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Kungliga Brev,
Generalorder mm.



' 

Högste Dcf. 
TJi v .-chef 
FL -k apten 

' adj. 

Stahs-ing. 
j lit. 
läk. 

C hel 
Sokond 

Officerare 

l:a d 

Ä r a n 
fr. 2 "p inm. 

Konteramiral \\' . Dyrssen. 

Kom.-kapt. H. Cl. \Yrangcl. 
Kapten II. H. K. Eric•on. 
Kapten O. K Lybeck. 

- l 

n berg. 
Harining. T. G. Ny~tedl. 
:.\[arinint. l. gr. G. :\l. E. f-it.ange 
Jlarinläk. 2. gr. O. HL1lt. 
Kon1.-kapt. J. G. Ekelund. 
Kapten K. H .. \... P:n Rosen~viin 

A. R. Fröding. 
K. Xod·n. 

Löjtnant S . .B. S.,nnd in. 
X. 1. . . \kerblom . 

Uwl.-löjl.. E.. T. l'alm. 

~- J . . \.rnbcrgcr. 
O. Il. J {osem.;Y~inl. 

Rc,.-U!Ill.-löjL c. n. n .. \ndcr-so 
B. N. ll' inther. 

l. 

n . 

- v ~- l - s l - Q -

w a ' " fr. 2G f \ inn1. 211 

'· 

Kum.-kapt. s . .T. T. c . . \.nknrcrOJlfl.. 
Kapten f ri h. l, Akcrllic\m. 

' c. L. de Champ;. . A. do Brun. 
Löjtnant G. L. Brodin. 

' u. .B. Erikson. 
Ond.-löjt. H. K. n. l [crLigon llf Kö 

dermn.nlan(l . 

' H. Friis. 
» .T. o. t:ll(•n. 

Res.-mH.l.-lt;jtn. _\. G. Xilsson. 
> K. B. U. Roscn('l'nntz. 

Sjökommenderinga· so m mare n 

Kusteskadern under l öfningsperioden dn 26:te April t. o. m. den 2:dra Juli. 

11 -- o - 11. II: a 'l - l - v -- l --- ~ - l - o -- n - e - n. 

Il 

Ill:c el -- i - v - l - - s - i - - Q - n - e - 11. 

l 

--

~lnnligllcten 'l' il u r () d e Il Dristighete n Clacs H orn 

l 
s k a o · 

" l 

l 
E <l d 3 G ~ 

l fr. '!'' 

' ln n1. '.!'1 
'- fr. ~:. 4 in m. 21) l J., fr. ::;!;, l in m. '.! \)/ 1. fr. 'U' in m. :!l• l fr. '2U j l inn1. ".lll / 1, fr. "l.t\ / 1 in m. "!fl / 4. "'/< inm. 'l t•; ~, fr. - l ' J '- fr. 

l l l l 
~I~ommcndör P. _J. Dahlgren. l l 

Kaplen R A. Tlmn1in. 

kapten D .• \. hraft. l 

l 
' 

l 
l 

l 
Kom.-knpt. c. 1:. l :lrf. [ Kom. -knpt. c. F. J. Lin(lf-'tnim. K0m.-kr~pten J . \Y L::umcr:-;t i er nu. Kom.- kapten G. a[ K li n l. Kapten R A. Tlnmli n. Kuptcn Il. o. F. Gyld6 11 - l Kllplcn J. c. .Schncidlcr. 

1
Ka ptcn Grcfvc 

Eaplcu Fri h. l:. \\'. Lcnhu St'll. Kapten (-i. T. Kraal.;:. l~apten (~refye c. A. Waeht.meister. Kapten Fri h. n. c. K. :--;parre. 
lr.<;jlnant. L. "lnckcl l. > L. H. Y On ~tcdingk.~ , ~\ . L. llolm(·n. ' 1[. J \l. TollstCu. " c. F. \\'. HiOeu (K. O.) Uwl.-Wjl. c. F. A. Cn::~sel. Und.-löJt. Fri h. L. C.L Beck-Fr iis. l Hcs.- und.-löjtn. , ('. E. II<>llliiJcrg. 11 • (i. 1'. "einiu~. ' .J. B. ~\f:.:.jjström ( K. o.: ' G. Lkelnnd. U nd.-löj r. <_ ;rervcC.(:.<..:~- . \V n. ch tmei.st f' l' . ' K. J\!. C leve. ' B. I. Zn.Jldcr. 

L<>jtuaut .J. K CT: Cnrl"on. Löjtnaut 'J:. \~· - ~1. 1_.l\hcek. ' c. o. LimlströuJ (K. 0. ) ' c. II. .\.kermnrk (K. o.; 
Il 

' ~- \\'ijkn1ark. 
i'. I. Il 1h0 lll. > (,_ :\. 11. ["·ook. Löjlnr1.nt C. o . 1iaf:;;trö n"l.. ' ll. C. F . al K lerchcr. 

Pnd .-l iljt. F 1'. Il. \\'rn.n g el. Res. löjtnant ,.,, l. Isberg. ' B G. YOll F i ('nndt. LUjlnauL c. J. )Jalmgrelt. l 

' l. .\ . Cn.l"~el. l ' nd.- liijf. :\. Ki lmn.n. l ' .L Örnl,erg. G. D ,,-, ·LillieJ,öök. 
Rcs.-nntl. -Wjt. ]'. B. J:uJt <ll>luul. ' '1'. n. Fl~;~;wc. ' .r. l l '. Oi"1tcnnnn . » F. T. E. Carli"1ROn·FovL 

> J. c. l Iolmgren. IRe:5. ur~d.-Wjt. K. l'. Lars on . Gnd.-löjf. F. . G. W. A. \ ' Ull 8chonHz. Uncl.-löjt. Gr: e c;. \'.A. Eltrensvi. 
u. \ , .. i\lnlin. 

fart.·iug. T. f. mnrin ing. G. U. J ~:ks tri)tn. 
jnt. '.\[arinint. 2. gr. c. s. w. R~hjOrn. ::\Iarini nL 2. gr. :\. ~l. 11nl6n. ~ ~ l ar~nr~nd.-inr. G. H. Pra\·itz. 

A.sklin. 1 J,farmlak. 2 gr. A. R Gemmel. 

;\lnrining. 1'. V. l)etenwn. .:\larining. I. ,J. Fa.lkman. 
l ~ f fl r~! 11 ~-liC ! .- i1.1 t.. \Y. Lilja. ~r arin um1.-in t. B. K ITanscll. 

[\ l ar i n l ii k .-slip. 1\lannlak.-Rbp. Il. H. De vin . i\larinlak.-sti p. _r. A lmroth. K Rilfve rsp:tne. } f urin läk.-st.ip. K G. Asplund. l läk. 

A l'd.-Uilof 
C ltef 

:--;ek(md 
Officerare 

Fart .. -ing. 
in t. 
liik. 

:llarinlilk. 2. gr. J. La.gcrholm. .\larin l~lk. 2. g r. F. 11. 

Torpedskole=afdelningen. Sjökrigsskole=afdelningen. 

Kapella, Orion, Sirins, Yirgo, );':t~ie 9, 11, G:3, !if>, 83 och 1:$5. 

Clas Up:l(la ---1~- B l e u d a 

fr. 2 jf, inm. 6 /o . . ,_../ fr. 2/v inm. ~ ,o . 

Kom.-kapt . (]. !1.:1:. \-. Flach.
1 

Kapten .. b. 1•:. Feyehting. Kapten A. Odclborg. 

r~vjtn. C. <+. 11 . tiyh·ander. 

l 
I}Jar.-1.-stip. A. T •. EIY:tndcr. l 

Instruktions! •e fä l. Elever. 

Kapten r+. n. (' el:-<ing. Kapl<'ll .\. (L a( Klerker. 
C+re fve t' ..... \. Po:::~e. l'. II. Huitfeldt . 
E. E. \\'ahlberg. ..:\. li .. J rd1 a.n~~OlL 

Li>j lnanl 1 L O. l·:lliol. 
J l .. J. Christerson. 
U. H. Lindblad. 
~. F. l )ehlgren. 

Und.·lii.iL C. !·"'. G-. Lagercrantz. 1 

<.i . n. IL Fn':ndin. 

F r P j a 
fr. "J /5 inrn. ~ ,1 .- . 

Ko111.·lwptcn .A. 1\kstrum . 
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.) 
X. E. 11'. ['-;elander. 

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

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

l 
:\Iarinnnd.-int. J L .\... L. Cn.r1Rf.:Oll. 

li \larinhlk. 2. gr. A. r. K n ylenstjernn.. 

3 n. g a 
fr. 2/<> inm. 8/•i. 

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.öjlnanl. .T .• \. F . F.kln nd . 
Fri h. K K. Paln1~tic rn :1 ( !..::.O. 
C. R. A. Gu•laf••on. 
A E. Tydeu. 

~lflrinnnrl.-int.. Il.. J. Dahlgren. 
;,\lariulälc·~Lip. C. G. Bu::!tröm. 

A. 

Skppsgosse=afdelningen. 

Najaden 
fr. 11 /r> inm. B/ ~. 

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

l 
Ilamilt 

. E. F. T.jnng1j\' il'it 
Cnd.-llljl. .l. P. :t\urlandcr. 

~Iarinläk.-slip. G. J.iljcnroth . 

Kapten 

Jar r amn.s 

fr. 11 /u inm. "1/s. 

C. l L .l.. Lee h e. 

Löjtnant 11. U. Simonsson. 
Cnd.-löjt. .\.. Il;. O. t~iron. 

G l a d u n 

Kapt. Frih. C. E. L . Li ljene ra nt· 

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

Kusteskadern under Il öfningsp!rioden från den 3:dje J uli . 

Enkla fartyg. 

J l 

Il 

~orrköping 

fr. 11 /r; inm. L>j r.. 

I. Nordenfelt. 

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

I1Jiari n lit k.·sL i p. T1'. (iillborg. 

Fa l ken 
fr. 11 /;, ilm1. 1;'/s. 

Kapte n A. O. von Horn. 

Karh;k rvna 1005. K. L . Svenssons IW.r. 

unhilc1 8 t j 

l 
B l i t c r ll a x 

:w/' in m. '"l•· l 2o/u 22 tr, _ fr. in m. fr. ';!0/" in m. 22 Jc;,, 

l 

l 
H. CronsteJt .. Kapton F Il ii.gg. Kap ten s . .T . Dahl . 

}'. o. Y. SjörJvist. 
l 

l 
l 
l 

l 
' 

Sjömätningsfartygen. 

~ v n l n. n. Falke11 

Kapten Frih. C. Gyllenstic rna. Kapten L. E. Arnelins. 

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

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

A l C h l el 

A. G. Brnnnerhiclm. 

G. C. A. Broms. 

--~--~~~----~--~~~--~----·----------------------------------~----~----~~~--~~--~------------~~~----~~~~--~~----~~~~--~--~~--~~~~~~~~--~~------~~----~------------~-ll ______ l:~ll--~'l __ ~i -, v -i- s - i - o - n - e - 11. __ II:n d --i ~- v- i -s - i ~-o - n-=:-_e_- n. ~----~I~I~I--:~c-~d--i v __ i,,-S-~1-0-~l~l-~C-l~l~- - -- l- IY:c_ d-- 1 -- v-~ i -- s- i- o -n - c --- n-· ----1----~'~'~:e ___ ~d-,--1- v __ i 

.. O Cl 1- 1 Kapella l fi i rins l \'i1·ao ~- Orion O l l l'J' t .. \. r rt n. \\ ' fl. s a. l :\Ianligllc ten . T h o r. d c n. Dri-,tigilcren. ClaPs H o rn. as :,!g a. b r .:::an 
1 

l X · fr. "'l; illl ll . ·., , , fr. ;1/ 1 in m. ·h. fr. :!h in m. ~. , ,_ l'r. :1/o in m. r./•. fr. :: ;7 in m. c.~ fr. =~ ,r. in m. ,., ,, 

l 
Högste Be f. 'Konteramiral 

Kommendör P . .T. D::tlilgrcn. Div.·chef 
Iii. -kapten 

, aclj. 
, ' 

Stabg-ing. 
> int. 
' läk. 
Chef 

f.iekoncl 
Officerare 

Kom.-kllpt. ll. G. W. \\"rangel. 
Kapten H. II. K. Ericson. 

' O. E. l.yheek. 
'.\Tarining. T. G. ~yste.Jt. 
31arinint. ' G. :J l. K Htan genherg. 

Kopten D. A. Kra[l. 

~l urinläk l. gr. L. G. R \fil,son. 
Kom.-ka11t .. T. G. Ekelund. 1\:om.·kn.pt.. ~-L T . ., C . . \nkarcrona K on1.-knpt. C. E. l~ltT. 1\om.-kapt. C'. J?. J. Lindst r<.Jm . 
Kapten K. H . .A.. l':n H.o::.;ensYiird. Kt~pten Fri il . L. _\kc rhiclm. IKaptcm Fril1. R. \\r. Lcnhu~e u. Kapten G. 'l'. J\:rnak. 

,. A. R. Fröding. " U. J •. de Champs. • ,. 1 ~. R. von Stodingk. > A. L. IJolnH..'•n. 
, K. ;\or8n. > A. de Brun. , C. K 1\ olmbPrg. tT. P. Hcinin:;. 

Löjtnant tl. H. ~.unrlin. Löjtnant (i. L. Brodin. ILöjtnont J. E. (i. Cnrbson. ' ·· .nant 1\'. ~ I. Ll\beck. 
,. X. L . Akcrb lom. » C. B. Ericsson. l ~- l. \\'i bom. G. ~- H. Krook. 

Und.-löjt. O. H. l<osensvänl. Uml.-löjt. H. K. J[. ll e rtigen a[ Uml.-löjl.. I. A. Cassel. Und.·löjt. N. Kilman. 
Sötlermaiilancl. l 

~ N. J. Arnhrrger. i J. O. Ullt?n. Res.·uud.-Iojt. P. B. Rm1clblom. > T. G. Flygrtre. 
Ree.·und.-löjt. O. D. II. Andersson. U e~ .-nnd.-löjt. A. G. Kilsson. > l!. ,\.L. l.l olm grcn.l Res.·nnd.-Jojl. :X. P. L:nsson. 

:Ylarining. H .. \..kennark. t. f. marining. C~. ('. Jj:bn ri)m. 

l 

Fartygs-i ng. 
, i~~t. c. o. kam.·R1a. K. 
' lok. 

J. T. Lftftman. ~fat:~ul~.~:- 2. gr.' C. R.\\,.. ~ i:Rhj<>r n. 1 ~Iru:~ni~:· ~- gr.' ~- ::\!. n.~-~~~'IL 
)Iallnlak. 2. gt. J. La.ged1olm. 1 _.[annlal~ . ..:... gt. l.\ . ..\:-d,hn. 

)Iarinund.·int. G. TT. Pr:n·itz. 
)Jarinläk. 2. gr. .. \ . n. (3c mmel. 

l i l l 
!Kapten TI. A. Thun1in. Kapt . F. (L E. Bt>rgman. l l K'' '· ' H G;.,>o. 

l 

ll,om.-kapt. J. \'. Lannerstierna. l(om.-k:1.pt. (,, a [ Kli11t. 
KaptenGrefye\' .. \.\l'a clltmeister. Kap len Frih. l-. ( ' . K. Sparre. 

Kapte n n. ,\. Thunlin. Kapten :--.. E . .Fcycbting. KapL. F. n. E. Bcrgn<,ln, Kap!.. E. E. \l' ahlbCJ'I(- 1\apt. A. G. a[ 1\lercke r. Kopt. l'. I l. l lnill't•ldf.l Kapt. A. Il. C:i,iko. 

' II. J. ~[. ' l'ollstc n. • C. F. W. Hihen (K. 0.). Löjlnanl L. Sta•:kell. 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. .\kerm:<rk (K . O.). > C<r:el,.G.G.\\'aehlne>.,ter • N. \Yijkmark. 
' E. .<\. Borns tröm. • K. C. F. a[ Klcrcker. 

Löjlurwt B. G . von Ficanclt. Löjtnant C. J, l\Jalmgren. 

A. Örn1)0rg. 
.T . \Y. Ostennnn. 

:Jiarining. P . \'. PetC'r~on . 
'.\farinund.-int. \\'. Lilja. 
\[arinliik.·stip. Il. H. Jle,·in. 

G D. \Y . l.illic höök. 
F. T. E. Carl""on-Fevrc11.

1 

l
~fllrining. I. .T. Falkmfln. 
\ln.rinnnd.-int. ]3. E. llanscll. 
"'arinbk.-stip. le. A. Almrotll. ~Iarin l äk. -stip. E. f;ilfl·erspa rre. }lari1lläk. -sl ip . • \. L. F1Yandcr. 

\ -.-1.0. F.U. L:.t7ercrantz. L'nd.-1. (~.D. l{. Frend in. 

l 

l 

Kapt. s .T. Dahl. 

s -- l o - n - c - n. 

Stjcrna 
l'r. :1/• i11m. 5/o . 

Meteor 
fr. 3/ : inm. r. r .. 

J " 

Knpl. A. G. Johansson. 

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

stockholmseskadern frå1 den J:a J uli . Enkla fartyg. 

Esk.-chef 
Div.-che[ 
Fl.-ad j . 
~tn.bsint. 

Chef 
Sekoml 

Offleerare 

l:a d v s o n e n. 

John EricsRon 
fr. 1/• inm . -

!Kommendör T. C. A . 1->andström. l 

Kapten R. G. Liepe. 

Skagnl 
!';(" ku~te:::;k. l:a u.+p, 

~l"rinint. 2. gr. ~I. P. A. I.in rlohl. 
Kom.-kapt. S .• \.K. :\att och Dng. Kapten H. o. F. (iyldcn . 
Kapten 11. J. T. Kruuk. 
Lu,i tuaHl G. o. s. l-elden . 
Cnd.-löjt. H. J. ~ande r. 

Löjtnant S. J.iml~tedl. 
Uud.- lö;jt. U. F . A. CO'sel. 

I~'art.ygs·inl. l 

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

I I:n 

l~t~rserk 

fr. 1/. inm.-

v ~- -- s - t - o ~-- n - c -- n. II I: o v s o Il o l!. 

l 
r l l C<:r 85 :\:r 83 l " 81 l 

fr. 1 ,1. in m. fr. 3 /i inm. :; ; ,. fr. :117 imn. "17 . fr. .,;, :~nm. r.J7. fr. 
Sölfvc 

fr. 1 /; inm. -

'I KaptcnA. ll. C. J .Lagercrantz. l Kapt. G. R. Cclsing. l l 

K:r fl 
:l/• in1. ~. l 

(i. 

TY:e d v 

:-~ ... (i!l N:r !i7 
fr. :1/ • inm. ;,/• - fr. c:/, inm . .-.; •. 

Kapt.Gr:eC. A.J'osse. 

o n e n. 

'i\:]' (~?) K' :l' 1)3 
fr. ~ /• inm. "• ;, fr. =

11, inm. r. ·;, 

E u g e n i c. 
fr. 1

/ • inm. -
D r o t t. 

l

,,,,,,,, H. cu. '·"""'"m ,K••'"' R R ""· "'''"" l"''''"' T. A '''~"· "'"· G. R c,,,;,, IL·( c. H..\. Uusta[tiSOn IL t c. o. n afstriim. l L: l n. ll. 1ndblnd. Kapt . r:r:oC.A. l'osse. L:t I l. .1. C'hristcrson. Lii jt. II . O. l':lliot. l .iijt. !".F. Dcldgren.
11
Kapten J. Grafström. ,1\:om.-kn.pt. F. '\ L f'cyron. 

J.;nplen li . . \. ~I. Eneström. 
lnd.-lOJc. J l . Friis. (·-1. Gr:e G. c .. \. 'Ehrcnsyiir<l . lJnd.-1. K c:.lr .. \. yon !'iehoultr.. 

l l 

Kapten Grefve R. Uronstedt . Löjtnant K. G. lljn rncr. 

l
, f~iijtna J:t E. ~- Bergm ark. ' G . A. \\·ester. 
Und.-lojt. :'<'. :'-L C le \ e. l 
Ree.-n nd.·1öjt. F. O. W. Sjöqvist.. 
le . o. knm.-skr. G. S. \ V. Ehlin. l\ 1'. -und.- int.K. G. K ll rtmm:'l.rhArg. 

11 \lar inl tik.·stip. L. O. S. \\' ilmJH1er . ~IarinHik. 2. gr.:'<'. J. Aruold"~on. 

~--------1 

s k ö l u m ö n. SvenRksund D i s a 

Kap t. E.F. Tf ulmgren Kllpt .C.(~.Nor•cliu•. Kaplen fi . A . Palme. 

Kapten A. llägg. R.·n,·l. R. J . Lu ndborg. 
L: t J. fl. SYinhufvu cl . 

-u- r d 

t ill Bt:s!J.· ef. f.örlogaude.l 
Kapt. G. de Brun. 

IRcs.- 1. U. J. Clriksen. 



K .. Br. 1904. - XXIII. 

:Kov. 4. Fastställas Titningar till en 2:a klass torpedbåt m. m. 

,, 

" 
,, 

,, 
11 

En af underofficerskorpraler å styrmans- och skepparestater

na vid flottans ~tation i: Karlskrona gjord ansökan om för

bättrade befordringsutsikter föranleder icke till någon Kungl. 

Maj:tR åtgärd. 
Anji(. leverans af vacumolja för flottans räkning. 

Bifrrlles en af sjökaptenen H. E. Falk gjord ansökan om be· 

fi·ielse från fullgörande af värnplikt. 

Meddelas tillstånd för underbefäl och manskap å undervat

tensbåten Hajen att emottaga ett skänkt penningebelopp. 

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. 

Mästerlotsänkan C. J. Brandt erhåll er ett understöd af 100 

kronor. 
förre kronolotsen E. Ersson erhåller ett d:o å 80 kronor. 

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 besättningen •.tnder försöks

expedition med undervattensbåten Hajen. 

Anvisas 500 kronor till expenser vid inspektörens vid flottans 

öfningar till sjöss expedition. 

Ang. anskaffning af inventarier för bemälde inspektörs äm

betslokaler. 
Ang. lokal fö r marinintendentskolan. 

18. Kaptenen vid Kungl. flottan Ch. L. de Champs får beordras 

afresa till Berlin för att under högst tio dagar därstädes in

hämta under sista årt>t gjorda framsteg inom gnistsignaltek

t!i!ikens område. 
Anvisas 8,500 kronor till anskaffning af eldsläckningsmateriel 

för fortet Kungsholmen. 

Beslutes rörande ersättning till personalen vid fortifikations

staben å Yaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning. 

Anvisas 300 kronor för anordnande af en kurs i elektroteknik 

för en del personal vid torpeddepartementet å Stockholms 

station. 
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18. 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 skepps
gossarne, anordnande af idrottstäBingar m. m . 
Sergeanten vid kustartiller iet E. Ekberg får under tjänstledig
het för sjukdom bibehålla half dagaflöning! dock ej under 
längre tid än fyra månader. 
Beslutes rörande understöd åt i tjänsten skadade f. fortifika
tion 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 kom
mendören P. J. Dahlgren uppehålla chefskapet för marinför
valtningens torpedafdelning. 

22. Antages hofrätts e. o. notarien C. \V. Ridderstad att vara 
ama1mens i kungl. sjöförsvarsdepartementet. 

25. F. reservlöjtnanten L. A. Harms' ansökning om utbekom
mande af handlingar föranleder icke till någon vidare åtgärd. 
Ersättning med 97 kronor 13 öre får utgå till öfverfyringen
jören J . Höjer för mistade tjänstgöringspenningar under full 
görande af fullmäktigskap i flottans pensionskassa. 

" 
Fullmakt för C. O. Smerling att vara auditör i kustartil
leriet. 
Öppet bref på afsked för kaptenen i kustartilleriets reserv J. 
E . Lagerheim. 
Fullmakt för H . B. F. Barnberg att vara lotslöjtnant å Gott
land. 
Fastställes stat för sjökarteverket att tillämpas under år 190& 
m. m. 
Angående kostnad för inredning af pansarbåten Niord för 
kadetter. 
Ang. ytterligare medelsbehof för underhåll af fartyg och bå
tar 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 er
håller för särskildt arbete en gratifikation af 500 kronor. 
Medgifves att i inspektörens af flottans öfningar till sjöss 
expeditionslokal må uppsättas två rikstelefonapparater. 

28. Förordnande för kaptenen vid Kungl. flottan E. W. Peyron 
att under frih. L. Åkerhielms sjökommendering uppehålla 
lärarebefattningen i gymnastik och vapenfäring vid sjökrigs_. 
skolan. 

"" . 
' 
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28. 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. 

Decemb. 2. 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 
öfverlotsen 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 löjtnan
terna J . E. G. Carlsson, friherre E. K. Palmstierna, C. A. G
Braunerhielm, 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. 

8 Beslutes aug. vissa ändringar i reglementet för flottan. 
, D:o aug. ändringar i organisationen af flottans sjömanskår. 
, Afslås gjorJ framställning rörande förhöjd ersättning för an

skaffning af skeppsgossar. 
, Förordnande för K. P. Kullander att från och med år 1905 

tills vidare förestå en lotslöjtnantsbefattning i Mellersta lots
distriktet. 

, Lotslöjtnanten på Gottland erhåller fortfarande en årlig er
sättning af 300 kronor för hans befattning med kustsignal
väsendet. 

, Bifalles gjord framställning rörande anslag för anställande af 
tillfälligt biträde vid Östra lotsdistriktets expedition från och. 
med år 1905. 
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:Decemb. 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 kustartil
leriet. 

16. Aug. kassaförstärkning till marinförvaltningen. 

" 

21. 

" 

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 lifräcldnings
anstalterna 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 arbets
krafterna inom fiottan8 pensionskassa. 
Afslås åtskilliga flaggunderofficerares ansökningar om förpätt· 
rade pensionsförmåner. 
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 lots
styrelsen och lotsverket år 1905. 
Utfärdas föreskrift i anledning af Riksdagens beslut ang. all

männa besparingarna. 

K. Br. 1904. -- XXVII. 

Decemb. 21. Guldmedalj af 5:te storleken med inskrift >för nit och red
lighet 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. vVik
ström 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 kap-

tener 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 un
der 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 Rosen
svärd att tillsvidare under kommendörkaptenen H . G. Lager
crantz beviljad tjänstledighet uppehålla chefskapet för marin

förvaltningens in tendentafdeln.i ng. 
Ställes till marinförvaltningens förfogande det af 1904 års 
riksdag till förstärkning rtf arbetskrafterna inom äm hetsver
ket för år 1905 beviljade extra anslag å 7,500 kronor. 
Bifalles gjord framställning rörande ersättning åt e. o. kam

marskrifvare år 1905. 
Flyttningshjälp får utgå till styckjunkaren A. H edlund och 

sergeanten IV. vVickström. 
Afslås gjord framställning af löjtnanten E. Svensson om flytt

ningshjälp. 
Flyttningshjälp får utgå till löjtnanterna A. Hägg, H. Berg

mark och J. \Vollin. 
Afslås en ntaf marinunderintendenten H. GemmeJ gjord an
sökan om half dagaflöning under tid, då han icke varit in

ställd till tjänstgöring. 
Afslås en af marinläkarna J. Kjellberg, O. F . Hult och G. 
Virgin gjorda ansökningar om traktamente vid verkställd 

kroppsundersökning af marinintendentseleve r. 
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Decemb. 31. Silfverrnedalj af S:e storleken med inskrift »fö r nit och red
lighet 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 Refs
udden 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 sjö
mannen N:o 59 O. J\1. A. J uren och 3:e kl. sjömannen .1\:o 
42 E. V. Lindström. 
Beslutes rörande gratifikationer till underhållstagare af flot
tans gemen~kap, hvilka år 1878 uppnått 70 år. 
Lotsen .F. H . G. Rylander, som lider af spetälska, får upp
föras 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. Bifalles gjo rd framställning om anordnande af telcfonfiiriJin-

,, 

" 

delsc mellan Gåsholma lotsplats och rikstelefonnätet. 
Mariningenjör H. J . Nilsson får beordras afresa t ill Newcastle 
ou 'l'yne för besiktning af propellrar för pausarkryssaren 
l<'ylgia. 

Angående tillsättande af tre lediga extra ingenjörsbefattnin
gar vid maringenjörstaten beslutes att dessa befattningar en
dast skola tillsättas intill innevarande års slut. 
Angående erläggande af fyr- och båkafgift för engelska turist
ångfartyget Argonaut beslutes, att fartyget ell er i dess ställe 
insatt fartyg skall, seelan fyr- och båkafgift en gång för det
samma erlagts uneler år 1905, därefter uneler året vara bc
friadt 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 utgifvancle af en ny upplaga i elektricitets
Jara 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. Pettom
son 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 redovis
ningstiden efter kommendering såsom stabsintendent somma
ren 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 sta
tion i Stockholm. 
Civila biträden få anställas hos beväringsbefälhafvaren vid 
flottans 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 kom
meneleras 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 lotsuppassnin
gen 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 
kommendörkaptener 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 endör 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 

Jan . 
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staten T. G. Knös, J. F. Falkman, II. A kermark och J. Lind
beck. 

27. Afgöras marinintendenten H. Sandahls underdåniga besvär i 
frågn om ersättning för uppbördomannaskap i brödförrådet 
vid flottans station i Stockholm. 

,, 

3. 

Beslutes rörand e ersättning för uppbördsmannaskapet i pro
viantförrådet vid flottan s station i Stockholm m. m. 
Gjorda anmälningar rörand e beklädnadskostnaden för nn<ler
officerskorpraler vid flottans stationer föra.nl eda icke till nå
gon v1dare åtgärd. 
Anvisas 63 kronor 94 öre till svärdsmedaljer m. m. 
1\.fslås gjord framställning angående stabstrumpetarebP-fatt
ningen vid Carlskrona kustartilleriregemente, 
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. 
Anvisas ytterligare 3,000 kronor för utarbetande af liggare 
öfver flottans stridsfartygs militära egenskapor m. m. 
A n visas 644 kronor 10 öre såsom ersattning till kaptenen J . 
A. Edström för utarbetande af en lärobok i vapenlära för 
kustartilleriets korprals- och nnd erbefälsskolor. 
Underofficerskorpralen vid l:a eldarekompaniet n:o U38 Sö
rensson erhåller guldmedalj af femte storleken med in skrift 
»för berömliga gärningar> med anledning af att han räddat 
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 kust
artilleriets korprals- oeh underofficersskolor. 
Anvisas 9,000 kronor till förändringar i fyrbe lysningen i norra 
farl eden till Stockholm mellan Botvesskärs oeh Stabo udd os 
fyrar . 
Gjord framställning om öfverflyttning till sjökrigshög;;kolan 
:tf undervisningskursen för vinnande af kompetens till före
ståmlarebefattning vid navigationsskola föranleder icke till 
någon Kungl. maj:ts vidare åtgärd. 
Båtsmansänkan A. K. Giors får uppb~ira ett hennes tnan till
erkiindt nådegåfvebelopp. 

10. Öfversten m. m. K. Virgin erhåller ersättning med 4UJ kro
nor för bibehållande af förhyrd bostad vid förflyttning från 
Carlskrona. 
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~fslås. gjoru framställning rörande uppförande af ny kyrka 

fo r am n alltetsförsam lingen i Carlskrona. 

Förste läkaren vid fl ottans station i Stockholm får riks tele

fon i sitt mottagningsrum i kasern III. 

Fnllmakt för K . .E. F. Helander att vara kapten vid Kungl. 
flottan. 

J~e~olnt i on å lön för kapte nerna G·. U n ger och H. C. F. af 
Klm·cker. 

Utfäruas beredskapsbestämmelser för gnistsignalstationer i 
land . 

<\fslås . gjo~·d hems tällan att till innevarande års riksdag göra 

framstallmng om beviljande af anslag till en anura under
vattensbåt. 

Ersättning mecl 100 kronor får utgå till lotsen vid Lands

orts lotc<p lats B. A. C. Sjöblom för en centerbordsbåt, som 

gått fö rl orau vid mästerlotsen vid nämnua lotsplats K . B. A. 
Obergs Eöru l.vckande. 

!<::dra skeppsgossen vid flottan ;; ::-; tation i Stockholm n:r 17 

O. G. A. Andorsson får meddelas sö kt afsked. 

Expedi"tionsclwfon C. F. IV. Ilederstiorna erhål ler t.jänstl euig

het fran och med elen 11 februari intill månadens slut för 

l~eredande af särskilJt ärende och förordnas kanslirådet grefve 

J• · Wrau gel att under tiden uppehålla ex peditionschefsäntbe
tet i sjöförsvarsd epartementet 

\' ederbörande stationsbefäl hafvare förordnas att förrätta å rets 

generalmönstringar med sjömans- och skeppsgossekårerna. 

Besiktnin gsinstrument med anledning af år 1904 förrätta<! 

generalbesiktning å en del af flottans fartyg m. m. i Stock

lt olm föranleuft icke till någon Kungl. maj:ts åtgärd. 

~•' l yttnings hjä!p med 111 kronor 80 öre får ntgå till styck

J_unkaren vi d kustartilleriet S. H edborg för flyttning från 

Alfsborgs kustartilleridetachement till Carl skrona. 

Gjord anmiilan rörande kostnaderna för underofficerskorpra

lers vid Vaxl10lms kustartilleriregetnente beklädnad föranleda 

icke till ni'tgon Kun gl. maj:ts vidare åtgärd. 

Bifalles gjord framstä llning rörande fttwändn ingen af ansla

got 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, länmad säkerhet fö r förskott fö r leverans af jagaren 
:i\Jagne. 

}larinlitteratnrföreningen e rhåller ett und erstöd för å r 1 ~105 
af 800 kronor. 

.Afskecl får meddelas 2:a kl ass sjömannen vid ö:e mat ros 

kompaniet n:r 200 A. G. Pettersson. 

Febr. 24. 

Mars 3. 

" 
,, 

" 

" 

" " 

" 
10. 

, 
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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 lleriet 

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 t ill Yaxholm. 

D:o får utgå till löjtnanten vid d:o grefve Arvid Fre

drik Posse med 150 kronor för flyttning från Älfsborgs kust

artilleridetachement till Carlskrona. 

Förordnas att den uti nådiga brefvet den 25 oktober 1889 

meddelade föresk ri ft att de officerare vid kungl. flottan, som 

kommenderades att genomgå den i samma nådiga bref om

förmälta kurs vid tekniska högskolan, skulle äga att undfå 

ersättning för därför oundgängligen erforderliga läroböcker 

samt skrif- och ritmaterialier, icke vidare skall äga tillämp

ning. 
Majoren vid knstartilleriet O. Sylvan får beordra~ att afresa 

till Tyskland för besikning och profning af kabel , beställd 

ho:s Felten & Guilleaume, Carlswerk Actiengesellschaft, Thli.'tl 

heim am Rhein. 
Löjtnanten vid Kungl. flottan G. O. S. Udden erhåller ersätt

ning för erlagd terminsafgift m. m. vie! tekniska högskolan 

uneler sistförfl utna hösttermin. 

Lotsänkorna K. Öhman och P. K. Berntsson erhålla under

stöd, den förra med 150 kronor och den senare med 100 

kronor. 
Förordnas generalmönsterläkare och generalmönsterkommis

sarier vid generalmönstringen 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 rikstelefonförbindelse 

till befälhafvancle amiralens i Carlskrona adjutanter lämnas 

utan bifall. 
Beslutes rörande kostnaden för kanonbåten Bienclas expedi

tion år 1903. 
Beslutes om ökning af beklädnaden för vissa beväringsmälL 

Angående dagaftön ing till viss på sjömätningsfartygen kom 

menderad personal af flottan. 

Ett extra biträde får anställas å Carlskrona stations räken 

skapskontor mot en aflöning af 3 kronor för dag . 
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,, 
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10. Ett belopp af 300 kronor ställes till chefens för beväringsaf
delningen fö rfogande att användas till inköp af idrottsred
skap samt pris vid blifvande täflingar. 
Anvisas 500 kronor för inköp m. m . af böcker och för an
ordnande af idrottstäflingar för skeppsgossekåren . 
Kamreraren vid flottans pen~ionskassa bevi lj as ledighet intill 
årets slut för fullgörand e af Säi"Skilclt uppdrag. 
Löjtnanten vid kustartill eriet E. Lindberg erh :"tller i f-lyttnings
hjälp 25 kronor 70 öre för flyttning från Carlskrona till f:ltock
holm. 

17. Fullmakter för l\1 . W. von H eideman, E. F. Törnros, J. C. 

,, 

17. 

" 

Holmgren, K . T. J"arsso!1 och 8. J . Isberg, att vara reserv
löjtnanter i tlotta11. 
Fullmakt för K. F . Lundström att vara marinintendent af 
2:a graden. 
Resolu tion fö r kommendören O. LjunglfVist fttt tills vidare, 
så lä nge han innehar förordnande såsom ledftmot i krigsbof
rätten, kvarstå i flottans reser v. 
Kaptenen vid Kungl. flottan C. O. Linelsström e rhåller guld
medalj af femte sto rl eken med inskrift >fö r be .·ömliga gär
ningar> för det han räddat en boyäringsman från att drunkna. 
Öppet bref på afsk ed för rektom vid skeppsgosseskolan G. 
A. Gärdstam. 
Bifalles gjord f ramställning angående befordran till korpral 
vid kustartilleriet oaktadt föreskrifna kompeten svillkor ej upp
fyllts. 
Bifa lles gjonl framställning rörande arfvoden till i marinför
valtningen tjänstgörande underofficerare. 
Beslutes rörande ändring af lotsledsförteckningen för Ahns 
lotsplats, att tillämpas från och m ed d en l nästkommande 
maj. 
Afs lås en af lotsstyrelsen gjord framställning rörande lots
pliktighet för fa rtyg, som, utan att passera öppen sjö, an
kommfl från eller a fgå till Norge eller Finland. 
Ersättning med 400 kronor får utgå till t. f. befälhafvaren 
å lotsfartyget Vega för utbetald .godtgörelse med anledning 
af fm-tygets kolli sion med norska ånfartyget Thyra. 
Flyttningshjälp med 117 kronor 85 öre får utgå till kaptenen 
vid kustartilleriet, friherre F. E. von Otter. 
Kungl. maj :t finner ej skäl göra ändring i marinförvaltnin
gens beslut rörande navigationsskolelämren Chr. Engströms 
full görande af sina tjänsteåligganden. 
Framlidne lotsfördelningschefen O. Westerdahl s dotter H. C. 
W esterdahl erhå ller ett unelerstöd af 200 kronor. 

. _-,. 

:1\Iars 17. 

" 
,, 

" 
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Förre fo rtifikfltionsarbetaren Olof Andersson erhå ll er för olycks
fall und e r arbete dels sjuk hjälp med 33 kronor dels ock Pil 
lifränta af 75 kronor om å ret. 
:\Iarinför valtningen bem~· nrligas at t till kapten en vid kungl. 
tlottan O. Lybeck ntbe tala 910 kronor 14 öre för om kostna
der för ut rustning och utarbetande af rapport i anl edning af 
hans resa till Ostasi en. 
Beslutes rörande vissa å tgärd er i fråga om uppsättande cch 
fö rl äggn in g af Fårösanels ku star tilleridetflch ement. 
Gjord framställning om disposition af lön erna å nya under
ofticers beställninga r inom minörstilten lämnas utan bifa ll. 
Bifall es gjord f ramställning om öfver fi~r ttande af v issa kanon
båten Svensksund tillclelacle inventarier 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 skeppsgossekåren och dess verkRamhet. 
Gjord framställ ning rörande beräkning af tjänsteår för rek
torn vid skeppsgosseskolan fö ranl eder icke till någon vietare 
åtgärd . 
En af kom mendörkapten H. af Sill en gjord a1~sökning om 
ersättning för liikarevård lämnas utan bifall. 
För verkställd utred nin g i frågft om förflyttning af tlottans 
station i Stockh olm erhåller arkitekten P. Hallman 1,400 
kronor. 
Öfve rlotsänkan S. Råberg e rh åller ett unelerstöd af 100 kro
nor. 

Kaptens värdighet t illd elas mflrinläkarne af andra graden K. 
A. Wids trand , O. T. Hnlt, F. V. Asklin och J. Torgersruud. 
Beslutes att redovisnin g flf u tgifterna till kustsignRlväSendet 
skall åligga rnftrinförvaltningen . 
.-\nvisas 450 kronor t ill inköp af vissa inventarier för marin
inten4entsskolan i Stoddwlm. 
Afslås gjord fmmställnin g röran de u tvidgning af t elefonnätet 
v id fl ottans station i Stockh ol m . 
Besl utes rörande anv isning af medel till nyanskaffningar oeh 
tillfälliga behof för lotsverket. 
Löj t nanterna vid flottan G. O. S. Udden och S. Lindsted t e r
håll er respektive 110 och 170 kronor för erlagda term insaf
gifter under kommendering vid tekniska högskol an, Udden 
för innevm·and e års vår termin och Liuclsteclt för hela nu på· 
gående läså r . 
Afslås gjorda besvär ifråga om tillsättande af öfverlotsbefatt
ningen vid Stockholms lotspla ts . 
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Mars 31. Anvisas 2,400 kronor f rån invalidhusfonden till personer, 
som tillhört flottans militära kårer. 

April 3. l<'örordnas kaptenen C. H. ~tkerma rk att examinera i torped
lära vid officersexamen nästkommande maj månad med å kor· 
vetten Freja kommenderade kadettunderofficerare. 

" 

7. 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
~erv. 

10. 

Förordnande för C. C. A. Fallrmius att uppehålla chefsskapet 
för marinförvaltningens torpedafdelning under de tider ordi
narie och t. f. afdelningscbefen till följd af kommenderingar 
äro förhindrade att uppehålla nämnda chefRskap. 
Fastställas reglementariska bestämmelser rörande Älfsborgs 
fästning samt Fårösunds och Hörningsholms kustpositioner. 
Instrument rörande 1904 förrättad generalbesiktning å en del 
flottans fartyg föranleder ej till vidare åtgärd . 
Kostnaderna för reparationsarbeten till följd af stormskador 
inom Carl~krona fästning, uppgående till 20,238 kronor få 
bestridrts rtf femte hufvudtitelns allmänna besparingar. 
Anvisas 250 kronor Sl\som understöd åt två lärare vid skepps
gosseskolan för genomgående rtf en knrs vid Nääs slöjdlära
reseminarium. 
Bifalles gjord framställning rörande anskaffning af en fyr
apparat för Hanö fyr m. m. 
Angående bestämmelser rörande blifvande behållen årsin
komst af en bataljonspredikantstjänst i Carlskrona. 
En af änkefru K. Heyman gjord ansökning i fråga om skarp
skjutning från Oscar-Fredriksborg m. m. föranleder ej till 
annan åtgärd än hvad kungl. maj:t vill i kommandoväg för
ordna. 
Medgifves tillstånd för C. J. E. Amen att afiägga styrmans
examen. 
Pension får utgå till f. båtsmannen n:r 12~ N. J. Nil ~son 
Brolin. 
Afslås en af lotsåldermanssonen A. Larsson gjord ansökning 
om gratial. 
1Uslås en af f. båtsmannen n:r 173 C. Carlsson Sax gjord 
ansökan om pension. 
Förordnas mariningenjören J. F. Falkman att från och med 
den l maj 1905 vara lärare i skeppsbyggeri och ångmaskin-
lära i sjökrigsskolan . 

April 10. 

UL 

,, 

18. 

21. 

26. 
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,, 

" 

K. Br. 1905. - IX. 

Förordnas ci \·ile censorer för klassexamina vid sjökrigssko
lan den 25, 26 och :!8 april. 
Kaptenen friherre L . .c\kerhielm beviljrts entledigande från 
befattningen såsom lärare i gymnastik och vnpenföring vid 
sjök ri gsskolan. 
Faststalles spisordning för fr iska under tjänstgöring i land. 
Beslutes angående nybyggnader å Laboratoricholme n invid 
Carlskrona. 
Bifal les gjord fr:unställning angående ersättning med tillhopa 
liG9 kronor för förlorade klädespersedlar vid eldsvåda å La
boratorieholmeit. 
Bifalles af marintörvaltningen gjord framställning om befri
else från aflämnancle af uppgift om inkomster och utgifter 
v ill flottans stationer. 
En maskinistunderoffieer får beordras afresa ti ll Havre för 
att öfvervakrt insättningen af maskineriet i l: a klass torped
båten .Plejad m. m. 
A n visas 35 kronor till ersättuing åt sjökrigsskolans betjänte 
för tillökning i göromål. 
rUslås kaptenemu G. R. Celsings oeh E. Häggs underdåniga 
besvär i fråga om utbekommand e af half dagaflöning. 
Afslås mariniäkares tipendiaten C. G. Boströms underdåniga 
besvär angående rätt till mäs~pänningar. 
1\Ieclclelas tillstånd för reservunderlöjtnanten C. E. J. Ericson 
att uppskjuta repetitionsöfning. 
~1eddelas tillstånd för kadettunderofficerarna n:r 92 Manner
stråle och n:r 93 Lilliesköld att aflägga sjöofficersexamen. 
Lektorn vid sjökrigssko lan J. ]\Hiller erhåller tjänstledighet 
pi't grund af sjukdom under läsåret 1905-1906 beträffande 
und ervisningsskyldigheten i skolans 2:a oeh 3:e klasser. 
Utfärdas bestämmelser rörande besättning m. m. å hyclro
grafisk·biologiska kommissionens fartyg 1:-lkagerack. 
Angåemle 1904 års anslag till undervisningsanstrtlter för sjö
fart. 
Bifalles en af kaptenen vid kungl. flottan A. Odelberg gjord 
ansökning om högre dietpäuningar under expedition med 
verkstadsfartyget Blcnda. 
Bifalles en rtf stationsbefälhafvaren i Carlskrona gjord fram
ställning angående extra uppfordring af båtsmän. 
Bifall es gjord framställning 0111 förde lnin g af sjökrigsskolans 
4:e "Ch ö:e klasser på parallellklasser. 
.Fullmakt för B. B. B. de l\'Iare att vara auditör vid flottans 
station i Carlskrona. 
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April 26. Förordnand e fö r F. R E. Thörn och C. T. Herlin att vara 
extra ingen jöre r vid 1nariningenjörsstaten. 

Maj 

Beslutes rörand e bostälislägen hetcr fö r fredsbesättning å El le
nabben. 

F öreskrifves att öl skall utgå ur ~· pisordnin gen för skepps
gossar. 

Besl utes angåend e utsiLndande af en officer och en torpedin
genjör till Fium e för besiktning af torped er. 

Beslutes angåend e kostliftd en för förhyrande af maskinist å 
ångsluparna vid Yaxh olmR och Oscar Fredrik;;borgs fästning. 
AL!ås regements in tenden E. O. N. Törnebladb s och mrtrinin 
tendenten A. Fogelbergs undenlåniu-a besvär i fråo-a om dao-
atlöning till en del officerare åren ~900 och 1901." " 

, Bifa lles gjord framställning rörande öfverbetalning å en del 
anslag under fe mte hn(vudtiteln. 

29. Majoren T. A. F.kdahl bev iljas entledigande från befattnin 
gen såsom biträuande lä rare i matemrttik vid sjökrigsskola•l. 
Kaptenen C. F. Hiben erhål ler befrielse från tllldervisnings
skyldighet i t r igonometri i sjökrigsskolans il:e och 4:e klas
ser under läså ret 1905- HJ06 och förordnas J. B. Majström 
till vikarie. 

5. I•'ullmakt för T. Gustafsson Fl ygare att vara underlöjtnant 

" 

" 

" 

vid kungl. flottan. 

D:o för N. J. Arnberger o~h J . O. Ullen att vara underlöjt
nanter vid Kungl. fl ottrtn . 

D:o för K. F. F. JUann e rstråle och K . A. l\1 . Lilli esköl d att 
vara underlöjtnanter i kungl. flottans reserv. 
Anvisas 10,000 kronor för anskaffning af en 
vagn för s trål ka staret rängen vid Vaxholms och 
driksborgs fästning. 

belysn ings
Oscar--Fre-

Anvisas 5,965 kronor för anskaf!'ande af en desinfektionsngn 
å Laboratorieholmen. 

Afslås gjord f ramställnin g om anställande af en ingenjör å 
Vaxholms och Oscar- Fredriksborgs fästning. 

Bifalles gjord framställning om förhyrande af pe rsonal för 
kustartilleriet. 

Det antal ynglingar, som å r 1905 må intagas i sjökrigsskolans 
l:a klass bestämmes ti ll 30. 

Gjord anmälan angående kostnaden för underofficerskorpra
lers vid Carlskrona kustartilleriregemente bekl äd nad föranle
der icke till vidare åtgärd . 

Viss ersättning får utgå t ill fyrpersonalen vid Falsterbo fyr
plats för åtskilliga genom s torm lidna förluster . 

l\ l aj 5. 

" 

12. 

19. 

" 
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Anvi sas 700 kronor för förvärfvan rle af tomtplats fö r Berg· 

uddens fyr. 
l\l edclelas tillstånd för läraren i fys ik \-id sjökrigsskolan att 
embarkera å p ansarbåten Dristigbeten för att studera elektri 
ci tetens anvämlning. 
Afsl ås en af afskeclade lotsen 1\l. Sjölamler gjord ansökni ng 
att varda åte rinsatt 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 be
v iljad tjcLnstlecl ighet bestrida dennes undervisningsskyldi ghet 
i skolans 2:a oeh 3:e k lasser. 
Fullmakt fö r E. T. Lind gre n att vara marinintendent af 2:a 
grad en i flottan. 
Generallotsdirektören D. U. \\' . Linde r och f. el . öfverclirek
tören G. W. Svensson erhål la GOO kronor hvardera såsom er
sättning för verk ställd utredning i fråga om förflyttning af 
fl ottan s station i Stock lwlm. 
Beslutes rörande fö rm å nor und er sjökomm enderin g t ill marin
i ntend entsaspiran ter . 
Afslås gjord framställnin g angående aiiöning till e. o. kam· 
mflr~kri fvaren A. Bergström.· 
Sjökadetten n:r 132 Nerm an erhå ll er tillstånd att komplottera 
i vi st:~a än1nen. 

D:o n:r 41 Hosen e rhålle r d:o att aflägga komplettcriEgsexa
me n i maskinskötseL 
Fyrbiträdesänkan 1\Iaria Christensson e rhåll er ett understöd 
af 100 kronor. 
Förre roc! Jarne vid Sandhammarens lifräddningsstation O. 
:\Iå rte nsso n och P. l\Jånsson erh ålla nådogåfvar med 100 kro· 
nor hvardera. 
Sergeanten vid kustartilleri et K \V. :\få rdh erhåll er flyttnings
hjälp med 90 kronor fö r flyttning från Carlskrona till Vax

holm. 
Be rättelse öfver generalmönstring med manskap till hörand e 
flottans station i Stockholm föranlede r icke t ill någon kungl. 
maj:ts åtgärd. 
En maskinistundm-officer får beordras afresa· till London för 
att öfyervaka insättningen a.f maskine riet i jagaren lllagne. 
Unel erlöjtnanten vid kun gl. flottan X. :\1. Cleve erhålle r guld
medalj af 5.-te storleken med inskri ft , fö r berömliga gärnin

gar», fö r räddning af en sjöman från att drunkna. 
Hesolu t ion för E. A. Smith å entl ed i gm~de att vara ch ef för 
lotsafdelningen i lotsstyrelsen. 
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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 
m. m. 

,, En minkabelbåt får ställas till elisposition af lotsstyrelsen 
mot vissa villkor. 

En af und erofficerskorpraler vid 6:e matros· ocb 2:a ekonomi· 

kompanierna 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. · " 

23. Lektorn vid sjök rigsskolan H. R. Huldt erhåller på grund af 

sjukdom tjänstledigh et und er instundande läsår. 

25. l<'ömrclnas en kommitte för utredning angående erforderliga 

förbättringar 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 skrona gre· 
nacljärregementes stabBöfn ingar. 

\'issa arfvoden för innevarande å r utgå till följande vid kust· 

artilleriet anstä ll da personer, nämligen: styckjunkaren C. H. 

Bergström, underofficerskorpra len öfver stat n:r 24 C. A. An· 

dersson och sergeanten Axel Hansson. 

Beslutes rörande godtgörelse för uppehållande af Jektorsbe· 

fattningen i historia och greografi jämte statskunskap vid 
1<jökrigsskola'1. 

. , Förordnas marinöfverläkaren 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 honom tillkommande semester af en månad, 
under ytterligare 3 rnånader. 

Anvisas 250 kronor för förvärfvancl e åt lotsverket af ett tomt· 

område för fyrbyggn aden å ön Tjärfven. 

29. Förordnas fil. doktorn C. i\!. W ejle att bestrida lektorsbefatt· 

ningen i historia och geografi jämte statskunskap vid sjö· 

krigsskolan uneler lektor H. R. .1:-lulclt beviljad tjänstledighet 
för nästkommande läsår. 

Juni 2. Ett danskt örlogsfartyg får besö ka Stockholm. 

A ngående regleringen af utgifterna under riksstatens femte 
hufvudti te l för år 190(1. 

Juni 2. 

,, 

3. 

8. 

9. 
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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 erhåller 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 medel. 

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 Carlskrona. 

Ersättning får utgå till daglönaren n:r 102 Lagerlöf för ett 

vid eldsvåda förloradt pänningebelopp af 40 kronor. 

Kommendörkaptenen C. C. Engström erhaller 400 kronor så

som 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 måuaden. 

Kommendören m. m. G. Dyrssen förordnas att med bibehål· 

]ande af sin befattning såsom chef för sjökrigsskolan för· 

valta varfsc:hefsäm betet vid flottans station i Stockbolm från 

och mer] den 15 juni till slutet af nästkommande september 

månad innevarande år. 
Anvisas 132 kronor 84 öre för läkarevårcl åt sjökadetten n:r 

18 Kock. 
Afslås gjord framställning rörande anvi sning af m edel till an· 

skaffande af nya dävertar m. m. å korvetten 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 sakkunnige för att utarbeta nya förslag 

till föreskrifter för mariningenjörkåren och dess reserv m. m. 

AfgöreR semesterföreleJningen för innevarande år inom sjö· 

f ö rsva rsd epartem en te t . 
Lotsstyrelsen erhåller tillstånd till inköp från artilleriets för· 

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 vakanserna bland 

kustartilleriets personal. 
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Tyska skolskeppet Gross herzogin Elisabeth befrias från er
läggande af fy r- och båkafgifter samt lotspänningar under 
besök i Sverige under juni 1905. 

Kaptenen viJ kungl. flottan l. Nordenfelt erhåll er ontledi
gancle från befattningen såsom lärare i vapenlära vid sjö
krig8skolan. 

Resolution på afsked för marinläkaren af 1:a graden vid ma
rinläkarkåren 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 årlig hyra af 1,100 kronor. 

Anvisas medel för torpedinskjutningsexpedition till Bran
dalssund . 

.1\ledgifves fö rhyrande af ångslup med besättning för Vax
holms Osear- Fredriksborgs fästnino-

Beslutes röran de en del å Yaxholms,~ch Oscar-FredriksborO's 
fästning befintlig artillerimateriels öfverlämnande från landt
till sjöförsvaret. 

Pension får utgå till f. båtsmannen n:r '76 Ola Abrahamson 
Rundqvist. 

Upphäfves kungl. brefvet den 22 april 1904 angående till 
träde för norska örlogsfartyg till svenska krigshamnar. 
Beslutes rörande torpedbåten Plejads besiktning ocl1 öfver
förancle till Oarlskrona m. m. 

Gjord framställning rörande torpedsprängning vid torpedsko
l: 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.ttans
stab. 

D:o för G. Dyrssen att från och med oktober 1905 vara cl:o
för 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. 
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Fullmakt för O. G. A. V. FJach att vara kommendörkapten 
af 1:a graden vid 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. 
sakkunniges för afgifvande af förslag till omorganisation af 
mariningenjörkåren arbeten ajourneras från och med 22 juni 
-15 augusti. 
Förordnande för L. O. Levertin att vara advokatfiskal vid 
flottans station i Oarlskrona. 
Afslås gjord framställning rörande hyttinredning å verkstaels
fartyget 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. 
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 minafdel
ning. 
Fullmakt för P. B. Rundblom att vara reservlöjtnant i flottan. 
Förra biträdet vid flottans sjukhus i Oarlskrona J. K. Lind
blad 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. 
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30. Beslutes rörande användande af behållningarna å vissa an
slag under femte hufvudtiteln år 1904 m . m. 

En af L. E. Magnusson gjord underdånig ansökan om ersätt
ning 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 flot
tans 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 dag
lönare 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 telefonmate
riel 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 tjänstle
dighet för sjukdom bibehålla sina aflöningsförmåner. 
Afslås sjökaptenen K. L. Renterskiölds ansökning om anställ
ning 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. 
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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 bibehål
lande af sin befattning såsom chef för mindepartementet 
v icl · Stockholms station från och mecl den l augusti till 
och 1necl den 30 septm'nber innevarande år bestrida chef
skapet' för marinförvaltningens minafdelning. 
Lokal för kustartilleriets chefsexpedition 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 kro
nor 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 sjökrigshög
skolan. 
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 ut
rymme för vissa expeditionslokaler vid flottans station i 
Stockholm . 
Anvisas 12,600 kronor för fullbordande af bevakningsbåten 
Carl Edholm. 
Beslutes rörande ersättning till unelerlöjtnanten vid kust
artilleriet, friherre C. O. von Rosen unclLr anställning i ut
ländsk krigs tjänst. 
Anmodas generallotsdirektören D. U. Y. Linder, f. el. öf
verclirektören G. III/. Svensson och arkitekten J. L. Peter
son 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. 
Två ingenjörer vid mariningenjörstaten få utsändas till 
England för besiktning af jagaren Magne. 
l:sta klass s jömannen vid l:a eldarekompaniet n:r 101 J O

hansson erhåller silivermedalj af 8:e storleken med in
skrift >>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. 
Fullmakt för statsrådet m. m. S. A. A. Lindman att vara 
kommendör i flottan. 

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. 

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 SJO

man få under tj änstledighet för sjukdom bibehålla sina af
löningsförmåner. 
Fyringenjörsänkan Ida Sandeli erhåller ett unelerstöd af 
300 kronor. 
Beslutes rörande fördelning af en del extra ordinarie an
slag under riksstatens femte hufvudtitel för år 1906. 
Fyrvaktaränkan K. W. J o hans son erhåller ett understöd 
af 100 kronor. 
Angående bestämmelser i fråga om utnämning af under
löjtnanter vid kungl. flottan. 
Fullmakter för 26 kadettunderofficerare vid sjökrigsskolan 
att vara unelerlöjtnanter vid kungl. flottan. 
Öppet bref på afsked för unelerlöjtnanten vid kustartille
riet A. R. Nydahl med tillstånd att såsom lönlös i kust
artilleriet kvarstå. 
Beslutes rörande uppförande af en officersbyggnad för 
Fårösunds kustartillericletachement. 
Till besättningen å undervattensbåten Hajen under de för
söksexpeditioner, 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 marinlä
karen af 1:a graden C. J. A. K jellberg att deltaga i kropps
undersökning å inträdessökande vid sjökrigsskolan. 
Förordnas löjtnanten i flottan K. P. Kullander att från och 
med den l oktober 1905, under lotslöjtnanten K. J. H. Cur
mans förordnande såsom chef för lo'tsbyrån, vara lotslöjt
nant i mellersta lotsdistriktet. 
Gjord framställning om anvisande af 3,000 kronor till be
stridande af utgifter för öfning af vämpliktige ingenjörs
biträden 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 maski
nister för Carlskrona kustartillerir8gemente. 
En af kaptenen H. H. K. Ericson gjord ansökan tillledig
förklarade befattningen såsom biträdande lärare i matema
·tik vid sjökrigsskolan får, ehuru för sent inkommen, upp
tagas till pröfning i vederbörlig ordning. 
Marinläkaren E. Ekelöf får för tjänstgöring såsom läkare 
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25. 

vid O. Nordenskiölds sydpolsexpedition åtnjuta rätt till 

tjänstårsberäkning såsom läkare i marinläkarkåren. 

Bifalles gjord ansökning af afskedade 3:e· klass sjömannen 

n:r 225 J ansson om anställning vid flottans verkstäder. 

Förordnande för kaptenen E. A. Bernstr öm af4 tentera och 

examinera vid kompletteringsexamen m ed två kadettun
deroffi cerare. 

26. 

" 

31. 

D:o för kaptenen H. H. K. Ericson att från och med den 

l nästkommande september vara biträdande läntre i ma
tematik vid · sjökrigsskolan. 

Förordnas censor er att öfvervara inträdesexamen till sJö
krigsskolan. 

6. F ullmakter för G. A. Hafström och. Th. A:son Johnson att 
vara underlöjtnanter vid kungl. flottan. 
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11. 

Fullmakt för A. R. Johansson att vara underlöjtnant i 
flottans reserv. 

Fastställas bestämmelser rörande värnpliktiges anställande 
såsom 2:e klass sjömän, matroser. 

Anvisas högst 4,968 kronor 85 öre till iordningställande 
af den s. k stenkasernen å Nya Älfsborg. -

Beslutes rörande godtgörande af .förskjutna kostnader för 

samöfningar mellan Carlskrona kustartilleriregemente och 
Carlsln·ona grenad j änegem en te. 

~farinförvaltningen erhåller uppdrag att bestämma lämp

hgt försälJningspris å läroboken »undervisning för man
skapet 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 före 

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 aflöningsförmåner. "' 

Bifalles gjord framställning angående lUlelersökning af vissa. 

nätkonstruktioner i och för gnisttelegrafering. 

A~slås gjord framställning om statsbidrag till anläggande 
af en torrdocka vid Figeholm. 

Unelerstöd får utgå med 150 kronor till fyrvaktaränkan G. 

Höglancler, samt med 100 kronor till en hvar af lotsför

mansänkan M. Lundberg och mästerlotsänkorna M. Pet
tersson och E. Sandell. 

En ritare får beordras till biträde vid. torpedbesiktning i 
Fiume. 
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Förordnande för H. Carlsteclt att till u tgången af . septem

ber månad 190ti uppehålla ch efskapet för marinförvaltnin

gens min af delning. 
Meddelas tillstånd för för eståndaren för nautisk-meteoro

logiska byrån att b esöka i Österrike befintliga anstalter 

för pröfning af nautisk;1 i11strument. 

Marinförvaltningen bemyndigas <.ttt afsluta kontt·akt med 

Kockums mekaniska verkstads-aktiebolag om leverans af 

en jagare och med Bergsunds m ekaniska verkstads aktie

bola.,. om leveran s af två 2:a klass torpedbåtar. 

Besl~tes rörande medel för ~flönancle af extra lärare vid 

navigationsskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö 

n1. lU. 

Förordnande för J. M. Falk att vara sekreterare vid flot

tans pensionskassa. 
Bifalles gjord framställning om anordnande af telefonled

ning till lotskaptensexpeditionen i Gäfle. 

Daglönarne M. Hansson och M. Mårtenssön erhålla silf

vm·meclalj af 8:cle ~torleken »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·icletachement. 

Bifalles gjord framställning om ticlen för karlskrifven 

skeppsgosses öfvergång till sjömanskåren. 

Afslås N . N. Peterssons och J . Peterssons i Borstahusen 

underdåniga besvär öfver generaltullstyrelsens 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 und

gått 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 gjord ansökan att anta

gas till marinintendentselev utan hinder af för ringa bröst

vidd. 
Bifalles en af R. H . Berg gjord cl:o cl;o. 

Beslutes rörande utgiftp r· från anslaget »till diverse behof». 

Fastställas bestämmelser för berilkning af tjänstgöring för 

värnpliktig, som antage till 3:e klass sjöman, 

Meddelas tillstånd fö.r underofficerskorpralen vicl 2:a mi

nörkompaniet n:r 65 Pettersson . att räkna kommendering 

å handminefartyget Gunhilcl såsom tjänstgöring vid mine

ringsöfning å minposition. 
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En underofficerskorpral får bibehålla sina aflöningsförmå
ner under tjänstledighet för sjukdom. 
Beslutes rörande vaktmästaren vid sjöförsvarsdepartemen
tets kommandoexpedition J. F. Petterssons pensionsrätt. 
Ersättning får utga för förstörd fiskredskap med 100 kro
nor till fiskaren S. Nilsson och med 20 kronor till fiskaren 
P. O. Johansson, båda från Ekö i Blekinge län. 
Förordnande för kaptenen E. W. Peyron, kommendörkap
tenen C. C. Engström, t. f. ingenjören E. Smitt och kap
tenen C. H. Åkermark att uppehålla vissa lärarebefattnin
gar vid sjökrigsskolan. 
Öppet bref pa afsked med pension för öfversten i kust
artilleriet, öfverstelöjtnanten vid kustartilleriet m. m. H. 
Carlstedt. 
Fullmakt för V. C. L. Hrnffner att vara öfverstelöjtnant 
vid kustartilleriet. 
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. Holmström att vara löjtnant vid d:o. 
Resolution å lön för kaptenen vid kustartilleriet K. H. 
Elfwing. 
Föroi·dnande för kommendörkaptenen J. A. H elin att från 
och med den l nästkommande oktober tills vidare under 
kommendörkaptenen N . E. Ancl~ers sjökommendering uppe
hålla chefskapet för marinförvaltningens minafdelning. 
Fullmakt för G. S. W. Ehlin och K. J. F. Låftman att 
vara marin,underintendenter vid flottans marinintenden
turkår. 
Anvisas 13,600 kronor för åstadkommande af ökadt ut
rymme för torpeder vid flottans station i Stockholm. 
Kaptenen K. \V ester får beordras afresa till Essen för att 
verkställa besiktning af därstädes beställda basperkus
sionsrör. 
Afslås gjord framställning om afskjutning och sprängning 
af 2 st. 38 cm. torpeder och l st. 45 cm. torped m. m. 
T. f. öfverlotsen vid Fmusunds lotsplats T. ViT allentin får 
konstitueras till öfverlots oaktadt han icke äger normalt 
färgsinne. 
Afslås gjord ansökning af marinunderintendenten J. E. 
Lindahl och A. L. Holmquist om återfående af ett depo
neradt belopp. 
Beviljas understöd åt lotsänkoma A. B. Söderlund, C. 
Bengtsson, A. Berndtselotter och K. E. Afvander. 

..... 

Sept. 29. 

K . Br. 1905. - XXIII . 

Förordnande för kaptenen vid Svea artilleriregemente fri
herre U. L. C:son Sparre att under kaptenen H. H. K. 
Ericsons sjökommendering uppehålla biträdande lärarebe
fattningen i mateniatik vid sjökrigsskolan. 
Förordnande för kaptenen J. C. Schneidler att under tjänst
ledighet för kommendörkaptenen S. A. K:son Natt och Dag 
uppehålla · lärarebefattningen i sjökrigskonst i 6:e klassen 
vid .sjökrigsskolan under läsaret 1905- 1906. 
Förordnande för kaptenen R. F. Reutersköld att under 
kaptenen J. C. Schneidlers sjökommenclering uppehålla d:o 
d:o i d:o i d:o d:o . 
Bifalles en af kaptenen C. A. H. Virgin gjord ansökan om 
återinträde i · tjänst på stat vid kungl. flo ttan. 
Angående personalens vid flottans mariningenjörstat öf
vergåno- till mariningenjörkåren. 
Anvisa~ 110,000 kronor för påskyndande af for tifiations
arbetena å Västa Hästholmens fort vid Carlskrona. 
Anvisas 300 kronor för iståndsättande af skadade hand-
lingar i flottan s arkiv. 
'rvå marinläkare erhålla hvardera för två månaders tid ett 
resestipendium å 500 kronor hvardera i månaden. 
Bifalles af lotsstyrelsen gjord framställning angående till
stånd till utbetalande af ersättning för vissa förlorade båt-
inventari er. 
B eväringsmannen N:o F 282 30/1905 Johnsson erhåller be-
fri else från ilterstående v ärnpliktsöfning. _ 
Bifalles en af afo·1ende ch efen för sjökrigsskolan kommen
dör G. Dyrssen"' gjord framställning att en kortare tid få 
bibehålla en bostadslägenhet 1 Skeppsholm en. 
Värnpliktiga, soi:n blifvit i tjän st kvarhållna, få hemfödof
vas senast den 18 innevarande oktober. 
Fullmakt för underlöjtnanten vid kungl. flottan F. A:son 
Nerman. 
D:o för T. Molin att vara major i kustartilleriet. 
Beslutas rörande vissa ändringar i flottans reglemente mecl 
anledning af den nya mariningenjörkåren m. m . 
Beslutes angående en del förberedande åtgärder för upp
sättande af den nya mariningenkären. 
Rikstelefon får anordnas t ill flottans epidemisjukhus i 
Carlskrona. 
Medgifves tillstånd för åtskilliga daglönare att genomgå 
underbefälsskola och därunder bibehålla daglön. 
Förre uppsyningsmannen M. Österlund och förre rodelaren 
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F. Jönsson erhålla understöd, den förre 200. och den se-
nare 100 'kronoa. · 

Angående ytterligare medelsbehof för underhåll af Carls
krona 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. 
F~llmakt för grefve H. R. Hamilton att vara kommendör
kapten 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 elektriska 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 vinna inträde vid navigations
skola efter i reglementet före.skrifven tid. 
Förordnande för A. A . L. Palancler att tills vidare vara 
stationsbefälhafvare vid flottans station i Stockholm. 
Fullmakt för F. W. M. Li.'tbeck att vara kapten vid kungl. 
flottan. 

Nov. 29. 

Dec. 2. 

6. 

7. 

8. 

G. O. 1904. ·- XXXIII. / 

N:o %1 G. O. - Expedition med verkstadsfartyget Ran och 
undervattensbåten Hajen skall upphöra, fartygens förliigg· 
niug 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 ~jökommendering 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 anord
nade utbildningskurser för personalen. 
X:o 969 G. O. - Reservunderlöjtnanterna N. Y. von Heide
man, 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 tele
grafverket tillhandahållet igenkänningstecken. 
)/:o 975 G. O. - Pansarbåten Manligheten skall efter afslu
tacl expedition förläggas i l. beredskap 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 Dri
stigheten och Xran skola den 28 dec. instäl la sig i Carlskrona 
för vidtagande af förberedande arbeten för fartygens rust
ning. 
~:o 981 G. O. - Be:;tämmelser ang. tillämpning vid kust
artilleriet af förslag till artilleriexercisreglemente. 
)/:o 984 G. O.- Kommenrlering a.f fartygsläkare å bevärings
afdelningens fartyg samt å Carlskrona station under marin
läkaren O. A. Flirst beviljad tjänstledighet. 
:K:o 985 G. O. - Bifall till löjtnant ~- Akerbloms anhållan 
orn utrikes tjänstledighet ' 0/l2-7/L 
:\':o 988 G. O. - Tillägg till instruktion för Chefen å Freja. 
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G. O. 1904. - XXXI\'. 

8. 1\:o 991 G. O. -- Fastställelse af ändringar i reglemente för 
flottan. 

9. N:o 992 G. O. - Bifall till kaptenen vid kustartilleriet O. V. 
Brogrens anhållan om utrikes tjänstledighet 20jt2-12j 1. 

10. N:o 995 G. O. - Tillstånd för kadetterna Heidenstam, Sillen 
och Åkerman att under dem beviljad utrikes tjänstledigl1et 
bära uniform. 

12. N:o 997 G. O. - Ang. uppehållandet af regementsintendents
befattningen vid Vaxholms kustartilleriregemente. 

13. 

15. 

16. 

" 
19. 

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 må
nader 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 an
hållan 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. 
tjänst]. 21

/12- 81 j12. 
Bifall till kapten Krafts anhållan om 

N:o 1015 G. O. - Bilfall till kapten Holmbergs anhållan att 
uneler tjänstledighet få vistas ntrikes " / 12--15/1. 

21. 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. 

Dec. 

,, 

/ 

" 

G. O. 1904. - XXXV. 

21. N:o 1020 G. O. - Ändringar i reglementet för flottan del 
III kustartilleriet. 

22. N:o 1023 G. O.- I'ifall till anhållan från reservlöjtnant Schollin 
om ett års tj>instl. för sjöfart . 

23. N:o 1025 G . O. - Chefen för kustartilleriet beviljas uppskof med 
ingifvande af inspektionsrapport i hvad elensamma rör inne· 
varande års skjutskola för kustartilleriet. 

24. N:o 1028 G. O.- Bemyndigande att under den 28 och 2H få an
vända i l. beredskap förlagd lysmaskinbåt för omladdning af 
accumulatorbatterier å Sanclö 

27. 

" 

28. 

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 be
stämmelser angående förflyttning af personal från Carlskrona 
till Stockholms station skola tillämpas med iakttagande af be
fintlig 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 Carlson
Fevrell beviljad tjänstledighet. 
N:o 1037 G. O. -- Bifall till löjtnant Carlson-Fevrells anhål
lan om tjänstledighet 30

j 12-
12( t. 

N:o 1040 G. O. - Kapten Kraft skall tjänstgöra som flagg
adjutant 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. 

29. N:o 1044 G. O. - Afslag å kapten von schinkels anhållan 
att fil bära Carlskrona skytteförenings förtjänstmedalj. 

30. N:o 1047 G. O, - Bifall till reservunderlöjtnant Buseks an· 
hållan om 2 års tjänst!. för sjöfart. 

31. 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· geueralonlcr och ämbetsskrifvelser för !u· 
1905. 

Jan . 2. "X :o 2 G. O. -- Bifall till komme!lllörkapten af i-lillens anhål -

,, 

lan att ftt bära unifonn vid eveutuol uppvaktning J.o~ Il. :11. 
tyske kejsaren. 

7. N:o !) G. O. - Änd ring af offteerskommend eringar vicl ~kopps
gossekåren oeh :"t Carlsln·ona varf. 
N:o 10 G. O. - Plaeering ,\ stationerna af ingenjörer vid rna
rini ngenjörstaten . 
K:o 11 U. O. - Från och med den 9 skall rosorvlöjtnant !•;d
son tjänstgöra å stationen och reservlöjtnant Gilk1v ist å 
yarfvet. 

9. N:o 12 G. O. - Kapten 'l'ltnrdin skall närvara vid in:-;krif
ning inom Stockholms sta<]:-; rullföringsom råd c. 
K:o 13 G. O. - - Bilall till marinläkaron ArnoldsonA anh ål-
lan om e n månads utrikes tjiinstledighet för studier. 

10. K:o 14 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall uppläggas . 
14. N:o 20 G. O. - Instruktion för off:ieer som skall när vara 

vid sammanträde af inskrifnin gsnämncl för rnllförin gsom rådo. 
N:o HJ G. O. - Bestämmelser angående kommendering af 

underofficerare och und eroffi cerskorpraler såsom skr i fbiträden 
samt af signalmatroser på flaggskepp i kusttlottan . 

1G. N:o 22 G. O. - Löjtnanten i flottans reser v Gemzell skall 
st>illrts till chefens för flottnns stabs förfogande för öfvervrtk
ning af vissa tryckuingsarbeten. 

" 

K:o 25 G. O. - Bifall till löjtnant Lars6ns anhållan att un
der semester få vistas utrikes. 
"X:o 26 G. O. -- Föreskrifter för utbildningskurser för kust
signalväSendets personal. 
N:o 28 G. O. -- Ombyte af fartygsintendent å pansarb~tten 
"\ ra n. 
~:o 29 G. O. -- Bifall till kapten Wijks anhållan om utrikes 
tjänstledighet för sjukdom den 1 mars - :30 april. 

19. N:o 33 G. O. -· Torpedingenjören Arsenius skall ställas ti ll 
marinförval tningens. förfogande för att bitriida vid utredning 
af viss:l. ti ll torpedväsendet hörande frågor. 
N:o 34 C-l-. O. - Bifall till marin<lirektör Engströms anhållan 
att unel er semester få vistas utrikes. 
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31. 

Febr. 2. 

3. 

, 

G. o. 1905. - II. 

N:o 35 G . O. - Bifall till löjtnant Hnbenssons anhållan att 
uneler semester få vistas utrikes elen 1 febr. - 28 febr. 
N:o 38 G. O. - Bifall till unelerlöjtnant Kaijsers Rnhållan fttt 
uneler semester frt vistas utrikes 1 febr. - 28 febr. 
1\:o 39 G. O. - P~tgåencle arbetsår vid sjökrigshögskolan skall 
afslutas den 10 ~pril. 

::'\:o 40 (,, O. - Kapte n Johansson skall tjänstgöra i Stock
holms stations exercisskola för att lod a utbildningskursen för 
personftl vid lotsve rket 
Ko 42 G. O. :VIanskap som benådats med svärclsmcdftlj. 
N:o 43 G. O. - Bifall till kom mendörkapten Pey rons an hål· 
lan om utrikes tjänstledighet för att åtfölja H. K . H. kron · 
prinsessan den 2 febr. - 3 maj. 
N:o 47 G. O. - Tillstånd för tvänne utländska und orsåtar 
att å pansarbåten Göta taga kännedom om on elektrisk or
deröfverföri n gsa p parat. 
Ko 49 G. O. - .Fastställelse af ändringar reglementet för 
sjömanskårens skolor. 
N:o 52 G. O. -- Konteramiral Hjulhammar skall för särskildt 
uppdrag inställa sig hos cltefeJ; för Kungl. sjöförsvarsdopar
tomen te t . 
N:o 53 G. O. - Order rörand e inkallning af flottans värn· 
pliktige. 
N:o 5li G. O. -- Order rörande införandet af vilrnpliktigs sig
nalem ent i förhållnings· och beklädnftdsbok. 
K:o 58 G. O. - Förordnande af ordförande i inskrifnings· 
n ilm ncl er fö r sjömanshus innevarande år. 
N:o 59 G-. O. -- Angående tillämpning vid kustartilleriet af 
exercisreglemente för flottan, II, hanelvapen och landstigning. 
N:o 63 C+. O. - Kommendering af läkare till biträde åt in· 
sk rifningsnllmnderna för sjömanshus. 
N:o 65 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant IGdlströms an
hållan om utrikes tjänstledighet för sjöfart. 
N:o G8 G. O. - Bestämmelser för antagning af kustartilleri
aspiranter. 
N:o 71 G-. O. - Bestämmelser för in~pektion af korvetten 
Freja och beväringsafdelningen. 
N:o 72 G. O. - Fördelning af läk&re för bestridande af den 
speciella sjukvårelen å stationerna. 
N:o 73 G. O. - Andring i G. O. n:r 39 år 1898 i afseende å 
fartkonernas färg. 
N:o 75 C+. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Trahns anhål· 
lan om utrikes tjänstledigh et för sjöfart 1

j2 05- 3
' / , 08. 

. · 

Febr. 

" 

G. O. 1905. - III. 

4. N:o 77 G. O. - Kaptenen grefve H . Hamilton skall från och 
med den 10 vara chef å logem entsfartyget f.ltockh olm. 

7. N:o 81 G. O. -- Bifall till kapten KeyR anhållan att under 
tjänstledighet få vistas utrikes don 10 febr. - 24 febr. 
N:o 83 G. O. - Kaptenen friherre von Otter skall un
der högst 7 dagar tjänstgöra i chefens för kustartilleriet stab 
för särskildt uppdrag . 

, N:o 84 G. O. - Bifall till major Grills anhållan om tjänst
ledighet 14 febr.-28 febr. 

8. N:o 87 G. O. - Kommendering af officerare att närvara vid 
inskrifningarna i vissa rullföringsområden . 

11. N:o 91 G. O. -- Fastställelse af del II af "Lärobok i vapen
lära för kustartilleriets korprals· och underbefälsskolor" att 
tills vidare tjäna till ledning m . m. 
N:o 96 G. O. - Bestämmelser för uttagning af värnpliktige 
af matrosafdelningen för yrkesutbildning, program för skjut· 
ning med artilleri m. m. 

14. N:o 92 G. O. - Tillägg till instruktion för chefen å kanon· 
båten Rvensksund rörande kanonbåtens användande för hy
drografiska undersökningar. 

16. N:o 99 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant A. B. Johans
sons anhållan om utrikes tjänstledighet för 8jöfart 20 febr. 
- 19 aug. 05. 

17. N:o 100 G. O. - Kaptenens vid kustartilleriet Edström tjänst
göriug såsom kadettofficer vid sjökrigsskolon skall upphöra 
den 5 maj. 
N:o 101 G. O. - Marinintendenten Ehrlin skall uppehålla 
regementsintendentsbefattningen vid Carlskrona kustartilleri· 
regemente uneler ordinarie innehaivarens sjukdom. 

21. N:o 106 G. O. - Bifall till unelerlöjtnant Claus' anhållan att 
uneler i mars månad erhållen semester få vistas utrikes. 

24. N:o 111 G. O. - .1\Iedgifvande för befälhafvande amiralen att 
beordra tvänne i sin stab tjänstgörande officerare att för sär
skildt uppdrag afresa till Vexiö och Kalmar. 

25. N:o 112 G. O. - Bifall till marinläkare Arnolclssons anhål
lan om 4 månaders utrikes tjänstledighet för studier från 
och med den 1 mara. 
N:o 113 G. O. - Bifall till kapten Brogrens anhållan att un
der semester få vistas utrikes 5 mars-4 april. 

25. N:o 114 G. O. - Bifall till kapten Gyldens anhållan att un
der 6 veckors tjänstledighet få vistas utrikes. 

28. N:o 11G G. O. - Bifall till anhållan från flaggstyrman Olan
der om 5 månaders tjänstledighet i och för tjänstgöring å 
Rydbergska stiftelsens fartyg. 



:\I ars 

Ma rs 
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28. N:o 117 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Rammels anhållan 

om 2 års utrikes tjänstledighet för sjöfart. 

3. ?';":o 121 G. O. - Order rörande triangelmätningar inom Hal

lands, C~öteborgs- och Bohus län . 

N:o 122 G. O. - Tillstånd för en beväringsman att bära 

honom tilldelad Kongostatens utmärkelsetecken. 

?';":o 123 G. O. -- Tillstånd för 4 lotsar att bära dem tillde

lade ryska räclclningsmedaljer . 

4. ~:o 124 G. O. - Bifall till und erlöjtnan ten i kustartilleriets 

rese rv E. Anderssons anhållan at t få vistas utrikes 15 mars 

05 - 14 mars OG. 

6. N:o 125 G. O. - Komm end örkapten Lidbeck skall i stället 

för in sj uknade komm endörkapten El ers vara ordförande i in

skrifningsnämnden för Visby sjömanshus. 

7. N:o 12G G. O. - Tills tånd för hamnelirektion en i Söderhamn 

att kopiera originalmätningskartor öfver stael ens l1amnområde. 

9. K:o 129 G. O. - Hustning af sjömätningsfartygen m. m . 

:\:o 130 G. O. - Kapten Schneicller må förordnas till lä rare 

vid Kungl. krigshögskolan . 

N:o 131 G. O. -- Kanonbåten Svensksunds expedition s kall 
upphöra. 

N:o 132 G. O. - Inkallning af reservofficerare för genomgå

end e af repetitionskurs. 

11. N:o 135 G. O. - Reservlöjtnant Halen inkallas till tjänstgö

rin g VJCl sjökarteverket in t ill utgången af september. 

13. K:o 137 G. O. - Order angående vid sjömansims inskrifna 

värnpliktiga som skola tilldelas tjänst vid flottan . 

, ~:o 138 G. O. - Andring af regle mente för fio ttan, del I, i 

afseende på honnörsgöring vid trupp. 

, K:o 139 G. O. - Löjtnant Rudberg s kall genomgå kurs vid 

Hosersbergs skj utskola. 

:\:o 140 G. O. - Pansarbåten Thor förlägges under repara
tion. 

:\:o Hl G. O. - Order ångående rustning af fartyg fö r som

marexpecl ition. 

N:o 142 G. O. - Kommendering af h ö()'ste befälhafvare· 

eskader-, afdelnings- och elivisionschefe r sa~nt bestäm melse
1
: 

angående deras stabs sammansättning. 

, K:o 143 G. O. - K ommend erin g af fartygs chefe r och sekon

der å till rustning anbefallda fartyg. 

X:o 144 G. O. Bestämmelser angående kurser och öfningar 

ombo rd m. m. 

April 13. 

13. 

17. 

" 

,, ,, 

" 

" 
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:\:o 145 G. O. - Andring af korvetten Sagas artilleribestyck-

ning. . 

:\':o 146 G. O. ~ Order ang. korvetterna Ragas och FreJaS 

inredning för kad etter. 

N:o 147 G. O. - Värnpliktige tillhörande sjömanshus inom 

1:-; trömstads sjörullföringsområde tilldelas fl ottan i s jötj änst. 

?';":o 151 G. O. - Kommendanten å Alfsborg skall tillhanela

gå chefen fö r Bohusläns regemente med erforderliga uppl ys

ningar. 

K:o 152 G. O. - Order rörande kustartilleriets sommaröf

ningar. 
:\:o 153 G. O. Ammunition som må utlämas för kustar-

tilleriets öfningar. 

i'i:o 154 G. O. - Officerare som i ock för öfningar stä llas 

till chefens för kustartilleriet förfogande. 

:":o 155 G. O. - Order rörande uppsättnin g af Få rösuncls 

knstarti Il ericletach e men t . 

K:e 156 G. O. - Uppsägningar och kommenderingar af kust

artilleriofficerare i befattningar å varfven . 

K:o 157 ~- O. - Majore n vid kustartille riet \Vrangel >Okall 

tillfälligt tjänstgöra i fiottans stab. 

:\:o 158 G. O. - Order rörande besättningslistorna å vissa 

fartyg. 
N:o 159 G. O. - I.ogementsfartyget 2 L skall i s tälle t för 3 

L användas vid årets sjömätningar. 

N:o 160 G. O. - Order rörande oflicerarnas vaktgöring. 

i\:o 161 G. O. - Reservlöjtnant Ridderstad skall tjänstgöra 

såsom adjutant hos beväringsbefälbafvaren i Stockholrn . 

N:o 162 G. O. - Fastställelse af tillägg till artilleriexercis

reglemente. 

S:o lfi3 G. O. - Fastställ else af ändringar i skjutinstrnktion 

I , artilleri, att på försök tillämpas. 

?';":o 164 G. O. -- Bifall till uneleroffice rens af 2:a graden Ols

sons anhållan om tjänstledighet för tjänstgöring å Abraham 

H vd bero·. 

N;o 165 G. O. - Bifall till kapten Ungers anhållan om ut

rikes tjänstledighet för häl sans vårdande 25 mars-30 april. 

~-O 16G G. O. - Komm ende ring af unelerofficerare vid ny-

byggnad af Fylgia och Oscar II. . 

K:o 167 G. O. - Bemyndigand e att beord ra en officer ttll 

vissa platser för anställande af värfningsförrättare. 

~:o 1G8 G. O. - Tills tånd för en brittisk und ersåte att be

söka titockholm s varf. 



G. O. 1905. - YI. 

April 18. 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. 

N:o 172 G. O. - Ang. chefsskap för skola ombord å för 
kadetternas öfningar afseelda pansarbåtar m. m. samt angå

rmde 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 befäl
hafvaren, oskarlerchefen och elivisionschefen för kusteska
derns II division. 

N:o 175 G. O. - Kommendering af officerare å till rust 
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 far
tygschefernas befälstecken. 

N:o 188 G. O. - Order rörande expedition med till torped
skolan 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. 

:i\1ars 27. 

" 

,, 

30. 

31. 
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N:o 192 G. O. -- l\Iedgifvande att korpralskolans andra af-· 
delnings instruktionskurs, artilleriafclelningen, 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 
utrikes tjänstledighet elen 2 april -2 Maj . 
N:o 196 G. O. - Korvetten Freja skall efter återkomsten till 

stationen förläggas i bereclskap. Bestämmelser i afseende på 

ticler som vissa fartyg skola tillhöra kusteskadern m. m . 

K:o 197 G. O. - FartygRintenclenterna å pansarbåtarna Thor 
och Oc!en samt korvetten Freja skola å angifna ticl er tjänst

göra vid fartygens utrustning. 
N:o 198 G. O. - Bosättningslistan å vissa i kusteskadem in

gående fartyg må und er angifven tid minskas med torpecl
handtverkare som skola genomgå kurs vid torpecldepartement. 
N:o l 99 G. O. - Löjtnanten vid kustartilleriet Åkerlund 

skall för sin utbildning tjänstgöra vid torpeddepartementet i 

Carlskrona samt å torpedskolan . 
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 general

mönsterherrarne vid årets generalmönstringar. 
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 un

der tjänstledighet fä vistas utrikes elen 30 mars- 24 april. 

N:o 209 G. O. - Order rörande oxeledition med kanonbåten 

Alfhild. 
N:o 210 G. O. - A korvetten Freja tjänstgörande sjökadet

ter skola efter ankomRten till Carlskrona afpolletteras. 
N:o 211 G. O. - Kommendering af officerare af kustartille· 

riet att för utbildning tjänstgöra å flottans fartyg. 
::\:o 212 G. O. - I.öjtnant 1korblom skall för studier angår 

A nrn. 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 gnisttelegrafi tjänstgöra marinförvaltningen under 
högst 14 dagar. 
N:o 213 G. O. - Tillstånd för beväringsmannen Stjernstedt 
att fullgöra honom åliggande tjänstgöring vid Vaxholms kust
artilleriregemente i en följd. 
N:o 214 G. O. -- Bifall till reservlöjtnant Lidmans anhållan 
om 3 års utrikes tjänstledigbet för sjöfart. 
N :o 216 G. O. - Instruktion för högste befälhafvaren. 
N:o 217 G. O. - - Instruktion för afJelningschofen för sjö· 
krigsskoleafJelningeu. 
N:o 218 G. O. - Instruktion för afdelningschefen för torped· 
skoleafdelningen. 
N:o 222 G. O. - Bifall till beväringsmannen Sö<lerlunds an· 
hållan om tjänstledigbet fö r studiers afslutande. 
N:o 223 G. O. - Bifall till beväringsmannen Heymans an
hållan om tjänstledighet för studier. 
N:o 225 G. O. - Andring af G. O. n:r 403 år 1902, bestäm· 
meJser för fl ott:ms till fästningstjänst inskrifna värnpliktiges 
emottagande m. m. samt ti ll ägg till G. O. n:r 404 samma år, 
instruktion för de värnpliktiges öfningar m. m. vid kustar· 
artilleriet. 
N:o 226 G. O. Bestämmelser med afseende på eldareaf· 
delningens skol undervisning. 
N:o 227 G. O. - Afslag å anhållan från reservlöjtnant K. 'r. 
Larsson att såsom lotsbefälhafvare å sjön Vänern få bära 
uniform ombord å lotsångaren Polstjernan. 
N:o 228 G. O. - Order rörande inspektion af vissa fartyg 
och å dem förlagda ~kolor . 
N:o 229 G. O. Instruktion för chefen å kannabåten Svensk· 
sund. 
N:o 231 G. O. Löjtnanten vid kustartilleriet Saloman skall 
tjänstgöra såsom karlettofficer från och mod l oktober. 
N:o 232 G. O. -- Order rörande embarkering af kadetter o<:h 
kadettofficerare m. m. 
N:o 233 G. O. - Order rörande embarkering och afpollette
ring af kustartillerikadetter och aspiranter. 
JS":o 235 G. O. - Bifall till löjtnant \Vollins anhållan att un
c!er tjänstledighet få vistas utrikes den 11 april- 24 april. 
K:o 236 G. O. - Fastställelse af ändringar i torpeclexercis· 
reglemente för flottans fartyg. 
N:o 239 G. O. - Kapten i flottans reserv M::echel placeras 
på Stockholms station. 
N:o 240 G. O. - Fastställelse af tillägg n:o 2 till skjutin 
struktion för flottan I, artilleri. 

"f 
l 
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April 8. N:o 241 G . O. - Medgifvande att i vissa fall utlåna ångslu· 
par och båtar tillhöran<le i beredskap liggande fartyg. 

,, 

" 

" 

" 

13. 

" 
14. 

15. 

N:o 245 G. O. - Reservunderlöjtnant Bergendahls tjänstgö· 
göring vid CarlsJuona station skall upphöra, hvarjämte Ber· 
gendahl skall afgå från sin kommendering å kanonbåten 
Edda. 
N:o 246 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Bergendahls 
anhållan om () månarlers utrikes tjänstledighet för sjöfart. 
N:o 2-±7 G. O. - Ti llfäll ig ändring af vissa fartygs bestyck
ning. 
N:o 248 G. O. - Medgifvancle för personal af kustbevaknin· 
ningen att för utkiks hållande hafva tillträde till Alfsborgs 
fästning. 
N:o 24U G. O. Kommendering af officerare till signalsko 
lan i Carlskrona. 
N:o 250 G. O. - Inkallning af officerare efter slutade skol-
kurser. 
N:o 253 G. O.- B ifall till reservnnderlöjtnant Indebetous anhål· 
]an om utrikes tjänstledighet för sjöfart 15 april 1905- 14 
april 1906. 
N:o 254 G. O. - Bifall till kapten Lindsströms anhållan att 
uncl!'r tjänstledighet få vistas utrikes den 26 april -- 5 maj. 
N:o 256 G. O. - Bifall till löjtnant Mobergers anhållan om 
utrikes tjänstledighet 1-14 maj. 
N:o '257 G. O. - Tillstånd för danske undersåten civilingen
jör Möller att i och för försök med gni::;tsignalmateriel er-
hålla tillträde till Stoekholms varf. 
N:o 260 G. O. - Instruktion för afdelning~chefen för skepps· 
gossoafclelningen . 
N:o 261 G. O. - Instruktion för chefe n å kasernfartyget 
Norrköping. 

19. 1\:o 262 G. O. - Bifall till kapten K eys anhållan att uneler 
sex veckors tjänstledighet få vistas utrikes. 
N:o 21)3 G. O. - Löjtnant Jacobi skall i stället för insjuk
nade kapten Nissen tjänstgöra vid signalskolan i Carlskrona. 

22. :\':o 2fi4 G. O. - Bestämmelser angående öfning af vissa mi
Ii tärarbetare som · utöfver förut fastställclt antal inskrifvits till 

" 

flottan i fästningstjänst. 
N:o 265 G. O. - Bifall till underlöjtnant Runos anhållan att 
under tjänstledighet 20--25 april få vistas utrikes. 
JS":o 262 G. O. - Order att vid skarpskjutning iakttaga för
siktighet till undvikande af träffar å enskild person tillböran· 
de område. 



April 22. 
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K:o 267 G. O. - Handminefartyget Gu nbild skall tilld elas 
utesl utande blindladdade bandminor. 
N:o 268 G. O. - Ändring af bestyckninge;1 å ångsluparne 
tillhörande pansarbåtarna Oden, Thor och Niord . 
N:o 269 G. O. - I nstruktion för elivisionscheferna för to r
pedbåtarne n:ri s 63, 65, 83 och 85 fj r gång till Carlskrona. 
N:o 271 G. O. - Bestämmelser angåend e utlån in g af ångslu
par för signalskolan i Carlsk ronn. samt för kanonbåten Svensk· 
sund . 

N:o 272 G. O. - Genom G. O. n:r 247 detta år anbefalld 
tillfällig äncl ring af bestyckningen å to rpedbåtarna Stjärn a 
och Blixt skall ej verkställas. 
K:o 273 G. O. - Angående utlämnande af behöfiiga original
mätningskartor till chefen å kanonbåten Svensksund . 
N:o 275 G. O. - Kapten Gelsing s kall i s tället för insjuk
nade kapten Gisiko vara instruktionsofficer vid torpedskolan. 
N:o 277 G. O. - Bifall ti ll marinintendenten K. Thörns an
hållan att under semester få vi8tas utrik es. 
~:o 278 G. O. - Fastställ else af besättnin gslista för bevak
ningsfartyget Skagerack, kommendering af cll ef m. m . 
N:o 281 G. U. - Kapten K. Bosensvärd s kall i st. f. insjuk
nade kapten Lagerbielke vara sekond å pansarbåten ,~ran. 
N:o 283 G. O. - Bifall till löjtnant ='!ordqvists anhållan att 
under semester få vistas utrikes. 
~:o 284 G. O. -- Resery]öjtnant Ringqvist inkallas till tjänst
göring den l juni- 31 augusti. 
~:o 286 G. O. - Instruktion för ehefen å bevakningsfarty
get. Skageraek. 
N:o 287 G. O. Kanonbåten Skagul skall från och m ed den 
i 6 a ugus ti t ill höra kusteskadern och u t r:Jstas som bevak
ningsfartyg. 

N:o 288 G. O. - Löjtnanten i flottans reserv Gemzell skall 
med bibehållande af förut anbefalld tjänstgöring tjänstgöra å 
:-:ltockholms station . 
N:o 289 G. O. ·- Löjtnant G ustafsson skall tjänstgöra som in
strnktiunsofficer vid mineringsöfningarne å Stockholm s sta
tion. 

K:o :281 G. O. - Bestämmelser för flottans befälsöfningar 
under innevarande sommar. 
~:o 292 G. O. - Bifall till reservumle rlöjtnant Graafs a n
hållan om tjänstledighet fö r sjöfar t t. o. m. elen 31 mars 
1906 . 

~:o 295 G. O. - Kom mend ering af censorer vid sjöofficers
examen den 4 maj. 

:J l aj 

,, 

2. 

" i) . 

4. 

5. 

G. O. 1905. - XL 

N:o 296 G. O. - Tilbtånd för två kadettunderofficerare att 
efter aflagd sjöofficersexamen bära underlöj tnants uniform. 
N:o 297 G. O. - Chefsfartyget Drott skall <l en l juni vara 
förJag,Jt i första beredskap. 
N:o 298 G. O. - Kommendering af e n underofficer af ma
s kini stat att närvara vid maskinerie ts insättande m. m . å 
torpedbåten P lejad . ' 
N:o 299 G. O. - Ombyte af fa r tygsläkare å kasernfartyget 
~orrköpin g . 

X:o 300 G. O. - Tllist:\nd för löjtnant Saloman att under 
semeste r vista s ut r ik,;~ . 
.K:o 302 G. O. - Xndring af besättningslistan fö r bevak
ningsfartyget Skagerack. 
K:o 304 G. O. - Inkallning och kommendering af reserv· 
löjtnant And ersson. 
~:o 305 G. O. - Kapten Edströms anbefallda tjänstgöring i 
flottans stab skal l upphöra. 
N:o 309 G. O. - Upphäfvande af G. O. n :r 101 3 1904 angå· 
ende fördelning af maj orsbesUillningarne vid kustartilleriet . 
N:o 310 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anh ållan om li 
veckors tjänstl edighet på grund af läkarbetyg f rån och med 
den 7 maj . 
N:o 311 G. O. - Kommendering af löjtnn.nt Gustafsson till 
tjänstgöring å kor vetten Saga i s t. f . insjuknad e löjtnant 
Poppins. 
N:o 318 G. O. - Fastställelse af bestyc kningen å till bevak
ningsbåtar apterade privata ångslu par. 
N:o 314 G. O. - Bemyndigand e att under signalskolans öf
ningar ställa bevakni ngsbåten n:r 3 till exe rcis kolans förfo
gamle samt att t ill kustartilleriregementet under tiden ut
lämna bevakningsbåten n :r l. 
N:o 315 G . O. - Bifall till kommendörkapten Elers anhållan 
att unelers tjänstledighet den 20 maj - 30 juni få vistas ut
rikes. 
K:o 316 G. O. - E n nnderofficersko rpral , vapensmed från 
Carlskrona station skall tjänstgara vid Vaxholm s kustartille
rirege mente intill utgången af september. 
N:o 318 G. O. - Sjömätnin gsslupen n:r 12 skall tilldelas ka
nonbåten Svensksund 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 reservunderl öjtnant Rund-



Th1aj 6. 

8. 

9. 

11. 
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,, 

20. 
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24. 

25. 

27 . 

,. 

G. O. 1905. - XII. 

blom till fortsatt tjänstgöring å pausarbåten Manlig
heten. 
K:o 323 G. O. - Tillstånd för direktören i aktiebolaget •Nau
tiska instrument> att medfölja å en pansarbåt. 
K:o 324 G. O. - Bifall till kapten Viboms anhållan att un
der tjänstledighet få vistas utrik es . 
:X:o 326 G. O. - Order rörande tiderna för in- och utryck
ning af till allmän tjänst vid flottan inskrifna värnpliktiga 
af 1905 års klass. 
N:n 328 G. O. - Ombyte af fartygAintendent å korvetten 
Freja. 
N:o 329 G. O. -· Bifall till kapten Lagerb ielkes anllållan att 
under tjänstledighet den 5 maj- 4 juli få vistas utrikes. 
:\':o 33:l G. O. -- Bifall till löjtnant Salomans aubållan att 
under tj tinstledighet få vistas utrikes l juni-9 jnni. 
N:o 335 G. O. - Bifall till kommemlörkapten Peyrons an
hållan om förlängd tjänstledighet till den 2t> maj för tjänst
göring hos H. K. H. kronprinsessan. 
N:o 338 G. O. -- Bifall till konte ramiral Ingelmans anhållan 
att under semester fr. o. m. den 25 maj få vistas utrikes. 
N:o 339 G. O. - Angående tillfällig ändring af Skaguls be
styckning m. m. 
:;/:o 340 G. O. - Tillstå nd för läraren vid sjökrigsskolan fil. 
d:r Auren att medfölja å pansarbåten Dristigheten. 
N:o 341 G. O. - Angående utlåning af 2 st. kul sprutor till 
infanteriskjutskolan å Rosersberg. 
K:o 348 G. O. - Bestämmelser rörande materiel som fö r in
n evarande års öfningar må förbrukas för sprängningsöfningar. 
K:o 350 G. O. - Tillstånd för kommendör Dahlgren och ma· 
rinöfverläkaren Rudberg att emottaga och bära amerikanskt 
fä l ttågstecken. 
N:o 351 G. O. - Tillstånd för en dansk officer jämte lms tru 
att erhålla tillträde till Vaxholms fort. 
N:o 353 G. O. - Angåend e utlåning a[ militärspecial jämte 
hes~n·ifning öfver militärleder till krigshofrätten. 
K:o 357 G. O. - .Ändring i sjökommendering för underlöjt
nanter Friis och Ullen . 
N:o 360 G. O. - Fördelning af arfvoden för kompanikorp
raler. 
N:o 361 G. O. - Angående utlämnande af konceptkartor till 
chefen å kanonbåten Svensksund. 
N:o 362 G. O. - I och för inhämtande af kännedom om min
materielen m. m . skall t . f. miningenjören Holmer närvara 
vid Vaxholms kustartilleriregementes mineringsöfningar. 

Maj 

" 

Juni 

" 

,, 

,, 

27. 

29. 

30. 

" 

31. 

2. 

3. 

" 

s. 

G. O. 1905. - XIII. 

N:o 363 G. O. - En underofficer af maskiniststat skall af
resa till London för att närvara vid maskineriets insättning 
m. m. å jngaren Magne. 
N:o 364 G. O. - Bifall till anhållan från beväringsmannen 
99 "'/o• A n d ersson om tjänstledighet 5 jnni-30 juni . 
N:o 3G5 G. O. - ;~ndring af reg'emente för kustartilleriets 
skolor och öfningar. 
N:o 370 G. O. - Augfartyget Kare ställes till SYenska sege :-
skapets fö rfogand e den 10- l:l juni. . 
N:o 373 G. O. -- Andring af antalet artillerikompanier v1d 
Vaxholms kustartilleriregemente. 
N:o 374 G. O. - Order rörande officerare, som den 30 sep
tember skola frånträda innehufvande befattningar. 
N:o 375 G.O. - Order rörand e stationsförflyttningar af offi cerare. 
N:o 376 G. O. - Order rörande långrese- oeh vinterbåt. 
N :o 377 G. O. - En af pansarbåten Fylgias [mgs~npar må 
ut lånas till korvetten Freja under instundande vinterex pedi· 
tio n. 
:\':o 378 G. O. - Order rörande stationsförflyttningar m. m . 
i nom maringenjörsstaten. 
K:o 379 G. O. - Order rörande marinintendenter som med 
utgången af september skola från- eller tillträda vissa befatt
ningar. 
N:o il80 G. O. - Regementsläkaren B<Bckström skall med 
utgången af september upphöra att vara sjukhusläkare vid 
Carlskrona station. 
i\f:o 381 G. O. - Bestiimmelser rörande antal et marininten
dentsaspiranter och elever, som instundande höst må an
tagas. 

r K:o 3t>3 G. O. - Tillstånd for kapten de Champs och H. h .. 
H. hertigen af Söde rmanland att under tjänstledighet vistas 
utrikes och bära uniform. 
~:o 387 G. O. - Andring af § 88 i reglemente för flottan, 
Del I i afseende på medaljer<> m. m. bärande. 
N:o S88 G. O. - Bifall till kapten Johanssons anhållan att 
under semester få vistas utrikes 1-31 juli. 
N:o 391 G. O. - Bifall till kommendörkapten l'eyrons an
hällan om utrikes tjänstl edighet för tjänstgöring hos FL K. 
H. kronprinsessan 6 juni - 20 juni. 
N :o 395 G. O. - Instruktion för eskaderchefen fö r Stock-
holmseskadern . 
K:o 396 G. O. - Reservlöjtnant Gillqvists tjänstgöring vid 
Carlskrona station skall upphöra med den 13 juni . 
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G. O. 1905. -- XI\'. 

N:o 397 G. O. - Afslag å kapten Meisters anhållan om 5 
månade rs utrikes tjänstledighet. 
N:o 398 G. O. - Afslag å underlöjtnant Girons anhållan om 
utrik es tjänstledighet 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 linst edighet från oc h med den 2 juni få vistas utrikes. 
K:o 402 G. O. - Bifall till kapten Pa Jm es anhållan om 42 
dagars tjänst' ed i g het från och med elen 2:! augusti. 
N:o 403 G. O. - Tills tånd att utlåna vissa inventarier till 
Fårösuncls kus tposit ion och lmsemfar tyget Eugeni e. 
K:o 40-1 G. O. -- Änclri ng i afseende på antalet ku startill eri 
aspiranter och kadetter som må antagas. 
N:o 405 G. O. - Kan onbåten Edda skal l efter slutad expe
dition förl äggas under reparation. 
N:o 40G G. O. - Kaptenerna grefve K. Posse och Scbneidler 
stälas ti l kun gl. marinförvaltningens fö rfogande för öfver
vakand e af sl utliga utrnstnin gen af torpedbåten l:'lejad och 
jagaren i\1agn e. 
N:o 408 G. O. - Ti l nybyggnad anbefalld a fartyg skola er
hålla följande namn: jagaren, \Vale, 1:a kl ass torpedbåtarna 
Castor och Pollux, samt 2:a klass torpedbåtarna n:ris 89, 91, 
93 och 95; fartygsklass m. m. 
N:o 409 G. O. -- Sjökrigsskoloafdelnin gen skall med ändring 
af fö rut utgifna order inspekteras den 4 juli. 
N:o 411 G. O. - Bifall tilt kaptenen f rih erre Lagerbielkes 
anhållan om förlängd utrikes tjänstedighet t ill den l ok
tober. 
N:o 412 G. O. - Bifall till res enunderlöjtnant Levanders 
ansökan om utrik es tjänstledighet för sjöfart den l juli 05-
30 juni 07. 
K:o 413 G. O. Kommendering af officerare till bcfälsöf-
ningarna. 

13. K:o 417 G. O. - H. K . H. hertigen a f Skåne förmälningsdag 
innevarande å r skall vara parad- och salutd ag. 
K:o 420 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anhållan om för
längd utrikes t,jänstledighet på grund af sj ukdom den 18 juni 
- 7 juli. 

14. K:o 422 G. O. - Order rörande torpedskolans upphörande, 
fartygens för!äggni ng m. m. 
N:o 423 G. O. - Tillståuer att ti ll kommendörkaptenen fri
herre af Ugglas utlämna kopior af vissa originalmätnings
kartor. 

Juni 15. ~:o -±24· l~. O. --- l r. ~1. konungen af ~t.o rhritt.Gnien Ul' h lr
bnd m. m. E<h-anl \.[[ tilldelas flaggmans hodersgr::vl i kungl. 
flottGn. 

" 
,, 

N:o 42li G. O. - Bifall till amiral Hjulltamman; pormix,ion~
anhållan l ö- 22 juni. 

1G. ~:o 4-20 G. O. - ~larinläkarcstipendiatcn BoiYie skall ti ll x
Yidarc tjäntitgöra vid Carlskrona kustartilleriregemente i xU\1-
let för insjuknade marinläkaren :UqYist. 
K:o 4130 G. Q_ - Hesen -underlöj tnant Lundborgs tj iinxtgii
ring vi<l Stor.kholms strttion skall uppböra med utgången a f 
i nncvarande månad. 

17 . N:o 43-l- G. O. - ~leclgifvandc att en del spriingningsmatcriel 
få r förbrukas fö r kad ettemas öfninga r. 

1D. N:o 433 G. O. - Instruktion för g{tng med en division to r
pedbåtar från Uarlskrona till ~tockholm. 
::'\:o "131i G. O. - Order att fyra underlöjtnanter skola afpol
Jetteras från kusteskaderns fartyg. 

20. K:o 437 G. O. - Kapten :\leister skail under juli månad va ra 
chef å kanonbåten Urrl, i f'tHll et fö r kaptenen G. de Bmn 
samt tjänstgöra å Carlskrona varf. 

21. 

22. 

" 

" 

N:o 4-3~! ({. O. Kanonbåtarne Ycrdande och Skuld xan1t 
torpcdbåtarne n:ris 9 och 11 ställas till kadetternas öfyande 
m. m. 
~:o 4-±1 G. O. 
K:o 442 G. O. 
N:o 445 G. O. 

Order om chefsfartyget Drotts mstning. 
Instruktion för chefen å chefsfartyget Drott. 
Af::;lag å gjo rd framställning om att uWind:;ka 

deltagare i en nykterh etskms skulle få besöka Knngtihol mK 
fo rt. 
~:o 4-±() G. O. - Order angående torpedbåten Plejads föran
de från Hitn-c till Carl s kruna. 
~:o 4-±8 0. Q _ - En underofficer a( minörafdelningen från 
f:ltockholms varf får beordras till tillfällig tj;instgöring v id 
\ 'ax hol m s kustartilleriregcrnen te. 
~:o 4-J-0 (-1-. O. - Afslag å chefens för kustartilleriet anlt::U
lan att få inspektera säkerhetspik eterna å Yaxholm oeh O~ear 
- Fredriks borg. 
N:o 451) G. O. - - Eleverna vie! warinintemlcntskolans aspi
rantskolas första år::~kurs befrias från att bära paraddriikt om
bord. 
S:o 451 G . O. - Xudring i punkt l generalo rder n:r ~JOO 
den 6 november 1003. 
N:o 452 C-1- . O. - Kaptenen G. \\'. :\Ingnnsson skall stå till 
Yarfschefens i :-;tockholm förfogande för utförande af prof 
med unden·attcnsb{tten Hajen. 
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G. o. 1805 - xn. 

:'\:o 453 G. O. - ~Jerlgifvancle att mineringsskolan må un
der 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 torpedskolcafdelnin
gen 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 kust
eskaderns fartyg. 
J\:o 4G4 G. O. Om11yttning af en del officerare å knsteska· 
dems fartyg. 

24. N:o 41iG G. O. -- Order att {ttervända till Carlskrona med 
skcppsgosseafd el ni n gen. 

25. N:o 4Gö G. O. - Mariningenjörerna Akermark och Ekström 
på kusteskaderns fartyg; ombyte af stabsläkare. 

,, 
2G. 

~:o 460 G. O. - Ökning af pansarbåta ma Odens och Dristig
hetens 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 sjö
ko,nmen<lering. 
N:o 473 G. O. - Handminefartyget Gunbild klargöres för 
fortsatt expedition och ingår i knsteskadom; l<apten grefve 
Cronsteclt chef m . m. 
J\ :o 4 75 G. O. -· Kommendörkaptenen grefve L. P. Ilamil
ton be\·äringsbefälhafvare m. m. i Carlskrona under kommen
dörkapten 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. 

' l 
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G. O. 1005. · X\'II. 

K:o 4 77 G. O. - Order för chefen för sjökarteverket att af
resa t ill Cadskrona. 

~:o 479 G. O. - Pansarbåten Arans besättningslista ökas 
med ett skrifbiträde i högste befUlhafvarens stab . 
~: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. 
ment. 

Ökning af A l fsborgs kustartillericletache-

.!\:o 48() G. O. Angående inkvartering af den förstärkta 
personalen å Alfsborgs fästning . 
K:o 488 G. O. - Rustning af pansarbåtarne Niord och Tap
perheten 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 sjö
krigsskoleafdelningen. 

~:o 4!:14 G. O. - Kapten Unger skall tjänstgöra i komman
döexpeditionen och kapten de Broen tills Yidare å Stock· 
hol m s station. 

~: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 regementsofficerare frånträda innehaf· 
vande befattningar fdm oeh med utgången af nästkommande 
september. 
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G. O. 1905. - X\"III. 

29. ~:o 5().± G. O. - Rustning (lt pansarbåtarna Göta och Thule
för bildande af :->tockholms heväringsafdelning; kommendör
kapten Ekström ~kall vara aidclningschef; kommendering af 
chefer m. m. 

30. 

., 

l. 

,, 

:'\:o 508 U. O. - Komm endörkapten Anckers placeras å 
Stockholms station och kommendörkapten Telancler å Carls
krumt station från och med den l oktober detta år. 
:\:o 510 G. O. - Order att t o rpedbåten n:r 75 skall ingå i 
kusteskadern i stället för to rpedbåte n n:r 09 . 
N:o 512 G. O. - Kapten :\[eiste rs tjänstgöring å Carlskrona. 
yarf ~kall upphöra. 
~:o 514 G. O. - - 1\:ommenrl ering :tf officerare och intendenter 
å pansarbåtarne Göta och Tll:1ie. 
~:o 51(:i G. O. - :\lodgifvande att föreståmiaren för danska 
örlogsvarfvets komi~ka htboratorium, kandidat C. F. Petri, 
får besöka varl"vet i Stockholm . 
:\:o 517 G. O. - Do genom genoralo rder n:r 291 detta å r 
anbefallda befälsöfningar skola icke äg:t rum . 
~:o 518 G. O. - \"erkstadsfartyget R:tn ställes till Yarfs
chefens i Stockholm förfogr1.nd e för försöken med undervat
tensbåten Hajen. 

3. ~:o 520 G. O. - Instruk t ion för :tfdelningschefen för Stock
holms boväringsafdelning. 

" 

5. 

G. 

~:o 531 G. O. Instruktion fö r chefen å torpedbåtort 
Plejad . 
~:o 524 G. O. - Korvettc rnfl. F rejas och Sagas ångslupar 
ställa~ till afdelningschefens för sjökrigsskoleafdelningen för
fogande för kadetternas öfningar. 
N:o 525 G. O. - Lysmaskinbåten n:r J, som är tilldelad ka
sornfmtyget Eugonie, skall omedelbart efter från kommen
danten å \'ax lwlms och Oscar-}"reclriksborgs fästning till 
ehefen å Eugenie gjord anmodan, af~änclas till nfLnmda fäst
ning. 
N:o 527 G. O. - Order om att ankra mod Stockholmseskaclorn 
H1ellau Blockhus udden och Fjäderholmarne för att den 9 juli 
när chefsfartyget Drott passerar gi[va honnör och salut. 
X:o 528 G. O. --'- :\fedgifvande att jagaren :\Iode får upptagas 
på slip i Göteborg. 
N:o 530 G. O. Instruktion för chefen å kasernfartyget 
X orrköping. 
~:o 533 G. O. - :\led iLndring af generalorder 1n 233 detta 
:l.r skol:t knstfl.rtill erikadettorna embarkera å pansarbåten 
Dristigheten i Götebo rg don 10 juli. 

.J u l i 

G. O. 1905. - :XIX. 

(j. N:o 535 G. O. - Fartygsläkaren å kanonbåten Skagul stäl les 
till varfschefens i Rtockbolm fö rfogand e und er försöken m ed 
undervattensbåten Hajen. 

7. 

N:o 53G G. O. - Bevaknin gsbåten n:r (j ställes till cl1 efens 
å ch efsfartyget Drott förfogande den 9 juli. 
N:o 537 G. O. - Ekonomi perHonalen å kanonbåtarne Verdan , 
de och Skulcl ökas uneler nu pågående expedition. 
N:o 539 G. O. - Order fö r fö mndo af D. D. K. K. II. H . 
hertigen och h ertiginnan af Skåne från Ky näs t ill Stockbolm 
den 9 juli. 

8. N:o 540 G. O. - Kurserna i Kungl. sjökrigshögskolan skola 
börja den 2 n ästkommande oktober. 
N:o 541 G. O. - Löjtnan ten vid Kungl. flottan G. A . Yester 
skall genomgå gymnastikl ärarkursen ocb löjtnanten vid kungl. 
flottan \ Vibom, underlöjtnanten vid kungl. fl ottan Norlander 
samt underlöj tnanten viJ kungl. kusta rtille riet Tongstedt in · 
struktörskursen vid gymnastiska centr alinstitutet 
X:o 542 G. O. - Löjtnanten vid kungl. flottan Lindsted t och 
underlöjtnanten vid kungl. flottan Lagercrantz Rkola vara till
fälliga elever vid tekniska h ögskolan under nästkommfl.nde 
läså r. 
K:o 543 G. O. - Stationsbefälhafvaren i Carlskrona konter
amiral H julhammar, beordras för särski ld t uppdrag afresa til 
Stockholm. 
N:o 544 G. O. - Afslag å löjtnanterna vid kungl. fl ottan Örn· 
bergs och Ostermans, underlöjtnanterna vid kungl. flottan 
Frendins och Cleves samt löjtnanterna vid kungl. kustartille· 
riet Wennerströms och Mobergers samt underlöjtnanterna 
Holmströms och N y d ah Is ansökningar att få genomgå skolor. 
N:o 545 G. O. - Marinintendenten af 1:a graden K. A . Tbörn 
ska ll tills vidare t jänstgöra såsom sekreterare h os stationsbe
fälhafvaren i Carlskron a. 

10. N:o 547 G. O. - Order för chefen å chefsfartyget Drott att 
afgå till Gäfle för att elen 13 juli ställa chefsfartyget t ill H. 
l\1. konungens förfogande. 

13. N:o 553 G. O. - Afslag å anhållan att kanonbåten Skäggald 
måtte ställas till s tationsbefälhafvarens disposition för inkvar · 
tering af f rån flottans stam utst raffade värnpliktiga. • 
N:o 554 G. O. - Order för kommendanten å Vaxholms och 
Oscar-Fredriksborgs fästning att s r1.lutera med 21 sk ott vid 
tyska pansar fartyget JEgirs utpasserande, å h vilken salut svar 
icke skall förväntas. 

14. N:o 555 G. O. - Det af disponenten 8. Sjöstraad uppfunna 
minsvepet skall pröfvas å s tockholmseskadern m. m. 
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14. N:o 556 G. O. - Order om personalens storlek vid Alfsborgs 
kustartilleridetachem en t . 

15. N:o 558 G. O. - Order rörande studerandes vid tekniska 
högskolan och ingenjörbiträdens tjänstgöring under tjänste· 
tiden som värnplikti ga m . m . 
N:o 559 G. O. - Torpedingenjör Elmqvist ställes till m arin· 
förvaltningens förfoga'2de i och för besiktning af torpeder. 
N:o 560 G. O. - Chefsfartyget 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 regem entsläkaren F. Breekström från och med 
samma dag distriktsläkare i Carlskrona. 

18. K:o 565 G. O. - Bifall till öfverdirektör Lilliehööks anhål· 
lan att få vistas utrikes den 20 juli-14 augusti. 

21. 

" 

22. 

N:o 566 G .. O. - Andring i instruktion för eskaderchefen å 
stockholmseskadern. 
N:o 567 G. O. - Kommendörkapten Helin skall för särskildt 
ändamål ställas till marinförvaltningens förfogande . 
N:o 572 G. O. -- Kanonbåten Skäggald skall förläggas under 

reparation. 
N:o 575 G. O. - Afslag å kom 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 med den l 
oktober 1905. 
N:o 579 G. O. - Underlöjtnant von Rosen skall studera den 
preussiska luftsegln.rebataljonens i Berlin organisation, mate· 
riel m. m. 
N:o 580 G. O. - Kapten af Petersens skall tjänstgöra som 
flaggadjutant hos divisionschefen å kusteskad erns II division 
i s tälle t för insjuknade kapten Kraft. 
N:o 581 G. O. - Chefsombyt e å verkstadsfartyget Blenda 
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. - Kommendörkapten af Ugglas samt kapte· 
nerna Gylden och de Broen skola tjänstgöra hos tyska ami ra· 
lerna von Koester, Fischel och Breusing. 
N:o 584 G. O. - Kaptenerna Lenhusen och Arnelins skola 
genomgå sjökrigshögskolans högre kurs. 
N:o 585 G. O. - Afslag å ansökningar till sjökrigshögskolans 
högre kurs. 
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2:2. N:o 587 G. O. - Kurser skola anordnas för l:a klass sjö· 
män, minörer, å ha1~dminefartyget Gunbild och för 3:e klass 
sjömän af matrosafdelningen å res p. fertyg. 
N:o 589 G. O. - Marinläkaren af 2:a graden Hult skall tj änst· 
göra vid Stockholms station 24 juli-23 augusti . 

24. N:o 591 G. O. - Underlöjtnant Mörner skall vara kommen
dRrad officer å torpedbåten Plejad. 

25. 

26. 

27. 

N:o 592 G. O. - R ustnings· och inmönstringsorder fö r chefs· 

fartyget Drott. 
N:o 593 G. O. 
Drott. 

Instruktion för chefen å chefsfartyget 

N:o 594 G. O. Afrustningsorder för torpedbåtarna n :r 9 
och 11; löjtnanterna Tyrlen och Tamm komm enderas å kanon· 

båtarna Verdande och Sknld . 
~:o 595 G. O. - Instruktion för afdelningscbefen för sjö· 
krigsskoleafdelningen. 
~:o 597 G. O.- Ko111enr:lörkapten von Krusenstjernas tjänstgö· 
ring i JotAstyrelsen skall upphöra den 30 september. 
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. 
N:o 602 G. O. - Kanonbåten Verdande ställes till varfs· 
chefens i Carlskrona förfogande för transp01t af materiel till 

kusteskadern . 
N:o 608 G. O. - Bifall till kommendörkapten Larssons an· 
bållan 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 engelskt ordenstecken. 
N:o till G. O. - Till stånd för kommendörkaptenerna Ek· 
ström och F. M. Peyron, kap ten Eneström och löjtnant Bjur· 
ner 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 beväringsmannen n:r 1122 '' 5/o• 
Panlis anhållan om tre veckors tjänstledigh et. 

29. N:o 615 G. O. - Upphäfvande af ingenjör T"indgrens kom
mendering såsom fa rtygsingenjör å torpedbåten Plejad. 

31. N:o G17 G. O. - Änd rad tid för vissa öfningar å stockbolms· 
eskadern. 
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31. -:\: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 Stock

holm ma utlånas arbetskartor öfver en del af Söderte lge· 
viken. 

2. K:o G24 G. O. - Kungl. maj:ts förord nande för statsrådet 

m. m. A. Lindman att närmast under han8 majestät konun· 
gen och i hans namn ntöfva befäl öfve r flottan. 

3. N:o l:i26 G. O. - Underlöjtnant C. F. A. Cassel skall afgå 

från tjänstgöring !l kanonbåten 8kagnl samt tjänstgöra å pan
sarbåten Ki01·d. 

N:o l:i27 G. O. - Kommendering af besättning å jagaren 
Magno under dennas öfverföring från byggnadsorten till 
Sverige. 

4. 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 veekors tjänstledighet fr. 
o. m. 5 augusti 1905. 

N:o G32 G. O. - Ångfartyget Sköldmön skall sUlllas till 
chefens för kungl. sjöförsvarsdepartementet förfogande. 

5. 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 Tiselius skall afgå från tjästgö· 

ring å kasernfartyget 1\orrköping och tjänstgöra å öfnings· 
briggen Gladan. 

7. 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 rosorvlöjtnanterna 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. - ArRkommenderingar å stationerna. 

K:o G42 G. O. - ;\ ndring i instruktion för eskad erchefen 
för stockholmseskadern. 

N:o 643 G. O. - ;\nclring i instruktion för afclelningschefe.n 
för sjökrig~skol eafclclningen. 
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7. 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~ under

dåniga 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 unele 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 mä

sterlotsen 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 Carls
krona station skola beordras till tillfällig tjänstgöring å stock· 
holms station. 
K:o G63 G. O. - Bifall å öfvcrste Virgins underdåniga an
hållan 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 tjänstgö
göring 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· 
tember 1905. 
N:o G70 G. O. - Kanonbåten Urd må 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· 

eskadern; kapten Unge r skall vara chef. 
N:o 672 G. O. - Undervattensbåten Hajen skall rustas och 
ingå i kusteskadern; kapten Magnusson skall vara chef m. m. 

N:o G73 G. O. Instruktion för chefen å undervattensbåten 

Hajen. 
17. N:o 675 G. O. Tillstånd för tyske skeppsbyggmästare Löf· 

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. 
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N:o 679 G. O. - Afdelningsr:hefen för sjökrigsskoleafdelnin

gen skall den 22 nedhala sitt befälstecken; fartygens förlägg

ning. 

K:o 682 G. O. - Order rörande ombyte och kommendering 

af officerare å på expedition varande fartyg samt afpo:lette

ring af sjökadetter, kustartillerikadetter och marinintendents

aspiranter. 

N:o 684 G. O. - Order för chefen å torpedbåten Plejad att 

afgå till Göteborg. 

N:o 685 G. O. - Order att ställa ångslupen n: r 4 till chefens· 

för Vaxholms kustartilleriregemente förfogande. 

N:o 687 G. O. - Kommendörkapten E11gström .skall ställas· 

till chefens för flottans stab förfogande för en tid af åtta 

dagar. 

N:o 688 G. O. - Placering å stationerna och kommendering 

till befälskurs af nyutnämnda underlöjtnanter. 

N:o 691 G. O. - Torpedbåten Mira skall rnstas och ingå i 

kusteskadern; kapten Fröding skall vara chef m. m. 

N:o 692 G. O. - Kommendering af kaptenerna Norman och 

Reinius å respektive Stockholms varf och station. 

N:o 693 G. O. - Tillstånd för högste befälhatvaren att om

bordtaga passagerare. 

N:o 694 G. O. - Kanonbåten Simgul skall ingå i kusteska· 

dern samt tilldelas spärrningsmateriel m. m. 

N:o 696 G. O. - Order för chefen å torpedbåten Mira att 

afgå till Göteborg. 

N:o 697 G. O. - Order för chefen å kanonbåten Skagul för 

gång till Göteborg. 

N:o 69~) G. O. - Torpedkryssaren Jacob Bagge skall rustas 

och ingå i kusteskadern: kapten Hamilton skall vara chef; 

kommendering af officerare m. m. 

N:o 701 G. O. - Ombyte af fartygsingenjör å jagaren Magne. 

N:o 702 li. O. - Order rörande profskjutning af pansarbåten 

Thordöns artilleri. 

N:o 703 G. O. - Ordflr rörande antagning af skeppsgossar. 

N:o 704 G. O. - Order för chefen å torpedkryssaren Jacob 

Bagge att afgå till Göteborg. 

, N:o 705 G. O. - Order rörande värnpliktige 122 "0/1oo• Nils· 

sons tjänstgöring i marinförvaltningen. 

24. N:o 706 G. O. - Order för afdelningschefen för Stockholms 

beväringsafdelning att afgå till lilla Värtan. 

N:o 708 G. O. - Torpedkryssaren Jacob Bagge tilldelas kust

eskaderns tredje division; kapten Hamilton skall vara divi

sionschef för sagda division. 
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N:o 709 G. O. - Major Sylvan skall återgå till sin tjänstgö

ring vid Carlskrona varf. 

N:o 710 G. O. - Kapten 'Nachtmeister skall från och med 

l oktober vara extra ledamot af lotsstyrelsen. 

N:o 711 G. O. - Marinläkaren Hult skall vara fartygsläkare 

å pansarbåten Göta. 

N:o 712 G. O. - Kommendering af läkare för antagning af 

marinintendentselever. 

.N:o 713 G. O. - Bemyndigande för behälhafvande amiralen 

att beordra två officerare att för särskildt uppdrag afresa til1 

Växjö· och Kalmar. 

N:o 714 G. O. - Bifall till anhållan om tjänstledigbet för 

värnpliktige F 495 28/os Palmqvist och F 344 10/o• Weibull. 

N:o 716 G. O. - Order rörande användning af 57 mm . tub· 

kanoner för 15 cm. ss. kanon M/03 och M/03 B. 

N:o 719 G. O. ~ Order för högste befälhafvaren rörande 

gång och öfning~r. 

N:o '721 G. O. - Afslag å reservunclf'rlöjtnant A. W. Johans· 

sons anhållan att under nästkommande år få genomgå repe· 

titionskurs . 

N:o 724 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant A. B. ,Jo

hanssons anhållan om tjänstledighet för sjöfart l september 

-30 december 1905. 

N:o 725 G. O. - Kommendörkapten von Krusenstjerna skall 

beordras afresa till Karlstad. 

N:o 726 G. O. - Stockholmeskaclern skall upphöra; rustning 

af torpedkryssaren Psilander, två l:a klass och fyra 2:a klass 

torpedbåtar; kommendering af chefer och officerare m. m. 

N:o 728 G. O. - Fördelning å divisioner af till rustning an

befallda fartyg. 

N:o 729 G. O. ·- Order för divisionscheferna för YIII och 

IX divisionen rörande gång till Göteborg . 

N:o 730 G. O. - Bemyndigande för Stockholms stationsbe

fälhafvare att göra erforderliga ombyten af unelerbefäl och 

manskap. 

N:o 731 G. O. - Order för cheferna å pansarbåten John 

Ericson och torpedkryssaren Psilander för gång till Göte· 

borg. 

31. N:o 732 G. O. - Kasernfartyget Eugenie skall efter åter· 

komsten till stationen afmönstras och ställas till stationsbe-

fälbafvarens förfogande. 

N:o 733 G. O. - Bifall till anhållan om tjänstledighet från 

värnpliktige F 19 233 /o• Hedborg och F 98 204/o• Strandberg. 
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N:o 734 G. O. - Ombyte af fartygsläkare å torpedkryssaren 

Psilander. 
N:o 735 G. O. - Major Wrangel skall för särskildt uppdrag 

afresa till Stockholm. 
N:o 740 G. O. - Angående beordrande af från kasernfarty

get E ugenie afmöns trade beväringsmän till tjänstgöring å 

Stockholms beväringsafdelning. 
N:o 742 G. O. - Order rörande skeppsgosseafdelningens upp

hörande 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 beväringsmannen F 23 No; .. An

derssons anhållan 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 divisionsindel

ning m. m. 
N:o 752 G. O. - P lacering oeh kommendering af nyutnämn

da officerare. 
K:o 755 G. O. -- Chefsfartyget Drott skall afmönstras och 

förläggas i första beredskap. 
K:o 756 G. O. - Bifall till beväringsmannen 375 "/oa Her

monds anhållan om tjänstledighet 1.5-2~1 september. 
N:o 758 G. O. - Trenne vid nybyggnad af pansarkryssaren 

Fylgia och pansarbåten Oscar II tjänstgörande maskinistun

derofficerare skola återgå t ill 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. 
N:o 76() G. O. Chefsfartyget Drott skall läggas i andra 

beredskap. 
N:o 767 G. O. Kommendering af officerare å pansarbä

tam e Thule och Göta samt ombyte af fartygsläkare å pan

sarbåten John Ericsson. 
N:o 768 G. O. - Kommendörkapten Lidbeck skall vara le-

ciamot kommissionen för antagning af marinintendents· 

elever. 
N:o 769 G. O. - Ombyte af lärare i kvartersmansklassen i 

Carlsk rona. 
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N:o 770 G. O. - Marinläk aren Haglund skall den 18-23 

september tjänstgöra vid Stockholm s station. 

N:o 773 G. O. - Jagaren i\1agne skall efter ankomsten till 

Göteborg rustas för att ingå i ku steskadern m. m. 

::\i:o 774 G. O. - Bifall till bevärigsmannen 40 82/o; Olssons 

permissionsanhållan 1S-29 september. 
K:o 775 G. O. - Order för reservlöjtnant K. T. Larsson att 

uneler angifna dagar tjänstgöra i generalstaben. 
N:o 77S G. O. - Mariningenjör Lindgren afpolletteras från 

jagaren .'\1agne och ställes till marinförvaltningens fö rfogande. 

S:o 779 G. O. - Ti ll stånd för engelska marinattachen Cal· 

thorpe att besöka flottans etaulissement. 
N:o 795 G. O. - Bestämm elser angående anvämlning af 37 

mm. tubkanoner. 
:N:o 799 G. O. - Fördelnin g af sjömanskåren i afdelningar 

och y rkesgrenar fö r år HiOG. 
20. :N:o 801 G. O. - Kapten Riben ställes ti ll marinförvaltnin

gens förfogande för särskild t uppdrag. 

21. 

22. 

23. 

N:o S03 G. O. - Order för chefen å jagaren 1\lagne att afgå 

till Risö-Raftö. 
!\:o S06 G. O. - Kanonbåten AHlli ld skall tillhöra Stock-

holms station . 
N:o S07 G. O. - :\Iarinläk am e \Virgi n och Edholm skola den 

30 tjänstgöra vid stockhol m s station. 
N:o SOS G. O. -- Order rörande officerare som från l okto

ber och und er ordin arie innehafvares sjökommendering skola 

tjänstgöra i vissrr befattningar m. m . 

N:o S09 G. O. - .Ändrad tid fö r sjökrigshögskolans början 

samt inkall ning af till genomgåend e af densamma kommen· 

menderade offteerare intill lonsens början. 
~:o 810 G. O. ·- Order angående afpollettering af å kust· 

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. - Kanonhålan 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. 
:\:o S16 G. O. -- i\larinläkaren Kil ssons tjänstgöring 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 kustartilleriets manskap 

skola anordnas å stationer och varf. 

J'l:o 822 G. O. - Kommendörkapten von Krustenstierna skall 

under kaptenen grefve Wachtmeisters sjökommendering tjänst

göra såsom extra ledamot af lotsstyrelsen. 

N:o 823 G. O. - Order angående bestridande af sjukhus

läkarebefattningen på kirurgiska afclelningen vid flottans sjuk

hus i Carlskrona. 

N:o 825 G. O. - Order rörande afpollettering af å kust

eskadern tfänstgörande värnpliktiga som antagits till reserv

offi.cersaspiran ter . 

J'i":o 826 G. O. - Kusteskaderns öfningar skola bedrifvas mel

lan Lat. N 56° 20' och 57° 45' m. m. 

N:o 828 G. O. - Ombyte af lärare i marinorganisationslära 

i sjökrigshögskolan. 

J'l:o 829 G. O. - Reservunderlöjtnant Nilssons tjänstgö

ring å pansarbåten Wasa skall upphöra med utgången af 

september. 

N:o 831 G. O. - Kommendering af fartygsintendent och lä

kare å korvetten Freja. 

N:o 832 G. O. - Kommendörkapten Wileke skall kvarstå 

som beväringshefälhafvare intill dess komm endörkapten Natt 

och Dag efter slutad sjökommendering kan öfvertaga befatt

ningen. 

N:o 834 G. O. - Den vid Vaxholms kustartilleriregemente 

tjänstgörande rustmästaren från flottan skall fortfarande tjänst

göra därstädes intill utgången af november. 

K:o 835 G. O. ·- Bifall till beväringsmannen F 19 233/o" Hed

borgs anhållan om en månads förlängd tjänstledighet. 

N:o 836 G. O. - Torpedingenjör Arsenius ställes till marin

förvaltningens förfogande för profskjutning af torpeder. 

N:o 837 G. O. - Order rörande kommendering af besätt

ning å korvetten Freja och kanonbåten Svensksund, bestäm

melser för öfningar m. m . 

N:o 838 G. O. - Tillstånd för kommendörkapten Lindberg 

att bära japanskt ordenstecken. 

N:o 839 G. O. - Kommendörkapten Peyron skall i stället 

för kommendörkapten Natt och Dag vara chef på pansarbå

ten John Ericsson från l oktober. 

N:o 841 G. O. - Angående anordnande af rekrytkurs i Carls

krona exercisskola från och med 2 oktober. 

28. N:o 842 G. O. - Tillstånd för direktör Mörner att under 

semester vistas utrikes. 

Sept. 

Okt. 
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28. R:o 843 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Holmgrens 

anhåll an om 3 års utrikes tjänstledighet för anställning i 

chilensk örlogstjänst. 

29. K:o 845 G. O. - Fastställelse af undervisningsprogram för 

sjökrigshögskolan. 
N·o 847 G. O~ - Placering och kommendering af nyutnänm

da marinunderintendente r. 

30. N:o 850 G. O. ;;- Tillstånd för lotskaptenen i Södra lotsdi-

2. 

3. 

,, 

,, 

,, 

striktet att inti ll l april 1906 behålla ett till låns bekommet 

ställ militärspeciaL 
N:o 852 G. O. - Kapten Bernströms tjänstgöring å pansar

båten Göta skall upphöra med den 4. 

N:o 854 G. O. - Afslag å reservlöjtnant Boustedt;; anhållan 

att blifva inkallad till tjänstgöring ett år från elen l ok-

tober. 
N:o [)55 G. O. - Upphäfvamle af generalorder n:ris 60 och 

291 föregående år angående beordrande af lärare i marinin-

tendentskolan. 
N:o 857 G. O. - Tillstånd för två lotsar att bära danska 

räd dn i ngsm edaljer. 
N:o 858 G. O. Afslag å major Grills anhållan om utrikes 

tjänstledighet. 
4. N:o 860 G. O. Tillstånd för underlöjtnanten i flottans re-

serv Mannerstråle att und er kommendering till krigsskolan 

bära flottans uniform. 
J'l;o 861 G. O. - Tillstånd för ingenjörerna vid telegrafver

ket Pleijel och HolmRtröm att nfirvara vid försök med gnist

telegrafering. 
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 monteringsarbeten äga tillträde till Carlskrona varf. 

N:o 865 G. O. - Bifall till kapten Kjerrulfs anhållan om 6 

månaders tjänstledighet 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 reservlöjtnant Broms anhållan om 

befrielse från kommendering för tillträdande af erhåll en be

fattning. 
10. N:o 875 G. O. - Kanonbåten Svensksnuels expedit ion skall 

upphöra m . m. 
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10. :'\f:o 876 G. O. - Genom generalorder n:r 818 inkallade re

servofficerare skola vara inkallade intill utgången af oktober. 

:'\f:o 877 G. O. - Order för högste befälhafvaren rörande 

kuste~kaderns gång till resp. stationer. 

11. N:o 878 G. O. - OrLler rörande neclhalanclet af befälsteeken 

för högste bcfälhafvaren och divisionschefer å ku s teskadern, 

fartygen~ förläggning m. m. 

N:o 879 G. O. - Order rörande nedhalmHlet af afdelnin"s

chefens för Stockholms beväringsafdelning befälstecken, far~y
gens förläggn ing m. m. 

N:o 880 G. O. - Kapten Unger skall under komm endörkap

ten Xatt och Dags sjukdorn uppehålla dennes lärarebefatt

ning i sjökrigshögskolan. 

N:o 8~1 G. O. - I.öjtnant Elliot skall i stället för löjtn an

ten fnherre Palmstierna tjänstgöra å korvetten Freja uneler 

fö restående vin terexpedi tio n . 

N:o 883 G. O. - Order rörande hemförlofning af värnplik
tiga. 

N:o 884 G. O. - Kaptenen de Champs och underlöjtnar.ten 

H. K. H. hertigen af Södermanland afpolletteras efter kust

eskaderns ankomst till Carl skrona. 

1'\:o 885 G. O. - Afslag å r eservlöjtnant Meyers anl1ållan 

om befrielse från kommendering för tillträdande af erhållen 

befattning. 

, N:o 88'7 G. O. - Kommendering af fa rtygsintendent å pan

sarbåten Tapperheten. 

12. N:o 888 G. O. ·- Kurserna vid sjökrigshögskolan m. fl. sko

lor skolor den 23 taga sin början. 

N:o 889 G. O. - Order rörande sammansättningen af Alfs

borgs kustartill eridetachement. 

13. N:o 890 G. O. - Kapten Lindsström ställes till konteram ira l 

Dyrssens förfogande för biträde med utarbetande af höcrste 

befälhatvarens generalrapport. " 

X:o 891 G. O. - Afslag å reservunderlöjtnant Anderssons 

anhållan om befrielse från kommendering för tillträde af er

hå llen befattning. 

N:o 892 G. O. - Genom G. O. n:r G61 detta år anbefalld 

kommendering af två underofficerare från Oartskrona till 

Sto::kholms station skall den l '7 upphöra. 

" N:o 893 G. O. - Bifall till löjtnant Lilliehööks anhållan om 

utrikes tjänstledighet från dagen efter slutad tjänstgöring å 

pansarbåten Dristigheten t. o. m. 30 november. 

,, N:o 893 G. O. - Order rörande af!änmande af vissa hemliera 

handlingar från högste befälhufvarens m. fl. expeditioner. " 

Okt. 13. 

" " 

, , 

, 14. 

, , 

" 
14. 

" 
, 

, 1'7. 

, 1'7. 

, 18. 

, , 

, , 
" 

19. 

" 
20. 

" 
, 

" " 
, 

" 

" 
23. 

. , 25 . 

G: Ö. 1905 . .:_ XXXI. 

N:o 895 G. O. - Bifall till major Grills anhållan om ut-

rikes tjäi}Stledighet den 17 okto~er--17 d~cember. , 

N:o 896 G. O. - Bifall till kapten Ankareronas anhallan 

att . under erhåll8li två månaders tjänstledighet få vistas 

utrikes . 

N:o 89'7 G. o: -:- Reglementsänclringar med anledning af 

omorg~nisation af mariningenjörstaten. 

N:o 898 G. O. - Order om ändrad tid för befälstecknets 

hissande å J~ orvetten Freja; ökning af besät tningsli stan. 

N:o 900 G. O. - Placering å station samt inkallning till 

tjänstgöring för ~nclerlöjtr~ant N e1'man. 

N :o 902 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Bergströms 

anhållan om tjiLustledighet för utrikes sjöfart elen l no

vember 05-31 oktober 08. 

N:o 904 G. O. ---: Instruktion fÖr chefen å kanonbåten 

Svensksund. 

N :o 908 G. O. - J?evakningsbåten Carl Edholm skall till

hö~·a Carl sh·ona station. 

N:o 909 G. O. - KRpten Lagercrantz skall i stället för 

kapten Wijk vara acljutRnt hos chef en f ör unelerofficers

och sjömanskår ern a vid Stockholms station. 

N:o 910 G. O. - Marinläkarne Lagerl1olm och Gemmel 

skola för studiers idkande uneler två månader afr·esa ut

rikes. 
N:o 911 G. O. - Kapten K. A. Posse skaU tjitnstgöra som 

adjutant i sjöförsvar sdepartementets k ommandoeX]Jedition 

intill utgången af innevarande mitnacl. . 

N: o 912 G. O. - Instruktion för chefen å korvetten FreJa. 

N :o 914 G. O. '__ Chefsfartyget Drott skall uppläggas. 

N:o 920 G. O. ·- Chefens för k11startilleri et stab m å uneler 

angifve'u ticl förstärkas m ed en officer. 

N:o 921 G. O. - Kapten Virgin skall vara inkallad till 

öfrig tjiLnstgöring å . Carlsb·ona station från och med l 

november. 

N:o 922 G. O. - Bifall till r eservlöjtnant Riclc18l·sta cls an

hållan om 3 år s tjänstl edighet för utrikes sjöfart. 

N:o 923 G. O. - :M:arinläkarstipendiriten J o hans sons tjänst

göring vid Fårösunds kustRrtillericletachement skall upp

höra. 
N:o 924 G. O. - Underlöjtnanterna C. Cassel och B eck

Friis skola u~cler angifyen tid tjänstgöra i exercisskolan 

vid Stockholm.s station. 

N:o 925 G. O. - Pansarbåten Oden samt torpedbåtarue 
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ll1:eteor, Stierna, Orkan, Bris och Vind skola förläggas mr
der reparation. 
N:o 926 G. O. - Bifall till kapten Krafts anhållan om tre 
månaders förlängd tjänstledighet för sjukdom från och med 
l november 1905 till och med 31 januari 1906. 
N:o 928 G. O. - Bifall till marinläkaren Arnoldsons an
hållan om utrikes tjänstledighet den 25 oktober-30 no
vember 05. 
N:o 929 G. O. - Bifall till marinintendenten Söclerstedts. 
anhållan att uneler tjänstledighet elen l november-31 de
cember 1905 fä vistas utrikes. 
N:o 930 G. O. - Kaptema Gyllenstierna och Krook skola. 
fränträda innehafvancle befattningar som kompanichefer 
och tills vidare tjänstgöra i angifna befattningar. 
N:o 932 G. O. - TiUåtelse för tre kaeletter vid kustartil
leriet att efter aflagcl kustartilleriofficersexamen bära un
clerlöjtnants 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 salutregle
mente med anledning af upphöranclet af Sveriges union 
m ed Norge. 
N:o 935 G. O. - Ändringar i hittills gällande föreskrifter 
angående flaggor och befäls- m. fL tecken. 
N:o 936 G. O. - Den 1876 fastställda signal- och evolu
tionsbok för cle för enade rikenas krigsfartyg skall upp
hör a att gälla. 
N:o 937 G. O. - Ändrad tillämpning af vissa paragrafer 
m. m. i r eglemente för flottan. 
N:o 938 G. O. - Bifall t ill anhållan att uneler tjänstledig
h et elen 1-30 november 1905 få. vistas utrikes. 
N:o 939 G. O. - Föreskrifter för salut vid H. K H. h er
tiginnans af Västergötland väntade nedkomst. 
N:o 940 G. O. - Kapten Star ck skall uneler kapten Krafts 
tjänstledighet tjänstgöra som adjutant i sjöförsvarsdepar
tementets kommandoexpedition. 
N:o 942 G. O. - Order om tidpunkten för hissandet af 
rikets ändrade flagga samt afgifvanclet af salut för den
sannna. 
N:o 943 G. O. -- Torpedbåtarne n:ris 63, 65, 67, 73 och 85· 
skola förläggas uneler reparation. 
N:o 944 G. O. - Order att utlåna ett exemplar farleclsbe
skrifningar m . m. till revisionssekreteraren Åberg i och_ 
föredragning i högsta domstolen. 
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N:o 945 G. O. - Order angående undervisningen af eldare 
i underbefälsskolan under nu på.gående läsår. 
N:o 946 G. O. P lacering å stationer m. m. af r ese l'v -
officerare. 
N:o 948 G. O. 
ningsanstalter 
materiel. 

:M:edgifvande att till flottans undervis
Stockholm tillfälligtvis utlåna åskådnings-

N:o 950 G. O. - Order rörande expedition för inskjutning 
af torpeder. 
N:o 951 G. O. - Bifall till löjtnant Carlsson-Fevrells an
hållan att under tj änstledighet få vistas i Danmark. 
N:o 952 G. O. - Order rörande uppbränning af elen år 1876 
fastställda signal- och evolutionsboken för cle förenad e ri
kenas krigsfartyg. 
N:o 954 G. O. - Order angående utbildningskurs för per
sonal vid lotsverket för tjänstgöring vid kustsignalvä
sendet. 
N:o 955 G. O. - Korvetten Frejas besättningslista skall 
under pågående expedition ökas med en skeppskock 
N:o 956 G. O. - Order att 16 man från Stockholms sta
tion skola kommenderas å korvetten F r eja för genomgå-
ende af anbefalld kurs ombord. 

2. N:o 958 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Hjertstedts 

4. 

" 

" 

7. 

8. 

" 

anhållan om tjänstledighet l december 05-30 november 
07 för in- och utrikes sjöfart. 
N:o 962 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Meyers anhållan 
om tjänstledighet för utrikes sjöfart till och med 31 okto-
ber 1908. 
N:o 963 G. O. - Tillstånd fÖr kapten Oclelberg att uneler 
tjänstledighet 8-30 innevarande månad f å vistas utom. 
riket. 
N:o 964 G. O. - Marinunderintendenten Lunden skall un
der ordinarie innehaivarens tjänstledighet uppehålla be-
fattningen som regementsintendent vid Vaxholms kustar
tilleriregemen te. 
N:o 968 G. O. - Förordnande för konteramiral Siclner att 
i egenskap af chef för sjöförsvarsdepartementet närmast 
under H. :M. konungen och i hans n amn utöfva befäl öfver 
flottan. 
N:o 9G9 G. O. - Bifall till r eservunderlöjtnant Anderssons 
anhållan om 3 års t jänstledighet för utrikes sjöfart . 
N:o 970 G. O. - Bifall till r eservunderlöjtnant Rydebergs 
anh ållan om 3 år s tjänstledighet från och med l oktober 
1905, för utrikes sjöfar t. 
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N:o 971 G. O. - Bifall 'till kommendör L indmans anhål

lan att få vistas utrikes under november och december 
1905 . . 

N:o 972 G. O. - Medgifvancle för danske unelerdirektören 

Rasmussen att ·unclet angifven tid b esöka Stockholms sta

tiOiis varf och öfriga etablissementei·. 

N:o 974 G. O. - En maskini stunderofficer, som aflagt tor

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 angifven · tid ställas till marinförvaltningens 

förfogande för profskjutning och försök med torpedma
terieL 

N:o 976 G. O. - Afslag å anhållan att en officer från 

Vaxholms grenadjärregemente måtte komniencleras såsom 

adjutant i kommendantsstaben. 

N:o 987 G. O. - Lysmaskinbåten n:r 2 skall under angif

ven tid förläggas till Stockholms varf för att användas för 
skolornas öfningar. 

N:o 978 G. O. - Danske ingenjören \Varburg må, för öf

vervakancle af arbeten å i Stockh olms stations docka m

tagne 'ångaren 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. 

N:o 986 G. O. - Order att angifna gnistsignalstationer 
skola förläggas i 2:a beredskap. 

N:o 988 G. O. - ]{apten Åker'mark skall med bib ehållan

de af innehafvancle befattning för särskildtändamål tjilust
göra 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 december 1905. 

N:o 990 G. O. - Kanonbåten Disa skall förläggas i 2:a 

bereclsl•ap och kanonbåten Skagul i l:a beredskap, med 

besättning kommenderad,· ti_U stationsbefälhafvarens i Stock

holm förfogande; kommendering af ch ef och officer åka
nonbåten Skagul. 

N:o 992 G. O. - Fastställelse af ändring i skolreglementet. 
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13. N :o 993 G. O. - Fastställelse af program att lända till 

ledning vid utbildning af dykare. 
14. ~:o 994 G. O. - Order att ängfartyget Skölc1mön skall 

:;tällas t ill ordföranden,; för rik:;c1agens revisorer förfo

ga.nde för färd till Vaxholms och Oscar- Fredriksborgs 

fflstning. 
15. N :o 999 G. O. - Order att handmineposition ernas beman

ning skola vara beväpnade med 6,5 nlm. gevär M/96 med 

knifbaj onett. 
17. N:o 1002 G. O. - Bifall till kapten Mei~ters anhållan att 

få vistas utrikes för hillsans vårdande t ill elen l januari 

1906. 
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" 
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" 

" 

" 

" 
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" 

" 

" 

N:o 1004 G. O. - Konnnendörkapten H. Hamilton skall 

tillsvidare vara chef för 2:a eldare- och hanc1tverkskom

panierna och kapten Fallenius skall tillsv idare vara chef 

för torpeddepartementet 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. 

N:o 1006 G. O. - Bifall t ill kapten Liss auhallan att un

der rlecember månad 1905 få vistas utril> es . 

N:o 1007 G. O. - Order angående fartygsrustningar för 

CarlsJuona och Stockholms bevli.ringsafclelningar samt an-

gående beffilstecken s hissande, de värnpliktiges emottag

ning, fartygens inmönstring, de värnpliktiges öfn ingar, be

sättningslistor sam t att af delningarnas fartyg ej skola vara 

salutpliktiga 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

nas fartyg . 
N:o 1010 G. O. - Officerare kommen derade å b evilrings

afclelningens fartyg. 
N :o 1013 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant H allgrens 

anhållan om tjänstledighet för utrikes sjöfart l jan. 1906-

31 december 1907. 
N:o 1015 G. O. - Order rörande uneler visningen i uncler

befäJsskolan för manskap af eldar eafc1 elningen samt ticlen 

för kurser nas början och slut innevarande läsår. 

N :o 1016 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant K. J. 

Larssons anhållan om t jänstledighet l januari 1906- 31 de

cember 1908 för utrikes sjöfart. 
N:o 1017 G. O. - Fastställelse af ritning till 75 mm. ss. 

k. :M:j05. 
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N:o 1018 G. O. - lVIedgifvande för marinförvaltningen att 

vid tillverkning af 75 mm. ss. k. M/05 t illåta sådana min

che afvikelser från :fastställda ritningen som må finnas er

forderliga. 

N:o 1019 G. O. - 1\ieclgi:Evancle att i exer cisskoloma nu 

pagciende kurser för l:sta klass sjömän må afsl.utas inom. 

utgången af inshmclancle december månad. 

N:o 1020 G. O. - Order >1.tt kapten Tollsten med utgån

gangen af innevarmlCle manad skall fräntriida sin befatt

ning så~om adjutant hos varfschefen i Carlskrona och från 

med den l instundande decembm· intill elen 30 oktober 

190ö vara inkallad till öfrig tjänst å Carlshona station 

och vara extra lärare i underbefälssk.ol.an i Carlsh·ona samt 

att kapten A. cle Brun skall tillsvidare vara adjutant hos 

vadsch efen i Cadskrona. 

N:o 1022 G. O. - Bifall till komm.enclör Ehrensvärds an

hallan om. H dagar s tjiinstledighet frrm och med den 24 

novem.ber 1905, för egna angelägenheters skötande. 

N :o 1023 G. O. - Order att kommendörkapten Gyllenkrok 

skall uneler kommendör Ehrensvärds tjänstledighet fr. o. 

d. ·24 november t jäns tgöra såsom chef fö r sjöförsvarsde

partementets kommandoexpedition. 

N:o 1024 G. O. - lVIeclgifvande för jnstitiekanslärsäm.betet 

att fran sjökarteverket, i och för utredning af angifvet 

miil, utbekomma utclrag af originalmätningskartan 1/20000 af 

farvattnet kring Dalarö. 

N:o 1025 G. O. - Instl'Llktion för afdelningschefema för 

Carlsh·ona och Stockholms beväringsafdelningar. 

N:o 1029 G. O. - Order rörande bärandet af norska or 

denstecken och medaljer. 

N:o 1030 G. O. - Fastställelse af ny förteckning på parad

och salutdagar. 

N :o 1032 G. O. - lVIeclgifvande för manskap som instun

dande jul- och nyår tillfälligt tjt\nstgör vid telegrafverket 

att ft unifonnen bära af telegrafverket tillhandahållet igen

ldinningstecken. 

N:o 1033 G. O. - Bifall till underlöjtnanten i flottans re

serv Å. Lagerström.s anh ållan att f å bära unifonn vid sitt 

bröllop i B erlin. 

N:o 1035 G. O. - Order att kapten Holmberg med bibe

]lo'illande af genom G. O. n:r 640 innevarande år erhållen 

kommen clcring, skall leda reservofficersaspiranternas ut

bildning uneler nu pågttencle kur~ å Crtrlskrona station. 
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N:o 1037 G. O. - Bifall t ill löjtnant G. Lindbergs anhål

lan om tjänstledighet 1-17 december 1905 från kom.men

clantsbefattningen å Älfsborgs fästning. 

N:o 1038 G. O. - Bifall till kapten Vl. Gibsons anhållan 

att uneler nästkommande clecem.ber månad få vistas ut

rikes . 
N:o 1040 G. O. - Bifall till r eservunderlö jtnant Mollins 

anh ållan om tjänstledighet l december 1905-30 november 

1906 för utrikes sjöfart. 

K:o 1042 G. O. - Order för kapten Kraak att i egenskap 

af marinattache afresa till Berlin. 

N:o 1043 G. O. - Bifall till reservlöjtnant Hallens an

hållan om. tjänstledighet för äktensk.aps ingående 22 dec. 

1905- 20 jan. 1906. 

N :o 1044 G. O. - Löjtnant G. D . .M: Lilliehöök skall från 

och m ed elen 22 december 1905 tilL och med elen 20 jan. 

1906 vara komrnencleracl officer å i fö r sta beredskap lig

gancle kanonbåten 81mgul i stället för permitterade re

servlöjtnanten C. F. Hallen . 

N:o 1046 G. O. -· Order att torpeLikryssaren Clas Uggla 

skall fn:tn och med elen 2 januari 1906 förläggas uneler re

paration. 
N :o 1049 G. O. - Order att logem entsfartygen af Chap

man och Lagerbjelke skola uppläggas. 

N:o 1052 G. O. - Order att reservunderlöjtnant F. C. D. 

Fri b er g elen 7 januari 1906 skall inställa sig V axholm.s 

kustartilleriregemente för genomgående af 2:clra repetitions

kursen. 
N:o 1053 G. O. - Kommendering af fartygsintendenter och 

fartygsläkare å beväringsafclelningarnas fartyg. 

N :o 1054 G. O. -- Rustningsorder å torpedhyssaren Psi

lancler för exp edition. Komm.enclering af fartygschef, offi

centre och fartygsläkare samt order ang>lencle fartygs

ch efen s befälsteckens hissande och fartygets inmönstring 

n1. n1. 

N:o 1057 G. O. - Rusti1ingsorcler å t01·peclhyssaren Ör

nen för expedition. Kommendering af fartygschef, office

rare och fartygsläkare samt order angående fartygschefens 

befälsteckens hissande samt fartygets inmönstring m. m. 

N :o 1058 G. O. - Instruktion för chefen å torpedkryssa

ren Örnen. 
N :o 1061 G. O. Order att marinläkaren af 2:a graden i 

flottans reserv G. M. Konen skall tillhöra flottans station 

i Stockholm. 
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N:o 1062 G. O. - Order att marinläkarestipendiaten J. :F. 
Johansson skall tjänstgöra vi el Carlskl·ona station uneler 
marinläkaren H . E. H ammarströms sjökommendering. 
N:o 1064 G. O. - Mec1gifvande för medarbetaren i tidnin
g en Aftonbladet O. Hellqvist att uneler torpedkryssaren 
Psilanders i g eneralorder n:r 1054 detta ar anbefallda ex
pedition medfölja clensamma. 
N:o 1065 G. O. - Instruktion för ch efen å torpedkryssa
ren Psilanc1er. 
N:o 1066 G. O. - Medgifvande för 4 namngifna tidnin
gn.rs representanter att medfölja denna dag till Riga af-
gående fl.f marinförvaltningen förhyrda ångfartyget Drott
ning Sofia. 
N:o 1067 G. O. - Order att ingenjören vid mariningen
jörstaten S. Pauli skall, med bibelu\llande af lärarebefatt
ningen i underb efälsskolans i CarlsJuona kvartersm ans
klass, jämväl under innevarande hisår vara lärare i nämn
da skolas n1.askinistklass. 
N:o 1069 G. O. - Tillägg till instmktion en för chefen å 
torp edkryssaren P silander. 
N:o 1070 G. O. - Kommendering af flaggacljutanter , stabs
ingenjörer och stabsintendenter i afdelningschefernas för 
b eväringsafdelningarn:ot.s staber. 
N:o 1072 G. O. - Ordm· rörande läkarvarclen vid Älfs
borgs kustartilleridetachement intill slutet fl.f år 1906. 
N:o 1073 G. O. - Tillatelse för kommendörkapten Anckers 
att emottaga och b~ira fälttågstecken såsom hedersleela
mot af "The Sacity of the army of Sautiago de Cuba>> . 
N:o 1075 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Prestos 
anhållan om tjänstledighet för in- och utrikes sjöfart intill 
r epetitionskursens början år 1907. 
N:o 1076 G. O. - Bifall till reservunderlöjtnant Bang
~l[elchiors anhållan om t jänstledighet för utrikes sjöfart 
l januari 1906-31 december 1908. 
N:o 1077 G. O. - Bifall till marinläkare Larssons anhållan 
om utrikes t jän stledigh et för studier 18 december 1905-
2 januari 1906. 
N:o 1082 G. O. - ~l[ec1gifvanc1e för tyske oberingeniur 
Kortman att Lesöka flottans varf i CarlsJuona och Stock-
holm för att taga del af vissa detaljer rörande flottans 
torpeder. 

11. N:o 1086 G. O. - Bifall till öfverste Virgins anh ållan om 
tjänstledighet i11.om riket 12- 31 decemb er på grund af 
läkareintyg. 




