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Sept. 2. Öppet bref på afskccl för kaptenen i kongl. flottans reserv 
frilwrre C. O. S. Posse. 
Fnllmakt för frihorro E. G. C. Sparre att vara lotskapten orlt 
chef för Nol'rköping lotsfördelning. 
Af.,ked får mcdclclas 2:a kl. ~jömannen N:o SJ:i Nils S igfrid 
Dahlgren. 
:Vlcddolas tillstånd för amerikansko medborgaron J. Nylanclcr 
att vinna in t riido såsom elev i maskinistklasse.n vicl Stockholms 
navigationssko la. 
Fyringeniörsenkan Ida Sandel!, född Hagström, erhåller en nå
degåfva af :100 kronor. 
-:\lästerlotsenkan B. S. 1\:ristiansdottor erhå ll er en cl:o af FlO 
kronor. 

9. En n~·byggnad afseeld att inrymma artilleri- och torpeclvcrk
städcr, gcvärstörråd, tjonsterum m. m. får uppfUras å Skepps
holmsl·arfvots område mot en kostnad af 101,700 kronor. 
Förordnande föt' B. S. i">~traml att uppehålla lotskap tons- och 
chefsbefattningen i Lnle(t un1lor lot~kaptenen R. Ulnel' beviljad 
ett års tjonstlcdigllot. 
:\le<lgif1·es att till maskinistundoroff\ceron af 2:a grade n O. Y 
A nidsson må, nnilcr kommendering till 'vV. Lindborgs yerkslacl, 
ntgå ~iir~kilclt arvolle mod GO kr. i månaden. 
Förre elcl<U'en ,J. R llricksson erhåller ett understöd af tre
hund ra kronor. 
Förre uppsyningsmannem vid Miilarohusons lifrädtlningsstation 
:\I. Ö~terlnncl erhåller ett d:o å tvåhundra kronor. 

22. l\Iajol'cn i arm6n F. A. Ekclahl förordnas att vara biträclan1l o 
Jiiraro i maternatik vid ~.iökr i g~skolan . 

:n. Angäonclo roglemcntarislm bestämmelser röramle :::jömanskåren. 
För tryckning af on d.el unclcrvi sni ngsböeker 111. m. anvi~as 
4,400 kr. 25 öre. 
Antages ett af i\Iotala Yorkstads nya aktiebolag och Lindhol
mens yerkstacls nya al;:tiobolag gemensamt afgifvot anbml å 
l evorans af en l :a kl. pansarbåt för en kostnacl af l ,9tO,HJO 
kronor. 
:\foclg1fYes att af 1899 års anslag till röksvagt krut 70.100 
kronor, må innevaruncle år förskjutils till bolopp af 10,000 lo' . 
T,öjtn<lnten O. Lybcck f{tr bibehålla dagaflöning och inqvarto
ring~billrag uneler den tid, han idlmt studier för Yinnando af 
intriiclo i krigshögskolan. 
Yaktmästaren Yid flottans stations i Carlskrona räkenskaps
kontor S. Kils:-on får å allmlinna indragningsstaten uppbH.ra 
pension till ~å ~tort belopp, att detsamma jcmtc el en honom 
tillkomman11c pension f!'ån flottans pen~ionskas~a motsvrtrar 
sex lwndt'a kronor, ellrt· fym hnnr1ra kt'onor. 
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23. Mästerlotsenkan J. Bäckström erhåller understöcl af 100 kronor. 

30. 

,, 

Medgifveo att utöfver bestämclt antal af 12, ytter li gare två ka
detter få antagas v id sjökrigsskolan innevar:'tndo år. 
Två extra lärare få anställas vid nal'igationsskolan i Göteborg. 
Skorstonsfojaren c. F. ,fonsson erhåll er no kronor i Grsättnin g 
för en under sotningsarbete förl orad båt. 
'rvå offlceral'o vid armen af und erlöjtnants gt'ad få anställas 
till tjenstgöt'ing vid Carlskrona art ill erikål' uneler tiden l Okto. 
ber 1808-15 Maj 18DD. 
Löjtnanten O. 1Jybeek f!'te flyttningshj e lp med 120 kronol'. 
~l'feclclclas tillst-:"1ncl för eldnl'cn K. n. A. Ris ing att vinna in
träde så~um elev i maski ni stk lassen Yicl navigatiÖnsskola. 
Ett belopp af 1,7G5 kronor från invalidhusfonden får utdelas 
blanrl personer, som tillhört flottans kårer. 
Föeorclnancle föe ,T. A. P. Grahm att vara lärare i vapenläm 
v id ~jökr i gRskolan. 

Fil. lmnclid[lten P. A. Fogelberg förordnas att vara vikarie
rande lärare i modcl'~målot vid sjökl'ig,;slwlans tro lägsta lzias
ser uneler lektorn C. ~.Holmgren för l ä~året 1808-JRDO be
viljad tjenstleclighet. 

4. Förordnande för G. i\L E. stangenberg att \'ara fartygsinten
dent å J'orvetten Freja. 

7. FL1llmagt för ,J. C. E. Chri sterson att nwa vire amiral vid 
ko ngl. flottan. 
Öppet bref på af~kecl för vieo amiralen m. m .. J. C:. E. Chr i
sterson. 
Fnilmagtcr för C. O. Olsen <)Ch O. JJindbom att vara kommen
dörer viLl kongl. flottan . 
Dito för Gcrh, Dyrsson och C. A. F. P :n Rosonsl'iircl att vara 
kommendörl<apten er af J :a graden vid dito. 
Fullmagt föl' P . ,J. Dahlgren aU vara kommendörkapton af 2:a 
graden vid dito. 
Dito för I. Norclenl'elt att vara kapten vid dito. 
Dito föe A. G. ,Johansson att vara lijjtnant vicl dito. 
Resolution å lön för A. F. Hj. Klintberg, C. G. W. Bretzncr, 
W. E. Eter~, \V. Dyrssen, R A. Thnrclin, ,J. A. F. Grahm och 
W. Gibson. 
l\ledgifvcs att 1809 års anslag, 40,000 kronor till fönådshns 
för fasta minföt'svaret och inredning af förrtLLl för torpeder i 
Carlskrona må redan innevarande år sUillas till. varf~cl]('fens 

derstädes förfogande. 
Förordnas att mistsignaleri ng vid postångfartygs ankomst från 
Sassnitz till Trelleborg skall ega rnm medelst atlossanclc a f 
ett kanonskott hvar tredje minut ritlmaclt ifrån ',', timme före 
ångfartygs väntade ankomst, samt att för ändamålet skall an· 

U k t. 
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skaffas en bakladdningskanon, som llppställes invid v inkeln å 
iist r a hamnarmon i 'l'rclleborg. 

7. Pörordnando föl' W. 'l'h. Flack att nllller öfverkommbsarien 
B. T. Rääf boviljacl lcclighet uppehålla öfverkommissariebefatt
ningon vicl flottans pension~kassa. 
[{ommenclörkaptcnen af 2:a gmden g refve H. D. M. Hamilton 
får t1yttningsbiclrag mod 350 kronor. 
Kaptenen O. U. Y. H. Broman erhåller dito mod 280 krono1·. 
Fyrmtlstarcenkan L. Barkman får ett n n derstöd af 200 in'. 1; .:J 

1-1. Jfastställe:l stat föl' lotsstyrelsen. 
Förordnande för A. Y . K Dalman att tillsvidare vara chef för 
lotsafdelningen i lotss tyrelsen. 
'rvå extra liirare få a nställas vid navigationsskolan i stockhol m. 
Ersättning för mbtaLl claglön får utgå till skaclado daglönaren 
vid flottans vad' i Carlskrona N:o 35 Ccderqvist under vistelse 
å stationens sjukhus. 
~Historlotscnkan C. J. Brandt erhåller en n ådegåfva af 100 
kronor. 
:Vleddelas till stånd för kaptenen G. Liepe att få till~viclare b.ebo 
vcrl{stadsförcståndarens bostad å Skeppsho lmen . 
Förordnas extm ingm1iören vid mariningeniörsstaten A. M. A. 
von Eckcrrnann att tillsvidare uneler den t id ingeniiiren O. R. 
L undberg Hr elirektör derstädes, vara ingeniör vid samma stat; 
föro rdn as oxtra ingeniören vid staten K. K Rundgren att un
der elen tid, ingeniöeen derstädes, grefve E. H. A. Mörner uppe
håller Llirektören vid sam ma stat J. 'l' . Pilti grens befattning, 
bestrida Mörnors ingeniörstjenst; föreskrifves att unrler samma 
t irl ex tra in geni örcn v id staten G. R. Tornberg samt tillförord
nade extra ingeniiirorna H. J. Nilsson oc.h S. Pauli ega upp
bära Ternberg Rundgrens extra ingeniörsarvocle, Nilsson 'rern
bergs extra ingoniörsarvocle och Panli ett l0digt extra inge
n iörsar vod e . 
:Vleddolas tillstånd att nndor innevarande å r utl ägga en Lyths 
lysboj å platsen för den nnvarancle pricken vicl Ystads refs 
syd vestra äuda. 
Fastställes fördelnin g emellan Hirarne vid sj ökrigsskolan af 
tcrmin safgifterna vid skolan. 
En ingcniöl' vid mariningeniörsstaten får beordras afr esa till 
n tlanilct för att studora sådana typer af rörångpannor, som 
kun na lämpa sig för en till byggnad anbefald pan sarbåt. 
Förordnas ingeniiiren vid rnariningeniörs~taten A. M. A. von 
Eckermann att tillsvidare nppebålla verkstadsföreståndarebe
fattn ingen vid 11ottans stat ion i Storkholm. 
Resolution å tillstand för ynglingen A. Strindberg att å r 1899 
aflägga examen för inträde v id sjökrigsskolan. 
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14. D ito i\ dito för ;,'nglinf!Cn R Ply~fll'e att är• 18\l!) af\iig~a dito 
för dito vid dito . 

28. En extra lärare får anst~illas vi(l navigation,skolan i j falmu. 
Plyttningsbidrag med tio procrnt af innehafvande fasta lön får 
tilldelas kommendörkapten en af La geadcn E. C. Bnr~cwit?., 
kaptonen C. C. 'Engströ rn, löjtnanterna A. :\Icistcr, '!'.A . Ni~sen 
och B. Holmgren samt underlöjtnanterna C. O. Linc1>tr·iim och 
J. B. Hklnncl. 

4. Pörre roddaron vid :\lälarehusens lil'riiddning5station S. Ol~son 
erhåli<Jr ett Ull(ler:;töd af 100 Juonor. 
gnkan P. Nordblom e rh åller dito af JOO kronor. 
Förre l'ronolotsen K Hrsson erhåller dito af 80 kronor·. 
Pension får utgå till föne båtsmannen C. Helgesson (~vkk . 
:\Iedde las tills tån d för extra l ot~on K. ,J. Öqvist att vinn a in· 
triido såsom elev i st.yrmansklasson vid navigationsskolan i 
Hernösancl. 

7. Fullmagter för A. K 'J'ycl6n, A. 'J'h. B lom, C. A. G . Bra nn er
hjelm, G. I1. Brodin, l<'. C. Grnmme, C. R. A. Gnstaf~son, C. J. 
:Malmgren, J. S. Svinhufvu(l och .J. E. G. Carlsson att vara un
dorlöjtnanter vid kong!. flottan. 
Fullmagt för J. K Bohm att nra lotslöjtnmrt i Kalma r lob
fördelning. 

11. För fortstittande af rlon lml's i ry~ka språket, som untler föro
gående :'lr pågått med offtcoraro, tjenstgö1·ando i flottan s s tab, 
anvisas DOO kronol'. 

,, 

'l'Yå extra kockar få förhyras Y i el flottans station i Stoc k hol m. 
Antages af aktiobolagd Bofors- Gullspång gjonla anbud ii 
loverans af sex stycken mantlatle 15 cm. snabbskjutande ]{ano
ner, afsedela för användning af kardus utan hylsa, jomto lavet
tage och skycldsskärm , hvarjomto antages samma bolag~ anbud 
röralHlO tvft, 21 cm. l\anon er i stålkonstl'uktion, allt att a nvän· 
ilas för den l:a kl. pansarbåt, hvartill ritning bl ifvit elen G 
Novomber 18!!7 i nå<ler faststältl. 
F lyttningsbidrag, mc(l lO procont af innehafvalJil o fasta lön, 
fitr utgå till kaptenen friherre A. 'J'. C. Gylle.nkrook, löjtnan · 
terna D. A. Kraft, H. K Rydström, E. Hägg, .S. J . Dahl , J. ji. 
Bolimler, H .. J. jJ. 'l'ollstcn, K. Wester, E. E . Wahlberg, grol\e 
R . Cronstetlt, grcfvo C. G. A. Lowenhaupt, A. h Holmen och 
friherre L . K. von Stcflingk samt unelerlöjtnanten O. H. von 
Floand t. 
Pens ion fft r utgå till af,;koclaclo båtsmännon :\T:o 274 J. A. 
Olausson Wall in och N:o 55 S . C. Johan sson Appol. 
Lotsförmansenkan S. Ronvik erhåller ett under stöd af JOO 
kronor. 

No Y. 

" 
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11. Pen sion får u tgå till afskodadn båt~mann rn N:o :28 A. ,J. Jo
han sson Hjorpe. 

lö. Fnllmagt för A. r,. B. Bolfrago att vara unelerlöjtnant i kong !. 
flottans rosen·. 
Förordnas att uneler niistkommamlo år i stationsbofälh afvarens 
Yirl flottans station i Carlskrona exped ition ett biträde må a f 
station sboJ'äl hafvare n a ns tällas mot ett arvode af högst l ,500 
kronor om året. 
jJedgifves att cll'n ingoniör e ller extra ingoniör vid marinin:~o

niörsstaten , som anviincles att biträcla vid öfvorvakanrlot af ar
bf!tona å torpedkryssarna Clas T.~r;gla och Psiiandtr, m{t för 
detta uppdrag uppbära ett extra arvodo af 75 kronor i månaclon. 
:lied anledning af chefsångfartygets inom Su ndsvalls lotsför
delnin g hii(lancftC'r under vintrarne uppläggande i noflo i stäl 
let för Sundsvall tilldela-; fartygo.ts maskinist, som iir s ky ldig 
att ntöfva tillsyn öfvcr fartyget äfvon då detsamma är upplagdt, 
bidrag för kostnaderna för flyttning från Sundsvall till Geflo 
med 130 kronor. 
Löjtnanten O. Lybeclc mr tillgodonjuta inqvarteringsbid ra g un
der kms vir1 krigshögskolan. 
:\fedgifves sådan ändring i gällande lotstaxa att lot~taxan N:o 
3 må tillsvidare användas Yid Helsingborgs lotsplats i ~tällot 
för .1otstaxan N:o 2. 
Gulelmodalj af 5:o stOI'ioken merl in skrift "för nit oeh redligh et 
i tikots tjonst" tillde las on llVar af fyrmäs tarne C. L. 'l'. Ström · 
bäck, C. J. Pettersson, 1'1'1. Hansson och S. P. Pihl samt öfvor· 
lotson af 2:a graden C. H. Asplund; si l fvermeda lj af S:o stor
leken med samma in skrift tilldelas en hvar af mästol'lotsarno 
G. E. S,iöblom, A. Jönsson, J. Gustafsson och L. Johannesson. 

;!j, Rörande anbud å bepansringsmateriel för pans"rbåtcn Dristig
helw antag:es il els det anbud som af aldiebolaget Bofors-Gull· 
spång afgifvits å sfltlan materiel föl' pansarbåtens kasematt 
och s lcyddsplåt föl' manövertorn del s det af La compagn io_clos 
Hauts Fourncaux Forges et Arierios do la marine et dos che
min~ Llo for i S11,int Chamoncl gjortla an budet å pan ~arot _till 
fartygets kanontorn, Fåväl fasta som rörliga, jemto manöver
torn iifvensom citadollpansar, allt för on ungefärlig lwstn acls
berlikning af l,ODO,D'37 kronor. 
jledclelas tillstånd för >:jömannon K. H. Stahro att vinna in· 
triido S<~tsom elev vid navigationsskolan i Strömstad. 
Ombudsmannen hos Iotsstyrolsen C. E. Holms onka Anna Holm 
erhål ler ett unelerstöd af 400 kronor. 
Mästerlotsenkan E. SantleJt erhåller ett dito af 100 kronor. 
F ullmagt för E. A. Coll6n att vara bataljonspredikant vid ami
ralitetsförsamlingen i Carlskrona. 
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'25. Stlsom ersättning till personer, ~om biträdt v·trl olclsläc\ning 
i Bläckhalls ledfyr, får utgå ett belopp af 36 kr. 
}!cdgifvcs viss än1lring i bestämnHelsorna rörande mätning af 
fartyg för fat·t genom Suezkanalen. 
Kungörelse angående ändearl lyrl.else af § 8 i styt·olsens för 
Abraham Rydbergs stiftelse reglemente. 

J. Beviljas afskecl merl. pension för b}l'åchofon i lots s lyrelson 
m. m. A. V. Foychting. 

" 
U. 

Utnämnas och förordnas rosorvofficersaspiranterna L. P. Berg· 
man, A. W. J'ohanssou, J. E. 'r. Österberg. C. K J. Ericsson, 
n. F. Ulrikssen , frihel'l'e l. 'r. O. 'l'hott. C. D. H Andersson. 
'l'. :\foyer och A. G. Nilsson till resorvunclorlöjtnantor i flottan , 
hvarjemto Kong!. Maj: t dels förklarar Eriehson och Andersson 
berättigade att, derest de fullgöra don tjenstgöringsskyldighet, 
som nu ollor t:ramclelos kan för reservofficerare varda stacl· 
gael, efter uppnådela femtiofem års ålder under deras åtor
~tåondo Jifstid åtnjuta on årlig pension af 300 kronor, del:; 
ock anbefalles marinförvaltningen att för Bergman, Johans~on, 
Österberg, Ulrik~en, 'l'hott, ;\<Ieyer och Nilsson, verkställa in· 
sättning i ränte· och kapitalförsäkringsanstalt för bererlantlo af 
lifränta ollor kapital jomlikt bestämmolsema i nåd. kungörelsen 
angåonde utbildande af reservbefäl för flottan don 13 Juli 1887. 
Förordnas t. f. extra ingoniöron vid mariningoniörsstatcn H. J. 

_Nilsson att tillsvidare och mod sex månader,; uppsägning vara 
extra ingoniöt' vid samma stat mot åtnjutande af i stat upp· 
förd af1öning af 2,500 kronot·. 
Gjord framställning om uppmuiielring af insogiingsriinna till 
Skanörs hamn och roparation af elen vid inloppet till hamnen 
befintliga strömlodaren kan icke, då medel dert ill oj finne~ att 
tillgå, till någon Kong!. Maj:ts åtgärrl föranleda. 
Af samma orsak kan on af stadsfullmäktige i l'moå gjord 
ansökning om utprick11ing af ny farled till ~tadens hamn ej 
föranleda till någon åtgärd. 
2\'Iedgifvos vakanssättning af roten N:o 56 vid H.oslag~ ±:e båts· 
manskompani, oaktadt anmälan om rotens vakanssättning ieko 
skott inom föres~rifvon tid. 
:\lästerlotsenkan A. Bormltsclottet• erhåller en nMegåfva af lOU 
kt'Onor. 
Förklaras att det kommendören vid kong!. flottan lll. m. A. A. 
L. Palander elen 14 Maj 1S!J7 moddolatio upp1lrag att från oeh 
mod don l d8l'på följande Oktober tillsvidare vara varfschof 
vid 11ottans station .i Carlskrona skall med utgången af näst
instundande Mars månarl upphöra, och anbefalles marinförval t· 
ning·on att, jamlikt gällande föreskrift, inkomma med förslag 
till ifrågavarande varfschefsembetes återbesättande. 
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Dec. 9. Utnämnes och förordnas till undot'löjtnant virl. Carlskrona ar-
tillorilrår utexaminerade styckjunkaren i kåren E. N. Larsen. 
Fastställes stater föt' förclGlning af 189) års anslag till flottan s 
·nybyggnad oelt linelerhåll m. m. 
Fastställes stat för sjömctnskåren för lS!J!l. 
Anbefalles marinförvaltningen ej mindre att gå i författnin()' 
om kanonbåten Uzmhilds förändrande till handminefartyo· j 
enlighot mod clorför uppgjordt förslag samt att. don til~ JG,OOO 
~ron or beräknade kostnaden härföt' bestrides af ilet belopp som 
ännn åtorstodo oanvändt af lS!lG års extra anslag till fasta 
minförsvaret. än äfven att vidtaga nörliga åtgärder för torped· 
öfningsfartyget Rrms inredande ånyo till verkstadsfartyg. 
Fastställas stater föt' lotsstyrelsen för år 1809. 
Dito dito för sjökarteverkot. 
Förordnas om ändrarl lydelse af §s 1J3 och J ::15 samt 1 ö± mo m 
l pnnkten n) af rcg·lemontet för flottan, l:a delen, samt af bi: 
!agan 10 tiil samma roglomontsdol. 
Förordnas att, utan hinder af hva(l i § 122 mom. 1 och 2 i 
reglementet för flottan, l:a llelon , finnos föreskrifvot, orsättnino· 
för tjonstgöring vid flottans varf å söcknedag, utöfver dr~ 
efter en beräknad arbotstirl af 60 timmar i veekan faststäida 
dagliga arbetstiden, skall utgå för hvarjo timme till daglönare, 
som åtnjuter dag·Iön allenast för arbetsdag, med )

20 
a.f dag

lönen och till mas~,inistunderofficrrarc och qvartersmän samt 
man~il:ap af sjömanskåren under varfsarbete, med lika andel 
af enligt sbtnämnrl.a mo m. såsom daglön beräknadt belopp. 
Föt' upptäckande af ett grund beläget i öppna hafvet utanför 
kusten vid G,·,arp metl G,.s meter vatten vid Lat. G2 ° 2' 18" N. 
Long. 17° 83' 18. 0., erhåller t·iskaron B. P. "~ström on belö: 
ning af 2ö kronor. 

2:?. Föreskrifvos om anstånd t il !sv idare mod uppförande af don i 
nåd. brof don O s ist!. September omförmälila nybyggnad å 
Skeppsholmsvarfve.ts 1.lJlll'åclo föt' artillet•idepartomentots behof. 
l\Iodtlolas tillstånd föt' sjömannon G. J. Landst\'öm att vinna 
inträde såsom olov vid navigationsskolan i Visby. 
l<'nllmakt för J. n. v. Kinandet' att Yara kamrerare ho~ lots· 
styrelsen. 
.'IIeclgifvos att en af kommontlörkaptPncn af 2:a gr. vid kong!. 
flottan W. Dyrsson utarbetad lärocok i sjöartilleri må tl'yckas 
i GOO exemplar. 

BifallPs gjord fram~tällning derom att beklädnads och säng· 
servisstaten för flottan s beväring må ökas med två par !t vita kal· 
songer af bomullsväL 

3:e ·kl. sjömannon vid 2:a matroskompaniets Yärfva1le stam N:o 
/U l J. E. Andersson får metltlolas sökt af::;!, ed. 
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Förordnas att till do af Kongl. Maj:t don 23 November 1894 
faststäida bestämmelser för manskapets vid Carlskrona arti1· 
Jerikår anställning, tjonstgöriug och aflön ing skall fogas ett 
nytt moment af följande 1yrlolsl': "H. Sjnkvårdaro el ler l :a, 
kl. artillerist som ådagalägger ett så opålitligt nppforan1lo, att 
han ar kårchefen icke anses Himplig att förrätta mot befatt
ningen svarande tjonst, förverkar det mod befattningen före
nade an·ode. 
An!l. vis~a ändringar i tjonstgöringsreglemontot föt' lots1·erk8t· 
lfla~ggnndorofftceron S. A. Pottorsson erhåller gnldme1laiJ af 
:):e stodoken för nit orh redlighot i rikets tjen~t. 

En af o. o. kammarskrifva.ro vid flottans station i Stoekholm 
gjord ansökan om förhöjn ,ng i vikariat_sorsättnin~ nnd o:' fö!'
ordnando å ordinarie tjenst föra.nlerlel' JCko till nagon honf!l. 
:\J aj t s åtgärd . 
Ancr. beforclringat' inom mariningeniörsstaten. 

,30. no~ l<ronan förbehållna rätt till nppsigt och kontt'oll öfvor vat
tcn ledni ngcus i Carlskrona 1lrit'~ och underhåll skall utöl\'as ar 
varf~chofon vid flottans statio:1 derstädos genom ingcniönlo 
partomontet och meddelas föreskriFter an g. den npp,igt 
och kontroll , hvilkcn kronan ogor utöfva i bcröt'lla afsccmlc, 
seelon ufvcrlåtelsc i Carlskrona st.a1l af vattenlodningen cgt l'lllll. 
Gjord. framslitilning om utbetalning af dagaf\öning till tn'L 
vi d Carlskrona artillerikår tjonstgöt',•nde underlöjtnanter af 
armen vinn0r tcke bifall. 
:Yloi!o',fves ntt vid beräkning jemlikt § 114 mon1. 1 i reglemen
tet f~ir flottan. l:a delen, af sjöaf\öning för det mr.nskap af sjii
manskåren, ~om ~jonstgör i stationernas sjörcscrver, hi J. l el i 
rogle.mentct för flottan, :2:a ilclon, må föt' tirlen från Otoh lllf'll 
rlen l sist!. Oktober tillämpas. 
Proposition skall a11åtns till riksdagen om pension till lek
torn vi1l sjökrigsskolan ,L F. Lagerlunll. 
J):o d:o till d:o om ll:o till Vilktmästaron vitl ,:am ma skola 
O. Pettersson. 
Åtskilliga 11aggunderofficerares ansiikan om lönoförhöjning för 
anleeler i eke till någon lLtgänl. 
Understöd fl'tm inn1.lidhusfonden får utgå med 8,070 kronor. 
Gratifikationer till belopp af 10 kronor för hvar<lera få utgå t ill 
underhållstagarr ar 11ottans gemenskap, hl'ilka år 1808 uppnått 
10 år. 

---. -· . - ---

Kong!. Bref m. fl. skrifvelser utfärdade genom Kongl. 

Sjöförsvarsdepartementet år 1899. 

,Jan. 18. Ang. reglering af utgifterna under riksstatens femte hufvud-
t itel för år 1000. 
Förklaras att, utan uinil.er af föreskrifterna i § 46 c och § 49 
mom. 2 i regi.' för flottan, I:a clolen, till skeppsgosse inneva
rande år mä antagas sökande. som den 1 nästkommande okto
her fy l l t 15 men oj 17 år, samt att skeppsgosse skall, för att 
kunna karlskrifva~. hafva uppnått eller före utgången af det 
år. bvarunder karlskrifningen oger rum, uppnå 18 års ålder , 
hafva goda kroppskrafter samt yekosfärrlighet motsvarande 
don, som enligt reglementet för sjömanskårens skolor bibringas 
i rekrytkurserna för matrosafdolningen. 

23. Resolution å entledigande för vice Amiralen m. m. E. S. K. 
Peyron från befattningen såsom chef för marinförvaltningen 
(med utgången af nästkommande mars månad). 
Förordnande för A. A. ];. Patander att från och mod den l 
nästkommando april vara chef för marinförvaltningen. 
D:o föt' C. G. W. Bretzner att från och med don l nästkom
mande april vara varfschef vid flottans station i Carlskrona. 
Öppet bref på afskod för kommendören vid Kongl. flottan m . 
m. C. E. Smith. 
Ilesolution å lön för kommendören vid Kongl. flottan m. m. C. 
O. Olson. 
flnl imakt för statsrådet 111. m. Gorh. Dyrssen att vara kom
lll0111li.ir vid Kongl. fiottan. 
Ang. disposition af en kommendörkaptenslön i l:a graden. 
Förordnande för H. Carlsteclt att tillsvidare vara chef för 
fasta minsvaret och för marinförvaltningens minafdelning. 
Reso lution för O. G. R von Pcilitzen å cntlccliganclo från att 
vara chef föt' marinförvaltningens artillcrlafdol ning. 
:\1edgi f ves betiickanclo af brist i ans lagen för navigationssko
Jorna i Gef\o och Hernösand. 
Medgifve~ att två af dc å logementsfartyget Vanadis uppstäida 
sex 12 e. m. kanonor m.Sl jcmto tillbehör och lavettage rnj83 
må tilldelas Stockholms stations · exercisskola för att användas 
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i ötäll(·t för der~Uide~ nu befintliga 1:2 c. m. ka nonc·r af äldre 
modell. 

23. 1\ledgif\·es e rsättning med 21 kronor ti ll da g l ör. aren 1'\:o 1297 
l~ . C. Svon s~on för utgifter till ~juhånl m. m . 
A lotsstyrelsens f;,.Tin g·on iörkontor får telefon an bringas för en 
kostnad af 2f•O luonor. · 
F ör fortsatt sanddämpning och s kog~plantering i\ Gotska Sand
ön får anvii.mlas 2,400 kronor ntaf de gonom s ko rrsfö rsäljnin g 
å samma ö influtna medol. 
Förordnas a tt fu llm liktige i fiollans pensionskassa sko la ~am
manträda i Carl:skrona onsdage n den 3 nä:;tl;omrnande april 
och mcdgifl·es att revisionen af kassans räkenskaper och för
valtning fö r <1r 1898 må ntJn binrler af föreskriften i s 5 mom. 
3 af det för kassan gä llande rrglcmcnto, börjas först den l 
maj innevarand e ar. 
Medgifyrs tryckning af elirektion ens öt\ er flottans pensions
ka ssa utlåtande öfvct· komilen s för utrednin g af Mottans pen
sionsk assas grat ialfond s sHillning och bchof betänkande. 
F. rörläggaron vicl f1ottan~ Yarf i l'ar lskrona S . Rvensson er· 
håller merlaljen i sil ive r af R:o sto t•lek cn för "n it och redlighet 
i rikets tjeJ 1st." 
'l'ill t. f. direktören vir1 mariningcniörsstntcn grcfve H. A. :\!ör
n er få r tlyttningsbidrag att utgå med e tt ho lopp af 400 kronor. 
Fullmakt för W. Carr att "ara nnd crlöjtmmt i Kongl. flottans 
r eserv. 
Sjömannen lJ. ]J il,i eqY i ~t får pit vissa vilk OI' deltaga i under
visningen i iingmaskinlära vid navigations~kolans i Stockh olm 
sjökaptensldass. . 

27. F öron1na nil o /'ii r T . C. A. Sandströ m att fr ån oc h med den l 
niistkom ma nd o ap ril vara chof för mari nfö r valtn in gens intendent
afdel n i ng. 
D:o för V\-. JJyr:;scn att från oeh med d:o d:o <l:o vara d:o flir 
cl:o artiller iat'delning. 
Faststillles ny f<tat för sjömanskåren att gäl la till ntgången af 
ar lSDD. 
l\Ie<lgifvc~ utrangering af öfning~hriggarnc Sk irn or och Snapp
opp , doc k må utrangering af det ena af dessa fa rtyg rj ega 
rum f'ii rr lin efter af~lutanrlet af skcpp~g:ossarnes öt'niugar till 
sj ös inn evarand e å r. 
En af e. o. k aniin ar~kl' i fvar o v id tl ottans ~tation i Carlskrona 
gjord ansö knin g om högro ersättning för förorclnanrle i kam
marskrifva t'l'g'l'it<l fii ranlo<lor icke till n ågon Kongl. :\faj:ts <lt
giirc1. 
Föronlnando för riocenten YIC1 univo r~ i tctct i Upsala m. m. C. 
L. A. A. H.eutcr~kiöltl a tt från oeh med den J niistkommanrlo 
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Oktob er vara lärare i internationcl rätt vid ~.iökrigshögskolan. 
27. f. båts tyraren vid Gräsgårds lifräddningsst!ition C. Östergren 

samt f. roddarne vid samma station P. Wil~on, O. Löfström, 
O. Larsson och J. Lundgren erhålla understöd, Östergren 150 
kronor, Wilson, !Jöfström oc.h Larsson JOO kronor hvardera 
samt Lundgren 80 kronor. 

3. Till flottans stabs bibliotekarie får en gratifikation för år lSDS 
utgå med 200 l;ronor. 
En extra vaktmästare får anställas hos lotss tyrelsen emot en 
afl.öning af l krona 50 öre för hvarjo tjenstgöringsdag. 
Furordnas att innevaranflo års generalmönstringar s kola för. 
rättas af vederbörande stationsbefälhafv~rc, och förordnas Yid 
Carlskrona s tation till gonoralmönsterläkarc l :e bataljonsläka
ren derstädes J. M. Nilsson och till genoralrnönstcrkomrnissarie 
karnmarskrifvaren vid stationen A. L. Holmquist. 
Vid sjökrigsskolan må till kadPtter innevarande höst antagas 
12 ynglingar. 
Tillstånd meddelas eleverna i ~jökaptensklasaen vid naviga
tionsskolan i Stockho!m H. G. A. Cederberg, J . A. W. Thulin, 
G. F. A. Frodin, K. J. A. Svensson och N. H. Joh&n sson Lind. 
orm att aflägga examen i ångmaskinlära :samtidigt med spe
cialeleverna. 

10. Tillsättes en kornite för att verkställa utredning oc.h inkomma 
med förslag rörande förflyttnin_g af samtliga dc till flottans 
station i Stockholrn hörande ctablissement till annat lämpligt 
område innanför Vaxholm-Oscar-Fredriksborgs befästningar 
oeh förordnas till ordförande i korniten Jandshöfdingen P. G. 
W. Isberg ~amt till ledamöter: f. d. öfverdirektören G. W 
Svenson , kommend0ren J. Hägg, kommendörkaptenen af 2:a 
graden D. U. W . Linder samt byggmästaren, kaptenen G. A. 
IngoJman. 
l\Iedgifves att antagning af manskap vid flottans sjömanskår 
enl. nåd. kungörelsen d. 20 maj lti9S må fortgå till den 15 
nästkommande April för fyllande af det i staton för sjömans
kåren af den 27 sistl. Januari upptagna antal man i matrosaf
delningen vid Oartskrona station samt i matros- och minöraf
dolningarne vid Stoekholms station; och föreskrifvcs tillika, att 
för manskap, som med stöd af det sålunda gjorrla medgifvandet 
antages, den tjensteticl, för hvilken antagningen sker, skall 
räknas från och med den l innevarande Föbruari och tjenste
tiden i 4:e lönegraden med afseende å uppflyttning till 3:e löne
graden från elen dag tjenstgöringen vid flottan börjar. 
Merlgifves utbetalande af förskott för beställda torpedutskjut
ningstuber afseelda för pansarbåten Dristigheten. 
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10. Bifalles gjord framställning att, för utrönande af o cm. kanon· 
kruts lämplighet för flottans kanoner vid sådant förfaringssätt, 
som användes ombord å fartyg, en del laddade patroner, 
innehållande högst 30 kg. krut, må utan hinder af stadgandet 
i reglementet för flottan, I delen, få förvaras i pansarbåten 
Odens 1:2 cm. patrondurk. 
Anvisas medel för anskaffning af böcker för premier i under

befälsskolans specialklasser. 
För tryckning af 200 ex. af berättelse öfver kusteskaderns 
krigsöfningar år 1898 anvisas 500 kronor. 
För uppförande af stångmärken och kummel i farleden från 
Liggskär till Kalix anvisas 2,f•OO kronor att utgå af behållna 
fyr- och båkmedeL 
~1edgifves upplåtelse på högst 25 år af afverkningsrätten till 
all för bearbetning lämplig sten å vissa delar af ön ~Ijöö mot 
en afgift ej understigande 17 öre för hvarje qvadratmeter gat
sten och flO öre för h varje kubikmeter byggnadsston; och skola 
do influtna afgifterna ingå till lotsverket och redovisas bland 
detsammas öfriga inkomster. 
En af beklädnadsförvaltaren J. Fjellner gjord ansökan om ut

bekommande af vissa löneförmåner föranleder icke till någon 
åtgärd. 
Underofficeren af 2:a graden Svensso::~ får fortfarande för den 
tid af innevarande år, han är dertill behöflig, vara biträde åt 
undervisningskommissionen i Carlskrona. 
Öfverlotsenkan J. S. Schröder erhåller ett understöd af 200 
kronor. 

17. !\1edgifves att 5 st. 35 cm. torpeder m/80 af föråtelrad konstruk· 
tion samt 4 st. 38 cm. torpeder m/83 ruå utrangeras såsom 
krigsmateriel och enligt :\1arinförvaltningens bestämmande an
vändas till skjutförsök med stridsapterade torpeder. 
Resolution å afsked för torpedingeniören L. A. L. Söderström. 
Fullmakter för miningen iören I;. E. Årfolt och torpedingeniören 

A. F. Arseniu s. 
Förordnande för S. Pauli att tillsvidare vara extra in geniör 
vid mariningeniörstaten. 
Ett arvode af '50 kronor får utgå till reglemcntskommissionens 
vaktmästare C. G. Carlsson. 
En af underofficerskorpral er virl 2:a eldarekompaniet å flottans 
station i Stockholm gjord underdånig ansökning om löneförhöj 
ning föranleder icke till någon Kongl. }laj:ts åtgärd. 

24. Förordnande för C. O. Olsen att uppehålla varfschefsembetet 
vid flottans station i Stockholm under kommendören m. m. J . 
Hägg för komiteuppdrag beviljad tjonstledighet nuder sex må
nader fr. o. 111 . den l :\!ars. 
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24. För ans kaffning ar returångpanna och luftkompressionspump 
för torpedverkstaden i Cal'l >krona am·isas 8,400 kronor. 

" 

För repar<:ttion och underhål l af byggnadl'r vid lots- och fyr· 
platser 111. m. anvisas för år 1890, ntöfver förut anvisade 
iu,OOO kronor, ett belopp af 12U,OOO kronor af tillgängliga fyr
och båkmerlel. 
Förordnas att säkerhet, som a f lotsstyrelsen godkännes, hädan
Pfter skall för uppbörd af lotsverkets medel ställas af hYar
dera af nedannämnda tjen stemän till följande belopp: fyrin· 
geni ör och fyringeniörsbiträde samt lotskaptenerna i Stockholm, 
Malmö och Göteborg 10,000 kronor; lotskaptenerna i Luleå, 
Sundsvall, Norrköping och Kalmar 4.000 kronor; lotskaptenen 
å Gotland 2,000 kronor: doek att h vad sålunda före skrifvits 
icke skall tillämpas på nuvarande innehafvare af ifrågavaramle 
befat tningar. 
Lotslöjtnanten i Stockholm erh!tller för vissa med lotslöjtnants
befattning förenade bestyr under åt' 1898 en ersättning af 300 
kronor. 
:\ledgif\·cs utsättande af en Lytbs boj lykta i närheten af Herr 
Elof~ grunds inom Sundsvalls lotsfördelning östra r emmare. 
Lotsstyrelsen berättigas att utbetala högst 400 kronor årligen 
för kopierin g af vis~a r itn ingar. 
Fullmakt föt' C W. Petersson att vara nnderlöjtnant i Kong!. 
flottans resorv. 

~- Resolution för O. R. Lu ndberg å entledigande från att vara 
chef för ingeniördepartementet vid ftottans station i Stockholm. 
Förordnand e för C. E. <i·. C. Stuar t att tillsvidare vara chef 
för d:o vid d:o i d:o. 
D:o för T. A. Engström att tillsvidaJ'e vara verkstaclsförestån
claro vill flottans station i Carbkrona. 
För uppförand e af en arrestbyggnad å Vestra Hästholmen an
vbas i t'llndt tal 5,000 kronnr. 
Såsom ersättn ing för förskjutna kostnader för lotsverkets del
tagande i allmänna kon st- oeh industriutställningen i Stock
holm anvisas 4,GC6 kron or 5i3 iire att utgå af behållna fyr- och 
båkmed el. 
For tryckning af vissa ändringar i reglementet för flottan, 1:a 
dele n, a nvisas 111 kronor 20 öre. 
Berättelse öfvor å r 1898 ve rkställd generalbesigtning å en del 
af flottan s fartyg föranleder icke till någon Kong!. :\Iaj:ts åt
gärd. 
För utförande af ett arbete "Svenska flottans hi storia åron 1625 
--16'30" erhåller intendenten vid flottans station i Stockholm 
A. Zettersten tj enstledighet under ett är, räknadt från och med 
den l nästkommandP April. 

l 
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:'.Iedrlclas tillständ för kadettnmleroflicercn J. Å. ::>. l.Hgerström att 

undergå sji.'•officersexamen. 

JUedgif,·es proposition till Riksdagen ang anslag för uppförande at 

en byggnarl. inrymmande matsalar m. 111. å g:mlen till sjömans

kårens kaserner i Carlskrona. 

För en del målningsarbeten ntfi.>nla i ue;h !lir liottan s utställnin~· 

år 1897 at)l'isas 123 kronor 50 öro att utgå af 5 :te hufl'ndtitclns 

anslag till extra utgifter 

I\Ied!SifYes att ansökningstillen till en leLlig,·:nanrle torpedingenii\rs

helattning mu ntsträf'bs fr ån 30 till 60 daga r. 

Föreskrif,·es att torpcdhandb·erkare skola till behi>Jiigt antal anta

gas s:'\som månarls- eller daglönan' vid fiottans yarl samt att uti 

antagningskontn1 k ten fur minst tre månads· e Il er daglönare ,-jr! 

h1·artrlera ,-arfYet skall intagas töreskrift om skyldighet att efter 

erhållen kommendering mot Yiss daglön och öfriga förmåner tj enst

glira på Hottans fartyg oc·h att 'lvarstå i tjenst till expeditionens 

slnt, H1·en om ansbilningstiden dessfUrinnan g;'h till ii n da; duek 

att si\dana månads- oeh daglönare, som här a/sos, böra anstälhis 

enelast i den m:m antalet af de på grund af iildre bestiimmelser 

sjömanskåren tillhörande turpedhancltverkan• 1·icl statir.nen under· 

stiger tre 
Fullmiiktige i Hottan s vensiunskassa Hkola atg·ifra und. yttrar11le 

:mg riitt till pension från nämnda kassa fijr maskinisten Yid mtten

ledningen i Carlskrona P. A. Jonasson. 

Förordnas J. \Y. YOn Döbeln att nna generalwl>nsterliikare uch R 

C. Th. Käsman att ,-ara generalmönsterkommissarie Yicl innevarande 

års generalmi>nstringar virl liottans statiun i Stockbolm . 

Beslutes att en af underofficersenkan E. F. Andersson gjurd ansö· 

kan om full t gratial sbl l nnrlerställas tullmäktig·cs 1·irl Hottans pen

l'ionskassa pri'•fning. 

Öppet bref pi\ afsked meJ lJensil>n fc>r kommentluren nr. m. C. f ~. 

l\. :Sretzner. 

I\Iedgif,·es att, i den mån sådant linnes erforderl igt, s:hiil Ufverdi

rektöreu Yid mariningeniörstaten som chefen för marinfön·altningens 

artilleriafdelning må företaga inspektionsresor till 8:t Chawond för 

att öf,·en-aka til!l·erliningen ;lf rlerstiides hestiillrl pansarmateriel till 

pansarbilten Dristigheten 

AuYisas ett belopp af 35,000 kronor att jemte förut amisade 5:!,000 

kronoT amänrlas till anskaffande af ett n.dt jernångfyrskepp att 

ersätta träfartyget 1-f:(• l lo'inngrundet. 

Föronlnas att s:lsom ersättning för kustsignalering tjenstförrättande 

fyrmästaren ,-id Trelleborgs fyrplats må erhålla ett årligt a !'l' ode af 

250 kronor och fyrbiträ,let derotitdes 200 kronor samt att en ]war 

af dem rleruu·,f,-er m(t erhålla l krona f('•r l11·m·je gång han utfijr 
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signalering, do"k så att den årliga ersättningen sammanlagdt icke 

kommer att öfYerstiga 300 krooor för fyrmäst:.tren och 250 kronor 

fi)r f~-rbiträdet. 

23. Arn·isas dels ett belopp af 1,000 kronor att användas till inkiip och 

m_b1~dmng af böck~r för Hottans stabs bibliotek dels ock ett belopp 

af luO kronor at.t tunevarande år anvilndas till renskrifning får sta

bens räkning. 

Maskinistnntlerofficeren af 2:a graden P. Abrahamsson erhåller uneler 

honom meddelallt nppdrag att å Finnboda slip öf1·ervaka insättnin

gen af maskineriet m. m. å torpedkryssaren Psilander ett arvode af 

50 kronor i månaden. 

Bifalles gjord framställning att till extra tjenstgöring må lJ?pfor

rlras de delar af N orrlancls 2:a kompani, som omfattaria n:o 58-64 

och 70-120; den del af Norrlands 3:e komp., som omfattade n·o 

66-123; Södermanlands 2:a kompani, Roslags 2:a kompani; d~n 

del af Vestergötlands kompani, som omfattade n:o 1-29 samt 

~orrlands ±:e kompani. 

24. nppet bref på afskerl mer! pension för v. amiralen m. UJ. E b. K. 

Peyron. 

Förodnas kommendören vid Kong!. flottan m. m. F. W. Lonnman 

att tills1·idare vara konteramiral i flottan och kommendören vid 

Kong!. Hottan m. m . .J. Hägg att tills,-idare mra konteramiral vid 

Kong!. flottan. 

Fnllmakt för C. A. l\L Hjulhammar att vG ra kommendör ,-j<! Kongl 

flottan · 

D:o fi>r 8. von Konon· O<·h A. W. Larsson att vara kommendörkap 

tener af l:a graden vid cl:o. 

D·o fijr H. f:i. Lagercrantz oc·h C. K Ulti att vara kommendörkap

tener af 2:a graden ,-id d:o. 

D:o f<ir J, C. Schneidler och H. J. T. Krook att vara kaptoner virl 

d:o. 

D o frir C E. Holmber(J' o,.lJ G. W. 8öderlund att vara löjtnanter 
rid ~o. o 

Resolution . '~ lön för O. Lind bom, C. A . . F. P:n RosensYänl, P. J . 

Dahlgren Jnherre J. A. von Diiben, I. Nordenfelt, A. n. Johans

son och G. L. Brodin. 

Till reservlöjtnanter i flottan utnämnas och förordnas reservunder

löjtnanterna G. H. Appelberg, S. j)f H. af Klinteberg och T. R. 
Vi berg. 

Sjökaptenen B. P. E. Arbin utnämnes och förordnas till underlöjt

nant i Kong!. flottans resen. 

, .Fc>ronlnas Yarfschefen Yid ±lottans station i Stockholm konterami

ralen m . . m J. H ägg att fr:1n och med den l nästkommande April 

vara ,-arfsehef mi flottans station i Carlskrona med riitt får konter

amiralen Hägg att till den 1 niistkommande Oktober bibehålla det 
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af h onom nu innehafela varfs<·hcfsboställct vid fl ottans statiou i 

Stockholm. 
Förordnas konteramiralen m . m. J., . IV. Lennman att vara ordfö· 
rande hos fullmäktige i flottan~ pension skass~t vi<l nu blifvande 

sammanträde. 
Förordnas kommendören vid Kongl. flottan m. m. C. O. Olsen att 
från och med den l nästkommande April tillsvidare vara varfschef 

vid flottans station i Stockholm. " 
Anvisas ett helopp af 2,780 kronor ur invalidhusfonden att ntga 
såsom unclerstöd åt personer, s~m tillhört flottans militära kårer och 

stater. 
Kanonbåten Astrid får såsom icke vidare till krigsbruk användbar, 
utrangeras som krig-sfa,rtyg och använrlas på får kronan lämpligaste 

sätt. 
För anskaffning af luftkompressionspump<H till torpedbåtarne n:~ 
1, 3, 73. 75 och 77 anvisas lO,oCO kronor, hvarjemte anvisas 5,8~o 
kronor att användas till reparation m. m . af direktörsbostället Vld 

flottans station i Carlskrona. 
Regementsläkaren C. A. W. Knll o.-!1 förste bataljonsläkaren K L. 
Rudber"' förordnas att vara ledamöter i den nämnd, som eger att 
verkställa kroppsundersökning a de till sjökrigsskolan inträdossö-

104 Andersson får fårhyras att i egenskap af 
under innevarande års expedition med s.iö· 

kande ynglingar. 
Förre båtsmannen n:o 
kadettkock tjenstgöra 
krigsskolans k a <lotter . 
Medgifves att under innevarande år~ SJÖmätningsexpeditioner ma a 
sjömätningsf~rtygen under högst 100 dagar till e!1 ~var af under-
officerskorpraler oeh manskap utspisas en extra malbcl. , 
Kommendören vid Kongl. flottan m. m. A. A. L. Patander erhaller 
600 kronor i bidrag för omkostnader fOr flyttning från Carlskrona 

till Stockholm . 
Kaptenen ,·id Kong l. flottan 111. m. A. B. J nel erhåller 280 kr. i 
bidrag fOr rl: o från Stoekholm till C<lrlskrona. 
Bestämmes forfattm·oarvode för en af kommendörkaptenen m. m. W. 
Dussen utarbetad lärobok i sjöartilleri m. m. 

8 . l<' brorclnamle för A. W. Renström att vara fartygsintendent å ch ef~ -

, 

" 
11. 

fartyget Drott. . 
D:o för C. R. E. Strandberg att vara d:o å logementsfartyget Euge-

nie. 
D:o för E . F . Lindgren att van, d:o å logementsfartyget Lager· 

hj elke. 
Kaptenen vid Kongl. Hottan m. m. H . l+. W. Wrangel, som den ~3 
ni.i s.tkommande Oktober tj enstgJort såsom lärare i sjGkrigs'wnst n~ 
sjökrigsskolan uneler 6 &r , skall fortfarande qvarst& såsom lärare J 

nlimnda ii mne . 

K. Er. 99. - lX. · 

April 14. Tre flottans reserv tillhörande officerare få doltaga i tjenstgö _ 
ringen vid flottans mineringsöfningar innevarande år. 
Genoralbosigtningsinstrnment öfverår 1808 verkställd besigtning 
å Carlskrona station tillhörande fartyg föranleder icke till n{t
gon Kongl. Maj:ts åtgärd. 

,, Förordnas om kostnaderna för fästningsartillerikårernas gemen
samma skjutskola år 1808. 
En extra läkare får anställas vid flottans station i Carlskrona 
under innevarande års semestertid. 
J\fcdgifves att Kullons fyr må ombyggas för on bortlknarl kost· 
nad af 110,000 kronor. 

Gj ord framstiillning om do å fästningen Kungsholmen anställda 
pr ivata fortifikation sarhotares deltaganclo i eldsläckningsöfnin
gar m. m . derstädes föranlorlcr icke till någon Kongl. Maj:ts 
åtgärd. 

En af undoroffleerskorpralorna vid flottans station i Carlskrona 
gjord ansökan att under ajökommendering hafva sin natnra
portion innestående vinner icke Kong!. Maj :ts bifall . 
Extra ingoniöron vid Mariningcniörstaton S . Pauli erhåller så
som bidrag till bestridande af kostnaclorna för förflyttning från 
Stoekholm till Carlduona ott bol!lpp af 120 kronor. 

17. Pärordnas filosofie kandidaton J. l\!. Pettersson att fönilt.ta 
examon i naturlära vid årets inträdesexamon till sjökrigssko
lan. 

2 1. Kontoramiralen m. m . J . Hägg skall , ehuru han fråntriicH varf~
e.hofsombotot vid flottans station i Stocid10lm, bibehållas såsom 
lodamot af kommissionen för utroclnin(J' af on del ft'åO'or rö· 
rande kontramineringsmateriel m . m. " " 
Ang. bristor å en clol anslag för fl ttan år lS!JS. 
Ang. kanonbåten Svensksunds expedition till Spetsborgen inne
varande år. 

2S. Anvi sas l l,/15 luonor till föriinrlrarlo anordningar å skjntiJanan 
vid Söc!crstjorna. 

statskontorot erhåller ersättning med tillsammans 8 1,557 kronor 
fi ö ro för förskottorarlo utgi ftor för flottans, sjökartcvcrkots 
oeh nautisk-mctoorologi ska byråns rl cltagan!lo i allmänna konst 
oeh inrlnstriutställningon i Stockholm 1807. 
Anvisas morleJ till åtskilliga nyanskaffningar för lotsverkot. 
Fi s karen J . Frid orbållur orsiittn in g me> d 76 kronor för åtski J. 
liga honom tillhöriga fisknät, hvilka blifvit för;:;törda de>rigcnom 
att den ena af rlo i Oxcljupr t befintliga bojarno blitvit af drifi s 
fiinl fdtn sin plats orh mer! s ina krttingat' siimkrtrasat niiton . 
!•'ötT!' artill c ri~t<'n N. L Ol sson Olin crh;lllrrför fattningse>nlig 
p(·n ~ iun. 

l 

1 
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April 28. Sjöofficerssällskapet i Stockholm erhå ll er 300 kronor såsom 
bidrag för inköp af kartor och ritningar m. m . samt en skiop
t!konapparat bohötlig för sjökrigssp el och föredrag inom Säll 
skapet, mod skyldigh ot för sällskapet att till sjökrigs högs kolan 
öfverlornna kartorna och ritningarno, sodan desamma begagnats 

för sitt ursprungliga ändamål. 
Ingoniöron vie! mariningoniörstaton C. E. G. C. Stuart, som för · 
flyttats från Carlskrona t ill Stockholrns s t'ition, orhållor :.?80 
kronor i flyttningshjolp. 
Kommendörkaptonen J. W. L. Siclncr orhållor 21 !nonor GO öre 
för resor i or h för befattn in g med vi ssa anor·dningar om bord a 
pansarbåten 'rhor. 
Medgifvos utbotalande till f. båtsmannon J . E. Liclings cnka af 
en hennes man tillerkänd nåclegåfva. 
Fyrmästareankan A. M. Nyman erhå ll er ett unelerstöd af DO 
kronor. 
Resolution å besvär i fråga om syn å torpet t ill rot en n:r 7 
Åsbäck vid Norrland s 4:e båtsmanskornpani . 
Kommendörkaptonen af 2:a graden W. Dyrsson, som förflyttats 
från Carlskrona ti Il Stockho lm s s tation, erhåll e r i flyttnings
hjelp 350 kronor . 

20. Förordnande för R. '!'hörn att vara fartygs intm.cle nt å pansar
båten 'rhor. 

Maj fl. Föreskrifves, att ~tångtorpoden skall såsom beviipning vid flot-
tan utgå, hvarjemte förordnas, att nu befintlig stångtorperlma
teriel skall å flottan s vederbörande s tationor förvaras, till dess 
Kong!. Maj:t om dess framtida användnin g morid olat nådi g 

föreskrift. 
Bemyndigas Iotss tyrolsen att med Dansl'a Marineminis toriet 
träffa aftal om vi ss änclring i gällande öfveronskomnwlso om 
~amarbeto mollan Örosnnrls Norm oeh Hols in görs lot8station er . 
'ril l öfverfyring~miöron ,J. Höjer få r utbeta las ett bolop p a f !) ! 

kronor 45 öre för mistade tjen stgöringsponnin gar t ill fö ljd a f 
deltagande i fullm tiU iges v irl fl ottan s pens ion skassa samnHlll · 
träde. 
Berätte lse öfver förrättad genera lmöns trin g merl m a nskap vicl 
Bohus 2:a bå tsman s kompa ni föra n le el er irke till någon Kon g l. 
Ma.i:ts åtgärd. 
Bi fall os on a f ehcfon tör fa s b mi n fö r~ ,·a ret gj ord fr:nnstiill ni ng a t t 
on offiner m:ltto komm cmloms att fd n oeh mccl don J oktoh cr 
innovar:t.IHlo :h· tillsv ida re utcslnt:ln<lo t jcnstgiim vill mindop:n't0 
montot i Stoekh olm i nd 1 för till sy n öfvo r Oi'h vånl0n af fa ~tamin 

1\irRv:trots m:ctorinl samt fii r hitrii<lo vie! arbeten, ~on1 fi',rckomnw p:l 

min<lol"lrLOJ il Cntet i O('h liir mi nvapn et~ utvce klin g. 

l\laj 

,, 

l' 
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5. Afsl:'ls on af löjtnanten D. A. Kraft gjord an sökning att under 
tjenstlodighct för sj nkclorn få bibehålla afiöningsförm:1n orna o får· 
ändrade. 
l\ledgifvos att yng lingen ,J. H. E. Flygare må på vissa villkor uniler
gå examen för inträde i sjökrigsskolan. 
Ang. nnd. bes vär af f. el . lot skaptenon C. F. Asker i fråga om ut
bekommand e af löneförm åner. 

J Q. Fullmakt för J. H ägg att vara konteramiral vid Kong!. flottan. 
Fullmakt f'o r F. W. Lonnman att vara kontoramiral i Kong!. flottan. 
Resolu t ion å lön for statsrådet oeh chefen för Kong!. sjöforsvars
departementet, konlmonclören ,·irl Kong!. Aottan m. m Gerh, Dyrs
sen . 
Ang . eli sposition af en lw mmendörslön . 
Resolution :1 lön fö r S. von Konow, H. G. Lagercrant~, S. E. Feych 
t ing , J. C. Schneicllcr, E H olmberg och F. C. Grumme. 
Komrnellllörkaptonon Th. C. A. Sandström erhåller såsom bidrag 
till kostnaderna för fly ttning från Carl skrona till Stor-kholm ett bo
lopp af 400 kron or. 
UncloToffkercn af 2:a graden ,·id Kong!. fl ottan F. O. Carlsson, som 
beoTdrat s att :1 Spetsbergen öf\·cr vintra. med den grmlmätningsox
pedition. som in nerarande :1r s k u l ~e eli t afgå med kanonbåten Svensk
sune!, f:'lr efter ankomston till Spetshergen 11töfver den er siittning, 
som af gradmiitningscxpodi tionen bostås honom, bibehålla. sin fasta 
lön, bold iidnadscrsiittning oeh por tionsersättning i land vid flottan 
i likhot mccl lmtcl som t illkornmer unrleroffi cer af 2:a graden vid 
Kong!. flotta n . hv ilkon ieko är inkallar! till tj enstgöring. 
Till inköp af höekor för sjökrigshögskolans bibliotek anvisas l 000 
kronor. 
Chefen för Sjökrig,;högskolan bemyndigas att, utan hinder al bo· 
stiimmolsern a i ~~ 13 ol'l1 lb i nårliga reglementet för niimncla 
skola , till sv idare l:lt~t. elev aflägga examonsprof äfvon <l annan tid 
iin 1111der sista månadon af arbetsåret, då sådant befinn es får under

visningens for tgång önlel aktigt. 
Daglönaren vid Rottans station i Carlskrona M. H olgersson erhåller 
tjonstlecl ighot lltan innehålla nd e af dag lön för fullgörande af upp
drag såsom stadsfnllmäkt ig . 
Kaptenen Otto Syl van erhå ller uppdrag att utarbeta bes tämmelser 
fö r ha llClh afvande aJ e!oktri ska strålkastare m. m. 
En <l el af vostJ·a bost j ll shnset å Skeppsholmen skall upplåtas såsom 
ernbets lokal för !l ottan s sta h, oroh stabons förutva rande ombotslokal 
å R iddarh olm on stiillas t ill MarinJörvaltningons. förfogande. 
E tt område å ön Kalfven vid Kalfsund s lot spbts f:1r upplåtas till 
Göteborgs nya ångslupsaktiebolag under Gli t id af högst tjugu år 
för anhiggning af en landningsbrygga, och bemyndigas lotsstyrelsen 
att ciarom uppgör a kontrakt mod nämncht bolag. 
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2;! E. o. kammarskrifvaren H. T. A. Tham förordnas till fartygsinten · 
rlcnt ,1 pansmb:'ltcn Nionl llllllcr rletta fartygs genom n;tt!ig gene· 
ralonlcr den l G imw,·a randc 1\faj anbefallda expedition. 

:!G. Ang. lönetillägg <tt stationsbclälhafvaren virl flottan~ station i Stol'k
holm, konteramiralen m. m. F. vV. Lcnnman. 
Ang. regleringen af 11tg ifterna 11nrlq· riksstaten s ff'mtc hnfv11tltitcl 
för år 1900. 
Afsl~ s gjord framställning 0111 fiirHyttande ~d· fl0ttans brcfdufsta
t ion från Stockholm till Sandhamn oc:h anbefalles Marinförvaltni l~ 
gon att gemensamt med chefen flir flottans stab inkomma med lln
derdåhigt ntlåtanrle, hnru1·it!a skiil må förefinnas att forUaran rl c 
uppeh<1lla brefdufviisentlet såEOm en flottan s angcliigenhct. 

;! 13ihlllcs rn af fOrre sjökadetten W . W öhler gjord ansökning att f'ii 
alliigga sJökaptensexamen, oaktadt han icke ful~gJ ort elen i giill ant!c 
reglemente för navigationsskolorna bestämtia sjötjcnst . 
Berättelse on1 förrättad generalmönstring med matros-, ekonomi-, 
eldare-, handtverkaTC· ot·h minörkompanierna samt skeppsgossck.Iren 
vid flottans station i Carlskrona f\iranledcr icke t ill n:'lgon Kong!. 
:Maj :ts åtgärd. 

7. Föronl nande l ör e. o. k;1mmarskrifvarcn C. R. E. Stram! berg att 
vara fartygsin tenden t ~ korvetten Balder nncler t! etta fartygs gen u t n 
nådig generalorder elen 2 sisU. maj anb~fallcla expedition. 

D. Ang . lotsverkets ställning vid utgången af år 1898. 
Regementsläkaren vid Norrbottens regemente G. Mocligh förklara s 
ucriittigad att, så länge han tillhör arm(•en i den gratl, h<Ul 1111 in· 
nelmr, qvarstå s~som tielegare i flottans pensionskassa metl S<.llllllla 
riltt till pension och Jyllnadspension j emte gratial för möjligen efter
lervande onka och barn, som , om han blifYit till motsYarande gnul 
inom flottan befordrad, skolat honom tillkomma, med skyhlig l1 rt 
(ö r l1 onom att fortfanfndc CJ·higga do afgiftor och fullgiira dc vil l
kor i öfrigt, som af kassans inllmiiktigc blifvit angifna. 
l<'örro milstaren ~~ månadslönarestaten vid Jlottan s station i ötuek · 
ho lm :F. L. H olm•Fist får qvarstå såsom tielegare i fl ottans pen
sionskassa. 
Torpcdhamltverkarnc N:o 104 K. O. Isacsson, N:o 105 F. T. F:tger· 
s tröm o.-!1 N:o lOö A. R. öundborg få uppflyttas till od1 tilliiggas 
allöning i 2 a luncgradcn. 
Bifalles en af eleverna vid sjökrigshögskolan gjord ansökning 0 111 

i nr[ varteringsbidrag. 
.l\Iists ignalcringcn vid Pater ~ostors fyrplats skall tillsv idare vid dc 
tider, d[l sill il ske påg;tr i trakten af Marstrand, verkställas mcdclBt 
knall raketer. 
Ar,visas ett belopp af 500 :kronor såsom understöd till Jil. dol<torn 
C. G. Fineman för att i Berlin, Hambnrg och Köpenhamn inhututa 
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kiinnrrlo1n om senare tirler Yirltagna föruiittringar nf sjöi nstrument 
111. 111 

D. Pensioner fl till fulla helopp utgå till f. båtsmannen N:o :!G Stör
hcrg oc·h f. miistcrlotsen G. A. Stcnström. 
:Fy rmii stareenkan R. ll. Petter sson får mot crliiggamle a[ fela!Hlt' 
gratialafgifter åtnjut<l ett årligt gratial ur Hottans pensionsliassa ~ 
237 kronor 50 öre. 
För bitriide vid utarbctanrlc af en tureläsn ingskurs i artilleriets tak 
tiska användande erh iUler löjtnan1 cn G. R. Stan·k en gratifikatiun 
af l 00 kronor. 
Bifalles gjLml framställning tlcrom, a.tt fullt gratial m:'l utgå till 
kaptenen C. A . .Brandts cnka Anna Brandt, född Sundclius. 
Genom fortsatt inJ,eta lning af pensions· och gratialafgiftcr får f. 
111askinisten vid Kronan s vattenledning i CarlsJuona P . A J onasson 
bibehållas vid delegarcrätt i Hottans pensionskassa. 
Ang. bostad å Skeppsholmen för byggmästaren vid fl ottan s sta

tion i Stockholm. 
17ör uppmuddring af inseglingsränna tiil Skanörs hamn am·isas fr:)n 
lotsverkets medel ett belopp af 500 kronor. 
Ingenioren vid mariningeniörstatcn F. F. H. Hingström crhJllur på 
grnntl af läkarebetyg tjenstlcdighet undeT sex månatler från udt 
med den l nästkommande juli. 
Ang. Jnllmäktig·cs i flottan s pensionskassa llen 2l april 180!) afgiln:t 
und . berättelse. 

lÖ. licsolution å cntlctligamle för kaptenen N. K Amierskon fr~n lJC· 
fattningen silsom bitriidande lärare i matematik vid sjökrigsslwlan. 

lG. .i\I edgifves att antagning af manskap ,·id Hottans sjömansliår mn. 
ntan hinder af föreskriften i ~ 3 af n;ttl. kungörelsen tlen 20 maj 
lSDS, ske iifvcn å andra orter iin knstorter, inom rlet områ,lc ~e>1n 
<tt flottans hvanlcra station i kommandoväg anvisas. 
Furordun s om ersättning, då lotskaptenon vikarierar fiir r·.hcfun 1\'tr 
lotsufdclningcn. 
N:• uppbördsman får anställas 1·itl hrefdufstationen å Skcppshol
men emot ersättning i enlighet med bestiimmclserna i Kongl. bref· 
ven rlcn G Juni 1890 och 20 Mars 1891. 
Upptlrages åt .i\Iarinförvaltningcn att, utan infordrande af anbutl i 
rlcn uti nåtl iga furordningen aug. statens upphandlings· uch entre· 
prenatlviisendc cl8n 17 Novomber 1893 stadgade ordning, med ak
tiebolaget Bofors - Gullspång rörande leverans af dc fUr såväl om
bcstyekning af pansnrbåtarnc Svea , Göta och Thnl e som otok lJe· 
styckning af don krigsfartygsmatcricl, för h vars ansbiTning sc n<l sle 
]{i istlag bol'iljat medel, erforderliga 21 C'Ul. och 15 cm. lmnoncr, af~ 
sluta kontrakt på grnncl af ett utaf aHiebolagct afgifvot anbud. 

l 
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Fastställes ritningar till en n~- La kl. pansarbåt, och lJelll )' tHligas 
marinförvalt ningen att infordra anbud för densamma s hygp;amle i 
ötvcrcn sstiimmclsc med dessa ritningar. 
Pension å allmänna indragningsstaten får utgå till lektorn vid sj ö
krigsskolan J. F. Lagerlund med 3 .500 kronor och till ,-aktmästaren 
1id sa mma skola (f. P etersson med 500 kronor i\rl igen. 
:VIecl anledning af gjord anmiilan, att en bri st å till sammans fyra 
st,-cken timmermän . stam , torde kumma att uppstå vid fyllande af 
h~sättningsli storna fur kon-etten Freja samt pan sarbåtm·ne Oden, 
Thor och N ionl ,-id å rets expeditioner , medg ifrcr Kongl. Maj :t att, 
derest den uppkomna bristen icke kan fyllas genom vii rnpligtige, 
inskrifne såsom t innne1 miin , ifrågann·ande antal t immcrmiin må för
hyras, mot er sättning till h var o~h en af högst 2 kronor 75 öre 
om dagen och åtnjutande af <le gemensiwpen om bord t illkom mande 

öfriga form åner. 
Ang. skrifbi trätte till kommi ss ionen för gransknin g ::d· Hottan s reg -

lemente. 
2:'1 kl. sjörnanncn vid ;J:e matroskomJlan iet N:o 158 J . .b'. Hultlp-i st 
får anses pensionsberät t igad på grun <l af sbttla uppkommen genom 
olyckshändelse under utöfning af kronan s tjenst. 
I .. nåtlegå fvor till afskedatle personer, som tillhört flottan s kårer , 
får från inYalidhusfonclen utgå t ill samman s 1_490 kronor. 
2:a kl. sjö mannen vid 7:c matroskompaniet N:o 5 Holgersson fi\r 
under tjonstledighct fii r sjukdom bibehålla sina alliiningsförmånrr 

oafkortarle. 
Afskerl viigras 3.e ld. ~jiimannon R. Berggren . 

2:e kl. L. S . Aspgrcn. 
Afslås gj ord ansökning fiir katlettunderotficcren N .o (il Borggren 
att undergå förnyad priifning af liimplighct !lir örlogstj cnst cn. 
Bifalles gjord fram stä lln ing om godbinnan<lr af torprtlkryssa ren 

Claes H orn. 
Extra an slaget till rninvii sen<lct för !tr HJO(), utgiiran tlc 7:i,OUO kr., 
!å r fönleJas med 2:) 00 1 kronor till minmatcricl . 20,000 kronor till 
elektri s ka kabl ar. 2-J,OOO kronor till handminmateriel samt 10,000 
kr0nor till marinfOnaltningens di sposition . 
Ang. rese- och traktamcntsersiittning till öf\-enlircktörcn vitl mari n 
ingeniörstatcn nntler kommendering utrikes. 
Anvisas 1,984 kronor till tryckning m. m. af >Underv isn ing k>r 
manskapet vid flottan lll, Artiller i och Handvclpcn•. 
Fastsbilles vissa iimlringar i lotsleusförtcr·.kningcn fur Sunrl svalls, 
Ski i ggcn~is och Kalmar lotsplatser att liind:1 ti ll efterrä t t else frun 
oeb med <len l u ~istkommamlo Soptern bor. 
Anvisas arYode å 100 kronor om året åt en uppbördsman vid skju t 
banorna af Bollö. 

Juli 
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14. Två <laglönarc med daglön af högst 2 kronor h vardcra f:l anstiilla s 
för h amlriidming i sji~bcv~iringc n s beklätlnadsförr:1tl vid fl ottans sta· 

t ian i Carlskrona. 
]<' laggnncleroffitercn A. W. Lnndstetlt f:lr , efter erb:lllot nfslwtl s:l
som fla ggunclerofficor, bibehållas vit! uppbönlsmnnnabcfnt:n ingrn i 
sjöreserven å varfvet i Carlskrona. 
Hostanratrisen å förolyckatic lotsångaren Ring, A. Jansson, erhåller 
fö r förlorad provi:tnt m. m vid fartygets fö rolyckande on gorl tgö · 

relsc a f 450 kronor. 
S:lsom godtgörelsc fö r skada å jakten E lis från Bremö vid ombord
läggning med fyrskeppet Sydostbrotten anvisas af lotsverkets mc<lcl 
~21 h onor 30 öre. 
Bifn!Ics gj ord framställning om omordnande n[ Hottans pensions
kassas arkiv. 
F. kronatimmermannen N;o Dl Enar LarsRon får pension för sb<la 
i t jcnsten. 
Resalntian å förordn ande för A. F. Ström att tillsvillare vaxa tor
pctlingeniör vitl mariningcniörstatcn . 

21. Afslås gjord fram ställning om förhöjd pension för f. båtsmannen 
O. P:son Köl. 
Afslås en a f fy rvakta ren H. A . O. Öhcrg gjord ansökning om gra
ti fika tion för ntg ifvande af en matrikel öfver personalen vit! lots 
verket . 
W. E. H arlock erhåller an sökningsrätt till lcHoratct i engelskt 
språket ,-id sjökrigsskolan 
För K Adams·RHy och O. A. Glantlers afslås d:o t ill <l:o i d :o 
vid d:o 
För vissa ~imlringsarbeten i den för flottan s stab afscdtla lob! :l 
Skcppsholmen <Ln visas 2,250 kronor. 
Ang. för säkring- af lmnonb:ltcn Svcnsksuntl under cxpcllition till 
SpetsLergen. 
Beslutes om er silttning t ill vissa personer nnllcr tjcnstgöri ng :'l 
fl ottans signalstationer nnller kusteskadern s higsöfninga r instun· 
tlamlc höst. 
Ur,deroffi ccrskorpralen vid 3:e matroskompaniet N:o 77 P et tersson 
få r nntler tjcnstletli!!;hct för sj nkdom åtnjuta sina allci ningsförm:'tncr 
oliiriinclradc. 

:Meddelas till stånd för kadetten N:o 20 Ostorman att få a fliigga 
kompletteTingsex:unen för fl yttning till sjökrigsskolans 5:c khtss. 
Bifalles en nJ lektorn vid sj iikrigss kolan H . R Hult gjonl an sö k-
ning om tj onstlcrlighct nndcr niistinstnnd:mdc liis:'lr. · 

:2R. Förordnas att ny Rl•isonlning- s kall på fii rsiik ti ll iimpas :'L fartyg, 
ti llli iiranrle dt' n genom genontlorder <lon 'l sis t!. Mnrs an hcfa llda 
kusteska der iifvensmn :'l korvetten Balrlcr oeh kanonL:'lLt• n Srcnsk-

l' 

l 

l 
'l 
l 

'l 
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sund nn,lor dessa f~Htygs genom generalorder den 2 sistfl>rflntn e 
Maj anbd'allda. expeditioner. 

28. l:n kl. sjömnnnen vid l:a ckonomikomvanict N:o 16 Jonasson filr 
un<lcr tjcnstlcdighct flir sjnkdom bihehålln aflöningsfönn ånerna of<;r
ii.ndrade. 
Afslås gj ord fram ställning om befrielse för al<ticbolagct Bofors
Gnllspång fri\n utgifv<1nde af vite får forson;td loverans af 2 st. 25 
r.m . kanoner. 

2!1. Hos"lution å. ontlc,ligando för kaptenen N. A. Telandar at t vara. 
Jiirarc i gymna stik och vapenfOr ing vid sjökrigsskolan. 

el. Fi;ronlnandc tör kommendörbptenen H . G. Lagen·rantt. att fr:'\n 
och med don 12 innevarande Augnsti tillsvidare intill den l nii st
lwmmcUJ<lo Oktober fårastå chefsskapet fOr marinförvaltningens intcn· 
<lcntafdclning. 
lHo<lgifves att ansökningar om inträde vid flottan s skeppsgoswk:lr 
m:'\ fortfaran de nf vederbörande stationsbefälhafvaro mottagns o<·h 
n.ntngning af si',kamlo ske under ticlon till och med don 30 nii st· 
kommando September, dock med företrädesriitt till antagning fi.,r 
dom , for h vilka ansökningar blifvit före den J innevarantio Angusti 
\'O<lcrbörl igen ingifna. 
F. daglöna ren C.:. A. SvensRon erhåller pension för skada i tjer!ston. 

4. Fullmakt för O. A. Fiirst att vara försto bataljonsliikare vi<l fl ot• 
to1ns sta tion i Carlskrona. 

J l. 

]<'yrmiistaren vid Hanö fyrplats l\1. Kron;;jö erhåller guldmedalj af 
5 :tc storloken för nit och r odliglJot i rikets tjenst. 
j<'(',ronlnas att nuvarande chefsångfartyget för Stoekholms lotsf'Unlel 
ning skall , så snart nytt chefsfartyg for denna fordelning hunni t 
anskaff:1s, användas till chefsfartyg fur Sumlsvalls lotsfönlolning , 
oe.h det nuvarande ehGfsångfartyget för sistnämndn fordelning till 
< hafsfartyg för Luleå lotsförclelning, och anbefalles lotssty relsen att 
till Kongl. Ilfaj:t inkomma mo l ritningar od1 k ostnadsfOrslag rii· 
rnnde nytt chefsångfartyg fOr Stockholms fördelning iifvensom med 
yttrnnde angåenrle det nuvnramlc chefsfartygets för Lnleå fördelning 
:1nviin•hindo till lotsuppassning eller annat lotsverkets iindamål. 
Hifnlles gjonl fram stiillning dorom att, derest en offi cer af Cnrls· 
kron n arbllorikår skulle beordras att deltaga i kusteskaderns ,.,fnin
gar innevamn,lo år, rlonno offi("or slwlle aga uppbiir~t rese- o"lt i rak
tamcntsorsiittn ing enligt r esoroglemontot fiir resa fr :'i n Carl skrona 
till embarker ingsor ten samt ombord å kronans fartyg åtnjuta !lici
pcnningar jr.mlikt s 242 mo m. l af reglementet fi·,r flottan, !le l Il, 
sji.,tj cnstgöri ngon O!:h b il. J i) till samnm 'l el, h varemot han un,]cr 
vistelsen ombor<l id\r ,;]\ull r egn ntt åtnjut.t cr;;ättning enligt rc;:r· 
rq.~· Jt 'I\ I C' Il( ('i. 

Af s l:! R gjnn l fr:1m st.iillning· om nfskr<l f'(', r ~krppsgossen 1· id l :a 
s keppsg-ossckn111panid. N·n ? T. F. Hc<lcrslröm. 

Aug. 

" Sept. 

, 

,, 

" 
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18. :M:edgifves att, i anseende till ombyggnad af batteriet N:o 1 vid 
Fårösund, de i batteriet befintliga 12 cm. kanonerna af äldre mo. 
d~ll må, såsom oanvändbara for batteriets bestyckning, från batte· 
net bortflyttas. 

För biträde vid omarbetning och afslntande af •mdenisnino-sboken 
>Undenisning fur manskap vid flottan III, Artilleri- och ~nlllh·a
pen• erh åller kaptenen S. Foychting 150 kronor och kaptenen C. C. 
Engström 100 krono\. 

En extra läkare få; anställas vid Carlskrona, artillerikår för att 
uppehålla en efter O. A. Fiirst ledigblifven forste bataljonsiiibre
befattning vid nämnda kår. 

Ang. ritningar till ändring af pansarbåtarne Svea, Göta och Thule. 
'i. Förordnande for rektorn C. Björling och teologie kanel. A. G. Fiauff

man att mra ledamöter i nämnd för afgifvande af utlåtande aug. 
sökandes behörighet till bitriidande lärarebefattningen i matematik 
vid sj ökrigsskolan. 

Bestämmes att det antal skeppsgossm·, som vid nu förestående an
tagningstillfälle må antagas, skall utgöra l()() vid Carlskrona och 
43 vid Stockholms station. 

" Förordnan de for filosofie licentiaten K. l\1. Wejle att uneler lektorn 
vid sjökrigsskolan H. R. Huldt för läsåret 1899-1900 bcYiljad 
~Jenstled ighet uppehålla Huldts lektorsbefattning vid skolan. 

8. Oppet bref på afskcd med pension för lotskaptenen m, m. A . F · 
Ouchterlony. 

Bifalles gjord framställning d01·om att sjökrigshögskolans elever mil 
atresa från Stockholm till Bofors och eventuelt Degersfors fOr att 
studera kanontillverkning m. m.; och förordnas att kostnaderna 
h~rför m:1 .bestridas af 5:te hufvucltitelns allmänna besparmgar. 

" B1falles gJord framställning derom att kaptenen vid Kong!. flottan 
C. C. A . . Pallenius måtte f:1 afl·esa till Kiel för att derstädes öfl'er
vara profskjutning med en torpet! af ny typ, betecknad •B. 60•. 

, Gjord framställning om uppskot med återuppfarande af en del utaf 
den i och for lt)97 års utställning i Stockholm nedrifna galcrvarfs
muron föranleder icke till någon Kongl. l\'Iaj:ts åtgärd. 
En extra läkare får anställas vid flottans station i Carlsk!·ona under 
den tid, som förste bataljonsläkaren vid stationen J. M. Nilsson är 
beordrad att genomgå innevarande års militiirläkarekurs. 

, Förordnande för regementsläkaren C. A. \V. Kull och förste batal
j~n sliikaren K. L. Rudberg att deltaga uti f6rnyad kroppsundersök· 
n mg afo till_ s?ökrigsskolan intriidessökande ynglingen J. H. E. Flygare. 

" ~n .af atskllhga l:a och 2:a kl. sjömän gjord underdånig ansökning om 
atnJntnndo af uppmuntringspenningar je1mäl under tjenst"iirino- i 
land föranleder icke till någon Kong!. l\Iaj ts åtgärd. "' " 
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s l\adettcn Yid ,ojökrigsskolan :\l:o 47 Poignant får tillstånd att 
al1a~.ga. ;ojöofticl'J'~examen för vinnande af annat ändamål än 
an,otallnlllg vid flottan. 

., .\lcrldelas tillstånd för eluaren K. Jansson att vinna inträde 
><hom elev i maskinistklassen vid navigationsskolan i Stock
holm. 

" F.)Tingeniörskan Ida Sandel!, föud Hagström, erhåller ett un
rlel'otöcl a f 300 kronor. 

" Förre eldaren å lotsangaren Göteborg J. E. Ericksson erhåller 
ett understrid af 300 kronor. 

15
· .\Iarinförvaltningen crhå!ler tillstånd att innevarande är dispo

n_em det för år 1000 p<i extra stat beviljade anslag af 315,500 
kronor till ammt~nition för stl'iclsfartyrren. 
Afslås. en af D. Elfstrand gjord fram;tällning om ansöknings
rätt ttll lektorsbefattningen i engelska s pråket vid sjökrigs
slzolan. 

" 'l'ill .:n vikarierande lektor i Engelska språket vid sjökrigssko
lan far utgå arvode efter 2,000 kronor för år räknaclt. 

" Atlidno kocken å fyrskeppet Vostra Banken G. Nordbloms· 

18
. onka Emma Nordblom erhåller ett understöd af 100 kronor. 

Förordnande för fil. l i c. E. Lidblom att tillsvidare uneler le
digheten efter afl. loktom ,J. E. Lindgren nppe!Jålla lektorsbo
fattningen i engelska ~präket virl ~jökrigsskolan. 
Förordnande för kaptonen I-l. A. :'IL Eneström att tentera och 
examinera i reglemen ten, krigs- och sjölagar vid komplette
l'Jngs- och ofticer~cxamen i Kungl. Sjökrigsskolan innevarande 
h~~ . 

., Lö.itnanten K I-lägg f{tr t illstånd att elisponera ~jöln'igsskolans 
stora Sill för föreläsningars hållande. 

Hl. Förord n ande för majoren T h. A. E kela hl att vara biträdande 
lärare i matematik vid sjökrigsskolan. 

" Förordnande för P. A. Fogelberg att vara vikarierande lärare 
i mod ersmålet i sjökrigsskolans tre Higsta klasser under läs
året 18DD-1000 m. Jll. 

:!2. Ang. inkomna anbud å nya l:a kl. pansarbåtar. 
, .\leclgifves uppställande å det s. Ii:. söclm verket utanför fortet 

Kungsholmen af 3 st. 17 cm. kanon er m;GD. 
:\lcdgifve::; att kanonbåten Skaguls l5 cm Jcanon m i8D må ut
bytas mot en 15 cm. kanon m 188 

Tv{t extra lärar,~ få anställas vicli~'ivigationsskolan i Stockholm. 
. , , , , , , i G·ötcborc.r. 

, Föt'onlnas att tlottans brefil u f väsend e ska ll n pphöra. "' 
Kaptenen C. C. A. Fallenius får ~JCorclras att i Fiume besio'ti()'a 
torpeder. 0 

" 

Sept, 

Okt. 
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22. Underofficerskorporalen vid 5:te matroskompaniet N:o 28 Hans
son, hvilken rärldat en beväringsman från att drunkna, tiller
kännes medaljen i silfver af åttonde storleken mecl inskrift 
"För berömliga gerningar." 

, Medgifvcs författningsenlig pension åt f. båtsmannen l\1. Jo
hansson Känman. 
Kadetten N:o Gl Berggren får atlägga sjöoftlcersexamen. 

, Afslås en J. P. Engqvi~t gjord ansökan om befrielse för hans 
söner frän tjenst vicl flottan. 

:21!. Antages anbud å leverans af skrot' till 3 st. nya 1: kl. pansar
båtar, neml. från Kockums mek. verkstads aktiebolag å en 
pansarbåt för 2,300,000 kronor, från Bergsunds mek. verkstads 
aktiebolag å en pansarbåt för 2,GIO,fJOO samt från Motala och 
Lindholmens Yerkstiidcr gemensamt för :2,GDS,OOO kronor. 

, Antages anbucl å leverans af bepansringsmateriel till 3 st. nya 
l:a kl. pansarbåtar, nomligan dels friin til'man Friedt'. Krupp i 
Essen af citadell, manövertorn, fasta och rörliga tornen till 
21 cm. kanonerna, och rörliga tornen till 15 cm. kanonerna 
rlels och från aktiebolaget Bofors-Gullspång af faata tornen 
till 15 cm. kanonerna och dörrplåt till manövertornen, allt bo· 
träffande alla tre pansarbåtarne. 

, Fastställes ritning till l:a kl. torpedbåt. 
, I;otskaptenon i Luleå lotsföt·clelning· C. A. R. Ulner erhåller 

på grund af läkarebetyg tjenstlodighet under ett år från och 
med den l Oktober 18!10. 

, Förorclnamle för B. S. Östraml att under nämnda tid bestricla 
Ulners lotskaptensbefattning . 

., F'örorrlnas att ele-n person, som uppebåller den vid sjökrigssko
lan leeliga Ielctorsbofattningen i matmnatilz, skall tillgodonju
ta arvode efter 2,000 kronor för år r1}knadt. 

:lO. Förordnande för C. G. Pineman att från och moll rlen l Okto
ber 18!)0 vara lärare i fysilc vid sjökrigsskolan . 

.f. Förordnande för H. ,J. B. Guida att vara lärare i gymnastik 
och vapenfäring vid sjökrigsskolan. 

fi. Aug. antagning af personal vid Jiottan s poliskår. 
, Bifalles gjord framställning derom att för Arkö lotsplats' inta· 

gande i rikstelefonniitet måtte få utbetalas ej mindre erforder
lig lzostnad för telefonledning mellan Arkö och Arkösund, att 
utgå af behållna lots- och fyrmedol, än äfvon den årliga abon· 
nementsafgiften, 00 kronor, att utgå af anslaget till kontoJ's
hyror oeh expenser inom lotsfördelningarne . 

, Fyrmästareankan L. H. Barkman, född Bergström, erhåller ett 
understöd af 200 kronor. 

, 'rorpedingeniören J. A. F. Arsenius och en officer inom marin· 
förvaltningen få boordras att afresa till England för att kon· 
trollera och besigtiga hos firman Sir W. G. Armstrong White-
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worth & C:o Limited i Newcastle beställda torpedutskjutnings
tuber för pansarbåten Dristigheten. 

Okt. 6. Flyttningsbidrag med 10 procent af innehafvande fasta lön får 
utgå till konteramiralen m. m. ,J. Hägg, som förflyttats från 
Stockholms till Carlskrona station. 
D:o till kommendören m. m. C. O. Olsen och underlöjtnanten 
S. Sundin, hvilka förflyttats från Carlskrona till Stoc:rholms 
station. 

, Berättelse öfver förrättad generalmönstring med det till tjenstgö
ring i Carlskrona uppfordrade manskap vid Bohus l:a båts
manskompani föran leder icke till någon Kongl. Maj:ts åtgärd. 

, Finske unrlersåten G. M. Perander får mot vissa villkor vinna 
inträde vid Stockholms navigationsskola. 

13. Fullmagt för A. 'rlwre att vara reservlöjtnant i flottan. 
, Fastställes stat för fördelning mellan Iärarne vid sjökrigssko

lan af terminsargifterna att tillämpas under år 1900. 
,. En extra lärare får anställas vid navigationsskolan i Malmö. 
, Underofficerskorporalen vid S:e matroskompaniet N:o l W . T. 

Schultz, som ur sjönöd räddat en beväringsman, erhåller för 
sitt välförh ållande en belöning af 40 kronor. 

, Kaptenen vid kongl. flottan H. J. B. Guida får såsom ersätt
ning för uppehållande af lärarebefattningen i gymnastik och 
vapenföring vid sjökrigsskolan under innevarande Oktober må
nad uppbära det för denna befattn ing i stat uppförda arvode 
för samma månacl. 

, 3:e kl. sjömannen vid 2:a minörkompaniet N:o 58 Jäfvert får 
under tjenstlcdighet för sjukdom bibt>hålla sina aflöningsför
måner oförminskade. 

20. Lotskaptenen och chefen för Sundsvalls lotsfördelning m. m. 
Otto Herman Stenberg transporteras och förordnas att vara 
chef för Göteborgs lotstördelning. 

, Fullmagt för J. C. Johnstone att vara förste bataljonsläkare 
vid Carl skrona artillerikår. 

, Anvisas 2,00G kronor 40 öre för tryckning af förslag till exer
cisreglemente för flottans fartyg samt till ett af kommendör
kaptenen P. J. Dahlgren upprättadt sammandrag af rapporter 
angåm1dc kriget mellan Spanien oc.h Amerikas förenta st~ter. 
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Nov. den 2. 782 G. O. Kommendören A. A. L. Palancler 3kall under några 
dagar ställas t i Il Kong l. Marinförvaltningens förfogande för 
särskildt uppdrag. 

, 4. 7SG G. O. Pansarbåten T!zor skall, sedan den e:ter skedel be
sigtning blifvit godkänd, ep10ttagas af flottan och tillsvidare 
förläggas vid 11ottans station i Storkholm för att under vin
terns lopp i dervarande llocka förses med slingerl{ölar; 
Kommendörkaptenen J. W. L. Sidner skall öfvervara dc prof. 
och besigtning8resor, hvilka af verkstaden komma att anstäl
las med pansarbåten 111. m. 
787 G. O. Fyra undero fficerskorpraler vid maskini ststaten 
skola från eartskrona station kommenderas att el en 15 inneva
ranile November in ställa sig vid Bel'gsunds mekani ska verk
stads afdelning vid Finnboda. för att närvara v.icl profning af 
pansarbåten 'J'hors maskineri. 

" 788 G. O. 'J'. f . direktören vid Kong!. Mariningoniöl'staten 
grefve E. H. A. Mörner och rxtra ingeniören vid samma stat 
K. E. Rundgl'en skola ställas till Kong!. Marinförvaltningens 
förfogande för att deltaga i nu föres tående besigtning af tor
pedkryssarcn Jacob Bar;ge, afsedd att ega rum don 12 dennes. 

5. 789 G. O. Bifall till Kommendörkaptenen W. Larssons under
dåniga anhållan om tjenstledighet under 1 veckor f. o. m. den 
7 November för sjömiltning vid Ronn eby. 

, 790 G. O. Besiittning~lista för torpcdkryssarpn Jacob Bagge 
under dess genom nådig G. O. N:r GOB den 29 sistlidne Sep
tember anbcfalda expedition. 

, 791 E. S. På torpedkryssaren Jacob l'agge kommenderas Lö.it· 
n an ten r~. E. Arnelins och Undcr!öjtnan ten A. Hägg. 

, 792 G. O. Instmktion för chefen å torpedkryssaren Jacob 
Bagge. 

, 793 G. O. 'l'orpedkryssarcn Jacob Bagge skall efter ankomsten 
till Carlskrona inläggas på varfvet, afmönstras och uppläggas. 

7. 794 G. O. Klar[',öring af tio dagars proviant för torpedkrys
saren Jacob Bagge. 

, 795 G. O 'rorpedbåten }v:r 15 slmll intill tirlen för ny rust
ning vara upplagd vid Stockholms station. 
804 G. O. Unelerlöjtnanterna A. E. 'l'ydEm, A. 'r. Blom, C. A. G. 
Braunerhjelm, G. L. Brodin, F . C. Grnmmc, C. R. A. Gustafs
son, C. J. Malmgren, J. S. Svinhufvud och J. E. G. Carlsson 
skola placeras på flottans station i Carlskrona. 

• 9. R05 E. S. Unelerlöjtnanterna A. E. 'l'yden, C. A. G. Brauner
hjelm, F. C. Grumme, C. J. }!almgren och J. E. G. Carlsson 
placerade i semesterfördelningens 2:a a.fdelning orh Underlöjt
nanterna A. T. Blom, G. L. Brodin, C. R. A. Gustafsson och 
J. S. Svinlmfvud i semesterfördelningens l:a afdelning. 
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Bemälte und e l'l öjtnantm· äro inkall ade til l tjen s tgöring frän 

oc h m ed elen 14 dennes för gonom gfwndo af exer cisskolans 

befäl skurs. 

:\'ov. den 10. 8Ufi E. S. Ord er för ofvannämnd c unrlerlöjtnanter att ins tälla 

s ig j Carlskrona. 

.. 1.->. 8 18 G. O. Löjtnant A. Mei s ter s lm ll geno mgå tlen kurs för 

subaltcmoff\ccrarr af j'' fan toriet i g·cvärsti llverkning och be

~ i gtn in g, lwi lken kommet' att anord nas vill Karl Gustafs stads 

gevärsfak tori f. o. m. clnn 2 ,Januari t. o. m . den 3 1 Mars 1899. 

16. 816 G. O. Bifall till Rose!'vunderlöjtnanten i flottan K. 'r. 
Borgstodts anhållan om 1'2 månarlers utrikes tj0nstledi ghet fö r 

idk and e af sjöfart. 

.. ::!:l. 827 G. O. Kanonbftten Crd skall förltigga s uneler reparation. 

SilO G. O. Kommendörkaptenen W . Dyrsson sk al l i och för 

särskilrlt uppclmg omedelbart afrcsa ti ll Stockholm och anmtila 

s ig: i Kong!. Sjöför~var~ Dopartomontets Kom mandoexpedition 

samt efter fttllborclaclt uppdrag återresa till Carlslu·ona . 

.. 2.-.. 884 G. O. Öfvorclirektören H. I-I. Lilliehöö lz och Kaptenen A. 

B. Jncl skola afre~a till Carlskrona i tid fö r att den '28 inne· 

varand e månacl kunna anmäla ~ig hos Kommendören A. A. L. 

Palant1er. 
886 G. O. rmlerlöjtnantcn i Kon gl. flottan s reset'\· A. L. B. 

Bolfragc 5kall placeras på Flottans ::;tation i Stocl<ho lm. 

,, 26. 8:37 G. O. E>pten e n L Kordenfalt s kall från och mod den 2 

i n ~tnnd and c Decomber och till sY idaro m cr1 bibehållAnde af in

nohafvanclc befattning tj cnstgör a i Plottan ~ stab . 

.. 2!J. 8H G. O. Bifall til: l\:apten h .~korhiclms a nhållan om två 

m(tnad ers in· och 11trikos tjenst lecli ghot f . o. m. den HONovcm· 

ber 1808. 

00. 8 ~8 (, . O. Kanonbåten Srcnsl.-suml må i enli ghot med chefen s 

dorom framstiilda förslag under någm dagar anviinclas för för

~ö k med en af in goniiir C'. R. Wedclin uppfunnen släpYad för 

s ill fån g;; t. 

Dec. den l. 849 G. O. Kaptenen ft•ihcrro G. O. :,r. af l:gglas ut nämnd att 

vara adjutant hos H. :\L Konun gen. 

.. ~. 854 G. O. att nlistkommancl o års rckrytknt·s i oxe rci sskol an 

s ka ll taga s in början el e n l Febntari och beträffande manskap 

t illhörande mat t·osa f"cl eln ingo.n fortgt\ till någon. dag under i\!aj 

mån ad, so m vederbörande Stations bofiilhafvaro cgor bes tämma. 

.. :J. 85G E. S. l•'ör genomgåonde ar fÖre~ kri fvon l'epotitions:wrs , 

anbefalles reservuncle rl öjtnanterna. G. H. Appolberg S . M. H. 

af. Klinteborg, '!'. H. Wibcrg, L. W . Rommel , J, H. Nil sson, .Il. 

W .. von Heideman, C· F.· So h!gJ'e n, P. C. D, Frib\]rg och ,J. P. 

Ni13~on att de n 7 .Januari 181.)[) in ~ tälla s ig v id, flottan s station 

(}. O. 98. - XXXYII. 

C'a rl skron a och s ig sagda dag hos Station;;bofiilhafvaron der

stilel es anmäla. 

Dec. don 3. 857 G. O. Med g i fvandc, att det man ;; kap af flottan, som på 

frivillighetens väg 11ttagcs t'öt· att instundande julafton och 

~ yårsdag till fäll igt tj enstgöra vie l Stockholms centralte legr af· 

station, må uneler ofvannämntla tj enstgöring å uniformen så

som igenkitnningotecken bära ett band m ed telegrafmärke 

rnnclt ärmen. 

" 

" 

fi. 85fJ G. O. Pansarbåten .Yiord s kall setlan elen efter skedel be

~igtning blifvit godkänd, genom l''lottans försorg föras från 

byggnadsorten till P/ottans s tation i Carlskrona, samt Kom

mendörkaptonen C. A. F. P:n Rosen::;värrl chef och Kaptenen 

H. A. Palme sekoml å pansarbåten under expeditionen; Kom

nlC'nclörkaptonen C. .A . F. l':n Rosen svärcl sam t Kaptenen H. 

A. Palme s kola öfvorvara dc prof och besigtningsresor, !1vilka 

af verkstaden komma att anställas m ed pansarbåten. 

, G. 862 G. O. :Vledgifvande att minl;:abclbcitcn ·'Lägg ut" må stäl

las t i Il varfschcfens i Carlskeona fiirfogancle und er tlen t id af 

åt· lSDfl, so m fal'tygot ieko för ann at ändamå l erfordras. 

7. 8GG G. O. Nedannämnda offleorare i Kong!. flotta ns reserv 

s kola t illhöra flottans stationer enligt fö ljande fördelning: 

Cw1sl.·mna stat ion : und erlöjtnanterna J,. P. Bergman, A. W. 

,Jollans~on, J. K '1'. Östorbe?J'g, C. F. L'lr ibon, Friherre L '1'. 

O. 'r hott, T . Meyer och A. G. :i"ilsson , Stockholms station: un

clOJ·löjtnanterna C. E. J. HricRson oe h C. D. H. Anrlorsson. 

, 1:1. S/2 G. O. Bifal l till Kaptenen F. :\1. Peyron s anhållan om in

och utrikes tjenstledighot f. o. m. den 13 Docomber 189S t . o. 

m. don 15 Mars 1891.) för att åtfö lja H. K. H. Kronprinse,;san. 

,, lG. 880 G. O. Kaptenen C. C. A. Fallenius a nbefalda resa t itt 

l<'inmc för att verkställa bes igtnin g af en del hos firman 

Whitehoad Sv C:o bestälcla to t'pedmodollcr, Blmll anträclas don 

28 denn es. 
8S l G. O. Kapto11en A. Ekström skall i egonskap af marinat

taeho vid Kongl. Maj:ts B oski ckning i S:t Petersburg afresa 

någ·on af do första clagarno i Janua ri m å nad t ill sagda stacl. 

, 22. 885 U. O. Fyra underofficer s korpral er ,·id maskinis tstaten 

s kola frå n Carl skrona s tation komm onderas att don 'J näst

kommando ;Januari in ställa s ig Yi d Limlholmens mekaniska 

Yet•kstarl i Göteborg föt• att närvara v irl profning af pansarbå

ten Siords maskin ol'i. 

, 23. S8u G. O. '1'. f. diroktören Yid :\lariningeniörstaten Grefve "E. 

H. A. i\lömer skall ~tä llas till Kongl. Marinförvaltningens för

fogam1o för att del taga i be~ i gtning af pansarbåten Tho1-. 

, , RS7 G. O. llastst.ä ll olso ar ritning till 15 rm. snabhskjntancle 

kan on m 98 med lavettage. 
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Dec. den 23. 888 G. O. Faststiill o l ~e af ritning till 21 cm. kanon m 98 
jemte lavettage. 

" 

" 

., 

" 

" 

" 

" 
" 

, , 889 G. O. Bemyndigande för Marinförvaltningen att från of
vannämnda ritningar medgifva sådana mindre afvik()l ser, som 
uneler tillverkningen af kanonerna må b8finnas erforderliga. 

, 24. 892 E. S. Befäl och underbefäl från Kong!. Waxholms ar til
lerikår, beordrade till genomgående af kurser vid ex ercis- och 
min skolorna vid Kon gl. F lottan s station i Stoekholm. 

, 28. 89± G. O. Bifall å ingoniören F. F. H. Ringströms unelerdå
niga anhållan om tjen stledighet för helsans vårdande f. o. m. 
den l J anuari 1899 t. o. m. den 30 Juli 1889. 

, , 895 G. O. Bifall å läka restipendiaten O. setterblads anhållan 

om en m <"mads förlängd tjenstledighet för militärmedicin ska 
studier i Österrike och 'l'y:;kland f. o. m. den l t. o. m. den 
31 Januari 1899. 

, 29. 896 G. O. Pastställelse af formuliir tiJI beklädnadskonto, att 
gälla f. o. m. den l Januari 1899 i stä llet för nu gällande for
mulär 18 till reglemente för flottan 1:a delen . 

, , 897 G. O. Bifall till Kaptenen H. O. F. Gyldens unclereläniga 
anhållan om att få resa till Pinland under tiden f. o. m. den 
~ t . o. m. rlen 15 ,Januari 1809 i oeh för egna angelägenheters 
skötande. 

, ,. 8!J8 G. O. Bifall å r eservunderlöjtnanten i tlottan C. E. J . 
Ericssons anhållan om 3 års tjenstledigbet räknad från den l 
Januari 1899 till och med den 31 DecembQr 1901 för idkande 
af sjöfart å utrikes farvatten. 

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

lan om 3 års tjen stledighet för sjöfart ;\ in- och utrikes far
vatten . 

Utdrag m· generalorder och embetsskri fvelser för Januari månad 

år 1899 

J an . il N:o l G. O. Löjtnanten L. A. !\rart~ anbefaltla 1jcni'tgöring i Flot
tans stab ska ll u pphöra med den 14 innevarande månacl. 

, 4 N:o 2 K S. 1\ommendoring till beriiiskurs i minskolan instundall(le 
Yår kommor ej att egrr rnm på grund M bristande tillgång på 
officemro. 

, 3 N:o 3 R S. Löjtnanten D. A. Kraft inkallas från oclt mod elen 15 
dennes til l och med :J() nlistkommandc Septembol' till öfrig 
tjons t·göring vid Stockholms station. 

, !) N:o 4 G. o. Pansarbåten '!'hor ~kall. 'edan don efter skedel bosigt
n ing blif\'it godkänd, emotlagas af \·arfl"et Y id Flottans station 
i Stockholm, samt genom varfschefens för~org dit förliig·gas. 

11 N:o 7 G. O. t. f. diroktoron vid mariningeniijrstaton, grefvo ~;. H. 
A. :\!örner skall tilbvidaro placeras till tjen~tgöring på C'arls· 
krona station. 

K:o 8 G. O. Kaptenen J. A. Helin ~amt en i !Jandhafvandet af elek
t rbk ~trålkastarc med dertill hörande ledningar och maskiner 
förfaren nnclerofficer, sko la r·tällas till Ucncralfii.lttygruii~taren~ 
f örfogande, för att biträda vid profning ar strålkastare med 
ledningar ocb ma,kiner af~eclcla för Yaxholms och Osear Fred
r iksborgs fästning. 

12 N:o 10 G. O. BcsHimme:se;·na i g-encmiorc1er :X:o 45G den 17 ,Juli 
18!)± skola upphöra att \'Dra gäliancle. 

, 14 N:o 1:1 G. O. Kapten!'n C. U . .A. \V. Flach skall. med bibrh{tllandc 
af nu inno hafvanclc befattning', tills·;iclaro 1jc•nötgöra i :!•'lottan~ 
stab. 

, 17 N:o Li G. O. Bemyndigande för öi\rrkommcndanten i Carlskrona, 
att ulan h inder af bestämmelserna i Kårl. f'icncralorder ~:o 3G7 
den 10 Ja nuar i 1E!JcJ, beoJ·clra personal vid Kong!. Carlskt'OJm 
artil ler ikår, t ill det antal han pröfvar liimpligt. att virl statio
nens oxercisskola deltaga i dc kursee ollor rlc lar af kmscr, 
som k unna anses iindamälsonliga för a r tillrrik1trcn i !less egen· 
skap af bosiittn ing å sjöfiistn ingar, samt föt' att underlätta dess 
'amYrrkan mod öfr iga delar af flottan. 
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,Jan. 17 N:o 16 G. O. Den genom genoralorder N:o 73G den 21 December 
1892 bestämda kommi ssionen skall sammanträda 'risdagen den 

24 Januari kl. 10 f. m. 
18 N:o 17 G. O. Läkarebosigtning, hvarom i punkt 3 af nådiga skrif

volson t ill gencmlbcfälh afvarn c i samt li ga militärdistrikten m· 
fL af don 25 Septomber 1885 omförmäles, skall med den offi
tersvo lontär vid Kong!. Carlskron:l artillerikår, som börunder
gå sådan besigtning, oga rum å flottans sjukhu s i Oartskro na 
~iå n rlagcm den ;JO innevarande månad. 

lD N:o 1\l G. O. In geni ören vid mariningeniörstaton C. G. Stuart skall 
s tällas till Kong!. !\farin förvaltningens förfogan de föt' att deltaga 
i besi"tning af pan~arbi'tten .Word. 

lD N:o 20 G."' O. Bifal l å kommendörkapten G. Dyrssons underdåniga 
anhål lan om 4 månarlers in- oc h utrikes tjenstlerl ighet för hel
san s väntande. 

20 N:o 2 1 G. O. Torpedbilten :-.':o .'J skall förlliggas nnd cr reparation. 
21 N:o '2± G. O. Ångfartyget 81.-uldmön och l' anonbåtcn Alfltild skola 

11ppläg,gas. 
2± N:o 26 G. O. Bifall å reservunderlöjtnanten C. D. H. Andet'ssons 

anh å llan om ;; års tjenstledighet fr . o. m. i Jan uar i 1801! för 
irlkanclo af sjöfart ii utrii{()S farvatten. 

28 :S:o 27 G. O. Sjömätningsfartygen l"all.:el1, Sralnn och '/(inzanjemic 
sjö mätn ingsångsluparna 1\":ris 2, .1, J, :J. (j, 8 och D skola don 
25 11ilstkommande April, hvarl sjömiltning~fartygen beträffar, 
vara klargjorda för rustning, samt hva(l ångsluparna beträffar 
vara rustade och klargjorda; 

til l tjonstgöring virl dessa miltningar skola fö mtom rlc vicl 
Kong!. Sjökarteverket tjenstgörande: Kommendörlzaptencn af 
'2:dra A. W. r~areEon, [{aptcncn J. K. Sundholm och Löjtnanten 
C. H. A. JJec hc ytterligare konnuendoras två oftiiccraro vicl 
Kong!. flottan, smnt ~åsom mMningsfö:·rättarc två unrle roffi cc
rat'c fn"tn Storkholm~ station o<' h i ;:hU Jet för nmlcrofti cer en 

1tndcrofficcrskorporal f!'å n Ca rl :; krona ~tation . 
1'\:o :2D G. O. Kaptenen A. R. Juels genom gelleralorder N:o 4DO 

den ID ,Juli 181-'8 anbcfalda tjen:;tgörin g i Kong!. Marinförvalt
nill gc n, skall upphöra med utgången af nilstiMtnndandc ~1ars 
rm\nad . 

. , 2G N:o :H G. O Kaptenen H. ,J. B. Gnida ska ll nmlc t' [(omm enrl ör
knptcncn G. Dyt'<'scns 'jukdom och in til l arslutn ingen af all
miinna kmsr: n i Kon gl. Sjökr i g~ h ögskolan Yåre n 1900, uppc
halla Hirarebe'fattningen i taktik vicl nämnria högskola. 

27 N:o 8:3 U. O. Kanonbåten Ounliild samt torpccibåtame l-.': ris D, 71 , 
(j 7 oc h 71 s l{o la upplfi ggas. 

30 N:o 38 G. O. Undcrl öj tnantcn i l(ongl. flottans reserv W. C arr skall 
plaeeras p<\ Flottans station i Storkholm. 

G. O. D9. - HL 

Febr. 2. 42. G. O. Kommendör C. O. Ol sen skall med utgången af inst . 
yfar s mii.nacl frånträda befattningen som ledamot i undervis
ningskommbsioncn samt från och med den l April och till s
vidare ordförande i förvaltningsdirektionon. 
Kommendörkaptenen af :!:a gr. H. G. af Sillen skall från och 
med den l April till och med den i:lO Soptomber vara ledamot 
i undervisningskommissionen i Carlskrona. 
Kaptenen A. B. Jucl skall från or.h mod el en 1 April vara chef 
för Artilleridepartementet i narlskrona. 
48. G. O. Afslag å kaptenen G. H. Björkmans anhållan om till 
stitnd att närvara vid Kong!. Danska ".Marinens s kydekut·sus 
för Officeror og Underofflccrcr ". 

3. 4±. G. O. Kommendören A, A. L. Palander, kommendörkaptenen 
af l:a gr. F. C. A . Sanrlstr6m och kommendörkapten en af 2:a 
gr. W . Dyrsson skola från och mer! den l :c April placeras p{L 
fl ottans station i Stockholm somt kommendören C. G. W . Brctz· 
nor och kaptonen A. B. Jucl från ofvanniimnda tid placeras på 
flotta ns station i Carlskrona. 

7. 4() . G. O. Ändring uti öfningsskcppet Najndens besättningslista. 
1 J. 5-!. G. O. Kommendörkaptenen af 2.a gr. P . J. Dahlgren samt 

lmptenen fT. H. Lagercrantz skola mod bibehållande af inne
harvande befattningar från oeh med rlcn l ö innevarande månad 
oeh tillsvidare tjen stgöra i t1otta ns stab. 

13. f>S. G. O. Kap.tcnen G. af Klint afgår fr{m sin befattning ~om 
lddstc in struktionsoft! cer i exercisskolan i Stockholm från or.h 
merl dagen efter den uppvi sn ing med olevor i kurs för 2:a och 
3:e klass sjömiin , som komm er att cga rum omkring den 1 O 
niistins tnndande April samt skall från och med samma dag och 
till sviclaro tjenstgöra i flottans stab. 
GO. G. O. 'fvä mas kini stunderofficerare kommeneleras att när
vara vid maskinernas uppsiittning å torpedkryssarna Clas l ?;gla 
oeh Psilander samt att tj cns tgöra å res pekti ve torpedkryssare 
unde r deras första expedition. 

Hi. G!. (L O. Bcsiittningslista för pansarbåten Niord unde r ll oss nn 
fiirc~t~tenrl o expedition . 
lif>. K S. 'l'ill tjc nstgöring iL pansarbåten Nionl komm entloJ·a s: 
löjtnanterna L. K Arnoliu s, Ut·cfvc C. A. Posse och A. n. von 
llnru samt in gcni öron l. A. ·J<;ngstrlim. 

]lj_ (i(\. (l. O. [nstrnktion för che fen å pansatb:Uen !1'-/onl. 
li7. 1~ . S. B ifall till ka ptenrn N. E. Lindberg:; anhållan att nn · 
rler mån adnrna J\laj - Oktober innevaranflo åt' få tj enstgöra så
som v ikariNaml c justerare i tli st riktrt n:o 4f>. 

l S. 'i":~. G. O. Ink a llel ~e unrler Maj - SPptmnbcr af pr>r·mittemdt man
" kap . S ta tion sbefiLihafvarnc tl oeb:. mcdgifvPt a tt pe1·m ittera de 

l 

l 
l 
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sålunda inkallaflo före ntgånge>n af sistniimnda tid, om omsHin
clighotorna sådant moc1gifva. 

21. 74. G. O Pansarbåten N·iord förlägges i 2:a beroelskap or·.h af
mönstras. 
7fl. O. O. In- oeh utryeknings!lag;ar för för~ta kla~sen af fl ottan~ 
tilltlela!lo boviiringsmän. 
76. G. O. Kanonbåten Gunhil1l or·h torporlöfningsfartygPt !?an 
skall honiirnnas, don förre, hanrlminofm·tyg oeh cl0t ~Pnare 

verkstads fartyg. 
:?~. 70. G. O. 'l'ill rustning anbefallda fartyg. 

Bosiittningslista för logemontsfartygot htgm·hjr/J.·,, unrlPr torpod 

Pkolan . 
1\linot·ingsöfningar å stationon skall innevaranflo M ega rnm 

virl Stoekholms station. 
Kanonbåten Skulll skall fortfarantir stä r.ill ~t.ation~bnfiillmfva

l'Ons i Carlskrona förfoganrlo. 
Logementsfartygen Engenio oeh Nortlonskjöltl skola tar·klas fiir 

oxereisskolornas bohof; m. m. 
80. G. O. P<'1 korvetton Saga: r.hof: kommendörkaptonen af l :a 
gnulon N. G. Sundström, sekond: kaptonem gro f ve C. A. EIH'!\n 
sviirrl; p{L öfnings,.k0ppet lYajaden: chot': kaptPnon, friherre C. 
Ciyllonstiorna; piL öfningslJriggon Oladon: ehof : kaptonen G. 
H. Li<lboc.l'; pfl öfningsbriggcn l~'nlkcn: eho f: kapten f'n C. O. 
Norselins; på logomen tsfartygot 8tocU10lm : eho f: kaptonrn C. 
G. A. W. Flaeh; på kanonbåten Edda: l'hef kaptonrn C. C. 
~Engström : piL kanonbåten T!rd: eho f : kapton on O. U. W. Il~ 
Hroman; pfL logomontsfartygot J,agcrujclkr: chef : kaptonen S. 
.J. '!' . Ankarcrona; ptL logomontsftu-tyget Htrgemc: eho f : knp
tnnen .J. A. Hol in; pä korvetton Ji1·rja: chnf : kommcncliirkap
tonon af l:a grarlon ,J. W. h Sidnor, sokonrl: kaptonrm, grrf\·o 
H. R Hamilton: pi1 ehof:;l'artygot D1·ott: chef: komnwndiirkap~ 
tonen af 2:a graden P. ,J. Dahlgren, ~okonrl : kaptonen F . i\1. 
l'oyron och på kanonbåten Al(Mid: ch of: kaptenen O. VI' 

Ljungqui st. . 
8 1. u. O. Kommonclörkaptenon af l:a gra<lon S . von Konow 
skall vara afdolning~clwf för till skeppsgossarnos öfningm· bo

stiitmla fartyg. 
Kommontlörkaptenon af 2:a gr<ulon A. U . l\1. vo11 S<'.honlt"' s kall 
vara chef för skjutskolan och afdolningselwf fiir till niimnrla 

s iwlas öfninptr brstiimila fartyg. 
Kommo1111örkaptencn af 2:a gmtlon Onstaf Dyr:;son ska ll vara 
e ho f f ii r torpoliskolan oeh afrlelning~1·hnf föt• t i Il t.nrpnrlskolan s 

iifningnr bostiimrla fartyg Ol'h . 
].;:ommenrlörkaptene!! af l :a gnul on il. CarhtPrlt ~ !;,a ll var<~ :t l-

Febr. 

Mars 

,. 

23. 
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dolniilgsehof för minoringsöfning å minposition till rustning 
an befall da fartyg. 
82. E. S. I.öjtnanton C. A. H. Virgin beordrad till chef ä t1.r rg
fartyget Sköldmön. 
8~t B. S. Kaptonen H. A. M. Eneströms tjonstgöring vid Kong!. 
Sjökrigsskolan må utsträckas till don l instundande Oktober . 
85. G. O. Extra ingoniöron vid mariningoniörstaten S. Pauli 
s kall från oeh med don l nästinst,lnclando April vara placerad 
till tjonstgöring på CarlsJuona station. 
SG. O. O. Torporlbåten K:o 7 7 skall förläggas under reparation. 
88. G. O. Kanon bflten Svensksund må und or nflgra dagar af 
uppehållet vid vostkuston användas för utförande af hafsuu
dorsökn in g ar i Skagcr~·aclc 
!JO. G. O. Bifall å kommendör J . Häggs unclereläniga ansökan 
om sox månaders tjonstlodighot från don l Mars för deltagamle 
i kemiten för utredning af vissa förhällandon rörande Stol\1(
holms sta tion. 
D~. 1-1 O. Kommendörkaptenen af 2:a graden D. U. W. Li!lfler 
~kall, för fullgörande af uppdrag såsom ledamot i kemitun för 
llll'Oflning af vis~a förhällanelen rörande flottans station i Stoek
holm 111. m. befrias från tjcnstgöring i flottans stalJ urHlor sex 
m(tnader från och mod rlon l Mars detta flr. 
!):J. U. O. Artiga ammnnitions<lt.gången vid Curlskrona artilluri
J;iirs öfnirrgar. 

!Jfi. I<J. S. En ofticor af kaptens eller subaltornoftieors grad kom
menderas af Stationsbefiilhafvaron att tjonstgöra ~åsom adju
tant hos Ucrw.-almönstorhorron i Stockholm. 
!J!J. U. O. K01tgl . !\Iarinförvaltningcn skall efter granskning at 
förslag till "Umlcrvisning för manskap0t vid f\otta11, lll, Artilleri 
oeh handvapen" ge\ i författning om dess tryckande i orforclor 
lig"t antal exempl ar. 
JOO. U. O. Bifall till kommendurkaptenen af l:a graden O. vou 
Fuilitzou~ anhållan om ~ex månaclct·s in- oeh utrikes tjeustle
dighet ft·~·Ln och metl rlcn l :e April. 
101. U. O. Bifall ä liLkarustiponrliat()n L. l\lolJcrgs aulr:Wan otn 
utrike~ tjonstlotligltet från lJötjan af :Vlars, till och lllod tlerr ~G 
niistkomnwntlo Juni. 
lll:l . U . O. In geniiiro n L A. "I<Jngs tröm s lwll upphöra att vara 
Htii !Jrl t i Il Kong!. :'Il ar i n fiirval t n i n gen:; J'örfogatl(lo. 
]();) U. O. Afslutning; af l:a arbot:;årot af "A IImiinrra kmsen" 
virl Kong!. Sjökrig;sllög:;k,J ian :;kall oga runt fredagen dun 2J näst
komnuttHln April . 
10~1. (:. O. Bo~ii, ttning:;li:;ta för b:t,JHlntinufart.yget Uullhi/11, 

l 

l 

'l 

l 
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105. G. O. H.ustningsorrler för farty~ tillhörande: Sto<'khCJlms 
beväringsafdolning, Stockholmsafdolningen, Carbkruna bovii
ringsafclolning och ku8tc::: l<adern. 
lOG. U. U. Viceamiralen , frdwrro F. W. von Utter ~kall vara 
Högste bcflilhafvaro för ku~tr~kadorn. 
Högsto bofiilhafvarens stab skall utgöras af: flaggkapten , två 

flaggadjutanter och stahsingeniör !tillika fartygsingoniör :i pan · 
sarbåten Odeu) samt stabsintenrlent. Högste befiilhafvat·ons I.Je · 
nilstecken skall hi ssas a pansarbitten Oden den 11 nästkunr 
mande Augneti. 
Kommendörkaptenen af 2:a grad.on C. L . A. Munthe skall vam 
afdeltling~chof för Stockholms bovii.ringsafdelning och hans be

räll:'tc•cken hissas på logomrntsfart~· get '':uycm'c den !) :\laj . 

Chefen å pansarbålen Jo/ut Erics~ou skall vara af<lelnirwschof 
för Stoekholmsafdolningen, oeh hos nämnde afdclningschcf skall 

utöfvcr pansarbåtens besättning~li s ta korumenderas en adjutant; 
afdelningschcfons befälstoekon skall hissas li nämnda pan8ar 
båt den :!3 ,J u ni. 
En kontlllOJHiörkapton skall i ogenskap ar division~chef ljenst_ 

göra å lwnonbåren iikayul frän och med don 11 niLstlwmman!le 
Augu sti, och en oflil'cr af s ubaltornol'ficor~ gmd skall komnwn 
doras ~[t ,;oru adjutant hos nämnde divisiunschof. 
lu7. G. U. Chofer och sekonder å nodanniLmnda till klargöring an
befall!la fartyg: p<'t pansarbåten Oden, chef: kommonil(irkaptonen 

af l:a .graden W. K Biers, :;okond: kaptonen C. G. A. V. Flaeh: 

på pansarbåten '1'/wr, chef: kommendi..irlwptennn af J :a graden 
'l'. C. A. Samlström. sol<ond: kaptonen Il. u-. W. WrangPI ; på 

pantiarbåtel! Xionl, chef: kommendörkaptonen af l:a gnulen C. 
A. l<'. l':n llosensviLnl, sekond. kaptenen H. A. Palme; pii pan 

ötll'b~tten Jollll Rrics~on, chef: kommon!liirkaptenen af l :a gm. 

don 1~. C. Hru~owib , ~oku1ul: kaptenen R A. 'l'l111rdin ; p:'t pan 
sarb:'tton Ucr.scrk , chef: kaptonen U. R Licpo; p[t pan~arh~tten 

Ulf' c hot': kaptenen G. H. Bji..irkman; på pan tiari.Jåten J Ii/d w. 

ehof': kaptenen, grofvo K. A. l'o~sc; på pan sarb~tten IJjii ru, l'hof: 

kaptenen J. A. F. Grallm ; !J~L don torpedkryssaro, som framd o

los kurnrnnr att I.Jc~tiLmrna~, chef: kapton en S. ,J. 'l'. C. Ankar
cr·ona; på tor·pedkt·yssarun Jacub Bayyc, ehof: kapton en A. Ek
ström; på pam;arb:"Ltcn { ;n{ , chef: kaptonen O. U. V . H. Bro· 

man ; p:"t kanonbåten 81.-ayal, chef: kaptenen , grofvo ];. l '. 1-la

millun; på lurpodbåton lJ/i.r-1, chef 1 tillika divisiunselt c i'): kapt e

nen J. U. Hkclund; på torpedbåten Jletcur, (•.het': kaptunen U. F . 
Kraak, pft turpl)(lhi\ten 8 /jcmu., e-lrof: kaptenen K. H. /\ . 1-':n 

Ro~cn s vr1t'd ; på torpedbåteu 1\.umct, ch ef: kaptenen N. S. •r. 
Ankat·crona; p;i torpedbåten 1\':o ;;, chef (tillika divisionschel'): 

k;tptcnon, Jriborro A. H. H. Lagcrbj cll<e; på logenu,ntsfartyget 

:)fars J . 
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Stocl.-holm, chef: kaptenen E. J . L. Gjorling; på logementsfarty
get JiJugcm:c, chef: kaptouon C. F. J. J,indström. 

108. E. S. Chefer å nedannämnda till klargi..iring aubdalida 
torpcdi.J[Ltar : på torpedbäten N:o 71, chef: löjtnanten .J . M. Bo· 

lirrder; på torpcdbätou N:o 7:'5 . chef: löjtnanten A. U. af Klm·e

kcr; pci, torpodb:iten N: o 77, chef: löjtnantou H. K Uyd:;tri..im. 

lOD. G. U. Som boväring:;befiilhafvat·c in novarand o [t r äro be
onlrado: vid Carl skrona station, lwmmondörkaptonon af 2:a gm

den IL U. af Sillen och vid Stocl,holms station, kaptenen J . E . 
W i l eko. 

llO. K S. Som adjutanter hos bcviiringsbefälhafvarnc lLl'U kum
mendorado: hus boväringsbcfiilhafvaren i Carlskruna, kapten S. 

K Fcycht.i ng och hos bcviiringsbefillhafvarcu i Stocld10i 111 , töj t· 
nanton , frihorl'O I,. R von Storlingk. 

111. U. O. Bestämmolser att innevarande ti.r iända till efter· 
rättol :;c fi..it' skjutskolan , torpedskolan 111. 111. 

11:!. U. U. Bosättningsli storna för pansari.Jåtarno Odw, 'J'Iwr 

?ch Nwrd ~kula under clo f0rbcrodando I.JoviLringsöfningarno 
Jnnovamndc är llJinska:; mod löjtnant eller undurlöjlntlllt l. 

li:J. U. U. Bifall t. o. m. el. 01 Decomber HJUl li rc:scrvundcr· 
löjtmurton A. U. Nilssons auh;\llan om :) itr:; t.jcustlmli glwt för 
idkande af utrikes :sjöfart. 

liG. U. O. 'l' illstånd för kommendörkaptunen af l:a graden E. 

G. 1\l. Seltalc att emottaga och bära kommundöt·stol;knet af 
Urckiska l•'riLhmreorden . 

lW. K S. 1•\jljando offi cerare komn1enderas till tjun ::; t.göring a 

llt>danniirntHla till ru stning anbefallda fanyg äi'vum;utll vi1l mi 

neringsöt'ning ä stationorr: p<"t J;:urvct.tcn Saya., fi..il'llturn vi1l 

1\ongl. ~.iökrig tiskulan t.jenstgi..irando kaptennrna H. J. B. (i ul1la., 

11. A. M. gurström och H. U. J<' . Uyl!lcn samt löjtnantull C. 1<' . 

W . G.ibcn, löjtnanterna A. 1-1. Ubiko, U. R Cultiing Ul'h 1~. W . 

Poyrun ; på korvetton fi'nJa: löjtnanterna U . dc Brun , H. H. 1<

Erie~un (fot· a~pirantcl'lla:; urrdervisningl, A. l'rytz, H. 'vVijk , J . 
U. Wallenberg och G. l~kelund; pft i..ifnin gs~keppet NajadCII: 

löjtnan ten U. R Star·ck och undel'löjtnanton 1~ . A. J:ot'll ti lrijm : 
p[t iifrrirr::;~ilrigge n Ulwlan : nnderli..ijtnanton U. S. N . do Broen ; 

]J<"t öfningsbt·iggen F"lkcn: undel'löjtnantcll r: . W. Magnussu11 ; 
pit logo rn entsfartyget 8 loclrlwl11t: sa:;om adjutant, kapten en N. 

A. 'l'clamlor; ~.-t~Otll in :;trukt iom;IJefii l: kaptcHorna, frihl't'l'c R· 

'vV. J.oultu::;on, gt·ofvc l( A. l'usso oeh ,f. A. 1•'. Umltm , löjt

nanterna A. H. af l'etcr·scBs, frihm·t·o C. I•J . L. Liljoerantr. utJh 

U. Ung-er; för [!:Onomgit!•.ndo af skjut:; kolan ~ befiUskurk: nndor

löjtnantcrwt C R A. Uu.~ tar~suu , C . • J. Malmgren, J . S. Svin 

llUfvu<l och d. K U. Carl sson; sitsuJu kummcnderatl officer: un
clerlöjtnantcn A. llägg; pt\ kanonb:"tten FJrldtt: för genomgående 
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af sl<jutskulans bcfii.l~knrs: underlöjtnanterna C. A. G. Bmn· 
norhjolm. G. L. BI'Odin och F. C. Grnmrnc; på kanonb;Hon 
Urd : fur gnnomgäonrl o af s kjntslwlan~ bofäl8kurs: löjtnanten, 
~rofvo R Cronstor1t, unrlerlöjtnanterna A. K •ryc16n och A. '1'. 
Blom; på logementsfartyget f,agerl{jclke : såsom instrnktionsbc
fäl , kaptenerna J. G Eko!nnd oeh C. C. A. Fallenius samt löjt
nanten !<'. G. R Bergman, tillika adjutant hos afdclningschofon 
för torpedskolan; s[tsom elever: kaptenerna, friherre A. B. H. 
!.Jagcrbiolko och G. 'r. Kraalc, löjtnanterna H. E. Rydström, T . 
A Nissen, A. G. af Klorclcer, J. ;..r. Bolinrler, K. Vester och K 
Wahlberg, underlöjtnanterna C. O. Hafström, H. O. El\iot, fri 
herreK K. Palmstierna, K Poppius, S. B. Snudin och H. Womstctlt; 
]lit lugcmcntsfartygct Eu:;cnic: l;:aptcncn O. R. Syl van, l ö j tnantcrna 
IJ. A. Kraft. ,J. Urafström och C. h Key; på chof::<fartygot !>roll : 
löjtnanterna, grofv0 C. A. Posse oeh A. G. von Horn ; pt\ lm
non båten Alfliild: löjtnanten B. F. Holmgren (till OtJh med !lon 
~-l nästkommando ,Juni) samt till mincringsöfning å Stoekholm ::< 
statiou: Jcaptcncrna J. A. Hel in och O. It. Sylvan, löjtnanterna 
J>. A. l<l'aft, J. Clrafström oe.h C. h Key. 
'J'ill tjonstgörin g vid do den 25 ~istlidno Januari anbefallda :']ö · 
miitning·ar kommenderas : undcrliijtnantcrna G. P Uoinius oeh 
C. O. Limb~trlin1. 

7. N :o llU. H. S. Följan<lo ufticcrarc komnionclcms till tjonstgö
rin g ii Hellannämnda fartyg: pi pan sarbåten Oden : löjtnanterna, 
frih crro C. 1~. L. Lilj encrantz, B. J<'. Holmgi·on och A. L. llul· 
JUÖIJ, nnclerlöjtnaatcrna C. 1•:. llolmbcrg och U. W. SudcrluiJl1 
:;amt, från tiden för ku ste~kadorn ~ sawnitlu!lragn in g, löjtnanten 
K 1 ~. Wa!Ilbcrg; ptl pan sal'btltcn 'l'lwr: J(ijtnantonm A. Moi ~ tor. 
S. ,J. Dahl, grefvo R Crunsto!H, grefvc C. G. A. JJewonhtwpt 
otJh A. U. Johansson samt, fdtn tiden för kustc~katloms :>tlln 
lllamlragning, löjtnan ten '1'. A . .Nbso:1; på Jll"lll><arbåton ::..:iunl: 
löjtnanterna A. J-L af l'otcr~on ~, J. P. 13. Nunnan, C. 1.1. Akor
mark, W. Uil.Json och underlöjtnanten 13. F. Routcrskiöld sand , 
från tidt111 för kuste skadern s ;;amnHil1llragn iJJ g, li..ijtnantuii 1\.. 
Vcstor; på pan>'tu·bäton Jo/111 Eriosso11: löjtnanten C. L. rlL' 
Champs oeh ullllcrlöjtnantcn K. Non;n; på pan sarbåten lJerserl; , 
från ticlen för Stoekholrn sa l"dolninge m; samn1andrag nin ~, UJI!i er
löjtnantcn :l". ~:. F . Sclandci' ; ptl paHsarbttten L'//: fr;"u1 !.iden 
för t:ltockllUil11 safrlolni nguns saninramlmgni ng, uJulurluj tn<IJJ ten 
A. tlL\ Brun: p<"t pan ~ariJ;\ten l/i/dur : underlöjtnanten .J. A. 1:' · 
J ~ klnn 1 l ; pii pan sarb:1ten l!jiirn: underlujtnanton 'l'. W. :\J. [,u 
bl'l'.k; pa den t.orpl•tlkry~>'i'l.re , ~vm i"ra inrl ulo~ kulllin er att bo· 
stiimma~: löjtuantorna F. U. G. l !orgman , U. E. ! J ~r buek uelt 
umlorlöjLnantcn Il . U. F . af l( lcreket· ; på torpedkryssaren ~n
,,ub .JJuygc: löjtnanterna A. Odelberg oclt O. Un~er samt, fnm 
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titlcn för knstcskadcrns sammaJl(lragning, undcrlöjtnant<'ll A. 
Hiigg; på kanonbåten U1·rl: Jiijtnantcn G. R. Gelsing och linrlor
liijtnantmi H. Wcrn st<'r1t ; på kanonMton .Skrr:;ul: löjtnantNna 
11. .1 . :Yl. 'l'ollsten och ,J. B. :\laij ström ; på torpcrlbiltPn R!i.d . 
liiHlcrliijtnantcn C. O. Hafström ; på torperlbåten K:u :j: nnrler: 
Ji)jtnantcn H. O. l~lliot.; pit l ogementsfartyget Slodl/()l"/11: in · 
~trnktion ~bcfii.l, kaptonen l. Nonlcnfclt. unrlcl'iöjtna.ntorna A. 
1•:. 'l'yfl<\n, A. 'L' . Blom, G. A. U. Brannerhjelm ot\h G. L. Ht·n· 
flin; kommenderad ofticcr: unrlerlöjtnanten F. C. Grummc ; p:"1 logemon t.~ fartyget T~u:;r· llie: instruktionsbcfiil: unrlerlöjtnanterna 
N . 1 ~. F. Sclan!l cr, A. rl c Brun O<'h ~' . vV. M. Liibeek ; kommcn 
<lcrad ofll!·.er: nurlcrlöjtnantcn H. C. F. af Klci'llkor. 

7. ~~:u 121. G. O. Pansarbilten 'l'lllirdiiJl s ångslup må som lån ut
lonllias noll stiillas t ill bofälhafvarcns för fästningen Vc~ti·a 
llii>'t-holmon furfoganrle nndcr förc>'tåonrlo bcviii·ingsijfningar. 

:-;_ ;./:o J 2!. O. O. l•'ö r sö lc med anviinrlando af ~von~ka stnnkol 
~kola an~tiillas i'1 något ollet' m\g;ra af dc ti ll förbcrodanrll' he
vilringsöfningarnc vid Carlskrona station bco rrlradc fartyg. 
N:o 1:10. G. O. Ingeniiiren v irl mariningcniöt·statrn C. K U. C. 
8tnart skall från o<·.h med rlrn l Apr il vara plaoorarl p[L 8tor·k 
llolni :-< station . 

Il . N:o l :lt. <f. O. Re:::c rvnndl·rltijtnantnn i llottan 1'. O. Griinhor
gor m;\ nilstkonnnarHi<' år gcnomgi"1 rhm för l'<'>'OrvhcfiLI fiir<' · 
skri fna l :a I'epoti tionsknr~cn. 
N:o l:El. O. O. Kanoiil.Jt"tten St•cllskwmls OXJl!'<lition till rik<'t s 
Yl'>'tknst ska i l npphöni .. 

1:1 . N:o 1:11. (f. O. Fiiriinrlrinll; i ilrtil !Primatori r len ,·1 lognniPnts
fartyget Slur·l;/,olm, samt kannnh:\thrnc fi}tlrlo Ol'h I Tniiil1!lrr skjnt
skolans öfningar. 

I·L N:o !:Hi. n. O. Bifall ;\ liijtnanton '1'. A. N is><cn.c; anhållan om 
in - <wh litrikes tjrli~tll'rlil-(ll<'t. från o< ~ h med rinn ;n i\laj , t.ill 
oeh llH'<i don J l Juni . 
~:o 1:17. n. O. Bifall tl kaptenen A. Molins anhållan om tro 
m(llla!lcrs t.,jon~tlodighet fd1n oeh mo<l don l .Jnni . 
N:o U R. G. O. D on nn<ler hyggnarl varanrl<! torpedl){tton 81.Jcr· 
11a ska ll siittas i sjön den 21 innrvarando :\fars. 

Jfi . l:l!l. K S. Löjtnanten B. H. von Sy1low inkallas till tj cnstgii
I' ing {t Carl>'krona statio11 f1·ån oeh mN1 riagen cftnr kannnb{L
I.Pn 8i•CJ Jsi.-s1tluls afm(instring till o1·h rnc1l rlon :10 SoptcnibPr·. 
N:o illl G. O. Ghol"< \ll fiir Flottans stab slc»ll efter vorkstii lld 
~ran s knin g af förslag t.ill "arlii!OI'i <'h> t aktiska anviiiHlamln" gli 
i fi)rfattnin ~ ll l11 rlo,:s t ry<'l;and(' i orfonlcrligt antal exemplar. 

111 N:o 112 n. O. 'l'illiU.<'i>'<'- fii1· nnrlanniillln!l n ofli!'.Prill'<' att Pl110t
tao·a rH·.h hiira ntl ii.ndska oi'I!on~l.o<'ken: komniOnrliirkaptencn at l :a v;md<·n E. G. M. Sllhalo Osmanitl ·Ol'tlons 4.:o klass, kap-
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tonerna N. E. Andersson och R. A. 'J'hurclin, löjtnanten H. H. 
K. l~ricsson och läkarestipendiaten K . A Widstrand, Modjiclie
ordons 4:o klass, Löjtnantot·na W. Gibson ot'11 A. G. ,Tohan~son 
samt underlöjtnanterna C. E . Holmberg, G. W. Söderlnnd. G. 
S. N. rle Broen, B. F. Reutorskiöld, G. P. Reinins och G. W. 
:Vfagnnsson samt kammarskrifvaron Cr. M. E. Stangenhor"' Mecl-
jidie-orclons 5:e klass . "' 

Mars Hi. 143 G. O. Don i "Förslag till reg lemente för sjömanskåren~ 
sko lor " § 25! H föreskrifna kurs vid ingeniördepartemontet för 
oldare tillhörande l:a sjömansklassen skall tillsvidare förlii"
gas till artilloridopartementet. " 

Hl. 148 G. O. Afslag å 2:a kl. sjömannen vid 2:a ekonom ikom-
paniet N:o G57 Hanssons anhållan om frikallelse från don in
kallelse till tjonstgöring å stationen, ~lVartill han såsom tillhö
rand e 1802 års klass af värfvade stammen i enlighet mod G. 
O. N:o 73 don 18 sist!. Februari blifvit inkallad. 
14!l G. O. Bifall å Kaptenen H. O. P. Gyldens anhållan att få 
rosa till Tyskland frän och med den 30 Mars till och meil don 
U April. 

150 G. O. Bifall å underlöjtnanten O. H. von Fioandts anluU
lan om in- och utrikes tjonstloilighot från och mod don 20 
:'ilars till Ol'h mod elen 30 niistkommanrlo Soptomber. 
Fil G. O. 'l'ider för befälstocknoas his33THle och inmönstt·ing 
af fartyg tillhörande skolor. 

N:o 1G2. G. O. 'J'idor f0r bofiilstoeknons hissande oeh inmön 
string af fartyg tillhörande beväringsafrlelningarna samt Stof·k· 
holmsafd<-Iningen och knsteskaclern. 

153 G. O. Kaptonen R A. Tlmrdin skall vara chef pc't torpcd
bäton Bti.tt oeh kaptenen, friherre A. B. H. Lagorbjelko chef 
på torporlbåten .lletl'or uneler dessa fartygs anbefallria tt·ansport 
till Stockholm. 

164 E. S. Löjtnant ,f. B. Maijström skall vara ehef på tol·perl 
båten 1\-:a 7:'5 och nmlorlöjtnant K. Noren ehof pfL torpedMtnn 
N:n 77 nnrler !lossa fartygs tmnsport till Stoekholm. 

l !J . I:•G G. O. Uppgift å personal, som till torperlskolan s kall kom 
monrioras förutom i Generalorder N:o 111 elen 4 inn ev aranrio 
månad punkt 4 anbefalld. 

21. Ei~ O. O. Följanrio offi cerare ~ko!a med utg<"mgon af Snp!:l·m· 
hm· månar] ft·åntriirla s ina hofattningaJ': 
J llrmgl. 8jiifii1-s?·m·.w1rporlrmcu/r/s l.·rmnu andnc:rpcdilion: K ap to
non R n. T.iope såsom extm arljntant, 
I F:ou.!Jl. llfrwiujon•o ltniii[Jm : Kaptenen G. If. Lagot'(·.rantz så 
som t.j e11 s t:giiranrlo offieor, 

l"id C'arldronn siafinn: Kommondijrkaptenen af 1 :a grauen C. 
A. F. P:n llosonsv~ird, såsom ehof för skeppsgossekåt·en; Kap-
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tenen, grefve C. A. Ehr ensvärd såsom chef för 3:c 1\fatroskom· 
paniet, kaptenen, grefve H. R.. Hamilton, såsom äldste instruk
tionsofficer i exercisskolan; kaptenen G. H. Lidbeck såsom chef 
för :2:a sk eppsgossekom paniet: kaptenen S . E. Feychting såsom 
information~offleer i un derbefälsskolan; och kaptenen , grefYe 
K . A. Posse såsom adjutant hos kommendanten: 
vid Stoc·klwlms station: Kommendörkaptonen af l:a graden E . 
G. M. Schale, såsom kommendan t; kommendörkaptenen af l :a 
graden J. W. L. Sidner, såsom chef för underbefäl s· och exer 
ciss k olorna; kommendörkaptenen af :2:a graden S. von Konow. 
såsom chef för artilleridepartementet; kaptenen N. E. Anders 
son, såsom chef fö r S:e :\latros- och :!:a Ekonomikompanioma; 
kaptenen, grefve H. \Y. Hamilton , såsom chef för 2:a matroo· 
kompaniet; kaptcneu E. J. I,. Gjcrling, såsom adjutant hos 
station sbe fälhafvaren; kaptenen P. :\J. Peyron såsom adjutant 
hos kommendanten; 
vid 1\.ongl. Sjöl.-rigsskolan: Kaptenen H. A l\I. Eneström, såsom 
k arlettof:lcer. 
Följande officerare s kola från och med don l nästkommand e 
Oktober vara p lacerade till tjenstgöring: ii Oartskrona station: 
Kommendörkaptenen af l:a graden E. G. :\1. Schale; kommen
elärka ptcnen af 2:a graden S. von I\: on o w: kaptenen ·K . E. An
dersson, kaptenen, g refn H. \V. Hamilton och kaptenen E. J. 
L. Gjerling, samt ä Stoc/Jwlms station: Kommendörkaptenen af 
l:a graden C. A. F . P:n Rosensvärcl, kaptenen grefn C. A . 
Ehrensvärd , kaptenen, grefve H. R. Hamilton ; kaptenen G. H. 
Lidbeck: löjtnanten F. G. E. Bergman samt löjtnanten P. H. 
Hvitfelt, hvarjemte löjtnanten C. L. de Champs skall efter 
afslutarl kurs vid Kougl. 'l'ekn iska Högskolan fortfarande t ill
höra Stockholms s tation . 

:\lars 21. 159 G. O. Bestämmolser att lända till efterrättelse för de i 
Generalorder K:o 111 den 4 dennes a nb efallda ntbilclningskur
ser för signalmatroser och uucler utbildning t ill signalmatroser 
varande 3:e kl. sjömän. 

lGO E. S. Tili den i Generalorder N:o i5D anbefallda utbild
ningskurs för signalmatroser jomte samtidigt dermed anordnad 
befälskurs beordras: sdsom inslruktionsbefäl: I\aptenen H. F . 
Lind berg ; löjtnanterna I. P . B. :'\onnan, C. H. Åkermark oeh 
J. B. l\laijström ; for genomgående a{ befcilsku rs: undertöj tnan
terna C. O. Hafström. H. O. Elliot. friherre E. I\ . Palmstierna, 
E. Poppius. S. B. Sundin och H. Wernstedt. 

22. 1G1 G. O. "Cnderlöjtnanten i Kong!. Flottans resorv C. \V. Pet
tersson skall placera5 på tlottan5 station i Carll'krona. 

l 
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23. lGJ G. O. TillåtL'i~o för kapte!lCn F. :11. Peyron att emottaga 
och bära kommendörstecknet af Badiska orden Zähringer-Lö
ven, 2:a graden. 

24. löG. G. O. Samtidigt med be1·iljande af nådigt afsked åt viceami
ralen E S. K P eyron har Kong!. Maj:t denid behagat förklara 
sitt nådiga välbehag mod bemälde vieeamirals under en femtioårig 
tj enstetid ådagalagda duglighet, trohet oeh nit. 
lö7 . G. O. Det konteramiralen J . Hiigg meddelade f0rordnande att 
vara mrfsehef vid flottans station i Carlskrona, skall ej utgöra 
himler för honom att begagna sig af den, den 24 F ebrnari bevilja
do tjenstledigheten . 
168 G. O. Kommendörkaptenen af l:a graden W. E. Elers skall' 
tillsvielam uppehålla kommendantsbefattningen å Carlskrona station 
under den tid kommendanten kommendören C. M. Ingelman uppe
håller stationsbeh;i!hafvareembetet. 
174. G. O. Underlöjtnanten i Kong! tlottans rese rv B. P. E . Arbin, 
placeras på flottans station i Stockholm. 

30. 178. G. O. Kommendörkaptenen af 2:a graden C. E. Ulff frånträrler 
sin befattning som chef för 5 e matroskompaniet samt skall från 
och med den l April till och med den 30 September vara ordfö
rande i förv~>ltningsrlirektionen i Carlskrona. 
180 G. O. Bifall till och med rlen 31 December 1900 å reservun· 
derlöjtnanten G. O. Lidmans anhållan nrn tjenstledighet för idkande 
af utrikes sjöfart. 
181. G. O. Bitall å löjtnanten D. A. Krafts anhållan om in· o<:h 
utrikes tjenstledighet till och mer! den 30 nästkommande Septem · 
ber. 

1. 185. G. O. Medgifvamle, att anbefallda komplett eringsarbet en må 
utföras å pansarbåten Niord utan hinder af att pansarbåten är för· 
lagd i 2:a beredskap. 
l8fi. U. O. Den genom genoralorder n:o 105 den 4 sistlidne Mars. 
anbefallda expedition med ångfartyget Kare skall ställas under be
fäl af kaptenen G. af Klint . Kaptenen J . C. S<·.hneidler och löjt
nanten E . Hägg skola i densamma deltaga m. m. 
187. G O. Kanonbåten Soen81rswztl skall rustas for att i början af 
nästkommande Maj månad utgå på omkring fyra och en half måna
ders expedition, för att föra den sven~ka afdelningen af en inter
nationeJ vetenskaplig expedition till Spetsbergen; kaptenen, grefve 
li:. W. Hamilton skall 1·ara chef å kanonb:Hcn . Besättningslista 
för ifrågr.varande expe,lition. 

4. 188 G O. Antalet kompanikorpraler 1·id sjömanskårens kompanier 
s b Il från och med flen l niistko::nmantle 1\Iaj till O(" h med April 

Aptil 

" 

,. 

" 
" 

<+. O. 99. - XIII 

m:lnads utgång 19(0 rara: rid Car/skroua station 43 och 11d 

Stocklwlms station 4! . 
4. 190. E S. Löjtnanterna L . E. Arnelins och A. B. C. J. Lagercrantz 

kommen<leracle å b non båten Sre11ksuml under dess genom general
onler Kco 187 den l Apj·il anbefallda expedition. 
191. G. O. Bifall å resenunderliijtnanton N. J . Normans anhållan 
om tjenstlec!ighet från och med den l A pr il 18~19 till och med den 
31 December 1901 för if!kande af sjöfart på utrikes farvatten. 
19:2. G O Instrnktion för chefen n··r skj utskol:m. 
l\13. G. O. Kc·mmendörkaptenen af l:a graden J . W. L. Sidner skall,. 
med bibehållande af innehafvande tjenstgöring, från odr med den 
:?8 innnarancle månad utöfl·a chefsskapet för Kong!. sjökrigsskolan 
unde r förestående intriidesexamen . 

194. G. O . I Högste befälhaf,·arens öfl-er årets kusteskader bestäm
da stab skall tjenstgöra: 
säsom flaggkapten: kommendören O. Lindbom. 
srlsnm flaqqa djutanter: kaptenen. fr iherre U. C K. Sparre och 
löjtnanten E. \V. Peyron . 

säsorn stabsingeniö1: (tillika fartygsingeniör) t. f. ingeniören K. E. 
Rundgren. 
såsom stabsintendent; kammarskrifrarcn G. J\L Stangenberg. 
Hos afdelningschefen fö r Stockholmsaf<lelningen skall kaptenen S. 
A. K. Natt och Dag tjenstgöra 

195. G. O. Konteramiralen J . Hägg skall rara placerad till tjenst
giiring på Carl3krona station och kommendören C. Olsen på 
Stockholms st"tion från och med den l niistkommande Oktober. 
19ö. K S Kaptenerna N. A. Telandar och J . A. F. Grahm, hvilka 
äro kommen,leradc å logementsfa rtyget stockhalm under tiden för 
innevarande ilrs skjntskola, skola afresa t ill denna kommende
ring den fö rre först etter afslntad gymnastikuppvisning i KongL 
sjökrigsskolan elen 2l innevarande månad oc-h elen senare efter af
slutad examen i vapenlära i samma läroverk den 25 i samma må
nad . 

201. ( ;_ O Bemyndigande li"or öfverdirektören vid mariningeniörsta
ten att vid förekcmmande behof beordra de under hans order ställ
da henne mask ini stnnderoffir·erare att utfara äfven andra uppdrag, 
hvilka ej i (;enera lorder N :o 60 den 13 sist!. Februari äro nämnda 
men som stå i sammanhang med kontrollerandet af t ilh·erkningen 
af delar till maskineriet för torpedkryssame Clas Uggla ocl1 P~i
la Il(/! 1". 

G. ~04. U O lnstrnktion för chefen å konetten Sa_qa. 
7. 205. G O. Fii reskrifter hvilka skola til!s1·idare lända ti ll efterrät

telse för beY;iringsmäns ntbil•lning t;ll holmästare, kajutkoc-ka.:- och 
för råds män. 
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7. ~O(i. lr. O. Försök skall y;J skjutskoliln under stridsskjutning med. 
pjesernas egen ammunition ,·erkställas med l>~l ongmitl af n;lgot 
störrl' dimensioner iin de hittill s använda 

8 . 2CS. G . O. H . K. H. Hertigen at 8ödermanland skall såsom kadett 
;"dölja kon-etten .'u:;u under f(rreståen!le eX]JC clition 
209. G. O. •rorpedb(tten X:o 15 skall rustas för att under se
nare hälften af innevarande månad föras till Carl skrona. 
210. G. O. BoYäringsmän jemte för dem använd instrnktiom;
personal, som äro förlagda å i stationens nllrbct liggande log·e
mentsfartyg, m å a fses till bemannin g å fartyg i beredskap. 
stat ionernas och varfvens behof af perso nal nndl'r den tid till
lämpningsöfningarnC? med stationerna tillhöranrle beväringsmän 
pågå, må. derest sådant visar s ig nöchändi gt, fyllas genom bn_
väringsmän, som ej erfordras för t,ienstgöring å stockholm sat
delnin gen e ll er kusteskadern. 
211. G. O. Rnstning~ordP-r för öfningsbl'iggen .Skin1e1· samt ti 
den för 1less befälsteckens his,ande och inmönstri ng. 
212 . E. s. Till chc>fcr å nedannämnda fartyg äro beordrade: å 
öfningsbriggen Skinwr: löjtnanten J . F. Friborg samt å torpcd
båten 1Y:o 75 löjtnanten, friborre C. E. J.1 . Liljencrantz .. 

10. :214. G. O. i\Ie dgifYande, att de rekry ter af cldareafdelmn gen, 
hvilka skola genomgå rekrytkurs å oxercisskolans fartyg, men 
hvilka Pj rymmas å detta farryg eller å dc till skjutskolan hö
rand e kanonbarar . må lwmmendcra~ å korvetten Sar;a fö r a tt 
derstädes genomgå nämnda kurs. _ 

11. 211. tr. O. l'tan hinder af bestämmel serna i Generalorder ~:o 
75 !len 20 Februari 1?·9! skola endast 6 reservofftrersaspirrmtcr 
beordra s t il l skjutskol an för att genomgå rcservofficer5aspirant
kurs· llf ofYannämncla G reservofficersaspiranter skola 4 seder· 
mer~ komm eneleras å pansarbåten Nionl och 2 å pan~arbåten 
Thor unrler ticlen för såväl förberedande beväJ· in gsöfnin gar som 
ku steskadcrn; öfrig·a 4 reservofficersaspiranter skula kommen
deras till a:1befallda minel'ingsöfningar såväl å statton som 
å minposition . . 
218. E. s. 'rill tjcnstgöring på Stockbolms station inkallas Jr .. 
o. m. den 22 dennes följande officerare: löjtnan ten A. G. at 
Klereker till och med den 11, löjtnanten H. J. :\1. 'l.'ollsten till 
och med elen 19 och löjtnanten K. '\Ycster till oc:h med elen 11 
instundande Juni. 
219 . G. O. In strukti on för chefen på torpedbåten Jl.:o 75 und er 
anbefalld fiird till Carl skrona. 
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11. 220 E. S. Som extra kadettofficer vid Kon g!. Sjökrigsskolan 
från och med den l niistkummando :\Iaj ocl1 uneler den tid 
inträdesexamen vid nämnda skola påg å1' kommenderas löjt
nanten A. G. af Klerckot', samt ~om lodamot af den nämnd, 
hvilkcn skall verkställa kroppsundersökning å inträdessökande 
kaptenen friherre L. Åkct'h ie lm i stället för sjölwmm onderadc 
gymnastikläraron kaptenen N. A. 'rclander. 
222 G. O. S tati onsbcfä i!Jafvaren i Carlskrona skall hkomma 
med förs lag å den personal af K. Carlskrona artillerikår, som 
bör beordras tili fäs tnin gsartill e risl<jutskolan. 
223 G. O. Bifall ä löjtnanten H. Wi,iks a nhå llan om utr ikes 
tjonstledighet fr . o. m den 7 :\Iaj t. o. 111. den :!O Juni. 
22'! G . O. Bevi lj ande för olevon vid Kong!. Sjökrigssko lan 
löjtnanten E. E. Wahlberg af förlängnin g af den fastställda 
t id en för aftäggande af examcn,prof t. o. m. fredage n don 28 
April på gmnd M s tyrkt sjukdom. 

12. 226 E. S. Löjtnanten D. A. Kraft afgår på grund af erhållen 
tjnnstlodigb.et för helsans vanlandc från sina den 7 s ist li dne 
l\la rs anbet'a ll cla lw rum ondoringar . 

13. 229 G. O. Mcdgifvanrle att kommendörkaptonen a f l:a graden 
A. \V. Larsson må unrl e r senare hälften ar innevarand e må
nad biträda lotskaptanon i Kalmar vid utprick ningen af don 
nyupptagna in seglings leden till Honneby. 

15. 23l G. O. Löjtn a nterna vid Kong!. flotta n A. R Fröding och 
v id Kong!. Carl skrona Artillerikår O. E. Rosenberg s kola ge
nomgå den infantori skjut~ kola, som s kall sammandt·agas Yi d 
Rosersbergs Kong!. s lott rucrl inryckningsdag don 00 nästkom
mande l\Iaj och ntryc kning~dag rlcn 7 dorpå fö ljande Augusti. 
282 R 8. Följanrio offi ce rare äro bcor!lmdo att i ego nskap 
af censorer öt'vervara förp~tåenrlo klassexamina i Kong!. Sjö
krigssko lan : 

under den 2:), 20 oc/1 27 "ljwil: kaptenerna S. A. K. Natt och 
Dag, friherre J. A. von Dliben, R G Li epo, C. C. A. Fallenius 
o~·h frihene L. Åkcrhi olm , samt. 

w;der den 25 oelt 20 April: kapton en L ?\'or!lenfc lt, löjtn an
te rn 'l G. R. Cnlsing och grefve C. A. Posse. 
23:3 G. O. Meclgifvandc, att tre ofticerare tillhörand e Kong!. 
flottan s rcset'v må doltaga uti anhefallda mincringsöfningar 
såväl ä Stockholms s tation ,;om å minpos ition . 
234 E. S. 'l'ill tjenstg0ring vid anbefallda mincringsö fningar 
å Storkbolms s tation samt å logontentsfart.yget Eugem;c under 
dAss anbefal lda expedition komtncndera~ neddannämnde office
r are i Kong!. flottans rese rv: 

r eservunclerlöjtnanter·na A. Thore, K. O. Leon ~amt nnclorlöjt
nanten i Kon g !. fl ottans rc;et·v E. E del fe !t. 
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JR. 2B5 G. O. Torpedbåten N:o /8 skall förläggas nndor repa
ration. 

17. 2BG G. O. ~Iodgifvando. att under don tid praktiska försök för 
don genom Kon_gl. brofvct af don 2-± Januari 1896 tillsatta 
kommissionens räkning ega rum samtidigt mod innevarande 
års minoring~öfningar ä t:tation ooh å minposition, handräck
ning må i mån af bohof lenmas af vid nämnda öfningar kom

menderad personal. 
2:37 G. O. Korvetten Ji'rrja skall efter åtPrkomsten till statio· 
non och af stationsbcfälhafvaren i Carlskrona förrättad in
spektion förliiggas i ~·dm beroelskap samt afmönstras. 
238 E. ::l. Order för kaptonen r. Kordenfelt och löjtnanten H. 
H. K. Eric"on att don 10. 12 och Hi instundande ~1aj i egen
"kap at' eensore'l' ötvcrvara intriide;,cxnmcn till Kongl. Sjö
kl'ig><skolan. 
240 G. O. Att mum. 22 i "inledning oeh allmänna bestämmel
ser" af genom C:ienoralonlcr N:o f'166 don 21 Docomber 1878 
anbefalldt gymnastikroglonwnto tillsvidare ej skall tilläm
pas m. m . 

18. 2-t 1 G. O. [;ktrnktion för ufclolning; :> elle fon !'ör· Skeppsgosse
afdolningCiJ. 
2.:l::l G. O. Ut~luifning rrim ~kt•pp:>gossokån'n eller sä kallad 
karlskrifning clwll förrätta:> a.f stationsbefälllafvaren i Carls
krona nåf!:Oil uf rh' första tlagnrnc i ntit'tkomman<1e Septomber 
m~tn ad. 
~-±:3. n. U. Kapten N. A. TelanclPr ~kall med utgången af Sep· 
tombe1· månorl frånträda sin bel'nt,tning som chef för 2:a eldare· 
och 2:a hanrltvorkskompanircrna: efterntimndo officerare sicoJa 
fn'tn och nwd don l nii~tkomruande Oktober och tillsvidare be
strirla följande befattn ingar. nomligan: 

i(or~t;L. !llru·in(örmitlliw;en: 
Kaptenen H. A. :\1. f]Jwströrn: 

l fl'! otta m; ,ta h : 

Kuptenen R. G. Liepe; 

vi <l Kanyl. Sj?ikri;;ss!.·olan: 

oåe<om kaclottofliccr, löj tnamcn A. H. af l:'otorsens: 

vid Carlskrona slatiou: 

Ord töramlu i Förvalt n ingsdircktioncn: 
Kommandörkaptenen af l:a graden E. G. :\f. Schale. 
Chef för S l(epp><go~sekåron: 

Kommentlörkaptcnen af l:a gJ'arlen S. von Konow. 
Lodamot i un<lervisningskomm is~ionon: 

KommPm1örkaptcJwn af :!:a graden C. E. Ulff 
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18. ,i\ldstc instruktionsofficer i exorcisskolan: 
Kaptenen E. J. L. Gjcrl i ng. 
Chef för 3:e Matroskompaniet: 
Kaptonen N. E. Andersson. 
Chef för 5:c !I'Iatroskompaniet: 
l·:aptcnen, grcfve H. \V. Hamiltou . 
Arljutant hos kommendanton : 
Kaptenen S. E. Fcychting. 
Ch of för 2:a Skcppsgosselwmpaniet: 
Kaptenen, friherre A. B. H. Lagerbicllw. 
Informationsofficer i underbefälsskolan : 
Kaptenen, gTcfvo I\. A. Posse; 

vill Stodlwl111s station· 

Kommondant virl statiOJH'n: 
Kommendörkaptonen af 1 :a grad~JJJ E. C. Bmse\Yi tz . 
Chef för underbefäls · och c•xe.l'c isskolorna : 
Kommendörkaptenen ni' !:a graden C. A. F. P:n Roscnsvärd . 
Adjutant hos Stationsbefä! ilafvaron: 
I\aptenC'n, grcfve C. A. Ehrensvlird. 
ÄlrlstC' instruktionsoftiecr i oxercisskolan: 
Eaptfmen N. A. Tclander. 
Chef för 2:a :\latJ'oskompaniol: 
Kaptonen F. 1\f. Pc,vron . 
Chef för S:e nmtro~- och 2:a ekonornikompauicma : 
[{aptrnon, gre!'ve H. R Hamilton. 
Clwf för 2:a elclare- och 2:a hamltvr,rkskompanierna : 
Kaptonen G. H. Litlbeck . 
Adjutant hos Kommcnrl<wton: 
Löjtnctnten G. R. Cclsing. 
Chef för Artille.riclopartementet: 

Kommendörkaptenen af 1 :a gradon O. G. R. von Fcilitzen. 
samt att efternämnde officerare skola från och med elen 
nästkommande Oktober och unrler ett års tid tjenstgöra: 

i 1\.onr;l . .llrtrinfhrw/tJz'ingen: 

Löjtnanten C. L. do Champs, or·b 

i Flottans ~;lav: 

Löjtnanterna C. A. H. Virgin och E. W . Pe,vron. 
~0. 2-!G G. O. Bifall å reservunderlöjtnant N. Forsblads anhållan 

om tjenstledighet för att föra ångskeppet "Antarctic" under 
dess expedition till Grönland från och med don 15 Maj L89D. 
tills nämnda expedition återkommor till SverigE'. 
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April 20. 248 G. O. Instruktion för afclelningschofon för Stoekholms 
beväringsafcloln in g. 
249 G. O. Instruktion för kaptenen G. af Klint uneler anbe
falld expedition med ångfartyget Kare. 
250 G. O. Chefen å kanonbåten Urcl kaptonen O. U. V. H. 
Broman skall såsom lodarnot deltaga i don af Kong!. Marin
förvaltni n go n t i !Isatta kom m is si on, ~om ska ll und or inneva
rande månad å Carl"krona varf anställa försök merl 8priing
ämnot coron i t. 

J!. 254 G. O. Rostämmolsor att lända till oftorrättolse för on för 
flottans och armeo ns t'ästningsartillerikåror försöksvi~ anord· 
nad gomensam skjutskola. 
255 G. O. "Cppgift å ammunition, som får förbruka~ å don på 
försök anorrlnarlo. för at•meons och tlottans f'li;:tningsartilleri
kårer gemonsamnw., skjntskulan. 
~56 G. O. Fasbtällo!;:o af artilloriroglcmonto för flottans 

fartyg. 
2ö7 G. O. ;'/lod anledning af fasbtälclt nytt a r t ill ori<;xercis· 
roglomonto för flottatt s fartyg i.ir bofalrlt: att kap. VII[ i rlot 
"Onom GoneralorderN:o 215 den 14 April 18DG f11::;t~tiillda "För
c- l " slag till s!;:jutinstrnktion för Flottan J. l;:anon och kn spruta 
skall upphöra att vara gällande: 
att i § l l genom Genoralorder N:o 33!) den ::?D }1aj 189() fast
ställda •Bestämmelser för torpedmaterielons hanclhafvan de om-
bord m. nL" sim !l erhålla ändrad lyd else . • 
att ändringar skola vidtagas i § 59 af genom Generalorder 
N:o 2Gl don 2G April 18ll7 faststälrlt "Förslag till Handvapens
och Laurlst igningsreglomonte för Kongl. J-lottan ." 
258 G. O. Fast~UUiolso af ny "Undervisning för nvtnskapet vid 
Flottan, lil Artilleri- o ch Handvapen." 
2öU G. O. Kaptonen A. B. Kleman skall vara ehof på i 1:a 
berotlskap förlagda l<anonbåton Sim/d. 
2GO E. S. Löjtnanten E. Hägg inkalla,; till tjon stgöring på 
Stockholms station från oeh mod rlen 22 dennes och in till t iclen 
för anbefallrl expedition mod ångfat·tygot ](are, ~!w lan d o bo
mälte löjtn a nt uneler donna tid för ;;ärsl<ildt uppdrag tjonst
göra i Flottans stab. 
2Gl G. o. Afslag å löjtnant H. E Ryrlströms anhållan om 
2-1, dagars utrilws tjonstledighet för egna angelägenheters 

skötande. 
'2'> 263 E. S. Löjtnanterna W. Gibson , A. G. Jolmn:;son. C. E. 

Holmberg, G. W. Söclorlunrl och ut•dodöjtnanton B. F. Routor
skiöld inimilas till tjonstgöring på Carlskrona station från och 
merl dagen efter korvetton Frejas afmönstring till orh med 
elen 30 nästkommando September. 

G. O. U9 - XIX 

April 'n. 264 B. S. Officerare, hvilka komt:Jenderats att tjoostgöra vid 
årets sjömätningat•, haf1·a af Chefen för Kong!. Sjökartcverket 
sålunda förd c lz.ts : 
å Falke11: Ch of: kommendörkaptenen af l:a graden A. vV. 
Larsson, kommenderad officer: löjtnanten C. H. A. Leche; 
å Swlan: Chef: kaptenen J. K. Sundholm, kommenderade 
officerare: underlöjtnante ma G. P. Reinius och C. O. Linds
ström . 
265 G. O. Tid för befiilstecknens hbsanrlo å Sjömätnings
farty gen . 

::!GG G. O. :\lcclgifvando, att en af pansarbåten Tl11des 57 mm. 
sna bbskjutandc kanoner m '92 må uppställas å lmnonMten Urd 
under detta fartygs rl. å. anbefallda expeditioner , i stället för 
on kanonbåten tillhöt·ando 57 mm. snabbskjntanrle kanon m/92, 
som iir till tjonstebruk oduglig. 
2(]7 G. O. Bifall å rcservunr1Prlöjtnant C. P. Ulriksons anhål
lall om t,jont:tlerlighot från och med den 20 April 189U till och 
med den 31 December lUOl t'ör idkande af utt'ikcs sjöfart. 
2G8 G. O. :iledgifvande, att den löjtnant H. E. Rydström med. 
delade kommenrioring att såsom elev deltaga uti den allmänna 
kurs vid Kong!. Sjökrigshiig,;kolan. hvilken hösten 1898 tog sin 
början, må upphöra. 
269 G. O. Verkstadsfartyget Ran skall klargöras för att till
lika med ångs lupen ,\":o 13 Branrlalssund, tl'ansportfartyget 
,Y:o .9 P och en handkranpråm ~Uillas till varfschofens i Stock
ltolm förfoganclc för verkställande af inskjutning af en del 
torpedol'. lwilka unrlergått rovaration eller omballastning. 
270 E . S. Till tjenstgöring å verkstadsfartyget Ran under 
detta fartygs anbofallcla expedition kommenderas: torped· 
ingcniöron L. A. L. Söderström. 

2J. 271 E. S. Af~keclsrcsolution för reservofficersaspiranten fri 
herre Gabriel G:son Oxenstiol'lla. 
272 G. O. FastsUillelse af förslag till "Omfånget af kurserna 
uti de olika läro· oeh öfningsämnena vid Kong!. Sjökrigssko· 
lan" att från och merl den l nästkommando Oktober lända till 
efterrättelse. 

278 E. S. Fa~tställel~c af förslag till "Lirakursernas fördel· 
ning å rle särskilda klasserna inom Kongl. Sjöluigsskolan 
jcmto antal nnrlervi~ning~tinnnar uti hvarje ämne per vecka" 
~amt tiil "Förteckning öt'vor de läroböcker, hvilka uti Kong~. 
sjökrigsskolan användas" att från och med den l ntlstkom
mancle Ottober län da till efterrättelse. 
:li.Jc G. O. Bifall å löjtnanten vid Kong!. Carlsicrona artilleri· 
kår A. Edströms anhållan att få söka och emottaga jnstorarebe· 
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fattning inom justeringsdistrikt, der han har sin militära tjenst

göring. 
24. 275 G. O. Bestyckn ingen å kanonbåten Srens/;sund jemte der

till hörande ammunition och utredning skall , uneler kanonbåten 
innevarande månad anbefall da expedition till Spetsbergen, 

qvarlem nas å statiollen m. m. 
27G G. O. Pansarbåten Thor skall klargöra s för omkring 3 

veckors expedition för profskjutning af lavettage och försöks 
anställande. Cbot": kommendörkaptonen T. C. A. Sandström; 

sekond: kaptonen H. G. W. Wrangol. Befälstecknet hi ssas 

den 18 l\1aj och pansarbåteu inmönstras elen 2-1 samma månad. 

277 E. S. På pansarbåten Thor under dess föreståentle expe

dition kommeneleras löjtnanterna A. Meister, S. J. Dahl, C. G. 

A. Lewonhaupt, P. H. Hltitfoldt 8amt A. G. Johansson. 

25. 2i8 G. O. Undorvisningen i torpoulära i undorbofälsskolans 

maskin istklass skall bestridas af a.rti lleridepartomentets torped

ingeniör. 
270 G. O. Bifall till unclcrlöjtnanten, frih. B. K. Palmstiornas an

hållan om in- och utrikes tjenstledighct fr. o. m. den JO Sep

tember t. o. m. elen 25 Oktober r1. å. 
280 G. O. Bifall till rosorvunde.rlöjtnanten r,. P. Bergmans 

ar.hållan om tjenstleclighot fr. o. m. den 1 Maj 1899 t. o. m. 

elen 30 A pr il 1002 för idkande af utrikes sjöfart. 
281 E. S. Löjtnanterna H. E . Rydström och P. H. Huittolclt 

inkallas till tjr.nstgöring: å Oartskrona station. 
283 G. O. Uijtnantcn E. W. Pcyron ställes till stationsbefäl

harvarens i Stockholm förfogande. 
26. 285 G. O. i\!odgifvande att tvenne K. Sjökarteverkct tillhö· 

ranc1e ångslupar må användas för elen i G. O. N:o 105 clon 4 

sistlidne '\IarR anbefallda expedition en med ångfartyget Karc. 

27. 288 G. O. Ändringar uti "P, l\1. angåonde vissa den interna
tionela rätten berörande fn\gor ''. 
280 G. O. Bcslittningsl ista för pansarbåten Thor unrler dess 

genom G. O. K:o 2i6 den 24 April allbefallda expedition. 

28. 290 G. O. Meclgifvandc•, att nncloroftlcerskorporalen, vapen· 

smeden vid l: a Handtvcrkskompaniet N:o 2 F. :IL Björkston, mi't 

utnämnas till underofficer af 2:a graden, hanr1tvcrk~staten, 

rustmiistarc, öhor Rtat. 
201 G. O. Kanonbåten Al(Mld klargöres för att under tiden 
23 -2G instnm1anrle Maj ställas t i Il. t. f. Chefc,ns för General

stabon förfogande. Kaptonen H. W. ~1. von Krusensticrna skall 

vara chef och beriilstecknot hissas tlon 20 instuncbnrl.e '\Iaj. 
293 G. O. Kaptenen H. W. Hamilton skal l för särskiltlt upp

drag ställas till K. l\Iarinförvaltningens förfogande under en 
tid a f högst ll dagar fr. o. m rl.e11 :2 nästkommamle l\Iaj. 
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28. 294 G. O. Ångslupen Rcsw·ö jcmtu för dess skötande erfor

derlig personal ställes under don tid, då elen gomensamma 

skjutskolan för armeens och flottans artillerikårer är samman. 

dragen vid Vaxhoiip.s och Oscar-Fredrik~borgs fästning, ti!l 
chefens för nämnda skola förfogande. 

1. 29G G. O. 'ri l lägg till afdelningschefors och fartygsehofors in

struktioner angåonde platsen för äldste befälhafvaros, afdol
ningschofs och divisionschefs tocken. 

208 G. O. Chefen på kanonbåten Sz-cnskszmd skall hissa sitt 
befälstoo k en den 15 innevarande månad och kanonbåten in· 
mönstras elen 18 i samma månad. 

2. 000 G. O. Instruktion för chefen på kanonbåten Svensksund 

uneler detta fartygs i G. O. No 187 elen l sistlidne April au
befallda expedition. 

3lJl G. O. Rustningsorder för korvetton Balder att i början af 
Oktober utgå på expedition till aflägsnarc farvatten och för ka

n_onbåtcn Svensksund att omkring elen 1 November afgå till 
rikets ve~tknst; hvarjemte kommendceat~: · 

på korvetten Balder: chef: kommendörkaptenen ,J. w. L. 8id. 
ner; so ko n d: kaptonen J. W. Lannerstierna : 

på kanonbåten Svensksund: e.hcf: kaptonen C. F. J Lindström. 

4. 302 G. O . . Instruktion för afclolniugsclwfen å logomcntsfarty· 

get Eu.r;emc undor dess expedit ion för minerin g å minposition. 
303 G. O. Bifall till f. <1. vieo-amiral C. P. Virgins anhållan 

att beviljad t tillstånd, att cftrr afskodstagandet fä bära flottans 
uniform, måtto upphöra. 

5. 30G G. O. Bifa.lJ till löjtnant H. E. Rydström~ anhållan att 

undor af Stationsbcfälhafvaron beviljad tjenstleclighet den 5-cll 
:Vlaj få vistas utom do fi;renaclo rikena. 

307 G. O Kommendörkaptonen E. C. Brnsewitz inkallas till 
tjenstgöring på Stockholms station. 

G. 308 G. O. Kanonbåten . .1/flrild ställes fr. o. 111. den 27 inne

varanda rnånatl uneler oml;:ring· on veckas tid uneler kommen

dörkapten D. lT. W. Lintiors befäl rör rekognosering af till 
signalstationer lämpliga platser. Kaptonen H. W. :'11. von Kru
sensticrna skall Yara chef" på kanonbåten. 

300 G. O. Instruktion för chefen å kanonbåten Alftz'ild uneler 
detta f;utygs j om te G. O. N:o :W t <len 28 s istlidne April samt 
N:o 308 denna dag anbefallda expeditioner. 

310 G. O. Bifall till löjtnant C. A. H. Virgins anhållan om 
in- och utrikes tjenstlodigbct fr. o. m. elen 10 ~!aj t. o. m. den 
JO Juni. 
311 E. S. Till ebof på ångfartyget .sköldmön fr. o. m. den 10 
inncvaramlc månad nnclor löjtnanten C. A. H. Virgins tjenst
ledighet l1eordras löjtnanten f\. Wester. 
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6. 312 G. O. Fartygsintendenten på pansarbåten Thor beordras 
inställa sig i Stoeld10lm elen 12 innevarande månacl. 
313 G. O. Korvetten Ba/de1·s besättningsli sta skall uneler detta 
fartygs genom G. O. N:o 301 den 2 innevarande månad be
stämda expedition ökas med: 
Kapten l. 
Löjtnanter eller unelerlöjtnanter 6. 
314 E. S. På nrdannämncla, genom G. O. N:o 301 af den 2 
innevarande månad till klargöring anbefallda fartyg kommen
eleras tölj andc offleerare: 
på korvetten Balder: kaptenen N. S. 'r. Ankarcrona, löjtnan
terna L. E. Arnelius. A. Meister, J. P. B. Norman, A. Prytz, 
underlöjtnanterna f{. Noren, C. O. Lindsström, A. Hägg, H. C. F. 
af Klerckei', N. E. F. Selanrler oeh A. dc Brun; 
på kanonbåten Svensksund: löjtnanterna G. do Brun orh J. O. 
Wallenberg. 
315 G. O. All unelervisning och öfning med stångtorpeder skall 
upphöra vid 11ottan~ skolor och undervisningskurser. 
0Hl E. S. Extra ingeniören H. J. Nilsson kommeneleras såsom 
fartygsingcniör pi'1 pansarbåten Tlior. 

9. 320 E. S. TiJ l chef på torpedbåten X:o 77 under dess trans
port till Stocldwlm beordras löjtnantrn H. H. Rydström i stället 
för underlöjtnanten K. Noren. 
321 G. O. lnstrulztion för chefen på torpcrlbåtrn Bli.rt under 
detta fartyg~ uppgång till Stoekholm. 
:122 G. O. InstJ"uktion för cheferna på torpc<lbåtarno llletem·. 
R:o 16 och 1\ :o 77 uneler fartygens uppgång till Stockholm. 
323 G. O. Arhct~årct vid Kongl. sjökrigshögskolan slzall in
stundande höst tHga sin början elen 2 Oktober. 

JO . 828 G. O. Extra ingeniiiren vid mariningeniörstaten S. Pauli 
skall fr. o. m. don 23 innevarande månad och tilis vidare 
tjenstgöra i Kong!. Marinförvaltningens ingeniörafclclning. 
B2Q G. O. Torperlbåten 1\':o 6 må under tO dagar fr. o. m. 
den 15 dennes ~täl J as till varfschefens i Stockholm förfogande 
i och för släploggus ,in~tering. 

12. 330 G. O. Angåonde typer till fördelningsböcker fi)r pansar
bä tar m. !1. 
333 G. O. Kaptenen H. J. 'r. Krook skall vara chef å pansar
båten Bjöm i stäl let för kaptenen J. A. F. Grahm. 
:B4 E. S. Löjtnanten B. R. von Syclow kommeneleras för aspi
ranternas undervisning· ombord på korvetten Frrja i stället för 
löjtnanten H. H. K. Ericson. 
:335 G. O. Instruktion för chefen å pansarbåten Thor under 
detta fartygs expedition för pratskjutning af lavettage m. m. 
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!G. 3:37 lT. O. Pan~arbåten ~·iorrl skall klargöra~ för att utgå på 
E>.:-;:pedition föi' för~öl;s anställande. Chcf: kommendörkaptenen 
C. A. F . P:n HosensvHrd, sekond: kaptenen H. A. Palme. Befäls
tecknet hissas den 12 och pansarbalen inmön~tra~ el. lGnästk.Jnni. 
340 G. O. Tngeniören vid mariningrniöi'Staten C. 8. G. C. 
Stnart st[i\\cs till Kong\. i\lm·införvaltningons förfog·ancle för 
att deltaga i l.Jc~igtningon af torpcclkrys,;arrn Ciacs l-Jon2. 
;~J1 G. O. Knptencn S. J. T. C. Ankarerona lworclras a.ttjemte 
förut dertill bt'Ol'drarle koll'mcnclörkaptcnrn P. ,T. Dahlgren 
öfl'crYara dc profturcr. 8om a f \V. Lindbrrgs aktiebolag kom
ma. att anställa,; merl torpedkrys~aren C/({rs Jlm·n, efter den 
17 inncYarandc :lla,i. 
:] -1~ G. O. Instruktion fur af<ll'lning;schcfen ;i. den genom G. O. 
:\:o ID rll'll 2~ ~istlirlno i'cbruari pnnkt 4 anbuf'allcla a.fdclning 
för torprclskolans öfningar. 
:343 K t'. Till tj"n8tgöring pft pansarbåten .\"iard nndH <less 
genom G. O. :\":o :387 denna dag; anhcfallda expoelitlon kom
men rioras: 
Löjtnanterna J. P. I3. :\'orn.1an, C. H. Åkc•rmark, P. H. HLlit
felclt. W. Gibson samt underlöjtnanten B. F. RentcrskiöJd. 

17. :w1 G O. Resolution i\. tjenstföniittnnde c·hcfcn för Kong!. 
Sjökrigshögsko!an S. A. [\. :\att och Dags anhållfln om tjenst
ledighct. 
:J-±7 G. O. ln~trnktion för afrlelningschcfen f'ör Stockholms
at'dolningrn. 

10. :351 E. S. Så,;om farty gsingeniör å pansarbfl.tcn Numl under 
<lotta. fartyg::-:- genom gcncralorclcr N:o 3ol7 den 1G :\Iaj anbe· 
fallrla exprdition l;ommcnrlcras ingcniören vid mal'iningeniör
staten K. E. Hunclgrrn. 
35~ G. O. Tillt'ällig ökning ar-± ~t. hornblå~arc i pan8arbåten 
Odens bc:;ättn ingsl i sta. 

'25. :158 G O. Instruktion för chefen å pan8arbåtcn Th or, kom
mendörkaptrnPn T. C. A. Sand::tri.im, i hans egen~kap af afrlel
ning"chcf uneler dc genom G. O. :\:o 105 den J sist!. l'IIars be
stämda. fiirbC!' f'da.nde ufninga.r 11!Ccl beYäring,;ru[ill tillhörande 
Carlskronil ~tation 

~G. ;350 G. O. Pan sarbåten 'i'iwr förlägges e!'tL' l' afsJutanclet af 
genom G. O. i:i:o ::!7G den 2::l sistlidne April an!Jefallcla expedi
tion i 2:a lwrcrl"ka p. 
361 G. O. 'rvcnno c'tngslupar, som af Kong\. jJar·införvaltnin
gon nt;:cs, skola kia.rg·öras (JC.h ställas till afrlelningscbefens för 
Carbkrona bcvät'ingsafdeJning förfogande. 
3t3'2 G. O. Kaptenen l.. 1kcrhiclm ~kall fr. o. m. elen l näst
konmw.nde Juni och tillsl'iclare tjenstgöra i Kong\ Sjöförsvars
clepartcmrntets kommanclorxpcrlition. 
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~Iaj 2G 368 G. O. Bosättningslistorna för pansarbåtarne Oden och 
Xionl under förborellande boväringsöfningal'!le samt för paH
;;arbåtarne Thor och Jl,'io1·d under kusteskadern skola inneva
rande år minskas med: ingeniör eller extra ingeniör l. 
864 E. 8. 'rill tjenstgöring· å pam:arbåton '!'hor uneler detta 
fartygs genom G. O. N:o 105 den 4 si~tl. ]\Iar s anbefallrla ex
peclition kommenderas ingeniören vid mariningeniörstaten K . 
K Rundgren samt på logomensfartyget Layeruiel/;e för tjenst
göring v id torpedskolan torpedingeni öron J. A. F. Arsenius. 
3GG G. O. \ledgifvande att kanonbåten Scensl.-swuls besätt
ning8lista m å, då k anonbåten återväneler från Spetsbergen, 
minskas moll: förådsman, stam l. 

27. 367 E. S. Kaptenen H. J. 'l'. Krook inkallas till tjenstgöring å 
Stockholms station. 
369 G. O. Instrn ktion för ehofon å pan~arbflten l1iord uneler 
detta fartygs geno m <r. O. N:o 387 den lG innevarande månart 
anbcfallrla expedition. 

20. 370 G. O. Bifall till underlöjtnant G. P. Roinins anhållan om 
2 månader~ tjenstledig!wt för helsans vårdande. 

30. 371 G. O. fnstrnktion för chefen å Frejn, kommendörkaptonen 
J. W. L. Siclnor. 

Juni l. :375 G. O. Logementsfartygen 2L och .'JL skola tillhöra afdcl
n in gon för torpedskolans öfningar. 

3 377 G. O. Till ~igg till instruktionerna för cheferna å Fre)'t 
och Sa:1n ang:åcndo rapporter ~edan ånga anvii.ndts. 
TiR G. O. Det jem:ikt G. O. N:o IF>9 den 23 :'tiars 1807 anbe
fallda 'Pö rs lag till signalbok för Flottan" skall äfn•n tilläm
pas inom afdclningen för ·torpedskolans öfningar. 
87D K ~- Till tjenstgöring på c~.r·l 'krona station ft•. o. m. 
rlngon orter slutitd kurs vill skjutskolan t. o. m. drn BU ntist· 
kommando Juni inkallas : 
Cnr!erlöjtnanton C. R. A. Gustafsson. 

C .• J. :\lalmgren, 
,J. C. Svinhufvud, och 
J. E. G. Carlsson. 

HSO G. O. Kaptenen vid Kong!. Carlskrona Artillerikär ll. 
Kjennlf skall fr. o. m. elen l nä,tkommatHle Jnli och ti!ls
,·idaro tjendgöra i f\. :\Jarinförvaltuingen. 
cl81 G. O. Ångfartyget 8/.·öLdmön jomto en mindre ångslup 
skall stilllas till chefens för flottans stab föl'foe;ancle fr. o. nJ. elen 
G instnnrlanrle månad under ;~ dagar. 

5. 383 G. O. T ill stånd för kaptrnen oci1 ridrhtren H. A. Palme 
att emottaga och bära ridcbrtccknct af kejserliga r:y~ka St. 
A n n re orr1en~ 3.dj e .k in~~-
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(i. 3tiG G. O. Salutbostämmol~er att lända til l cfterrättolso efter 
Pmottaganclct af underrättel se om H. K. H. Hertiginnans af 
Vostergötlancl lyckliga nerllwm~t. 
389 G. O. Stationsbefälhafvaren i Carl slzrona skall elen lU 
inn evaran de manad inspol,tera skjutskoleafdeln in gen, hvilken 
derefter s kall ingå till Carlskrona, der afdclningschofons be
fälstecken don lO innov. månad skall noclhalas, fartygen för· 
]äO'u-as i 2:rlra borcrl~kap och a f möns tras. 
890.., G. O. Stationsbofälhaf·mrcn i Stockholm skall don 17 
innevHranrle månad in ~pcktera Stockholms boväringsafclelning, 
hvilken derefter omedelbart i'kall in gå till Stockholm , hvarest 
afde lningschefons bofäl~tecke n samma dag nedhalas m. m. 

7. H91, 30:.?, :-390 och H\1-! G. O. Bifall till lmpton H. Krooks och 
löjtnanten H. Huitfeldt~ mthällan om utrikes tjenstlodighet för 
tiktenskaps ingäonrlo samt löjtnanten C. Holmbergs och uncler
li'>,i tnanton N. rlo Broens fiir språkstudier. 
895 G. O. Tilltigg till chefen å pansarbåten l\'im·d, kommon
dörkapten C. A. F. l':n Rose nsvärds instruktion angåondo prof
skjutning af prmsarbåten~ lavettage och torpedtub. 

D. 4.03 G. O. Hand m inefartygot G11 niti/d skall klargöras för att, 
förscdt mcrl full ntrerlning at; handmincmatcriel, uneler senare 
häl fton af nlistkommando September månad tillhöra lmsteska
cleru. Kaptonen m. m . friherre J. A. von Diiben skall vara 
~hef å hanclminofartygot oeh hissa ~itt befälstoekon don 4 
nä~tkommando September. 
404 G. O. Bemyndigande för vederbörande stationsbefälhaf· 

vare att, utan hinder af föro~kriften i Reglemente för Flottan, 
l delen s J5c3 mom. l b, bestämma. humvida don andm sta
tionell tillhörande porso1•al, hvilken varit p:\ stationen eller 
~tationcn tillhörande fartyg komme!l(l orad, oeh som inom för
loppet. af hög,;t 15 clagar åter s kall börja dylik tjonstgöring, 
må intill de::;s qvarhållas ollor till eg;L'n ,;tation återsändas. 

10. 40() G. O. Kanonbåten 1:/mrla ~kall utan bestyckning klar
göras fiir· att uneler in stundande Septomber månad ställas till 
Högsto Bonilhafvaren~ förfogande för don händelse att kanon
båten Svens ksnnrl rlå ännn ej återkommit från sin expedition 
till Spot~brrgon. Kaptonen A. B. Kloman s kall vara chef a 
kanonbåten Blenda. 

12. 407 G. O. Kaptonen ~ A. Tolanrlor n1 å under högst tro da
gar, sollan afdolningsehofcn och dwfcn för skjutsiwlan ned
halat sitt benilsteeko11, ~tälJas tiil nämnrio afdelnings()hcfs för
fog·ande . 
408 (1. O. UndcrofJlcerc n af 2:rlra gr·adcn. ekonvmistaten, N. 
W. AimqYi~t må pa grund af åclagalagclt ntmiirkt gorlt upp-
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förande jemto ort{Lllna högsta vitsord om tjonstbarhnt, ut
nämnas til l flaggunderofficer virl Kong!. tlottan öfver stat. 

12. -109 G. O. Bosättningslistan å logementsfartyget LngC?·bielke 
må under nu törc~tåonilo expedition ökas me il: 
Hofmästaro. förllyrd l, hvilkon genom massföreståndarens i 
gu"nnnmet försorg aflönas. 

1:3. ±1:2 E S. 'rill tjenstgöring på handminefartyget Gztnhild un
der dott:t fartygs genom G. O. N:o 403 den 9 innevarande 
månad anbefallria expedition kommenderas löjtnanten m. m. 
J. Grafc:tröm samt på kanonbåten Biendet under clotta fartygs 
genom G. O. N:o 40G don 10 innevaranrio måuad anbefallda 
r:xperlition löjtnanten B. R von Syrlow. 
-11-± G. O. Föreskri ftrr för bo tygs sättande virl skjutning med 
kanoner undor å rots skjutskola. 

U. -115 G. O Turporlbåten ,Y:o u skall don S instundancle A.ugusti 
vara tör föJ·Iagcl i tör~ta borod~kap 
41 G G. O. Löjtnanten A. Odol berg skall fr. o. m. den 27 inne
varande månad i egcmskap af interimschef taga befattning 
med torpedkryssaren Jacob Bagges utrustning intill dess che
fen på torpcrlkr;y·s:,:aron, kapton A. Ekström elen 30 i samma 
m:'tnad örvertagor b ~ fälet. . 

lG . 4:20 G. O. Jnstruktion för Högsto Bofälhafvaron, vice amiralen , 
friherre F. W. von Ottor 

17. 422 G. O. Pansarbåten Jolm Eri!-s~on s be,ättningslista skall, 
under don tid afdolningschofons befälstecken är hi ssadt, ökas 
m ed unrlerofficer eller unilero f1icorskorporal s~tsom skri fbiträclo l. 
426 G. O. Föreskrifter angåondo tjenstbarllOtsbetyg vid upp
tlyttning till 3:cljo lönograclen. 
42G G. O. Extra ingeniiiren vicl mariningeniijrstaton 'l' . G. Ny
::;teclt skall i Götaborg öfvervaka och kontrollera byggandet af 
pan :o: arbåtcn JJri si'I:IJit etclz. 
1:27 G. O. Chefen å p:wsarbåton Tit or skall uneler förestående 
expedition ställa sig· till varLcilefcns i Carlsicrona förfo gande 
för utförande af prof~kjutning mod pansarbåtens torpedtub Ollh 
al;:tra 26 em. lavettage. 
4:2d U. O. Föreskrifter angåondo porsonal on å i första beredskap 
förlagria kanonbåten Alfbild samt å do fartyg, ::;om tillhöra årets 
s tock llolmsafdelning. 

:20. 4:2[) E. S . Unclorlöjtnantcmm N. E. F. Solandor A. de Brun 
och T. W . :\1. Litbock skola med dagen at"pollottoras från loge
mon tsfartyget Engonio. 

:2:2 . 4:13 G. O. Ang·:ioncle i:lspoktion och uppläggning af korvetten 
Sagn ~amt om kadetternas öfning·ar clerotter i Carls kr·ona och 
ombord å kanonbåten S>ulrl samt tot·pcdbåten .Y:o 78; klargöring 
af dessa tvenne fartyg m. m 

• 
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22. 434 G. O. Instruktion för K. Sjökrigshögskolans chef att Hincla. 
till efterrättelse vid de öfningar, som .i G. O. N:o 433 rlenna 
dag blifvit anbefallda 
437 G. O. Bifall till läkarestipendiaten L. :\Iobergs anhållan 
om utrikes tjonstlcdighot fr. o. m. don 25 Juni intill don l 
Augusti. 

27 . 439 G . O. Unelerlöjtnanten E. A. Bernström skall genomgå 
den gymnastiklärarekurs samt unelerlöjtnanterna B. F. Renter 
skiöld och H. \Vcrnstoclt-den instruktörskm·s, hvilka båda kur
ser taga sin början vid K. Gymnastiska Contralinstitnt!'t don 
15 nästkommande September. 

:!8. 

20. 
3. 

4. 

440 G. O. Kaptenen C. G. A. V. Flach skall ~äsom ele\' rlel
taga nti don kurs, h vilken instundande höst kommer att ta f?<t 
sin början vid Kongl Sjökrigshögskolan. 
441 G. O Unelerlöjtnanten S. B. Sundin s kall såsom special . 
elev genomgå kurs vid K. 'l'Plmiska Högskolan samt fr. o. m. 
den 10 nästkommando September oeh tillsvidare vara placorarl 
på flottans station i Stockholm. 
442 G. O. Tillstånd för tyske rnilitärattach8on Lo Capitaine 
dc Corvottc, baron do Schimmelmann att bose k. tiottans Yarf 
i CarlsJuona och Stockholm. 
4-13 (J-. O. Angående telefonmateriel tillclolarl kustoskaclern . 
44ö E. S. Till tjcnstgöring p:\ Stockhoims station fr . o. m. !len 
10 innevarande månar! t. o. m. elen RO nästföljande September 
inkallas löjtnanten O. E. Lybeck. 
446 G. O. Bögsto Bofälhafvarons stab skall don 3 instundande 
Augusti i Ca riskrona anmäla sig hos viceamiral F. W . von 
Ottor. 
447 G. O. Bemyndigande för afrlelningsohefc>n för min erings
afdelningen att utlåna lysmasldnbåton h 1\1. B. N:o l till af
rlelningsehefcn för torpodskol1.n. 

ö. 448 G. O. Ökning af chefsfartyget Drotts bosättningslista merl 
:! eldare under· innevaranflo års expeditioner. 
44U G. O. Kanon båten TTrd skall förläggas unrler reparation. 
460 G. O. Matrosafclolningen tillhörande bcväringsmän, hvilka 
afses för kusteskaderns fartyg, skola J"öro donna eskaders sam
mamiragning hafva utfört enskild stridssl;jutning mod lzarbin. 

6. 45:l G. O. Bifall till konteramiral J. Häggs anhållan om utri
kes tjcnstledighot. 
453 G. O. Bifall till underlöjtnant A. Häggs anhållan om att 
under honom af Stationsbofälhafvaron boviljarl tjenstleclighet 
få vistas utom riket. 

7. 465 G. O. Chefsfartyget Drott skall klargöras för att utgå på 
omkring 2 månaders expedition. Befälstocknot hissas elen 4 
innoYarandc månad och besättningslistan ökas med 7 hornblås ar!' . 
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10. ~57 G. O Ny förteckning vå parad- och saintdagar att lända till 

efterrättelse. 

459 G. O. Löjtnanten C. A. H. Yirgin skall tjcnstgiira i Hottans 

stn,b under Augu sti och September m:lnader. 
l l. <162 G. O, Löjtnanten vi r l Kong!. Svea Lifgardc J. T. A. n,[' Klon·kcr 

må för egen ntbiJ,Jning bevista Stockholmsafdelningons och kust-

oskaderns öfningar. . 

464 G. O. Instruktion fiir chefen vil dwfsfarlygct Drott. 

12. 465 G. O. Order ang:lende Stocldwlrnsafdelningons upplcisning. 

466 G. O. och -Ufl K S. Till chefer å. ncdanniimncla torpodb:ltar, 

då rle jemlikt G. O. N:o 3J::l elen 16 s isU. Maj Yirl torperlskolan 

erhålla sina hcsiittningn,r, har Leonlrats: 

på Bli.ct: kaptPnen J. G. Ekolund; 

på .lfctr·o;. G. T. Kraak; 

på N:o 71: löjtnanten J. l\1. Eolimler: 

på N:o 7:): A. G. af Klen~ker; 
p:"t N o 77: ,, H. K Hydström, 

Ol'h som kommenelera d officer på Blixt: 

ttmlerlöjtnanton C. O . . 1:-Iaf~tröm. 

-168 G. O. Om inspektion af den i G. O. X:u 7!), pun\d -1, anbe· 

falida alddning fUr torpedskolans ö[]Jingar. 

13. 474 U O. Logeruf'nts fartyget .'Stocklwllll, alsedt fiir :JOO man bevä

ring, ska ll fortsätta si n i enlighol merl G. O. N:" JO.) 1111 påg3cmle 

f'xpedition fiir alt Iller] kanonbåten 81.-iir/.f/olrl hil.ta en aftlelning, 

Carlskruna hel'iiring;af'dr•lning, 111·ilken, förlag,[ i niirl!Plen al' Carls

krona, fr:ln och med tlon l l insbtn rlanclP Atwusli till Ot'h nwel <len 

:29 derpit följande Septemuer ~kall anviindas" fiir ii f, ·: l!Hl o af ele be

Yäringsmiin, lt1·ilka inryck t vie] Carlskrona statio n elon :3 J sistlidne 

.T n ni or· h fiir h vi! b ['lats uj kan lJoreclas il lmsteskculcrns fartyg. 

Beviiringsho!iilhafyn.n' n i C:niskrona sbll vara afdolningschof för 

rlen anbdall<la aftlclningcn , oeh skall beviiringsbefiilltafvarens mljn

tant s:! som adjutant hos al delningschefen emll<trkcm å logements· 

fartyget Stockholm, eJ [! dennes befäls toeken hiss:ts. Kaptenen R. A. 
Thurrlin skall nl r<t r.:hef å kanonbåten Sbggald. Afcl<'lniugschefen 

skall hissa sitt bcfiilstecken den ll :c och chefen ;'\ Skäggal<l den 8 
niistkomm aEdt• Augusti . 

4-77 ( :. O. Fnrler kusteskaderns öfningar inn enwnvlr itr skall en 

nr pa nsarbåten 'l!z01·s ångslttpar tttbytas emot pansa rb:1ton Thules 

lii r strålknstaro a.ptcrade ångslup, för hYilken slmll medföras sitväl 

för densamma afsede l dynamo-elektrisk lysmaskin som strålkastare 

med tillbehör hnuiblancl minst 100 meter lmlnin~str:ltl, skolande 

sta t iYet för strå lkastaren iinclras så lunrla, att detsa111ma, lwilket l•ör 

vara lii.tt att losstag·:t från ångslupen, I:impar s ig för uppstiillni ng 

äfvcn i land. 
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1±. J78 U. O. Löjtnant C. H. ~tkermark skall från och med den l:e 
nästkommande Oktober tillsvidare vara placerad till tjenstgöring 
å fl,ttans station i Stockholm. 

481 G. O. Den torperlkryssare, som jemlikt <..:-. O. N:o lO!'J skall 

ingå i kuoteskadorn och hvilken framdeles sknlle komma att be

stämmas, skall Yara Clms Horn, skolande detta, fa:tyg genom varf

vets försorg, si\ sn:trt ske kan, forläggas i l:a borNlskap. 

482 G. O. ÖfYerdirektör H. H. Lilliehöök ska ll under en tid af 
omlning Cl veckor afresa till Bnglancl och Frankrike samt, om ti

den det medgif','er, t ill Tysklanrl för att inhemb kiinnedom om 

nyare tiders f(irbiittringar i afseende å krigsfar tygs byggande. 

15. ±8fi G. O. Kommeudören A. A. L. Palanelcr skall ,·am öfverstrids ~ 

domare unrler förestående krigsöfning med Stockholmsafelelningen . 

Kommendörkaptenen af 2:a graden C. L. A. 1\[nntlte skall under 

samma krigsöfning såsom di visionschef föm bef;ilet öfver dem af 

sag·<la arrtelnings fartyg, llV!lka skola tillhöra Blå styrka. Program 

l<ir rleuna krig,;iifning såväl som för densamma orfonlorliga särskil· 

rla lJrstiimmolser - operationsuppgifter - komma a.tt tillställas 

,[iYi:;ionschefm af iifverstrirl sdomaren. 

Ka1Jtencn, frih . L. lkerhiclm skall tj cnstgöra silsom adjut:wt 

hoH öh·crstrielsdomaren och löjtnanten C. G. Wahlberg hos fiirbc

mälrle divi sionsehef under ofmn,.ämnde krigsiifning. 

Kommeneli'•r Pulaoder skall för beräkning af beloppet af Iliet

penningar liksbillas med eska.tcrcltef, skolande sjiiallön ing orh rlict

pcnningar för s:hiil öfl'erstrielsdomare som hans mljulant rttbetalas 

fr;1n !LI,ggcns kaRs~t. 

Chefsfartyget Sköldmön skall fdn och nwd rlcn :29:e innem 

ran<le månar! till oc lt med den 4:e nästkommanrlt' Augnsti stiillas 

till öfverstritlsdomarons fiirfogancle. Chefsfm-tygets besättningslista 

för tlenna expedition skall ökas med: hofmli stare, stam, - l. 
Stoc:ldJOlmsafdclningen skall den 30:e innevarande månad vara 

. ..;aml:td Yid Dalarö. Kommencli.irkapten l\[nnthe oeh löjtnant Wahl

berg- slwhl s istnämnda dag embarkera å fartyg, som af afdelnings

<·hefcn för Stockholmsafdelningen bestämmes, samt elcbarkera, då 

b)tik öf,ccr krigsöfningarna afslutats. Minafdclningen t illhörande 

:lng·slupen O. F. sbll med erforderlig- besiittning stillins till afdel

ningBchefens för Stockholmsafdelningen törfogande för ticlen 30 

Juli-4 Augnsti for att såsom logementsfartyg f;ir hefiil tilldelas 

rlet fartyg. å Jwilket befiilbafvaren för Blå styrka embarkerar, sko

lande ångslupen O. F. för detta ändamål inträffct i Dalarö den 30 

mne,·anmde milnad på morgonen. Genom stationsbcfiHhafvarens i 
Stoekbolm försorg s kall on underofficer ~ller underoffieerskorporal 

uch :2 man elen 29 innevarande månad inställas :1 minafdelningen 

fiir att uneler tiden 30 Juli -4 Angnsti tjenstgi.irn ;;om besättning 

å <l ngstupen O. F . 
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15. 487 G. O. Sl:ep]_JsgoRsefartygen skola ifrån GeHc afg·å till Stc>Ck
holm i st. för t ill \\'axholm. 
489 G. O Instruktion för kommendör A. A. L. Palamler i egen
skap af öfvorstridstlomarc Yid Stockholmsafdelningens krigsc>fningar. 

17 492 G. O. Stångtoq>edbåtarno N:ris 143 och 147 samt pan sarbå
tarna Loko's Q(·.h Tirfing 's ångslupM m;\ un!ler ti,lcn 23 Juli-2 
Augusti innevarande år m anl·ändas fUr rekogn oseringars YCrl;stiil
lande Yid de sLtbs- och ofJkcrsmiiten, som i slutet af inncyaranclo 
månad äro förla gda till Carlskrona. 

,, 

20. 

49J G. O. l<i.i r sök med ball ongmål af större dimensioner skola an 
ställas Yid Car lsJuona bcl'iiringsafllelning. 
J95 U. O. Torpedbåten N:o 73 skall, med ii ndring af G. O. ~:" 
433, fi:ir dPn i niimnrln. Generalor,Jer anbefallda expetlit'on förses • 
med en 35 rm. torped ml80 OC'h en 35 cm. torperl mi\J l i stället 
för tl'<l Clö rm. torpetler af förstniimnda modell. 
496 G. O. KommemllirkaptenetJ af 2:a grarlcn D. F. W. Limler 
skall !r~ n oe.h med tlcn l;;\ AtLgnsti återtaga sin tjenstgöring i flot
tans stab. 
497 G. O. Kommemlörkaptenen E. C. Bl'llse>l'itz skall frun OL'h 
med den 11 niistkommQntle Angnsti un der tiden för ku steskaderns 
öfningar tjenstgöra l'itl flottans station i Carlskrona lör att uppe
hålla kom mendan tsbefattn ingen under den tid komm en<ianten uppe· 
hi\ller stationsbefillhaha reembetct. 
503 G O. Antagning af manskap vid fl ott<lns sjömanskår skall 
l<ir h.-ardera stattonen verksJällas inom tlct område, som omfattar 
tie in sk rifniogsområden, från lwilka beYii.ringsmiin, jemlikt från 
Lancltförsvarsdepa rtem0ntct utfärda tie generalorder, nttagn~ till eller 
tilldebs stationen. 
50± U. O. Till st;'lnd !o r kommendörkaptenen af La g raden N. er. Sund 
ström att biira kommendörstecknet, kaptenen, g refve C. A. Ehren
iil'ä rd oftieerste('knct samt kaptenen II J. B. Gulda, liijtnanten C. 
F. W. Riben or·h uppbördslälmren med. JiC'cntiaten J\. O. Setter
b!ad riddartel'knct af belgiska Leopoldsonlcn. 
505 (~. O. Kaptenen C. F . .J. Lindström skaU IIIHier 1111 pågående 
expecliti,,n var<t chef på logementsfartyget Stockholm under den tttl 
kaptenen E. J. L. Ujerling af sjuktlom är mståndsatt att rlenna 
befattning uppehålla. 
b08 G. O. Kommcndörlmp.tcncn, g rcfYo l\L Hamilton ska ll såsom 
diYisionsdJef embarkern. å kanonbåten Skagtd den 11 ni1stkomman· 
de Augusti. Löjtnanten C. L. de Champs skall vara adjutant hos 
bem>ilte t!i.-i sion sl'hef. 
511 G-. O. In struktion för chefen å kan onbåten Skagn1 nntlcr ka
nonbåtens i U. O. 465 elen 12 .TLJli anbefallda expetlition . 
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20. fi12 G. O. Jn ~trnktion för ehofon å torpo\lbi'tton Blixt unrler 
torpedbåten s i G. O. 465 don 12 Juli anbefallda expedition. 

,. 513 G. O. In s truktion för cheferna ~\ torpodbåtrtma i\fotcor, 
N:ris 71, 75 och 77 under i G. O. 465 don 12 Jnli anbefallria 
expeditioner. 

, 514 G. O. Ång·slnpon N:o 1 P. 1'1'1. F. skall ställas till afdol 
ningschefens för minafdolningon förfogande. 

, 520 G. O. Ångslupen O. F. skall s tällas tili afclolningsch ofon ~ 
för Stockholmsafdolningon förfogande umlor nilmnda afrlol
nings krigsöfningar. 

, 521 G. O. Fyra skllrgårdstolofoner och G,OOO m. lodningskabrl 
må från stockhalms varf utlomnas för bogagnande Ullflrr 
Stockholmsafdolningon s krigsöfningar. 

:.lfi. 523 G. O. Kommendören C. A. M. Hjulhammar skall mrrl bi 
boh[lllando af innchafvando befattning tjonstgöra s{tsom ehrf 
för Kongl. Sjöförsvarsrlopartcmcntcts kommandocxpcrlition fr[\11 
och mod den 9 nlistkorumando Augusti tillsvidare nnrlor ordi
narie innehafvat·cns af befattningen sjökommonrloring. 
524 G. O. Nio signalmatrosor från Carlskrona station skola 
under kusteskadern s krigsöfningar ställas till . Högste bcfiUhaf
varcns förfogande för att tjenstgöra såsom instruktörer vill 
signal stationer samt tör uppassning å bovakning:::dJOfscxporli 
tionen, skolande detta manskap in ställas å tid oeh plats, hvar
om Högsto befä l hafvaron cger lomna stationsbofiilhafvarcn i 
Carl s krona medd elande, samt upptagas å det ollor dc fartyl!;, 
som Högsto bcfälhafvarcn bestämmer. 
525 G. O. H. K. H. Hertigen af Södermanland skall , efter a f
slu tad expedition mod korvetton Saga, doltaga i do öfnin gar 
med karlottorna i K. sjökrigsskolans 3 lägsta klasser, hvillm 
jamlikt G, O. 4ö8 don 22 sistlidne Juni, punkt 8, skola ega rum 
i Carlskrona. 

2fl . 527 G. O. Mod ändring af G. O. 152 don 18 s istlidne :\I ars: 
Cheferna å torpedkryssaren Clms Horn orh torpedbåten 
l\':o 5, under dessa fartygs i G, O. 105 el e n 4 sistlidne Mars 
anbefallda expeditioner, s kola den 7 näs tkommando Augusti 
hissa s ina befälstecken; inmönstring af dessa fartyg skall oga 
rum vicl tid, som af station sbefälhafvaron i Stockholm bestäm· 
mos; cheferna skola efter inmönstrin gen, o beroondo af h var
andra, afg[t mccl fartygen till Carlskrona, i tid för att dorstii 
rlcs föronas m od kustcs katlorn elen 11 näs tkommande A11gnsti . 
f>':lS G. O. Brsättningslistan å kanonbåten Ski.iggald s lmll un
rlt'r detta fartygs i G. O. 4/J don 18 innevarand e månarl an
hr fallria PXpedi tio n mins kas med: läkare l. 

::1 ,-,:Hi (f. (). 1\ft.rr afsluta\l expedition morl l og-cmrntsfad~·grt 
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TJagerbjelko skall unelerlöjtnanten S. B. Sunelin tjenstgöra ä 
Stockholms station t. o. m. elen D nästkommande September. 

l. 537 G. O. 'rorpodiugeniören .T. A. F. Arsonius skall rlon 11 
innevarande månad embarkera å torpedbMen Stjorna för att 
merlfölja nämnda fartyg under dess föro~täondo expedition, 
och slmll afpollettoras vid lmstes~~aclerns hemkomst t i Il Sveri 

ge efter bosöket i [Ciel. 
H. 538 G. O. Följande bestämmelser skola innevarande år hinria 

ti Il efterrättelse: 
1 :o) Don i s 57 "Förslag till reglemente för sjömanskå

rens skolor" anbefallda uttagningen af 8 klass sjömi~n inom 
matrosafdolningon för utbildning till signalmatroser skall vork

ställas; 
boträffan!ie medelst kontrakt anstäldt manskap genom ve

derbörande Stationsbofälha f v a ros försorg före Septomber m;\
nacls utgång, efter förslag, som af chefen på oxercisskolans 
fartyg omedelbart efter s lutad. expedition afgifvos. särskilclt 
för hvardora stationen. enligt af verlorbörando stationsbefiil· 
hafvaro fartygschefen meclclelacl propcwtion för uttagningen, och 

beträffande dom, som karlsl{rifvas frän skeppsgossokåren, 
vid karlskrifningon efter förslag, som af afdelningschofon rör 
skeppsgosseöfningsfartygon afgifves, enligt den proportion för 
uttao-nineren som Stationsbefälhafvarcn i Carlskrona, efter frän 
Statlonsbontlhafvarcn i Stockholm crhällcn uppgift rörande ut
tagningen för s istnämnda station, ogcr att afdelningschefen 

meddela; 
2:o) Chefen på oxercisskolans fartyg och afdolningschc

fcn för skeppsgosseöfningsfartygen skola ombord å respektive 
fartyg låta utföra rigtöfning mod kanon ollor !{arbin mot rör
lig rigtprick, i hnfvudsaklig öfvorensstlimmolso morl skj utin
struktion för tluttan, för att vinna ledning vid afgifvando af 
ofvan angif!!a förslag till manskapets utt11gning för olika yr

kesutbildning: samt 
;3:o) "I För::,lag till reglemente för sj ömanskärens sko lor" 

§ 68 föreskrifven kurs för 3:c klassens sjömän i oxerc isskola 
skall , hvad beträffar Carlskrona station tillhörande matrosct·, 
som instunclanclo höst uttagas för utbildning till signalmatro
ser förläo-o·as ombord ä korvetten Bahier Ull(lor detta fartygs 
i Gencralo~·~ler N:o 301 den 2 sistlidne :\!aj, anbefallda oxpc(li
tion, kommando härmare föreskrifter för denna knrs aty·ram

dolcs utfärdas. 
-L 589 G. O. Handminefartyget Gzmhild ska lL efter afslutado krigs

iifningar med lmstoskarlcrn under nf1gl'fl rlagar qvarblifva i 
Göteborgs skiirgMd för verksmilande af mi~t,nin~at>, hvarom 

bostiimmolsor franulolos komma att utnirda~ . 

, 
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-l. 5!1 G. O. - Liijtnantcrna O. E. IJybeuk och K. Z. Rönblom 

~kola instiL!Ia sig vi(] Koni-'1. Krigshögskolan, don förre elen 2 
ni~slkommarulo Oktoher oe.h den sonare elen 25 niistkommanclo 
September för fortsättande af kurson (]orstärlos uneler andra 
arbetsåret. 

:-.. GJ2 G. O. - Handminefartyget G!tnhild samt torpodb<'ttarnc 
N:o ID oeh 7 7 sl;:ola efter afslutadc öfningar mod kustL·slm
dcm tillhöra flottans station i Stockholm samt kanonMton 
~llfiu'lrl oeh torpedbåtarna N:o CD och 71 från samma tid t illböra 
flottans station i Carlskrona, kommande order om utrustning 
af kanonbåten Alfhilcl och torpedbäten N:o CD för afgäng till 
C'arlskrona att framdeles utfärdas. 
51± G. O. - Under löjtnanten A. dc Brun skall efter af:slntad 
expedition mocl pansarbåten Ulf tjenstgöra å Stockholms sta· 
tion till oeh med den D nästkommande September. 

N. 548 G. O. - Chefernas å korvetten Baldar oeh kanonbelton 
Socnslcswul, under dessa fartygs genom Gonoralorcl.or N:o 301 

don 2 sistlidne Maj bestämria expeditioner, befiilstoc.kon sko la 
hissas: chefens å Balder don 4 nästkorumande Oktober oelt 
ehefens å 81;msksnnd den 30 i sam ma månad och sho la 
sagda fartyg inmönstras: korvetten Balder den 12 i nyssnämnda 
månad och kanonbåten Svcnsl.-snnd elen 3 derpä följande No

vember. 
550 G. O. - Bemyndigande för Högste bofälhafvarcn fö1· 
kusteskadern att vidtaga vissa inskränkningar i roglonwuto · 

racle torpeclskjntningar. 
552 G. O. - Bifall till kommendör A. A. L. .Palandors anhål
lan att umlor högst 14 dagar tillbringa somostor i F.inlaiiCl. 

l O. 554 G. O. - Mod ändring af bestämmelserna i G. O. N:u 
708 don 23 Soptombor 1898 punkt l d och 8: 
att inom hancltvorksafdelningon skall manskap utbildas t ill : 
vaponsmeclci', 
torpedhandtvcrkarc och 
timmermän; samt 
hvad botrMfar uncloroftieorskorpralornas fördelning för tjcnst
göring såsom unelerbefäl vid de särskilda undoroflicersstatcnmJ 
att toeperlbandtverkaro fördelas till t.jonstgöring vid handt
verksstaten såsom torpodmästare. 
555 G. O. -- Högsto befälhafvaren för kusteskadern skall in
komma mod yttrande iifvor vissa frågor augäonclo 12 cm. ss. ka· 
non m/Dl mod lavettage samt samtliga kanoners rigtinrättningar. 
562 G, O. - Bifall till ehofon ä i l:a beredskap förlagda ka
nonbåten Alfliild, kaptonen E. Mrechels anhållan om 14 dagars 
tjenstlodighct. 
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fi6f3 <+. O. - Kapten H. Krool{ skal l under lmpton K :\f ,ee hL·I ~ 
tjonstlodighot vara chef å kanonbåten Al(ldld. 

ii70 G. O. - Don under afclo!ningschofon, kommomlörkaptonotl 
af l:a grarlE>n och riddaren :u. m. S. von Konow ställda afdoL

ningen skal! upplösas och afclolningsehofons bofälstockon nod
halas don 7 nästkommando September; sodan afdelningschofon~ 

befälstoekon nedbalats s lwla öfning~briggarno Ji'cdken och Skir

ncr uppläggas samt öfningsskeppE>t Najarlen och öfningsbriggo 11 

Gladan förläggas i 2:a beredskap, och skola samtliga fa1·tyg 

afmönstras, hvareftor Najaden och Oladnn ställas till Station~ 

bofälbafvarons i Carlskrona förfogande för skeppsgosmrnes öf· 

vando under don tid af instnnclanrlo höst, han anser sädana öf
ningar böra utföras, hvarefter dossa fartyg skola uppläggas. 

Don und or afclolningschofcn. l<ommondörkaptonen af 1 :a graden 

H. Carlsteclt ställda afdolningen skall af nämn<la afclolnings

ehof i så god tid inspoil:toras att densamma, hvilken omedel

bart efter afslntad in~poktion skall till stationen återvän

da, kan afmönstras don 13 nästkommando Septl·mbor. Af
rlelningens samtliga fartyg m. m. mod undantag af ångslnpon 

OF och lysmaskinhåtcn LillE N:r J, hvillm skola ställas till 

varfschofons i Stockholrus förfogamlo, skola uppläggas. Afdcl· 

ningschofons befälstoc\ccn skall ncdl.wlas nästföljande söcken · 
dag efter afdolningens anlwmst till Stockholm.' 

Korvetten Freja skall efter återkom~ton till Oartskrona och 
undergången inspektion uppläggas och afmönstras. 

573 G. O. - 'l'ill Stationsbofiilhafvaron insltnd, ny tabo\1 öfver 
sjömanskärens fördelning slmll under är 1UOO tjena Stationsbefäl· 
hafvarna till lodning vid mansimpets fönletning inom de olika 

yrkesgrenarna; och skall samma tabell äfven tjena tillledning 

vid r ekryteringen af manskap, som antages medelst kontrakt 

mod iakttagande af att löner i högre lönagrad än 4:e icke må 

beräknas till större antal än som i 1800 års stat inom hvarjo 
afdolning finnes upptagot för sjömanskären enligt 1808 års 

organisation, inbegripet 1öOS års klass af manskap, antaget 

enligt Kong!. Kungörolson den 1 Soptombor 1807 äfvonsom.tor

pedhandtvorkarc och segalsömmare och att löner icke resor

voras för uneler Septomber månad år 1000 karlskrifna skepps
gossar, onär för dossa löner beräknas blifva disponibla gonom 

afgäng don 30 September samma åt' af manskap antaget enligt 
Kong!. Kungörolsen don l September 1807. 

574 G. O. - Uuclerofficorskorporalor slwla i män af vid in

träffande ledighetor härorter skeende uppflyttningar, fördelas 

till tjenstgöring vid de olika undrrofficorsstatorna till följande 
antal: 

Aug. Hl. 

25. 

26. 
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T'id Carls- Vul Stoc/;-
krulla slaliun: lwlnu; ;;taliun: 

vid m·t!lloei~taton .................. . 
,. skepparostaton .................. . 
,. styernansstaton . . . . . . . . ........ . 

eko nomistaton ................. . 
, maskiniststaton ................ . 

hamlt v o rksstato 11: 

;;åson t rustmästare . ..... . . .... . 
torporlmästare .......... . 
q vartersmän ............ . 

min örstaten ...... . ..... ...... . . 
fleraf öfver stat hligst 
vid artilleri·, skeppare-, och styrman s-

45 
23 
:Jo 
] f> 

50 

., 
·• 
!J 

10 

statorna samman lagrlt . . . . . . . . . . 4 

If> 
~ 

17 
l f> 

virl ekonomistaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
, minörst'.ltcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

Stationsbofälhafvaron i narlskrona s kall aga att, när M1gon af 

do vid sagda station nu befintliga unclorofflcerskorporalor, segel
sömmare, från sin beställning afgått, dorom till ehofon för 
Kong!. Sjöförsvarsclopartementet göra anmälan, åtföljd af det 

förslag mocl afseondo på den lccligblifna lönens clisponoranclo, 

som må pröfvas lämpligt. 
575 G. O. - Vid nästinstundande utskrifning frän skeppsgos
sekåren må de karlskrifne endast undantagsvis tilldelas annan 

yrkesafclelning än matrosafdelningon. 
577 G. O. - Instmkt.ion för chefen ä korvetten lJalder. 

5SO G. O. - Bifall till konteramiral J. Häggs anhållan om tro 

månadors tjenstleclighot för deltagande i komitl~-arboto. 
584 G. O. - Byggmästaren G. A. lngelman skall ställas till 

kong!. marinförvaltningens förfogande för bosigtning af arbc· 

tona vill Lindbolmens torrdocka i Göteborg. 
587 G. O. - Majoren vid Kongl. Carlskrona artillerikär K. V. 

Virgin skall don 15 instundande September l Göteborg anmäla 

sig hos Högsto befälhafvaron öfver lmsteskadern för att dol

taga i samma eskaders krigsöfningar. 
588 G. O. - N edannämnde officerare skola vara öfvorstricls
domaro och stridsdomare vid do under innevarande å rs oska

cleröfJ,ingar från och med elen 17 till och mod den 21 instun

dande Soptombor förekommando krigsöfningarne vicl kusteska

dern, nomligon: 
Öfvorstrirlsdomare: Högsto befälhafvaron öfvcr kusteskadern, 

vice-amiralen friherre F. W. von Otter; 
stridsdomare: konteramiralen Prins Oscar Bernadotte och 

kontoramiralen J. Hägg; 
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Stri(b(lumarno, hvilka under n~imncla krig~öfningar ~kula vnra 
oml.Htrkorado tl do olika styrkornas bofälhafv:ll'ofartyg, ~kolit 
amnäla sig hos Högste tefälhafvaron i Götaborg (]On 15 llibt 
instunclanclc September, och skola tJobarkora så fort kritik 
öfvo!' luigsöfningarne blifvit fö!'rättacl. 

A11g:. 21i . 589 G. O. - Kaptonen H. F. Lindbel'g skal l vara adjutant ho~ 
kontoramil'alon Prins Oscar Bernadotte, samt 
kaptonen fl'ihcrro h Åkerhiolm hos kontoramiralen J. Hligg; 
sko lande bemälte adjutante!' den 15 11ästinstnndamle SoptombGr 
i Göteborg inställa sig hos stridsdomarna, som sagde dag 
derstädos skola anmäla sig hos Högsto bofälhafvaron. Acljutan
toma embarkera oelh debarkera samtid igt mod striclsclomarne . 
500 G. O.- Försto bataljonsläkaren virl flottans station i Ca!' Is
krona J. l\J. Nilsson skall genomgå innevarande å!'s milithrkurs. 
51!1 G. O. - Instruktion för chefen å kanonbåten Gnnlt ild. 
592 G. O. - Kapten J. A. Helin skall ställas till generalfält
tygmästarens förfogande för besigtning af elektriska strålka
stare å Vaxholm Oscar-Feodei\{sborgs fästning. 

:l8. 503 G. O. - Löjtnant Grafström skall unrler !len l Septom
ber afpollettcras från logementsfartyget Eugenie för t,ionstgö
ring å Gzmhild. 

Sept. 2. 506 G. O. - Afdolningschefen å logementsfartyget gagenie 
skall, intill dess han nedhalat sitt befälstecken, Mvon upp
eätthålla chefskapet för fasta minförsvaret i den mån tjon~ten 
vid minoringsöfningarno cletta medgifver. 

4. 597 G. O. - Ångfartyget Em·c skall efter återkomston till sta
tionon förläggas i l:a b<Jrodskap och ställas till stationsbcnil
hafvarens i Stockholm förfogande. 
Kanonbåten Al/hild och toepedbåton N:o C.'J skola klargöras 
för att afgå till Carlskrona, kanonbåten Alfhilrl efter ångfar
tyget K.ares oeh torpedbåten J'v:o C.'J omedelbart efter torporl
båtens N:o n afmönstring. 
Kanonbåten Al(lzild och torpedbåten N:o 69 skola efter an 
komsten till Carlskrona förläggas i l:a beredskap, hvad beträf
far materielen och personalen för uppbördamas hanclbafvamle. 
500 G. O. - Chefsfartyget Drott skall under omkring 1'1 cla
gar ställ as ti ll H. K. H. kronprinsessans förfogande. 
fl03 G. O. - Högste beflilhafvaren öfver lmsteskadorn skal l, 
efter återkomston till Carl~krona, elen 28 innevarande månad 
upplösa eskadern och nodhala sitt befälstecken, samtidi gt h var 
mod äfven divi s ionsehofons å kanonbåten Slcag1tl bofiilstecken 
neclhalas; 
afdelningschefen för Carlskrona beväringsafdelning skall sam
ma clag, efter ankomsten till Carlskrona inre re(ld, upplösa 
afdelningen och nedhala sitt betäl~teeken; 
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Serlan kusteskadern och boväringsafdelningen blifvit npplösLa, skola 
pansarbåtarna n!len, Thor or:h N,:orrl. torpedkryssarna Cice~ Horn 
och Jacob Bagge. knnonb:'ltarno Siwgul och Unl samt tor· 
pcdiJ~tarne Bli.cct, JJ{eteor, Stjerna, Komet , n:ris 5, 7'1, 7(; oeh 
77 :'1 respektii'O statioteer förläggas i 2:fl beredskap, hvarl botridTar 
materielen och personalen för uppbönlomas h;mdhafvnndo, kanon
båten Skiiggald förläggas i l: a beredskap och sti lla s t ill stations 
befiilhafvarrns förfogan.lo Ol'h logementsfartyget Stoclclwlm npp-
1iiggas. 

7. G J7 G O. - statsrådet Dyrssen har åt~rtagit chefskapet fijr 
Kong!. Sjöförsvarsdcpartementct. 

" GOD G. O. - Till stånd för 10 ntliindska undorsåt>Lr, tjcnstgörantlc 
som besiittning å engelsb ;\ngfMtygJt LinrLt, fi.irlag!lt rmrler repara. 
tion å Stockholms v;trf, att nn•ler reparationstirlen oga tilltriido till 
nämnda varf. 

f:i. G1.2 U. O. - Chol'un å lmnonbåton Blencla, nnclor Llotta fartygs 
genom G. O. n:o 40G elen 10 sisU r l no .Tr111i anbefallda expedition. skall 
rlen 11 rlennes taga befattning meel f<ntygets utrustning; inmön· 
s tri ng skall ega. rum rlen 13 tlcnnes, och skall chefen derefter rnerl 
kanonbitJon ;tfgå till Göteborg för att från och med elen lG dennes 
och under kusteskaderns fiircståenrle krigsöfningar ställa sig unrler 
lJ rfiil af H ögsto befiilhafvaron öfvor niimncb kustoskadcr. 
fil3 G. O. - Kaptenen i flottans reserv C W. T . von Eckormrtn 
till:\tes omottag<t och biir<t kommendörstecknet af Barlislen orrlon 
Zähringen-Löwen, 2:a klassen. 

~l . Gl-± G. O. - En nmle rof1'1cor från C;tr!skrona station slmll stii.! 
las till rMrinförvaltningens förfoganrh för att bitrii!la vie[ bcsigt
ning virl Bofors bruk. 

12. Gl5 G. O. -- Tyske undersåten K l\Iaemprl får hesöka flottans varf' 
i Car!skrona. 
ölG G. U. - Lijtnantcrna G. Unger, T. A. Nissen, B. F. Holm
gren, S. J. Dnhl, H . .J . M. 'l'ollsten, K. Wester, E . . E. Wahlborg, 
grefvo R. Cronstodt, grofve C. l:i-. A. Lewenhaupt och A. L. Hol
mLm samt underlöjtnanterort B. F. Routersköld och H. Wernstctlt 
skola under rl en 30 innerarande månad afpolletteras från cle fartyg, 
;"t hvilh tle iiro tjenstg-öranrle, för att instäl la sig ti ll anbefr~llda 

kurser , rlo tvtt sistniimntla virl Kongl. Uymnr~sti ska Centralinstitr1tet 
och rlo öfriga virl KOJ,gl. Sjökrigshögsko!rtn. 

J:l. Gl. S G. O. - Chefen !ör ingoniörrlopartementet i Stockholm skall 
stiil!as till mr~r:nförvaltningons fi ·,rfog-anrle. 
Gl0 G. O. - Kanonbåten Svensksand skall fr:'tn T'hron(lhjem afg;[ 
till Stockhnlm mod anhipamle rtl Köpenhamn. 

1-1. fi::D G. O. - Kanonbåten S"cns 7<swul skall efter ;[torkomston till 
Carlskron;L Uirliig-gas i 2:a hercdskap, l1vatl m;L,toriolen oeh porso na 
il'n fiir liJIJilJiirrlcrnas har,llhilfl'illlrle hr triiffar, intill tirlen r;·,r hr-
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tygets genom G. O. n:o 548 don 8 sistlidne Augusti anbefallda rust· 
ning; korvetten Bnlder skall den 4 nästkommande Oktober v:l!"a 
förlagd i 2:a beredskap i oeh för genom otvanniimnda G. O. lik~l e 
des a.ubefnll:la ru stning. 

15. G:2l G. O - Den under af'<lolningschefcn, kommcndiirkn.ptrnen II. 
U. af Sillen ställda Carlskrona bo,·iiringsafdolning slmll insprHcr:l~ 
af stationsbefiilhafmrcn i Carlskrona den 27 inn evarande m:'inad. 

18. G30 G. O. - För d0n återståenåe tiden af innomr:tndo !\rs 
higsöfningar skall kontoramira.len Prins Oscar Bernadotte tjrnst
giira s!.\sc'lll ;·,fvorstridsdomarr i st} f. insjuknade viroamirnlcn, fri h. 
.!<'. W. von Otter o<-h 

kommendören O. Lindbom såsom stridsdomare i st . f. Prins BPr-

nadotte 
G3 l G. O. - Bifall till kaptenen, frih. R. Leuh11 Sons anhålla.n om 
jn- oeh utrikes tjonstlcdighct från <lon 2 t. o. m. den 'lO Oktohrr. 

1\l. G% G. O. lC.tptonon grof1'0 H. W. Hamilton skall, mod iindring :tf 
motsvarande bcstilmmolsor i G. O. n:o 2-B <lon 18 s istlidne A pr il 
från och mod <lon l niistkomrnan<lo Oktober och tdlsvi<bro v;~r:l 
iildste instrnktionsoff1cCr i exorcisKkolan ! Carlskrona och 
Kaptenen E. J. L. (J-.JcrlinO( från s:~.m •lU t '<l or.h '.; 1ll ~ vi<Ltru P-hrf 

för 5:o m:ttroskompanict 
~l. G3J U. O. - KommmHliir O Litvlbom, kaptenen frih U. C. K. 

Sparre och löjtnant K W. Peyron stiilhs från och mod <lon 20 
innevaranile månad till Högste Befiilhafvarons öfvor ån,ts kastoska· 
<lrr fiirfogan<lo f<ir afslnt:mdo af stabsgöromål; skolan<lo on hvar af 
fråg:wamn11c offiee rctro b.)o r<lras :ttt ofiinl rei jligiln åtcrrcRa till 
Stoekholm, niir h:tn ieko vi<lare orfonlr:ts för sagLLL nppdra.g- . 

2'?. G30 G. O. - F:trtygsintcndonton å. konctten B((,lder, extra onli
nario lmmma.rskrifnncn C. R. E. Strandberg, sk:1ll boonlms instiil
l:t sig i Carlskromt don 28 innevarande mån:td för vorkst:ill:tndc af 
on del honom :Uigg<tnde f\irarboton för korvettons furos tåen<lo cxpo-

<lition. 
!HO G O. - Kom:n01Hlör1nL[JtCil l r. L:tgercmntz må, me1l biboht'tl-
l:lnde af sin tjonstgiiring i flottans stab, efter don l Oktoher j em
väl stilllas till k. marinförvaltningens lörf•>g.tndn för s;irski ldt npp· 

llrag. 
2'1. G-l-l G. O. - Hcsiittningslistan för korvetten Balder, nndor 1lcs;; 

genom G. O· 301 don 2 sistli<lno 1\I:tj anbefalhl:t expedition, ska ll 
ök"s med: Ekunomimän. hornblåsare 5: skolande donna personal 

kommonderas fr[tn Carlskron:t station. 
i~li. GJG G. O. - Klllonb c'tton Althilll ska ll under sin fiinl till C:trls

kron:t anlöp:t Filrc.)Sttn<l och 1lit me<lfiirct anununitionsofl'oktcr. 
GJI C<. O. - L"ijtn:111t af Putorsuns slmll afpollotlcra ~ fr:'tn p:w-

Rarh:'tten Nionl. 
(i-18 G. O. - K:tptcnon, frih. 1kcr!tiolm sbll afg·J fr:ln K. S_i;·, . 

r.·, .. ,,·n r s,lrpartPmrntrts komnum1lo·rxpedition. 

Sept. 
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G±ll G. O. - Tillstån el för holländsko unelersåten E. W . .;)Ioes att 
bese K. flottans varf i Stockholm. 
650 G. O -- Tillståncl för kapten J. Schneidler :ttt under beviljad 
tj •cnstlodighet, 27 Septembor-14 Oktober, vistas utrikes. 
651 G. O. -Chefsfartyget Drott förlägges i 1:a beredskap. 

27 . 65J G. O. - Den undervisning. som enligt reglemente för sjö
manskårens skolor, skall i exercisskolan under Ja.nuari-A•Jril m ed· 
delas uti •Kurs för :):e klassens sjömän• vid utbildning till artil
]eri- och talmimatroser och till signalmatroser må älven, på grun<l 
1leraf att enligt G. >0. n:o 53'l den 3 sistlidne Augusti uttagning 
af manskap för ntbild)1ing till signalmatroser rede~n egt rnm, fiir 

nn instundande kurs meddelas under den öfr"ga tiden af kursen . 
653 G. O. - Direktören vid mariningeniörstaten grefve H. A. 
J\Iörner skall heorrlras a.frosa till Stockholm och den 2 niistkom. 
mande Oktober anmäla sig hos öfverdiroktören vid nämnda sbt 
för utforande af särsk1hlt uppdrag, etter hvars fnllgörande bemiilrlr 

direktör ~kall åter afresa till Carlskron a. 

,. 

" 

29 

2 

3. 

4. 

6 

7. 

10. 

ö54 G. O. - Extra ingeniören vid mariningeniörstctten S. Pauli:;, 
genom G O. n:n 328 don 10 sistlidne Maj anbefallda, tjenstgöring 
i k. m<trinlörvaltningeu skall upphöra, och sk<tll bemälde ingeni\.•r 
beordras rlen 30 innevarande månad inställa s·g till tjenstgöring 

ml flottans varf i Carlskrona. 
G57 G. O. -- Kurserna i nnderbof>ils- och exercisskolorna må t:wa 
sin början å <lag under Oktober månad, som vodorbörando station~
befälhafvare cger bestämma. 
661 G. O. - Bifall till kommendörkaptenen O F. Kriigor s anhål-
lan att erhålla U månaders semester och tillbringa densamma ut-

rikes. 
663 G. O. - Alslag å chefens på kanonbåten Gnnhilcl fram~Wl-
ning att få spriinga ytterligare tvänne handminor. 
664 G. O. - Order fcir <·.hefen på kanonbåten Svensksund att atgå 

till Carlshona. 
670 G. O. Afalag å underlöjtnanten i k. flotbtns r eserv W. Carrs 
anhållan att få bära uniform under den till han genomgår Gym-

nastiska centralinstitutet. 
67-± G. O. Bif,tll till läkarestipendiaten L. Mobergs anhållan att 
tör idkande af studie1· få vis tas utrikes 15 Oktober 18!}9-15 Juni 

1900. 
676 G. O. - Faststiillolse af förslagsritning till 8 cm lavett 

m /a8-~Q. 
G81 G. O. - Kommendör O. J_,imlbom, kaptonen grcfve C. 8parn· 
och löjtnant E. Poyron må, sedan de kommit till Stockholm. med 
bibehållande af sina öfriga tjcnstebefattning·ar fortfaramle ,-ara 
stäl lda till H ögsto Boliilhaf1·arens forfögande tör n.fslntandc n.f stah&-

göromål. 



Okt. 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

Nov. 

<i. O. 90. - XL. 

l l. 683 G-. O. - Chefsfmtyget Drott skall klarg-öras tör att den 15 
Oktober kunna utgå på omkring en veckas expedition. 

1 :?. 685 G. O. - Fastställelse af undervisningsprogram för K. Sjö· 
krigshögskolan. 

lJ. 686 G. O. - Instruktion för chefen pli chefsfart.1·get D"ott. 
14. 689 G. O. - Faststiillclsc af: Hedemen te tör utbildnin" uf reserv-

befäl för fiottan. "' " 

691 G. O. - Två af de reseTVofficersaspiranter, lwilka !Or närva
rande genomgå utbildningskurs, skola utbildas för mintjenst. 

18. 695 G. O. - Underlöjtnant S. B. Sundin befria s i Kongl. Tekni· 
ska Högskolan från iimnct: beskrifvande geometri . 
fl96 G. O. - Instrnktion för chefen å kanonbåten s~·ensks1trtd, 

19. 701 G. O. - Chefsfart1·g-et Drott skall uppläcro-as 
, 702 G. O. - Torpedk~-yssaren Clces Eon~ sk~ll .förläggas under 

reparation. 

23. 706 G. O. - Do nni(onnsi.Jestiimmelser, hvilka i G. O. 25 den 
lO Februari 1883 jemförd med G. O. 124 den 12. lVIars 1896 äro 
anbefallda för officemre i Kong!. fiottans reserv, tjenstskyldiga en
ligt Kougl. bref den 30:e l\Iaj 1879, skola giilla äfven tör resverv
officerare anstäl!(ht i enlighet mecl Kongl. JVIa.j:ts nådiga kungörelse 
angående antagning, utbildning och pensionering af reservbefäl för 
tlottan af den 26 Maj 1899. · 

25. 

28. 

:30. 

3l. 

70'7 G. O. - Handminefartyget Gunldld förlägges i 2:::t beredskap. 
709 G. O. - Order om Yissa lodn ing-ar, l11·ilka skola företagas 
ombord å kanonbåten S1Jenslcs1tnd. 

711 G. O. - Kanonbåten S/Jensksund.~ tvenne aktra. 57 m m. ,;s. 
kanoner må qvarlemnas å stationen under föreståenda expedition. 
713 G. O - Tillstånd för sex lmdottunderol fieeraro att efter af!ao·d 
offlce!'Rexamen få biira K. flottans underlöjtnantsuniform. "' 
7lh G. O. - En stångtorpedbåt må stiillas tillmrt'schefens i Carls
krona förfogande for npprätthållande af kommunikation med Vestra. 
Hiistholmen under rlen t id beväringsöfningar pågå il sistnämnda 
plats. 

4. 721 G. O. - Underlöjtnanterna vid Kong!. tlottan C. F. Tmnm, 
E. H. Bergmark, H. J . ChristersJn, C. G. A. Sylvander, D. H. 
Lindblad, L. Stackell och L. G. O. Jahnlee skola placeras pit flot
tans stution i Carlskrona. 

724 G. O. - Dc tre genom Kong!. Br.:fvet den 29 September 
1899 till nybyggnad anbcfalllla fö rsta klassens pan sarbåtar skola 
tillsvidare beniimnas: 

rlcn, som bygges uf: 

Bergsunds mekaniska verkstads aktiebolag pansarbåten A; 
::\Iotaht verkstads nya aktiebolag och Lindholmens verkstuds 

aktiebolag gemen~amt, pansarbåten B; och 
Kockums mekaniska ,·crkstarls aktiebolag. pansurbåten C. 

NoT. 

" 

U. O. \J9 . - XLI. 

De två genom Kongl. Brefvet den 8 September 1899 t ill ny· 
byggnad vid Hottans varf i Carlskro11<1 an befallda fårsta klassens 
torpedbåtar skola t illsvidare benämnas: 

den ena torpedbåten A och 
•len andra t orpedbåten /J. 
De två genom sistnämnda Kong!. Bref till nybyggnad vid fiot

tans vart' i Stockholm anbefallcht andra klassens torpedbåtar skola 
tilldelas n:o : 

rlen ena 79 och don andra Bl. 
Ofvannämlllla pansurbåtar skola tillhöra 1:a fartygsklassen och 

Carlskrona station, första klassens torpedbåtar, 2:a fartygsklassen 
uch Carlsicrona station samt andra klassons torpelibåtar 3:e far
tygsklassen och Stockholms station. 

8. 729 G. O. - Fyra stycken, korvetten S01·rköping tillhörande 12' 
cm. kanoner '" is, må tills vidare uppställas å logementsfart~get 
8t(lclcholm i stället för fyra ~ t slätborrade kanoner, som under tiden 
må vara borttagna /rån sistniimnda fartyg. 
'730 G. O. - Kaptenen A. W. Wallenberg skall tills vidare vara 
besigtningsmun vid Carlskroua station. 
732 G. O. - Ft,ststi'illelse å ritning till 15 cm. tornlavettage m;99. 
735 G O. - Underlöjtnanterna i Kong!. flottans reserv A. J . A· 
Poignant och A. G. Berggren skola placeras på Stockholms station· 
och J . A. S. Lagerström på Carlsicrona station. 
737 G. O. - Bifall till reserl'linderlöjtnant E. A. Indebetou's an
hållan ati under G månader få idka utrikes sjöfart 
739 G. O. - Två maskinistunderoffieerare skola beordras att öf
vervaka insättandet af maskineriet å pansarbåten D1·istighet~n och• 
torpedkryssaren Cloes Uggta. 
740 G. O. - Kaptonerna Frih. J. A. von Dliben och C. C. A. 
Fallenins skola tjenstgöra i Flottans Stab. 
'744 G. O. - Officersvolontär vid Kong!. Carlskrona Artilleri· 
kår må till styckjunkareuniform anlägga guldgalon å byxor, i öf
verensstämmelse med för officerare vid nämnda kår gällande modell. 
748 G. O. - Ändring i chefens å korvetten Unlder instruktion 
så, att Venedig skall anlöpas, om t iden det medgifver, och att Nea
pel skall anlöpas . 
749 G. O. - Byggmästare Ingelumn skall slutbesigtiga arbetena 
lör förstoring af torrdockan vid Lindholmen i Göteborg. 
755 G. O. - JVIanska.p, som på frivillighetens väg uttagits för att 
under julafton O('h nyårsdagen tjenstgöra vid centraltelegrafstatio· 
nen i Stoekholm, må under niimnda tjenstgöring bfira till uniform 
armbindel med si.irskildt igenkänningstecken. 

28. '7GO G. O. - Hoservunderlöjtnauterua H. A. L. Holmgren, N. P •. 
Larss)n, S. :UL J ohnsson , V. Hansson och F. O. W. SiörFist skola 
placera" Jl<t Carbkrona station samt resernmdorlöjtmmterna F. V· 



G. O. 9fl. XLII. 

Kylberg. B. S. Winther, li'. Y. H. Illcurling och J. Theorin p;] 
Stockholms station. 

Nov, 28. 762 G. O. - Torpedbåten N:o 5 må å lämpliga tider undrr 
instundande Yinter ställas till vn,rfs~hefens i Stoekholm fårfogamlP 
får ntrc'mando af isbildning i torpetltnben 0~h i ~ hvacl mån dylik 
hindrar torpedskjntning. 




