en fyr å Refsudden vid Skägganäs i Kalmar län.
En förre båtsmannen vid Smålands kompani N:o 10 J. Jons.
son-Sjöman tillerkänd nådegåfva får utbetalas åt hans änka.
Afslås gjorda framställningar om afsked för 2:a klass sjömannen N:o 59 O. J\1. A. J uren och 3:e kl. sjömannen .1\:o
42 E. V. Lindström.
Beslutes rörande gratifikationer till und erhållstagare af flottans gemen~kap, hvilka år 1878 uppnått 70 år.
Lotsen .F. H . G. Rylander, som lider af spetälska, får uppföras å lotsverkets indragningsstat och under återstående
Jifsticl åtnjuta ett årligt belopp af 600 kronor.
Manskaps vid båtsmanskompanierna nu utgående clagaflöning
" af 16 öre för korpral och 10 öre för annan båtsman får från
och med 1905 års ingång utgå vid ordinarie tjänstgöring med
40 öre för korpral och 30 öre för annan båtsman samt vid
extra tjänstgöring med 50 öre för korpral och 40 öre för
annan båtsman.
A fclelningschefen för 1905 års beväringsafdelning erhåller be"
myndigande att, då omständigheterna sådant föranleda, under
förestående expedition med beväringsafdelningen företaga
vissa afvikelser från spisordningen för friska å flottans
fartyg .
Anvisas från invalidhusfonden ett belopp af 4,350 att utgå
.,
till en del personer som tillhört flottans kårer.

Ut(lrag nr }{ungl. bref m. m. utgångna från J{ungl.
sjöförsvarsdepartementet år 1905.
.Tan.

20.
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'

>
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Bifalles gjo rd framställning om anordnande af telcfonfiiriJindelsc mellan Gåsholma lotsplats och rikstelefonnätet.
Mariningenjör H. J . Nilsson får beordras afresa t ill Newcastle
ou 'l'yne för besiktning af propellrar för pausarkryssa ren
l<'ylgia.
Angående tillsättande af tre lediga extra ingenjörsbefattnin gar vid maringenjörstaten beslutes att dessa befattningar endast skola tillsättas intill innevarande års slut.
Angående erläggande af fyr- och båkafgift för engelska turistångfartyget Argonaut beslutes, att fartyget ell er i dess ställe
insatt fartyg skall, seelan fyr- och båkafgift en gång för detsamma erlagts uneler år 1905, därefter uneler året vara bcfriadt från erläggande af dylik afgift i de svenska hamnar,
fartyget utan förande af fraktgods kan komma att sedermera
uneler året anlöpa.
Kaptenen vid Kungl. flottan J. C. Schneidler erhåller för bi träde inom sjöförsvarsdepartementet af vissa ärenden rörande
regleringar af utgifterna uneler femte hufvudtiteln för år 190G
en gratifikation af 300 kronor.
Anvisas 1,200 kronor till inköp af en konsolring i reserv för
24 cm. kanon M/90 .
Beslutes rörande utgifvancl e af en n y upplaga i elektricitetsJara af C. Linelström och J. Eklund.
V er k mästareänkan L. A. Alm erhåller ett understöd 11f l 00
kronor.
Afsked meddelas reservlöjtnanten i flottan K. F. Borgstedt.
Beslutes ; .;rand e kostnaderna för isolering af de bebodela
rummen å fyra torpedbåtar.
Angående antagand e af manskap vid flottans sjömansldtr för
omedelbart inträde i tjänstgöring.
Afslås en af förre öfverlotsen af första graden F. W. Pettomson gjord ansökning om erhållande af lotslöjtnants namn,
h eder och värdighet.
Afslås gjord ansökan om afsked för kustartilleristen l' . .E.
Moberg.
Afslås regementsintendenten E. O. N. Törnebladbs undenlå-
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niga besvär i fråga om rätt till traktamente under redovisningstiden efter kommendering såsom stabsintendent sommaren 1902.
20. Flottans stabs bibliotekarie erhåller i gratifikation för år 1904
300 kronor.
Afslås gjord framställning angående installering af elektriskt
ljus i torped- oeh mindepartementens lokaler vid flottans station i Stockholm.
Civila
få anställas hos beväringsbefälhafvaren vid
" flottans biträden
stationer mot ett arfvocle af 100 kronor i månaden.
Beslutes rörande arfvoclen under kommenderingar för öfver" vakancle af arbeten å pansarbåten
Manligheten.
,, Afslås gjord framställning om arfvode till ofticer, som kommeneleras till lärare i marinintendentskolan .
Förre roddarue P. Wilson och O. Larsson erhålla hvarclera
ett understöd af 100 kronor.
Afsked får meddelas kustartilleristen K. Andersson.
Beviljas understöd åt änkorna I. A. Ohlsson, C. C. Nordling,
" K. Öhman, A. M. Natt samt
E. Nordblom.
Ombudsmannen hos lotsstyrelsen C. E. Holms änka Anna
Holm, född Öhman, erhåller ett unelerstöd af 400 kronor.
Understöd med 300 kronor beviljas en lwar af lotsänkorna
S. H. Mellberg och K. K. Axner.
Öfverlotsänkan J. S. Schröder erhåller ett understöd af 200
kronor.
Bifalles gjord framställning om upphörande af lotsuppassningen vid Krokskär och fastställes ny lotsleclsförteclming för
Lanelsorts lotsplats att gälla från och med den l mars l 905.
26. Kaptenen friherre U. C. K:son Sparre erhåller entledigande
från Iärarebefattningarne i skeppsbyggeri och ångmaskinlära
vid sjökrigsskolan från och med utgången af innevarande
läsår.
27. Fnllmakt för A. B. Jncl att vara kommendörkapten af första
graden vid Kungl. flottan.
D:o för grefve L. l:'. Hamilton och C. C. Engström att vara
kommendörkapt ener af 2:dra graden vid d:o.
D:o för A. Hägg och Il. C. F. af Kloreker alt vara kaptener
vid d:o.
,, D:o för O. G. R von .Feilib:en att vara komm e ndör i liottan .
Öppet bref på afsked med pension för O. G. R. von Feilit:r.en.
Resolution å lön för A. Ekström, grefve L. P. Hamilton, E.
Ilägg och A. Ilägg.
Kaptens värdighet tilldelas ingenjörerna vid mariningenjör
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staten T . G. Knös, J. F. Falkman, II. A kermark och J. Lindbeck.
27. Afgöras marinintendenten H. Sandahls underdåniga besvär i
frågn om ersättning för uppbördomannaskap i brödförrådet
vid flottans station i Stockholm.
Beslutes rörand e ersättning för uppbördsmannaskapet i proviantförrådet vid flottan s station i Stockholm m. m.
,, Gjorda anmälningar rörand e beklädnadskostnaden för nn<lerofficerskorpraler vid flottans stationer föra.nl eda icke till någon v1dare åtgärd.
Anvisas 63 kronor 94 öre till svärdsmedaljer m. m.
1\.fslås gjord framställning angående stabstrumpetarebP-fattningen vid Carlskrona kustartillerirege mente,
Afslås en af kaptenen vid kustartill eriet K. Rönnblom gjord
ansökan om ersättning för bibebi'll lande efter tlyttnin5 från
Stockholm af en därstädes förhyrd bostacl.
Meddelas tillstånd för tre värnpliktige att ehuru ej inskrifna
fullgöra sin värnpligt.
3. Anvisas ytterligare 3,000 kronor för utarbetande af liggare
öfver flottans stridsfartygs militära ege nskapor m . m.
A n visas 644 kronor 10 öre såsom ersattning till kapten en J .
A. Edström för utarbetande af en lärobok i vapenlära för
kustartilleriets korprals- och nnd erbefälsskolor.
Underofficerskorpralen vid l:a eldarekompaniet n:o U38 Sörensson erhåller guldmedalj af femte storleken med in skrift
»för berömliga gärningar> med anledning af att han rädd at
en person från drunkning.
Mästerlotsänkan R E. J önsson erhåller ett und erstöd af l 00
kronor.
Beslutes rörande tryckning af läroiJok i vapenlära för kustartilleriets korprals- oeh underofficersskolor.
Anvisas 9,000 kronor till förändringar i fyrb e lysningen i norra
farl ede n till Stockholm mellan Botvesskärs oeh Stabo udd os
fyrar .
Gjord framställning om öfverflyttning till sjökrigshög;;kolan
:tf undervisningskursen för vinnande af kompetens till föreståmlarebefattning vid navigationsskola föranleder icke till
någon Kungl. maj:ts vidare åtgärd.
Båtsmansänkan A. K. Giors får uppb~ira ett hennes tnan tillerkiindt n ådegåfvebelopp.
10. Öfversten m. m. K. Virgin erhåller ersättning med 4UJ kronor för bibehållande af förhyrd bostad vid förflyttning från
Carlskrona.
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~fslås. gjoru framställning rörande uppförand e af ny kyrka
fo r am n alltetsförsam linge n i Carlskrona.
,, Förste läkaren vid fl otta ns station i Stockholm får rik s tele fo n i sitt mottagningsrum i kasern III.
,, Fnllmakt för K . .E. F. Helander att vara kapten vid Kungl.
flottan.
J~e~olnt i o n å lön för kapte nerna G·. U n ger och H. C. F. af
Klm·cker.
Utfäruas beredskapsbestäm melser för gnistsignalstation er i
land .
<\fslås . gjo~·d hem s tällan att till innevarande års riksdag göra
framstallmng om beviljande af anslag till en anura undervattensbåt.
,, Ersättning mecl 100 kronor får utgå till lotsen vid Landsorts lotc<p lats B. A. C. Sjöblom för en centerbordsbåt, so m
gått fö rl orau vi d mästerlotsen vid nämnua lotsplats K . B. A.
Obergs Eöru l.vckande.
!<::dra ske ppsgossen vid flottan ;; : -; tation i Stoc kholm n:r 17
O. G . A. Ando rsso n får meddelas sö kt afsked.
Expedi"tionsclwfo n C. F. IV. Ilederstiorna erhål ler t.jänstl euighet fran och m ed elen 11 feb ruari intill månadens slut för
l~eredande af särskilJt ärende och förordnas kanslirådet grefve
J• · Wrau gel att under tiden upp ehålla ex peditionschefsänt betet i sjöförsvarsd eparte mentet
,,
\' ederbörande stationsbefäl hafvare förordnas att förrätta å rets
generalmönstring ar med sjömans- och skeppsgossekårer na.
17. Besiktnin gsinstrum ent med anled ning af år 1904 förrätta<!
ge neralbesiktning å en del af flottans fartyg m. m. i Stocklt olm föranleuft icke till någon Kungl. maj:ts åtgärd.
~•'l yttnings hjä!p med 111 kronor 80 öre får ntgå till styckJ_unkaren vi d kustartilleriet S. H edborg för flyttning från
Alfsborgs kustartilleridetac hement till Carl skrona.
Gjord anmiilan rörande kostnaderna för underofficerskorp ralers vid Vaxl10lms kustartillerireget nente beklädnad föranleda
icke till ni'tgon Kun gl. maj:ts vidare åtgärd.
Bifalles gjord framstä llning rörande fttwändn ingen af a nslagot för år 1905 till bestyckning af bevttkn in g,;b:Har m. m.
God känn es af firman Jolm J . Tltornycroft & C:o, J,imited,
London, lä nmad säkerhet fö r förskott fö r leverans af jagaren
:i\Jagne.
}larinlitteratnrfö reningen e rhåller ett und erstöd för å r 1 ~105
af 800 kronor.
.Afskecl får meddelas 2:a kl ass sjömannen vid ö:e m at ros kompaniet n:r 200 A. G. Pettersson.
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"

"

Y.

Bifalles gjord framställning om pansarkryssaren Fylgias för seende med tyå ångslupar i stället för en ångslup och en
barkass .
F lyttningshjälp får utgå till sergeanter11ft virl kustarti lleri et
J. H . Ryclen med 24 kronor, M. J. Strandberg med 28 kronor,
A. Mård h med 35 kronor och J. Karlqvist med 24 kronor för
deras förflyttning från Carlskrona till Yaxholm .
D:o får utgå till löjtnanten vid d:o grefve Arvid Fredrik Posse med 150 kronor för flyttning fr ån Älfsborgs kustartilleridetachem ent till Carlskrona.
3. Förordnas att den uti nådiga brefvet den 25 oktober 1889
medd elade föresk ri ft att de officerare vid kungl. flottan, som
kommenderades att genomgå den i samma nådiga bref omfö rm älta kurs vid tekniska högskolan, skulle äga att undfå
ersättning för därför oundgängli gen erforderliga läroböcker
samt s krif- och ritmaterialier, icke vidare skall äga tillämpning.
Majoren vid knstartilleriet O. Sylvan får beordra~ att afresa
till Tyskland för besikning och profning af kabel, beställd
ho:s Felten & Guilleaume, Carlswerk Actiengesellschaf t, Thli.'tl heim am Rhein.
,, Löjtnanten vid Kungl. flottan G. O. S. Udden erhåller ersättning för erl agd terminsafgift m. m. vie! tekniska högskolan
uneler sistfö rfl utna hösttermin.
Lotsänkorna K. Öhman och P. K. Berntsson erhålla und er" stöd, den förra med 150 kronor och den senare med 100
kronor.
Förordnas generalmönsterlä kare och generalmönsterko mmis" sarier vid generalmönstring en innevarande år vid flottans
stationer.
Inspektören för flottans öfningar till sjöss erhåller rättighet
" att på rekvisition utbekomma sjökort och böcker utgifna af
sjökarteverket.
Gjord framställning om anordnand e af rikstelefonförbin delse
till befälhafvancle amiralens i Carlskrona adjutanter lämnas
utan bifall.
10. Beslutes rörande kostnaden för kanonbåten Bienclas expedition år 1903.
, Beslutes om ökning af beklädnaden för vissa beväringsmälL
Angående dagaftön ing till viss på sjömätningsfarty gen kom menderad personal af flottan.
Ett extra biträde får anställas å Carlsk rona stations räken
skapskontor mot en aflöning af 3 kronor för dag .
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Ett belopp af 300 kron or ställes till chefens för bevärin gsaf-

delningen fö rfogande att användas till inköp af idrottsredskap samt pris vid blifvande täflingar.
Anvisas 500 kronor för inköp m. m . af böcke r och för anordnand e af idrottstäfl ingar för skeppsgos sekåren .
Kamrerar en vid flottans pen~ionskassa bevi lj as ledighet intill
årets slut för fullgörand e af Säi"Skilclt uppdrag.
Löjtnante n vid kustartill e riet E. Lindberg e rh :"tller i f-lyttningshjälp 25 kronor 70 öre för flyttning från Carlskron a till f:ltockholm.
17. Fullmakte r för l\1 . W. von H eideman, E. F. Törnros, J. C.
Holmgren , K . T. J"arsso!1 och 8. J . Isbe rg, att vara reservlöjtnanter i tlotta11.
Fullmakt för K. F . Lundström att vara marininte ndent af
2:a graden.
R esolu tion fö r kommend ören O. LjunglfVist fttt tills vidare,
så lä nge han innehar förordnan de såsom ledftmot i krigsbofrätte n, kvarstå i flottans reser v.
Kaptenen vid Kungl. flottan C. O. Linelsströ m e rh åller guldmedalj af femte sto rl eken med inskrift >fö r be .·ömli ga gärnin gar> för det han r ädda t en boyärings man fr ån att drunkna.
Öppet bref på afsk ed för r ektom vid skepp sgossesko lan G.
A. Gärdstam .
,, Bifalles gjord f ramställni ng a ngående befordran till kor pral vi d kustartille ri et oaktadt föreskrifn a komp eten svillkor ej uppfyllts.
Bifa ll es gjonl framställn ing rörande arfvoden till i marinförvaltningen tjänstgöra nde und er officerare.
17. Beslutes rörande ändring af lotsledsför teckninge n för Ahns
lotsplats, att tillämpas från och m ed d en l nästkomm ande
maj.
Afs lås en af lotssty relsen gjord framställn ing rörand e lotspliktighet för fa rtyg, som, utan att passera öpp en sjö, ankommfl från ell e r a fgå till Norge eller Finland.
Ersättning med 400 kronor får utgå till t. f. befälhafva ren
å lotsfartyg et Vega för utbetald .godtgörelse med an ledning
af fm-tygets kolli sion m ed n orska å nfartyget Thyra.
Flyttnings hjälp med 117 kronor 85 öre får utgå till kapten en
" vid kustartille
ri et, friherre F. E. von Otter.
Kungl. maj :t finner ej s käl gö ra ändring i marinförv altningens beslut rörande navigation sskoleläm ren Chr. Engström s
full görand e af sina tjänsteålig ganden.
Framlidne lotsförd elningsc hefen O. Westerdahl s dotter H. C.
W esterdahl e rh å ller ett unelerstöd af 200 kronor.

:1\Iars

"

"

17.

,,

24

.,,

YII.

Förre fo rtifikfltion sarbetaren Olof Andersson erhå ll er för olycksfall und e r a rb ete dels sjuk hjälp med 33 kronor dels ock Pil
lifränta af 75 kronor om å ret.
:\Iarinför valtnin gen bem~· nrligas a t t till kapten en vid kun g l.
tlottan O. Lyb ec k ntbe tala 910 kron or 14 öre för om kostna der för ut ru stnin g oc h utarbetand e af rapport i anl edning af
han s r esa till Ostasi en.
B es lutes r örande vissa å tgärd e r i fråga om uppsättan de cch
fö rl äggn in g af Få rösanel s ku s tar tilleridetflc h em ent.
Gjord framställn ing om disposition af lön erna å nya und e roftice rs beställnin ga r inom minörstilt en lämnas utan bifa ll.
Bifall es gjo rd f ra ms tällning om öfve r fi~r ttande af v issa kanon båten Svensksun d tillcl elacle inv entarier till det för den h y·
dragrafisk-biologiska kommi ssionen bygge1ft fartyg.
Anvi~as högst 900 kronor till t r.\·ckning i 5,000 exemplar
af
en bok om s kep psgossekå ren och dess verkRamhe t.
Gjord framställ nin g rörande beräkning af tjänsteår för rektorn vid skeppsgos seskolan fö ranl ede r icke till någon vietare
åtgärd .

En af kom mendö rkapten H. af Sill en gjord a1~sökning om
ersättnin g för liikarevård lämnas utan bifall.
För verkställd utred nin g i frågft om förflyttnin g af tl ottan s
station i Stockh olm erhåller arkitekten P. Hallman 1,400
kronor.
Öfve rlotsänkan S. Råberg e rh åll e r ett unel erstöd af 100 kro-

. _-,.
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Kaptens värdighet t illd elas mflrinläka rne af andra graden K.
A. Wi ds trand , O. T. Hnlt, F. V. Asklin och J. Torgersru ud.
Beslutes att r edovisnin g flf u tgifterna till ku stsignRlväSend et
s kall åligga rnftrinförv altn ingen .
.-\nvisas 450 kronor t ill inkö p af vissa inve ntarier för marininten4 entsskolan i Stoddwlm .
Afslås gjord fmmställn in g rö ran de u tvidgning af t elefonnäte t
v id fl ottans station i Stockh ol m .
B esl utes r örande anv isning af m edel till nyanskaff ningar oeh
tillfälliga behof för lotsverk e t.
Löj t nante rn a vid flottan G. O. S. Udden och S. Lindsted t e rhåll er respektive 110 och 170 kr onor för erlagda term insafgifter und er komm endering vid tekniska högs kol an, Udden
för innevm·an d e års vår termin och Liuclsteclt för h ela nu på·
gå end e läså r.
Afslås gjord a besvär ifråga om tillsättand e af öfve rlot sbefattningen vid Stockholm s lotspla ts.
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Anvisas 2,400 kronor f rån invalidhusf onden till personer,
som tillhört flottan s militära kårer.
l<'örordnas kaptenen C. H. ~tkerma rk att examinera i torpedlära vid officersexam en nästkomma nde maj månad med å kor·
vetten Freja kommender ade kadettunder officerare.
l<'ull makt för A. de Brun att vara kapten vid kungl. flottan .
Resolution å lön för kaptenerna Th. A. Nissen och N. E. F.
Selander.
Fullmakt för E. G. D. ~1::echel att vara kapten i flottans re-
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Förordnand e för C. C. A. Fallrmius att uppehålla chefsskapet
för marinförval tni ngens torpedafdel ning under de tider ordinarie och t. f. afdelningsc befen till följd af kommender ingar
äro förhindrade att uppehålla nämnda chefRskap.
Fastställas reglementar iska bestämmels e r r örande Älfsborgs
fästning samt Fårösunds och Hörningsho lms kustposition er.
Instrument rörand e 1904 förrättad gene ralbesiktnin g å en del
flottans fartyg föranleder ej till vidare åtgärd .
Kostnadern a för r e parationsar beten till följd af storm skador
inom Carl~krona fästning, uppgående till 20,238 kronor f å
bestridrts rtf femte hufvudtiteln s allmänna besparingar .
Anvisas 250 kronor Sl\som und erstöd åt två lärare vid skeppsgosseskolan för genomgåend e rtf en knrs vid Nääs slöj dlärareseminariu m.
Bifalles gjord framställnin g rörande anskaffning af en fyrapparat för Hanö fyr m. m.
Angående bestämmels er rörande blifvande behållen årsinkomst af en bataljonspr edikantstjän st i Carlskrona.
En af änkefru K. Heyman gjord ansökning i fråga om skarpskjutning från Oscar-Fred riksborg m. m. föranleder ej till
annan åtgärd än hvad kungl. maj:t vill i kommandov äg förordn a.
Medgifves tillstånd för C. J. E. Amen att afiägga styrmansexam en .
Pension får utgå till f. båtsmannen n:r 12~ N. J. Ni l ~son
Brolin.
Afslås en af lotsålderma nssonen A . Larsson gjord ansökning
om gratial.
1Uslås en af f. båtsmannen n:r 173 C. Carlsson Sax gjord
ansökan om p ension.
Förordnas mariningen jören J. F. Falkman att från och med
den l maj 1905 vara lärare i skeppsbygg eri och ångmaskinlära i sjökrigsskol an .
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IX.

Förordnas ci \·il e censorer för klassexamin a vid sjökrigsskolan den 25, 26 och :!8 april.
Kaptenen friherre L . .c\k erhielm beviljrts entledigand e från
befattningen såsom lärare i gymnastik och vnpenföring vid
sjök ri gsskolan.
Faststalles spisordning för fr iska und er tjänstgöring i land.
Beslutes angående nybyggnade r å Laboratoric holm e n invid
Carlskrona.
Bifal les gjord fr:unställnin g angående ersättning med tillhopa
liG9 kronor för förlorade klädesperse dlar vid eldsvåda å Labo r atorieholme it.
Bifalles af marintörval tningen gjord framställnin g om befrielse från aflämnancle af uppgift om inkomster och utgifter
v ill flottans stationer.
En mas kinistund eroffieer får beordras afresa ti ll Havre för
att öfvervakrt insättningen af maskineriet i l: a klass torpedbåten .Plejad m. m.
A n visas 35 kronor till ersättuing åt sjökrigssko lans betjänte
för tillökning i göromål.
rUslås kapt enemu G. R. Celsings oeh E. Häggs un derdån iga
besvär i fråga om utbekomma nd e af half dagaflöning .
Afslås mariniäkare s tipendiaten C. G. Boströms underdånig a
besvär angående rätt till mäs~pänningar.
1\Ieclclelas tillstånd fö r reservunder löjtnanten C. E. J. Ericson
att uppskjuta repe titionsöfnin g.
~1 e ddelas tillstånd för kadettunder officerarna n:r 92 Mannerstråle och n:r 93 Lilliesköld att aflägga sjöofficerse xamen.
L ektorn vid sjökrigssko lan J. ]\Hiller erhåller tjänstledigh et
pi't grund af sjukdom under läsåret 1905-1906 beträffande
und ervisningss kyldigheten i skolans 2:a oeh 3:e klasser.
Utfärdas bestämmels er rörande besättning m. m. å hyclrografisk·biolo giska kommission ens fartyg 1:-lkagerack.
Angåemle 1904 års anslag till undervisnin gsanstrtlter för sjöfart.
Bifalles en af kaptenen vid kungl. flottan A. Odelbe rg gjord
ansökning om högre di etpäuningar und er expedition med
verkstadsfa rtyget Blcnda.
Bifalles en rtf stationsbefä lhafvaren i Carlskrona gjord framställning angående extra uppfordring af båtsmän.
Bifall es gjord framställnin g 0111 förde lnin g af sjökrigssko lans
4:e "Ch ö:e klasser på parallellklas ser.
.Fullmakt för B. B. B. de l\'Iare att vara auditör vid flottans
station i Carlskrona.
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Fö ro rd nand e fö r F. R E. Thörn och C. T. Herlin att vara
extra ingen jöre r vid 1nariningenjörsstaten.
Beslutes r örand e bostälislägen h etcr fö r fredsbesättning å El lenabben .
F öres krifves att öl skall utgå ur ~· pi so rdnin ge n för skeppsgossar.
Besl utes angåend e utsiLndande af en office r och en torpedingenjör till Fium e för besiktning af torped er.
Beslutes an gåend e kostliftd en för förhyrande af maskinist å
ångsluparna vid Yaxh olmR oc h Oscar Fredrik;;borgs fästning.
AL!ås re gements in tenden E. O. N. Törn ebladb s och mrtrinin tendenten A. Fogelbergs und enlåniu-a besvär i fråo-a om dao-"
atlöning till en del office rare åren ~900 och 1901."
Bifa lles gjord framställning rörande öfverbetalning å en del
anslag under fe mte hn(vudtiteln.
Majoren T. A. F.kdahl bev iljas entledigande från befattnin ge n såsom biträuande lä rare i matemrttik vid sjökrigsskola•l.
Kaptenen C. F. Hiben er hål ler befrielse från tllldervisningsskyldighet i t r igon ometri i sjökrigsskolans il:e och 4:e klasser under läså ret 1905- HJ06 och förordnas J. B. Majström
till vikari e.
I•'ullmakt för T. Gustafsson Fl ygare att vara un derlöjtnant
vid kungl. flottan.
D:o för N. J. Arnberge r o~h J . O. Ullen att vara und erlöjtnanter vid Kungl. fl ottrtn .
D:o för K. F. F. JUa nn e rstråle och K . A. l\1 . Lilli es köl d att
vara und erlöjtnanter i ku ngl. flottans r ese rv.
An visas 10,000 kronor fö r anskaffning af en belysn in gsvagn för s trål ka staret rängen vid Vaxholm s och Oscar--Fredriksborgs fästning.
Anvisas 5,965 krono r för anskaf!'ande af en desinfektionsngn
å Laboratorieh olmen.
Afslås gjord f ramställnin g om anställande af en ingenjör å
Vaxholms och Oscar- Fredriksborgs fästning.
Bifalles gjord framställnin g om förhyrande af pe rsonal för
kustartilleri et.
Det antal ynglingar, som å r 1905 må intagas i sj ökri gsskolans
l:a klass bestämmes ti ll 30.
Gjord anm älan angående kostnaden för underofficerskorpralers vid Carlskrona kustartilleriregemente bekl äd n ad föranleder icke till vidare åtgärd .
Viss ersättning får utgå t ill fyrpersonalen vid Falsterbo fyrplats för åtskilliga genom s torm lidna förluster .

l\ l aj

5.

"

12.

19.

"

XI.

Anvi sas 700 kronor för förvärfva n rle af tomtplats fö r Berg·
udden s fyr.
l\l edclelas tillstånd för läraren i fys ik \-id sjö kri gss kolan att
embarkera å p ansarbåten Dristigb eten för att studera elektri ci tetens anvämlning.
Afsl ås en af afskeclade lotsen 1\l. Sjölaml er gjord ansökni ng
att varda åte rin satt i tjänst.
Förordnas fil. kandidaten A. F. Lindqvist och fil. doktorn G.
A. Ti selius att und er lekto rn vid sjö krigsskolan J . l\Jilll er bev iljad tjcLnstlecl ighet bestrida dennes undervisningsskyldi ghet
i s kolans 2:a oeh 3:e k lasser.
Fullmakt fö r E. T. Lind gre n att va ra marinintendent af 2:a
grad en i flottan.
Generallotsdirektören D. U. \\' . Linde r oc h f. el . öfverclirektören G. W. Sven sson erhål la GOO kronor hvardera såsom ersättnin g för ve rk ställd utredning i fråga om förfl yttning af
fl ottan s station i Stock lwlm.
Beslutes rörande fö rm å nor und er sjö komm en de rin g t ill marini ntend entsaspiran ter .
Afslås gjord framst ällnin g angående aiiöning till e. o. kam·
mflr~ kri fva ren A. Bergström.·
Sjökadetten n:r 132 Ne rm an erh å ll er tillstånd att komplottera
i vi st:~a än1nen.
D:o n:r 41 Hose n e rh ålle r d:o att aflägga komplettcriEgsexame n i maskin skötse L
Fyrbiträdesänkan 1\Iaria C hri stensson e rhåll er ett unde rstöd
af 100 kronor.
Förre roc! Jarn e vid Sandhammarens lifräddningsstation O.
:\Iå rte nsso n och P. l\Jån sson erh ålla nådogåfvar med 100 kro·
nor hvardera.
Serge anten vid kustartilleri et K \V. :\få rdh erhåll er flyttningshjälp med 90 kronor fö r flyttning från Carlskrona till Vaxholm.
Be rättelse öfver generalmönstring med manskap till hörand e
flotta n s station i Stockholm föranlede r ick e t ill någon k ungl.
maj:ts åtgärd.
En maskinistund m-officer får beo rdras afresa· till London för
att öfye rvaka insättnin gen a.f ma skin e ri et i jagar en lllagne.
U nel erlöjtnanten vid kun gl. flottan X. :\1. Cleve erhålle r guldmedalj af 5.-te storleken me d insk ri ft , fö r berömliga gärningar», fö r rädd ning af en sjöman från att drunkna.
Heso lu t ion för E. A. Smith å entl ed i gm~de att vara ch ef för
lotsafdelningen i lotssty relsen.
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Meddelas tillstånd för lotskaptenen C. H. Ramsten att efter
uppnådd pensionsålder kvarstå ett år i tjänst.
Anvisas 6,021 kronor till aflönancle af extra biträden å rä·
kenskapskontoren vid flottans stationer.
Anvi sas 7,000 kronor till fortsatt stenrensning i Flintrännan

,,

En minkabelbåt får ställas till elisposition af lotsstyrelsen
mot vissa villkor.
En af und erofficerskorpraler vid 6:e matros· ocb 2:a ekonomi·
kompani erna gjord underdånig ansökan om förbättrade be·
fordring~förhålland en föranl eder icke till nåo-on åt<>änl
Ko mm endörkaptenen af 2:a graden O. U. \~. I-I. Bro1~an er·
håller flyttningshjälp med 278 kronor för fl,·ttnino- från stock·
"
·
holm till Carlskrona.
på grund af
erhåller
Huldt
R.
H.
gsskolan
ri
ök
sj
vid
Lektorn
sjukdom tjänstledigh et und er instundande läsår.
l<'ömrclnas en kommitte för utredning angående erforderliga
förbättrin gar uti utbildningen af hand elsflottans befäl och un·
derbefäl m . m.
Af~lås en af majoren O. Sylvan gjord framställning om rese·
och traktamentsersättning för deltagande i Carl s krona gre·
nacljärrege mentes stabBöfn ingar.
\'issa arfvoden för innevarand e å r utgå till följande vid kust·
artilleriet anstä ll da personer, nämligen: styckjunkaren C. H.
Bergström, underofficers korpra len öfver stat n:r 24 C. A. An·
dersson och sergeanten Ax el Hansson.
Beslutes rörande godtgörelse för uppehållande af Jektorsbe·
fattningen i historia och greografi jämte statskunskap vid
1<jökrigss kola'1.
Föror dnas marinöf verläkaren K. L. Rudberg och regements·
läkaran E. Sett8l·bom att deltaga i kroppsunclersökning å ka·
dettaspiranter vid kustartill eri et innevarande år.
Konstruktören och ritaren L. F. Lindberg beviljas tjänstl e·
dighet, förutom hon om tillk ommande se mes ter af en månad,
under ytterligare 3 rnånader.
Anvisas 250 kronor för förvärfvancl e åt lotsve rk et af ett tomt·
område för fyrbyggn ad en å ön Tjärfven .
Förordnas fil. doktorn C. i\!. W ejle att bestrida lektorsbefatt·
ningen i historia och geografi jämte statskunskap vid sjö·
krigsskolan unel er lektor H. R. .1:-lulclt beviljad tjänstledighet
för n ästko mmande läså r.
Ett dan s kt örlogsfartyg får besö ka Stockholm.
A ngåend e r egleringen af utgifterna und er riksstatens femte
hufvudti te l för år 190(1.

Juni

2.

m. m.

23.
25.

.,

29.

Juni

2.

,,
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Beslutes rörande tillkallande af sakkunnige för utarbetande
af förslag till föreskrifter för den blifvande mariningenjör·
kåren.
l\Iästerlotsänkan E. B. Öberg erh åller ett und erstöd af 180
kronor.
Framställningar om bildande af en frivillig kustsignalkår för·
an leda icke till n ågon kungl. maj:ts åtgärd.
Fastställas ritningar till en del fartyg, för hvilkas byggande
innevarai1de års riksdag bev iljat m edel.
Fullmakt för K. J . R. Segrell att vara rektor vid skeppsgos·
seskolan i Carlskrona.
Beslutes rörand e ersättning till expeditionschefen C. F. vV.
Hederstierna för en tjänsteresa till Ca rlskrona.
Ersättning får utgå till daglönaren n:r 102 Lagerlöf för ett
vid eldsvåda förloradt pänningebelopp af 40 kronor.
Kommendörkapten en C. C. Engström erhaller 400 kronor såsom flyttningshjälp för flyttning från Carl~krona till Stock·
hol m .
E rsättning får utgå till t. f. rektorn vid skeppsgosseskolan
G. A. Gärdstam för uppe hållande af rektorsbefattning vid
skolan beräknaclt efter 220 kronor i m åuaden.
Kommendören m. m. G. Dyrssen förordnas att m ed bibehål·
]ande af sin befattning såsom chef för sjökrigsskolan för·
valta varfsc:hefsäm betet vid flottans station i Stockbolm från
och m er] den 15 juni till slutet af nästkommand e september
månad innevarande år.
Anvisas 132 kronor 84 öre för läkarevårcl åt sjökadetten n:r

3.

8.
9.

18 Kock.
Afslås gjord fram ställning rörande anvi sning af m edel till an·
skaffande af nya dävertar m. m. å k orvetten Freja .
Flyttningshjälp afslås för kaptenen friherre H. Lagerbjelke.
Afslås löjtnanten E. A. Grafströms ansökning att ytterligare
tre år få kvarstå såsom lönlös i kustart illeriet.
Tillkallas särskilde sakkunni ge för att utarbeta nya förslag
till föreskrifter för mariningenjörkåren och dess r ese rv m. m.
AfgöreR semesterföreleJningen för innevarande år inom sjö·
fö rsva rsd epartem en te t.
Lotsstyrelsen erhåller tillstånd till inköp från artilleriets fö r·
råd af krut för lotsverkets räkning.
En af underlöjtnanten vid kustartill eriet A. A. R. Nydahl
gjord ansökning i fniga om turberäknin g lämnas utan bifall.
Beslutes angående åtgärder för fylland e af vakans erna bland
kustartilleriets personal.
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Tyska skolskeppet Gross herzogin Elisabeth befrias från erläggande af fy r- och båkafgifter samt lotspänningar under
besök i Sveri ge under juni 1905.
Kaptenen viJ kungl. flottan l. Nordenfelt erhåll er ontledigancle från befattningen såsom lärare i vapenlära vid sjökrig8skolan.

,,

"

Upphäfves kungl. brefvet den 22 april 1904 angående till träde för norska örlogsfa rtyg till svenska kri gs hamnar.
Beslutes rörande torpedbåten Plejads besiktning ocl1 öfverförancle till Oarlskrona m. m.
Gjord framställning rörande torpedsprängning vid torpedskol: afdelningen_ bifalles på det sätt att en 38 cm. torped M/86
far stallas tJI! afcle lningens förfogande för torpedspriingning
utan ersättning för torpedens utlämnande.
Öppet bref på afskecl med pension för konteramimlen O. M.
Inge! man.

"

Förordnande för O. O. Olsen att tillsvidare vara chef för
kungl marinförvaltningen .
D:o för O. Lindbom at.t tillsvidare vara stationsbefälhafvare
vid flottans station i Stockholm.
D:o för J· IV. L. Sidner att tillsvidare vara chef för flc.ttansstab.

"

D:o för G. Dyrssen att från och med oktober 1905 vara cl:oför sjökrigshögskolan.
D:o för H. F. Lindberg att från och mwl oktober 1::!05 vara.
d:o för sjökrigsskolan.
Fullmakt för H . G. Lagercrantz att vara kommendör vid
kungl. flottan.

,,

Juni

Resolution på afsked för marinläkaren af 1:a graden vid marinläkarkåren i flottans reserv N. Nilsson.
Fullmak~ för E. Ekelöf att vara marinläkare af 2:a graden
v1d manuläkarekåren i flottans reserv.
Lokal för marinintendentskolan få r förhyras utom stationen
för en årli g hyra af 1,100 kronor.
Anvisas medel för torpedinskjutningsexpedition till Brandalssund .
.1\ledgifves fö rhyrande af ångslup med besättning för Vaxholms Osear- Fredriksborgs fästninoBeslutes röran de en del å Yaxholms,~ch Oscar-FredriksborO's
fästning befintlig artillerimateriels öfverlämnande från landttill sjöförsvaret.
Pension får utgå till f. båtsmannen n:r '76 Ola Abrahamson
Rundqvist.

20.
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Fullmakt för O. G. A. V. FJach att vara kommendörkapten
af 1:a graden v id kungl. flottan.
D:o för H .•T. B. Guida att vara d:o af 2:a graden vid cl:o.
D:o för J. A. F. Eklund att vara kapten vid d:o.
Resolution å lön för J. W. L. Sidner, P. J. Dahlgren, A. B.
Juel, O. O. Engström, O. L . de Ohamps och A. de Brun.
Beslutes rörande vikarie för regementsläkaren E. setterbom
uneler tjänstledighet.
22. sakkunniges för afgifvande af förslag till omorganisation af
mariningenjörkåren arbeten ajourneras från och med 22 juni
-15 augusti.
23. Förordnande för L. O. Levertin att vara advokatfiskal vid
flottans station i Oarlskrona.
Afslås gjord framställning rörande hyttinredning å verkstaelsfartyget Blenda.
Kamreraren m. m. P. IV. Gynther förordnas att tills vidare
under ledighet uppehålla öfverkummissariebefattningen vid
flottans pensionskassa.
Förordnas att de till allmän tjänst vid flottan inskrifna, nu
" i tjänst varande vämpliktige skola fortfarande och intill dess
annorlanda varder befallclt i tjänst kvarblifva.
En mariningenjör får beordras afresa till England för att
stuelera turbinmaskineris användning för krigsfartyg.
Mästerlotsänkan J. G. Sjöstrand erhåller ett understöd af 100
" kronor.
30. Konteramiralen J . Häggs uppdrag att besöka en retroaktiv
maritim utställning i Antwerpen anses hafva förfallit till följd
af utställningens uppskjutande till obestämd tid.
Resolution å entledigande för B. B. B. de Man~ fr!'m förord nande såsom sekreterare vid flottans pensionskassa.
Förordnande för N. E . Anckers att från och med oktober
1905 tills vidare vara chef för marinförvaltningens minafdelning.
Fullmakt för P. B. Rundblom att vara reservlöjtn ant i flottan.
Förra biträdet vid flottans sjukhus i Oarlskrona J. K. Lindblad erhåller ett unelerstöd af 100 kronor.
En officer vid kungl. flottan får beordras afresa till utlandet
" för att taga kännedom om förbättringar rörande torpeLlvä·
sendet.
Löjtnanten E. A. Grafström får inträda i kustartilleriets re·
serv
Anvisas 300 kronor för anskaffning af pris vid iclrottstäflin·
" gar för kusteskadern.

20.
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30.

Beslutes rörande användande af behållningarna å vissa anslag under femte hufvudtiteln år 1904 m . m.
En af L. E. Magnusson gjord underdånig ansökan om ersättning för förlust i fiske m. m . till följd af eRkaderöfningar
föranle,ler icke till någon åtgärd.
5. Antagningsbevis för J. Seth att vara amma1mens i kungl.
sjöförsvarsdepartem en te t.
7. Beslutes rörande ersättning till amiralitetsförsamlingens i
Carlsln·ona kyrkovaktare för mistad boställsförmån.
,
Angående lotsverkets ställning vid utgången af år 1904m. m.
Angående gjord framställning rörande tillämpning å kvinnlig
daglönare af pensionsbestämmelserna för daglönare vid flottans militärdepåer och vadsstater beslutes, att pension icke
kan kvinnlig daglönare tilläggas.
Båtsmansänkan E. Sjögren får utbekomma ett hennes aflidna.
man tillerkändt nådegåfvebelopp.
Afslås kaptenerna A. L. Törners och E . Nordlunds ansökan
om ersättning för tjänstgöring i marinförvaltningen.
Sjökaptenen K. O. Karlberg får på vissa villkor antagas till
1·eservofficersaspirant.
Afslås en af sjökaptenen K. J. A. Nordeman gjord ansökning
att antagas till d:o.
Flaggunderofficerarne P. J. Gustafsson och J. A. F . Elmqvist
få, ehuru pensionsmässiga, kvarstå i tjänst till den 30 näst·
kommande september.
,
Gjord framställning angående tillstånd för pensionerade daglönare att fortfarande kvarstå i tjänst lämnas utan bifall.
12. Föreståndaren för nautisk-meteorologiska byrån får företaga
tjänsteresor till Ystad och Trelleborg.
15. Utfärdas bestämmeleer om kustsignalväsendets telefonmateriel m. m.
Afslås marindirektören grefve E . H. A. Mörners underdåniga
besvär i fråga om anmärkning mot utbetald traktamentser·
sättning.
Två l:sta klass och en 2:dre klass sjöman få under tjänstledighet för sjukdom bibehålla sina aflöningsförmåner.
Afslås sjökaptenen K. L. Renterskiölds ansökning om anställning såsom reservofficersaspirant.
Afslås framRtällning angående förändring aJl aflöningen för
underofficer, som tjänstgör såsom mätningsförrättare.
Gj0rd framställning om öfverflyttning till riksarkivet af en
del utaf flottans arkiv å Skeppshohnen föranleder icke tilL
någon kungl. maj:ts åtgärd.

rl
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Afslås gjord framställning om höjning af sjöaflöningen för
underbefäl och manskp å sjömätningsfartygm;r.
Meddelas tillstånd ·för sjökaptenen J. A. L . Ahlbom att på
vissa villkor bli"tva antagen till reservofficersaspirant.
Fyrmästal'änkan A. \V. Siclen erhåller ett understöd af 100
kronor.
Meddelas tillstånd för tyska · kustpansarfartyget Ägir att
besöka Stockholm och Göteborg.
Förordnas kommendörkapten J. A . Helin att mecl bibehållande af sin befattning såsom chef för mindepartementet
v icl · Stockholms station från och mecl den l augusti till
och 1necl den 30 septm'n ber innevarande år bestrida chefskapet' för marinförvaltningens minafdelning.
Lokal för kustartilleriets chefsexp e dition får förhyras för
ett belopp af 1,800 kronor om året för ytterligare två år
från och med den l nästkommande oktober.
Förre fortifikationsarbetaren F . E . Karlsson erhåller för
skada till följd af olycksfall i arbetet en lifränta a 36 kronor om året från och mecl elen 5 november 1903.
Anvisas 237 kronor 50 öre för tryckning af •Förslag till
strålkastareil1 stru ktion för kustartilleriet >>.
Förre fortifikationsarbetaren O. Olsson erhåller en lifränta
a 60 kronor från och med den 15 september 1903 för skada
till följd af olycksfall i arbe~et.
Beslutes rörande vissa ändringar i staten för sjökrigshögskolan.
En 2:e klass hornblåsare vid kustartilleriet får bibehålla
sin:1 aflöningsförmåner uneler tjänstledighet för sjukdom.
Afslås en af s[ökaptenen J. E . Näsholm gjor'cl ansökan att
antagas till reservofficersaspirant.
Beslutes rörande anordningar för beredande af bättre utrymme för vissa expeditionslokaler vid flottans station i
Stockholm .
Anvisas 12,600 kronor för fullbordande af bevakningsbåten
Carl Edholm.
Beslutes rörande ersättning till unelerlöjtnanten vid kustartilleriet, friherre C. O. von Rosen uncl Lr anställning i utländsk krigs tjänst.
Anmodas generallotsdirektören D. U. Y. Linder, f. el. öfverclirektören G. III/. Svensson och arkitekten J. L. Peterson att verkställa utredning rörande ny plats för flottans
station i Stockholm.
Förordnande för öfverste H. Carlsteclt att tills vidare un-
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der kommendörkaptenen J. A. Helins sjukdom vara chef
för marinförvaltningens minafdelning.
28. Två ingenjörer vid mariningenjörstaten få utsändas till
England för besiktning af jagaren Magne.
l:sta klass s jömannen v id l:a eldarekompaniet n:r 101 J O" hansson erhåller silivermedalj af 8:e storleken med inskrift >>för berömliga gärningar», för räddning af en gosse
från att drunkna.
En underofficerskorpral och en 3:e klass sjöman få under
" tjänstledighet för sjukdom bibehålla sina aflöningsförmåner.
Förre fortifikationsarbetaren S. P. Pettersson erhåller för
" skada till följd af olycksfall i arbetet dels sjukhjälp med
18 kronor och dels från och med den 26 januari 1904 ett
årligt understöd till utgången af år 1906 af 85 kronor.
Bifalles gjord framställning om förhyrande af privata koc" kar å till rustning anbefallda fartyg.
2. Fullmakt för statsrådet m. m. S. A. A. Lindman att vara
kommendör i flottan.
7. Öppet bref på afsked för kaptenen vid kustartilleriet C.
L. Key med tillstånd att såsom lönlös i kustartilleriet
kvarstå.
Fullmakt för L. T. Hasselgren att vara kapten vid kust" artillleriet.
Resolution å lön för kaptenen vid kustartilleriet J. F. Ny" ström.
Beslutes rörande ersättning åt personal för deltagande i
" jagaren
Magnes profturer.
~nvisas 600 kronor för anskaffning af idrottsmateriel för
" värnpliktige vid kustartilleriet.
Angående tilläggsbestämmelser till § 90 mom. 1, 3 och 5
" af gällande stadga fös sjökrigsskolan m. m.
Anvisas 900 kronor till föreståndaren för nautisk-meteoro" logiska byrån för resa till en konferens i Insbruck m. m.
Förordnande för K. J. H. Cm·man att tills vidare vara chef
" för
lotsbyrån i lotsstyrelsen.
Afslås gjord framställning rörande försäkring af vissa vid
" vid lotsverket anställda arbetare.
Beväringsmannen n:r 6 "'"/•9o< J ohans~on erhåller befrielse
" från
vidare tjänstgöring.
Anvisas 450 kronor såsom bidrag till en välkomst för un" derofficerare å en tysk eskadeT.
Il. Meclgifves förhyrande af privat person såsom rustmästare
å torpedkryssaren Claes Horn.
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En underofficerskorpral, en l:a klass och en 2:e klass SJOman få under tj änstledighet för sjukdom bibehålla sina aflöningsförmåner.
Fyringenjörsänkan Ida Sandeli erhåller ett unelerstöd af
300 kronor.
Beslutes rörande fördelning af en del extra ordinarie anslag under riksstatens femte hufvudtitel för år 1906.
Fyrvaktaränkan K. W. J ohans son erhåller ett understöd
af 100 kronor.
Angående bestämmelser i fråga om utnämning af underlöjtnanter vid kungl. flottan.
Fullmakter för 26 kadettunderofficerare vid sjökrigsskolan
att vara unelerlöjtnanter vid kungl. flottan.
Öppet bref på afsked för unelerlöjtnanten vid kustartilleriet A. R. Nydahl med tillstånd att såsom lönlös i kustartilleriet kvarstå.
Beslutes rörande uppförande af en officersbyggnad för
Fårösunds kustartillericletachement.
Till besättningen å undervattensbåten Hajen under de försöksexpeditioner, som anbefallts genom nåd. generalorder
den l juli och 16 augusti innevarande år, får utbetalas en
gratifikation motsvarande 100 procent af sjöaflöningen.
Beslutes rörande öfverbetalning år 1904 å anslaget till
sjukvård för flottans personal.
Förordnas marinöfverläkaren K . L. Rudberg och marinläk aren af 1:a graden C. J. A. K jellberg att deltaga i kroppsundersökning å inträdessökande vid sjökrigsskolan.
Förordnas löjtnanten i flottan K. P. Kullander att från och
med den l oktober 1905, under lotslöjtnanten K. J. H. Curmans förordnande såsom chef för lo'tsbyrån, vara lotslöjtnant i mellersta lotsdistriktet.
Gjord framställning om anvisande af 3,000 kronor till bestridande af utgifter för öfning af vämpliktige ingenjörsbiträden lämnas utan bifall.
Gjord framställning om viss tids tjänstgöring för befordran
till kapten föranleder ej till vidare åtgärd.
Bifalles gjord framställning om förhyrande af två maskinister för Carlskrona kustartillerir8gemente.
En af kaptenen H. H. K. Ericson gjord ansökan tillledigförklarade befattningen såsom biträdande lärare i matema·tik vid sjökrigsskolan får, ehuru för sent inkommen, upptagas till pröfning i vederbörlig ordning.
Marinläkaren E. Ekelöf får för tjänstgöring såsom läkare
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vid O. Nordenskiölds sydpolsexpeditio n åtnj uta rätt till
tjänstårsberäkni ng såsom läkare i marinläkarkåren .
25.
Bifalles gjord a nsökning af afsk edade 3:e· klass sjömann en
n:r 225 J ansson om anställning vid flottans verkstäder.
26.
Förordnande för kaptenen E. A. Bernstr öm af4 tentera och
examinera vid kompletteringse xamen m ed två kadettunderoffi cerare.
att från och med den
" D:o för kaptenen H. H. K. Ericson
l n ästkommande september vara biträdande läntre i matematik vid · sjökrigsskolan.
31.
Förordnas censor er att öfvervara inträdesexamen till sJökrigsskolan.
6.
F ullmakter för G. A. Hafström och. Th. A:son Johnson att
var a underlöjtnanter vid kungl. flottan.
för A. R. Johansson att vara underlöjtnant i
Fullmakt
" flottans reserv.
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Fastställas bestämmelser rörande värnpliktiges anställande
såsom 2:e klass sjömän, matroser.
Anvisas h ögst 4,968 kronor 85 öre till iordningställand e
af den s. k stenkasernen å Nya Älfsborg.
för
kostnader
.förskjutna
af
godtgörande
rörande
Beslutes
samöfningar mellan Carlskrona kustartillerirege mente och
Carlsln·ona grenad j änegem en te.
~farinförvaltningen erhåller uppdrag att bestämma lämphgt försälJningspris å läroboken »undervisning för manskapet vid flottan, II sjömanskap .»
Nådig kungörelse angående ändringar i reglementet för
lotsverkets enskilda pensionskassa.
Stipenclium från »Baltzar von Flatens stipendiefond >> får
.utdelas utan hinder dilraf att stadgade villkoret om för e
utnämningen till sjöofficer aflagd sjöoffi cersexamen icke
blifvit uppfylldt.
En l: a och en 2:a klass sjöman få under t jänstleclio-het för
"'
sjukdom bibehålla sina aflöningsförmån er.
Bifalles gjord framställning angående lUlelersökning af vissa.
nätkonstruktion er i och för gnisttelegraferin g.
A~slås gjord framställning om statsbidrag till anläggande
af en torrdocka vid Figeholm.
Un elerstöd får utgå med 150 kronor till fyr vaktaränkan G.
Höglancler, samt med 100 kronor till en hvar af lotsförmansänkan M. Lundberg och mästerlotsänkor na M. Pettersson och E. Sandell.
En ritar e får beordras till biträde vid. torpedbesiktning i
Fiume.
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Förordnand e för H. Carlsteclt att till u tgången af . september månad 190ti uppehålla ch ef skapet för marinförvaltningens min af delning.
Meddelas tillstånd för f ör eståndaren för nautisk-meteoro " logiska byrån att b esöka i Österrike befintliga anstalter
för pröfning af nautisk;1 i11strument.
15. Marinförvaltnin gen bemyndigas <.ttt afsluta kontt·akt med
Kockums mekaniska verkstads-aktieb olag om leverans af
en jagare och med Bergsunds m ekaniska verkstads aktiebola.,. om leveran s af två 2:a klass torpedbåtar.
Besl~tes rörande medel för ~flönancle af extra lärare vid
" navigationsskolo rna i Stockholm, Göteborg och Malmö
n1. lU.
Förordnande för J. M. Falk att vara sekreterare vid flot" tans pensionskassa.
Bifalles gjord fram ställning om anordnande af telefonl ed" ning till lotskaptensexpe ditionen i Gäfle.
Daglönarne M. Hansson och M. Mårtenssön erhålla silf" vm·meclalj af 8:cle ~to rlek en »för nit och r edlighet i rikets
tjänst >> .
Löjtnanten vid kustartilleriet G. Lindberg erhåller i flytt" ningshj älp 150 kronor för flyttning från CarlsJuona till
Älfsborgs kustartillm·icleta chement.
Bifalles gjord framställning om ticlen för karlskrifven
" skeppsgosses öfvergång till sjömanskåren.
Afslås N . N. Peterssons och J . Peterssons i Borstahus en
" underdåniga besvär öfver generaltullstyrel sens beslut i
..
fråga om mätning af däcksbåten >>Sport» .
Förre båtsmannen A. B. A:son Holm får författningsenhg
" pension utan hinder cläraf att han uneler t jänsteticlen undgått en del straff.
D:o J. M. O:son Eklund får <J:o d:o utan hinder af d:o d:o.
" Bifalles en af K. A. E. Sanclelin g jord ansökan att anta" gas till marinintendents elev utan hinder af för ringa brö stvidd.
Bifalles en af R. H . Berg gjord cl:o cl;o.
" Beslutes rörande utgiftp r· från anslaget »till diverse behof ».
22.
Fastställas bestämmelser för berilkning af tjänstgöring för
" värnpliktig, som antage till 3:e klass sjöman,
Meddelas tillstånd fö.r underoffic erskorpralen vicl 2:a mi" nörkompaniet n:r 65 Pettersson . att räkna kommendering
å handminefartyg et Gunhilcl såsom tjänstgöring vid mineringsöfning å minposition.

12.
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En underoffi cerskorpr al får bibehålla sina aflönings förmåner under tjänstledi ghet för sjukdom.
Beslutes rörande vaktmäst aren vid sjöförsva rsdeparte mentets kommand oexpediti on J. F. Pettersso ns pensionsr ätt.
Ersättnin g får utga för förstörd fiskredska p med 100 kro nor till fiskaren S. Nilsson och med 20 kronor till fiskaren
P. O. Johansson , båda från Ekö i Blekinge län.
Förordna nde för kaptenen E. W. Peyron, kommend örkaptenen C. C. Engström , t. f. ingenjöre n E. Smitt och kaptenen C. H. Åkermark att uppehålla vissa lärareb efattningar vid sjökrigssk olan.
Öppet bref pa afsked med pension för öfversten i kustartilleriet , öfverstelö jtnanten vid kustartill eriet m. m. H.
Carlstedt.
Fullmakt för V. C. L. Hrnffner att vara öfverstelö jtnant
vid kustartille riet.
D:o för S. T. R. Bolling att vara major vid d:o.
D :o för E. G. J. Ekström att vara kapten vid d:o.
D:o för K. P. M. Holmströ m att vara löjtnant vid d:o.
Resolutio n å lön f ör kaptenen vid kustartill eriet K. H.
Elfwing.
Föroi·dna nde för kommend örkaptene n J. A. H elin att från
och med den l nästkomm ande oktober tills vidare under
kommend örkaptene n N . E. Ancl~ers sjökomme ndering uppehålla chefskape t för marinförv altningen s minafdeln ing.
Fullmakt för G. S. W. Ehlin och K. J. F. Låftman att
vara marin,und erintende nter vid flottans marininte ndenturkår.
Anvisas 13,600 kronor för åstadkom mande af ökadt utrymme för torpeder vid flottans station i Stockholm .
Kaptenen K. \V ester får beordras afresa till Essen för att
verkställa besiktnin g af därstädes beställda basperkus sionsrör.
Afslås gjord framställn ing om afskjutnin g och sprängnin g
af 2 st. 38 cm. torpeder och l st. 45 cm. torped m. m.
T. f. öfverlotse n vid Fmusund s lotsplats T. ViT allentin får
konstitue ras till öfverlots oaktadt han icke äger normalt
färgsinne .
Afslås gjord ansökning af marinund erintende nten J. E.
Lindahl och A. L. Holmquis t om återfåend e af ett deponeradt belopp.
Beviljas understöd åt lotsänkom a A. B. Söderlund , C.
Bengtsson , A. Berndtsel otter och K. E. Afvander .

... .
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Förordna nde för kaptenen vid Svea artillerire gemente friherre U. L. C:son Sparre att under kaptenen H. H. K.
Ericsons sjökomme ndering uppehålla biträdand e lärarebefattninge n i mateniati k vid sjökrigssk olan.
Förordna nde för kaptenen J. C. Schneidle r att under tjänstl edighet för komm endörkap tenen S. A. K:son Natt och Dag
uppehålla · lärarebef attningen i sjökrigsk onst i 6:e klassen
vid .sjökrigss kolan under läsaret 1905- 1906.
Förordna nde för kaptenen R. F. Reuterskö ld att under
kaptenen J. C. Schneidle rs sjökomm enclering uppehålla d:o
d:o i d:o i d:o d:o .
Bifalles en af kaptenen C. A. H. Virgin g jord ansökan om
återinträd e i · tjänst på stat vid kungl. flo ttan.
Angående personale ns vid flottans marininge njörstat öfvergåno- till marininge njörkåren .
Anvisa~ 110,000 kronor för påskynda nde af for tifiation sarbetena å Västa Hästholm ens fort vid Carlskron a.
Anvisas 300 kronor för iståndsätt ande af skadade handlingar i flottan s arkiv.
'rv å marinläka re erhålla hvardera för två månaders tid ett
resestipen dium å 500 kronor hvardera i månaden.
Bifalles af lotsstyrel sen gjord framställn ing angående tillstånd till utbetalan de af ersättning för vissa förlorade båtinventari er.
B eväringsm annen N:o F 282 30/1905 Johnsson erhåller befri else från ilterståen de v ärnpliktsö fning.
_
Bifalles en af afo·1ende ch efen för sjökrigssk olan kommendör G. Dyrssen"' gjord framställn ing att en kortare tid få
bibehålla en bostadslä genhet 1 Skeppsho lm en.
Värnpliktiga, soi:n blifvit i tjän st kvarhålln a, få hemfödof vas senast den 18 innevaran de oktober.
Fullmakt för underlöjt nanten vi d kungl. flottan F. A:son
Nerman.
D:o för T. Molin att vara major i kustartill eriet.
B eslutas rörande vissa ändringar i flottans reglemen te mecl
anledning af den nya marininge njörkåren m. m .
Beslutes angående en del förbereda nde åtgärder för uppsättande af den nya marininge nkären.
Rikstelef on får anordnas t ill flottans epidemisj ukhu s i
Carlskron a.
Medgifve s tillstånd för åtskilliga daglönare att genomgå
underbefä lsskola och därunder bibehålla daglön.
Förre uppsynin gsmannen M. Österlund och förre rodelaren
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F. Jönsson erhålla understöd, den förre 200. och den senare 100 'kronoa.
·
l q. Angående ytterligare medelsbehof för underhåll af Carlskrona fä~tnings invent~rier' m. m.
Beslutes rö1:ande en del kostnader för sjöförbindelserna
· " inom Vaxh~l.ms och Oscar-Fredriksborgs fästning m. m.
Hembjudande af signallod och minsvep till inköp för flot" tans räkning foranl eder ej till någon kungl. maj:ts åtgärd.
20. F~llmakt för grefve H. R. Hamilton att vara kommendörkapten af 2:a graden i flottan.
Kaptenen vid kungl. flottan A. II. af Petersens erhåller af" sked med rättighet att såsom lönlös i flottan kvarstå.
Kaptenen H. vVijk erhåller d:o med d:o cl:o i d:o d:o.
" Resolution ·å lön fÖr C. A. II. Virgin, A. G. af IGercker
" och J. A. F. Eklund.
Fullmq,kt för F. K. J. Saloman att vara kapten vid kust" artilleriet.
'
D:o för E. P. Tengsteclt att vara löjtnant vid d:o.
" Resolution å lön för K. E. O. Rosbo~·g.
" Förordnas angående understöd till obemedlade hushåll på
" grund af värnpliktigas inkallande till extra tjänstgöring.
Meddelas viss för eskrift rörande inspektion af säkerhets" piketerna i Vaxh~lms och Oscar Fredriksborgs fästning.
Afslås gjord framställning angående förlängning af skepps" dockan å galervarfvet.
Gjord framställning angående besikt~ing af el ektriska kab" lar i London länmas utan bifall.
Beslutes 'rörande bespisningen af besättningen å under" vattensbåten Hajen.
Anvisas 900 kronor till fortsatt undervisningskurs i ryska
" språket för flottans stabs officerare.
För anskaffa,ncle af 20 hyfvelbänkar för skeppsgossekåren
" anvisas 400 kronor.
A11gående Nya varfvets återlämnande till marinförvalt" ningen.
Meddelas tillstånd för å kusteskadern kommenderade att
" uneler vissa förutsättningar v inna inträde vid navigationss kola efter i reglementet före.s krifven tid.
27. Förordnande för A. A . L. Palancler att tills vidare vara
stationsbefälh afvare vid flottans station i Stockholm.
Fullmakt för F. W. M. Li.'tbeck att vara kapten vid kungl.
" flottan.

Nov.

29.

N:o %1 G. O. - Expedition med verkstadsfartyget Ran och
undervattensbåten Hajen skall upphöra, fartygens förliigg·
niug

Dec.

2.

6.

7.

8.

111.

n1.

X:o 962 G. O. - Bifa.ll lill löjtnanten vid kustarti lleriet A.
Posses anhållan om en månads förlängd tjänstledighet för
språkstudier.
N:o 963 G. O. - .Ang. åtgärder under vintermånaLlerna
till undvikande af skada å de fasta gnistsignalstationerna.
N:o 964 G. O. - Kaptenen B. F. Reutetskiöld skftJI under
kaptenen L. Åkerh ielms ~jökommende ring tjänstgöra som
ex tra kadettofficer vid Sjökrigsskolan.
)!:o 965 G. O. - Tillstånd för danske premierlöjtnant Bruhn
att taga del af vissa vid Carlskrona kustartillerireg:te anordnade utbildningskurser för personalen.
X:o 969 G. O. - Reservunderlöjtnanterna N. Y. von Heideman, E. F. Törnros, I-I. A.. S. Holmgren, och K. T. Larsson
skola inställa sig för genomgående af 2:a repetitionskurs.
)/:o 970 G. O. -- Bifall till sergeanten Ekbergs anhållan om
2 månaders förlängd tjänstledighet för s,iukdom.
N:o 971 G. O. - Tillstånd för manskap som vid instundande
jul och nyår biträda vid telegramutdelning att bära af telegrafverket tillhandahållet igenkänningstecken.
)/:o 975 G. O. - Pansarbåten Manligheten skall efter afslutacl expedition förläggas i l. be redskap samt skall rustas för
att ingå i beväringsafdelningen.
:\':o 976 G. O. - BeRtämmelser för premiers utdelande vid
kustartilleriets underofficersskol a.
~:o 978 G. O. - Ångfartyget Kare skall ställas till kapten
K. A. Posses förfogawie för utförande af särskildt uppdrag.
)/:o 979 G. O. - Instruktion.
N:o 980 G. O. -- Fartygsi ntendenterna å pansarbåtarna Dristigheten och Xran skola den 28 dec. instäl la sig i Carlskrona
för vidtagande af förberedande arbeten för fartygens rustning.
~:o 981 G. O. Be:;tämmelser ang. tillämpning vid kustartilleriet af för slag till artilleriexercisreglemente.
)/:o 984 G. O.- Kommenrlering a.f fartygsläkare å beväringsafdelningens fartyg samt å Carlskrona station under marinläkaren O. A . Flirst beviljad tjänstledighet.
:K:o 985 G. O. - Bifall till löjtnant ~- Akerblom s anhållan
orn utrikes tjänstledighet ' 0/l2- 7/L
:\':o 988 G. O. - Tillägg till instruktion för Chefen å Freja.
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1\:o 991 G. O. -- Fastställelse af ändringar i reglemente för
flottan.
N:o 992 G. O. - Bifall till kaptenen vid kustartilleriet O. V.
Brogrens anhållan om utrikes tjänstledighet 20 j t 2 - 12 j 1.
N:o 995 G. O. - Tillstånd för kadetterna Heidenstam, Sillen
och Åkerman att under dem beviljad utrikes tjänstledigl1et
bära uniform.
N:o 997 G. O. - Ang. uppehållandet af regementsintendentsbefattningen vid Vaxholms kustartilleriregemente.
N:o 999 G. O. Bifall till marinattachen, kapten G. T.
Kraaks anhållan att få vistas i Sverige under lG dagar för
egna angelägenheter.
N:o 1000 G. O. -- Bifall till löjtnant N. Åkerbloms anhållan
om utrikes tjänstledighet 8 ; t - 1 1/t 05.
N:o 1001 G. O. -- Ändringar och tillägg till generalorderna
N:ris 320 och 500 år 1902 ang. värnpliktiges emottagande
och öfning m. m.
N:o 1004 G. O. -- Pansarbåtarna ~iord och Tapperheten,
jagaren Mode samt torpedbåtarna Meteor, Orkan och \Vind
skola förläggas under reparation.
;\!:o 1005 G. O. -- Kapten C. L. de Champs ställes till che·
fens för Fortifikationen förfogande för en tid af högst 3 månader för att biträda vid utarbetande af förslag till ny orga·
nisation af armens fälttelegrai'väsende m." m.
N:o 1008 G. O. - Kapten Bille skall för särskilclt uppdrag
tjänstgöra i flottans stab 10 j 12- 0 j1.
N:o 1009 G. O.- Bifall till reservunderlöjtnant Lundgrens anhållan om 2 års tjänstl. för sjöfart.
N:o 1011 G. O. --Marinläkaren Eclholm skall tjänstgöra vid de
värnpliktigas emottagande vid Stockholms Station den 9 jan.
N:o 1012 G. O. - Kapten Guida skall tjänstgöra i Befälhaf·
vande Amiralens Stab för särskilclt uppdrag.
N:o 1013 G. O.
Fördelning af majorsbeställningarna vid
kustartilleriet.
N:o 1014 G. O.
Bifall till kapten Krafts anhållan om
tjänst]. 21 /12- 81 j12.
N:o 1015 G. O. - Bilfall till kapten Holmbergs anhållan att
uneler tjänstledighet få vistas ntrikes " / 12-- 15 /1.
N:o 1018 G. O. -- Förändrade uniformsbestämmelser för
officerare och unelerofficerare samt civilmilitära tjänstemän
af motsvarande värdighet.
N:o 1019 G. O. Fastställelse af modell till portepe för
underofficerskorpraler vid flottan.
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22.
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23.

24.
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27.
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28 .
29.
30.
31.
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N:o 1020 G. O. Ändringar i reglementet för flottan del
III kustartilleriet.
N:o 1023 G. O.- I'ifall till anhållan från reservlöjtnant Schollin
om ett års tj>instl. för sjöfart.
N:o 1025 G . O. - Chefen för kustartilleriet beviljas uppskof med
ingifvande af inspektionsrapport i hvad elensamma rör inne·
varande års sk jutskola för kustartilleriet.
N:o 1028 G. O.- Bemyndigande att under den 28 och 2H få använda i l. beredskap förlagd lysmaskinbåt för omladdning af
accumulatorbatterier å Sanclö
N:o 1029 G. O.-- Pansarbåten Wasa skall i st. f. pansarbåten
Thor ingå i beväringsafdelningen.
N:o 1031 G. O.- Genom G. O. N:o 861 år 1900 utfärdade bestämmelser angående förflyttning af personal från Carlskrona
till Stockholms station skola tillämpas med iakttagande af befintlig tillgång å resp. stationer af underofficerskorpraler och
l. kl. sjömän.
N:o 1033 G. O.- Fastställelse af exercisreglemente för flottan II
handvapen och landstigning.
N:o 1034 G. O. -- Bifall till kapten af Petersens anhållan
om 3 månaders tjänstledighet för sjukdom.
N:o 1035 G. O. Löjtnant Palmstierna skall i st. f. och uneler
löjtnant Lindströms sjnkclom tjänstgöra å pansarbåten Man·
ligheten.
N :o 1036 G. O. - Löjtnant Erikson skall tjänstgöra å i l
beredskap förlagda torpedbåten Sirins uneler löjtnant CarlsonFevrell beviljad tjänstledighet.
N:o 1037 G. O. -- Bifall till löjtnant Carlson-Fevrells anhållan om tjänstledighet 30 j 12- 12 ( t.
N:o 1040 G. O. - Kapten Kraft skall tjänstgöra som flaggadjutant hos afclclningschefen för beväringsafdelningen i st. f .
insjuknade kapten af Petersens; Kapten Huitfeldt skall under
kapten Krafts sjökommendering tjänstgöra som adjutant i
sjöförsvarsclep:ts kom. exped:n.
N:o 1041 G. O. - Bifall till kapten Leons anhållan att få
vistas utrikes 20 /12-" / 1.
N:o 1044 G. O. - Afslag å kapten von schinkels anhållan
att fil bära Carlskrona skytteförenings förtjänstmedalj.
N:o 1047 G. O, - Bifall till reservunderlöjtnant Buseks an·
hållan om 2 års tjänst!. för sjöfart.
N:o 1049 G . O. - Kapten de Champs skall i st. f . kaptenen
Grefve C. A. Posse tjänstgöra hos H. K. H. hertigen af
Söderma_nlam1.

Utdrag m· geueralonl cr och ämbetsskrifv elser för !u·
1905.
Jan .

2.

7.

9.

10.
14.

1G.

"
,,
19.

"X :o 2 G. O. -- Bifall till komme!lllörka pten af i-lillens anhål lan att ftt bära unifonn vid eveutuol uppvaktning J.o~ Il. :11.
tyske kejsaren.
N:o !) G. O. - Änd ring af offte erskommend eringar vicl ~kopps
gossekåren oe h :"t Carlsln·ona va rf.
N:o 10 G. O. - Plaeering ,\ stationerna af ingenjörer vid rnarini ngen jörstaten .
K:o 11 U. O. - Från och med den 9 skall rosorvlöjtnant !•;dson tjänstgöra å stationen och reservlöjtnant G ilk1v ist å
yarfvet.
N:o 12 G. O. - Kapten 'l'ltnrdin skall närvara vid in:-;krifning inom Stockholm s sta<]:-; rullföringsom råd c.
K:o 13 G. O. - - Bilall till marinläkaron ArnoldsonA anh ållan om e n månads utrikes tjiinstledighet för studier.
K:o 14 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall uppläggas .
N:o 20 G. O. - Instruktion för off:ieer som skall när vara
vid sammanträde af in skrifnin gs nämncl för rnllförin gsom rådo.
N:o HJ G. O. - Bestämmelser angående kommenderin g af
underofficerar e och und eroffi ce rsko rpraler såsom skr i fbiträden
samt af signalmatrose r på flaggskepp i kusttlottan .
N:o 22 G. O. - Löjtnanten i flottans reser v Gemzell skall
st>illrts till chefens för flottnns stabs förfogande för öfvervrtkning af vissa tryckuingsarb eten.
K:o 25 G. O. - Bifall till löjtnant Lars6ns anhållan att under semester få vistas utrikes.
"X:o 26 G. O. -- Föreskrifter för utbildningsku rser för kustsignalväSende ts personal.
N:o 28 G. O. -- Ombyte af fartygsintend ent å pansarb~tten
"\ ra n.
~:o 29 G. O. -- Bifall till kapten Wijks anhållan om utrikes
tjänstledighet för sjukdom den 1 mars - :30 april.
N:o 33 G. O. -· Torpedingenjö ren Arsenius skall ställas ti ll
marinförval tningens. förfogande för att bitriida vid utredning
af viss:l. ti ll torpedväsende t hörand e frågor.
N:o 34 C-l-. O. - Bifall till marin<lirektör Engströms anhållan
att unel er semester få vistas utrikes.

G.
Jan.

,

19.

"
20.

"

21.

25.

,,

2G.

30.

31.

Febr.

2.

3.

,

o.

1905. -

G. O. 1905. -

II.

N:o 35 G . O. - Bifall till löjtnant Hnbensso ns anhållan att
uneler semester få vistas utrikes elen 1 febr. - 28 febr.
N:o 38 G. O. - Bifall till unelerlöjtn ant Kaijsers Rnhållan fttt
uneler semester frt vistas utrikes 1 febr. - 28 febr.
1\:o 39 G. O. - P~tgåencl e arbetsår vid sjökrigshö gskolan skall
afslutas den 10 ~pril.
::'\:o 40 (,, O. - Kapte n Johansson skall tjänstgöra i Stockholms stations exercissko la för att lod a utbildning skursen för
personftl vid lotsve rket
Ko 42 G. O.
:VIanskap som benådats med svärclsmcd ftlj.
N:o 43 G. O. - Bifall till kom mendörka pten Pey rons an hål·
lan om utrikes tjänstledig het för att åtfölja H. K . H. kron ·
prinsessa n den 2 febr. - 3 maj.
N:o 47 G. O. - Tillstånd för tvänne utländska und orsåtar
att å pansarbåt en Göta taga kännedom om on elektrisk orderöfverfö ri n gsa p parat.
Ko 49 G. O. - .Fastställe lse af ändringar reglement et för
sjömanskå rens skolor.
N:o 52 G. O. -- Konteram iral Hjulhamm ar skall för särskildt
uppdrag inställa sig hos cltefeJ; för Kungl. sjöförsvar sdopartomen te t .
N:o 53 G. O. - Order rörand e inkallning af flottans värn·
pliktige.
N:o 5li G. O. -- Order rörande införande t af vilrnplikti gs signalem ent i förhållnin gs· och beklädnftd sbok.
K:o 58 G. O. - Förordnan de af ordförand e i inskrifnin gs·
n ilm ncl er fö r sjömanshu s innevaran d e år.
N:o 59 G-. O. -- Angående tillämpnin g vid kustartille riet af
exercisreg lemente för flottan, II, hanelvape n och landstigni ng.
N:o 63 C+. O. - Kommend ering af läkare till biträde åt in·
sk rifningsnll mnderna för sjömanshu s.
N:o 65 G. O. - Bifall till r eservunde rlöjtnant IGdlström s anhållan om utrikes tjänstledig het för sjöfart.
N:o G8 G. O. - Bestämme lser för antagning af kustartille riaspiranter .
N:o 71 G-. O. - Bestämme lser för in~pektion af korvetten
Freja och bevärings afdelninge n.
N:o 72 G. O. - Fördelnin g af läk&re för bestridand e af den
speciella sjukvårele n å stationern a.
N:o 73 G. O. - Andring i G. O. n:r 39 år 1898 i afseende å
fartkonern as färg.
N:o 75 C+. O. - Bifall till reservund erlöjtnant Trahns anhål·
lan om utrikes tjänstledig h et för sjöfart 1 j2 05- 3 ' / , 08.
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25.
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III.

N:o 77 G. O. - Kaptenen grefve H . Hamilton skall från och
med den 10 vara chef å logem entsfartyg et f.ltockh olm.
N:o 81 G. O. -- Bifall till kapten KeyR anh ållan att und er
tjänstledig het få vistas utrikes don 10 febr. - 24 febr.
N:o 83 G. O. Kaptenen friherre von Otter skall under högst 7 dagar tjänstgöra i chefens för kustartille ri et stab
för särskildt uppdrag .
N:o 84 G. O. - Bifall till major Grills anhållan om tjänstledighet 14 febr.-28 febr.
N:o 87 G. O. - Kommend ering af officerare att närvara vid
inskrifnin garna i vissa rullförings områden .
N:o 91 G. O. -- Fastställel se af del II af "Lärobok i vapenlära för kustartille riets k orprals· och underbefä lsskolor" att
tills vidare tjäna till led ning m . m.
N:o 96 G. O. - Bestämme lser för uttagning af värnplikti ge
af matrosafd elningen för yrkesutbil dning, program för skjut·
ning med artilleri m. m.
N:o 92 G. O. - Tillägg till instruktio n för chefen å kanon·
båten Rvensksun d rörande kanonbåte ns användand e för hydrografisk a undersökn ingar.
N:o 99 G. O. - Bifall till reservund erlöjtnant A. B. Johanssons anhållan om utrikes tjänstledig het för 8jöfart 20 febr.
- 19 aug. 05.
N:o 100 G. O. - Kaptenens vid kustartille riet Edström tjänstgöriug såsom kadettoffic er vid sjökrigssk olon skall upphöra
den 5 maj.
N:o 101 G. O. - Marininte ndenten Ehrlin skall uppehålla
r egementsi ntendents befattning en vid Carlskron a kustartille ri·
regemente uneler ordinarie innehaiva rens sjukdom.
N:o 106 G. O. - Bifall till unelerlöjtn ant Claus' anhållan att
uneler i mars månad erhållen semester få vistas utrik es.
N:o 111 G. O. - .1\Iedgifvande för befälhafva nde amiralen att
beordra tvänne i sin stab tjänstgöra nde officerare att för särskildt uppdrag afresa till Vexiö och Kalmar.
N:o 112 G. O. - Bifall till marinläka re Arnolclsso ns anhållan om 4 månaders utrikes tjänstledig het för studier från
och med den 1 mara.
N:o 113 G. O. - Bifall till kapten Brogrens anhållan att under semester få vistas utrikes 5 mars-4 april.
N:o 114 G. O. - Bifall till kapten Gyldens anhållan att under 6 veckors tjänstledig het få vistas utrikes.
N:o 11G G. O. - Bifall till anhållan från flaggstyrm an Olander om 5 månaders tjänstledig het i och för tjänstgöri ng å
Rydbergsk a stiftelsens fartyg.
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IV.

N:o 117 G. O. - Bifall till reservlöj tnant Rammels anhållan
om 2 års utrikes tjänstled ighet för sjöfart.
?';":o 121 G. O. - Order rörand e triangelm ätningar inom Hallands, C~öteborgs- och Bohus län .
Tillstånd för en beväring sman att bära
N:o 122 G. O. h onom tilldelad Kongosta tens utmärk else tecken.
?';":o 123 G. O. -- Tillstånd för 4 lotsar att bära dem tilldelade rys ka räclclnings medalj er .
~:o 124 G. O. - Bifall till und erlöjtnan ten i kustartill eriets
rese rv E. Ande rssons anhållan at t få vistas utrikes 15 mars
05 - 14 mars OG.
N:o 125 G. O. - Komm end örkapten Lidbeck skall i stället
för in sj uknad e komm endörkap ten El ers vara ordföran de i inskrifning snämnde n för Visby sjö man s hus.
N:o 12G G. O. - Tills tånd för hamnelir ektion en i Söderham n
att ko piera originalm ätningsk artor öfver stael ens l1amnom råde.
K:o 129 G. O. - Hustning af sj ömätnin gsfartyge n m. m .
:\:o 130 G. O. - Kapten Schneicll er må förordna s till lä rare
vid Kungl. krigshög skolan .
N:o 131 G. O. -- Kanonbå ten Svensksu nds expeditio n s kall
upphöra.
N:o 132 G. O. - Inkallnin g af r ese rvofficera re för genomgå end e af r epetition skurs.
N:o 135 G. O. - Reservlö jtnant Halen inkallas till tjänstgörin g VJCl sjökartev erket in t ill utgången af septemb er.
K:o 137 G. O. - Order angående vid sjömansi ms inskrifna
värnplikt iga som skola tilld elas tjänst vid flottan .
~:o 138 G. O. - Andring af regle mente för fio ttan, del I, i
afse end e på honnörsg öring vid trupp.
K:o 139 G. O. - Löjtnant Rudb erg s kall genomgå kurs vid
Hose rsbergs skj utskola.
:\:o 140 G. O. - Pansarbå ten Thor förlägges under repa ration.
:\:o Hl G. O. - Order ångående ru stnin g af fartyg fö r sommarexpeclition.
Kommen dering af h ö()'ste befälhafv are·
N:o 142 G. O. och elivisions chefe r sa~nt bestäm melse 1:
safdelning
er-,
kad
es
angående deras stabs sammans ättning.
K:o 143 G. O. - K omm end erin g af fartygs che fe r och sekond er å till rustning anbefalld a fartyg.
X:o 144 G. O. Bestämm elser angående kurser och öfningar
ombo rd m. m.
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:\:o 145 G. O. - Andring af korvetten Sagas artillerib estyck.
nin g.
:\':o 146 G. O. ~ Order ang. korvetter na Ragas och FreJaS
inrednin g för kad etter.
inom
13. N:o 147 G. O. - Värnplik ti ge tillhöran d e sjömansh us
änst.
sjötj
i
ottan
fl
elas
tilld
åde
1:-;trömstad s sjörullfö ringsomr
tillhanela
skall
Alfsborg
å
danten
Kommen
O.
G.
151
?';":o
17.
gå chefen fö r Bohuslän s regemen te med erford erli ga uppl ys-

13.

"
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Y.

,,

"
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ningar.
K:o 152 G. O. - Order rörande kustartil leriets somma röfningar.
Ammuni tion so m må utlämas för kustar:\:o 153 G. O.
öfningar.
tilleriets
i'i:o 154 G. O. - Officerar e som i oc k för öfningar stä llas
till chefens för ku startill eri et förfogand e.
:":o 155 G. O. - Order rörande uppsättn in g af F å rösuncls
knstarti Il ericletach e men t.
K:e 156 G. O. - Uppsägn ingar och komm endering ar af kustartillerio fficerare i befattnin gar å v arfven .
K:o 157 ~- O. - Majore n vid kustartill e riet \Vrangel >Okall
tillfälligt tjänstgör a i fiottan s stab.
:\:o 158 G. O. - Order rörand e besättnin gslistorn a å vissa
fart yg.
3
N:o 159 G. O. - I.oge mentsfar tyget 2 L skall i s täll et för
r.
mätninga
sjö
årets
vid
L användas
N:o 160 G. O. - Order rörande oflicerar nas vaktgörin g.
i\:o 161 G. O. - Reservlö jtnant Ridderst ad skall tjänstgör a
såsom adjutant h os beväring sbefälbaf varen i Sto ckh olrn .
N:o 162 G. O. - Fastställ else af tillägg till artillerie xercisregl em ente.
S:o lfi3 G. O. - Fastställ else af ändringa r i skjutin strnktion
I , artill eri, att på försök tillämpas .
?';":o 164 G. O. -- Bifall till uneleroffi ce rens af 2:a graden Olsson s anhållan om tjän stledigh et fö r tjänstgör ing å Abraham
H vd bero·.
N;o 165 G. O. - Bifall till kapten Ungers anh ållan om utrikes tjänstled ighet för häl sans vårdande 25 mars-30 april.
Komm end e rin g af uneleroff icerare vid ny~ -O 16G G. O. .
byggnad af Fylgia oc h Oscar II.
ttll
officer
en
ra
beord
att
e
gand
Bemyndi
K:o 167 G. O.
vissa platser för anställan de af värfning sförrätta re.
Tillstånd för en brittisk und erså te att be~:o 1G8 G. O. varf.
s
m
söka titockhol
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i'\:o 170 G. O. -- Inkallning af reservlöjtnant :i\Jeyer intill ut·
gången af september.
N:o 171 G. O. - Mariningenjör von Eckermann ställes till
marinförvaltningens förfogande för förrättande af examen vid
navigationsskolor.
Ang. chefsskap för skola ombord å för
N:o 172 G. O. kadetterna s öfningar afseelda pansarbåtar m. m. samt angårmde ledning af kustartilleriaspiranternas öfningar m. m. om·
bord å korvetten Freja.
N:o 173 G. O. - Kapten Gelsing skall uneler angifna dagar
tjänstgöra som adjutant vid sjökrigshögskolan.
Ko 174 G. O. - Kommendering af staber hos högste befälhafvaren, oskarle rchefen och elivisionschefen för kusteskaderns II division.
Kommendering af officerare å till rust
N:o 175 G. O. ning anbefallda fartyg.
N:o 177 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Solbergs an·
hållan om utrikes tjänstledighet för sjöfart l maj 05- 30
april 07.
20. N:o 178 G. O. - H. K. H. hertigen af Söclennanlanel skall
tjänstgöra i Stockholms exercisskola.
27. N:o 183 G. O. - Afelelningschefen för bevärino-safdelnin"'en
skall den 25 april nedhala sitt befälstecken, lo;ementsfa~ty
gen Stockholm och Vanadis uppläggas.
N:o 184 G. O. - Kommendering af civilmilitär personal å
till rustning an befallda fartyg.
N:o 185 G. O. - Divisionsindelning för kusteskadern och
stockholmseskadern.
N:o 186 G. O. - Order rörande tiden för hissandet af hög·
ste befälhafvarens, eskaderchefens, afclelnings- och divisions·
chefernas befälstecken.
N:o 187 G. O. - Order rörande tiderna för hissandet af fartygschefernas befälstecken.
N:o 188 G. O. - Order rörande expedition med till torpedskolan afseelda torpedbåtar.
N:o 189 G. O. - Pansarbåten Arans besättningslista skall
ökas med 5 hornblåsare.
N:o l 90 G. O. -- Kanonbåten Skagul skall afgå till Fårösnnd
i och för transport af för Fårösunds detachement afseeld per·
sona! och materiel.
N:o 191 G. O. - Kommendering af marinläkare till tjänst" göring vid kustartilleriet samt vid Carlskrona station.

18.
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31.
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VII.

N:o 192 G. O. -- l\Iedgifvande att korpralskolans andra af-·
delnings instruktionskurs, artilleri afclelningen, må afslutas elen
5 april.
N:o 193 G. O. - Kollet skall ingå i för generalsperson vid
kustartilleriet anbefallda uniformsplagg, användning häraf
m. m.
N:o 194 G. O. - Bifall till kaptP.n Huitfelclts anhållan om
u trikes tjänstledighet elen 2 april -2 Maj .
N:o 196 G. O. - Korvetten Freja skall efter återkomsten till
stationen förläggas i bereclskap. Bestämmelser i afseend e på
ticler som vissa fartyg skola tillhöra kustes kadern m. m .
K:o 197 G. O. - FartygRintenclenterna å pansarbåtarna Thor
och Oc!en samt korvetten Freja skola å angifna ticl er tjänstgöra vid fartygens utrustning.
N:o 198 G. O. - Bosättningslistan å vissa i kusteskade m ingående fartyg må und er angifven tid minskas med torpeclhandtverkare som skola genomgå kurs vid torpecld epartement.
N:o l 99 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Åkerlund
skall för sin utbildning tjänstgöra vid torpeddepa rtementet i
Carlskrona samt å torpedsko lan .
N:o 200 G. O. - Under den tic! H. K. H. hertigen af Sö
dermanland tjänstgör å flottan s fartyg skall, utom på särskild.
order, honom såsom kunglig person tillkommande honnör
icke gifvas.
N:o 201 G. O. - Kapten af l:'etersens skall från och med
den 3 april uneler kapten Krafts sjökommendering tjänstgöra
i sjöförsvarsdepartementets komrnandoexpeclition.
N:o 202 G. O. - Kommendering af adjutanter hos generalmönsterherrarne vid årets generalmönstrin gar.
i'\:o 207 G. O. - Bestämmelser angå€nde målmateriel, som
för sommarens öfningar skall tillvorkas och utlämnas.
N:s 208 G. O. - Bifall till kapten Tollstens anhållan att under tjänstledighet fä vistas utrikes elen 30 mars- 24 april.
N:o 209 G. O. - Order rörand e oxeledition med kanonbåten
Alfhild.
N:o 210 G. O. - A korvetten Freja tjänstgörande sjökadetter skola efter ankomRten till Carlskrona afpolletteras.
N:o 211 G. O. - Kommenderin g af officerare af kustartille·
ri et att för utbildning tjänstgöra å flottans fartyg.
::\:o 212 G. O. - I.öjtnant 1korblom sk all för studier angår
Sid. IV rad 1 står mars; skall vara februari.
Sid. V och VI rad 1 står april; skall vara mars.

Re el.
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ende gnisttele grafi tjänstgör a
marinför valtninge n under
högst 14 dagar.
J\'lars 31.
N:o 213 G. O. - Tillstånd för beväring smannen Stjernste dt
att fullgöra honom åliggande tjänstgör ing vid Vaxholm s kustartillerir egemente i en följd.
,,
N:o 214 G. O. -- Bifall till reservlöj tnant Lidmans anhållan
om 3 års utrikes tjänstled igbet för sjöfart.
April
l.
N :o 216 G. O. - Instrukti on för högste befälhafv aren.
N:o 217 G. O. - - Instrukti on för afJelning schofen för sjö·
krigssko leafJelni ngeu.
N:o 218 G. O. - Instrukti on för afdelning schefen för torped·
skoleafde lningen.
5.
N:o 222 G. O. - Bifall till beväring smannen Sö<lerlun ds an·
hållan om tjänstled igbet fö r studiers afslutand e.
N:o 223 G. O. - Bifall till beväring smannen Heymans anhållan om tjänstled ighet för studier.
6.
N:o 225 G. O. - Andring af G. O. n:r 403 år 1902, b estäm·
meJser för fl ott:ms till fästnings tjänst insk rifna värnplik tiges
emottaga nde m. m. samt ti ll ägg till G. O. n:r 404 samma år,
instrukti on för de värnplikt iges öfningar m. m. vid kustar·
artillerie t.
N:o 226 G. O.
Bestämm elser med afseende på eldareaf·
delninge ns skol undervis ning.
N:o 227 G. O. - Afslag å anhållan från reservlöj tnant K. 'r.
Larsson att såsom lotsbefäl hafvare å sjön Vänern få bära
uniform ombord å lotsångar en Polstjern an.
N:o 228 G. O. - Order rörande inspektio n af vissa fartyg
och å dem förlagda ~kolor .
N:o 229 G. O.
Instrukti on för chefen å kannabåt en Svensk·
sund.
N:o 231 G. O.
Löjtnant en vid kustartil leriet Saloman skall
tjänstgör a såsom karlettoff icer från och mod l oktober.
N:o 232 G. O. -- Order rörande emba rk ering af kadetter o<:h
kadettoff icerare m. m.
N:o 233 G. O. - Order rörande embarke ring och afpollette "
ring af kustartil lerikadet ter och aspirante r.
JS":o 235 G. O. - Bifall till löjtnant \Vollins anhållan att unc!er tjänstled ighet få vistas utrik es den 11 april- 24 april.
7.
K:o 236 G. O. - Fastställ else af ändringa r i torpeclex ercis·
reglemen te för flottans fartyg.
N:o 239 G. O. - Kapten i flottans reserv M::echel placeras
på Stockhol ms station.
s. N:o 240 G. O. - Fastställ else af tillägg n:o 2 till skjutin
struktion för flottan I, artilleri.
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N:o 241 G . O. - Medgifva nde att i vissa fall utlåna ångslu·
par och båtar tillhöran< le i beredska p li ggande fartyg.
N:o 245 G. O. - Reservun derlöjtna nt Bergenda hls tjänstgö·
göring vid CarlsJuo na station skall upphöra, hvarjämt e Ber·
gendahl skall afgå från sin kommen dering å kanonbå ten
Edda.
N:o 246 G. O. - Bifall till reservun derlöjtna nt Bergenda hls
anhållan om () månarler s utrikes tjänstled ighet för sjöfart.
N:o 2-±7 G. O. - Ti llfäll ig ändring af vissa fartygs bestyckning.
N:o 248 G. O. - Medgifva ncle för personal af kustbeva knin·
ningen att för utkiks hållande hafva tillträde till Alfsborg s
fästning.
Kommen dering af officerare till signalsko
N:o 24U G. O.
lan i Carlskro na.
N:o 250 G. O. - Inkallnin g af officerare efter slutade skolkurser.
N:o 253 G. O.- B ifall till reservnn derlöjtna nt Indebeto us anhål·
]an om utrikes tjänstled ighet för sjöfart 15 april 1905- 14
april 1906.
N:o 254 G. O. - Bifall till kapten Lindsströ ms anhållan att
uncl!'r tjänstled ighet få vistas utrikes den 26 april -- 5 maj.
N:o 256 G. O. - Bifall till löjtnant Moberge rs anhållan om
utrikes tjänstled ighet 1-14 maj.
N:o '257 G. O. - Tillstånd för danske undersåt en civilingen jör Möller att i och för försök med gni::;tsig nalmateri el erhålla tillträde till Stoekhol ms varf.
N:o 260 G. O. - Instrukti on för afdelning~chefen för skepps·
gossoafcl elningen .
N:o 261 G. O. Instrukti on för chefe n å kasernfa rtyget
Norrköpi ng.
1\:o 262 G. O. - Bifall till kapten K eys anhållan att uneler
sex veckors tjänstl edighet få vistas utrik es.
N:o 21)3 G. O. - Löjtnant Jacobi skall i stället för insjuknade kapten Niss en tjänstgör a vid signalsko lan i Carlskro na.
:\':o 2fi4 G. O. - Bestämm elser angåend e öfning af vissa miIi tärarbeta re som · utöfver förut fastställc lt antal inskrifvi ts till
flottan i fästnings tjänst.
N:o 265 G. O. - Bifall till underlöj tnant Runos anhållan att
under tjänstled ighet 20--25 april få vistas utrikes.
JS":o 262 G. O. - Order att vid skarpskj utning iakttaga försiktighet till undvikan de af träffar å enskild person tillböran ·
de område.
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K:o 267 G. O. - Handmi n efartyget Gu nbild skall tilld elas
utesl utand e blindladdade bandminor.
N:o 268 G. O. - Ändring af bestyckninge;1 å ångsluparne
tillhörand e pansarbåtarna Od en, Thor oc h Niord .
N:o 269 G. O. - I nstrukti on för elivisionscheferna för to rpedbåtarne n:ri s 63, 65, 83 och 85 fj r gå n g till Carlskrona.
,,
N:o 271 G. O. - Bestämmelser angåend e utlån in g af ångslupar för signalskolan i Carlsk ronn. samt för kanonbåten Sven sk·
sund .
N:o 272 G. O. Genom G. O. n:r 247 detta år anbefa lld
tillfällig äncl rin g af bestyckningen å to rpedbåtarna Stjärn a
oc h Blixt skall ej verk ställas.
K:o 273 G. O. - Angående utlämnand e af behöfiiga originalmätnings kartor till chefen å kanonbåten Svensk sund .
25. N:o 275 G. O. - Kap ten Ge lsing s kall i s tället för insjuknad e kapten Gisiko vara instruktionsofficer vid torpedskolan.
N:o 277 G. O. - Bifall ti ll marinintendenten K. Thö rns an"
hållan att under se mester få vi8tas utrik es.
~:o 278 G. O. Fastställ else af besättnin gs lista för bevakningsfartyget S kagerack, kommendering af cll ef m. m .
28. N:o 281 G. U. - Kapten K. Bosensvärd s kall i st. f. insjuknade kapten Lagerb ielke vara se kond å pan sarbåten ,~ran.
N:o 283 G. O. - Bifall till löjtn ant ='!ordqvists anhållan att
und er semester få vistas utrik es.
~:o 284 G. O. -- Resery]öjtnant Rin gqvist inkallas till tjänstgö ring den l juni- 31 augusti.
29.
~:o 286 G. O. Instruktion för ehefen å bevakningsfartyget. Skager aek.
N:o 287 G. O. Kanonbåten Skag ul skall från och m ed den
i 6 a ugus ti t ill hö ra kusteskadern oc h u t r:Jstas som bevakningsfa rtyg.
N:o 288 G. O. - Löjtnanten i flottan s reserv Gemzell skall
med bibehållande af förut anbefa lld tjänstgöring tjänstgö ra å
:-:ltockholms station .
N:o 289 G. O. ·- Löjtn ant G ustafsson skall tjänstgöra som instrnktiun soffice r vid mineringsöfningarne å Stockholm s station.
K:o :281 G. O. - Bestämmelser för flottans befälsöfningar
under innevarande somma r.
l.
~:o 292 G. O. Bifall till reservumle rl öjtnant G raafs a nhållan om tjä n stled ighet fö r sjöfa r t t. o. m. elen 31 mars
1906 .
2.
~:o 295 G. O. Kom me nd ering af censorer vid sjöofficersexamen den 4 maj.

:J l aj

2.

N:o 296 G. O. - Tilbtånd för två kadettund erofficerare att
efter aflagd sjöofficersexamen bä ra underlöj tnants uniform.
N:o 29 7 G. O. - Chefsfa rtyget Drott skall <l en l juni vara
förJag,Jt i första beredskap.
N :o 298 G. O. - K ommend ering af e n un derofficer af mas kini stat att nä r va ra vid maskine rie ts insättande m. m . å
tor pedbåten P lejad .
'
N:o 299 G. O. - Ombyte af fa r tygsläkare å ka sernfartyget
~orrköpi n g .

,,
"

i) .

4.

5.

X:o 300 G. O. - Tllist:\nd för löjtnant Saloman att und er
semes te r vista s ut r ik,;~ .
.K:o 302 G. O. Xndring af besättningslistan fö r bevakningsfartyget Skagerack .
K:o 304 G. O. - Inkallnin g och kommendering af res erv·
löjtnant And ersson.
~:o 305 G. O. Kapt en Eds tröms anbefallda tjänstgöring i
flottans stab skal l upphöra.
N:o 309 G. O. - Upp hä fvan de af G. O. n :r 101 3 1904 angå·
ende fördelning af maj orsbesUillningarne vid ku startilleri et .
N:o 310 G. O. - Bifall till öfve rste Virgins anh ållan om li
veckors tjänstl ed ighet på grund af läkarbetyg f rån och med
den 7 maj .
N:o 311 G. O. - Kommendering af löjtnn.nt Gustafs son till
tjänstgöring å kor vetten Saga i st. f . insju knad e löjtnant
Poppins.
N:o 318 G. O. - Fastställelse af bestyc knin gen å till bevaknin gsbåtar apterade privata ångslu par.
N:o 314 G. O. - Bemyndigand e att under sig nalskolan s öfningar ställa bevakni ngsbåten n:r 3 till exe rcis kolans förfo gamle sa mt att t ill kustartilleriregementet under tid en utlämna bevakningsbåten n :r l.
N:o 315 G . O. - Bifall till k ommendö rkapten Ele rs anhållan
att unelers tjänstledighet den 20 maj - 30 juni få vistas utrikes.
K:o 316 G. O. - E n nnderofficersko rpral , vapensmed från
Carlskrona station skall tjän stgara vid Vaxholm s kustartillerirege mente intill utgången af september.
N:o 318 G. O. - Sjömätnin gsslupen n:r 12 skall tilldelas kan onbåten Sven sksund uneler pågående expedition.
K:o 320 G. O. - Placering och inkallning af nyutnämnda
officerare.
N:o 3:21 G . O. - Kommendering af nyutnämnda officerare
å fa rtyg samt kommendering af r eservund erl öjtnant Rund-
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fortsatt tjänstg öring å pausa rbåten Manligheten.
K:o 323 G. O. - Tillstån d för direktö ren i aktiebo laget
•Nautiska instrum ent> att medföl ja å en pansarb åt.
K:o 324 G. O. - Bifall till kapten Viboms anhålla n
att under tjänstle dighet få vistas utrik es .
:X:o 326 G. O. - Order rörand e tiderna för in- och
utry ckning af till allmän tjänst vid flottan inskrifn a värnpli
ktiga
af 1905 års klass.
N:n 328 G. O. Ombyte af fartygA intende nt å korvett en
Freja.
N:o 329 G. O. -· Bifall till kapten Lagerb ielkes anllålla
n att
under tjänstle dighet den 5 maj - 4 juli få vistas utrikes
.
:\':o 33:l G. O. -- Bifall till löjtnan t Saloma ns aubålla
n att
under tj tinstled igh et få vistas utrik es l juni-9 jnni.
N:o 335 G. O. - Bifall till komme mlörka pten Peyron
s anhållan om förläng d tjänstle dighet till den 2t> maj för
tjänstgöring hos H. K. H. kronpri nsessan .
N:o 338 G. O. -- Bifall till konte ramiral Ingelm ans
anhålla n
att under semest er fr. o. m. den 25 maj få vistas utrikes
.
N:o 339 G. O. - Angåen de tillfälli g ändring af Skaguls
bestyckni ng m. m.
:;/:o 340 G. O. - Tillstå nd för läraren vid
sjökrig sskolan fil.
d:r Auren att medföl ja å pansarb åten Dristig heten.
N:o 341 G. O. - Angåen de utlånin g af 2 st. kul sp rutor
till
infante riskjuts kolan å Rosersb erg.
K:o 348 G. O. - Bestäm melser rörande materie l som
fö r inn evarand e års öfninga r må förbruk as för sprängn ingsöfn
ingar.
K:o 350 G. O. - Tillstån d för komme ndör Dahl gren
och ma·
rinöfve rläkare n Rudber g att emotta ga och bära amerik
anskt
fä l ttågstec ken.
N:o 351 G. O. - Tillstå nd för en dansk officer jämte
lms tru
att erhålla tillträd e till Vaxhol ms fort.
N:o 353 G. O. - Angåen d e utlånin g a[ militär special
jämte
hes~n·ifning öfver militärl eder till krigsho
frätten.
K:o 357 G. O. - .Ändrin g i sjöko mm enderin g för underlö
jtnanter Friis och Ullen .
N:o 360 G. O. - Fördeln ing af arfvode n för kompan
ikorpraler.
N:o 361 G. O. - Angåen de utlämn ande af koncep tkartor
till
chefen å kanonb åten Svensk sund.
N:o 362 G. O. - I och för inhämt ande af känned om
om minmaterie len m. m . skall t . f. mining enjören Holmer
närvara
vid Vaxhol ms kustart illerire gement es minerin gsöfnin gar.
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N:o 363 G. O. - En underof ficer af maskin iststat
skall afresa till London för att närvara vid maskin eriets insättn
ing
m. m. å jngaren Magne.
N:o 364 G. O. - Bifall till anhålla n från bevärin gsmann
en
99 "'/o• A n d ersson om tjänstle dighet 5 jnni-3 0 juni.
N:o 3G5 G. O. - ;~ndring af reg'em ente för kustart
illeriets
skolor och öfninga r.
N:o 370 G. O. - Augfar tyget Kare ställes till SYensk
a sege :skapets fö rfogand e de n 10- l:l juni.
.
N:o 373 G. O. -- Andrin g af antalet artiller ikompa
nier v1d
Vaxhol ms kustart illerire gement e.
N:o 374 G. O. - Order rörande officera re, som den
30 september skola frånträ da innehu fvand e b efattni ngar.
N:o 375 G.O. - Order rörand e stations förflytt ningar af offi
cerare.
N:o 376 G. O. - Order rörande långrese- oeh vinterb
åt.
N :o 377 G. O. - En af pansarb åten Fylgias [mgs~np
ar må
ut lånas till korvett en Freja under instund ande vintere
x pedi·
tio n.
:\':o 378 G. O. - Order rörande stations förflytt ningar
m. m .
i nom marin genjörs staten.
K:o 379 G. O. - Order rörande marinin ten denter som
med
utgån gen af septem ber s kola från- eller tillträd a vissa
befattningar.
N:o il80 G. O. - Regem entsläk aren B<Bckst röm skall
med
utgång en af septem ber upphör a att vara sjukhus läkare
vid
Carlskr ona station.
i\f:o 381 G. O. - Bestiim melser rörande antal et marinin
tendentsas pirante r och elever, som instund ande höst
må antagas.
r
K:o 3t>3 G. O. - Tillstån d for kapten de Champ s och
H. h..
H. h ertigen af Söde rmanla nd att under tjänstl edighet
vistas
utrikes och bära uniform .
~:o 387 G. O. Andrin g af § 88 i reglem ente för flottan,
Del I i afseend e på m edaljer<> m. m. bärand e.
N:o S88 G. O. - Bifall till kapten Johans sons anhålla
n att
under semest er få vistas utrikes 1-31 juli.
N:o 391 G. O. - Bifall till komme ndörka pten l'eyron
s anh ällan om utrikes tjänstl edighet för tjänstg öring hos
FL K.
H. kronpr insessa n 6 juni - 20 juni.
N :o 395 G. O. - Instruk tion för eskade rchefen fö
r Stockh olmses kad ern .
K:o 396 G. O. - Reserv löjtnan t Gillqvi sts tjänstg öring
vid
Carlskr ona station skall upphör a med den 13 juni.
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N:o 397 G. O. - Afslag å kapten Meiste rs anhållan om
5
månad e rs utrike s tj änstledi g het.
N:o 398 G. O. - Afslag å und erlöjt nant Girons anhållan
om
utrik es tjänstled ighet f rån slutad exped it ion till elen l april
190G.
N:o 399 G. O. - Bifall till kapten Kempffs anhållan att
un"
der tj li nst edig het från oc h med den 2 juni få vistas utrikes.
9.
K:o 402 G. O. - Bifall till kapten Pa Jm es anhållan om
42
dagars tjänst' ed ig het från och med elen 2:! augusti.
N:o 403 G. O. - Tillstån d att utlåna vissa inventa rier
till
"
Fårösun cls ku s tposit ion och lmsemf ar tyget Eugeni e.
K:o 40-1 G. O. -- Änclri ng i afseend e på antalet ku startill
eri "
aspirant er och kadetter som m å antagas.
N:o 405 G. O. - Kan onbåten Edda skal l efte r slutad expedition förl äggas under reparati on.
10.
N:o 40G G. O. - Kaptene rna grefve K. Posse och Scbneid
ler
stälas ti l kun gl. marinfö rvaltnin gens fö rfogan de för öfvervaka nd e af sl utliga utrnstnin gen af torpedb åten l:'lejad och
jagaren i\1agn e.
N:o 408 G. O. - Ti l nybyggn ad an befalld a fartyg skola
erhålla följande namn: jagaren, \V ale, 1: a kl ass torp edbå tarna
Castor och Pollux, sa mt 2:a klass torpedb åtarna n:ris 89,
91,
93 och 95; fartygsk lass m. m.
N:o 409 G. O. -- Sjökrigs skoloafd elnin ge n skall med ändring
"
af fö rut utgifna ord er inspekte ras den 4 juli.
N:o 411 G. O. - Bifall tilt kaptene n f rih erre Lagerbi elkes
anhå llan om förlängd utrikes tjänsted ighet t ill den l
oktober.
N:o 412 G. O. - Bifall till res enunde rlöjtnan t Levand
ers
ansö kan om utrik es tjänstled ighet för sjöfart den l juli 0530 juni 07.
K:o 413 G. O.
Komme ndering af officerar e till bcfälsöf ningarna.
13.
K:o 417 G. O. - H. K . H. h ertigen a f Skåne förmäln ingsdag
innevar ande å r skall vara parad- och salutd ag.
K:o 420 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anhållan om förlän gd utrikes t,jänstle dighet på grund af sj ukd om den 18 juni
- 7 juli.
14.
K:o 422 G. O. - Order r örand e torpedsk olans u pph örande,
fartygen s för!äggn i n g m. m.
N:o 423 G. O. - Tillståu er att ti ll kommen dörkapt enen friherre af Ugglas utlämna kopior af vissa original mätning
skartor.
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~:o -±24· l~. O. --- l r. ~1. konunge n af ~t.o rhritt.Gn
ien Ul' h lrbnd m. m. E<h-anl \.[[ tilldelas flaggma ns hodersgr::vl i kungl.
flottGn.
N:o 42li G. O. - Bifall till amiral Hjulltam man; pormi x,io
n ~
anhållan l ö- 22 juni.
~:o 4-20 G. O. ~larinläkarcstipendiatcn BoiYie skall ti ll xYidarc tjäntitgö ra vid Carlskro na kustarti llerirege mente i xU\1let för insjukn ade marinlä karen :UqYist.
K:o 4130 G. Q_ - Hese n -underlöj tnant Lundbo rgs tj iinxtgiiring vi<l Stor.kho lms strttion skall uppböra med utgånge n
af
i nncvara nde månad.
N:o 43-l- G. O. - ~leclgifvandc att en del spriingn ingsm atcriel
få r förbruk as fö r kad ette mas öfninga r.
N:o 433 G. O. - Instrukt ion för g{tng med en division
to rpedbåta r från Uarlskro na till ~tockho lm.
::'\:o "131i G. O. - Order att fyra unde rl öjtnante r skola afpolJetteras fr ån kustesk aderns fartyg.
K:o 437 G. O. - Kapten :\leister skail under juli månad va
ra
chef å kanonbå ten Urrl, i f'tHll et fö r kaptene n G. de Bmn
samt tjänstgö ra å Carlskro na varf.
N:o 4-3~! ({. O.
Kanonb åtarne Ycrdand e och Skul d xan1t
torpcdb åtarne n:ris 9 och 11 ställas till kadetter nas öfyande
m. m.
~:o 4-±1 G. O.
Order om chefsfar tyget Drotts mstnin g.
K:o 442 G. O.
Instrukt ion för chefen å chefsfar tyget Drott.
N:o 445 G. O.
Af::;lag å gjo rd framstä llning om att uWind:;ka
deltagar e i en nykterh etsk ms skulle få besöka Knngtih ol
mK
fo rt.
~:o 4-±() G. O. Order angåend e torpedb åten Plejads föran de från Hitn-c till Ca rl s kruna.
~:o 4-±8 0. Q _ En underof ficer a( minöraf delning en fr ån
f:ltockholms varf får beordra s till tillfällig tj;instgö ring
v id
\ 'ax hol m s kustarti lleriregc rnen te.
~:o 4-J-0 (-1-. O. Afslag å chefens för kustarti lleriet anlt::Ulan att få inspekte ra säker hetspik eterna å Yaxholm oeh O~
e ar
- Fredrik s borg.
N:o 451) G. O. - - Elevern a vie! warinin temlcnt skolans aspirantsk olas första å r::~kurs bef rias från att bära pa raddriik t ombord.
S:o 451 G . O. - Xudring i punkt l gener alo rder n:r
~JOO
den 6 novemb er 1003.
N:o 452 C-1- . O. - Kaptene n G. \\'. :\Ingnns son skall stå
till
Yarfsch efens i :-;tockholm förfogan de för utförand e af prof
med unden·a ttcnsb{t ten Hajen.
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453 G. O. - ~Jerlgifvancle att mineringsskolan må under högst 14 dagar förläggas i närheten af Sandhamn.
l\:u 254 G. O. - :\lrtrinläkaren i reserven Ekelöf placeras ä
Stockhvlms strttion.
1\:u 465 G. O. - .Afslag å löjtnant Stackells underdåniga an·
hållan att under i.jänstleclighet få yistas i Finland.
N:o 45G G. O. - Order angående e. o. kammarskrifvarne
Låftmans och Ehlins kommendering å fartyg.
K: o 457 G. O. Jagaren l\lode rustas; kommendering af
chef och officerare.
~:o 458 (i . O. Afclelningschefen för torpedskolcafdelningen skall nedhala sitt befälstecken den 21i i stället för elen
28 juni.
N:o 45~J G. O. - Atta andra klass torpedbiltar skola tillhöra
stoC'kholmseskadern i stället för kusteskaclern. Order om in·
mönstring.
K:o 4·GO G. O. - Cheferna å i kusteskadern ingående tor·
pedbåtar af l:a klass skola hissa sina befälstecken elen 2G
dennes.
N:o 4G2 G. O. - Afpollettering af stammanskap från kusteskaderns fartyg.
J\:o 4G4 G. O. Om11yttning af en del officerare å knsteska·
dems fartyg.
N:o 41iG G. O. -- Order att {ttervända till Carlskrona med
skcppsgosseafd el ni n gen.
N:o 4Gö G. O. - Mariningenjörerna Akermark och Ekström
på kusteskaderns fartyg; ombyte af stabsläkare.
~:o 460 G. O. Ökning af pansarbåta ma Odens och Dristighetens bcsätt.ni ngslistol'.
1\:o 470 G. O. Glrts Uggla och Blonda till kusteskadern.
N:o 4·7:2 G. O. -- Värnpliktige inskrirna till allmän tjänst
bibe!J{t!las i innevarande tjänstgöring eller användas för sjöko,nmen<lering.
N:o 473 G. O. - Handminefartyget Gunbild klargöres för
fortsatt expedition och ingår i knstes kadom; l<apten grefve
Cronsteclt chef m . m.
J\ :o 4 75 G. O. -· K ommendörkaptenen grefve L. P. Ilamilton be\·äringsbefälhafvare m. m. i Carlskrona under kommendörkapten LindRtröms sjökommendering.
K:o 47G G. O. - Chefsombyte å Korrköping och Falken; af·
pollettering af 'J und e rlöjtnanter från fartyg.
~:o 477 G. O. - - Order för chefen å pansarbåten Oden att
afgå fn1n Stockholm tlil Carlskruna med under hans befäl
slående fartyg.
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K:o 4 77 G. O. - Order för chefen för sjökarteverket att afresa t ill Cadskrona.
~:o 479 G. O. - Pansarbåten Arans besättningslista ökas
med ett skrifbiträde i högste befUlhafvarens stab .
27. ~:o 4ö2 G. O. Bifall till en bevilringsmans anhållan att
fa fullgöra tjänstgöring i en följd .
·,
~:o 480 G. O. Order att kvarligga mod kusteskadern inom
Carlskrona skärgårdsområde samt fortast möjligt försätta far·
tygen i stridsdugligt skick.
N:o 4ti4 G. O. - Korvetterna Freja och Saga förläggas i 1;a
beredskap; bildande af ny sjökrigsskoleardelning bestående
af kanonbåtarna \"erdande och Skuld samt torpedbåtarna n:ris
8 och 11. Kommendörkapten Lidbeck skall vara afdelnings·
chef m. m.
~:o 485 G. O.
Ökning af Al fsborgs kustartillericletachement.
,,
.!\:o 48() G. O.
Angående inkvartering af den förstärkta
personalen å Alfsborgs fästning .
:28. K:o 488 G. O. - Rustning af pansarbåtarne Niord och Tapperheten för att ingå i kusteskadern; kommendering af befäl
m. m.
1\:o 489 G. O. - Inkallande af reservoffir.erarne IVöhlcr och
Lilliesköld till tjä:1stgöring vid Stockholms station.
,,
K:o 492 G. O. - Instruktion för afdelningschefen för sjökrigsskoleafdelningen.
~:o 4!:14 G. O. Kapten Unger skall tjänstgöra i kommandöexpeditionen och kapten d e Broen tills Yidare å Stock·
hol m s station.
29.
~:o 48G G. O. - - Torpedbåten Bris fkall rustas och i stället
för Blixt ingå i knsteskadern.
N:o 487 G. O. - A ngåemle utlämning af militärspecialer så·
som lån till östra och södra lotsdistrikten.
~:o 4Uö G. O. Kapten Starck skall yara sekond och tills
"
Yidare interimschef å pansarbilten Jolm Ericsson.
N:o 499 G. O. - Kapten de Champs medgifves Et emottaga
och bära ett engelskt ordenstecken.
~:o 500 G. O. - ;~ndrad tid för salut ,\ H . :\l. drottningens
födelsedag.
N:o 501 G. O. - 1\larinintenclentsaspiranters kommendering
å kusteskaderns fartyg .
K:o 502 G . O. - Fyra regem entsoffice rare frånträda inn ehaf·
vande befattningar fdm oeh med utgången af nästkommande
september.
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5().± G. O. - Rustnin g (lt pansarb åtarna Göta och Thuleför bildande af :->tockholms heväring safdelni ng; kommen
dörkapten Ekström ~kall vara aidclnin gschef; komm enderin
g af
chefer m. m.
30. :'\:o 508 U. O. Komm endörka pten Anckers placeras å
Stockho lms station och kommen dörkapt en Telancle r å Carlskrumt station från och med den l oktober detta år.
:\:o 510 G. O. - Order att t o rp edbåten n:r 75 skall ingå
.,
i
kustesk adern i stället för to r pedbåte n n:r 09 .
N:o 512 G. O. Kapten :\[eiste rs tjänstgö ring å Carlskro na.
yarf ~kall upphöra .
~:o 514 G. O. - - 1\:omme nrl e ring :tf officera
r e och intende nter
å pansarb åtarne Göta och Tll:1ie.
~:o 51(:i G. O. l.
:\lodgifv ande att föreståmiaren för danska
örlogsva rfvets komi~ka htborato rium, kandida t C. F. Petri,
får besöka varl"vet i Stockho lm .
:\:o 517 G. O. - Do genom genoralo rd er n:r 291 detta
år
anbefall da befälsöf ningar skola icke äg:t rum .
,,
~:o 518 G. O. \"erksta dsfartyg et R:tn ställes till Yarfschefens i Stockho lm förfogr1.nd e för försöken m ed underva
ttensbåte n Hajen.
3.
~:o 520 G. O. Inst ruk t ion för :tfdelnin gschefen för Stockholms bovärin gsafdeln ing.
~:o
531 G. O.
Instrukt ion fö r chefen å torpedbå tort
Plejad .
~:o 524 G. O. Korvett c rnfl. F r ejas och Sagas ångslup ar
ställa~ till afdelnin gschefe ns för sjökrigs skoleafd
elningen förfogande för kadetter nas öfninga r.
N:o 525 G. O. - Lysmas kinbåte n n:r J, som är tilldelad
kasornfmt yget Eugon ie, skall omedelb art efter från kommen
danten å \'ax lwlms och Oscar-} "reclrik sborgs fästning
till
ehefen å Eugenie gjord anmoda n, af~änclas till nfLnmda
fästning.
N:o 527 G. O. - Order om att ankra mod Stockho lmseska
clorn
"
H1ellau Blockhu s udden och Fjäderh olmarne för att den 9
juli
när chefsfa rtyget Drott passerar gi[va honnör och salut.
5.
X:o 528 G. O. --'- :\fedgifv ande att jagaren :\Iode får upptaga
s
på slip i Götebor g.
G.
N:o 530 G. O.
Instrukt ion för chefen å kasernf artyget
X orrköpin g.
~:o 533 G. O. :\led iLndring af generalo rder 1n 233 detta
:l.r skol:t knstfl.rtill erikadet torna embark era å pansarb
åten
Dristigh ete n i Götebo rg don 10 juli.
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N:o 535 G . O. - Fartygs läkaren å kanonbå ten Skagul stäl
les
till varfsche fens i Rtockbo lm fö rfoga nd e und er försöken
m ed
underva ttensbåt en Hajen.
N:o 53G G. O. - Bevakni n gsbå ten n:r (j ställes till cl1 efens
å ch e fsfartyg et Drott förfogan de den 9 juli.
N:o 537 G. O. - Ekonom i pe rHonalen å kanonbå tarne Verdan
,
de och Skulcl ök as uneler nu pågåend e exped iti on.
N:o 539 G. O. - O rd er fö r fö mnd o af D. D . K. K. II.
H.
hertigen och h erti ginnan af Skåne från Ky näs t ill Stockbo
lm
den 9 juli.
N:o 540 G. O. - Kursern a i Kungl. sjö krigshög skolan skola
börja den 2 n ästk ommand e oktober.
N:o 541 G. O. - Löjtnan ten vid Kungl. flottan G. A . Yeste
r
s kall genomg å gymnas tikl ä rarkurse n ocb löjtnant en vid kungl.
flottan \ Vibom, underlö jtnanten vi d kungl. fl ottan Norland
er
samt und e rlöj tnanten viJ kungl. kusta rtille ri et Tongste dt
in ·
struktör skursen vid gymnas tiska centr alinstitu tet
X:o 542 G. O. - Löjtnan ten vid kungl. flottan Lindste d
t och
underlö jtnanten vid kungl. flottan Lagercr antz Rkola vara
tillfälliga eleve r vid tekniska h ögskola n under nästkom mfl.nde
läså r.
K:o 543 G. O. - Stations befälhaf varen i Carlsk rona konteramiral H julhamm ar, beo rdras för särski ld t uppdrag afresa
til
Stockho lm .
N:o 544 G. O. - Afslag å löjtnant erna vid kungl. fl ottan
Örn·
bergs och Osterma ns, underlö jtnanter na vid kungl. flottan
Frendin s och Cleves samt löjtnante rn a vid kungl. kustarti
lle·
riet Wenner ströms och Moberg ers samt underlö jtnanter
na
Holmstr öms och N y d a h Is ansökni ngar att få genomg å skolor.
N:o 545 G. O. - Marinin tendente n af 1:a graden K. A . Tbörn
ska ll tills vidare t jänstgör a såsom sek reterare h os stations
befälhafva ren i Carlskro n a.
N:o 547 G. O. - Order för chefen å ch efsfa rtyget Drott
att
afgå till Gäfle för att elen 13 juli ställa ch efsfarty get t ill
H.
l\1. konunge ns förfoga nd e.
N:o 553 G. O. - Afslag å anhållan att kanonbå ten Skäggal
d
m åtte ställas till s tation sbefälha fvarens disposit ion för inkvar
·
tering af f rån fl ottans stam utst raffad e värnplik tiga.
•
N:o 554 G . O. - Order för kommen danten å Vaxholm s
och
Oscar-F redriksb orgs fästning att s r1.lute ra med 21 sk ott
vid
tyska pansar fartyget JEgirs utpasser ande, å h vilken salut
svar
ick e skall förvänta s.
N:o 555 G. O. - Det af dispone nten 8. Sjöstr aad uppfunn
a
minsvep et skall pröfvas å s tockholm seskade rn m. m.
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N:o 556 G. O. - Order om personalens storlek vid Alfsborgs
kustartilleridetachem en t.
Order rörande stud erandes vid tekniska
15. N:o 558 G. O. högskolan och ingenjörbiträdens tjänstgö ring under tjänste·
tid en som värnplikti ga m . m .
N:o 559 G. O. - Torpedingenjör Elmqvist ställes till m arin·
förvaltningens förfoga'2de i oc h för besiktning af torpeder.
N:o 560 G. O. - Ch e fsfartyget Drott afmönstras och förläg·
ges i förstn. beredskap m ed besättning kommend erad.
N:o 5fjl G. O. - Marinläkaren af l:n. graden J. M. Nilsson
skall från och m ed den l nästkommande oktober vara sjuk·
husläkare och r egem entsl äkaren F. Breekström från och m ed
samma dag di striktsläkare i Carlskrona.
18. K:o 565 G. O. - Bifall till öfverdirektör Lilliehööks anhål·
lan att få vistas utrikes den 20 juli-14 augusti.
N:o 566 G.. O. - Andring i instruktion för eskaderch efen å
stockholmseskadern.
N:o 567 G. O. - Kommendörkapten Helin skall för särskildt
ändamål ställas till marinförvaltningens förfogande .
21. N:o 572 G. O. -- Kanonbåten Skäggald skall förläggas und er
r e paration.
N:o 575 G. O. - Afslag å k om mendörkapten S. Ankareronas
anhållan om ett års tjänstledighet från och m ed l januari
1906.
N :o 576 G. O. - U ppsägningar och tillsättningar af tjänste·
" befattningar för officerare å stationerna från och m ed den l
oktober 1905.
22. N:o 579 G. O. - Underlöjtnant von Rosen skall studera den
preussiska luftsegln.reb ataljonen s i Berlin organisation, mate·
riel m. m.
N:o 580 G. O. - Kapten af Petersens skall tjänstgöra som
flaggadjutant hos divisi ons chefen å kusteskad erns II division
i stället för insjuknade kapten Kraft.
Che fsomby t e å verkstadsfartyget Blenda
N:o 581 G. O. och kanonbåten Skagul m. m. - Kapten Gyld en ställes till
marinförvaltningens förfogande för ofvervn.kande af jagaren
l\'Iagnes slutliga utrustning.
N:o 582 0. O. - Komm endörkapten af Ugglas samt kapte·
nerna Gylden och de B r oen skola tjän stgöra hos tyska ami ra·
lerna von Koester, Fischel och Breusing.
N:o 584 G. O. - Kapten erna L enhusen och Arnelins skola
genomgå sjökrigshögskolans högre kurs.
N:o 585 G. O. - Afslag å ansökningar till sjökrigshögskolans
högre kurs.

14.
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N:o 587 G. O. - Kurser skola anordnas för l:a klass sjö·
män, minörer, å ha1~dmin efartyget Gunbild och för 3:e klass
sjömän af matrosafd elnin gen å r es p. fertyg.
N:o 589 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden Hult skall tj änst·
göra vid Stockholms stati on 24 juli-23 augusti .
24. N:o 591 G. O. - Underlöjtnant Mörner skall vara kommendRrad officer å torp edbåten Plejad.
N:o 592 G. O. - R ustnings· och inmönstringsord er fö r ch efs·
fartyget Drott.
Instruktion för chefen å chefsfartyget
N:o 593 G. O.
Drott.
Afrustningsorder för torp edbåtarna n :r 9
N:o 594 G. O.
och 11; löjtnanterna Tyrlen och Tamm komm enderas å kanon·
båtarna Verdand e och Sknld .
25. ~:o 595 G. O. - Instruktion för afdelnin gscbefen för sjö·
krigsskoleafdelning en.
~:o 597 G. O. - K o111enr:lörk ap ten von Krusenstjernas tjänstgö·
ring i JotAstyrelsen skall upphöra den 30 september.
26. N :o 598 G. O. - Korvetten Saga skall uppläggas .
N:o 600 G. O. - U pphäfvande af vissa punkter i generalor·
der n:r 287 och 339 detta år.
N :o 601 G. O. - Älfsborgs kustartilleridetachement skall
ökas med en torpedhandtverkare.
Kanonbåten Verdand e ställes till varfs·
N:o 602 G. O. chefens i Carlskrona förfogande för transp01t af m ateri el till
kusteskadern .
27. N:o 608 G. O. - Bifall till komm endörkapten Larssons an·
b ållan om tjänstledigbet 31 juli- 4 september.
N:o 609 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden Flodqvist skall
tjänstgöra som fartygsläkare å kanonbåten Verdande.
28. N:o 610 G. O. - Tillstånd fö r kommendörkapten F. M. Peyron
att emottaga och bära en gelskt ordenstecken.
Till stånd för kommendörkaptenerna Ek·
N:o till G. O. ström och F. M. Peyron, k ap ten Eneström och löjtnant Bjur·
n er samt sex underbefäl att emottaga och bära preussiska
ordenstecken och medaljer.
N:o 612 G. O. - Bifall till kapten D . A. Krafts anhåll an om
3 månaders tjänstlellighet för sj ukdom .
K:o 613 G. O. - Bifall å b eväringsmannen n:r 1122 '' 5 /o•
Panlis anhållan om tre veckors tjänstledigh et.
29. N:o 615 G. O. - Upph äfvande af ingenjör T"indgrens kommendering såsom fa rtygsingenjö r å torpedbåten Plejad.
31. N:o G17 G. O. - Änd rad tid för vissa öfningar å stockbolms·
eskadern.
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-:\:o Gl8 G. O. - Andring i sammansättnino-on af chefens för
"
·
kustartilleriet stab.
N:o l:il9 C. O. · Order om tillämpning af >Förslag till strå!·
kastareinstruktion > för kustartilleriet.
K:o G20 G. O. - Torpedingenjör A rsenius skall ställas till
marinförvaltningens förfogande för särskiltlt uppdrag.
N:o l:i21 G. O. - Medgifvande att till lotskaptenen i Stockholm ma utlånas arbetskartor öfver en del af Söderte lge·
viken.
K:o G24 G. O. - Kungl. maj:ts förord nand e för statsrådet
m. m. A. Lindman att närmast under han8 majestät konun·
gen och i hans namn ntöfva befäl öfve r flottan.
N:o l:i26 G. O. - Unde rlöjtnant C. F. A. Cassel skall afgå
från tjänstgöring !l kanonbåten 8kagnl samt tjänstgöra å pansa rbåten Ki01·d.
Kommendering af besättning å jagaren
N:o l:i27 G. O. Magno under dennas öfverföring från byggnadsorten till
Sveri ge.
K:o l:i29 G. O. -· Kanonbåten Skagul skall tillhöra stock·
holmseskadern intill slutet. af nästkommande september.
N:o 630 G. O. - Bifall å beväringsmannen n:r 259 5 '/os Lars·
sons underdåniga anhållan om tro vee kors tjänstledighet fr.
o. m. 5 augu sti 1905.
N:o G32 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall sUlllas till
chefens för kungl. sjöförsvarsdepartementet förfogande.
K:o G34 G. O. -- l~eservunderlci'jtnant Brantenbero· inkallas
"
till tjänstgöring från och med 7 ;ugusti 1905.
N:o G31:i G. O. - Löjtnant T iselius skall afgå från tjästgö·
rin g å kasernfartyget 1\orrköping och tjänstgöra å öfnings·
briggen Gladan.
N:o l:i37 G. O. - Förflyttning af nio subalternofficerare från
Carlskrona till Stockholms station.
N:o 638 G. O. - Nio reservoff-icerare inkallas till tjänstgö·
rin g däraf åtta från och med l oktober 1905 och en från och
med l januari l901:i .
K:o l:i39 G. O. - Afslag å roso rvlöjtnanterna Ge.m:r,ells och
F:labe.Jfelts ansökningar om att blifva inkallade till tjänst.gö·
ring från och med l oktober 1905.
K:o G40 G. O. - ArRkommenderinga r å stationerna.
K:o G42 G. O. - ;\ ndring i instruktion för es kad erchefen
för stockholmseskadern.
N:o 643 G. O. - ;\nclring i instruktion för afclelningschefe.n
för sjökrig~sko l eafclclningen.
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N:o 1:i44 G. O. -- Torpedbåten Yind skall ingå i kusteskadern
i stället för torpedbåten Stjerna.
N:o 645 G. O. - Ingenjör Hundgren skall vara fartygsin·
genjör å jagaren Magne.
N:o G49 G. O. - Alfsborgs kustartilleridetachement skall tills
vidare ökas med 16 nummer.
S. N:o 650 G. O. - Bifall å konteramiral I-Jjulkamman~ underdåniga ansökan om tre veckors tjänstledigbet från och med
9 augusti 1905.
12. N:o G58 G. O. - Bifall å vice auditör Gollins underdåniga
anhållan att unel e r den 15--31 augusti 1905 få vistas utom
de förenade rikena.
12. K:o l:i59 G. O. - Tillstånd för lotslöjtnant Lilj eqvist och mästerlotsen Ekman att mottaga och bära dem tilldelade tyska
ordenstecken.
N:o 660 G. O. - Korvetten .Freja och torpedbåten Stjerna
skola förläggas under reparation.
1\:o l:i61 G. O. - Två underofficerare af artilleristaton å Carlskrona station skola beordras till tillfällig tjänstgöring å stock·
holms station.
K:o G63 G. O. - Bifall å öfvcrste Virgins underdåniga anhållan om tjänstledighet under elen 13--15 augusti 1905.
15. N:o l:i61:i G. O. - Instruktion för chefen å jagaren .Magne.
N:o l:iG7 G. O. - Viceamir~l Palander inkallas till tjänstgögöring å Stockholms station från och med l september 1905.
K:o 668 G. O. - Bifall å viceamiral PaJanders underdåniga
ansökan om on månaels tjänstledighet från och med l sep·
temb er 1905.
N:o G70 G. O. - Kanonbåten Urd m å användas för öfning
af värnpliktiga matroser och eldare å Carlskrona redd.
ll:i. N:o 671 G. O. - Torpedbåten Plejad skall efter återkomsten
till Carlskrona klargöras för ny expedition och ingå i kust·
es kadern; kapten Unge r skall vara chef.
N:o 672 G. O. - Undervattensbåten Hajen skall rustas och
ingå i kusteskad ern; kapten Magnusson skall vara chef m. m.
Instruktion för chefen å undervattensbåten
N:o G73 G. O.
Hajen.
Tillstånd för tyske skeppsbyggmästare Löf·
17. N:o 675 G. O.
lund att besöka Stockholms varf.
1\:o 677 G. O. - Pansarbåten Thordön skall förläggas i l:a
beredskap.
18. N:o 678 G. O. - Order för chefen iör sjökrigsskoleafdelnin·
gen att afgå till Carlskrona.
7.
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efen för sjök rigs skol eafd elni nN:o 679 G. O. - Afde lnin gsr:h
lstec ken; farty gens förläggbefä
sitt
gen skal l den 22 nedh ala
ning .
nde omb yte och kom men deri ng
K:o 682 G. O. - Ord er röra
" af offic erar e å på expe ditio n vara nde farty g sam t afpo :lett eadet ter och mar inin tend ents ring af sjök adet ter, kust artil lerik
aspi rant er.
chef en å torp edbå ten Plej ad att
19. N:o 684 G. O. - Ord er för
afgå till Göte borg .
a ångs lupe n n: r 4 till chef ens·
N:o 685 G. O. - Ord er att ställ
förfo gand e.
ente
egem
" för Vax holm s kust artil lerir
n E11gström .skal l ställas·
apte
dörk
men
Kom
N:o 687 G. O. förfo gand e för en tid af åtta
till chef ens för flott ans stab
daga r.
stati oner na och kom men deri ng
N:o 688 G. O. - Plac erin g å
und erlö jtna nter .
till befä lsku rs af nyu tnäm nda
Mira skal l rnst as och ingå i
ten
21. N:o 691 G. O. - Torp edbå
skal l vara chef m. m.
kust eska dern ; kapt en Fröd ing
ener na Nor man och
,, N:o 692 G. O. - Kom men deri ng af kapt stati on.
och
varf
ms
Rein ius å resp ekti ve Stoc khol
högs te befä lhat vare n att omN:o 693 G. O. - Tills tånd för
bord taga pass ager are.
Simgul skal l ingå i kust eska ·
N:o 694 G. O. - Kan onb åten
ater iel m. m.
dern sam t tilld elas spär rnin gsm
en å torp edbå ten Mira att
chef
för
er
Ord
O.
G.
22. N:o 696
afgå till Göte borg .
en å kano nbåt en Skag ul för
N:o 697 G. O. - Ord er för chef
gång till Göte borg .
ren Jaco b Bag ge skal l rust as
23. N:o 69~) G. O. - Torp edkr yssa
en Ham ilton skal l vara chef ;
och ingå i kust eska dern : kapt
m.
kom men deri ng af offic erar e m.
gsin genj ör å jaga ren Mag ne.
farty
af
yte
Omb
O.
G.
701
N:o
skju tnin g af pans arbå ten
prof
nde
röra
er
N:o 702 li. O. - Ord
Tho rdön s artil leri.
.
nde anta gnin g af skep psgo ssar
N:o 703 G. O. - Ordflr röra
ren Jaco b
yssa
edkr
torp
å
en
chef
för
er
N:o 704 G. O. - Ord
Bag ge att afgå till Göte borg .
0
värn plik tige 122 " /1 oo• Nils ·
N:o 705 G. O. - Ord er röra nde
,
tnin gen.
sons tjän stgö ring i mar infö rval
lnin gsch efen för Stoc khol ms
afde
för
er
Ord
24. N:o 706 G. O.
Värt an.
lilla
bevä ring safd elni ng att afgå till
cob Bag ge tilld elas kustJa
ren
yssa
N:o 708 G. O. - Torp edkr
en Ham ilton skal l vara divi eska dern s tred je divis ion; kapt
sion sche f för sagd a divi sion .
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skal l åter gå till sin tjän stgö N:o 709 G. O. - Maj or Sylv an
ring vid Carl skro na varf .
med
ten 'Nac htm eiste r skal l från och
25. N:o 710 G. O. - Kap
.
lsen
tyre
lotss
af
mot
l okto ber vara extr a leda
t skal l vara farty gslä kare
,, N:o 711 G. O. - Mar inlä kare n Hul
å pans arbå ten Göta .
af läka re för anta gnin g af
,, N:o 712 G. O. - Kom men deri ng
mar inin tend ents elev er.
e för behä lhaf vand e amir alen
.N:o 713 G. O. - Bem yndi gand
särs kild t upp drag afre sa til1
för
" att beor dra två offic erar e att
Väx jö· och Kalm ar.
stled igbe t för
Bifa ll till anhå llan om tjän
26. N:o 714 G. O. 10
/o• Wei bull .
344
F
28
och
t
qvis
värn plik tige F 495 /os Palm
anvä ndn ing af 57 mm . tub·
N:o 716 G. O. - Ord er röra nde
M/03 och M/03 B.
kano ner för 15 cm. ss. kano n
högs te befä lhaf vare n röra nde
för
N:o 719 G. O. ~ Ord er
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gång och öfning~r.
rvun clf'r löjtn ant A. W. Joha ns·
N:o '721 G. O. - Afsl ag å rese
man de år få geno mgå repe ·
kom
sons anhå llan att und er näst
titio nsku rs .
,Joll till rese rvun derl öjtn ant A. B.
30 . N:o 724 G. O. - Bifa
er
emb
sept
l
art
sjöf
för
t
ighe
hans sons anhå llan om tjän stled
-30 dece mbe r 1905.
apte n von Kru sens tjern a skal l
N:o 725 G. O. - Kom men dörk
beor dras afre sa till Karl stad .
kacl ern skal l upph öra; rust ning
N:o 726 G. O. - Stoc khol mes
s
två l:a klas s och fyra 2:a klas
af torp edkr yssa ren Psil ande r,
m.
m.
e
erar
offic
och
er
chef
torp edbå tar; kom men deri ng af
å divi sion er af till rust ning anN:o 728 G. O. - Förd elni ng
befa llda farty g.
sion sche fern a för YIII och
,, N:o 729 G. O. ·- Ord er för divi borg .
Göte
till
gång
IX divi sion en röra nd e
e för Stoc khol ms stati onsb eN:o 730 G. O. - Bem yndi gand
omb yten af unel erbe fäl och
fälh afva re att göra erfo rder liga
man skap .
ten John
Ord er för chef erna å pans arbå
N:o 731 G. O. Göte ·
till
gång
för
r
ande
Psil
Eric son och torp edkr yssa ren
borg .
r åter ·
ernf arty get Eug enie skal l efte
31. N:o 732 G. O. - Kas
onsb estati
till
as
ställ
och
ras
kom sten till stati onen afm önst
fälb afva rens förfo gand e.
llan om tjän stled ighe t från
N:o 733 G. O. - Bifa ll till anhå
204
/o• Stra ndbe rg.
233 /o• Hed borg och F 98
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N:o 734 G. O. - Ombyte af fartygs läkare å torpedkryssaren
Psilander.
N:o 735 G. O. - Major Wrangel skall för särskildt uppdrag
afresa till Stockholm.
N:o 740 G. O. - Angående beordrand e af från kase rnfartyget E ugeni e afmöns trad e beväringsmän till tjänstgöring å
Stockh olms beväringsafdelning.
N:o 742 G. O. - Order rörand e skeppsgosseafdelningens upphörande m. m .
N:o 744 G. O. - Till stånd för öfverdirektör I-illiehöök att
bära danskt ordenstecken.
N:o 746 G. O. - Ökning af högste befälhafvarens stab med
en stabskanslist.
N:o 747 G. O. - Afslag å b eväringsmannen F 23 No; .. Anderssons anh ållan om en månads tjänstledigh et.
N:o 748 G. O. - Afslag å beväringsmannen F 32 2 "'J/o• Er·
foss' anhållan om en månads tjänstledighet.
N:o 749 G. O. - Ändring af torpellbåtarnes divisionsindelnin g m. m.
N:o 752 G. O. - P lacering oeh kommendering af nyutnämnda office rare.
K:o 755 G. O. -- C hefsfarty get Drott skall afmönstras och
förläggas i för sta beredskap.
K:o 756 G. O. - Bifall till bevärin gsmannen 375 "/oa Hermonds anhållan om tjänstledighet 1.5-2~1 september.
N:o 758 G. O. - Trenne vid nybyggnad af pansarkryssaren
Fylgia och pansarbåten Oscar II tjänstgörande maskinistunderofficerare skola återgå till tjänstgöring vid 8tationen.
~:o 760 G. O. -- Fördelning af från ske ppsgossekåren karl skrifna skeppsgossar.
N:o 761 G. O. - Rustn ing af verkstadsfartyget Ran.
N:o 763 G. O. - Order för chefen å verkstadsfartyget Ran
för gång till Göteborg.
Chefsfartyget Drott skall läggas i andra
N:o 76() G. O.
beredskap.
Kommende rin g af officerare å pansarbäN:o 767 G. O.
tam e Thule oc h Göta samt ombyte af fartygsläkare å pansarbåten John Ericsso n.
N:o 768 G. O. - Kommendörkapten Lidbeck skall vara lekommissionen för antagning af marinintendents·
ciamot
eleve r.
N:o 769 G. O. - Ombyte af lärare i kvartersmansklassen i
Carlsk rona.

,,

N:o 770 G. O. - Marinläk aren Haglund skall den 18-23
sep temb er tjänstgöra vid Stockholm s station.
N:o 773 G. O. - Jagaren i\1agne skall efter ankomsten till
Göteborg ru stas för att ingå i ku stes kadern m. m.
82
::\i:o 774 G. O. - Bifall till bevärigsmannen 40 /o; Olssons
september.
1S-29
permissionsanhållan
K:o 775 G. O. - Order för rese rvlöjtnant K. T. Larsson att
uneler angifna dagar tjänstgöra i generalstaben.
N:o 77S G. O. - Mariningenjör Lindgren afpolletteras från
jagaren .'\1agne oc h ställes till marinför valtningens fö rfogand e.
S:o 779 G. O. - Ti ll stån d för engelska marinattachen Cal·
thorpe att besöka fl ottans etaulisseme nt.
N:o 795 G. O. - Bestämm else r angående anvämlning af 37
mm. tubkan on er.
:N:o 799 G. O. - Fördelnin g af sjö mansk åren i afdelningar
och y rkesgren ar fö r år HiOG.
20. :N:o 801 G. O. - Kapten Riben ställes ti ll marinförvaltningen s förfogande för särskild t uppdrag.
21. N:o S03 G. O. - Order för chefen å jagaren 1\lagn e att afgå
till Risö-Raftö.
22. !\:o S06 G . O. - Kanonbåten AHlli ld skall tillhöra Stockholms station .
N:o S07 G. O. - :\Iarinläk am e \Virgi n och Edholm skola d en
30 tjänstgöra vid stockhol m s station.
N:o SOS G. O. -- Order rörande office rare so m från l oktobe r och und er ordin arie innehafvares sjökommendering skola
tjänstgöra i vissrr befattningar m. m .
N:o S09 G. O. - .Änd rad tid fö r sjökrigs högskolans början
samt inkall ning af till genomgåend e af densamma kommen·
menderade offteerare intill lonsens början.
Order angående afpollettering af å ku st·
~:o 810 G. O. ·eskadern tji\nstgörande reservoffice rsaspiranter.
:N:o 811 G. O. -- Arslag å reserv nml erlöj t nant Brantenbergs
an hå llan om inkallning.
N:o Sl 2 G. O. - Kan onhålan Svensksund s expedition skall
tillsvidare fortsät tas.
::\f:o 814 G. O. - Bifall till ac{vokatftskal Levertin s anhållan
att under tjänstledighet få vistas utrikes.
23. :\:o S16 G. O. -- i\larinläkaren Kil sso ns tjänstgö rin g som
s tabsläkare skall tillsvidare fo rtfara.
N:o 81S G. O. - Inkallnin g af 11 reservofficerare från l ok·
tober och till s vid are.
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N:o 821 G. O. - Kurser som för kustartiller iets manskap
skola anordnas å stationer och varf.
J'l:o 822 G. O. - Kommendö rkapten von Krustenstie rna skall
under kaptenen grefve Wachtmeist ers sjökommen dering tjänstgöra såsom extra ledamot af lotsstyrelse n.
N:o 823 G. O. - Order angående bestridande af sjukhusläkarebefat tningen på kirurgiska afclelningen vid flottans sjukhus i Carlskrona.
N:o 825 G. O. - Order rörande afpolletterin g af å kusteskadern tfänstgöran de värnpliktiga som antagits till reservoffi.cersaspi ran ter.
J'i":o 826 G. O. - Kusteskade rns öfningar skola bedrifvas mellan Lat. N 56° 20' och 57° 45' m. m.
26. N:o 828 G. O. - Ombyte af lärare i marinorgan isationslära
i sjökrigshög skolan.
Reservunde rlöjtnant Nilssons tjänstgöJ'l:o 829 G. O. ring å pansarbåten Wasa skall upphöra med utgången af

25.

september.
N:o 831 G. O. - Kommend ering af fartygsinten dent och läkare å korvetten Freja.
27. N:o 832 G. O. - Kommendö rkapten Wileke skall kvarstå
som beväringshe fälhafvare intill dess komm endörkapte n Natt
och Dag efter slutad sjökommen derin g kan öfvertaga befattningen.
N:o 834 G. O. - Den vid Vaxholms kustartiller iregemente
tjänstgöran de rustmästare n från fl ottan skall fortfarande tjänstgöra därstädes intill utgången af november.
233
K:o 835 G. O. ·- Bifall till beväringsm annen F 19 /o" Hedborgs anhållan om en månads förlängd tjänstledigh et.
N:o 836 G. O. - Torpedinge njör Arsenius ställes till marinförvaltninge ns förfogande för profskjutni ng af torpeder.
Order rörande kommender ing af besättN:o 837 G. O. ning å korvetten Freja och kanonbåten Svensksund , bestämm elser för öfningar m. m .
N:o 838 G. O. - Tillstånd för kommendör kapten Lindberg
att bära japanskt ordenstecke n.
N:o 839 G. O. - Kommendö rkapten Peyron skall i stället
för kommendör kapten Natt och Dag vara chef på pansarbåten John Ericsson från l oktober.
N:o 841 G. O. - Angående anordnande af rekrytkurs i Carlskrona exercisskola från och med 2 oktober.
28. N:o 842 G. O. - Tillstånd för direktör Mörner att under
semester vistas utrikes.
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28.

29.

30.
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R:o 843 G. O. - Bifall till rese rvunderlöjt nant Holmgrens
anhåll an om 3 års utrik es tjänstledigh et för anställning i
chilensk örlogstjänst .
K:o 845 G. O. - Fastställels e af undervisnin gsprogram för
sjökrigshög skolan.
N·o 847 G. O~ - Placering och kommender ing af nyutnänmda marinunder intendente r.
N:o 850 G. O. ;;- Tillstånd för lotskaptene n i Södra lotsdistriktet att intill l april 1906 behålla ett till låns bekommet
ställ militärspeci aL
N:o 852 G. O. - Kapten Bernströms tjänstgöring å pansarbåten Göta skall upphöra med den 4.
N:o 854 G. O. - Afslag å reservlöjtna nt Boustedt;; anhållan
att blifva inkallad till tjänstgöring ett år från elen l ok-

tober.
N:o [)55 G. O. - Upphäfvam le af generalorde r n:ris 60 och
291 föregå ende år angående beordrande af lärare i marinintendentskol an.
,, N:o 857 G. O. - Tillstånd för två lotsar att bära danska
räd dn i ngsm edaljer.
Afslag å major Grills anhållan om utrikes
,, N:o 858 G. O.
tjänstledigh et.
Tillstånd för underlöjtna nten i flottans re4. N:o 860 G. O.
serv Mannerstrå le att und er kommender ing till krigsskolan
bära flottans uniform.
J'l;o 861 G. O. - Tillstånd för ingenjörern a vid telegrafverket Pleijel och HolmRtröm att nfirvara vid försök med gnisttelegraferin g.
ö. N:o 863 G. O. - Bifall till löjtnant Nordbecks anhållan att
under semester G oktober- 5 november få vistas utrikes.
N:o 8li4 G. O. - Tillstånd för tyske montören Riitz att i
och för monterings arbeten äga tillträde till Carlskrona varf.
N:o 865 G . O. - Bifall till kapten Kjerrulfs anhållan om 6
månaders tjänstledigh et för sjukdom.
7. J'l:o 8G9 G. O. - Kapten Wirgin placeras till tjänstgöring å
Carlskrona station.
9. N:o 872 G. O. - Uppskof med inlämnande af öfningsplan
intill utgången af oktober.
N:o 873 G. O. - Afslag å reservlöjtna nt Broms anhållan om
befrielse från kommender ing för tillträdande af erhåll en befattning.
10. N:o 875 G. O. - Kanonbåten Svensksnue ls expedition skall

,,

upphöra m . m.
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re:'\f:o 876 G. O. - Genom generalo rder n:r 818 inkallad e
oktober.
af
n
utgånge
intill
e
inkallad
vara
skola
servoffi cerare
e
:'\f:o 877 G. O. - Order för högste befälhaf varen rörand
r.
statione
resp.
till
gång
kuste~kaderns
eken
11. N:o 878 G. O. - OrLler rörande neclhala nclet af befälste
n,
för högste bcfälhaf varen och division schefer å ku s teskader
m.
m.
ing
förläggn
~
fartygen
"sN:o 879 G. O. - Order rörande nedhalm Hlet af afdelnin
far~y
cken,
befälste
ng
safdelni
beväring
lms
Stockho
för
chefens
gens förläggn ing m. m.
pN:o 880 G. O. - Kapten Unger skall under komm endörka
fattlärarebe
dennes
la
uppehål
sjukdorn
Dags
h
oc
ten Xatt
ning i sjökrigs högskol an.
N:o 8~1 G. O. - I.öjtnan t Elliot skall i stället för löjtn anten fnherre Palmsti erna tjänstgö ra å korvette n Freja uneler
fö reståend e vin terexped i tio n .
N:o 883 G. O. - Order rörande hemförl ofning af värnplik
tiga.
N:o 884 G. O. - Kaptene n de Champs och underlö jtnar.ten
H. K. H. hertigen af Söderm anland afpollet teras efter kusteskader ns ankoms t till Ca rl sk rona.
1'\:o 885 G. O. - Afslag å r ese rvlöjtna nt Meyers anl1ållan
om befrielse från kommen dering för tillträda nde af erhållen
befattni ng.
N:o 88'7 G. O. - Komm ende ring af fa rtygsint endent å pan,
sarbåten Tapperh eten.
fl. sko12. N:o 888 G. O. ·- Kursern a vid sjökrigs högskol an m.
lor skolor den 23 taga sin början.
N:o 889 G. O. - Order rörande samman sättning en af Alfsborgs ku startill eridetac hement.
m ira l
13. N:o 890 G. O. - Kapten Lindsstr öm ställes till kontera
höcrste
af
nde
utarbeta
Dyrssen s förfogan de för biträde med
"
befälhat varens generalr apport.
X:o 891 G. O. - Afslag å reservun derlöjtn ant Anderss ons
eranhållan om befrielse från kommen dering för tillträde af
h å llen befattni ng.
d
N:o 892 G. O. - Genom G. O. n:r G61 detta år anbefall
kommen dering af två underof ficerare från Oartskro na till
Sto::kho lms station skall den l '7 upphöra .
N:o 893 G. O. - Bifall till löjtnant Lilliehö öks anhållan om
"
å
utrikes tjänstled ighet från dagen efter slutad tjänstgö ring
er.
novemb
30
m.
o.
t.
eten
Dristigh
pansarb åten
N:o 893 G. O. - Order rörande af!änma nde af vissa hemliera
,,
"
handlin gar från högste befälhuf varens m. fl. expediti oner.
10.
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N:o 895 G. O. - Bifall till major Grills anhålla n om ut,
rikes tjäi}Stle dighet d en 17 okto~er -- 17 d ~cember .
n
anhalla
ronas
Ankare
kapten
till
Bifall
O.
.
G
896
N:o
att . under erhåll8l i t vå månade rs tjänstle dighet få vistas
utrikes .
Reglem entsäncl ringar med anledni ng af
N:o 89'7 G.
omorg~nisation af marinin genjörs taten.
N:o 898 G. O. - Order om ändrad tid för befälste cknets
hissand e å J~ orvette n Freja; ökning af besät tningsli stan.
N:o 900 G. O. - Placeri ng å station samt inkallni ng till
tjänstgö ring för ~nclerlöjtr~ant N e1'man.
N :o 902 G. O. - Bifall till reservu nderlöj tnant Bergstr öms
anhålla n om tjiLustle dighet för utrikes sjöfart elen l november 05-31 oktober 08.
N:o 904 G. O. ---: Instruk tion fÖr chefen å kanonb åten
Svensks und.
N :o 908 G. O. - J?evakn ingsbåt en Carl Edholm skall tillhö~·a Carl sh·ona station.
N:o 909 G. O. - KRpten Lagerc rantz skall i stället för
kapten Wijk vara acljutRn t ho s chef en f ör unelerof ficersoch sjöman skår ern a vid Stockho lms station.
l
N:o 910 G. O. - Marinlä karne Lagerl1 olm och Gemme
utafr·esa
r
månade
två
er
skola för studiers idkande unel

rikes.
m
N:o 911 G. O. - Kapten K. A. Posse skaU tjitnstgö ra so
ition
oeX]Jed
ommand
k
ts
adjutan t i sjöförsv ar sdepart emente
.
intill utgånge n af innevar ande mitnacl.
en FreJa.
korvett
å
chefen
för
tion
Instruk
O.
G.
912
o
N:
,
19. N :o 914 G. O. '__ Chefsfa rtyget Drott skall upplägg as.
uneler
20. N:o 920 G. O. · - Chefens för k11start illeri et stab m å
angifve' u ticl för stärkas m ed en officer.
till
, N:o 921 G. O. - Kapten Virgin skall vara inkallad
l
med
och
från
station
ona
Carlsb·
.
å
öfrig tjiLnstg öring
novemb er.
N:o 922 G. O. - Bifall till r eservlö jtnant Riclc18l·sta cls an" hållan om 3 år s tjänstl edigh et för utrikes sjöfart.
N:o 923 G . O. - :M:arinl äkarstip endirite n J o hans sons tjänst" göring vid Fårösun ds kustRrt illericle tacheme nt skall upp-

,

höra.
N:o 924 G. O. - Underl öjtnante rna C. Cassel och B eckFriis skola u~cler angifye n tid tjänstgö ra i exerciss kolan
vid Stockho lm.s station.
25 . N:o 925 G. O. - Pansarb åten Oden samt torpedb åtarue

23.
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ll1:eteor, Stierna, Orkan, Bri s och Vind skola förläggas mrder reparation.
N:o 926 G. O. - Bifall till kapten Krafts anhållan om tre
månaders förlängd tjänstledig het för sjukdom från och med
l november 1905 till och med 31 januari 1906.
N:o 928 G. O. - Bifall till marinläkar en Arnoldsons anh ållan om utrikes tjänstledigh et den 25 oktober-30 no vember 05.
N:o 929 G. O. - Bifall till marininten denten Söclerstedts .
anhållan att uneler tjänstledig het elen l n ovember-3 1 december 1905 fä vistas utrikes.
N:o 930 G. O. - Kaptema Gyllenstier na och Krook skola.
fränträda innehafvanc le befattninga r som kompanich efer
och tills vidare tjänstgöra i angifna befattninga r.
N:o 932 G. O. - TiUåtelse för tre kaeletter vid kustartilleriet att efter aflagcl kustartiller iofficersex amen bära unclerlöjtnant s uniform.
N:o 933 G. O. - Order att 4 november skall upphöra att.
vara parad- och salutdag.
N:o 934 G. O. - Order om ändring i gällande salutreglemente med anledning af upphörancl et af Sveriges union
m ed Norge.
N:o 935 G. O. - Ändringar i hittills gällande föreskrifte r
angående flaggor och befäls- m. fL tecken.
N:o 936 G. O. - Den 1876 f astställda sign al- och evolutionsbok fö r cle för enade rikenas krigsfartyg skall upphör a att gälla.
N:o 937 G. O. - Ändrad tillämpning af vissa paragrafer
m. m. i r eglem ente för flottan.
N:o 938 G. O. - Bifall till anhållan a tt uneler tjänstledigh et elen 1-30 november 1905 få. vistas utrikes.
N:o 939 G. O. - Föreskrifte r för salut vid H. K H. h ertiginnans af Västergötla nd väntade nedkomst.
N :o 940 G. O. - Kapten Star ck skall uneler kapten Krafts
tjänstledig het tjänstgöra s om adjutant i sjöförsvars departementets kommando expedition.
N:o 942 G. O. - Order om tidpunkten för hissandet af
rikets ändrade flagga samt afgifvancle t af salut för densannna.
N:o 943 G. O. -- Torpedbåta rne n:ris 63, 65, 67, 73 och 85·
skola förläggas uneler reparation.
N:o 944 G. O. - Order att utlåna ett exemplar farl eclsbeskrifningar m . m. till revisionsse kreteraren Åberg i och_
föredragnin g i högsta domstol en.
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N:o 945 G. O. - Order angående undervisnin gen af eldare
i underbefäl sskolan under nu på.gående läsår.
N:o 946 G. O.
P lac ering å stationer m. m. af r esel'v officerare.
N:o 948 G. O.
:M:edgifvande att till flottans und ervisningsansta lter Stockholm tillfälligtvis utlåna åskådnings materiel.
N:o 950 G. O. - Order rörande expedition för inskjutning
af torpeder.
N:o 951 G. O. - Bifall till löjtnant Carlsson-F evrells anhållan att under tj änstl edighet få vistas i Danmark.
N:o 952 G. O. - Order rörande uppbrännin g af elen år 1876
fastställda signal- och evolutionsb oken för cle förenad e rikenas krigsfartyg .
N:o 954 G. O. - Order angående utbildnings kurs för personal vid lotsver k et för tjänstgörin g vid kustsignalv äsendet.
N:o 955 G. O. - Korvetten Frejas b esättningsl ista skall
under pågående expedition ökas med en skeppskock
N:o 956 G. O. - Order att 16 man fr ån Stockholms station skola kommende ras å k orvetten F r eja för genomgående af anbefalld kurs ombord.
N:o 958 G. O. - Bifall till reservunde rlöjtnant Hjertstedts
anhållan om tjänstledig het l december 05-30 november
07 för in- och utrikes sjöfart.
N:o 962 G. O. - Bifall till reservlöjtn ant Meyers anh ållan
om tjänstledig het för utrikes sjöfart till och med 31 oktober 1908.
N:o 963 G. O. - Tillstånd fÖr k apten Oclelberg att uneler
tjänstledig het 8-30 innevarand e månad f å vistas utom.
riket.
N:o 964 G. O. - Marinunde rintendente n Lunden skall under ordinarie innehaivare ns tjänstl edighet uppehålla befattningen som regementsi ntendent vid Vaxholms kustartilleriregem en te.
N:o 968 G. O. - Förordnand e för konteramir al Siclner att
i egenskap af chef för sjöförsvars departemen tet närmast
under H. :M. konungen och i hans n amn utöfva befäl öfver
flottan.
N:o 9G9 G. O. - Bifall till r eservunderlöjtnant Andersson s
anhållan om 3 års t jänstledigh et för utrikes sjöfart.
N:o 970 G. O. - Bifall till r eser vunderlöjtnant Rydebergs
anh ållan om 3 år s tjänstledig het från och med l oktober
1905, för utrikes sjöfar t.
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N:o 971 G. O. - Bifall 'till kommendör L indmans an hållan att få vistas utrikes under november och december
1905 . .
N:o 972 G. O. - Medgifvancle för danske unelerdirektören
" Rasmussen
att ·uncl et angifven tid b esöka Stockholms statiOiis varf och öfriga etablissementei·.
974 G. O. - En maskini stunderofficer, som aflagt tor" N:o
peclmåstareexamen, skall uneler angifven tid tjiinstgöra vid
Vaxholms kus t m-tiJleriregemente.
N:o 975 G. O. - Jagaren Magne samt' två 1:a och två 2:a
" klass torpedbåtar äfvi:msom befäls- och annan personal
skola uneler angifv en · tid ställas till marinförvaltnin gens
förfogande för profskjutning och försök med torpedmaterieL
Afslag å anhållan att en officer fr ån
N:o 976 G. O. " Vaxholms grenadjärregemente
måtte komniencleras såsom
adjutant i kommendantsstab en.
N:o 987 G. O. - Lysmaskinbåten n:r 2 skall under angif" ven
tid förläggas till Stockholms varf för att an vändas för
skolornas öfningar.
10. N:o 978 G. O. - Danske ingenjören \Varburg må, för öfvervakancle af arbeten å i Stockh olms stations docka mtagne 'å ngaren Caimross, lämnas till träde till var·fvet.
N:o 980 G. O. - Kanonbåten Alfhilcls bestyckning sk all
" från
fartyget afföras .
N:o 982 G. · O. - Bifall till kommendörkapten von Schoultz
" anhållan att få vistas i Köpenhamn 14- 27 november 1905.
N:o 984 G. O. - Kommendör Lindman utnämnd och för" ordnad
att vara öfveradjutant hos H. M. konungen.
13. N:o 986 G. O. Order att angifna gnistsignalstationer
skola förläggas i 2:a beredskap.
988 G. O. - ]{apten Åker'm ark skall med bib ehållan" N:o
de af innehafvancle befattning för särskildtändamål tjilustgöra i flottans stab .
N:o 989 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Vingårels
" anhållan
om 2 års tjänstledighet för utrikes sjöfart från
och med elen l d ecember 1905.
N:o 990 G. O. - Kanonbåten Disa skall förläggas i 2:a
" bereclsl•ap
och kanonbåten Skagul i l:a beredskap, med
besättning kommend erad,· ti_U stationsb efälhafvarens i Stockholm förfogande; kommendering af ch ef och officer åkanonbåten Skagul.
., N:o 992 G. O. - Fastställelse af ändring i skolreglementet.
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N :o 993 G . O. - Fastställelse af program att lända till
l edning vid utbildning af dykare.
14. ~:o 994 G. O. - Order att ängfartyg et Skölc1mön skall
:;tällas till ordföranden,; för rik:;c1agens revisorer förfoga.nde för färd till Vaxholms och Oscar- Fredriksborgs
fflstning.
15. N :o 999 G. O. - Order att handmineposition ernas bemanning skola vara beväpnade med 6,5 nlm . gevär M/96 med
13.

knifbaj onett.
N:o 1002 G. O. - Bifall till kapten M e i~t ers anhållan att
få vistas utrikes för hillsans vårdande t ill elen l januari
1906.
N:o 1004 G . O. - Konnnendörkapten H. Hamilton skall
" tillsvidare vara chef för 2:a eldare- och hanc1tverkskompanierna och kapten Fallenius skall tillsv idare vara chef
för torpedd epartementet i Stockholm.
N:o 1005 G. O. - Kommendör Lindman placeras å Stock " holms station samt skall bära unifornt i likhet m ed i § 17
morn. l regl. för flottan , del I omförmäld personal.
18. N:o 1006 G. O. - Bifall t ill kapten Liss auhallan att under rlecember månad 1905 få vistas utril> es .
N:o 1007 G. O. - Order angående fartygsrustningar för
" CarlsJuona och Stockholms bevli.ringsafcl elningar samt angående beffilstecken s hissande, d e värnpliktiges emottagning, fartyg ens inmönstring, d e värnpliktiges öfn ingar, besättningslistor sam t att af delnin garnas fartyg ej skola vara
sal utpliktiga m. m .
N:o 1008 G. O. - Afclelningschefer för i G. O. n:r 1007
" nämn da b eviLrin g s af c1elnin g ar.
:N:o 1009 G. O. - Fartygschefer å beväringsafdelningar-

17.

"
"

"
"
"

"
"
"
"
"

"
"

"

nas fartyg .
N:o 1010 G. O. - Officerare kommen derade å b evilrings" afclelningens fartyg.
21 . N :o 1013 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant H allgrens
anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l jan. 190631 d ecember 1907.
N:o 1015 G. O. - Order rörand e uneler visningen i uncler" befäJsskolan för manskap af eldar eafc1 elningen samt ticlen
för kurser nas början och slut innevarande läsår.
Bifall till reservunderlöjtnant K. J.
N :o 1016 G. O. " Larssons anhållan om t jänstledighet l januari 1906- 31 december 1908 för utrikes sjöfart.
N:o 1017 G. O. - Fastställelse af ritning till 75 mm. ss.

"

k. :M:j05.

G. O. 1905. Nov.

"
"

"

"

"

"

"

N:o 1018 G . O. - lVIedgifv ande för marinför valtning en att
vid tillverkn ing af 75 mm. ss. k. M /05 t illåta sådana minche afvikelse r från :fastställ da ritninge n som må finnas erf orderliga .
N:o 1019 G. O. - 1\ieclgi:Evancle att i exer cisskolo ma nu
" pagciend e kurser för l:sta klass sjömän må afsl.utas inom.
utgånge n af inshmcla ncle decembe r månad.
22. N:o 1020 G. O. - Order >1.tt kapten Tollsten med utgångangen af innevarm lCle manad skall fräntriid a sin befattning så~om adjutant hos varfsche fen i Carlskro na och från
med den l instunda nde decembm · intill elen 30 oktober
190ö vara inkallad till öfrig tjänst å Carlsho na station
och vara extra lärare i underbe fälssk.ol.an i Carlsh·o na samt
att kapten A. cle Brun skall tillsvida re vara adjutant hos
vadsch efen i Cadskro na.
N:o 1022 G . O. - Bifall till komm.en clör Ehrensv ärds an" hallan om. H d agar s tjiinstled ighet frrm och med den 24
novem.be r 1905, för egna angeläge nheters skötand e.
N :o 1023 G. O. - Order att komm endörka pten Gyllenkr ok
" skall uneler kommen dör Ehrensv ärds tjänstled ighet fr. o.
d. ·24 novembe r t jäns tgöra såsom chef fö r sjöförsv arsdeparteme ntets komman do expedition.
N:o 1024 G. O. - lVIeclgifv ande för jnstitiek anslärsä m.betet
" att fran sjökarte verket, i och för utr edning af angifvet
1
miil, utbekom ma utclrag af originalm ätningsk artan / 20000 af

21.

23.
24.

"

"

"

"

"
"

"
27.

G. O. 1905. -

XXXVI.

farvattn et kring Dalarö.
N:o 1025 G. O. - Instl'Llkt ion för afdelnin gschefem a för
Carlsh·o na och Stockho lms beväring safdelnin gar.
N:o 1029 G . O. - Order rörande bärande t af norska or densteck en och medaljer .
N:o 1030 G. O. - Fastställ else af ny förteckn ing på paradoch salutdag ar.
N :o 1032 G. O. - lVIeclgifvande för manskap som instundande jul- och nyår tillfällig t tjt\nstgö r vid telegrafv erket
att ft unifonn en bära af telegrafv erket tillhanda hållet igenldinning ste cken.
N:o 1033 G. O. - Bifall till underlöj tnanten i flottans reserv Å. Lagerstr öm.s anh ållan att f å bära unifonn v id sitt
bröllop i B erlin.
N:o 1035 G. O. - Order att kapten Holmber g med bibe]lo'illande af genom G. O. n:r 640 innevara nde år erhållen
kommen clcring, skall leda reservof ficersasp iranterna s utbildning uneler nu pågttencl e kur~ å Crtrl skrona station.

Nov.

"

XXXVII .

N:o 1037 G. O. - Bifall t ill löjtnant G. Lindberg s anhållan om tjänstled ighet 1-17 decembe r 1905 från kom.men clantsbe fattninge n å Älfsborg s fästning .
anhållan
28. N:o 1038 G. O. - Bifall till kapten Vl. Gibsons
att uneler nästkom mande clecem.be r månad få vistas ut-

27.

rik es .
N:o 1040 G . O. - Bifall till r eser vunderlö jtnant Mollins
anh ållan om tjänstled ighet l decembe r 1905-30 novembe r
1906 för utrikes sjöfart.
K:o 1042 G. O. - Order för kapten Kraa k att i egenskap
" af marinatt ache afresa till Berlin.
Bifall till reservlö jtnant Hallens an30. N:o 1043 G. O. för äktensk.a ps ingående 22 dec.
ighet
hållan om. tjänstled
1905- 20 jan. 1906.
N :o 1044 G. O. - Löjtnan t G. D . .M: Lilliehöö k skall från
" och m ed elen 22 decembe r 1905 tilL och med elen 20 jan.
1906 vara komrnen cleracl officer å i fö r sta beredska p liggancle kanonbå ten 81mgul i stället för permitte rade reservlö jtnanten C. F. Hallen .
2. N:o 1046 G . O. -· Order att torpeLikr yssaren Clas Uggla
skall fn:tn och med elen 2 januari 1906 förlägga s uneler re-

29.

"

"
"

"

Dec.

"
"

"
"

4.

5.

"
5.

paration .
N :o 1049 G. O. - Order att logem entsfarty gen af Chapman och Lagerbje lke skola upplägga s.
N:o 1052 G. O. - Order att reservun derlöjtn ant F. C. D.
Fri b er g elen 7 januari 1906 skall inställa sig V axholm.s
kustartil leriregem ente för genomgå ende af 2:clra repetitio nskursen.
N:o 1053 G. O. - Kommen dering af fartygsin tendente r och
fartygslä kare å beväring safclelni ngarnas fartyg.
N :o 1054 G. O. -- Rustning sorder å torpedh yssaren Psilancler för exp editio n. Komm.enclering af fartygsc hef, officentre och fartygsl äkare samt order ang>lencl e fartygsch efen s befälstec kens hissande och fartyget s inmönst ring
n1. n1.

"

"

"

"

"

6.

N:o 1057 G. O. - Rusti1ing sorcler å t01·peclh yssaren Örnen för expeditio n. Kommen dering af fartygsc hef, officerare och fartygslä kare samt order angåend e fartygsc hefens
befälstec kens hissande samt fartyget s inmönst ring m. m.
N :o 1058 G. O. - Instrukt ion för chefen å torpedkr yssaren Örnen.
Order att marinläk aren af 2:a graden i
N :o 1061 G. O.
flottans reserv G. M. Konen skall tillhöra flottans station
i Stockhol m.

G. O. 1905. Dec.

"

"

"

"

"

"
"
.,
"
,.

"

"

"

XXXVIII .

N:o 1062 G. O. - Order att marinläka restipend iaten J. :F.
Johansso n skall tjänstgöra vi el Carlskl·on a station uneler
marinläka ren H . E. H ammarstr öms sjökomme ndering.
N:o 1064 G. O. - Mec1gifva nde
medarbet aren i tidnin" g en Aftonblad et O. Hellqvist för
att uneler torpedkry ssaren
Psilander s i g eneralord er n:r 1054 detta ar anbefalld a expedition medfölja clensamma .
N :o 1065 G. O. - Ins truktion för ch efen å torpedkry ssa" ren Psilanc1er.
N:o 1066 G. O. - Medgifva nde
4 namngifn a tidnin" gn.rs repr esentante r att medfölja för
denna dag till Riga afgåend e fl.f marinförv altningen förhyrda ångfartyg et Drottning Sofia.
N:o 1067 G. O. - Order att ingenjöre n
marininge n" jörstaten S. Pauli skall, med bibelu\lla nde vid
af lärarebefa ttningen i underb efälsskola ns i CarlsJuon a kvartersm ansklass, jämväl under innevaran de hisår vara lärare i nämnda skolas n1.askinis tklass.
N:o 1069 G. O. - Tillägg till instmktio n en för chefen å
" torp edkryssar en P silander.
7. N:o 1070 G. O. - Kommen dering af fla ggacljutan ter , stabsingenjöre r och stabsinten denter i afdelning scheferna s för
b eväringsa fdelninga rn:ot.s staber.
N:o 1072 G. O. - Ordm· rörand läkarvarcl en vid Älfs" borgs kustartill eridetach ement intille slutet
fl.f år 1906.
N:o 1073 G. O. - Tillatelse för kommend örkapten Anckers
" att emottaga och b~ira fälttågste
cken såsom hedersleelamot af "The Sacity of the army of Sautiago de Cuba>> .
N:o 1075 G. O. - Bifall till
erlöjtnan t Prestos
" anhållan om tjänstledi ghet för reservund
in- och utrikes sjöfart intill
r epetitions kurs ens början år 1907.
N:o 1076 G. O. - Bifall till reservund erlöjtnan t Bang" ~l[ elchiors anhållan om t jänstledig
het för utrikes sjöfart
l januari 1906-31 decemb er 1908.
N:o 1077 G. O. - Bifall till
re Larssons anhållan
" om utrikes t jän stledigh et förmarinläka
studier 18 december 19052 januari 1906.
9. N:o 1082 G. O. ~l[ec1gifvanc1e för tyske oberingen iur
Kortman att Lesöka flottans varf i CarlsJuon a och Stockholm för att taga del af vissa detaljer rörande flottans
torped er.
11. N:o 1086 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anh ållan om
tjänstledi ghet i11.om riket 12- 31 de cemb er p å grund af
läkareinty g.
6.

